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POVZETEK 

Otroci v predšolskem obdobju preko gibanja spoznavajo sebe in svet. Večina otrok z gibanjem 

nima težav,  pri nekaterih pa lahko že zgodaj opazimo nespretnost pri gibanju. Otrok je celostno 

bitje, zato tudi gibalna nespretnost posega na vsa področja njegovega delovanja. V zgodnjem 

razvojnem obdobju so možgani v procesu intenzivnega zorenja in so najbolj dovzetni za učenje. 

Zato je pomembno, da težave pri gibanju zgodaj prepoznamo. Z ustreznimi pristopi jih lahko 

omilimo in otroku omogočimo višjo kvaliteto življenja. 

Gibalna nespretnost je včasih poimenovana tudi »skrita motnja« in lahko ostane spregledana. 

Večina raziskav in merskih pripomočkov za prepoznavanje gibalne nespretnosti je narejenih na 

otrocih v poznem predšolskem obdobju. Namen magistrskega dela je bil obogatiti nabor 

preverjenih merskih pripomočkov za prepoznavanje gibalne nespretnosti tudi v zgodnjem 

predšolskem obdobju in prispevati k izboljšanju specialno-pedagoške prakse na tem področju. 

Zato smo prevedli in v našem prostoru prvič preizkusili Mali vprašalnik koordinacije, ki 

omogoča prepoznavanje gibalne nespretnosti od treh let naprej. 

V raziskovalnem delu magistrskega dela smo uporabili kvantitativen raziskovalni pristop, pri 

čemer smo uporabili Mali vprašalnik koordinacije in test ABC-2 gibanja. Z Malim 

vprašalnikom koordinacije smo ugotovili 40 % pojavnost gibalne nespretnosti v vzorcu, s 

testom ABC-2 gibanja pa 19 % pojavnost. Od otrok, ki so bili s testom ABC-2 gibanja 

prepoznani kot gibalno nespretni, je Mali vprašalnik koordinacije prepoznal 50 % otrok. 

Ugotovili smo tudi, da so imeli gibalno nespretni otroci največ težav pri ciljanju, lovljenju in 

aktivnostih, ki so zahtevale spretnosti rok. Nazadnje smo podali smernice za razvoj gibalnih 

sposobnosti in spretnosti otrok. 

Ključne besede: gibalna nespretnost, predšolsko obdobje, zgodnje prepoznavanje, Mali 

vprašalnik koordinacije  



DETECTION OF MOTOR CLUMSINESS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH THE 

LITTLE DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER QUESTIONNAIRE 

AND THE MOVEMENT ABC-2 TEST 

 

ABSTRACT 

During the preschool period, children become cognizant of themselves and the world through 

movement. Most children have no problems with movement, but in some we may notice 

clumsiness in movement early on. With the child being an integral being, motor clumsiness 

affects all areas of his or her activity. During the early developmental period, the brain is in the 

process of intense maturation and is most susceptible to learning. It is therefore important to 

identify movement problems early. With an appropriate approach, problems can be mitigated, 

giving the child a higher quality of life. 

Motor clumsiness is sometimes referred to as a "hidden disorder" and is easily overlooked. 

Most research and measuring aids for identifying movement clumsiness focus on children in 

the late preschool years. The purpose of the master's thesis was to expand the set of the tested 

measuring aids for the identification of motor clumsiness in the early preschool period and to 

contribute to the improvement of special-educational practice in this field. Thus, the Little 

Developmental Coordination Disorder Questionnaire, allowing the identification of motor 

clumsiness from the age of three onwards, was translated and tested for the first time in our 

country. 

In the research part of the master's thesis, a quantitative research approach with the Little 

Developmental Coordination Disorder Questionnaire and the MABC-2 test was used. With the 

Little Developmental Disorder Questionnaire, we found a 40 % incidence of motor clumsiness 

in the sample; with the MABC-2 test, the incidence was 19 %. Among the children who were 

identified as physically clumsy by the MABC-2 movement test, the Little Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire recognized 50%. We also found that the children with 

motor clumsiness had most difficulties with targeting, hunting, and activities requiring hand 

skills. Finally, we provided guidelines for the development of children's motor skills. 

Keywords: motor clumsiness, preschool period, early identification, Little Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire  
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UVOD 
 

Gibanje je za človeka izjemnega pomena. Otroci v zgodnjem razvojnem obdobju gibalne 

sposobnosti stalno urijo preko igre in radovednega raziskovanja. Preko gibanja spoznavajo sebe 

in svet, se osamosvojijo, kasneje pa tudi razvijajo človeku lastne višje funkcije. Preko gibanja 

se učijo in gibajo preko učenja. Poleg funkcij, ki so pomembne za preživetje, gibanje človeku 

predstavlja sredstvo, s katerim lahko razvije svoje gibalne potenciale, telesno moč in splošno 

zdravje. V sodobnem svetu gibanje in dobro počutje človeku omogočata učinkovitost pri 

šolanju in delu ter kvaliteto življenja. 

Pri nekaterih otrocih se kljub zadostni količini in kvaliteti gibalnih izkušenj že zgodaj pojavlja 

nespretnost pri gibanju. Otroci imajo lahko težave pri različnih gibalnih nalogah, nespretnost 

pa posega tudi na področje skrbi zase (oblačenje, umivanje, hranjenje).  

Eden od vzrokov za gibalno nespretnost je razvojna motnja koordinacije (RMK), včasih 

imenovana tudi skrita motnja, ki se običajno prepozna šele v času šolanja. Če težave na področju 

gibanja niso zelo očitne, se pogosto zgodi, da ostanejo prikrite. Izrazijo se v obliki učnih težav, 

saj so za osnovne učne veščine potrebne dobro usvojene zaznavno-gibalne sposobnosti. Žal je 

takrat najprimernejše obdobje za premagovanje primanjkljajev že minilo. Otrok se v poznem 

predšolskem obdobju že začne zavedati svojih sposobnosti in sposobnosti drugih. V kolikor 

gibalno nespretnemu otroku ni ponujena ustrezna pomoč in spodbude, se lahko pojavi 

izogibanje gibalnih dejavnostim in slaba samopodoba, posledično pa tudi socialna izključenost. 

V predšolskem obdobju je otrok zaradi izjemne plastičnosti možganov najbolj dovzeten za 

učenje. Takrat potrebuje veliko raznolikih gibalnih izkušenj. H gibanju ga je potrebno 

spodbujati preko igre in mu pri gibanju dopuščati čim več svobode. Izkušnje, v katerih 

preizkuša meje svojih sposobnosti, so za otrokov razvoj najbolj dragocene. V kolikor je prisotna 

gibalna nespretnost, je smiselna tudi bolj usmerjena specialno-pedagoška in druga strokovna 

pomoč. 
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1 GIBANJE 
 

1. 1 ZNAČILNOSTI GIBALNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKEGA 

OTROKA 
Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti in gibalnih spretnosti (Gallahue in Ozmun, 

1998). Planinšec in Pišot (2005) gibalni razvoj opredeljujeta kot proces, ki posamezniku v 

različnih življenjskih obdobjih omogoča prehod na višjo raven gibalnih kompetenc, usvajanja 

gibalnih sposobnosti in usvajanja zahtevnejših nadrejenih gibalnih znanj.  

Gibalne sposobnosti so človekove naravne danosti. Odvisne so od nivoja delovanja različnih 

upravljavskih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmožnost izkoristka teh potencialov 

pri doseganju zastavljenih ciljev. Mednje spadajo gibljivost, moč, koordinacija, hitrost, 

ravnotežje in preciznost. Vzdržljivost je odvisna predvsem od dobrega delovanja krvožilnega 

in dihalnega sistema, zato naj bi sodila med funkcionalne sposobnosti. Gibalne spretnosti 

predstavljajo z učenjem pridobljena gibalna znanja, njihova realizacija pa bazira na značilnostih 

in sposobnostih človeka (Pistotnik, 2003). Med gibalnimi sposobnostmi imata pri realizaciji 

gibalnih nalog ključni pomen predvsem koordinacija in ravnotežje (Plevnik in Pišot, 2016).  

Gibalni razvoj je rezultat medsebojnega vplivanja genetskih dejavnikov, vplivov okolja in 

otrokove lastne aktivnosti. Otrok se na svet rodi s prirojenimi dispozicijami in določeno 

dovzetnostjo (Plevnik in Pišot, 2016; Planinšec in Pišot, 2005). Genetski dejavniki so odločilni 

za živčno-mišično zorenje in morfološke značilnosti (velikost, razmerje in sestava telesa), 

fiziološke značilnosti ter hitrost rasti in zorenja (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). V kolikšni 

meri se bodo danosti razvile, je odvisno od okolja, ki je lahko glede izkušenj, ki jih nudi otroku, 

bogato ali revno (Planinšec in Pišot, 2005). Gallahue in Ozmun (1998) opozarjata, da gibalni 

razvoj poteka spontano le do vključno rudimentarne faze gibalnega razvoja (do 2. leta), kasneje 

pa otrok nujno potrebuje bogate gibalne izkušnje ter zadovoljivo količino in ustrezno 

prilagojene gibalno-športne aktivnosti. V prvem letu gibalnega razvoja tako pridejo bolj do 

izraza genetski dejavniki, kasneje pa vplivi okolja. 

Celostnost razvoja 

Pri otroku je zelo izrazita celostnost razvoja. Na razvoj gibalnih kompetenc ima v veliko večji 

meri kot pri odraslem vpliv sočasni telesni, spoznavni, družbeni in čustveni razvoj. Področja 

razvoja so med seboj tesno povezana, se prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek na 

enem področju vpliva na spremembe na ostalih področjih otrokovega razvoja (Planinšec in 

Pišot, 2005).  

Temu primerno morajo tisti, ki delujejo na področju otrokovega razvoja, prilagoditi tudi 

pristope. Najbolj pomembne za nadaljnji razvoj so prve spodbude. Razvoj otroka je v zgodnjem 

obdobju zelo dinamičen. Gibalna aktivnost je izjemnega pomena, saj predstavlja sredstvo za 

pridobivanje različnih informacij in nabiranje novih izkušenj. Otrok z gibanjem razvija gibalne 

in funkcionalne sposobnosti, preko gibanja se oblikujejo dimenzije psihosomatskega statusa 

(Pišot in Plevnik, 2016). Razvoj na gibalnem področju otroku omogoča pridobivanje gibalnih 

kompetenc, ki pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja, ki jih otroci v otroštvu 

visoko vrednotijo (Pangrazi 2000, v Plevnik in Pišot, 2016). 

Gibanje in mišični sistem nista samo pomoč dihanju ali krvnemu obtoku ali pa sredstvo za 

izgradnjo telesne moči. Gibanje ima pomembno vlogo pri umskem razvoju, ki je od gibanja 

celo odvisen, seveda pod pogojem, da je delovanje povezano s trenutno umsko dejavnostjo. Pri 
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razvoju nujno sodelujejo tudi čutila, zato ostane otrok, ki ima manj priložnosti za senzorične 

aktivnosti, na nižji umski ravni. Pravi namen gibanja presega osredotočenost na samega sebe, 

saj človek tako kot vsa druga živa bitja deluje usmerjeno, ima značilno vrsto gibanja in določene 

cilje. Njegovo življenje sledi naravnim zakonom. Gibanje ima tudi družbeno plat in služi 

oddaljenim ciljem v dobrobit drugih (Montessori, 2011). 

Dovzetnost za učenje 

Otroci so v obdobju od rojstva do pubertete za razvoj gibalnih sposobnosti in znanj najbolj 

dovzetni, usvojeni gibalni programi z zadostno količino in kvaliteto izkušenj ostanejo trajno 

zapisani v gibalnem (motoričnem) spominu. Bogatejši kot je gibalni program, več informacij 

ima posameznik za kasnejše usvajanje gibalnih znanj (Pišot in Plevnik, 2006). Človek s 

številnejšimi gibalnimi izkušnjami ima na voljo več podatkov o različnih gibanjih. S tem ima 

večje možnosti za njihovo združevanje v nove, kvalitetnejše gibalne odgovore glede na 

položaje, v katerih se znajde (Pistotnik, 2003). To mu omogoča sposobnost motoričnega 

transferja, preko katerega prenesemo informacije iz ene naučene dejavnosti na učenje in 

izvajanje druge (Rajtmajer, 1988). Planinšec in Pišot (2005) še dodajata, da v otrokovem 

razvoju obstajajo obdobja, ko je najbolj dojemljiv za različne učinke, zato je zelo pomembno, 

da jih ne zamudimo, saj izgub kasneje ni mogoče nadoknaditi.   

Razlike med spoloma 

Razlike med spoloma so v zgodnjem otroštvu v povprečju majhne. Nekoliko višjo raven gibalne 

učinkovitosti dosegajo deklice na področju koordinacije gibanja rok, ravnotežja in ritma, dečki 

pa na področju koordinacije celega telesa, agilnosti in moči. Dečki dosegajo nekoliko boljše 

rezultate pri gibalnih nalogah, ki zahtevajo moč in hitrost (skoki, meti, teki). Gidley Larson idr. 

(2007) izpostavljajo, da ima gibalni razvoj pri dečkih in deklicah drugačno razvojno pot, saj je 

odvisna od zorenja nevroloških funkcij, ki je pogojena s spolom. Deklice naj bi pri gibanju 

izkazovale večjo natančnost in boljše vzdrževanje ritma, dosegale boljše rezultate na testih 

finomotoričnih dejavnosti ter hitreje izvajale tako ponavljajoča gibanja (npr. topotanje z nogo) 

kot vzorce gibanj (npr. hoja peta-prsti). Poleg tega so ugotovili, da so deklice pri izvajanju 

gibalnih nalog na splošno hitrejše od dečkov in kažejo manj pridruženih reakcij. Iz tega razloga 

se pri večini testov gibanja uporabljajo po spolu ločene norme.  

 

1. 2 POTEK GIBALNEGA RAZVOJA 
 

1. 2. 1 Razvoj grobe motorike 

Gibalni razvoj poteka skozi različna obdobja, imenovana razvojne stopnje, v katerih lahko 

opazimo značilna vedenja, ki veljajo za večino otrok. Gibalni razvoj je s kronološko starostjo 

povezan, ni pa od nje odvisen (Gallahue in Ozmun, 1998). Vsaka razvojna stopnja je rezultat 

predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje. Vrstni red njihovega pojavljanja je enak pri vseh, 

vendar se zaradi individualnih razlik faze lahko pojavljajo v različnih starostnih obdobjih 

(Haywood in Getchel, 2001, v Pišot in Planinšec, 2005). Praviloma razvoj poteka od splošnih 

k posebnim oblikam vedenja, kar je posledica postopne diferenciacije sposobnosti. Človek je 

zaradi zmožnosti postopnega povezovanja posameznih specializiranih sposobnosti sposoben 

opravljati vse kompleksnejše dejavnosti (Planinšec in Pišot, 2005). 

Od obdobja zarodka naprej gibalni razvoj poteka po dveh načelih: načelo cefalokavdalne smeri 

(od glave proti repu) prikazuje razvoj v smeri od glave navzdol. Dojenček se najprej nauči 
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nadzorovati glavo, nato zgornje okončine in trup ter nazadnje še spodnje okončine. Po načelu 

proksimodistalne smeri (od bližnjega k oddaljenemu) razvoja pa razvoj poteka v smeri od 

osrednjega dela telesa k bolj oddaljenim delom. Dojenčki najprej usvojijo gibe, ki potekajo iz 

ramen, nato gibe iz komolca, potem iz zapestja in nazadnje gibe prstov (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Gallahue in Ozmun (1998) opredeljujeta štiri razvojne faze gibalnega razvoja, znotraj katerih 

obstajajo različne stopnje. Sledijo si v zaporedju: 

Tabela 1: Faze in stopnje motoričnega razvoja (Gallahue in Ozmun, 1988) 

Gibalne faze in stopnje Časovno obdobje 

Refleksna gibalna faza: 

 stopnja vkodiranja informacij 

 stopnja dekodiranja informacij 

 

od obdobja pred rojstvom do 4. meseca 

od 4. meseca do 1. leta 

Začetna gibalna faza: 

 stopnja inhibicije refleksov (primarnih in 

posturalnih)  

 predkontrolna stopnja 

 

od rojstva do 1. leta 

 

od 1. do 2. leta 

Temeljna gibalna faza: 

 začetna stopnja 

 osnovna stopnja 

 zrela stopnja  

 

od 2. do 3. leta 

od 4. do 5. leta 

od 6. do 7. leta 

Specializirana gibalna faza: 

 splošna stopnja 

 specifična stopnja 

 specializirana stopnja 

 

od 7. do 10. leta 

od 11. do 13. leta 

od 14. leta dalje 

 

1. Refleksna gibalna faza  

Refleksi so nehotna gibanja, ki jih samodejno sprožijo določeni dražljaji (zvok, svetloba, dotik, 

sprememba telesnega položaja) in jih nadzorujejo subkortikalni možganski centri. So prva 

oblika človekovega gibanja, ko se začne premikati zarodek v maternici in potekajo brez 

zavestne kontrole. Refleksi služijo zbiranju informacij in preživetju organizma (Tancig, 1987). 

Po Gallahue in Ozmun (1998) primitivna refleksna gibanja služijo pridobivanju informacij iz 

okolja, iskanju hrane (sesalni in iskalni refleks) in varovalnim odzivom. Poleg tega pripomorejo 

k stimuliranju kortikalnih delov možganov. 

Kremžar (1977) opisuje položajne gibalne vzorce - otrokova gibanja, prisotna v prvem obdobju 

gibalnega razvoja. Odvisni so od položaja glave in telesa, saj novorojenček glede na položaj 

glave roke krči ali izteza, ali pa izteza le eno roko in krči drugo. Enako dela z nogami. Iz meseca 

v mesec se otrok gibalno razvija, položajni gibalni vzorci postopoma izginjajo, razvija se hoteno 

gibanje in višje razvite gibalne zmožnosti. Držni/posturalni refleksi so na videz podobni 

kasnejšim hotenim gibanjem, vendar so popolnoma nehotni. Služijo preizkušanju stabilnostnih, 

lokomotornih in manipulativnih mehanizmov, ki jih otrok kasneje zavestno izvaja (Gallahue in 

Ozmun, 1998). Mednje spadajo na primer refleks hoje, refleks prijemanja, plavalni refleks, ipd. 

So zelo podobni kasnejšim zavestnim gibom, vendar so nehotni (Tancig, 1987). Njihova 

funkcija je postopen prehod v vertikalen položaj (od ležečega, preko štirinožnega, nato 

sedečega do stoječega položaja in hoje) in vzpostavitev pravilnega telesnega ravnotežja 

(Goddard Blythe, 2017). Z razvojem možganske skorje pride do zaviranja dejavnosti spodnjih 
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(subkortikalnih) delov možganov. Večina zgodnjih refleksov izgine ali se postopoma 

spremenijo, nadomeščati jih začnejo zavestna gibanja.  

 

Stopnja vkodiranja informacij 

Značilna je opazna gibalna dejavnost, ki se pojavi v obdobju zarodka in v prvih štirih mesecih 

po rojstvu. Nižje (subkortikalne) možganske strukture so na tej stopnji višje razvite kot 

motorični korteks. Odgovorne so za nehotne refleksne reakcije, s katerimi dojenček zbira 

informacije in mu omogočajo preživetje (npr. sesalni refleks) (Tancig, 1987). 

Stopnja dekodiranja informacij 

Od četrtega meseca do prvega leta po rojstvu se z razvojem višjih možganskih centrov pojavlja 

postopna inhibicija refleksov. Nižji možganski centri odstopajo nadzor višjim. Poleg 

sprejemanja in reagiranja na dražljaje se na tej stopnji pojavi obravnavanje informacij z že 

uskladiščenimi. Vedenje dražljaj - reakcija namešča perceptivno-motorično vedenje (prav tam, 

1987). 

 

Tabela 2: Najpomembnejši mejniki v prvem letu otrokovega psihomotoričnega razvoja 

(Kremžar, 1977) 

Obdobje Oblika gibanja 

3. mesec Otrok se v ležečem položaju krepko opira na roke in dviguje glavo. Pri tem si 

krepi vratne in hrbtne mišice, uči se držati glavo v pokončni drži. Hrbtne mišice 

so kasneje nujno potrebne za vzdrževanje pokončne telesne drže pri sedenju in 

stoji. 

4. mesec Otrok v ležečem položaju na hrbtu dviguje glavo, kot bi se hotel dvigniti v sedeč 

položaj. Odpira dlani in prste, jih premika in se z njimi igra. 

5. mesec Otrok se v ležečem položaju obrača preko boka. Z rokami in nogami zamahuje 

in krili, z glavo sili močneje naprej v sedenje. Izginja trdota, ki je bila značilna 

za prvo obdobje gibalnega razvoja. 

6. mesec Otrok sedi. 

od 7. do 

12. meseca 

Otrok se začne premikati naprej. Sprva v sedečem položaju s spodvito nogo, pri 

čemer se z rokami opira na podlago ali drugam. Plazi se po trebuhu tako, da se 

potegne naprej samo z rokami. Kasneje se premika v štirinožni opori. Do enega 

leta praviloma obvlada hojo in plazenje sesalcev, to je križni hod. Ta gibalni 

vzorec ostaja človeku vse življenje v hoji po dveh nogah. Kasneje se otrok 

prične dvigovati v stojo. 

12. mesec Pojavijo se prvi samostojni koraki. Nekateri otroci shodijo prej, drugi kasneje. 

 

2. Začetna gibalna faza 

Prva oblika hotenega gibanja so rudimentarna gibanja. Zaporedje pojavljanja rudimentarnih 

gibanj je visoko predvidljivo, hitrost pojavljanja je odvisna od dejavnikov okolja, bioloških 

dejavnikov in dejavnikov naloge. Prva hotna gibanja so pomembna za preživetje. Vključujejo 

stabilnostna gibanja, pomembna za pridobivanje kontrole glave, vratu in mišic trupa, 

manipulativna gibanja doseganja, prijemanja in spuščanja ter lokomotorna gibanja lazenja, 

plazenja in hoje (Gallahue in Ozmun, 1998). 
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Stopnja inhibicije refleksov 

Ta stopnja se pojavi z rojstvom otroka in traja do prvega leta starosti. Refleksi predstavljajo 

gibalni repertoar dojenčkovega gibanja v prvem letu njegove starosti, nato pa jih postopoma 

začnejo nadomeščati hotena gibanja, na kar vpliva razvijajoča se možganska skorja. Prva hotena 

gibanja so še okorna, robustna, primanjkuje jim kontrole. Aktivnost  gibalne akcije je globalna, 

namesto specifična. Ko otrok seže po predmet, se aktivira cela dlan, zapestje, roka, rama in celo 

trup (prav tam). 

Predkontrolna stopnja 

Od prvega do drugega leta starosti nastopi predkontrolna stopnja. Gibanja postanejo bolj 

precizna, napredek rudimentarnih spretnosti je zelo hiter (prav tam). Večja je natančnost in 

kontrola gibanja, otrok se nauči obdržati ravnotežje, rokovati z različnimi predmeti in gibati v 

prostoru s precejšnjo stopnjo kontrole. Na gibalni razvoj v tej fazi vpliva proces zorenja 

(Tancig, 1987). 

 

3. Temeljna gibalna faza 

V zgodnjem otroštvu otroci pričnejo aktivno raziskovati svoje gibalne sposobnosti. 

Lokomotorna, stabilnostna in manipulativna gibanja preizkušajo najprej posamično, nato pa 

tudi v različnih kombinacijah. Pridobivajo vse več kontrole nad gibanjem in se učijo 

prilagajanja gibalnega odziva glede na zahtevo naloge. Temeljni gibalni vzorci niso več toliko 

odvisni od zorenja, pač pa je njihov razvoj odvisen od vplivov okolja - spodbud, inštrukcij, 

narave okolja in možnosti za gibanje. V tem obdobju je pomembno pridobivanje raznolikih 

gibalnih izkušenj, ki ne smejo biti ozko usmerjene in specializirane v določeno gibalno 

spretnost. Pridobivanje temeljnih gibalnih vzorcev je temeljno izhodišče za nadaljnji gibalni 

razvoj in usmerjanje v različne športe. Osnovni elementi temeljnih gibalnih vzorcev so enaki 

pri vseh otrocih. Širok nabor gibalnih izkušenj otrokom omogoča ustrezno zaznavanje sebe in 

sveta okoli njih (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Začetna stopnja 

V začetni fazi otrokovo gibanje prvič postane ciljno usmerjeno. Določeni deli gibalne akcije 

lahko manjkajo ali se pojavljajo v napačnem zaporedju. Uporaba telesa pri gibanju je lahko 

omejena ali pretirana, značilna je pomanjkljiva ritmičnost in koordinacija (Gallahue in Ozmun, 

1998). Na tej stopnji je še večina dvoletnih otrok, stopnja traja nekje do tretjega leta. Prostorska 

in časovna integracija gibanja sta na tej stopnji še precej slabi (Tancig, 1987). 

Osnovna stopnja 

Za osnovno stopnjo je značilna večja kontrola gibanja in boljša ritmična koordinacija temeljnih 

gibalnih vzorcev. Traja nekje od četrtega do petega leta starosti. Boljša je usklajenost časovnih 

in prostorskih elementov gibanja, vzorci gibanja so na tej stopnji še vedno nekoliko omejeni ali 

pretirani, vendar bolje koordinirani. Otroci normalnih inteligenčnih sposobnosti in telesnega 

funkcioniranja na to stopnjo napredujejo spontano, skozi proces zorenja. Mnogim 

posameznikom in odraslim zaradi pomanjkanja priložnosti za vadbo in spodbud ne uspe 

napredovati dlje od osnovne stopnje temeljne gibalne faze (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Zrela stopnja 

Temeljni gibalni vzorci postanejo na tej stopnji učinkoviti, koordinirani in kontrolirani. Otroci 

naj bi v večini gibalnih sposobnosti na to stopnjo napredovali pri petih ali šestih letih. Nekoliko 
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kasneje se razvijejo manipulativne sposobnosti (lovljenje, ciljanje, igre z žogo), ki zahtevajo 

sposobnosti vidnega sledenja in prestrezanja žoge, saj je zanje potrebna prefinjena vidno-

motorična koordinacija. Nekateri otroci na to stopnjo napredujejo spontano, večina pa potrebuje 

spodbude okolja in veliko priložnosti za vajo (Gallahue in Ozmun, 1998). 

