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IZJAVA 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo PREVERJANJE IN RAZVIJANJE GIBALNIH 

SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI DEKLICE S KONGENITALNIM NEFROTSKIM 

SINDROMOM – ŠTUDIJA PRIMERA rezultat lastnega raziskovalnega dela.  
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POVZETEK 

Ines Novak 

PREVERJANJE IN RAZVIJANJE GIBALNIH SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI 

DEKLICE S KONGENITALNIM NEFROTSKIM SINDROMOM – ŠTUDIJA 

PRIMERA 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2021 

Nefrotski sindrom je skupek simptomov, ki kaţejo na poškodbe ledvic. Kongenitalni nefrotski 

sindrom je avtosomno recesivna bolezen, za katero je značilna prisotnost nefrotskega 

sindroma v prvih treh mesecih ţivljenja. Otroci, ki se zdravijo zaradi kronične ledvične 

bolezni, so pogosto in dolgotrajno hospitalizirani, zato se pri njih lahko pojavijo zaostanki v 

gibalnem razvoju. Razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti je ključnega pomena v 

predšolskem obdobju, ko otroci intenzivno usvajajo temeljne gibalne spretnosti, ki so osnova 

za celosten razvoj otroka. Izvedli smo študijo primera, s katero smo preučili funkcioniranje 

štiriletne deklice, ki so ji drugi dan po rojstvu diagnosticirali kongenitalni nefrotski sindrom. 

Okoli osmega meseca so deklici odstranili obe ledvici. Sledilo je obdobje dialize, ki so jo 

starši izvajali doma. Okoli drugega leta starosti so deklici presadili ledvico. S testnim 

inštrumentarijem ABC-gibanja 2 smo preverili gibalne sposobnosti izbrane deklice. Glede na 

rezultate smo oblikovali program pomoči, ki je omogočil sistematičen razvoj gibalnih 

sposobnosti in spretnosti. Osemtedenski program so izvajali starši na domu, in sicer štirikrat 

tedensko po pol ure. Po izpeljanem programu smo ponovno ocenili gibanje z inštrumentarijem 

ABC-gibanja 2. Pri začetnem merjenju so rezultati ocenjevanja gibanja pokazali, da deklica 

nima teţav na gibalnem področju. Opazili smo nekoliko slabšo finomotoriko ter teţave z 

ohranjanjem statičnega ravnoteţja. S pomočjo osemtedenskega programa je deklica uspela 

izboljšati surove doseţke, medtem ko so bili standardni doseţki in centili pri začetnem in 

končnem merjenju enaki. Pomembno pa je, da je deklica uspela izboljšati kvaliteto gibanja. 

Izboljšala je tudi vztrajnost in motivacijo pri izvajanju nalog. 

KLJUČNE BESEDE: gibalni razvoj, kongenitalni nefrotski sindrom, ABC-gibanja 2, 

program pomoči, študija primera  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Ines Novak 

EXAMINATION AND DEVELOPMENT OF MOTION SKILLS AND ABILITIES OF 

A GIRL WITH CONGENITAL NEPHROTIC SYNDROME – CASE STUDY 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2021 

Nephrotic syndrome is an ensemble of symptoms, that result in kidney failure. Congenital 

nephrotic syndrome is an autosomal recessive ilness, for which the nephrotic syndrome is 

present in the first three months of life. Children, that are treated of chronical kidney disease, 

are usually and often hospitalised, that is why a delay in motor skills development can occur. 

The development of motor skills is very important in preschool phase, since in this phase 

children intensively develop basic motor skills, that are important for full development. We 

have made a case study with which we have analysed the functions of a four year-old girl, that 

was diagnosed with congenital nephrotic syndroem the second day after her birth. Around the 

girl’s eight month, both her kidneys were removed. The period of dialysis that was done by 

the parents in their home followed. By the girl’s second year, her kidney was transplanted. 

With the ABC motor skill 2 test instrumentarium we checked the girl’s motor skills. Based on 

the results we designed a help program that enabled a systematic motor skills development. 

An eight week program was conducted by the girl’s parents at their home, four times per 

week for half an hour. After the finished program, we re-tested her motor skills with the ABC 

motor skill 2 test instrumentarium. During the first measurement the results showed that the 

girl doesn’t have any motor skill problems. We noticed a slight bad fine motor skills and some 

problems with static balance conservation. With the help of an eight week program the girl 

has improved the raw achievements, while the standard achievements and centiles during the 

start and end measurement were the same. It is important to point out the girl has improved 

the quality of her motor skills. She improved the perseverance and motivation during the 

execution of the program exercises.  

 

KEY WORDS: motor skills development, congenital nephrotic syndrome, ABC motor skills 

2, help program, case study  
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1 UVOD 

 

Človek ima naravno potrebo po gibanju. Otroci raziskujejo okolje z valjanjem, plazenjem, 

hojo, tekom pa tudi s seganjem po predmetih. Izzivi v gibalnem razvoju vplivajo na otrokovo 

igro, samooskrbo in pripravljenost na šolo. 

Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok oz. mladostnik razvija gibalne vzorce. Pomembno 

je, da otroka od rojstva dalje navajamo na vsakodnevno gibalno dejavnost. Otrok ob gibanju 

razvija in krepi svoje telo, usklajuje se tudi otrokova motorika. S posameznimi gibalnimi in 

športnimi dejavnostmi otrok uri gibalne spretnosti. Da se vse to uresniči, so pomembne 

ustrezne spodbude v otrokovi druţini in kasneje v šoli. S spodbudami pri otroku vplivamo na 

kasnejši ţivljenjski slog ter ga opremimo za vsa samostojna in dejavna obvladovanja 

preizkušenj, obremenitev in stresov, ki jih prinaša ţivljenje (Škof, 2016).  

Gibanje izboljšuje telesno in duševno stanje posameznika. Velja pa tudi obratno, da gibalna 

nedejavnost  predstavlja dejavnik za razvoj nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so 

debelost, diabetes tipa 2 in različne oblike srčno-ţilnih obolenj, sedeč ţivljenjski slog pa lahko 

vodi v prezgodnjo smrt. Podatki o obsegu gibalne dejavnosti med otroki in mladostniki 

kaţejo, da se je v obdobju 2002–2014 deleţ mladostnikov, ki so vsak dan gibalno dejavni vsaj 

eno uro, zniţal. Gibalna dejavnost s starostjo pomembno upada. Ugotavljajo, da pribliţno 

vsak peti mladostnik v prostem času več kot štiri ure na dan preţivi v sedečem poloţaju, 

dekleta v pomembno višjem deleţu kot fantje. Čezmerna sedeča vedenja s starostjo naraščajo 

ne glede na spol. Podatki kaţejo tudi, da slabši socialno-ekonomski poloţaj vpliva na 

zmanjšanje telesne dejavnosti, zato je potrebno gibalni dejavnosti ranljivih skupin posvetiti 

posebno pozornost (NIJZ, 2018). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so pripravili 

aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti v različnih populacijskih skupinah. Za strokovne 

delavce v vrtcih in šolah sta v pomoč pripravljeni brošuri Gibam se in Minuta za gibanje v 

razredu ter priročnik Igranje za znanje. 

Med otroki in mladostniki je vse več otrok, ki se spopadajo z najrazličnejšimi kroničnimi 

boleznimi. Če so bili ti otroci še pred leti manj gibalno dejavni, pa se danes strokovnjaki 

zavzemajo, da se tudi tem otrokom – lahko na prilagojen način – omogoči vsakodnevno 

gibalno vadbo.  

Med kronične bolezni sodi tudi kronična ledvična bolezen. Otroke s kronično ledvično 

boleznijo je potrebno spodbujati k zdravemu načinu ţivljenja, kamor sodi tudi redna gibalna 

vadba. Ob tem je potrebno upoštevati omejitve, ki so vezane na osnovno bolezen oz. stanje 

(Škof, 2016). Pred tem se je potrebno nekoliko podučiti o sami osnovni bolezni. Ena od oblik 

ledvične bolezni je nefrotski sindrom, ki je ena pogostejših ledvičnih bolezni otrok. Za otroke 

je najbolj značilen (primarni) idiopatski nefrotski sindrom. Večina otrok se zdravi z 

glukokortikoidi in pri večini je izid bolezni dober. Deset odstotkov otrok je na zdravljenje z 

glukokortikoidi neodzivnih, pri teh otrocih je verjetnost razvoja kronične ledvične bolezni 

večja (Pavčnik – Arnol in Rus, 2010). 



 
 

2 
 

Za otroke s kronično ledvično boleznijo velja, da so manj gibalno aktivni. Vzroki za 

zmanjšano gibalno aktivnost se skrivajo v dolgih hospitalizacijah, kjer otroci večino časa 

mirujejo. Ko pride do bolezni, se ţivljenje korenito spremeni ne samo otroku, ki ima ledvično 

bolezen, temveč celotni druţini. Pri zagotavljanju bolj kakovostnega ţivljenja otroku in 

celotni druţini imajo pomembno vlogo strokovnjaki, tudi specialni in rehabilitacijski 

pedagog, ki je del strokovnega tima. Specialni in rehabilitacijski pedagog ima pomembno 

nalogo, ko gre za kompenziranje otrokovih primanjkljajev, ti se lahko pojavijo na gibalnem, 

kognitivnem, čustvenem in socialnem področju.  

Hipokrat je zapisal, da nič ne uničuje človeka bolj kot gibalna nedejavnost. Dobro je, da se 

tega čim bolj zavedamo ljudje, ki smo vsakodnevno v stiku z otroki, in jih zato spodbujamo 

ter navajamo na vsakodnevne gibalne aktivnosti, pa čeprav je potrebno zahteve prilagoditi 

slehernemu posamezniku.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

Poglavje je namenjeno predstavitvi teoretičnih izhodišč, ki so nam v pomoč pri samem 

raziskovanju. Teoretični del zajema dve podpoglavji. V prvem podpoglavju se bomo 

osredotočili na otrokov gibalni razvoj, v drugem podpoglavju pa bomo podrobneje opredelili 

nefrotski sindrom, ki sodi med dolgotrajne bolezni. 