Čeprav je gibalni razvoj povezan s kronološko starostjo, od nje ni odvisen. Zato se v hitrosti 

usvajanja temeljnih gibalnih vzorcev pojavljajo številne razlike:  

 razlike med otroki so znak individualnih razlik v razvoju, ki je odvisen od faktorjev 

dednosti (zorenja) in izkušenj, spodbud ter priložnosti za vadbo, ki jih otroku nudi 

okolje. 

 razlike med gibalnimi vzorci lahko opazimo pri vseh otrocih. Medtem ko so pri 

nekaterih gibalnih nalogah na začetni stopnji razvoja, so lahko pri drugih na osnovni ali 

zreli stopnji. Nekaj povsem običajnega je, da otroci pri razvoju osnovnih gibalnih 

vzorcev ne napredujejo enakomerno. 

 razlike znotraj gibalnega vzorca se lahko pojavijo pri eni sami gibalni nalogi, npr. pri 

metu žoge. Otrokova akcija roke je na primer lahko na osnovni stopnji razvoja, med tem 

ko je akcija njegove noge na zreli stopnji, akcija trupa pa na začetni gibalni stopnji 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 

  

4. Specializirana gibalna faza 

Specializirana gibalna faza predstavlja nadgradnjo temeljne gibalne faze. Gibanje postane 

orodje, ki je aplicirano na številne kompleksne gibalne dejavnosti vsakodnevnega življenja, 

rekreacije in športnih dejavnosti (Gallahue in Ozmun, 1998). Na tej fazi ni več toliko poudarka 

na učenju gibanja kot takem, pač pa gibanje postane sredstvo, ki ga uporabljamo pri različnih 

športno-rekreativnih dejavnostih (Tancig, 1987). To je obdobje, ko stabilnostne, lokomotorne 

in manipulativne sposobnosti postanejo dovršene, se združujejo, kombinirajo in izpopolnijo za 

uporabo v vse zahtevnejših situacijah. Temeljni gibalni vzorec skakanja in poskakovanja na eni 

nogi sedaj na primer postane del preskakovanja vrvi in drugih kompleksnih gibalnih aktivnosti 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 

Splošna stopnja 

Na tej stopnji razvoja so običajno sedem do deset let stari otroci. Učijo se uporabljanja in 

kombiniranja temeljnih gibanj pri izvrševanju raznih športnih dejavnosti. Gibanje vsebuje iste 

elemente kot temeljna gibanja, vendar je očitna večja natančnost in kontrola gibanja. Gre za 

uporabo temeljnih gibanj v bolj kompleksni in specifični obliki. Cilj športnih pedagogov mora 

biti razviti gibalne vzorce v najširšem spektru in ne specializacija v ozko področje. Razvoj 

različnih gibalnih izkušenj vodi v povečevanje gibalne kapacitete (Tancig, 1987). 

Specifična stopnja 

Od enajstega do trinajstega leta se otroci začnejo zavestno odločati za ožji spekter gibalnih 

dejavnosti. Na predhodni splošni stopnji je bila opazna naravna težnja po zanimanju in 

vključevanju v zelo širok spekter gibalnih aktivnosti. Ožji gibalni interesi se oblikujejo na 

osnovi specifičnih telesnih, gibalnih, kognitivnih in kulturnih dejavnikov (npr. telesna višina, 

genetske danosti, gibalne sposobnosti). Poudarek je na obliki in natančnosti izvedbe (prav tam, 

1987). 
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Specializirana stopnja 

Specializirana gibalna stopnja se začne pri 14. letih in se nadaljuje v dobo odraslosti. Predstavlja 

vrh gibalnega razvoja in jo označuje posameznikova želja, da se v daljšem časovnem obdobju 

udeležuje omejenega števila športnih dejavnosti. Posameznik lahko doseže od profesionalne do 

vrhunske ravni aktivne udeležbe, na kar vplivajo različni dejavniki. Da bi prispevali k 

celotnemu otrokovemu razvoju, moramo izhajati iz otroka in strukturirati gibalne izkušnje, ki 

so ustrezne njegovi razvojni ravni (prav tam, 1987). 

 

1. 2. 2 Razvoj fine motorike 

Finomotorične spretnosti vključujejo gibe ali kombinacijo gibov malih mišic in oči. Mednje 

vključujemo tudi pojmovne spretnosti (prepoznavanje barv in oblik ter reševanje problemov) 

in »predšolske« spretnosti, ki so pozneje osnova za branje in številčne spretnosti (Malina, 

Bouchard in Bar-Or, 2004). Vključene so manjše mišice in mišične skupine, ki se aktivirajo v 

gibih rok, zapestja, prstov, nog in obraza. Fina motorika je temelj koordinacije, saj je veliko 

aktivnosti odvisno od koordinacije grobe in fine motorike, ki se razvijata sočasno (Wiliams 

Floet in Maldonando Duran, 2006). Fina motorika ima prav tako pomembno vlogo pri razvoju 

govora, saj omogoča ustrezno artikulacijo glasov (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 

2003). 

D. A. Marr (2002 v Plevnik in Pišot, 2016) je v svoji raziskavi ugotovila, da so otroci v vrtcu v 

času proste igre 42 % časa namenili dejavnostim s papirjem in pisalom. Pri gibalnih igrah so 

enako časa preživeli tako otroci s slabimi finomotoričnimi spretnostmi kot tudi tisti z dobrimi. 

Predšolsko obdobje je za razvoj fine motorike velikega pomena. Pri različnih dnevnih 

aktivnostih in kompleksnih gibalnih nalogah se osrednje živčevje temeljito razvija in dozoreva. 

Na zadovoljivo fino motoriko vpliva predvsem zrelost osrednjega živčevja, ki vpliva na 

dejavnost mišic, te pa zagotovijo stabilnost večjih sklepov, predvsem trupa in rame (Landy in 

Burridge, 1999 v Plevnik in Pišot, 2016). 

Razvoj fine motorike poteka tako kot razvoj grobe motorike -  od refleksnih gibov do hotene 

gibalne akcije, ki je v začetku groba in nenatančna, sčasoma pa  postane koordinirana in 

precizna (Plevnik in Pišot, 2016). 

 

Tabela 3: Mejniki razvoja fine motorike 

Obdobje Oblika gibanja 

rojstvo - 4. 

mesec 

Prisoten je refleksni prijem. 

Otrok nekje pri osmih tednih začne odkrivati svoje roke in se z njimi igra. 

Med drugim in četrtim mesecem se razvije očesni stik z roko. Otrok se preko 

poskusov in napak uči prijemanja vidnih predmetov (Gallahue in Ozmun, 

1998). 

3. - 5. mesec Otrok pridobi sposobnost hotenega poseganja po predmetih in prijemanja. 

Pri petih mesecih že zgrabi predmet, ki je v njegovem dosegu. 

Prisoten je palmarni prijem z objemom vseh prstov (prav tam). 

6. mesec Prijema majhne kocke (prav tam). 

8. - 10. mesec Pojavi se prstni prijem (prav tam). 

12. mesec Pojavi se pincetni prijem. 

Lahko prijema majne predmete in jih daje v posodico, sestavi stolp, jih zlaga 

drug na drugega (prav tam). 

18. mesec Pojav ročnosti (lateralne dominance), ki se začne razvijati (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). 

2. leto Hrani se z žlico, ki jo drži s palcem in kazalcem (prav tam). 
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Giba prste in dlani, zvija kazalec proti uporu, potiska vzvod s prsti, vleče 

vrvico, obrača liste v knjigi in čečka z barvicami. 

Pri risanju prevladujejo vzorci, kot so krogi (Papalia idr., 2003). 

3. leto Otrok se začenja samostojno oblačiti. 

Drži skodelico za ročaj (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

4. - 5. leto Otrok postaja spretnejši v oblačenju in zapenjanju gumbov. 

Riše preproste geometrijske like preko posnemanja. Najprej krog, nato znak 

plus, pozneje kvadrat. 

Uporablja različna pisala, barvice, voščenke, škarje (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Petletni otrok nariše prepoznavno sliko, reže in lepi. 

Zna zapenjati gumbe, zavezati vezalke, narediti pentljo. 

Lateralna dominanca je pri risanju že jasno izražena (Landy in Burridge, 

1999 v Plevnik in Pišot, 2016). 

 

 

1. 2. 3 Razvoj lateralnosti 

Dominantnost roke, očesa, noge in možganske polovice bi naj se razvila že pred rojstvom. 

Osnovni vzorec dominantnosti ima v posameznikovem življenju varovalno vlogo, saj človek z 

njim refleksno odgovarja na obremenitve (Hannaford, 2005).  

Dojenček uporablja obe strani telesa enako in ne daje nobeni prednosti. Lateralnost se razvije 

skozi različne zaznavne in gibalne izkušnje do nekje drugega ali tretjega leta. Vsaka polovica 

možganov prevzame točno določene naloge. V četrtem letu naj bi imel vsak otrok izoblikovano 

lateralnost ene roke, imenovana tudi dominantnost (Dennison in Dennison, 2007). 

Otrok je pri plezanju na lestev najprej sposoben letvico prijeti z obema rokama, nato stopi na 

lestev z eno in drugo nogo. Na naslednji fazi razvoja je sposoben istostranske gibalne akcije, 

na lestev gre sočasno z isto roko in isto nogo (unilateralnost). Šele pri štirih letih zmore otrok 

plezanje v križnem vzorcu, z nasprotno roko in nasprotno nogo. Prekrižanje navpičnice oziroma 

telesne središčnice je višja raven gibalnega delovanja in jo omogoča vzajemno povezovanje 

obeh hemisfer (Kremžar in Petelin, 2001). Pri večini otrok (90 %) je prisotna prednostna 

uporaba desne roke. Sočasno z razvojem ročnosti se razvija tudi uporaba leve ali desne noge, 

ušesa in očesa, pri čemer se pri večini otrok kaže prevlada desne strani telesa (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2004). 

  

1. 3 NEVROLOŠKA OSNOVA MOTORIČNEGA RAZVOJA 
Človekovo gibanje je osnovano na nevroloških sposobnostih. Kremžar in Petelin (2001) 

pravita, da se pojavijo različne oblike motoričnega vedenja skozi razvoj kot posledica zorenja 

možganov. Prve oblike motoričnega vedenja (refleksni odzivi) so nadzorovane iz nižjih 

možganskih struktur, postopoma pa motorično vedenje v vedno večji meri nadzorujejo višje 

strukture.  

Na potek motoričnega razvoja v zgodnjem obdobju v veliki meri vplivajo biološki procesi. 

Značilna hitra rast možganov in ostalih področij centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju 

CŽS) omogoča intenzivno živčno-mišično zorenje (Pišot in Planinšec, 2005).  

Motorični razvoj ni direktno povezan z rastjo možganov, pač pa je odvisen predvsem od 

funkcionalnega razvoja možganov. Slednji je povezan s strukturnim razvojem možganov, ki se 

nanaša na spremembe števila celic in mielinizacijo, preoblikovanje cerebralnega korteksa in 

spremembe električnih tokov (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). Bregant (2007) pripisuje 

velik pomen spodbujanju učenja v prvih letih življenja, saj tako povečamo izrazit proces 
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sinaptogeneze - nastajanja novih povezav med živčnimi celicami. Človek ima ob rojstvu že 

skoraj končno število nevronov. Kasneje nevroni sicer še lahko nastajajo, vendar v manjšem 

številu in počasneje. Bolj kot velikost možganov in število nevronov so pomembne povezave 

med njimi. Če spodbujamo učenje, bomo spodbudili tudi nastanek, krepitev in ohranitev 

povezav med nevroni. 

Malčkovi možgani so predvsem do tretjega leta starosti dvakrat toliko aktivni kot možgani 

odraslega. Razvoj možganov ne poteka linearno, pač pa v tem procesu obstajajo ključna 

obdobja za usvajanje različnih sposobnosti in znanj (Planinšec in Pišot, 2005), imenovana 

kritična obdobja. Kar se v tistem času naučimo, se naučimo hitreje in bolj temeljito kot v 

katerem koli drugem obdobju. Vendar pa to tudi pomeni, da zamujeno kasneje težje 

nadomestimo (Bregant, 2007). Rabinowicz (1986 v Planinšec in Pišot, 2005) ugotavlja, da se 

tako kot posamezne sposobnosti, tudi možganske hemisfere, režnji, posamezna področja in sloji 

skozi razvoj razvijajo različno hitro. 

 

Delovanje centralnega živčnega sistema 

Senzomotorika je način delovanja centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS) in je 

sestavljena iz senzoričnega vnosa ter motoričnega izhoda, ki sta med seboj neločljivo povezana. 

Dražljaji v telo »vstopijo« preko čutil. Različni senzorični vtisi (modalitete) so v medsebojni 

povezavi in so pomešani prek vseh možganskih predelov. Vsak receptor vpadno energijo 

spremeni v električni dražljaj, ki preko senzoričnih živčnih vlaken v obliki občutka potuje k 

hrbtenjači in v višje centre k možganom (aferentna pot). V vsakem trenutku možgane doseže 

nešteto zaznav, ki prihajajo iz vseh čutil in telesnih delov, kjer se dogaja obdelava čutnih vtisov. 

Obdelava čutnih vtisov je kompleksno delo. Začne se že v obdobju nosečnosti in je učni proces, 

ki poteka v možganih brez zavestne kontrole. Občutki v možganih sprožijo posredovalni proces, 

ki sproži vrsto dogajanj - povezovanje različnih izkušenj, predstav, spomina in »spoznanj«. 

Posledica obdelave je nastanek zaznave. Ponovljeni, utrjeni občutki, obdelani na subjektiven 

način, pa se v možgane usidrajo kot izkušnje. Ko je dražljajev dovolj in so kvalitetni, dosežejo 

zadostno raven intenzivnosti, da se pojavi prilagoditev v CŽS. Takšna adaptacija je posledica 

usvajanja novih spretnosti. Izhodna pot senzoričnega vnosa je motorični izhod, ki je pri človeku 

opazen kot oblika motoričnega odziva. Električni signali potujejo po eferetni poti do efektorjev 

(mišic), kjer v motonevronih povzročijo kemične spremembe in s tem številne kombinacije 

mišičnih kontrakcij (Kremžar in Petelin, 2001). 

Čeprav človek ne more imeti le senzoričnega ali le motoričnega vedenja, ju bomo za 

predstavitev funkcij posameznega sistema spodaj opisali ločeno. 

 

1. 3. 1 Senzorični sistem 

Motorični in senzorični sistem sta v medsebojni odvisnosti. Možgani za ustrezno delovanje 

potrebujejo senzorične dražljaje, saj jim stalen dotok občutenj predstavlja senzorično hrano, da 

se razvijajo in delujejo na pravilen in urejen način. Do sedmega leta starosti so možgani 

obdelovalni stroj smiselnih zaznav. Majhen otrok stvari občuti in telesu dovoljuje odzivanje na 

odnose teh občutenj, možganom pa dojemanje pomena čutnih vtisov. Šele ko je otrok starejši, 

posveti več časa razmišljanju o idejah, senzomotorične dejavnosti pa nadomesti z duševnimi in 

socialnimi (Kremžar in Petelin, 2001). 
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1. 3. 1. 1 Senzorna integracija 
 

Zmožnost urejanja občutenj, ki prihajajo iz različnih senzoričnih sistemov, je senzorna 

integracija. Začne se pri pridobivanju informacij o lastnem telesu in okolju, ki jih dobivamo iz 

senzoričnih sistemov. Telo se na določeno občutenje odzove s prilagoditvenim odzivom, 

posledica je senzomotorična organizacija. Pri otroku najmočnejši organizator senzoričnih 

vnosov predstavljata gibanje in igra (Ayres, 2008). 

Ayres (2008) loči senzorične sisteme z zunanjim zaznavanjem (eksteroreceptorji), zaznavanjem 

globinskega občutenja (proprioreceptorji) in z notranjim zaznavanjem (interorepetorji). 

 

Eksteroreceptorji so:  

 vid (vizualni čutni sistem) 

 sluh (avdialni čutni sistem) 

 okus (gustativni čutni sistem) 

 vonj (oligofaktorni čutni sistem) 

 tip (taktilni čutni sistem) 

 

Proprioreceptorji: 

 pozicija in gibanje (proprioceptivni čutni sistem) 

 gravitacija, gibanje glave in ravnotežje (vestibularni čutni sistem) 

 

Interoreceptorji: 

 visceralni čutni sistem 

 

Živčne povezave ravnotežnega sistema z drugimi možganskimi centri so najbolj razširjene in 

boj raznolike kot povezave katerega koli drugega senzornega sistema. Štiri ravnotežna jedra 

tvorijo šest pomembnih povezav (Goddard Blythe, 2017): 

1. povezava ravnotežnega sistema in malih možganov - potrebna je pri koordinaciji 

gibalne aktivnosti in pri ravnotežju, 

2. ravnotežno-hrbtenična povezava - potrebna je za ohranitev ravnotežja telesa z refleksno 

aktivnostjo, 

3. ravnotežno-vidne povezave - so potrebne pri uravnavanju gibanja očesnih zrkel in 

vzdrževanju stabilne slike na očesni mrežnici kljub gibanju glave, 

4. povezave med ravnotežnim sistemom in možgansko skorjo - so potrebne za ohranitev 

zavestne izkušnje pri vrtoglavici, dezorientaciji, omotici, 

5. asociativne povezave - povezane so s področji retikularne formacije in jedri 

možganskega debla, ki nato sprožijo spodnje motorične nevrone, 

6. ravnotežno-vratna povezava je zaslužna za ravnotežno-vratni refleks (angl. vestibular 

colic reflex).  

Senzorična integracija poteka v štirih stopnjah (Slika 1). Ob rojstvu so dozoreli trije senzorični 

sistemi: ravnotežje, dotik in globinsko občutenje. Pripravljeni so na delovanje, medtem ko vidni 

in slušni sistem še ne moreta sprejeti izzivov za funkcijo. Šele na tretji stopnji, ko so integrirani 

bolj bazični senzorični sistemi, se začneta postoma integrirati tudi vidni in slušni sistem. Na tej 

stopnji je otrok zmožen bolj ciljno usmerjenih gibanj, kot npr. hranjenja s priborom, sestavljanja 

stvari skupaj. Otrok sčasoma postaja vse bolj organiziran in razvija vse bolj kompleksne 

veščine. Te se ne pojavijo spontano, pač pa so rezultat večletnega razvoja in urejanja možganov 

(Kremžar in Petelin, 2001). 
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Slika 1: Štiri stopnje senzorične integracije (Ayres, 2008) 

 

1. 3. 2 Motorični sistem 

1. 3. 2. 1 Hoteno gibanje 
 

Gibalna aktivnost ustreza pretežno dvema vrstama gibanj: vzdrževanju telesne drže in hotenim 

gibom. Izvedba hotenega giba je kompleksno zaporedje dejavnosti številnih možganskih 

struktur, ki poteka v treh zaporednih fazah: pripravljalna faza, faza načrtovanja giba in faza 

izvedbe. V prvi pripravljalni fazi je potrebno prepoznati in določiti lego predmeta v prostoru. 

Aktivirajo se predeli možganske skorje za vsa čutila, ki sodelujejo pri izvedbi giba, ter 

spominski centri, ki omogočijo prepoznavanje predmeta. Sledi faza načrtovanja giba. Oceniti 

moramo, kako daleč v prostor bomo segli po predmet, se odločiti, s katero roko bomo segli po 

predmetu ter izbrati usmeritev gibov. Aktivirajo se spominski centri, kjer so shranjene 

dotedanje izkušnje o zaporedju aktivnosti v načrtovanem gibu. Vključeni so različni predeli 

možganske skorje in možganska jedra v osrednjem delu velikih možganov: mali možgani, 

osnovna jedra (bazalni gangliji), dopolnilna gibalna skorja (suplementarni motorični korteks), 

predgibalna skorja (premotorični korteks) in zadnja temenska skorja (posteriorni parietalni 

korteks). Pri miselni ponovitvi giba, preden ga dejansko izvedemo, ima pomembno vlogo 

suplementarno motorično področje. Končna faza izvedbe giba se lahko sproži šele po njegovem 

načrtovanju. Končna faza se deli v tri zaporedne faze. V prvi pride iz hrbtenjače povelje za 

približevanje predmetu, ki ni korigirano z dodatnimi aferentnimi signali. To je projekcijski gib, 

imenovan tudi balistični gib. Sproženi gib poteče do programirane točke, usmerjajo pa ga v 
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glavnem mali možgani v povezavi z bazalnimi gangliji. Druga faza je v praksi neopazna. Vodijo 

jo bazalni gangliji in mali možgani. To je počasen prilagoditveni gib, ki ga neprestano 

uravnavajo aferentni senzorični signali in postopoma korigirajo njegovo izvajanje. Nazadnje 

sledi prijetje predmeta s pomočjo ustreznih gibov okončine, še posebej prstov. V tej fazi poteka 

zadnje uravnavanje gibov, vodi pa jo predvsem primarni motorični korteks. 

Poleg aktivacije omenjenih možganskih struktur gib zaradi spremembe drže in težišča telesa 

povzroči tudi aktivnost centra za ravnotežje. Za izpeljavo hotenega giba je potrebno predhodno 

in sprotno uravnavanje drže, ki omogoča ohranjanje telesnega ravnotežja (Anselme, Perilleux 

in Richard, 1999). 

 

 

1. 3. 2. 2 Podenote motoričnega sistema 
 

Štrucl (1989) motorični sistem razdeli na štiri hierarhično urejene podenote (Slika 2). Za 

uresničitev ciljnega giba niso odgovorni samo strogo lokalizirani deli živčevja, temveč se gib 

izvrši ob medsebojnem prepletanju zaporednih in vzporednih procesov, v katerih sodeluje 

veliko delov živčevja. Poleg v shemi omenjenih struktur sta za motorično delovanje pomembna 

še dva sistema: mali možgani in bazalni gangliji. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Hierarhična zgradba motoričnega sistema (povzeto po Štrucl, 1989) 

 

Hrbtenjača 

Najnižje v motorični hierarhiji je hrbtenjača, ki omogoča izvabljanje avtomatskih in 

stereotipnih odgovorov na dražljaj (Štrucl, 1989). Hrbtenjača je središče zaščitnih sistemov. 

Nevroni v hrbtenjači služijo refleksnim gibanjem (npr. refleksnemu umiku pri bolečini), 

določeni pa so povezani v ritmično aktivna mrežja, ki jih sprožijo in nadzirajo višji možganski 

centri (Anselme, Perilleux in Richard, 1999). 
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Možgansko deblo 

Možgansko deblo je zapletena mreža (retikularna formacija), povezana z vsemi senzornimi 

sistemi, motoričnimi nevroni in drugimi deli možganov. Je najbolj kompleksen del možganov. 

Večina možganskega debla deluje avtomatično, brez zavestnega delovanja. Tu se združujejo 

povelja iz višjih središč ter živčevje za obdelavo informacij, ki pridejo iz hrbtenjače oziroma 

specialnih čutil. Možgansko deblo ima ključno vlogo predvsem pri aferentnih dotokih, 

povezanih z možganskimi živci ter aferentnih dotokih, ki zagotavljajo uravnavanje drže (Štrucl, 

1989). 

Naloge možganskega debla: 

 uravnavanje vitalnih življenjskih funkcij: dihanje, srčni utrip, prebava, 

 organizacija aktivnosti v možganskih hemisferah, kar nam omogoča tudi usmerjanje 

pozornosti pri prehodu iz ene aktivnosti na drugo (Ayres, 2008). 

 

Sestavna dela možganskega debla sta  podaljšana hrbtenjača in most (pons), ki imata odločilno 

vlogo pri nadzoru nad držno aktivnostjo, medtem ko višji centri to aktivnost predvsem zavirajo  

(inhibirajo). Telo lahko vzdržujemo v različnih držah: sedenju, klečanju, stoji, itd. Za vsako je 

glede na medsebojno lego telesnih delov potrebna tonusna podpora določenih mišic. Osnovna 

vloga mišične tonusne aktivnosti je preprečevanje sesedanja zaradi lastne teže. V podaljšani 

hrbtenjači so motorični centri za kontrolo telesne drže: 

 vestibularna jedra, ki sprejemajo informacije iz ušesnega labirinta (polkrožnih kanalov) 

in malih možganov, 

 mreževina (retikularna formacija) in zgornji griček (colliculus superior) v podaljšani 

hrbtenjači, ki tvorita snop živčnih vlaken, ki uravnavajo mišični tonus. 

 

Ti regulacijski centri dobivajo informacije iz različnih čutnih organov: proprioreceptorjev mišic 

in sklepov, priprioreceptorjev v vratu, ki sprejemajo sporočila o legi ostalega telesa glede na 

glavo, in vizualnega sistema, ki sporoča informacije o položaju glave glede na zunanje okolje 

(Anselme, Perilleux in Richard, 1999). 

Bazalni gangliji 

Bazalni gangliji skupaj z malimi možgani predstavljajo glavno subkortikalno povratno zanko 

motoričnega sistema. Obe strukturi prejemata dotok iz možganske skorje in oddajata nitje nazaj 

preko talamusa. Vendar pa za razliko od malih možganov, ki prejemajo povelja predvsem iz 

senzorično-motoričnega predela možganske skorje, bazalni gangliji sprejemajo pobude iz 

celotne možganske skorje. Iz bazalnih ganglijev vodi nitje preko talamusa nazaj v prefrontalno 

in premotorično možgansko skorjo, iz malih možganov pa v premotorično in motorično. Mali 

možgani prejemajo dotok neposredno iz hrbtenjače, kamor pošiljajo tudi eferente zveze, kar pa 

je značilno za bazalne ganglije, ki so vpleteni v bolj zapletene vzorce motoričnega nadzora.  

 

Bazalni gangliji imajo vlogo pri: 

 nastajanju (iniciaciji) gibov, 

 spreminjanju prehodnih, sunkovitih, hitrih gibov v počasne in gladke, 

 kognitivnih funkcijah,  

 mišičnemu tonusu, 

 posturalnih refleksih. 
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Bolezni bazalnih ganglijev se kažejo v nehotnih gibih, kot so tremor, atetoza, korea ali balizem 

oziroma v hipotonično-hiperkinetičnih sindromih (hemibalizem, Huntingonova bolezen) in 

hipertonično-hipokinetičnem sindromu (Parkinsonova bolezen) (Štrucl, 1989). 

Mali možgani 

Osnovna vloga malih možganov je  dopolnitev delovanja drugih motoričnih središč in  

uskladitev njihovih aktivnosti. Motorična povelja primerjajo s senzornimi informacijami o 

dejanski izvršitvi povelij ter tako usklajujejo delovanje motoričnih struktur možganskega debla 

in motorične skorje.  

Naloge malih možganov lahko razdelimo na: 

 nadzor mišičnega tonusa in drže. 

 sprotno korekcijo počasnih hotenih gibov in usklajevanje teh gibov z nadzorom drže. 

Bistven pomen ima senzorna povratna zveza, pri kateri mali možgani primerjajo 

motorična povelja z informacijami o poteku njihovega izvrševanja ter ustrezno ukrepajo 

pri neusklajenosti. 

 nadzor hitrih spretnih gibov, kjer so pomembni predhodno naučeni gibalni programi 

(Štrucl, 1989). 

Možgansko deblo vsebuje tudi neskončno število kompleksnih jeder, ki procesirajo čutne 

zaznave gravitacijskih in gibalnih receptorjev v notranjem ušesu. Te informacije možgansko 

deblo uporabi za vzdrževanje pokončne drže, ravnotežja in mnogih drugih avtomatskih funkcij. 

Vestibularna jedra in možgansko deblo prav tako procesirajo informacije iz drugih čutil, še 

posebej informacije iz sklepov in mišic (prav tam). 

Mali možgani so oviti okrog možganskega debla. »Zrasli« so kot podaljšek funkcij, ki jih 

opravljajo ravnotežna jedra v možganskem deblu. Mali možgani procesirajo vse tipe čutnih 

informacij, še posebej učinkoviti pa so pri organiziranju gravitacije, gibanja, mišično-sklepnih 

informacij in omogočajo spretno in mehko gibanje telesa (Ayres, 2008). 

Možganska skorja 

Mnoga področja na možganski skorji so specializirana in povezana s točno določenim čutom 

in funkcijo, vendar se med njimi tvorijo tudi pomembne asociacijske mreže, ki skrbijo za to, da 

vsako področje hkrati prejema informacije tudi iz drugih področij (Slika 3). Vizualno področje 

v zatilnem (okcipitalnem) režnju na primer procesira tudi določen del informacij zvokov, dotika 

in gibanja. Možganska skorja je še posebej pomembna za občutenje in načrtovanje natančnih, 

preciznih gibov rok in mišic govora (Ayres, 2008).  

Možganska skorja je pri človeku visoko specializirana. Na njej se nahajajo področja informacij 

iz različnih čutil (senzorna področja) (prav tam), motorična področja ter ostala asociacijska 

področja. Glavna motorična področja ležijo v čelnem (frontalnem) režnju in imajo pomembno 

vlogo pri kontroli hotenega gibanja. Motorična možganska skorja je somatotopično 

organizirana (Slika 4) (Bear, Connors in Paradiso, 2016).  
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Slika 3: Možganski režnji na možganskih poloblah (Podgoršek, 2000) 

Somatosenzorična možganska skorja   

Somatosenzorična možganska skorja je najbolj kompleksen nivo senzoričnega sistema. Čeprav 

so na njej prisotna področja za občutenje vseh delov, je največ njene površine namenjene 

prstom, rokam in mišicam govora. Površina posameznega dela telesa na motorični skorji je 

povezana z gostoto senzoričnega vnosa, ki prihaja iz tega dela telesa. Zemljevid človekove 

zaznave se imenuje tudi »homunculus« (Bear idr., 2016).  

 

Slika 4: Somatotopična organizacija možganske skorje:  

somatosenzorična skorja, primarna motorična skorja desno (Morrison, 2017) 

 

Primarna motorična možganska skorja 

Motorična možganska skorja, imenovana tudi primarna motorična možganska skorja (angl. 

primary motor cortex), je na tretji ravni hierarhije motoričnega sistema. Predstavlja vozlišče, 

kamor prihajajo povelja iz najvišjih ravni kortikalne dejavnosti in od kjer potujejo motorična  

povelja v možgansko deblo ter ostale subkortikalne strukture in v hrbtenjačo (Štrucl, 1989). 

 

  



18 

 

Neprimarna motorična možganska skorja: premotorično in suplementarno motorično 

področje 

Suplementarno motorično področje naj bi bilo zaslužno predvsem za programiranje zaporedij 

zapletenih vzorcev gibov (npr. večprstno tipkanje). Naloga premotoričnih področij pa je 

prepoznavanje ciljev gibanja, izbor načina (strategije) motorične dejavnosti in načrtovanje 

gibanja. Tu se nahajajo asociacijska vlakna, ki so bogato povezana s predeli na čelnem 

(prefrontalnem) in zatilnem (parietalnem) režnju. Za uresničitev hotenega ciljnega giba je poleg 

strogo lokaliziranih delov živčevja odgovornih tudi veliko drugih delov živčevja, potrebna je 

somatosenzorična integracija na ravni možganske skorje (Štrucl, 1989).  

Zrcalni nevroni 

 

Nekatere živčne celice v neprimarni motorični skorji, imenovane zrcalni nevroni, naj se ne bi 

aktivirale samo v trenutku izvedbe posameznega giba, pač pa tudi, kadar si gib predstavljamo 

v mislih - ko ga mentalno vadimo ali ko opazujemo druge, ko gib izvajajo. Zrcalni nevroni naj 

bi nam tako poleg načrtovanja lastnega gibanja omogočali tudi razumevanje akcij in ciljev 

drugih. Nekatere hipoteze znanstvenikov celo pravijo, da naj bi bili zrcalni nevroni zaslužni za 

sposobnost razbiranja čustev drugih ljudi in empatijo, vendar pa so dokazi za takšne vrste 

predvidevanj še nepopolni (Bear idr., 2016). 

 

1. 4 MOTORIČNO UČENJE 
 

1. 4. 1 Sistem povratne zanke 

Vitalni vidik človekovega delovanja predstavlja povratna vez v živčnem sistemu. Obstaja jih 

mnogo in so na vseh nivojih živčnega sistema. Povratna vez je občutljiva ter deluje od nižjega 

k višjemu nivoju CŽS. Od nje je odvisna učinkovitost motoričnega učenja (Kremžar in Petelin, 

2001).  

Tancig (1987) navaja dve teoriji gibalne kontrole: teorija zaprte zanke in teorije odprte zanke. 

Teorija zaprte zanke oz. periferna teorija temelji na predpostavki, da je gibanje rezultat 

verižnega povezovanja diskretnih gibov. Vsak člen se izvaja na podlagi vrnitvene informacije 

prejšnjega člena. Naslednji gib v zaporedju tako lahko obstaja šele, ko je obravnavana vrnitvena 

senzorična informacija iz mišic in sklepov prejšnjega giba. S teorijo zaprte zanke je mogoče 

pojasniti počasne gibe, ni pa mogoče pojasniti sestavljenih gibanj, ki potekajo v zaporedju 

izredno hitro, npr. igranje klavirja, kjer ni dovolj časa, da bi bil vsak posamezen gib odvisen od 

povratne periferne informacije. Tovrstne gibe je mogoče pojasniti s teorijo odprte zanke oz. 

centralistično teorijo, ki izhaja iz predpostavke, da je gibanje centralno nadzorovano. Višji 

centri CŽS vsebujejo motorični program, ki je strukturiran že pred gibanjem in vsebuje potrebne 

informacije za nadzor sestavljenega giba od začetka do konca in deluje brez senzorične 

povratne informacije. 

Če hočemo razložiti kontrolne procese gibanja, moramo združiti obe teoriji. Počasna gibanja z 

lastnim ritmom naj bi bila pod perifernim nadzorom, hitra gibanja pa so nadzorovana centralno 

(Roy in Marteniuk, 1974 v Tancig, 1987). Pri sestavljenih gibanjih se pojavlja kombinacija 

obeh vrst nadzora. Kombinacija se kaže tudi v procesu vadbe. V zgodnjih fazah vadbe so 

gibalne aktivnosti pod nadzorom zaprte zanke, sčasoma pa se razvije motorični program in 

gibanje postane avtomatizirano (Tancig, 1987). 
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1. 4. 2 Faze motoričnega učenja 

Gibalne spretnosti so rezultat motoričnega učenja, ki predstavlja proces postopnega prilagajanja 

gibalnega ustroja na racionalno izvedbo novega gibanja. Pistotnik (2003) motorično učenje 

opredeli skozi štiri faze. V prvi fazi se učenec seznanja z novo gibalno nalogo. Tedaj so gibanja 

površna, izvedba gibanja je posplošena. Gibanje je okorno, z velikim številom napak in 

odvečnih gibov (generalizacija). Učenec v gibe vlaga preveliko količino energije, zato se hitro 

utrudi in pretirano vzburi gibalne centre v možganih. Pretirano vzburjenje osnovnega gibalnega 

centra seva energijo tudi na sosednje gibalne centre. Tako se aktivirajo tudi njim podrejene 

mišice, ki za izvedbo gibanja niso potrebne (iradiacija). V drugi fazi motoričnega učenja je 

pomembno čim večje število ponovitev gibanja. Cilj je izbris odvečnih gibov iz gibalnega 

programa in utrditev pravilnih gibanj. V drugi fazi učenec postopoma loči ustrezne gibe od 

neustreznih (diferenciacija) in prepoznava lastne napake. Tudi procesi vzburjenja v gibalnih 

centrih motoričnega korteksa se na tej fazi pričnejo umirjati. Vzburjenje se locira le na tiste 

gibalne centre, ki so potrebni za izvedbo gibanja (koncentracija). V tretji fazi motoričnega 

učenja postaja izvedba gibanja vedno bolj tekoča. Gibanje poteka lahkotno, kompleksna gibanja 

se med seboj hitro povezujejo. Pojavljajo se le realni gibi, ki v gibanje vključujejo samo za 

izvedbo potrebne mišične skupine. Energija za izvedbo gibanja je popolnoma odmerjena 

(avtomatizacija). Procesi v motoričnem korteksu so na tej fazi ustaljeni (stabilizacija). Učenec 

je zmožen prepoznavati in korigirati napake, ne da bi zavestno spremljal svoje gibanje in 

pridobival informacije iz okolice. V četrti fazi prične učenec razvijati t. i. osebni slog v izvedbi 

gibanja, naučeno gibanje prične prilagajati svojim sposobnostim in značilnostim. Gibanje se 

dograjuje in prilagaja (modifikacija), proces ni nikoli zaključen. Na osnovi asociativnih 

povezav se gibalni program dopolnjuje z že znanimi programi, shranjenimi v centru za gibalni 

spomin (asociacija). 
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2 GIBALNA NESPRETNOST 
 

2. 1 PREPOZNAVANJE GIBALNE NESPRETNOSTI 
Otroke z RMK se je nekoč prepoznavalo kot nerodne in lene, kasneje so se uveljavili različni 

izrazi, kot so dispraksija (Filipčič, 2006), razvojna dispraksija (Ayres, 2008), minimalna 

cerebralna disfunkcija, itd. V odgovor na zmedeno in neproduktivno heterogenost v 

poimenovanju gibalne nespretnosti so se na mednarodnem multidisciplinarnem srečanju 

udeleženi dogovorili o enotnem poimenovanju - Razvojna motnja koordinacije in naslednji 

opredelitvi (Nelson, 2017): 

»RMK je kronično in običajno vztrajajoče stanje, pri katerem je prizadeta tako funkcionalna 

učinkovitost kot tudi kvaliteta gibanja in ga ni možno pojasniti z dejavniki starosti in intelekta, 

prav tako pa tudi ne z drugimi nevrološkimi stanji ali psihiatričnimi značilnostmi. Posamezniki 

z RMK kažejo kvalitativno drugačnost v gibanju, kar jih razlikuje od vrstnikov iste starosti, ki 

te motnje nimajo. Kvalitativne razlike v gibanju se s časom sicer spreminjajo, vendar vztrajajo 

celo življenje (American Psychiatric Association, 1994, str. 3). «  

Kesič Dimic (2010) pravi, da je določene prepoznavne znake mogoče opaziti že zgodaj po 

rojstvu. Dojenčki so lahko nemirni, pogosteje jokajo, pojavijo se lahko tudi težave s hranjenjem 

in zakasnjeno usvajanje razvojnih mejnikov. Preden shodijo, se veliko plazijo po kolenih. 

Izogibajo se igram in dejavnostim, ki zahtevajo dobre enoročne spretnosti.  

V predšolskem obdobju starši in vzgojitelji ugotavljajo težave in počasnejši razvoj na področju 

plazenja, lazenja, sedenja, aktivnosti v stoji, hoji in tudi govoru. Otrok gibalne aktivnosti usvaja 

počasi, ima težave pri teku, skakanju, lovljenju in metanju žoge. Pri gibalnih aktivnostih 

mnogokrat padejo, imajo težave pri hoji po stopnicah (navzgor in navzdol). Njihovo socialno 

vedenje je neprilagojeno, saj težko navezujejo stike in so pri tem napeti. Pogosto imajo težave 

z orientacijo in razumevanjem prostorskih pojmov, kot so npr. stopi noter, stopi na, stopi pred, 

stopi zadaj. Počasni so pri oblačenju, zapenjanju gumbov, pri hranjenju se mnogokrat 

popackajo, slabo držijo pisalo, risanje je v primerjavi z vrstniki manj razvito (Filipčič, 2006). 

 

Prepoznavni znaki med 3. in 5. letom (Kesič, 2004):  

 visoka raven motorične aktivnosti; nihanje in topotanje z nogami med sedenjem, 

ropotanje po mizi in vrtenje na stolu, nezmožnost sedeti pri miru, 

 pogosto kričanje in cviljenje, 

 pogosti napadi trme, 

 zaletavanje v objekte in padanje čeznje (omare, stoli, čevlji ...), 

 ploskanje z rokami med tekom,  

 težave pri učenju vožnje s kolesom, 

 pomanjkanje občutka za nevarnost (npr. skakanje z visoke višine),  

 težave pri uporabi jedilnega pribora (raje je z rokami), poliva pijačo,  

 izogibanje igranja s kockami,  

 slabo razvita fina motorika - težave pri držanju pisala in striženju, risbice so lahko 

preotročje,   

 pomanjkanje domišljijske in ustvarjalne igre,  

 izoliranost med vrstniki,  

 dominantnost roke se ne ustali (ves čas menja rabo leve in desne roke, tudi pri istih 

dejavnostih),  

 občutljivost na dotike in nove zvoke,  

 težave pri odzivanju in razumevanju,  

 omejena pozornost; večina nalog ostane nedokončanih,  
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 odklanjanje obližev in obvez, 

 odklanjanje česanja, striženja nohtov in las. 

Pri diagnosticiranju RMK se v medicini uporabljajo diagnostični kriteriji, ki jih je opredelilo 

Ameriško psihiatrično društvo (angl. American Psychiatric Association ali APA) v 

Diagnostičnem in statističnem priročniku (angl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders ali DSM-5) ali smernice za diagnosticiranje specifičnih motenj gibalnih funkcij, ki 

jih je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World Health Organisation ali WHO) 

v Mednarodni statistični klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (angl. 

International Classification of Diseases ali ICD-10).  

 

2. 1. 1 Diagnostični kriteriji za RMK (DSM-5) 

A. Pridobivanje in izvedba koordiniranih gibalnih spretnosti je navkljub priložnostim za učenje 

in uporabo gibalnih veščin znatno nižje od pričakovanega pri določeni kronološki starosti. 

Težave se kažejo kot »nerodnost« (npr. zaletavanje v predmete), počasnost in nenatančna 

izvedba gibalnih veščin (npr. lovljenje predmeta, uporaba škarij ali noža, pisava, vožnja kolesa, 

sodelovanje pri športnih aktivnostih). 

B. Primanjkljaj gibalnih sposobnosti iz kriterija A pomembno in vztrajno vpliva na veščine 

vsakodnevnega življenja, pričakovane za kronološko starost (npr. skrb zase in osebna nega) ter 

vpliva na akademsko/učno produktivnost, predpoklicne in poklicne dejavnosti, prostočasne 

dejavnosti in igro. 

C. Simptomi nastopijo v zgodnjem razvojnem obdobju. 

D. Primanjkljaja gibalnih sposobnosti ni mogoče pojasniti z intelektualno oviranostjo 

(intelektualni razvojni zaostanek) ali slepoto in ga ne moremo pripisati drugim nevrološkim 

stanjem (npr. cerebralna paraliza, mišična distrofija, degenerativne bolezni) (APA 2013, str. 

74). 

 

2. 1. 2 Smernice za diagnosticiranje specifičnih motenj gibalnih funkcij 

(ICD-10) 

Svetovna zdravstvena organizacija v ICD-10 gibalno nespretnost opredeljuje z imenom 

»specifične motnje gibalnih funkcij«. Glavna značilnost tovrstnih motenj je resna oviranost v 

razvoju koordinacije, ki je ni mogoče pojasniti s splošno intelektualno oviranostjo ali drugimi 

nevrološkimi stanji. Običajno je motorična nerodnost povezana z določeno stopnjo oviranosti 

pri izvedbi vidno-prostorskih kognitivnih nalog. 

V smernicah za diagnosticiranje predlagajo prisotnost naslednjih značilnosti: 

 Otrokova motorična koordinacija pri fino- ali grobomotoričnih nalogah mora biti 

pomembno nižje od stopnje pričakovanega glede na otrokovo starost in splošno 

inteligentnost. Težave pri koordinaciji naj bi se pojavljale od zgodnjega razvoja dalje in 

niso primarna posledica vidne ali slušne oviranosti ali katerega koli drugega 

nevrološkega stanja. 

 Vzorec gibalne nespretnosti se s starostjo spreminja, zapozneli so lahko razvojni 

mejniki in prisotne govorne težave (še posebej artikulacijske). Mlajši otroci lahko 
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hodijo na nenavaden način, se počasi učijo teka, poskokov, hoje po stopnicah. Otrok je 

lahko neroden v grobo- in fino- motoričnih gibih. Nagnjen je k prevračanju stvari, 

spotikanju, zaletavanju v objekte in ima neurejeno pisavo. Običajno imajo šibke risarske 

sposobnosti, so manj uspešni  pri sestavljanju puzzlov, uporabi konstrukcijskih igrač, 

grajenju modelov, igrah z žogo, pri risanju in razumevanju zemljevidov. 

 Natančne klinične preiskave v večini primerov kažejo na nevrološko nezrelost, ki se 

kaže kot pridruženi gibi neaktivnih okončin ali zrcalni gibi in druge motorične 

posebnosti, prav tako pa so prisotni znaki šibke fine in grobe motorične koordinacije 

(običajno opisani kot »blagi nevrološki znaki«). Na obeh straneh telesa je lahko 

pretirano ali premalo prisoten Tendonov refleks, četudi je simetričen. 

 Pri nekaterih otrocih se lahko pojavijo učne težave, ki lahko sčasoma postanejo hujše, 

v nekaterih primerih se lahko gibalnih težavam pridružijo socialno-emocionalne težave 

in vedenjski problemi. 

 Pri nekaterih otrocih je prisotna zgodovina perinatalnih komplikacij, kot na primer nizka 

porodna teža ali prezgodnje rojstvo. Druge nevrološke motnje (kot npr. cerebralna 

paraliza ali mišična distrofija) niso prisotne. 

 Sindrom nerodnega otroka je bil pogosto diagnosticiran kot »minimalna cerebralna 

disfunkcija«, vendar ta izraz ni priporočljiv za uporabo, saj ima veliko različnih in 

kontradiktornih pomenov. 

Diagnosticiranje RMK pred petim letom ni priporočljivo, kljub temu pa je smiselno prepoznati 

znake gibalne nespretnosti, ki bi kasneje lahko vodili v RMK. Stopnja usvojenosti veščin 

vsakodnevnega življenja pri predšolskih otrocih še variira, zato je ocenjevanje drugega 

diagnostičnega kriterija pred petimi leti nezanesljivo (Blank, Smits-Engelsman, Polatajko in 

Wilson, 2012). 

 

2. 2 ZNAČILNOSTI OSEB Z RMK 
V Sloveniji se za težave na področju gibanja uporablja izraz dispraksija, ki je opredeljena kot 

vrsta specifičnih učnih težav (v nadaljevanju SUT), za katere je značilna nevrofiziološka 

pogojenost. Čeprav je vzrok dispraksije pogosto neznan, učenec nima očitnih nevroloških 

okvar, kot je npr. cerebralna paraliza. Otroci z dispraksijo so zelo heterogena skupina otrok, ki 

imajo povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti. Dispraksija je najpogosteje 

opisana kot okvara ali nezrela organizacija gibanja. Učenci z dispraksijo so najbolj ovirani pri 

iniciativnosti ter zmožnosti organizacije ter izvedbi gibalnih dejavnosti. Težave imajo pri 

predelavi senzornih informacij ter pri načrtovanju, učenju in izvajanju želenih gibalnih veščin. 

Čeprav se otrok lahko nauči hoditi, teči in govoriti v mejah pričakovanega razvoja, mu težave 

povzročajo posamezne gibalne aktivnosti. Tako pri nekaterih gibalnih dejavnostih zaostajajo za 

svojimi vrstniki, slabša pa je tudi kakovost izvedbe. Poleg težav na področju gibanja se lahko 

pojavijo tudi primanjkljaji v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju. Vendar pa 

otrok z dispraksijo nima splošnega razvojnega zaostanka, zato so njegovi dosežki podpovprečni 

le na nekaterih področjih (Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Kavkler, Pečjak in Bregar-Golobič, 

2008a). Tsai, Wu in Huang (2008) poudarjajo, da so gibalne sposobnosti otrok z RMK zelo 

različne. Nekateri otroci z RMK so lahko šibkejši v ročnih spretnostih in imajo ustrezno 

ravnotežje, drugi pa ravno obratno. Posploševanje o gibalnih sposobnostih otrok z RMK zato 

ni smiselno, saj so njihovi motorični primanjkljaji zelo heterogeni. Najznačilnejše težave se 

pojavljajo na naslednjih področjih: 
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2. 2. 1 Groba motorika 

Nekateri otroci imajo težave s koordinacijo mišic celega telesa (Magajna idr., 2008a),  ki so 

najbolj opazne pri skokih, metih ali plazenju (Kremžar in Petelin, 2001). Pogosto padajo in 

imajo pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem določenih gibov (Magajna idr., 2008a). Izvedba 

gibalnih dejavnosti je okorna, posamezniki so pri gibanju negotovi, boječi, primanjkuje jim 

ritma in so vzkipljivi. Te motnje vsebujejo slabo integracijo zgodnjih refleksnih položajnih 

odzivov. Skladnost gibanja je motena, ker postavitveni in stojno-gibalni vzorci niso usvojeni 

starosti primerno. Takšne motnje so v tesni povezavi z mišičnim tonusom (Kremžar in Petelin, 

2001). Zelo zahtevna zanje je ustvarjalnost, saj razpolagajo z enoličnim gibalnim vedenjem 

(Filipčič, 2006). 

 

Motnje mišičnega tonusa 

 

Mišični tonus predstavlja osnovno mišično napetost. Lahko je premočan - hipertonus ali 

prešibek - hipotonus, občasno pa se tudi menjuje. Otroci s prešibkim mišičnim tonusom so 

mlahavi in brez moči, se hitro utrudijo in se zato raje usedejo ali uležejo. Težko sedijo dalj časa 

pri miru, pri finomotoričnih dejavnostih krčijo mišice prstov, rok, tudi komolec, ramo in del 

trupa. Pogosto so prisotne obrazne sinkinezije. Podpirajo si glavo in kažejo znake dolgočasja. 

To vpliva na slabo telesno držo in kasneje lahko tudi okvare na hrbtenici.  

Otroci s povišanim mišičnim tonusom se gibajo krčevito in počasno. Težave imajo s 

prejemanjem čutnih dražljajev (izkušenj globinskega in taktilnega občutenja) ter so pretirano 

ali premalo občutljivi. Posledično so gibalni odzivi neustrezni. Otrok za gibalno dejavnost ne 

zna odmeriti ustrezne moči. Met žoge je premočan ali prešibek, vodenje roke in škarij je netočno 

(Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Motorično načrtovanje 

 

Nekateri otroci z gibalno nespretnostjo lahko  brez težav usvojijo gibalne sposobnosti, kot so 

npr. sedenje, hoja ali tek. Pri teh aktivnostih ne zaostajajo v razvoju za svojimi vrstniki. To so 

prirojene sposobnosti, »vkodirane« v živčni sistem in se spontano pojavijo v specifičnih 

razvojnih obdobjih. Težave v motorični izvedbi se pojavljajo predvsem pri gibanjih, ki 

zahtevajo motorično načrtovanje (Ayres, 2008) in učenje (Kremžar in Petelin, 2001). Težko se 

naučijo voziti kolo, drsati, smučati, plesati, itd. Težave segajo tudi na področje vsakdanjih 

opravil:  pri zavezovanju čevljev, oblačenju in drugih nalogah, ki zahtevajo načrtovanje akcije 

(Magajna idr., 2008a). 

Otrok za izvedbo gibalne naloge pogosto pretirano načrtuje motorično izvedbo. Pri učenju nove 

igre ali športa mora načrtovati motorično izvedbo znova in znova. Deluje, kot da se pretekle 

gibalne izkušnje niso vtisnile v njegov motorični spomin. Težave ima s pomnjenjem, 

posploševanjem in izvajanjem gibalnih dejavnosti (Magajna idr., 2008a). Prenos informacij iz 

ene naučene dejavnosti na drugo omogoča sposobnost motoričnega transferja, ki je pri otrocih 

z gibalno nespretnostjo neučinkovit (Rajtmajer, 1988). 

 

Neustrezno razvita telesna shema 

 

Otrok ima težave v orientaciji lastnega telesa in na ploskvi. Ovirana je orientacija v razredu, 

telovadnici, na igrišču, v omari, na polici. Težave povzroča razlikovanje smeri, razmakov med 

otroki v telovadnici, elementov na papirju. Težave imajo pri usklajevanju obeh telesnih strani 

(bilateralna koordinacija). Slabo je izražena ročna dominantnost pri risanju, pri metih žoge 

lahko opazimo pojav istostranskosti (ambidekstrija). Težave povzročajo obojeročno držanje ali 
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sonožni poskoki, ker ena noga vedno zaostaja. Pri otrocih s slabo obojestransko integracijo 

lahko opazimo tudi težave prečkanja telesne središčnice z očmi in/ali telesnimi udi. Težavno je 

vertikalno sledenje (Kremžar in Petelin, 2001). Pomanjkljivo je zavedanje položaja telesa v 

prostoru, napačno presodijo položaj in razdaljo ter se zato pogosto zaletavajo v ljudi in 

predmete. Zaradi slabše razvite vidno-prostorske orientacije se hitro izgubijo. Težko se 

prilagodijo spremembam, npr. zamenjavi sedeža ali pri prehodu iz ene dejavnosti na drugo 

(Magajna idr., 2008a). 

 

Rokovanje s predmeti 

 

Ti otroci so nespretni tudi pri načrtovanju iger z igračami. Ne vedo, kako jih uporabiti, ne znajo 

predvidevati namena njihove uporabe, zato se pogosto zgodi, da z njimi ravnajo neustrezno ali 

jih uničijo (Ayres, 2008). Rokovanje s predmeti zahteva natančno telesno zaznavanje, saj je 

predmet dejansko podaljšana roka, zato imajo težave tudi pri usvajanju pisanja. Otrok svojih 

občutenj ne zmore zasidrati v telesno shemo in je posledično temu neurejen (Kremžar in Petelin, 

2001). Težave imajo pri plazenju po vrvi, vajah na orodju, igrah z žogo, ipd. Težave imajo z 

lovljenjem žoge, ker je za to gibalno nalogo potrebna poleg koordinacija mišic celotnega telesa 

še koordinacija oko-roka-oko. Težko sledijo pravilom iger z žogo (Magajna idr., 2008a). 

 

Blagi znaki nevroloških težav 

 

Pri testiranju gibalnih sposobnosti se lahko izrazijo tudi subtilni motorični deficiti, ki se skrivajo 

v ozadju težav. Kažejo se v obliki blagih nevroloških znakov, med katere spadajo: 

 

 pridružene reakcije 

V zgodnjem otroštvu so običajen pojav, v kolikor vztrajajo tudi pozno v otroštvo, pa so lahko 

znak nezrelosti kortikalnih področij možganov, zaslužnih za avtomatsko inhibicijo (Denckla in 

Rudel, 1979 v Gidley Larson idr., 2007). Sinkinezije so zrcalna oblika pridruženih reakcij, 

prisotne na zrcalni strani telesa, ki med gibalno aktivnostjo sicer ni aktivna. Kažejo na 

neučinkovito delovanje možganske strukture corpus collosum in motorične možganske skorje. 

 

 nehotna gibanja (npr. tremor okončin) 

So naključna nehotna, sunkovita gibanja delov telesa, najpogosteje okončin. Kažejo na 

pomanjkanje držne kontrole in nezrelost držnega sistema. Prizadenejo izvedbo motoričnih 

nalog in vplivajo na utrujenost pri pisanju (Denckla, 1997 v Gidley Larson idr., 2007). 

 

 disaritmija oziroma pomanjkanje ritma 

Pri izvedbi sicer pravilno izvedenega gibalnega vzorca se pojavi nepravilen timing ali ritem 

gibanja in lahko kaže na primanjkljaj na nivoju malih možganov (Schmahmann, 2004 v Gidley 

Larson idr., 2007). 

 

2. 2. 2 Fina motorika 

Finomotorični nadzor je povezan z gibanjem rok, prstov, govornih organov, gibanjem oči itd. 

Otroci z RMK imajo težave s finomotoričnimi dejavnostmi, ki zahtevajo dobro koordinacijo 

mišic rok, npr. pri pisanju, risanju, striženju, zavijanju vijaka, ipd. Težave imajo tudi z 

izvajanjem dejavnosti, ki terjajo koordinacijo obeh rok (npr. odpiranje škatle, raba noža in vilic 

pri jedi ipd.). Težave imajo z avtomatizacijo gibov. Pri neavtomatiziranih gibih je potreben 
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miselni nadzor, kar terja dodaten napor in čas. Pri gibalnih dejavnostih, ki jih ne avtomatizirajo, 

so zato počasnejši in delajo več napak kot njihovi vrstniki brez težav (Magajna idr., 2008a). V 

primerjavi z grobomotoričnimi dejavnostmi lahko težave fine motorike ostanejo dolgo časa 

prikrite. Otrok je lahko dokaj hiter in močan, vendar mu primanjkuje tankočutno gibalno 

uravnavanje. Otrok s težavami fine motorike okorno drži svinčnik ali orodje, preveč pritiska ali 

pa je drža roke ohlapna. Pri pisanju oz. risanju je potrebna stabilna drža glave, premikanje oči 

in obvladanje teže svinčnika, kar vključuje več mišičnih skupin, ne samo mišic roke. Fino 

motoriko moramo opazovati v sklopu grobe motorike, saj se ta gibalna veriga začne na hrbtu in 

nadaljuje preko mišic glave, vratu, rame, roke do konice prstov (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Težave artikuliranja 

 

Motnje fine motorike opažamo tudi na področju ust in jezika. Otrok ima pogosto težave pri 

žvižganju, pihanju, sesanju ali spakovanju. Včasih se slini. Glasove in besede govori netočno 

ali narobe. Če si otrok pri določenem gibanju prizadeva biti uspešen, postane napet, ustno 

področje spremljajo nehotna gibanja (Kremžar in Petelin, 2001). 

Za dobro tvorbo govora je potrebna uspešna koordinacija mišic govornega aparata. Pri otrocih 

z gibalno nespretnostjo se v zgodnjem otroštvu lahko pojavijo težave artikuliranja, ki se pozneje 

kažejo kot jezikovne težave, predvsem pri pisnem izražanju. Vsebino govora dobro razumejo, 

težave pa imajo z nadzorom govornega aparata. Njihova artikulacija glasov je nerazločna, zato 

je njihov govor lahko nerazumljiv. To posledično vpliva na njihove stike z vrstniki in na 

samopodobo (Magajna idr., 2008a). 

 

2. 2. 3 Spremljajoče težave 

Zaznavanje 

 

Težave v zaznavanju se kažejo v slabšem razumevanju pomena sporočil in v slabši uporabi teh 

sporočil v ustrezni akciji (npr. ne razume nebesednih znakov in zato ne izbere pravega odziva, 

kar pogojuje številne spore z odraslimi in vrstniki) (Magajna idr., 2008a). Mnogi otroci z RMK 

imajo težave z integracijo senzoričnih dražljajev (vidnih, slušnih, taktilnih, proprioceptivnih), 

zato lahko razvijejo specifične odzive nanje (Nelson, 2017). Nekateri otroci so hiposenzibilni 

in dražljaje zaznavajo prešibko. Pomanjkljivo zaznavajo pritisk, ne čutijo bolečine, govorijo 

glasno ter iščejo močne slušne in vidne dražljaje. Drugi otroci so hipersenzibilni oziroma 

pretirano občutljivi. Lahko jih motijo določeni materiali oblačil, močni okusi, zvočne in vidne 

dražljaje zaznajo kot pretirano intenzivne (Ayres, 2008).  

 

Socialno-emocionalne težave 

 

Zaradi neuspešnosti pri športu in motoričnih težav doživljajo velike stiske ter težje najdejo 

prijatelje, posledično pa imajo lahko slabo samopodobo (Magajna idr., 2008a). Pogosti 

spremljevalci so strah, želodčne težave, slabost in težave pri odvajanju (Kremžar in Petelin, 

2001). 

Kirby in Sugden (2007) opozarjata na dolgoročne posledice RMK, ki ni ustrezno obravnavana. 

Otrok lahko razvije psihološke in čustvene težave, ima nižjo samopodobo, primanjkuje mu 

občutek kompetentnosti. Težave lahko prerastejo v psihiatrične (npr. depresija) ali zdravstvene. 
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Načrtovanje miselnih akcij 

 

Ti otroci imajo kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim težave pri 

načrtovanju in organizaciji misli (Magajna idr., 2008a). 

 

2. 3 POJAVNOST RMK 
APA (2013) navaja 5-6 % pojavnost pri otrocih starih od 5 do 11 let. Pri predšolskih otrocih je 

Kalar (2008) ugotovila 7 % pojavnost, Sevšek (2014) pa  7 % pojavnost RMK. Kalar (2008) je 

na vzorcu petletnih otrok ugotovila 4 % pojavnost RMK pri deklicah ter 10 % pojavnost pri 

dečkih oz. 7 % pojavnost v celotnem vzorcu. Terčon (2018) je pri petletnih otrocih ugotovila 

6.6 % pojavnost. Delež prepoznanih otrok variira zaradi načina uporabe merskega pripomočka 

(Kirby in Sugden, 2007) in zaradi različnih ocenjevalnih pristopov (Blank idr., 2012). 

RMK je bolj prepoznana pri dečkih kot pri deklicah, in sicer v razmerju med 2:1 in 7:1 v prid 

dečkov (APA, 2013).  

 

2. 3. 1 Sopojavnost (komorbidnost) z drugimi motnjami 

RMK se pogosto pojavlja skupaj z drugimi motnjami:  

 govorno-jezikovne motnje, 

 specifične učne težave (še posebej bralno-napisovalne), 

 motnje pozornosti in hiperaktivnosti ADHD (do 50 % sopojavnost), 

 motnje avtističnega spektra, 

 čustveno-vedenjske težave, 

 sindrom hipermobilnih sklepov (APA, 2013).  

Po Goddard in Blythe (2017) je komorbidnost teh motenj posledica nezrelosti živčnega sistema 

(orig. Neuromotor Immaturity ali NMI). NMI se kaže kot prisotnost neizzvenelih primitivnih 

refleksov in prisotnost drugih »blagih znakov« nevroloških motenj ter manjkajočih ali 

neustrezno razvitih držnih reakcij. 

 

2. 3. 2 Hiperaktivnost, hiperkinetični sindrom  

V zgodnjem obdobju se pojavlja nemir kot biopsihološka otrokova potreba. Kaže se kot gibalno 

razkošje - gibalna svoboda, ki sodi v razvoj in otroku omogoča pridobivanje in ustvarjalno 

iskanje izkušenj. Otroci izsiljujejo tista gibanja in dejavnosti, ki so jih pridobili v zgodnjem 

obdobju in jih želijo utrjevati. Z gibanjem se sproščajo telesni sokovi, ki ustvarjajo posebno 

čustveno-psihično stanje, imenovano omama. Od tovrstnega gibalnega nemira ločujemo nemir, 

ki se pojavlja kot moteče vedenje: neprilagodljivost redu, nenasitnost v gibanju, zaletavanje, 

poškodovanje in metanje stvari. S temi dejanji takšni otroci svojo okolico spravljajo v obup. So 

nemirni, njihovo gibanje je neustvarjalno, ne morejo počakati, mirno sedeti ali stati, še manj 

upočasniti gibanje. V primerjavi z vrstniki so njihovi gibalni vzorci slabše razviti, ne obvladajo 

veliko prostorskih in prostorsko-gibalnih izkušenj. Po športnem kartonu so nemirni šolski otroci 

na spodnji meji normalne storilnostne lestvice, obstaja pa tudi nevarnost, da ti otroci ostajajo 

vedno v istih zgodnjih, primitivnih, arhaičnih gibalnih oblikah (Kremžar in Petelin, 2001).  

Moteče vedenje z vidika hiperaktivnosti opisuje tudi Frostigova (1998): »Gibanje hiperaktivnih 

otrok je sunkovito, brez cilja, nenatančno in nenadzorovano. Pogosto se jim dogaja, da 

brezobzirno butajo in suvajo v druge otroke, slabo izpolnjujejo navodila. Težave imajo pri 
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učenju zaporednega gibanja, kot so na primer plesni koraki.« Mattner (1993 v Petelin in 

Kremžar, 2001) vedenjski vzorec otrok s hiperaktivnostjo opisuje kot presežek gibanja, ki se 

mu pridružujejo tudi motnje pozornosti, pomanjkanje nadzora impulzov in neustrezni čustveni 

odzivi. Sekundarne motnje opisanega stanja so mnogokrat učne težave in motnje socialnega 

vedenja. 

Kiphard (1993 v Kremžar in Petelin, 2001) pravi, da tem otrok manjka kortikalna možganska 

zavora, uravnalni in presejalni mehanizmi. Nemir postane opazen predvsem z vstopom v šolo, 

vendar obstaja že mnogo prej. V dobi dojenčka so ti otroci občutljivi na dotike, veliko jočejo, 

ne cenijo telesnega stika. Odklanjajo lahko materino ljubkovanje, pri čemer nastajajo psihične 

težave in otrok je označen kot težaven in kričav. Ti otroci shodijo zgodaj, pri 9-10 mesecu, pri 

15. govorijo. Preskočijo obdobje plazenja, ki predstavlja razvojni primanjkljaj, saj je plazenje 

pomemben del otrokovega razvoja. V vrtcu tak otrok jezi druge otroke, jim razdira in prevrača 

igrače, pri igranju ni vztrajen, hitro mu je dolgčas. Pojavljajo se tudi zaznavno- motorične 

motnje. Namesto da bi otrok gledal predmet, gleda, kje so njegove roke, otrokove oči begajo in 

iščejo. Posluša, a razume nekaj povsem drugega, ne razume smisla zahtev. Pojavljajo se motnje 

telesne koordinacije, pri plezanju primanjkuje usklajenosti gibanja rok in nog. Spotika se ob 

lastne noge, pogosto se zaletava in pada (Petelin in Kremžar, 2001). 

Nemir kot vedenjska motnja je močneje izražen, če so zahteve obsežne in če je povečana hitrost 

ali število obvestil, torej kadar se zahteve po obdelavi informacij količinsko in kakovostno 

stopnjujejo. Doživljajsko divjanje se lahko pojavi kot biopsihološka potreba po spremembi 

telesne in umske obremenitve, ki se pojavi zaradi velikih zahtev ali utrujajočega sedenja, na 

primer v šoli. Nekateri iščejo spremembo okusa z lizanjem predmetov, iščejo nove vonje (nog, 

obutve) ali predmete za metanje (Petelin in Kremžar, 2001). 

 

2. 4 VZROKI (ETIOLOGIJA) TEŽAV NA PODROČJU GIBANJA 
Kremžar (1977) kot o možnem vzroku za gibalno nespretnost govori o neustreznem zorenju 

možganov. Slednje je lahko posledica poškodb določenih delov v CŽS, predvsem tistih, ki so 

odgovorni za uravnavanje mišičnega tonusa, za vzburjenje in zaviranje aktivnosti nevronov ter 

za trajanje oživčenja mišic. Neustrezno zorenje možganov je lahko tudi posledica težav pred in 

med porodom, bolezni matere med nosečnostjo ter raznih obolenj dojenčka po rojstvu. 

Ayres (2008) meni, da je razvojna dispraksija možganska disfunkcija, ki ovira urejanje občutenj 

dotika, ravnotežja in globinskega občutenja in s tem moti zmožnost gibalnega načrtovanja. 

Težave se začnejo zgodaj v otroštvu in vplivajo na kasnejši otrokov razvoj. Slaba motorična 

koordinacija je zunanji odraz neučinkovite senzorne integracije, ki se skriva v ozadju problema. 

Vzročno leži v blažjih poškodbah ali vsaj funkcionalnih motnjah možganov. Težava je v 

vzpostavitvi mostu med intelektom in mišicami. 

Williams (2002 v Tsai, 2008) pravi, da imajo osebe z RMK slabše razvit sistem motorične 

kontrole. V primerjavi z otroki normativnega razvoja imajo otroci z RMK manj enotne in 

konsistentne strategije za uravnavanje in kontrolo mišične aktivnosti. 

Goddard in Blythe (2017) menita, da so za višje kognitivne procese, med katere spada tudi 

motorika, odgovorni mehanizmi posturalne kontrole. Za učenje višjih kognitivnih dejavnosti je 

ključnega pomena integracija refleksov. Komorbidnost simptomov pri osebah z različnimi 

specifičnimi učnimi težavami avtorja pojasnjujeta s primarnim vzrokom v nevropsiholoških 

funkcijah -  težavami z mehanizmih motorične, ravnotežne in držne kontrole. Posameznikom s 

specifičnimi učnimi težavami je skupno nezrelo delovanje CŽS, ki ga je mogoče potrditi s 

testiranjem refleksov. Vzroki pomanjkljive integracije refleksov so lahko posledica številnih 

dejavnikov, ki delujejo na otroka pred in med porodom ter v zgodnjem razvojnem obdobju. 

Med rizične dejavnike za pomanjkljivo integracijo refleksov spadajo: 

 dednost, 
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 umetna oploditev, 

 visok krvni pritisk matere med nosečnostjo, 

 čezmerno bruhanje v času nosečnosti, 

 virusna okužba med nosečnostjo, 

 hud čustveni stres in posledično povišana raven hormona testosterona med nosečnostjo, 

 uživanje drog med nosečnostjo (alkohol, kajenje, kokain), 

 prezgodnje rojstvo, 

 način rojstva (carski rez, uporaba vakuuma, zakasnelo rojstvo, pozicija ploda v 

maternici). 

Ključni rizični dejavniki za RMK vključujejo nezrelost, nizko porodno težo, moški spol, 

avtizem in pomembne govorne in/ali jezikovne težave (Boniface, Glegg, Montgomery in 

Zwicker, 2018).  

Glavno izhodišče avtorjev Goddard in Blythe (2017) je, da so težave z višjimi kognitivnimi 

dejavnostmi (motoriko) posledica težav v zgodnejših mehanizmih razvoja, torej v nevroloških 

funkcijah, ki so ključnega pomena v zgodnjem razvoju. Pri gibalni nespretnosti je osnova težav 

predvsem v naslednjih mehanizmih:  

 

Tabela 4: Znaki težav z motorično koordinacijo pri gibalni nespretnosti in osnova njihovih 

težav (povzeto po Goddard Blythe, 2017) 

Znaki Osnova težav 

Znižan mišični tonus, ki se lahko kaže kot 

slaba telesna drža in utrujenost. 

Vestibularno/posturalni sistem, pogosta 

povezanost z ohranjenim simetričnim 

tonično vratnim refleksom. 

Pri uporabi obeh strani telesa primanjkuje 

koordinacije. 

Integracija obeh strani telesa, občasno 

povezana z ohranjenim asimetrično tonično- 

vratnim refleksom. 

Problemi z vertikalno telesno središčno 

linijo. 

Ohranjen asimetrični tonično-vratni refleks. 

Slabo ravnotežje. Ravnotežni sistem, posturalni sistem, nezreli 

refleksi poravnave in ravnotežnih odzivov. 

Gibalnih nalog se mora učiti vedno znova in 

jih vaditi. Usvojene veščine tudi z vajo ne 

ostanejo stalno usvojene. 

Nezrela posturalna kontrola je kortikalno 

kompenzirana, slaba integracija obeh strani 

telesa. 

Težave z razumevanje smeri, npr. gor/dol, 

levo/desno, spredaj/zadaj, prej/potem. 

Prostorski (ravnotežni) mehanizmi. 

Težave z grobo- in finomotorično 

koordinacijo, npr. pri učenju vožnje s 

kolesom, zapenjanju gumbov, zavezovanju 

vezalk. 

Ravnotežni sistem, sistem globinskega 

občutenja, vidna in vidno-motorična 

integracija. 

Težave s koordinacijo oko-roka, npr. metanje 

in lovljenje žoge, vstavljanje niti skozi 

šivankino uho, prepis, risanje. 

Primarni ali sekundarni vidni primanjkljaji: 

primarni so posledica slabšega vida; 

sekundarni so posledica očesno-motoričnih 

problemov, katerih vzrok je nezrelo 
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delovanje CŽS in množica nezrelih 

primitivnih ter posturalnih refleksov. 

Slabe ročne spretnosti. Slaba finomotorična kontrola - lahko je 

posledica ohranjenega palmarnega ali 

oralnega refleksa. 

Hitrost in razločnost govora. Lahko izvira iz mnogih področij v možganih; 

motorični vidiki govora so lahko posledica 

ohranjenih oralnih refleksov. 

 

Tabela 5: Znaki težav z obdelavo čutnih informacij pri gibalni nespretnosti in osnova njihovih 

težav (povzeto po Goddard Blythe, 2017) 

Znaki Osnova težav 

Hiper- ali hiposenzitivnost pri eni ali večih 

senzoričnih modalitetah. 

Slaba integracija med senzoričnimi sistemi. 

Preobčutljivost na dražljaje dotika, ki se kaže 

kot izogibanje telesnim stikom ali 

pomanjkljiva občutljivost, ki se kaže kot 

slaba telesna shema in težave pri 

prepoznavanju oblik in tekstur. 

Lahko posledica ohranjenega Morovega 

refleksa ali taktilnih refleksov v obdobju 

dojenčka. 

Slabo ravnotežje, zavedanje pozicije v 

prostoru, zmožnost točnih prostorskih ocen, 

občutek za smer in ritem. 

Ohranjeni ravnotežni refleksi, nedokončno 

razviti odzivi poravnave in ravnotežja, ki se 

kažejo v napačnem sporočilu povratne zanke 

med sistemom globinskega občutenja in 

sistemom ravnotežja. 

Problemi z obdelavo slušnih informacij: 

razlikovanje, orientacija, hitrost obdelave, 

nezmožnost izločanja motečih zvokov iz 

ozadja. 

Slušni primanjkljaj ali slabo razvita slušna 

stranskost, ohranjen Morov refleks. 

Vidni problemi: kontrola gibov oči, vidno 

razlikovanje, prostorska organizacija. 

Primarni primanjkljaji vida ali neustrezno 

delovanje posturalnega sistema ali poškodb 

možganov na področju desnega frontalnega 

režnja. 

 

V znanosti so glede vzroka težav pri gibanju mnenja še zelo razpršena. Wade in Kazeck (2018) 

izpostavljata problem proučevanja RMK - zelo pogosta je komorbidnost z drugimi motnjami in 

zato oteženo preučevanje »čistih tipov« RMK. Avtorja sta opravila pregled raziskav, ki 

poskušajo priti do vzroka RMK. Ugotovila sta, da se pristopi preučevanja RMK ločujejo na dve 

veji:  

 

Pristop procesiranja informacij 

 

Tradicionalni in pogosteje uveljavljeni pristop izhaja predvsem iz teorij procesiranja informacij 

(angl. Information processing approach), ki vzrok za RMK pojasnjujejo preko delovanja 
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miselnih mehanizmov in cikla občuti-misli-reagiraj (orig. sense-think-act). Znotraj pristopa 

procesiranja informacij se pojavljajo nasprotujoča si mnenja. Določeni znanstveniki trdijo, da 

je RMK nevrološko pogojena, APA (2013) pa trdi, da se RMK pojavlja pri otrocih normativne 

inteligentnosti brez nevroloških motenj. V pristop procesiranja informacij spadajo teorije: 

 teorija eksekutivnih funkcij (najnovejša), 

 teorija spomina, 

 teorija vidno-prostorskega procesiranja, 

 teorija odprte zanke,  

 teorija motorične kontrole, 

 teorija senzorne integracije (Wade in Kazeck, 2016), 

 teorija primitivnih refleksov (Nelson, 2017). 

 

Pristop dinamičnih sistemov 

 

Izhodišče pristopov dinamičnih sistemov (angl. Dynamical systems) proučevanja vzrokov 

RMK je, da je RMK bolj kot s šibkimi notranjimi mehanizmi povezana z neučinkovitim 

združevanjem zaznave in akcije. Pristop izvira iz ekoloških teorij psihologije in pravi, da je 

kognicija  posledica združevanja zaznave in akcije. Vendar pa RMK po pristopu dinamičnih 

sistemov ni samo posledica kognicije, pač pa interakcij med posameznikom in okoljem ter 

dejavniki (gibalne) naloge. Ker je pri RMK pomanjkljiva koordinacija med zaznavo in akcijo, 

je ne moremo preučevati glede na posamične nevrološke značilnosti (npr. motnjo malih 

možganov ali bazalnih ganglijev) (Wade in Kazeck, 2018). Gibalni odziv je posledica 

interpretacije senzoričnih povratnih informacij (angl. sensory feedback) na nivoju CŽS, 

primerna gibalna srategija je izbrana na podlagi trenutnih izkušenj, stanja notranjega in 

zunanjega okolja ter posameznikovega gibalnega spomina (Nelson, 2017). 
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3 OBRAVNAVA OTROK Z GIBALNO NESPRETNOSTJO 
 

3. 1. PRIPRAVA NA UČENJE V ŠOLI 
Ko otrok vstopi v šolo, se od njega pričakuje, da bo sposoben sedeti pri miru, biti pozoren, 

držati pisalo in da bodo njegove oči sposobne gibanj, potrebnih za sledenje liniji besedila. 

Mnogi otroci ta pričakovanja izpolnijo brez težav, ostali pa potrebujejo več časa in tako vstopijo 

v šolski sistem s primanjkljaji v telesnem in nevrološkem razvoju. Ti otroci predstavljajo rizično 

skupino za kasnejši razvoj specifičnih učnih težav. Težave pri teh otrocih ne izvirajo iz 

prenizkega inteligenčnega kvocienta, temveč njihov sistem temeljnih sposobnosti, potrebnih za 

učenje ob vstopu v šolo, še ni popolnoma na mestu. Vse kasnejše učenje namreč temelji na 

pozornosti, ravnotežju in koordinaciji (Goddard Blythe, 2000). Gallahue in Ozmun (1998) ob 

vstopu v šolo izpostavljata pomen ustrezno razvite zaznave, ki je predpogoj za  razumevanje 

pojmov in splošno uspešnost v šoli. Razvoj zaznave je rezultat biološkega zorenja in izkušenj. 

Otroci se razvijajo v njim lastnem tempu, kar pa je ob otrokovem vstopu v šolo potrebno 

upoštevati. 

Zmožnost usmerjanja pozornosti se v razvoju pojavi takrat, ko »nižje« funkcije (ravnotežje, 

drža in nehotna gibanja) postanejo avtomatizirane in pod kontrolo subkortikalnih centrov v 

možganih. Takrat se višje možganske funkcije sprostijo in so na voljo za usmerjeno, selektivno 

pozornost ter kognitivne funkcije višjega reda (Goddard Blythe, 2000). 

Pomembna sposobnost za delovanje v šoli je izoblikovana dominantnost. Če je ni, se lahko 

pojavi zamujanje razvoja na področju fine motorike. Pri otroku se kaže negotovost glede smeri. 

Otroci zamenjujejo b in d, pišejo zrcalno ali si ne morejo zapomniti vrstnega reda črk v besedi. 

Negotovost glede smeri vpliva na težave pri branju in pisanju. Otroci s težavami pri 

dominantnosti pogosto ne zmorejo križnih gibov: risanja križcev, pisanja črk, kot je veliki L, 

E, H, mali k, e ali x, ki zahtevajo križanje. Vzrok za nedominantnost je velikokrat v 

pomanjkljivem ali izpuščenem vzorcu plazenja v zgodnjem razvojnem obdobju (Safarino in 

Armstrong, 1986). 

Zunanji znaki zrelosti centralnega živčnega sistema so motorične sposobnosti, ki se kažejo 

skozi gibanje, ravnotežje in telesno držo. Otrokove gibalne sposobnosti nam tako lahko 

omogočijo vpogled v njegov razvojni nivo delovanja. Ravnotežje na eni nogi je dober 

pokazatelj urejenosti motoričnega sistema in s tem pripravljenosti na učenje bolj kompleksnih 

veščin. Uspešno učenje v šoli temelji na prehodnem obvladanju gibalnih veščin (Goddard 

Blythe, 2000). 

 

Tabela 6: Pogojenost šolskih veščin z gibalnimi veščinami (povzeto po Goddard Blythe, 2017; 

Klančar, 2018; Kremžar in Petelin, 2001) 

Šolska veščina Gibalna veščina 

branje  kontrola nad gibanjem oči 

pisanje  koordinacija oko-roka 

 prostorska orientacija 

 urejena telesna shema (Goddard Blythe, 

2017) 

 fina motorika (Kremžar in Petelin, 2001) 

sedenje pri miru in usmerjanje pozornosti  kontrola telesne drže 

 ravnotežje 

 prostorska orientacija 
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 integrirani držni refleksi (Goddard 

Blythe, 2017) 

matematika: 

 prostorske veščine oz. orientacija 

(Goddard Blythe, 2017) 

 razumevanje pojma števila 

 razumevanje količinskih pojmov 

(Klančar, 2018) 

 reševanje problemov 

 

 zavedanje telesa, urejena telesna shema 

(Klančar, 2018) 

 

 

 bilateralna koordinacija - usklajena 

uporaba leve in desne strani telesa 

(Goddard Blythe, 2017) 

 

3. 2 SPLOŠNE SMERNICE ZA RAZVOJ GIBANJA V ZGODNJEM 

OTROŠTVU 
 

3. 2. 1 Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev 

Prvi samostojni gradniki gibanja pri otroku so elementarni gibalni vzorci (hoja, tek, skoki, 

lazenje, plazenje, plezanje), ki sestavljajo vse poznejše zahtevnejše gibalne akcije - gibalne 

stereotipe. V zgodnjem obdobju je zelo pomembno, da so gibalni vzorci ustrezno usvojeni, saj 

pozitivno vplivajo na kasnejši gibalni razvoj (Pišot in Plevnik, 2016). Pišot in Jelovčan (2006) 

prepoznavata izreden pomen spoznavanja in usvajanja različnih načinov gibanja v zgodnjem 

razvojnem obdobju. Otrok mora vaditi veliko filogenetsko pogojenih gibanj, ki so človeku 

vrojena in se pojavijo spontano. Tudi Pistotnik (2003) pripisuje izreden pomen spoznavanju in 

usvajanju različnih načinov gibanja, predvsem filogenetsko pogojenemu. To so elementarne 

oblike gibanja, ki jih je človek razvil skozi filogenezo človeške vrste. Predstavljajo gibalno 

abecedo človeka, z njimi v otroški dobi v največji meri vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti 

in širjenje gibalnih znanj. Naravne oblike gibanja so bile pomembne za človekovo preživetje in 

so predstavljale prvobiten odnos med človekom in naravo. Med naravne oblike gibanja spadajo 

različne lokomocije (hoja, tek, plazenje, lazenje, plezanje, skoki, padci) in manipulacije 

(metanje in lovljenje predmetov). Na osnovi naravnih oblik gibanj so se razvila zahtevnejša 

sestavljena gibanja, ki so ontogenetsko pogojena in se jih mora človek naučiti. Zaradi svojih 

posebnosti in prostora dogajanja so specifična, vendar tudi zelo pomembna. Mednje spadajo 

plavanje, smučanje, drsanje, idr. 

Pišot in Plevnik (2016) opozarjata na nevarnosti sodobnega življenjskega sloga na otrokov 

celostni razvoj. Sedentarni način življenja, zaščitniška družba in omejene priložnosti v okolju 

imajo negativen vpliv že v začetku otrokovega razvoja. Razvoj temeljnih gibalnih vzorcev 

postaja nezadovoljiv. Nekateri vsakdanji vzorci gibanja, kot so hoja, tek in skoki, kljub temu 

dosežejo zadovoljivo raven razvoja, zaradi neuporabe pa izginjajo nekateri drugi vzorci, kot so 

plezanje in plazenje.  

Neusvojeni ali napačno usvojeni gibalni vzorci v otroštvu lahko vplivajo na nerodno gibalno 

športno aktivnost v odraslosti. Zaradi pomanjkanja gibalne aktivnosti v zgodnjem obdobju in 

sedentarnega načina življenja prihaja do sprememb znotraj skupin skeletnih mišic. Takšne 

spremembe lahko izrazito vplivajo na neskladen razvoj in posledično pojav lateralnih in 

funkcionalnih asimetrij skeletnih mišic. Številne negativne posledice se kažejo v kakovosti 

življenja in delovni učinkovitosti posameznika, predvsem pa v njegovem zdravju (Pišot in 

Videmšek, 2007). 
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Plazenje 

 

Pišot in Videmšek (2007) ugotavljata, da se otroci ne znajo plaziti zaradi nespodbudnega okolja 

staršev in vzgojiteljev, ki jim tako gibanje celo večkrat prepovedujejo. Plazenje je vzorec 

diagonalnega recipročnega gibanja in pozitivno vpliva na otrokov celostni razvoj. Pozitivni 

vplivi plazenja se kažejo v skladnosti gibanja (koordinaciji) in koordinaciji delovanja 

možganskih hemisfer, kar se posledično kaže v boljšem integriranem učenju, predvsem pri 

branju in pisanju. Otrok s plazenjem razvija binokularni vid in binauralni sluh, nadzor mišic 

glave, vratu in trupa, razvija mišično moč in oblikuje hrbtenične krivine.  

 

Plezanje 

 

Eden najbolj zapostavljenih gibalnih vzorcev danes je elementarni gibalni vzorec plezanja. 

Preveč zaščitniški starši, vzgojitelji in učitelji lahko zaradi strahu pred padcem ali poškodbami 

le redko vključujejo plezanje v gibalno športno aktivnost otrok. Otroku tako primanjkuje 

izkušenj pri plezanju, negativne posledice se kažejo v vpadu mišične vzdržljivosti rok in 

ramenskega obroča. Po Pišot in Plevnik (2016) je treba plezanje nujno vrniti med vsakdanje 

gibalne aktivnosti otroka. 

Plezanje ima v gibalnem razvoju otroka pomembno vlogo. Z njim vplivamo na krepitev mišic 

rok in ramenskega obroča, stabilizatorjev trupa in iztegovalk spodnjih okončin. Plezanje je prav 

tako korektivna vadba, saj z njo odpravljamo negativne posledice dolgotrajnega sedenja ter 

ohranjamo pravilno držo telesa. Ima tudi pozitivno psihološko sestavino. Med plezanjem otroci 

razvijajo spoznavne sposobnosti, sposobnosti reševanja prostorskih problemov, izboljšujejo 

vizualizacijo in prostorsko orientacijo. Postopoma premagujejo strah, izboljšujejo motivacijo 

in koncentracijo  ter samozavedanje telesa (Frost, Brown, Sutterby in Thornton, 2004 v Pišot 

in Plevnik, 2016). Otroci zelo radi plezajo. S plezanjem na drevesa in različna plezala 

preizkušajo svoje sposobnosti in si z uspehi gradijo pozitivno samopodobo (Pišot in Plevnik, 

2016). 

 

3. 2. 2 Razvoj gibalnih sposobnosti 

Pišot in Planinšec (2005) poudarjata, da je zelo pomemben del gibalnega razvoja razvoj gibalnih 

sposobnosti. Ta v daljšem obdobju poteka kontinuirano, vendar so značilna občasna obdobja 

stagnacij in upadanja (Pišot in Planinšec, 2005). Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj 

hitrosti in koordinacije zelo intenziven, razvoj drugih gibalnih sposobnosti (ravnotežja, moči, 

gibljivosti in vzdržljivosti) pa nekoliko počasnejši (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). 

 

3. 2. 3 Ročne spretnosti 

Pedagogika Montessori v času do šestega leta otrokovega življenja pripisuje velik pomen 

razvijanju ročnih spretnosti. Medtem ko so spretnosti spodnjih okončin vrojene in se pojavijo 

spontano, je za razvoj spretnosti zgornjih okončin potrebno veliko vaje. Roke so tesno povezane 

z umom in predstavljajo sredstvo, preko katerega otrok razvija svojo inteligenco. Ta se do neke 

mere lahko razvije tudi brez pomoči rok, vendar s pomočjo rok doseže višjo raven. Preko 

dejavnosti rok otrok razvija tudi svoj značaj. Bolj fino je delo, več natančnosti in pozornosti 

zahteva od uma, da ga usmerja (Montessori, 2011) 
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3. 2. 4 Razvoj zaznave 

Če hočemo povečati sposobnost gibanja, moramo vedeti, da gibanje ni ločen pojav, pač pa ga 

spremljajo mnogi občutki in zaznave. Gibanje je čutno-gibalna dejavnost, saj vsak gib 

povzročijo čutni dražljaji (Frostig, 1998). 

 

3. 2. 5 Učenje preko igre 

Otrok se v zgodnjem otroštvu najbolje uči skozi igro, ki zaposluje večino njegovega budnega 

časa. Otrokovo igro lahko enačimo z delom, saj se preko igre razvija na gibalnem, prav tako pa 

tudi na kognitivnem in čustvenem nivoju (Gallahue in Ozmun, 1998). Mlajši otroci se najbolje 

telesno razvijajo pri nestrukturirani prosti igri, ki upošteva stopnjo njihove motorične zrelosti. 

Otrokom je potrebno dati priložnost plezati in skakati po primernih igralih ter jim priskrbeti 

žoge in druge igrače. Največ, kar lahko naredimo je, da otrokom zagotovimo zadostno količino 

ustreznih spodbud v naravnem okolju in čim manjše omejevanje aktivnosti na prostem (Papalia 

idr., 2003). 

Pri oblikovanju gibalnega programa je v zgodnjem otroštvu potrebno upoštevati otrokove 

razvojne specifike. Gallahue in Ozmun (1998) predlagata naslednje strategije: 

1. Otroku je potrebno zagotoviti številne priložnosti za preizkušanje grobo motoričnih 

dejavnosti tako v prostih kot načrtovanih dejavnostih. 

2. Gibalne izkušnje morajo vsebovati raziskovanje in aktivnosti reševanja problemov.  

3. Gibalni program mora biti načrtovan tako, da otrok doživlja pozitivne potrditve in si 

zgradi zdravo samozavest ter zmanjša strah pred neuspehom. 

4. Poudarek mora biti na razvoju različnih temeljnih gibalnih vzorcev: lokomotornih, 

manipulativnih in stabilnostnih spretnosti, pri čemer je potrebno upoštevati načelo 

postopnosti - od enostavnih do kompleksnejših gibalnih oblik. 

5. Dečki in deklice naj imajo v zgodnjem obdobju otroštva skupne gibalne aktivnosti. 

6. Gibalni program naj vsebuje številne aktivnosti za razvoj zaznavno-motoričnega 

delovanja. 

7. Otrokovo domišljijo je potrebno s pridom izkoristiti in uporabljati dramatiko in 

metaforiko. 

8. Otrokove gibalne vzorce je potrebno razviti na zrelo stopnjo razvoja. 

9. Zagotoviti je potrebno aktivnosti rokovanja s predmeti in aktivnosti koordinacije oko-

roka. 

10. Ko otrok usvoji koordinacijo gibanja ene strani telesa (unilateralna), kot je hopsanje, je 

potrebno pričeti z uvajanjem gibanj obeh strani telesa (bilateralna) in križnih gibanj.  

11. Otroka je potrebno spodbujati, da premaga občutke sramu in zavzame aktivno vlogo v 

gibalnem programu. Otrok naj tudi drugim otrokom pokaže in razloži, kako se določena 

aktivnost izvede. 

12. Aktivnosti naj vsebujejo uporabo rok, ramen in zgornjega dela telesa. 

13. Nivo izvedbe posamezne aktivnosti ni toliko pomemben, kot je pomembno preizkušanje 

raznolikih gibalnih vzorcev. 

14. Koordinacijskih aktivnosti ne smemo obremeniti s hitrostjo in gibljivostjo. 

15. Spodbujati je potrebno navado ustrezne telesne drže s pozitivnimi trditvami. 
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16. Zagotoviti je potrebno dostop do stranišča in spodbujati otroke k samostojni uporabi le- 

tega. 

17. Potrebno je biti občutljiv na individualne sposobnosti otrok in jim dovoliti, da se 

razvijejo v svojem tempu. 

18. Vzpostaviti je potrebno norme želenega vedenja in se jih držati. Otrokom želeno 

vedenje približamo tako, da jim pokažemo in povemo, kaj je prav, namesto da jim 

govorimo, česa ne smejo. 

19. Gibalni program mora biti vnaprej predpisan in prilagojen otrokovi razvojni stopnji. 

20. V gibalnem programu je potrebno uporabiti prednosti pristopa različnih čutnih 

modalitet. 

 

3. 3 PRISTOPI K OBRAVNAVI GIBALNE NESPRETNOSTI 
Vedeti moramo, da večina otrok, diagnosticiranih z gibalnimi težavami, svoje nerodnosti ne 

preraste. Zato je potrebno znake gibalne nespretnosti zgodaj prepoznati in čim prej ukrepati 

(Blank idr., 2012). 

Kesper (1992 v Kremžar in Petelin, 2001) pojasnjuje, da imajo otroci z RMK težave z 

zasnovanjem svojega gibanja, težko ga opišejo, načrtujejo in oblikujejo. Najbolje se učijo s 

posnemanjem, zato so ustna priporočila primerna šele takrat, ko je otrok dejavnost že večkrat 

izvedel. Pišot in Jelovčan (2006) poleg tega trdita, da mora učitelj pri gibalni vzgoji poznati 

dialog dobre komunikacije. Ta mora temeljiti na spoštovanju in spodbudah. Pohvala in kritika 

morata biti usmerjeni v opravljeno aktivnost namesto v otroka. Če učitelj otroke primerja in 

daje sposobnejše posameznike za vzgled,  bo manj spreten otrok izgubil interes in se izogibal 

aktivnostim. V primeru, ko otrok določenega gibanja ne dojame, kazanje in posnemanje ne 

pride v poštev. Takrat je potrebno fizično vodenje - otroka primemo in ga aktivno vodimo, 

poudarjata Kremžar in Petelin (2001). 

Če je ugotovljena gibalna nespretnost, je potrebno vzpostaviti sodelovanje med otrokovim 

vzgojno-izobraževalnim okoljem in okoljem doma. Program dela z otrokom naj vsebuje 

zaznavne, gibalne in praktične spretnosti. Primerne dejavnosti za otroka v zgodnjem starostnem 

obdobju so predvsem spontano ukvarjanje z gibalnimi vzorci in čutili. Najbolj je spodbujeno z 

igro in raziskovanjem. Primerne so tudi določene dejavnosti, ki jih otrok doseže s tujo pomočjo, 

npr. reševanje nenavadnih nalog. Pri takšnih nalogah mora otrok najprej v duhu predelati 

gibalni načrt, oblikovati govorni odziv in ga nazadnje poslati v motorično delovanje. Tako otrok 

postopoma presega težave gibalnega načrtovanja (Kremžar in Petelin, 2001). 

Pri obravnavi gibalne nespretnosti sta v praksi uporabljeni dve vrsti pristopov: procesno 

usmerjen in na nalogo usmerjen pristop. Na proces usmerjeni pristopi oz. pristopi od spodaj 

navzgor so zasnovani široko in jih običajno izvajajo strokovnjaki v zdravstvu (npr. delovni 

terapevti ali fizioterapevti). Cilj takšnega pristopa je izboljšati procese in mehanizme (primarni 

primanjkljaji), ki se skrivajo v ozadju težav in so v prvi vrsti povzročitelji le-teh. Naučeno naj 

bi otrok lahko prenesel na različne gibalne naloge (Kirby in Sugden, 2007). Vključujejo vrsto 

pristopov, kot je na primer terapija senzorne integracije, zaznavno-gibalni treningi in 

kinestetični trening (Terčon, 2018).  

Na nalogo usmerjeni pristopi oz. pristopi od zgoraj navzdol na drugi strani uporabljajo 

kognitivno metodologijo. Otrok vadi posamezno gibalno nalogo v določenem kontekstu, ki je 

skrbno izbrana skozi posvetovanje s starši in z otrokom. Gibalna naloga je razstavljena na 

posamezne komponente in se poučuje direktno (Kirby in Sugden, 2007). Mednje spadajo 
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trening nevromotoričnih nalog, spoznavni pristop za izboljšanje izvedbe vsakodnevnih 

aktivnosti (angl. CO-OP pristop), mentalna vadba ter obravnava v otrokovem naravnem okolju 

oz. ekološki pristop (Terčon, 2018). 
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1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
RMK je poimenovana tudi »skrita motnja«, saj so znaki lahko na prvi pogled neopazni. Kažejo 

se kot slabša učinkovitost v vsakodnevnih opravilih, ki zahtevajo koordinacijo gibanja (npr. pri 

oblačenju), slabše je ravnotežje, izvedba motoričnih zaporedij ni pravilna, slabše je prostorsko 

zavedanje (npr. otrok se zaletava v predmete ali v druge), šibko je vidno sledenje, nezrel je 

prijem, slabo je diferencirana ročna dominantnost, gibanja so počasna, manj natančna, prisotna 

je nerodnost. Motorični mejniki so lahko zamujeni ali pa tudi ne, vendar pa je pri otroku prisotna 

zgodovina težav pri usvajanju starosti primernih gibalnih spretnosti (Boniface idr., 2018). 

Gibalno nespretnost je mogoče opaziti že zgodaj v razvoju. Četudi je pri otroku opazno 

odstopajoče gibalno vedenje, do petega leta starosti običajno ni priporočljivo diagnosticirati 

RMK. Izjemoma lahko z retestno metodo v časovnem razmaku treh mesecev odločbo pridobijo 

predšolski otroci (stari od 3 do 5 let), ki imajo kljub enakim priložnostim za gibanje kot njihovi 

sovrstniki, pomembne primanjkljaje na področju gibanja. Čeprav diagnosticiranje RMK v 

zgodnjem obdobju ni vedno primerno, je zelo velikega pomena prepoznavanje otrok, ki so 

rizični za razvoj RMK (Blank idr., 2012). 

Za celotno diagnostično oceno je potrebno sodelovanje različnih strok,  postopki identifikacije 

pa so dolgotrajni. Poleg tega do te stopnje ukrepanja običajno pridejo le otroci, ki od vrstnikov 

izrazito odstopajo. Ker se RMK lahko pojavljajo tudi v bolj blagi obliki, se lahko zgodi, da 

ostane spregledana. Če otrok predolgo časa čaka na odločbo, v tem času izgubi najboljše 

priložnosti za premostitev težav in usvajanje vseživljenjsko potrebnih gibalnih znanj (Terčon, 

2018). Pred časom je veljalo napačno prepričanje, da otroci z gibalno nespretnostjo težave 

prerastejo. Danes je znano, da težave vztrajajo, če otroci niso deležni ustrezne obravnave. 

Najbolj učinkovita je obravnava v zgodnjem obdobju razvoja, v prvih nekaj letih otrokovega 

življenja, ko se možgani še intenzivno razvijajo. Ko otrok usvaja nove sposobnosti, se med 

nevroni tvorijo nove povezave (Nelson, 2017). 

Na področju gibalne nespretnosti je tudi v Sloveniji prisoten problem zgodnjega prepoznavanja 

in obravnave gibalne nespretnosti. Gibalne sposobnosti je pri mlajših otrocih težko objektivno 

meriti, poleg tega primanjkuje primernih merskih inštrumentarijev za otroke, mlajše od 5 let. 

Tudi večina tujih raziskav je narejenih na otrocih v poznem predšolskem obdobju. Zato bi bilo 

potrebno že v zgodnjem predšolskem obdobju vzpostaviti sistem hitrega in učinkovitega 

prepoznavanja gibalne nespretnosti in takojšnjega ukrepanja pri vseh otrocih v oddelku, najbolj 

rizične otroke pa usmeriti na celostno diagnostično oceno. Razlog za izbor naše raziskave 

utemeljujemo prav v pomanjkanju prepoznavanja gibalne nespretnosti v zgodnjem predšolskem 

obdobju ter v pomanjkanju preverjenih merskih inštrumentarijev na otrocih, mlajših od 5 let. 

Eden redkih, trenutno dostopnih preizkusov za prepoznavanje gibalne nespretnosti pri mlajših 

otrocih, je vprašalnik Little Developmental Coordination Disorder (angl. Little Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire oz. LDCDQ), ki ga bomo v našem prostoru prvič 

preizkusili v okviru tega magistrskega dela.  

Namen magistrskega dela je obogatiti nabor preverjenih merskih pripomočkov za 

prepoznavanje gibalne nespretnosti v zgodnjem predšolskem obdobju in prispevati k 

izboljšanju specialno-pedagoške prakse pri prepoznavanju gibalne nespretnosti. S smernicami 

bomo spodbudili starše in vzgojitelje k izvajanju gibalnih vaj z gibalno nespretnimi otroki.  
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2 CILJI RAZISKAVE 
V raziskavi bomo zasledovali naslednje cilje: 

1. Prepoznati otroke z gibalno nespretnostjo s pomočjo MVK in ABC-2 gibanja. 

2. Ugotoviti, ali so otroci, prepoznani kot gibalno nespretni, z ABC-2 prepoznani kot 

gibalno nespretni tudi z MVK. 

3. Oblikovati smernice za obravnavo. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Na podlagi zastavljenih ciljev smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kolikšen delež otrok z gibalno nespretnostjo bo prepoznanih z MVK in koliko s testom 

ABC-2 gibanja? 

RV2: Kolikšno je ujemanje med rezultati otrok z gibalno nespretnostjo na testu ABC-2 gibanja 

in MVK? 

RV3: Kakšne so gibalne sposobnosti otrok, ki kažejo znake gibalne nespretnosti? Katere 

sposobnosti so najšibkejše? Ali med otroki, ki jih z MVK prepoznamo kot gibalno nespretne, 

obstaja korelacija med posameznimi podtesti na testu ABC-2 gibanja? 

 

4 METODA 
Raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neekperimentalna. Raziskovalni pristop je 

kvantitativen. 

 

4. 1 OPIS VZORCA 
Vzorec je bil izbran priložnostno. V raziskavo smo vključili 65 predšolskih otrok, od tega 22 

deklic in 43 dečkov iz javnega vrtca v gorenjski regiji. Testirali smo otroke, ki so bili v 

povprečju stari štiri leta (M = 4,06, SD = 0,50) z najnižjo starostjo 3,08 leta in najvišjo starostjo 

4,92 leta. 

 

Tabela 7: Struktura vzorca glede na spol 

spol frekvenca delež 

 ženski 22 33,8 

moški 43 66,2 

skupaj 65 100,0 

 

Tabela 8: Starost vzorca 

 minimum maximum 

aritmetična 

sredina 

standardni 

odklon 

starost 3,08 4,92 4,08 0,50 
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4. 2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
Pred pričetkom raziskave smo pridobili soglasja staršev o sodelovanju njihovega otroka v 

raziskavi. V pisnem obvestilu smo pojasnili potek raziskave ter jih obvestili o uporabi 

videokamere. Pri testiranju s pripomočkom ABC-2 gibanja smo poskrbeli za varnost in 

zagotovili ustrezen prostor. S pisno izjavo smo se zavezali, da bodo podatki otrok ostali 

anonimni in tako zagotovili etičnost raziskave. Sestali smo se tudi z vodstvom vrtca in pojasnili 

namen raziskave.  

Najprej smo prevedli vprašalnik LDCDQ iz angleščine v slovenščino in ga poimenovali Mali 

vprašalnik koordinacije (v nadaljevanju MVK). Razdelili smo ga vzgojiteljem in posredovali 

natančna navodila za ocenjevanje. Nekatere postavke iz vprašalnika so vzgojitelji ocenili preko 

opazovanja v spontanih dejavnostih tekom dnevne rutine, določene pa preko opazovanja pri 

načrtovanih, usmerjenih dejavnostih. Sama sem otroke testirala z merskim inštrumentom ABC-

2 gibanja. Testiranje je potekalo individualno, vedno v istem prostoru. Poskrbljeno je bilo za 

ustrezno razsvetljenost in prezračenost, umaknili smo moteče dejavnike. Da bi preprečili 

prevelik vpliv utrujenosti na objektivnost pri izvedbi testiranja in ocenjevanje, smo število 

dnevno testiranih otrok omejili na 4-5. Testiranje je bilo posneto z  videokamero. Trajalo je od 

sredine meseca aprila do konca maja 2019. 

V raziskavi smo uporabili dva merska inštrumenta. S tem smo zagotovili raznoterost virov 

podatkov o otroku, ki izhaja iz načela triangulacije in omogoča celovitejši pogled v proučevano 

situacijo.  

 

4. 3 OPIS MERSKEGA INŠTRUMENTARIJA 
 

4. 3. 1 Testni inštrumentarij ABC-2 gibanja 

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

Children - Second Edition ali Movement ABC 2) je novejša različica prve izdaje omenjenega 

inštrumentarija avtorjev S. E. Henderson, D. A. Sudgen in A. L. Bernett, ki je v slovenskem 

prostoru izšel leta 2014. Baterija testa poleg standardiziranega testa vsebuje še vprašalnik in 

priročnik, v katerem je predstavljen t.i. ekološki pristop k obravnavi otrok z gibalnimi težavami 

(Henderson, Sugden in Barnett, 2014). 

ABC-2gibanja je testni inštrument, s katerim pridobimo poglobljeno oceno o otrokovem 

gibalnem funkcioniranju in morebitnih težavah pri gibanju. Test je standardiziran in omogoča 

pridobivanje številčnih in kvalitativnih informacij o gibalnih spretnostih in kvaliteti izvedbe 

otrokovega gibanja. Namenjen je otrokom od 3. do 16. leta starosti in je razdeljen v sklope za 

tri starostne skupine: od 3 do 6 let, od 7 do 10 let ter od 11 do 16 let. Za vsako starostno skupino 

test vključuje po osem nalog, ki so razvrščene v tri področja: spretnost rok, ciljanje in lovljenje 

ter ravnotežje (prav tam). 
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Tabela 9: Sistem »semaforja« za dosežek na testu ABC-2 gibanja (povzeto po Henderson, 

Sugden in Barnett, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri vsaki nalogi so na voljo standardni dosežki za posamezno starost, med 3. in 4. letom na pol 

leta natančno, med 4. in 16. letom pa na eno leto natančno. Za vsako od treh komponent testa 

in za skupni testni dosežek so na voljo tudi starosti prilagojene standardne vrednosti in centili, 

ki so bili pridobljeni v slovenskem prostoru. Skupni testni dosežek lahko interpretiramo po 

sistemu »semaforja« (glej Tabelo 9), ki označuje rdeče, oranžno in zeleno področje. Dosežek, 

uvrščen v zeleno področje, predstavlja izvedbo v normativnem razponu. Oranžno področje 

predstavlja izraženo tveganje za gibalne težave, rdeče pa prepoznane gibalne težave (prav tam). 

Poleg številčnih podatkov lahko pridobimo tudi različne vrste kvalitativnih oz. opisnih 

informacij o tem, kako otrok izvede posamezno nalogo. Pod vsako gibalno nalogo so navedene 

specifične postavke, ki se nanašajo na zaznavno-gibalne vidike otrokove izvedbe, npr. beleženje 

otrokove drže med izvedbo naloge, ustreznost nadzora nad uporabljeno močjo ter zmožnost 

Otrokov dosežek Opis Standardni 

testni dosežek 

Centilni rang 

Zeleno področje Gibalno spreten 

otrok. Ni znanih 

gibalnih težav. 

19 99,9 

18 99,5 

17 99 

16 98 

15 95 

14 91 

13 84 

12 75 

11 63 

10 50 

9 37 

8 25 

7 16 

Oranžno področje Pri otroku obstaja 

tveganje za 

gibalne težave. 

6 9 

Rdeče področje Gibalno nespreten 

otrok. Ima 

pomembne 

gibalne težave. 

5 5 

4 2 

3 1 

2 0,5 

1 0,1 
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spreminjanja tempa gibanja. Ob koncu izvedbe testator poda še mnenje o negibalnih dejavnikih, 

ki so lahko vplivali na otrokovo izvedbo pri testu, npr. pomanjkanje pozornosti, anksioznost, 

strah in motiviranost (prav tam).  

Psihometrične lastnosti testa so zelo dobre. Koeficient zanesljivosti za skupni testni dosežek je 

0,80, koeficient notranje zanesljivost Cronbach alpha pa 0,76. Veljavnost testa je razvidna iz 

korelacij med dosežki pri testnih komponentah (Slovenija: 0,19–0,30) ter iz korelacije med 

testnimi komponentami in skupnim testnim dosežkom (Slovenija: 0,62–0,75) (Baterija za 

oceno otrokovega gibanja – druga izdaja - ABC gibanja 2, b. d.). V naši raziskavi smo iz 

Baterije testa uporabili standardiziran test za starostno obdobje od 3 do 6 let.  

Tabela 10: Testne naloge za starostno skupino od 3 do 6 let (Henderson, Sugden in Barnett, 

2014) 

Področje Podtesti 

 

 

 

 

 

 

Spretnost rok 

 

Vstavljanje kovancev 

Otrok z eno roko drži hranilnik, z drugo pa pobira kovance in jih enega 

po enega vstavlja v režo hranilnika, kolikor hitro zmore. Kovancev je 

6. Preizkusimo obe roki, za vsako roko naredimo dva preizkusa. 

 

Nizanje korald 

Otrok na znak prime vrvico in nanjo naniza 6 korald. Nizati mora po 

eno koraldo naenkrat, kolikor hitro zmore. 

 

Sledenje poti 

Otrok s prednostno roko riše črto od kolesarja do hiše. Dobrodošlo je, 

da je črta neprekinjena, da otrok čim manjkrat prečka mejo poti in da 

ne dviga konice pisala s papirja. Izvedemo dva poskusa. Če otrok 

prvega naredi brez napak, drugega ne izvajamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljanje in lovljenje 

 

Lovljenje vrečke s fižolom 

Na tla pripravimo dve talni podlogi, med sabo oddaljeni 1,8 m. Na eni 

podlogi stoji testator, na drugi otrok, tako da sta obrnjena eden proti 

drugemu. Testator vrže vrečko s fižolom do ravni otrokovih 

iztegnjenih rok in prilagodi met otrokovi višini. Otrok vrečko ujame z 

obema rokama. 3 in 4 leta stari otroci lahko vrečko ujamejo tako, da jo 

z obema roka stisnejo ob telo. Izvedemo deset poskusov. 

 

Metanje vrečke s fižolom na podlogo 

Na tla pripravimo dve talni podlogi, med sabo oddaljeni 1,8 m. Otrok 

stoji na enobarvni talni podlogi in meče vrečko s fižolom na modro 

talno podlogo z oranžnim krogom. Kot uspešen poskus velja vsak met, 

pri katerem vrečka pade na kateri koli del modre podloge. Spodbujamo 

met z eno roko od spodaj. Izvedemo deset poskusov. 
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Ravnotežje 

 

Ravnotežje 1 (statično) 

Ravnotežje na eni nogi 

Otrok stoji na podlogi na eni nogi, z rokami prosto ob telesu. Stopalo, 

na katerem stoji, mora biti pri miru, druga noga pa je lahko kjer koli, 

le da se ne dotika tal. Otrok proste noge ne sme držati z roko ali je oviti 

okrog noge, na kateri stoji. Ko otrok dvigne prosto nogo od tal, 

začnemo štopati. Preizkusimo ravnotežje na levi in desni nogi in za 

vsako nogo naredimo dva poskusa, pri čemer vsak poskus traja največ 

30 sekund. 

 

Ravnotežje 2 (dinamično) 

Hoja z dvignjenimi petami 

Na tla nalepimo 4,5 m lepilnega traku v ravno črto. Otrok na začetek 

črte postavi prste prednostne noge, nato pa hodi po črti z dvignjenimi 

petami, ne da bi stopil iz nje. Izvedemo največ dva poskusa, dolga do 

15 korakov ali do konca črte. Če otrok v prvem poskusi prehodi črto 

ali naredi 15 korakov, drugega poskusa ne izvajamo. 

 

Ravnotežje 3 (dinamično) 

Skakanje po podlogah 

Na tla položimo šest talnih podlog, eno ob drugo. Na začetek položimo 

rumeno podlogo, na konec pa podlogo s tarčo. Otrok se postavi na 

rumeno podlogo, tako da ima stopali skupaj. Nato skače iz podloge na 

podlogo, vse do zadnje podloge s tarčo, na kateri se mora ustaviti in 

obdržati ravnotežje. Pri 3- in 4-letnikih ni pomembno, kako pristanejo 

ali skočijo, poleg tega lahko otroci pri vsakem skoku nekoliko 

popravijo položaj stopal. Izvedemo največ dva poskusa, če otrok v 

prvem poskusu ne izvede pet pravilnih poskokov. 

 

4. 3. 2 Mali vprašalnik koordinacije 

MVK je različica vprašalnika Developmental Coordination Disorder Questionnaire, namenjena 

mlajšim otrokom, starim od 3 do 4 leta in 11 mesecev (Wilson in Creigton, 2011). Oblikovali 

so ga avtorji Brenda N. Wilson, Dianne Creighton, Susan G. Crawford, Jennifer A. Heath, Lisa 

Semple, Benjamin Tan & Shannon Hansen leta 2015. Slovenska priredba vprašalnika LDCDQ 

je bila narejena za potrebe te raziskave. Vprašalnik LDCDQ smo poimenovali Mali vprašalnik 

koordinacije (MVK). Preveden je bil iz angleščine v slovenščino in nato nazaj v angleščino za 

zagotavljanje kakovosti prevoda.  

Psihometrične lastnosti slovenske različice MVK še niso določene, zato smo uporabili 

razmejitvene vrednosti izvirnika. Zanesljivost vprašalnika je zelo visoka, saj je bila po retestni 

metodi izračunana korelacija r = 0,95 in po metodi notranje konsistentnosti Cronbach Alpha = 
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0,94. Veljavnost je prav tako zelo visoka, kar so pokazali rezultati logistično-regresijskega 

modeliranja (X2(5) = 25.87, p < .001) (Wilson in Creigton, 2011). 

Vprašalnik je nestandardiziran pripomoček, namenjen ocenjevanju otrokovih gibalnih 

sposobnosti. Vsebuje 15 postavk, ki temeljijo na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Točke 

posameznih postavk se seštevajo in skupno tvorijo dve podpodročji vprašalnika: grobo- in 

finomotorične spretnosti. Podpodročja se na koncu seštejejo v skupno oceno. Vprašalnik ni 

normiran, temveč so za omenjeno starostno skupino določene razmejitvene vrednosti. 

Izpolnjevali naj bi ga starši oziroma druge odrasle osebe, ki otroka dobro poznajo. Pri tem naj 

bi otrokove gibalne spretnosti primerjali s sovrstniki enake starosti in istega spola. 

Izpolnjevanje vprašalnika traja od 10 do 15 minut (prav tam). 

Vprašalnik je namenjen prepoznavanju otrok, ki kažejo znake gibalne nespretnosti in bi v času 

šolanja lahko pridobili diagnozo RMK. Predšolski otroci so v obdobju učenja gibalnih 

spretnosti, zato je njihova izvedba odvisna od izkušenj, ki so jih do tedaj pridobili. Iz tega 

razloga je bil pri vrednotenju rezultatov uporabljen nekoliko strožji kriterij. Namesto rezultata 

pod 5. percentilom kot običajno, so v kategorijo otrok, pri katerih je prisotno tveganje za 

kasnejši RMK, uvrščeni že otroci z rezultatom pod 15. percentilom (Wilson idr., 2014). 

 

4. 4 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 
Podatke smo statistično obdelali s programom IBM SPSS Statistics. Za atributivne 

spremenljivke smo izračunali absolutne frekvence in strukturne odstotke, s katerimi smo 

ugotovili pojavnost gibalne nespretnosti v našem vzorcu. Za numerične spremenljivke smo 

izračunali aritmetično sredino in standardno deviacijo. Normalnost porazdelitve pri numeričnih 

spremenljivkah smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom. Povezave med posameznimi podtesti 

ABC-2 gibanja smo izračunali s Phi koeficientom korelacije. Statistično pomembnost smo 

preverili pri 5 % stopnji tveganja (2p < 0,05), analizirane podatke pa prikazali tabelarično in 

grafično ter jih interpretirali v opisni obliki. 

 

5 REZULTATI 

 

5. 1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE  
 

RV1: Kolikšen delež otrok z gibalno nespretnostjo bo prepoznanih z MVK in koliko s testom 

ABC-2 gibanja? 

Tabela 11: Pojavnost gibalne nespretnosti v vzorcu (MVK) 

 f % 

Gibalno nespretni 26 40,0 

Gibalno spretni 39 60,0 

Skupaj 65  100,0 

Legenda: f = frekvenca, %  =  delež 

 

Najprej smo vzgojiteljem dali v izpolnjevanje vprašalnike MVK. Surove točke smo pretvorili 

v normativne in dobili dve kategoriji otrok: gibalno spretne ter otroke, pri katerih se kažejo 
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določeni znaki gibalne nespretnosti. Tabela 11 prikazuje, da smo v izbranem vzorcu smo dobili 

40 % takšnih otrok. 

 

Tabela 12: Pojavnost gibalne nespretnosti v vzorcu (ABC-2 gibanja) 

 f % 

Gibalno nespretni 12 19,0 

Tveganje za gibalno nespretnost 5 7,9 

Gibalno spretni 46 73,0 

Skupaj 63 100,0 

 

Otroke smo nato testirali še individualno s testom ABC-2 gibanja in v primerjavi z 

vprašalnikom MVK dobili nekoliko nižji delež gibalno nespretnih otrok. Po testiranju s testom 

ABC-2 smo rezultat vsakega otroka lahko po sistemu »semaforja« umestili v zeleno, oranžno 

ali rdeče področje (Tabela 9). Otroci s standardnim dosežkom 5 ali manj kot 5 oz. centilnim 

rangom na ali pod 5. centilom, so bili uvrščeni v rdeče področje. Otroci s standardnim dosežkom 

6 oz. centilnom rangom med 5. in 15., so bili uvrščeni v oranžno področje. Otroci s standardnim 

dosežkom 7 ali več oz. centilnim rangom 15. ali več, pa so bili uvrščeni v zeleno področje 

semaforja. Iz Tabele 12 je razvidno, da je bilo s testom ABC-2 gibanja prepoznanih 12 otrok z 

gibalno nespretnostjo, kar predstavlja 19 % vzorca.  
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5. 2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

RV2: Kolikšno je ujemanje med rezultati otrok z gibalno nespretnostjo na testu ABC-2 gibanja 

in MVK? 

Tabela 13: Učinkovitost vprašalnika MVK pri prepoznavanju gibalne nespretnosti 

 ABC-2 

Standardni 

dosežek 

MVK 

Otrok 1 3 ✓ 

Otrok 2  5 ✗ 

Otrok 3 5 ✓ 

Otrok 4  5 ✗ 

Otrok 5  2 ✗ 

Otrok 6   5 ✓ 

Otrok 7  5 ✓ 

Otrok 8  4 ✗ 

Otrok 9  5 ✓ 

Otrok 10  4 ✗ 

Otrok 11  5 ✓ 

Otrok 12  5 ✗ 

 

Pri  otrocih (f = 12), ki so bili s testom ABC-2 gibanja prepoznani kot gibalno nespretni, smo 

preverili rezultate z vprašalnikom MVK. Ugotovljeno je bilo, da je od 12 otrok, ki so bili s 

testom ABC-2 gibanja prepoznani kot gibalno nespretni, vprašalnik MVK prepoznal 6 otrok 

(50 %). V levem stolpcu so napisani standardni dosežki skupnega testnega dosežka od 1 do 5, 

pri čemer je 1 najnižji, 5 pa najvišji rezultat. V desnem stolpcu je zapisan znak ✓ za otroke, pri 

katerih je bil rezultat vprašalnika MVK nižji od 15. percentila (potrjena gibalna nespretnost), 

znak ✗ pa za rezultate nad 15. percentilom (ni gibalne nespretnosti). 
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5. 3 TRETJE RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

RV3: Kakšne so gibalne sposobnosti otrok, ki kažejo znake gibalne nespretnosti? Katere 

sposobnosti so najšibkejše? Ali med otroki z gibalno nespretnostjo obstaja korelacija med 

posameznimi podtesti na testu ABC-2 gibanja? 

 

 

Graf 1: Profili gibalnih sposobnosti otrok z gibalno nespretnostjo (ABC-2 gibanja) 

Na to raziskovalno vprašanje smo odgovorili na podlagi rezultatov, pridobljenih s testom ABC-

2 gibanja. Pri  otrocih, ki so bili prepoznani kot gibalno nespretni (f = 12), smo preverili, na 

katerem podtestu so imeli največ težav.  

Graf 1 prikazuje standardni dosežek otroka na posameznem podtestu. Otroke smo označili s 

številkami od 1 do 12. Standardni dosežek 5 ali manj kaže na pomembne težave pri gibanju.  

Rezultati s standardnim dosežkom 6 pomenijo, da pri otroku obstaja tveganje, da bo imel 

kasneje težave pri gibanju. Otroci s standardnim dosežkom 7 ali več pa so gibalno spretni in z 

gibanjem nimajo težav (glej Tabelo 13). 

Iz Grafa 1 je razvidno, da so profili gibalnih sposobnosti precej različni. Samo »Otrok 1« oz. v 

grafu označeno krajše z »1« je imel podpovprečne rezultate na vseh treh podtestih: spretnosti 

rok, ciljanju in lovljenju ter ravnotežju. Večina otrok je imela razmeroma enakomeren profil 

sposobnosti z manjšimi odstopanji med posameznimi podtesti (Otrok 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

12), pri dveh pa je prisoten zelo heterogen profil sposobnosti - visoko povprečen dosežek na 

določenem podtestu in izrazito podpovprečen na drugem (Otrok 7, 8). Iz grafa je razvidno tudi, 

da nobeden od otrok z gibalno nespretnostjo ni dosegel nadpovprečnega rezultata (s 

standardnim dosežkom 15 ali več) na katerem od podtestov.  
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Če združimo rezultate otrok z gibalno nespretnostjo glede na posamezne podteste, lahko 

ugotovimo, da je imelo 6 otrok pomembne težave na podtestu spretnosti rok, 9 otrok pomembne 

težave na podtestu ciljanja in lovljenja ter 2 otroka pomembne težave z ravnotežjem. Otroci z 

gibalno nespretnostjo so imeli torej največ težav s ciljanjem in lovljenjem, nato s spretnostmi 

rok, najmanj težav pa so imeli z ravnotežjem. 

 

Tabela 14: Korelacija med podtesti ABC-2 gibanja 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Legenda: SR = podtest spretnosti rok, CL = podtest ciljanja in lovljenja, RV = podtest ravnotežja 

 

Da bi ugotovili, ali je dosežek na določenem podtestu povezan tudi z dosežkom na drugem 

podtestu, smo izračunali korelacijo med posamezniki podtesti  s koeficientom povezanosti Phi 

(ϕ) (Tabela 14). Med vsemi podtesti je bila ugotovljena pozitivna povezanost. Zanemarljiva 

povezanost je bila ugotovljena med podtestom spretnosti rok ter ciljanja in lovljenja (ϕ = 0,017). 

Nekoliko višja povezanost je bila ugotovljena med podtestom ciljanja in lovljenja ter 

ravnotežjem (ϕ = 0,224). Ker stopnja tveganja ni manjša od 5 % (2p < 0,05), teh ugotovitev ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo otrok z gibalno nespretnostjo. 

Med podtestom spretnosti rok ter ciljanjem in lovljenjem je bila ugotovljena najvišja stopnja 

povezanosti (ϕ = 0,286), ki pa je tudi statistično pomembna. 

   

Spremenljivke ϕ 2p 

SR * CL 0,286 0,023 

SR * RV 0,017 0,894 

CL * RV 0,224 0,076 
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Graf 2: Rezultati otrok z gibalno nespretnostjo na posameznih podtestih (ABC-2 gibanja) 
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6 RAZPRAVA 
 

V pričujoči razpravi bomo pojasnili vzročne mehanizme rezultatov v naši raziskavi ter 

predstavili nekatere predloge za nadaljnje ukrepanje v praksi. Poglavja v razpravi si vsebinsko 

sledijo glede na vrstni red raziskovalnih vprašanj. 

 

6. 1 ZANESLJIVOST MERJENJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI PRI 

PREDŠOLSKIH OTROCIH 
Glede na literaturo in do sedaj opravljene raziskave smo dobili zelo visok delež gibalne 

nespretnosti v izbranem vzorcu. Vprašalnik MVK sicer že v osnovi uporablja strožje norme, 

saj njegov namen ni diagnosticiranje RMK, pač pa prepoznavanje vseh otrok, pri katerih obstaja 

tveganje, da bi kasneje pridobili odločbo RMK. Namesto rezultatov pod 5. percentilom, se kot 

kritični rezultat upošteva že rezultat pod 15. percentilom (Wilson idr., 2014), kar lahko pojasni 

višji odstotek (40 %) prepoznane gibalne nespretnosti. S testom ABC-2 gibanja smo kot gibalno 

nespreten prepoznali 19 % delež vzorca, kar je mnogo več, kot navaja APA (2013), to je 5-6 

%. Tudi drugi avtorji (Kalar, 2008; Sevšek; 2014, Terčon, 2018) navajajo podoben procent, od 

6.6 % do 7 % pojavnost. Res je, da je 8 od 12 prepoznanih otrok z gibalno nespretnostjo doseglo 

rezultat na 5. centilu, kar je zgornja meja rdečega področja na semaforju. Če bi otroci dosegli 

rahlo višji rezultat, bi bili uvrščeni v oranžno področje semaforja, kar bi pomenilo precej nižji 

delež gibalne nespretnosti v vzorcu. 

 

Razlogi za višji delež gibalno nespretnih otrok v vzorcu so lahko različni. Nobena od zgoraj 

navedenih raziskav ni imela v vzorcu otrok, mlajših od štirih let, med tem ko so bili najmlajši 

otroci v naši raziskavi stari tri leta. Pišot in Planinšec (2005) navajata različne probleme, 

povezane z izvajanjem meritev pri mlajših otrocih: 

 utrujenost zaradi energijsko zahtevnih nalog, 

 upad motivacije pri monotonih nalogah, 

 testiranje brez večkratnih ponovitev, 

 mlajši otroci naredijo veliko napak pri izvajanju motoričnih nalog, predvsem pri 

informacijsko zahtevnejših nalogah. 

 

Sodelovanje in motivacija je pri majhnih otrocih lahko spremenljiva, zato je lahko ocenjevanje 

izvedbe na testu nezanesljivo. Za učinkovito izvedbo gibalne naloge je pri testiranju potrebna 

določena mera pozornosti. Otrok mora biti sposoben sedeti pri miru, poslušati in razumeti 

navodila. Še posebej pri otrocih z ADHD so prisotne motnje pozornosti in pomanjkanje nadzora 

impulzov (Mattner 1993 v Petelin in Kremžar, 2001). Zato je mogoče, da so otroci s 

pomanjkljivo pozornostjo na testiranju izkazovali podpovprečne rezultate. Kljub temu so 

Smits-Engelsman, Niemeijer in Waelvelde (2011) ugotovili visoko re-testno zanesljivost tudi 

pri triletnikih, kar potrjuje ustreznost pripomočka ABC-2 gibanja za prepoznavanje gibalne 

nespretnosti tudi pri tej starosti. 

 

Po Kirby in Sugden (2007) delež prepoznanih otrok z gibalno nespretnostjo variira zaradi 

načina uporabe merskega pripomočka. V priročniku za izvedbo testa ABC-2 gibanja 

(Henderson, Sugden in Barnett, 2014) so natančno opredeljena navodila za izvedbo 

posameznega podtesta: podajanje navodil, način demonstracije in število ponovitev, ki jih otrok 

lahko opravi. Navodil smo se pri izvedbi testa strogo držali, vendar je ocenjevanje ne glede na 
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upoštevanje navodil iz priročnika subjektivno. Zato je mogoče, da smo bili pri oceni otrokovih 

sposobnosti prestrogi. Lahko bi dobili tudi drugače rezultate, če bi testiranje, ki traja od 40 

minut do ene ure, izvajali v dveh delih in tako preprečili prevelik vpliv otrokove utrujenosti na 

rezultate. 

 

Nenazadnje je mogoče, da so gibalne sposobnosti in spretnosti otrok v izbranem vzorcu 

dejansko šibkejše. Wilson (idr., 2014) pravi, da so predšolski otroci v obdobju učenja gibalnih 

spretnosti, zato je njihova izvedba odvisna od izkušenj, ki so jih do tedaj pridobili. Če imajo 

otroci iz našega vzorca dejansko manj izkušenj, ali pa so te izkušnje manj kvalitetne, se to lahko 

kaže v slabših rezultatih na testu, ki preverja pretežno »naučene« gibalne spretnosti, npr. 

spretnosti rok ter ciljanje in lovljenje. Tudi stopnja usvojenosti gibalnega vzorca je poleg 

genetskih dejavnikov odvisna od dejavnikov okolja in vaje. 

 

Merski pripomoček je poleg otrok z morebitno RMK lahko prepoznal tudi otroke z drugimi 

motnjami. Gibalna nespretnost ni značilna samo za otroke, ki lahko kasneje pridobijo diagnozo 

RMK. Pojavlja se tudi pri številnih drugih motnjah, npr. pri drugih specifičnih učnih težavah, 

motnji avtističnega spektra, motnji pozornosti in hiperaktivnosti. Po Goddard in Blythe (2017) 

je komorbidnost teh motenj posledica nezrelosti živčnega sistema (orig. Neuromotor 

Immaturity ali NMI). NMI se kaže kot prisotnost neizzvenelih primitivnih refleksov in 

prisotnost drugih »blagih znakov« nevroloških motenj ter manjkajočih ali neustrezno razvitih 

držnih reakcij. Gibanje otrok z ADHD Kremžar in Petelin (2001) opisujeta kot nemirno, 

neustvarjalno, impulzivno. V primerjavi z vrstniki so gibalni vzorci otrok z ADHD slabše 

razviti, saj ne obvladajo veliko prostorskih in prostorsko-gibalnih izkušenj. Po športnem 

kartonu so nemirni šolski otroci na spodnji meji normalne storilnostne lestvice (Kremžar in 

Petelin, 2001).  

 

 

6. 2 PREPOZNAVANJE IN DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE GIBALNE 

NESPRETNOSTI 
Čeprav je pri prepoznavanju gibalne nespretnosti test ABC-2 gibanja v klinični praksi 

uporabljen kot referenčna enota (Blank idr., 2012), lahko iz rezultatov, pridobljenih na našem 

vzorcu, opazimo, da je ujemanje med rezultati testa ABC-2 gibanja in vprašalnika MVK le 50 

%. To nam pove, da za prepoznavanje gibalne nespretnosti nobenega od merskih pripomočkov 

ne moremo uporabljati samostojno in zaključevati na podlagi enkratnega testiranja.  

 

Magajna (idr., 2011) testiranje opredeljuje kot eno izmed mnogih tehnik širšega diagnostičnega 

ocenjevanja. Uporablja se za zbiranje informacij o osebi s posebnimi potrebami, pri čemer 

osebo v strukturiranih pogojih izpostavimo posebni zbirki vprašanj z namenom, da dobimo nek 

rezultat. Diagnosticiranje je medicinska opredelitev vrste in stopnje motnje, ki lahko kaže tudi 

na vzrok motnje in predstavlja izhodišče za nadaljnjo obravnavo. Diagnozo lahko postavi le 

zdravnik. Diagnostično ocenjevanje je na drugi strani fleksibilen in dinamičen proces 

pridobivanja podatkov o otroku, ki so potrebni za oblikovanje mnenja in odločitev o njem. 

Dopušča prilagajanje posebnim potrebam otroka, zbiranje informacij o otroku, kar ni enkratno 

dogajanje, pač pa proces, ki traja dalj časa. 

 

V preteklosti je bil v ospredju medicinski model diagnosticiranja določenih motenj. Ta se 

osredotoča predvsem na otrokove primanjkljaje in področja delovanja, na katere motnja 

direktno posega. V skladu z medicinskim modelom potrebuje posameznik »korekcijo« s 
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pomočjo različnih rehabilitacijskih služb, posameznika se pojmuje kot omejenega zaradi svoje 

oviranosti, obravnava pa poteka izven posameznikovega primarnega okolja (prav tam). 

V zadnjih desetletjih v ospredje prihaja socialni model obravnavanja posebnih potreb, ki 

predpostavlja, da je posameznika mogoče oskrbeti znotraj družbe preko različnih prilagoditev 

in odstranjevanja ovir. Poleg primanjkljajev upošteva tudi otrokova močna področja in 

dejavnike okolja, ki v širšem pomenu vplivajo na njegovo delovanje (Magajna, 2011; Magajna, 

2008b). 

 

Čeprav se sodobni načini diagnostičnega ocenjevanja skušajo prilagoditi socialnemu modelu, 

nekateri strokovnjaki opozarjajo na določene probleme in dileme. Vztrajanje na usposabljanju 

in izključni podpori večinskih služb za oskrbo vseh v okviru socialnega modela bi lahko 

pomenilo umik specialnih oblik pomoči in specializiranih strokovnjakov, če se bo takšne oblike 

pomoči pojmovalo kot oblika medicinskega modela. Zato bo potreben kompromis med obojim 

(Magajna, 2010). 

 

V našem prostoru se je zadnja leta uporabljal t.i. hibridni model, ki vključuje 5-stopenjsko 

hierarhično metodo identifikacije težav pri učenju. V praksi je prišlo do začetnih težav 

implementacije modela in vplivov subjektivnih dejavnikov na identifikacijo. Refleksija 

dosedanje prakse nakazuje potrebo po dodelavi obstoječega sistema prepoznavanja in 

diagnostičnega ocenjevanja težav in motenj učenja, še posebej zgodnjega prepoznavanja in 

postopkov diferencialnega ocenjevanja - razlikovanja med različnimi motnjami. V praksi bi 

bilo potrebno implementirati piramidni 5-stopenjski model podpore in pomoči, kot ga 

predvideva Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli«. Ta predvideva predvsem odkrivanje 

rizičnih učencev in zgodnje intenzivne oblike pomoči in poučevanja (Magajna, 2010), kar je bil 

tudi glavni namen pričujočega magistrskega dela. Pri načrtovanju pomoči in obravnave bo 

potrebno pozornost usmeriti na vse otroke, ki so izkazovali podpovprečne rezultate na enem ali 

drugem preizkusu (vprašalniku MVK ali testu ABC-2 gibanja). Več pozornosti bo potrebno 

posvetiti predvsem otrokom, ki so bili s testom ABC-2 gibanja prepoznani kot gibalno nespretni 

ter dvema otrokoma, ki nista zmogla sodelovati pri testu ABC-2 gibanja in sta testiranje 

odklonila. Poleg tega sta bila tudi z vprašalnikom MVK uvrščena v kategorijo otrok s tveganjem 

za RMK. Staršem in vzgojiteljem teh otrok bomo s pričetkom novega šolskega leta omogočili 

vpogled v rezultate obeh merskih pripomočkov ter jih usmerili pri uporabi smernic za 

obravnavo, ki smo jih oblikovali in jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. 

 

6. 3 RAZNOLIKE GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROK Z GIBALNO 

NESPRETNOSTJO 
Gibalni razvoj je s kronološko starostjo povezan, vendar od nje ni odvisen. Zato se v hitrosti 

usvajanja temeljnih gibalnih vzorcev pojavljajo številne razlike. Razlike med otroki so znak 

individualnih razlik v razvoju, ki so odvisne od faktorjev dednosti (zorenja) in izkušenj, 

spodbud ter priložnosti za vadbo, ki jih otroku nudi okolje. Razlike med gibalnimi vzorci lahko 

opazimo pri vseh otrocih. Medtem ko so pri nekaterih gibalnih nalogah na začetni stopnji 

razvoja, so lahko pri drugih na osnovni ali zreli stopnji. Nekaj povsem običajnega je, da otroci 

pri razvoju osnovnih gibalnih vzorcev ne napredujejo enakomerno. Pri posameznem otroku se 

lahko pojavijo tudi razlike znotraj gibalnega vzorca pri eni sami gibalni nalogi, npr. pri metu 

žoge. Otrokova akcija roke je na primer lahko na osnovni stopnji razvoja, med tem ko je akcija 

njegove noge na zreli stopnji, akcija trupa pa na začetni gibalni stopnji (Gallahue in Ozmun, 

1998).  
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Pri otrocih so običajno prisotne tudi razlike med spoloma. Deklice naj bi pri gibanju izkazovale 

večjo natančnost in boljše vzdrževanje ritma, dosegale boljše rezultate na testih finomotoričnih 

dejavnostih ter hitreje izvajale tako ponavljajoča gibanja (npr. topotanje z nogo) kot vzorce 

gibanj (npr. hoja peta-prsti). Deklice naj bi bile pri izvajanju gibalnih nalog hitrejše od dečkov 

in kazale manj pridruženih reakcij (Gidley Larson idr., 2007). Kljub prisotnim razlikam so le-

te v zgodnjem otroštvu v povprečju majhne. Nekoliko višjo raven gibalne učinkovitosti 

dosegajo deklice na področju koordinacije gibanja rok, ravnotežja in ritma, dečki pa na 

področju koordinacije celega telesa, agilnosti in moči. Dečki dosegajo nekoliko boljše rezultate 

pri gibalnih nalogah, ki zahtevajo moč in hitrost (skoki, meti, teki). 

Tako kot je pri otrocih pričakovanega gibalnega razvoja prisotna določena mera razlik, kažejo 

izsledki naše raziskave tudi na razlike med otroki z gibalno nespretnostjo. Magajna (idr., 2008a) 

pravi, da se otrok z RMK lahko nauči hoditi, teči in govoriti v mejah pričakovanega razvoja. 

Težave mu lahko povzročajo določene gibalne aktivnosti, pri katerih zaostaja za svojimi 

vrstniki, slabša pa je tudi kakovost izvedbe. Kljub nekaterim skupnim značilnostim oseb z 

RMK, pa ne moremo zaključevati o enotnem profilu značilnosti. Tsai, Wu in Huang (2008) 

poudarjajo, da so gibalne sposobnosti otrok z RMK zelo različne. Nekateri otroci z RMK so 

lahko šibkejši v ročnih spretnostih in imajo ustrezno ravnotežje, drugi pa ravno obratno. 

Posploševanje o gibalnih sposobnostih otrok z RMK zato ni smiselno, saj so njihovi motorični 

primanjkljaji zelo heterogeni. 
 

V izogib posploševanju lahko kljub vsemu poskušamo razumeti rezultate naše raziskave. Pri 

otrocih z gibalno nespretnostjo so se pokazale težave predvsem na podtestu ciljanja in lovljenja, 

najmanj težav so imeli na podtestu ravnotežja. Mnogi avtorji (Ayres, 2008; Kremžar in Petelin, 

2001) menijo, da imajo otroci z gibalno nespretnostjo težave predvsem z gibalnimi spretnostmi, 

ki se pojavijo kasneje v razvoju ter so posledica izkušenj in učenja. Nekatere, predvsem 

zgodnejše oblike gibanja, so programirane v CŽS in se pojavijo spontano. Če pogledamo 

posamezne podteste, je ravnotežje zgodnejša oblika gibanja kot ciljanje in lovljenje ali 

spretnosti rok. Kremžar in Petelin (2001) navajata, da je ravnotežni senzorni sistem prvi po 

rojstvu, ki je pripravljen na delovanje. Sposobnost ravnotežja je rezultat prve stopnje senzorne 

integracije, medtem ko so veščine, kot so koordinacija obeh strani telesa, motorično planiranje 

in koordinacija oko-roka, potrebne pri ciljanju in lovljenju ter spretnostih rok, rezultat druge in 

tretje stopnje senzorne integracije (Ayres, 2008). Čeprav so težave v kasnejših mehanizmih, 

med katere spadajo tudi gibalne spretnosti, Goddard in Blythe (2017) poudarjata,  da se je pri 

obravnavi potrebno vrniti na zgodnejše stopnje razvoja. Le tako lahko omilimo vzrok težav, ki 

so nevrološke narave. 
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7 SMERNICE ZA OBRAVNAVO OTROK Z GIBALNO 

NESPRETNOSTJO 
 

Gibanje in igra sta najučinkovitejši orodji učenja in otrokovega razvoja, še posebej v 

predšolskem obdobju. Gibalne sposobnosti so odraz zrelosti živčnega sistema, ki je v 

predšolskem obdobju pod vplivom intenzivnega procesa zorenja. Odvisen je od dejavnikov 

dednosti, z odraščanjem pa vse bolj v ospredje prihaja tudi vpliv dejavnikov okolja. Zato je 

pomembno, da otroku omogočimo z izkušnjami bogato okolje. 

Ko se otrok giba, se med živčnimi celicami tvorijo nove povezave. Te so potrebne za celo vrsto 

otrokovih dejavnosti: učinkovito opravljanje vsakodnevnih aktivnosti (oblačenje, hranjenje, 

skrb zase), igro, socialno vključevanje med svoje vrstnike, občutek, da zmore nekaj storiti sam 

in posledično njegovo občutenje lastne vrednosti. Gibanje je eden pomembnih dejavnikov, ki 

prispeva k oblikovanju pojmovanja samega sebe, saj otroci gibalne spretnosti zelo visoko 

vrednotijo. Od njih je namreč odvisno sprejemanje posameznika v skupini in njegov položaj v 

njej. Kasneje v življenju otrok vse usvojene gibalne sposobnosti uporablja pri šolskem delu in 

poklicu. 

 

Večina otrok se nauči različnih sposobnosti spontano, skozi prosto igro in gibanje. Vsem 

otrokom koristi, če pri gibanju upoštevamo naslednje napotke: 

 Še posebej majhni otroci potrebujejo veliko gibanja. Četudi je vreme zunaj deževno, 

mrzlo ali vroče, poskrbimo, da se bo otrok dnevno dovolj gibal. Slabo vreme ne obstaja, 

obstaja samo slaba obleka in oprema. 

 Pustimo otroku, da se umaže in zmoči. Poskrbimo, da bo oblečen v oblačila, v katerih 

se bo lahko svobodno gibal, jih tudi strgal in umazal. 

 Pustimo otroku, da pri gibanju uporablja čim več naravnih oblik gibanja. Ne 

prepovedujmo plezanja, plazenja ali lazenja, raje omogočimo kolikor se da varno 

izvajanje takšnih dejavnosti. To so za otroka najpomembnejša gibanja, na podlagi 

katerih se razvijejo vsa kasnejša bolj kompleksna gibanja ter zdrava struktura mišic in 

skeleta. 

 Izkušnje, v katerih preizkuša meje svojih sposobnosti, so za otrokov razvoj najbolj 

dragocene.  

 Otrok ne potrebuje veliko igrač, raje mu ponudimo različne materiale, iz katerih lahko 

ustvari svoje izume. Pustimo, da mu je dolgčas, naj razvija lastno domišljijo.  

 Otrok naj čim manj časa preživi za ekranom (televizijskim, računalniškim, telefonskim). 

Ti pretirano dražijo vidni in slušni čutni kanal, vsi ostali, za otroka zelo pomembni čutni 

kanali (vonj, tip, okus, globinsko občutenje), pa so zapostavljeni. 

 Otrok v tem starostnem obdobju zelo rad posnema odrasle. Omogočimo mu, da pomaga 

pri hišnih opravilih. Omogočimo mu čim večjo mero samostojnosti in pustimo, da dela 

napake. Tako se uči. Hišna opravila naj ne predstavljajo trn v peti, ampak priložnost za 

druženje in skupno ustvarjanje. 
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Nekateri otroci za usvajanje določenih gibalnih veščin potrebujejo več časa, ponovitev in vaj 

ter spodbud okolja. Če pri otroku opazimo, da je pri gibanju nespreten, moramo vedeti: s 

pravočasnim in pravilnim ukrepanjem lahko veliko pripomoremo k odpravljanju težav pri 

gibanju. Nerodnosti verjetno ne bomo povsem odpravili, vendar jih s primerno obravnavo lahko 

omilimo. Pri izvajanju različnih vaj je dobro, če upoštevamo naslednje:  

 opazujmo otroka in prepoznajmo, pri katerih gibalnih veščinah ima težave. Nato 

poiščimo ustrezne vaje, ki bodo izboljšale njegove sposobnosti. 

 postopoma povečujemo težavnost gibalnih nalog. Otrok naj začne pri enostavnih vajah, 

nato pa vadi toliko časa, da vajo popolnoma usvoji. Šele nato vajo zamenjamo z 

zahtevnejšo. Če je otroku vaja prezahtevna, se moramo vrniti korak nazaj in vajo 

poenostaviti. Otrok mora ob izvajanju vaj doživljati občutke uspeha. 

 vaje naj otrok izvaja vsakodnevno, vendar kratek čas (5-10 minut na dan), da ne izgubi 

motivacije ali razvije odpora. 

 igra je najboljše sredstvo za učenje. Vaje preoblikujmo v igre, ki se jih bodo otroci z 

veseljem igrali. 

 vaje lahko izvajamo v različnih okoljih: otrok-otrok, starš-otrok, vzgojitelj-skupina- 

otrok. 

 zaupajte otroku. Otrokovo telo samo »ve« in čuti, katere dejavnosti mora izvajati, da se 

njegovi možgani in sposobnosti najbolje razvijajo. Če se otrok še vedno poslužuje 

določenega vedenja, ki so ga njegovi vrstniki že prerasli (npr. povzročanje zvokov z 

udarjanjem predmeta ob predmet), pomeni, da mora otrok to dejavnost še tolikokrat 

ponoviti, da jo bo usvojil in lahko zamenjal z bolj kompleksno. 

 narava je otrokova najboljša učiteljica. Čisto vsako vajo lahko prilagodimo in jo 

izvajamo v naravi, ki je najboljše okolje za otrokov celostni razvoj. 

V pričujočih smernicah je zbranih nekaj gibalnih dejavnosti za delo z otroki. Vaje je mogoče 

prilagoditi in preoblikovati, služijo naj kot ideje. 

 

7. 1 ELEMENTARNI GIBALNI VZORCI 
Elementarne gibalne vzorce lahko vpeljujemo v različne igre in poligone. Pri tem je pomembno, 

da ne spodbujamo hitrosti, ampak kvaliteto gibanja. Še posebej pomembni gibalni vzorci so 

lazenje, plazenje in plezanje, ki jih morajo tudi starejši otroci veliko vaditi. Vse igre, ki jih 

izvajamo v hoji ali teku, lahko izvajamo tudi na tleh v lazenju ali plazenju. Elementarne gibalne 

vzorce naj otroci vadijo tudi vzvratno, čez različne ovire in s trebuhom proti stropu, da osvojijo 

ustrezno koordinacijo gibanja. 

 

7. 1. 1 Lazenje 

Za izvajanje gibalnega vzorca lazenja izkoristimo gladke površine, kot je parket ali blazine. Pri 

lazenju mora trebuh ostati na tleh, dviguje se samo bok. Pomembno je, da sočasno prideta naprej 

nasprotna roka in nasprotna noga. Stopala so spodvihana, tako da se otrok s prsti odriva od 

podlage. Z rokami naj se vleče naprej (Masgutova, 2012). 

 

Za otroke z izzivi pri gibanju:  

 Otroku ponudimo oporo najprej ene, nato pa še druge noge, tako da mu pokrčeno nogo 

stabiliziramo z našimi rokami (jo nežno potisnemo proti tlom). Tako bo lahko dosegel 

stabilnost v nogi in se odrinil od podlage. Ne dajajmo preveč besednih nasvetov. 

Primimo ga in mu pokažimo, da začuti, kje je njegovo telo (prav tam). 
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 Če je otrokov gibalni vzorec nepravilen, poiščimo način, kako ga spodbuditi k 

pravilnemu gibanju. Delajmo veliko na zavedanju telesa, dotikih in masažah (prav tam). 

 

7. 1. 2 Plazenje 

Gibalni vzorec plazenja je enak kot lazenje, le da je trebuh dvignjen. Roke so v opori in 

iztegnjene, noge pokrčene v kolenih. Pomembno je, da sočasno prideta naprej nasprotna roka 

in nasprotna noga (Masgutova, 2012). 

 

Za otroke s težavami pri gibanju:  

 Otrok naj v opori na rokah in kolenih ziba ritko  naprej in nazaj (prav tam). 

 

 

7. 1. 3 Plezanje 

Otrok lahko pleza po letvenikih, drugih orodjih ali drevesih. Pri tem moramo poskrbeti za 

varnost, hkrati pa ne smemo biti pretirano zaščitniški, da ne vzbujamo nepotrebnega strahu pred 

plezanjem (Kremžar,1977; Rajović, 2015).  

Za otroke s težavami pri gibanju:  

 Če imajo težave s prijemanjem, naj najprej samo visijo (npr. na veji ali drogu), dokler  

tega ne usvojijo. Če se jim dlani pri oprijemanju veje odpirajo, jim jih rahlo stisnemo s 

svojimi dlanmi (Masgutova, 2012). 

 Če je otroka strah pri plezanju, delajmo veliko na ravnotežju (glej poglavje Zaznavanje). 

Otroku nudimo oporo, ga spodbujajmo in mu povejmo, da zmore. Postopoma 

povečujmo težavnost.  

 Če ima otrok težave s koordinacijo gibanja pri plezanju, naj se plazi in lazi. 

 

7. 1. 4 Skoki 

Skoki odlično delujejo na koordinacijo celega telesa. Lahko izvajamo skoke v daljino ali višino. 

Za začetek lahko preizkusimo skoke na tleh. Otrok naj izvaja zajčje skoke, pri katerih gresta 

obe roki sočasno naprej, sledita jima obe nogi hkrati. Izvaja naj tudi žabje skoke, pri čemer se 

otrok iz položaja žabe odrine z obema nogama hkrati, roke ima iztegnjene in se z njimi opira 

na podlago. 

Za otroke s težavami pri gibanju:  

 Držimo ga za roke in z njim sonožno poskakujemo. Pazimo, da se tudi otrok sonožno 

odriva ali se poskuša tako vsaj odrivati (Kremžar, 1977). 

 Lahko tudi uporabimo švedsko klop ali drugo orodje, na katerega se otrok opre z obema 

rokama. Nato naj odriva z obema nogama sočasno navzgor, tako da pripelje ritko visoko 

(Masgutova, 2012). 

 Koordinacijo gibanja skoka lahko vadimo tudi na stolu. Otrok sedi na stolu, nato 

sočasno pripelje navzgor obe roki in nogi. Nato jih pripelje nazaj v sedeč položaj. 

Gibanje naj počasi izvaja (prav tam). 
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Dodatne možnosti:  

 Starejši predšolski otroci se lahko igrajo igro »Skok čez kozolec«. Otrok, ki je kozolec, 

se z rokami opre na kolena in nagrbi hrbet. Otrok, ki skače, vzame zalet, nato pa teče 

proti »kozolcu« in v opori rok preskoči kozolec. Noge so v raznožki. 

 

7. 2 ZAVEDANJE SVOJEGA TELESA 
 

7. 2. 1 Risanje telesnih obrisov 

Otroke razdelimo v pare ali manjše skupine. Vsaka skupina po svoji izbiri v gozdu, na travniku 

ali vrtčevskem igrišču nabere material (palčke, storže, kamne, liste). Ko otroci končajo z 

nabiranjem, se eden od otrok v skupini uleže na hrbet na tla in naredi telesni položaj po želji. 

Drugi otroci okoli njegovega telesa položijo gozdne materiale. Otroke spodbudimo, da se črta, 

ki nastane, dobro vidi. Ko so s črto zadovoljni, otrok, ki leži na tleh, vstane. Dobili smo obris 

telesa, ki si ga sedaj lahko natančneje ogledamo. Lahko se igramo igro: npr. »Pokaži,  kje je … 

rama.« 

Vajo lahko izvajamo v notranjih prostorih in telo obrišemo na večji papir. Telesni obris lahko 

dopolnimo z risanjem posameznih delov telesa (Jeitner-Hartman, 2006). 

 

7. 2. 2 Kiparji 

Otroke razdelimo v pare. Eden od otrok je kipar, drugi je kip. Kipar začne z oblikovanjem 

svojega kipa. Svoj kip naj prime z rokami za telesni ud (roko, nogo, glavo) ali trup ter ga 

premakne na želeno mesto in »oblikuje« po svoji želji. Pri tem mora biti pozoren, da kip ne 

izgubi ravnotežja. Ko je kipar s svojim kipom zadovoljen, zaključi delo. Na koncu igre gredo 

kiparji na ogled razstave. Kipi morajo obdržati telesni položaj, ki so ga jim določili njihovi 

kiparji. Kiparji izberejo najzanimivejši kip. Na koncu zamenjamo vlogi. 

 

7. 2. 3 Mumije 

Otroci so razdeljeni v pare. En otrok iz para naj se uleže na tla. Naj miži ali ima zavezane oči, 

če ne zmore mižati. Drug otrok se dotika telesnih okončin, ki jih mora ležeči dvigovati v zrak. 

Najprej se dotaknemo samo ene okončine (npr. leve noge), nato v kombinaciji (se sočasno 

dotaknemo npr. desne noge in desne roke). Otroke spodbujamo, da se odzivajo hitro in pravilno, 

brez ugibanja. 

Za otroke s težavami pri gibanju:  

 Namesto točkovnega dotika uporabimo ploskovnega, podrgnimo ali nežno stisnimo z 

roko. Če vidimo, da otrok ugiba, povejmo, da se ga bomo ponovno dotaknili na istem 

mestu. Pohvalimo in spodbudimo ga, ko uspe podati pravilen gibalni odgovor. 

 

7. 2. 4 Telesa in zrcala 

Otroke razdelimo v pare. Eden od otrok je telo, drugi pa njegovo zrcalo. Postavijo naj se eden 

nasproti drugega. En od otrok v paru na zvočni signal (plosk, žvižg, udarec) naredi določeno 
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telesno obliko. Drug otrok v paru je njegovo zrcalo in čim hitreje posnema telesno obliko 

svojega partnerja. Vlogi na koncu zamenjamo. 

Za otroke s težavami pri gibanju: 

 Če opazimo, da so otroci pri izbiri telesnih položajev neizvirni, naredimo z njimi 

predvajo. Skozi pogovor jih vodimo z vprašanjem: »Kaj vse na našem telesu lahko 

vrtimo?« Vsak otrok lahko pokaže eno vajo. Gibamo in v različne smeri vrtimo vse 

sklepe na našem telesu - samo rame, samo komolce, samo zapestja, samo posamezen 

prst na roki. Nato boke, celo nogo (z drugo stojimo na tleh), eno koleno, obe koleni 

skupaj, gležnje. 

 Če otrok ne zmore posnemati svojega partnerja, se skupaj z njim postavimo pred veliko 

ogledalo. Spreminjajmo telesne položaje in se pri tem zabavajmo. Nato se obrnimo eden 

proti drugemu. Najprej naj bo otrok telo, mi pa njegovo zrcalo. Nato vlogi zamenjamo. 

Če ima otrok težave s tovrstnimi gibanji, delajmo veliko masaž po celotnem telesu (glej 

poglavje 7. 3 Čutno zaznavanje). 

 Vajo lahko izvajamo individualno v naravi. Otrok lahko preizkuša različne telesne drže 

z opazovanjem svojega telesa v luži, jezeru, reki ali pa se obrne v nasprotno smer sonca 

in opazuje gibanje lastne sence na tleh. 

 

7. 2. 5 Telesa in sence 

Otroke razdelimo v pare. V ozadju lahko predvajamo umirjeno inštrumentalno glasbo. Otroci 

naj se odločijo, kdo v paru bo telo in kdo njegova senca. Ko glasba začne igrati, naj se telesa 

začnejo gibati po prostoru, sence pa jim sledijo. Sence morajo izvajati enaka gibanja kot telesa. 

Stojijo naj si nasproti in delajo zrcalna gibanja. Gibanja naj bodo počasna, tekoča in povezana, 

podobna kot pri sodobnem plesu. Vlogi na koncu zamenjamo. Navodila bodo otroci najbolje 

razumeli, če se jim pri plesu pridružimo in jim sami pokažemo, kako se to igro igramo. 

Nasveti za izvedbo: 

 Spodbujamo uporabo celotnega telesa. Med tem ko plešejo, otroke verbalno 

spodbudimo k uporabi ene in druge roke, ene in druge noge, gibanja v različnih sklepih 

(zapestjih, komolcih, ramenih, vratu, bokih, kolenih, gležnjih), prstov na rokah in 

nogah. 

 Spodbujamo gibanja v različnih prostorskih višinah. Otroci naj se ne gibajo samo stoje, 

spodbujajmo tudi gibanja na tleh (v lazenju, valjanju po tleh) in z znižanim težiščem (v 

čepu, plazenju). Lahko uporabljamo metafore ptic, različnih sesalcev, dvoživk, žuželk 

…  

 

  



58 

 

7. 3 ČUTNO ZAZNAVANJE 
Otroci do sedmega leta nimajo razvitih abstraktnih predstav, v tem obdobju se v možganih 

odvijajo predvsem senzorični procesi, kar pomeni, da se otrok uči preko svojih čutil. Za 

učinkovito gibanje morajo biti občutenja, ki prihajajo iz čutil, urejena. To dosežemo tako, 

da otroku ponudimo veliko raznolikih čutnih izkušenj. Za otroke s težavami pri gibanju so 

pomembni predvsem naslednji čutni sistemi: 

1. vestibularni čutni sistem (ravnotežje), 

2. proprioceptivni čutni sistem (globinsko občutenje), 

3. taktilni čutni sistem (tip). 

1. Ravnotežje 

Ravnotežni čutni sistem dobiva informacije iz notranjega ušesa. To so informacije o 

gravitaciji in gibanju glave, zato ima pomembno vlogo pri ravnotežju. Ravnotežni čutni 

sistem tvori v možganih največ povezav tudi z ostalimi čutnimi sistemi, zato je za gibanje 

izjemnega pomena. Vzburimo ga tako, da se glava premika v različne smeri in višine (Ayres, 

2008; Goddard Blythe). Otrok naj: 

 skače na trampolinu (na ta način razvija ravnotežje in tudi orientacijo v prostoru) 

(Kremžar, 1977), 

 se guga na gugalnici,  

 se vrti na vrtiljaku,  

 se kotali navzdol po hribu. 

 

7. 3. 1 Letalo 

Majhnega otroka dvignimo nad glavo, ga drže v pasu vrtimo, valjamo, obračamo z glavo 

navzdol v oporo na rokah. Vse vaje delamo počasi in pazimo, da otroka ne izpustimo in da dobi 

občutek sproščenosti (Kremžar, 1977). 

 

7. 3. 2 Vrtenje v krogu 

Otroke razdelimo v skupine po 3-5 otrok. Primejo se za roke in vrtijo v eno smer. Začnemo s 

čisto počasnim vrtenjem, nato ga postopoma pospešujemo. Pazimo, da se otroci ne vrtijo 

prehitro. Nato se ustavimo in počakamo, da se nam »odvrti«. Zamenjamo smer vrtenja in vajo 

ponovimo.  

Za otroke s težavami pri gibanju: 

 Če opazimo, da se nekateri otroci želijo vrteti zelo hitro in z divjanjem povzročajo 

»težave«, jim omogočimo vrtenje okrog njihove lastne osi v okolju, kjer bodo tudi padci 

varni in si bodo lahko »dali druška«. Otrok naj se vrti okrog svoje osi. Pri tem naj roke 

odroči v višino ramen (Rajović, 2015).  

 Vrti se lahko tudi s predmetom (vrvico, obročem, žogo) (Kremžar, 1977). 
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7. 3 3 Trganje oblakov 

Otroci se v parih primejo za obe roki, gledajo eden proti drugemu. Nato se z iztegnjenimi 

rokami naslonijo nazaj in vrtijo v krogu kot vrtiljak. Na znak posnemamo grmenje strele. Oblak 

se pretrga, otroci roke izpustijo in »raztrgajo« narazen. Nato zadržijo ravnotežje v stoječem 

telesnem položaju. Zamenjamo pare in vajo ponovimo. Vajo lahko izvajamo zunaj, najbolje na 

travniku, kjer je podlaga mehka in ni predmetov, v katere bi se otroci lahko zaleteli. 

 

7. 3. 4 Hoja po gredi 

Pri mlajših otrocih začnemo s hojo po črtah v telovadnici ali na igrišču. Po črtah lahko hodijo 

v tehniki peta-prsti. Ko ocenimo, da so pripravljeni, jim ponudimo nižjo gred. Hojo po ravni 

liniji lahko vadijo tudi v gozdu po podrtih hlodih (Györek in Drganc, 2016). 

Za otroke s težavami pri gibanju: 

 Otrok naj hodi najprej po širših linijah, npr. po robniku ob cesti ali po nizkem 

podpornem zidu (škarpi). 

 Če ima težave pri ravnotežju ali je prisoten strah, se postavimo za otroka in mu 

ponudimo roko na vsaki strani. Lahko ga primemo tudi pod pazduhami, pri čemer naj 

otrok roke odroči v višino ramen. 

 

7. 3. 5 Hoja po gurtni 

Otrok bo pri hoji po gurtni potreboval našo pomoč. Postavimo se za otroka na začetek gurtne 

in ga dvignimo nanjo, tako da stoji na njej z obema nogama, eno pred drugo. Če zmore, mu 

ponudimo na vsaki strani prst ali dlan, ki jo naj oprime z vsako roko. Če tega še ne zmore, ga 

primemo pod pazduhami in naročimo, naj roke odroči v višino ramen. Za začetek lahko gleda 

v stopala, ko se privadi, pa ga spodbujajmo, da gleda naravnost naprej v določeno točko v 

daljavi. Spomnimo ga, da ima telo sproščeno in da naj ne pozabi dihati. 

 

2. Globinsko občutenje 

 
Receptorji za globinsko občutenje se nahajajo v mišicah in sklepih. Globinsko občutenje  

nam omogoča zaznavanje in zavedanje delov telesa, kar potrebujemo  pri vseh vrstah gibanja 

(Ayres, 2008). Aktivira se preko pritiska, ko otrok: 

 pomaga nositi (vrečke iz trgovine), 

 potiska in vleče predmete (sesalec, veje v gozdu …).  

 

7. 3. 6 Masaža 

Zelo primerne za razvijanje globinskega občutenja in zavedanja telesa so različne masaže. 

Otroci se lahko masirajo med sabo, lahko jih masirajo starši. Pri tem moramo paziti, da so dotiki 

varni. To storimo tako, da pri masiranju uporabljamo večjo in ploskovno površino (celo dlan, 
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ne samo prstov). Ko se dotaknemo, naj bo dotik globok. Stisk s celo roko zadržimo na enem 

mestu dalj časa, da se otrok privadi na dotik (Masgutova, 2012). 

Za otroke s težavami pri gibanju: 

 Masaže so zelo dobre za otroke, pri katerih je prisotna povečana občutljivost 

(hipersenzibilnost) - so žgečkljivi ali hitro zaznajo dotik kot bolečino. 

 Masaže so zelo dobre za otroke, pri katerih je povečana pomanjkljiva občutljivost 

(hiposenzibilnost) - se pogosto zaletavajo, delujejo grobi, ne občutijo bolečine. 

 Masaže so zelo dobre tudi za otroke, ki imajo nizko mišično napetost - njihovo telo in 

udi so mehki ali visoko mišično napetost - njihovo telo in mišice so zategnjene. 

 Masaže lahko uporabimo za izboljšanje zavedanja posameznega dela telesa. Če ima 

otrok na primer težave s fino motoriko (risanjem, držanjem pribora pri jedi, striženjem), 

masiramo dlani. Če pri dejavnostih fine motorike preveč stiska dlani in prste, delamo 

na odpiranju in sproščanju dlani (prav tam). 

 

3. Tip 
 

Koža je človekov največji telesni organ, saj se nahaja po celem telesu. Čut za tip otrok razvija, 

ko: 

 se kopa v vodi, 

 se valja po travi, listju ali snegu, 

 dela z rokami v pesku, 

 tipa različne materiale, 

 mesi testo, 

 izrezuje piškote, 

 presaja rože, 

 čofota po vedru z vodo … 

 

7. 3. 7 Bosonoga hoja 

Ljudje, ki vse življenje hodijo bosi, ne čutijo več kamenčkov in bodic pod podplati. Koža se 

privadi na stalno pritiskanje in drgnjenje in podplati postanejo neobčutljivi. Nekoč so vsi ljudje 

hodili bosi, le v hladnih krajih so si okoli nog zavili živalsko kožo ali blago.  Ljudstva v toplih 

deželah še vedno ne nosijo obuval,  hodijo bosi (Landa, 1997). 

Bosonogost ne spodbuja samo tipnega čutnega sistema, pač pa vpliva tudi na razvoj ustreznega 

stopalnega loka ter zdrav kostno-mišični sistem. Obuvala z dvignjenimi petami imajo negativne 

posledice na telesno držo, z leti pa se lahko začnejo pojavljati tudi bolečine v mišicah in sklepih.   
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7. 4 ROČNE DEJAVNOSTI 
Ročne spretnosti otrok razvija, ko: 

 striže s škarjami, 

 barva pobarvanke, 

 sestavlja  konstrukcije iz kock, 

 izdeluje natikanke, prešivanke, 

 oblikuje iz gline in plastelina, 

 reže s škarjami  … 

Doma lahko otrok: 

 pripenja perilo s ščipalkami na obešalo za perilo, 

 lušči fižoli, grah, 

 obira borovnice, maline … 

 

7. 4. 1 Zavezovanje z vrvico 

Vrvica v debelini prsta nudi otroku veliko možnosti za ročno zaposlitev. Otroku dajmo 

priložnost, da veliko zavezuje. Morda stol k mizi, več stolov skupaj ali poveže različne 

predmete. Pri odvezovanju se uči obratnega vrstnega reda, ki temelji na zapomnjenju pravilnega 

gibalnega poteka. Mlajše otroke, ki pri takem delu hitreje obupajo, skušamo zadržati s tem, da 

opazujejo delo naših rok, ali pa vodimo njihove prste skozi zamotano vrvico. Otroku lahko tudi 

narišemo enostaven vzorec (npr. krog, polža), ki ga nato z zaprtimi očmi ponovno oblikuje po 

spominu (Kremžar, 1977). 

 

7. 4. 2 Grafomotorične vaje 

Z njimi razvijamo pravilno držo pisala, orientacijo in smer pisanja, koordinacijo oko-roka, 

fiksiranje oči na določeno točko in natančnost. 

 

 

Slika 5: Grafomotorične vaje (Spring, b. d.) 
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Za otroke s težavami pri gibanju: 

 Grafomotorične vaje izhajajo iz gibanja in zavedanja lastnega telesa. Otrok, ki ima 

težave z orientacijo na papirju, naj veliko vadi orientacijo v prostoru in na svojem telesu. 

Orientacijo na telesu vadi z vajami za zavedanje lastnega telesa (glej poglavje 2. 

Zavedanje svojega telesa). Pomagajo tudi masaže in druge dejavnosti, ki spodbujajo 

globinsko ter tipno občutenje (glej poglavje 3. Čutno zaznavanje).  

Orientacijo v prostoru otrok vadi z iskanjem ali skrivanjem predmetov po prostoru, ter 

gibanju po navodilih (npr. zlezi pod stolom, čez klop …). Zelo dobra je igra 

»Skrivalnice«, ipd. 

 

7. 5 CELOSTNA VADBA 
 

7. 5. 1 Tibetančki 

 
Tibetančki so sklop petih tibetanskih vaj, ki telesu omogočajo prost pretok energije, povežejo 

telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo. Vadba poteka počasi in toliko časa, kot otroku 

ustreza. Vadimo lahko vsak dan, najbolje zjutraj (Schmidt, 2003).  

 

OGREVANJE - GORA 

Hodimo po prostoru in se osredotočimo na dihanje in stopala. Nato se ustavimo. Naredimo 

položaj gore, ki se dviga iz zemlje in ima vrh v oblakih. Gora je tudi izhodiščni položaj za vse 

vaje v stoječem položaju (prav tam). 

1. Stojimo z iztegnjenimi in malce razmaknjenimi nogami. Stopala so vzporedna. Teža je na 

nogah. Bodimo pozorni, ali je na obeh stopalih enako pritiska. »Vkopljemo« se z nogami v tla 

in zrastemo kar se da visoko, dokler se z glavo ne dotaknemo neba. Medtem ko se dvigujemo, 

se hrbtenica zravna. Ramena in roke so sproščene, glava je poravnana. V tej drži smo stabilni 

brez nepotrebnega napenjanja. Čutimo, kako nas nevidna vrv, pritrjena na vrh glave, vleče 

navzgor. Zrastemo še za kak milimeter in se počutimo visoke. Dihamo normalno (prav tam). 

 
Slika 6: Položaj gore (Schmidt, 2003) 
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PRVI OBRED 

1.  Začetni položaj 

Stojimo vzravnani, roke odročimo na višino ramen, da so vzporedne s tlemi. Dlani so obrnjene 

navzdol. Prsti na rokah so skupaj. Brada je v vzravnanem položaju. 

2. Gibanje 

Začnemo se obračati od leve proti desni. Poskušamo se vrteti čim bolj na istem mestu. Roke 

ostanejo ves čas v enakem položaju. Dihamo enakomerno. Otroci naj naredijo približno toliko 

obratov, kot so stari oz. toliko, da jim je še prijetno. 

3. Zaključek 

Najprej stopimo v razkorak. Znova začutimo ravnotežje, nato pa se uležemo na tla in sprostimo 

telo. Počakamo, da se nam do konca odvrti (prav tam). 

 

 

Slika 7: Prvi obred (Schmidt, 2003) 
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DRUGI OBRED 

 

1.  Začetni položaj 

Ležimo na blazini s hrbtom na tleh. Roke so na tleh in ob telesu. Prsti so skupaj, dlani so 

obrnjene navzdol proti tlom. Vdihavamo globoko skozi nos, da se prsni koš čim bolj dvigne. 

Izdihnemo skozi usta. 

2. Gibanje 

Ob globokem vdihu glavo dvignemo in potisnemo brado ob prsni koš. Hkrati dvignemo noge 

v navpični položaj. Kolena naj bodo vzravnana, če se le da. Stopala sproščeno visijo, ritka je 

ves čas na tleh. Ob izdihu hkrati spustimo glavo in noge na tla - počasi, kontrolirano. Sprostimo 

telo in vajo ponovimo tolikokrat, kot nam ustreza. 

3. Zaključek 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na tretji obred (prav tam). 

 

 

 

 

Slika 8: Drugi obred (Schmidt, 2003) 
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TRETJI OBRED 

 

1.  Začetni položaj 

Pokleknemo na blazino. Telo je vzravnano. Noge so vzporedno, prsti na nogah so spodvihani. 

Roke so rahlo upognjene. Dlani položimo na stranski del stegen takoj pod ritko. Gledamo 

naprej, dihamo enakomerno in globoko. 

2. Gibanje 

Ob izdihu počasi sklonimo glavo naprej, dokler se z glavo ne dotaknemo prsnega koša. 

Ob vdihu počasi nagnemo glavo nazaj. Usločimo še hrbtenico in nadaljujemo v smeri nazaj. 

Roke se nato še bolj upognejo in nam pomagajo za oporo. Stegna ostanejo ves čas v navpičnem 

položaju. Ob izdihu se vzravnamo in vrnemo v navpični položaj. Vdihnemo in vajo ponovimo. 

3. Zaključek 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na četrti obred (prav tam). 

 

  

 

Slika 9: Tretji obred (Schmidt, 2003) 
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ČETRTI OBRED 

1.  Začetni položaj 

Sedemo na blazino. Telo je vzravnano, noge so iztegnjene. Stopala so upognjena, tako da prsti 

stremijo navzgor. Stopala so razmaknjena približno za 30 cm. Dlani položimo ob ritko na tla, 

tako da se nanje lahko opremo. Prsti na rokah so usmerjeni naprej, roke so stegnjene. Gledamo 

naprej. Dihamo enakomerno in globoko. 

 

Slika 10: Četrti obred 1 (Schmidt, 2003) 

 

2. Gibanje 

Ob izdihu počasi sklonimo glavo naprej, dokler se z glavo ne dotaknemo prsnega koša. Ob 

vdihu počasi nagnemo glavo in vrat nazaj. Istočasno dvignemo telo v vodoraven položaj kot 

miza. Pri dvigovanju se kolena upognejo. Roke so navpično, ravno in nam služijo za oporo. 

Glavo držimo v vodoravnem položaju, da nam ne binglja navzdol. Tudi stegna dvignemo v 

vodoraven položaj. Noge pod koleni pa so  navpično. Zadržimo dih in malo počakamo. Telo je 

v celoti napeto. Pri tem ne smemo upogniti komolcev ali spremeniti položaja stopal. Z izdihom 

se vrnemo v izhodiščni položaj. Vdihnemo in vajo ponovimo. 

3. Zaključek 

Ko umirimo dihanje, smo pripravljeni na peti obred (prav tam). 

 

 

 

Slika 11: Četrti obred 2 (Schmidt, 2003) 
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PETI OBRED 

1.  Začetni položaj 

Ležimo s trebuhom na blazini, z malo razmaknjenimi nogami. Prste na nogah spodvihamo, 

stegna so na tleh. Roke v komolcih upognemo, dlani postavimo ob ramena in dvignemo prsni 

koš tako, da se opremo na dlani in iztegujemo roke. Pri tem ne smemo dvigniti ramen. Telo 

počiva na dlaneh in spodvitih prstih na nogah. Glavo nagnemo nazaj in usločimo hrbet. 

Gledamo navzgor, dihamo globoko in enakomerno. 

2. Gibanje 

Postavimo se v položaj »strehe«. Ob vdihu počasi nagnemo glavo in vrat naprej. Upognemo se 

naprej, ritko dvignemo visoko v zrak. Noge so ves čas iztegnjene. Glavo postavimo med roke, 

brado pripeljemo k prsnemu košu. Gledamo stopala, ki se med dvigovanjem ritke počasi 

polagajo na tla. Pete lahko ostanejo v zraku. Komolcev ne smemo upogniti. Ob izdihu se 

vrnemo v začetni položaj. Vdihnemo in vajo ponovimo (prav tam). 

 

 

Slika 12: Peti obred (Schmidt, 2003) 

 

7. 6 IGRE NA PROSTEM 
Vse gibalne aktivnosti krepijo telesno koordinacijo, moč, gibljivost, natančnost, ravnotežje in 

hitrost. To so osnovne gibalne sposobnosti, ki predstavljajo otrokov osnovni potencial pri 

uresničevanju gibalnih in drugih ciljev (Pistotnik, 2003). 

Spomnimo se tudi vseh uličnih in drugih iger na prostem, ki smo se jih igrali kot otroci, in jih 

pokažimo otrokom (nekaj predlogov in navodil za izvedbo iger je zbranih v Prilogi 1). 
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7. 5. 1 Igre z žogo 

Pri igrah z žogo otrok razvija predvsem koordinacijo gibanja ter koordinacijo med očesom in 

roko, ki je kasneje pomembna pri šolskih veščinah branja in pisanja. Žoga je zelo priljubljena 

igrača in daje otroku posebno zadovoljstvo. Omogočiti mu moramo, da jo obvlada na več 

različnih načinov. Če je na razpolago le nekaj prostora, naj se otroci v parih igrajo: 

 sede v razkoraku: kotaljenje žoge z eno ali obema rokama. Gibanje žoge lahko 

usmerjajo naravnost k soigralcu, ali pa na način, da žoga prepotuje pot ob levi/in ali 

desni nogi ali pa celo v krožnem gibanju. Ko vajo obvladajo, naj povečajo razdaljo med 

nogami ali zamenjajo položaj telesa: sonožni klek, sed na petah ali čepeča drža. 

 otrok se lahko igra sam, tako da žogo potiska v steno. Če hočemo povečati zahtevnost, 

omejimo prostor, v katerega potiska žogo, ki otroku razvija natančnost za določanje 

smeri gibajočega se predmeta. 

 odbijanje žoge z loparjem. Žogo (teniško) lahko najprej odbija ob tla, pri čemer naj z 

očmi sledi premikanju žoge. Ko gibanje obvlada, naj nadaljuje z odbijanjem žogice ob 

vrata ali steno. Igri se lahko priključi še en igralec, tako da izmenično odbijata in se 

umikata drug drugemu. Otrok lahko odbija žogo v zrak tudi tako, da obrača lopar ali 

udarja z dvema loparjema izmenjaje. Žogico lahko odbija tudi ob tla ali v zrak. Pri 

manjših otrocih lahko uporabimo večje in »počasnejše« žoge ali balon (Kremžar, 1977). 

Če je na razpolago več prostora: 

 naj otrok brca žogo z nogo, tudi med tekom. 

 naj otrok meče žogo z obema ali z eno (prednostno) roko. 

 če otroku podamo veliko mehko žogo, naj jo poskuša odbiti z nastavljenimi pestmi.  

 otrok lahko odbija balon z glavo, loparjem ali drugimi deli telesa. Tako razvija 

natančnost in utrjuje telesno shemo (prav tam).   
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SKLEP 
 

Raziskavo Prepoznavanje gibalne nespretnosti v predšolskem obdobju z Malim vprašalnikom 

koordinacije in testom ABC-2 smo predstavili v dveh delih. V prvem delu so opisana teoretična 

izhodišča. Predstavili smo celoten gibalni razvoj otroka skupaj z nevrološkimi osnovami 

motoričnega razvoja. Opredelili smo načine prepoznavanja gibalne nespretnosti, nekatere 

značilnosti oseb z gibalno nespretnostjo, pojavnost v populaciji ter etiologijo tovrstnih motenj. 

Nazadnje smo opredelili obravnavo otrok z gibalno nespretnostjo, pri čemer smo navedli 

nekatere splošne smernice za razvoj gibanja v zgodnjem otroštvu ter bolj specifične pristope 

obravnave gibalne nespretnosti. 

V drugem oziroma empiričnem delu raziskave smo predstavili rezultate raziskave. Razlog za 

takšno raziskavo smo utemeljili v pomanjkanju prepoznavanja gibalne nespretnosti pred petim 

letom ter pomanjkanju preizkušenih pripomočkov za prepoznavanje v zgodnjem predšolskem 

obdobju. Namen raziskave je bil prepoznati gibalno nespretne otroke v izbranem vzorcu ter s 

smernicami spodbuditi starše in vzgojitelje k izvajanju gibalnih aktivnosti z otroki.  

Z magistrskim delom smo dosegli vse zastavljene cilje. S pomočjo vprašalnikov MVK in ABC-

2 gibanja smo uspešno prepoznali otroke z gibalno nespretnostjo, ugotovili smo odstotek 

ujemanja med rezultati obeh pripomočkov za identifikacijo težav ter oblikovali smernice za 

takojšnjo obravnavo otrok. Cilje smo dosegli preko iskanja odgovorov na raziskovalna 

vprašanja. 

Na prvo raziskovalno vprašanje: »Kolikšen delež otrok z gibalno nespretnostjo bo prepoznanih 

z MVK in koliko s testom ABC-2 gibanja?« smo dobili presenetljiv odgovor, saj je bil delež 

gibalno nespretnih otrok v vzorcu zelo visok. Z vprašalnikom MVK je bilo prepoznanih 40 % 

otrok, s testom ABC-2 gibanja pa 19 %. V poglavju Razprava smo poskušali poiskati razloge 

za takšne rezultate, ki so lahko posledica različnih dejavnikov, od vpliva subjektivnosti 

ocenjevalcev, načina rabe merskega pripomočka, različnih ovir pri merjenju gibalnih 

sposobnosti pri mlajših otrocih, morebitnega prekrivanja z drugimi motnjami do možnosti 

dejanskih znižanih gibalnih sposobnosti v vzorcu, ki je bil izbran priložnostno. 

Drugo raziskovalno vprašanje smo zastavili tako: »Kolikšno je ujemanje med rezultati otrok z 

gibalno nespretnostjo na testu ABC-2 gibanja in MVK?« Ugotovili smo, da je od 12 otrok, ki 

so bili s testom ABC-2 gibanja prepoznani kot gibalno nespretni, vprašalnik MVK prepoznal 6 

otrok (50 %). Nadaljnje smo v Razpravi opozorili na dejstvo, da je enkratno, ali v našem 

primeru dvakratno, testiranje premalo, da bi lahko kar koli zaključevali. Opredelili smo pomen 

celostne diagnostične ocene pri prepoznavanju gibalne nespretnosti ter pomen zgodnjega 

prepoznavanja težav. 

Na tretje raziskovalno vprašanje: »Kakšne so gibalne sposobnosti otrok, ki kažejo znake gibalne 

nespretnosti? Katere sposobnosti so najšibkejše? Ali med otroki z gibalno nespretnostjo obstaja 

korelacija med posameznimi testi na testu ABC-2 gibanja?« smo odgovorili z vidika 

posameznika, nato pa tudi z vidika skupine otrok z gibalno nespretnostjo. Ugotovili smo, da so 

gibalne sposobnosti otrok z gibalno nespretnostjo zelo raznolike. Večina otrok je imela 

razmeroma homogen profil gibalnih sposobnosti - nizki rezultati z manjšimi razhajanji na 

različnih podtestih, dva otroka pa sta imela pretežno visok dosežek na enem podtestu in zelo 

nizek rezultat na preostalih dveh. Ko smo pogledali celotno skupino otrok, ki so bili prepoznani 

kot gibalno nespretni, smo ugotovili, da so imeli največ težav pri podtestu ciljanja in lovljenja, 

nato s spretnostmi rok, najmanj pa z ravnotežjem. V Razpravi smo ugotovili, da  so gibalne 

sposobnosti otrok z gibalno nespretnostjo zelo raznolike, najnižje rezultate na podtestu ciljanja 
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in lovljenja pa pripisali predpostavki, da sta ciljanje in lovljenje pretežno naučeni gibalni 

nespretnosti, s katerima imajo otroci z RMK največ težav.  

Vsekakor smo pri izvedbi raziskave naleteli tudi na določene omejitve. Reprezentativnost 

vzorca bi bila večja, če bi bil izbran naključno, vendar so nam pogoji dela omogočili 

priložnosten vzorec. Pri analizi rezultatov smo naleteli na omejitev števila otrok v skupini otrok 

z gibalno nespretnostjo. Če bi želeli ugotovitve posplošiti na celotno populacijo, bi morali zajeti 

večje število otrok z gibalno nespretnostjo. Omejitev vidimo tudi v pomanjkanju izkušenj pri 

uporabi merskih pripomočkov in vplivu subjektivnosti ocenjevalcev na rezultate raziskave. 

Rezultati bi bili po vsej verjetnosti bolj reprezentativni, če bi pred testiranjem z ABC-2 testom 

opravili usposabljanje za testiranje. Veljavnost in zanesljivost rezultatov bi lahko povečali s 

ponovnim testiranjem čez določeno časovno obdobje. 

 

Kljub omejitvam bo raziskava nedvomno lahko služila kot izhodišče drugim raziskavam na 

področju gibalne nespretnosti v zgodnjem otroštvu. V našem prostoru še nismo zasledili 

tovrstne raziskave na vzorcu tako nizke kronološke starosti. Otroci so bili v povprečju stari štiri 

leta (M = 4,06, SD = 0,50) z najnižjo starostjo 3,08 leta. Najpomembnejši doprinos k razvoju 

stroke po našem mnenju predstavlja prevod vprašalnika, ki smo ga poimenovali MVK in prvič 

uporabili v našem prostoru. Na področju prepoznavanja gibalne nespretnosti kronično 

primanjkuje ustreznih merskih pripomočkov, še posebej v zgodnjem predšolskem obdobju. 

Slednje dejstvo gre tudi v korak z opozorili strokovnjakov na področju prepoznavanja posebnih 

potreb, ki opozarjajo na nujnost implementacije zgodnje obravnave, zgodnjega prepoznavanja 

in obravnave posebnih potreb. 

 

Praktično vrednost raziskave vidimo predvsem v ozaveščanju vzgojiteljev in staršev otrok o 

pomenu gibanja za otrokov celostni razvoj. Velikega pomena je tudi ozaveščanje o problemu 

gibalne nespretnosti. Odrasli, ki delamo z otroki, se moramo zavedati, da otroci želijo biti 

uspešni in se gibati učinkovito, vendar zaradi različnih razlogov tega včasih ne zmorejo. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Igre na prostem 

Gumitvist 

Pri tej igri otrok razvija predvsem koordinacijo in ravnotežje. Če se igro igrajo trije igralci, dva 

držita gumitvist, eden pa skače. Ko igralec, ki skače, uspešno opravi nalogo, se igra oteži. Če 

mu naloge ne uspe opraviti, naredi napako in je tako »fuč«.  Zamenja ga eden od igralcev, ki 

drži gumitvist. Če se otroci gumitvist igrajo v parih, se lahko dogovorijo tudi za popravljanje. 

Tako tisti od para, ki je nalogo uspešno končal, lahko popravi napako svojega soigralca. Stopnje 

v igri so razporejene od lažje k težji.  

V osnovni postavitvi, v kateri stojimo v razkoračeni stoji, imamo lahko tudi do deset stopenj: 

višina pri gležnjih, pod koleni, nad koleni, pod zadnjico, v pasu, pod pazduho, ob vratu, z 

rokami v višini vrha glave, nekateri pa se igrajo celo še višje, tako da roke še malo iztegnejo 

nad glavo. Pri višinah, višjih od pasu, se igralci običajno dogovorijo, da se sme gumitvist tudi 

nižati z roko. 

Kako bomo skakali, pa ne določamo le z višino gumitvista. Pomembno je tudi, kakšen je razmak 

med obema elastikama. 

Pri drugi stopnji imata otroka, ki držita gumitvist, nogi skupaj, pri višini gumitvista, višji od 

kolen, pa se otrok, ki drži gumitvist, rahlo zasuče, tako da stoji pod kotom 45 stopinj glede na 

osnovno postavitev. 

Pri tretji stopnji  je gumitvist zataknjen le okrog ene noge oziroma se ga drži tako, da so igralci 

obrnjeni za 90 stopinj glede na začetni položaj. 

Najtežja stopnja je tista, pri kateri otroka, ki držita gumitvist, z rokami elastiko enakomerno 

tudi treseta, tako da ta ves čas valovi. 

Med igro recitiramo in skačemo: 

 

» USA (Skočiš z vsako nogo na eno stran ene elastike.) 

USA (Skočiš sonožno, tako da imaš med nogami drugo elastiko.) 

USA (Ponoviš prvi USA.) 

SA (Ponoviš drugi USA.) 

PIPI (Sonožno skočiš na sredino med obe elastiki.) 

DUGA (Sonožno skočiš tako, da imaš obe elastiki med nogama.) 

ČARA (Z obema elastikama med nogama skočiš tako, da se obrneš za 180 stopinj, gumitvist je 

ovit okrog nog.) 

PA« (Skočiš nazaj na izhodišče zunaj obeh elastik, nogi v zraku odpleteš). (Gumitvist - 

izgubljena otroška igra, b. d.) 

 

Ristanc  

Pri igri ristanc otrok razvija predvsem ravnotežje in koordinacijo. Na tla narišemo kvadrate v 

obliki letala (najprej dva enojna, en dvojni, en enojni, en dvojni in na vrhu še en v obliki 

polkroga) in vanje napišemo številke od ena do sedem. 

Pravila igre: Kamenček vržemo v prvi kvadratek in skačemo po oštevilčenih kvadratih po eni 

v enojnih in dveh nogah v dvojnih kvadratih. V polkrogu na vrhu se lahko spočijemo in se na 
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enak način vrnemo na izhodišče, vmes pa poberemo svoj kamenček. Tako nadaljujemo po 

naslednjih številkah. Če kamenčka ne vržemo v pravi kvadrat ali se med skakanjem prevrnemo 

ali v enojnem kvadratu stopimo na tla tudi z drugo nogo, je na vrsti drug igralec. Zmaga igralec, 

ki uspešno zaključi s sedmico. 

Zemljo krast 

Narišemo velik krog in ga razdelimo na toliko enakih delov, kot je igralcev (dobro je, da so 

najmanj trije, še bolje pa, če jih je več). To lahko naredimo tako, da se dva otroka primeta za 

roke. Eden od otrok stoji pri miru, drugi pa se vrti okrog njegove osi in pri tem s kredo riše črto. 

Vsak izmed igralcev svoj del zemlje lahko tudi poimenuje (države, celine …). Igralci stojijo 

zunaj kroga, vsak pred svojim poljem. Eden izmed otrok vzame palčko, jo postavi v središče 

kroga in jo spusti na tla. Igralci morajo biti pozorni, kajti če palčka pade na njihovo polje, 

morajo hitro stopiti nanjo in zaklicati “STOP”. Ostali medtem zbežijo čim dlje in se ustavijo ob 

klicu STOP. Nato poskuša otrok, ki ima palčko, z njo zadeti katerega izmed igralcev. Če mu 

uspe, mu lahko vzame del zemlje, v nasprotnem primeru mu jo vzame tisti, ki je bil ciljan, a ni 

bil zadet. Zemljo igralec ukrade tako, da stoji na svojem polju in s kredo zariše ris, čim dlje v 

ozemlje zadetega. Igralec zaključi igro, ko ne ostane nič več zemlje.  
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