 

2.1 OTROKOV GIBALNI RAZVOJ 

 

2.1.1 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

Gibalni razvoj se prične ţe v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje. Najbolj intenzivno se 

razvija v prvih treh letih ţivljenja. Ţe do drugega leta starosti otrok iz nemočnega 

novorojenca, ki se ne zmore sam premakniti, doseţe stopnjo, ko lahko hodi sam s svojo voljo 

in po svoji volji tudi ravna s predmeti (Horvat in Magajna, 1987). 

Osnova človekovega gibanja so prirojeni gibalni vzorci. Ti osnovni gibalni vzorci imajo 

genetsko podlago in so osnova za učenje in nadaljnji razvoj. Osnovni gibalni vzorci so gibalni 

mejniki (npr. dvig glave, kobacanje, plazenje, hoja, tek idr.), ki razvijejo naravno zaporedje 

dogajanj v ţivljenju posameznika, so zanj značilni in predstavljajo preprosta, naravna in 

namerna gibanja (Škof, 2016).  

Otrokov gibalni razvoj poteka po določenih zakonitostih. Poteka po značilnih stopnjah, ki se 

pojavijo v pribliţno enakih starostnih obdobjih in za katera je značilno tipično vedenje otrok 

(Gallahue in Ozmun, 2006). 

Faze gibalnega razvoja 

Gibalni razvoj človeka ločimo po fazah, znotraj katerih obstajajo različne stopnje, tako 

Gallahue in Ozmun (1998) ločita naslednje: 

1. refleksna gibalna stopnja – do 1. leta starosti; 

2. začetna zavestna gibalna (rudimentarna) stopnja – pribliţno od 1. do 2. leta starosti; 

3. temeljna gibalna stopnja – od 2. do 7. leta starosti; 

4. stopnja specializacije gibanja – od 7. leta naprej. 

Obdobje dojenčka in malčka 

Sprva so gibi novorojenčka nekoordinirani, refleksni in brezciljni. Z razvojem moţganske 

skorje refleksi postopoma inhibirajo in zavestna kontrola gibanja postaja vse pomembnejša. 

Gibanje postaja simetrično usmerjeno k cilju. V obdobju prvih dveh let ţivljenja se postopno 

vzpostavlja zavesten nadzor gibanja – od dvigovanja glave, prijemanja predmetov, opiranja na 

roke, plazenja, gibanja po štirih do pokončnega poloţaja in prvih korakov. Po prvem letu 

starosti pride do pospešenega razvoja kognitivnih sposobnosti, s tem pa do napredka v 
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kontroli gibanja – izboljša se otrokovo ravnoteţje in pospeši razvoj različnih enostavnih 

gibalnih vzorcev (npr. hoja, kasneje tek) (Ţvan in Škof, 2007). 

Predšolsko obdobje 

Po drugem letu ţivljenja se začne obdobje aktivnega vključevanja v različna gibanja ter 

izkoriščanja in eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa. Otroci razvijajo številne gibalne 

spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Ravnoteţje postaja 

vse boljše, prav tako je gibanje vse bolj koordinirano in ritmično. Proti koncu predšolskega 

obdobja postaja gibanje mehansko učinkovitejše, še bolj ritmično in koordinirano. 

Naprednejši otroci so ţe sposobni izvajati različna manj zahtevna sestavljena gibanja – 

obvladajo enostavne gibalne spretnosti, kot so na primer smučanje, skoki, teniški udarci idr. 

Širina gibalnih spretnosti je odvisna od moţnosti in priloţnosti izvajanja in učenja gibalnih 

nalog (prav tam). 

Obdobje poznega otroštva 

Po sedmem letu starosti imenujeta Gallahue in Ozmun (1998) razvojnostopnjo specializacija 

gibanja. Začetno obdobje, ki traja od 7 do 10 let, imenujeta prehodna stopnja. Otrok v tem 

obdobju začne povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje 

kompleksnejših in specifičnih gibanj. Otrok gibanje uporablja v vsakdanjem ţivljenju, v 

rekreaciji ali v izbrani športni dejavnosti. Gibalne veščine izvaja vse bolj dovršeno, natančno 

in lahkotno. Raznovrstnost gibalnih nalog v tem obdobju pomeni širitev gibalnih izkušenj. 

Pubertetno obdobje 

Obdobje od 11 do 15 let se imenuje obdobje uporabnosti in prilagajanja. Procesi v nadzoru 

gibanja potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo hitrim telesnim spremembam. Po 15. letu 

starosti se zaradi hormonskih vplivov poveča sposobnost za proizvodnjo sile in mišičnega 

dela. Nastopi čas za razvoj energijskih gibalnih sposobnosti, kot so moč, hitrost in 

vzdrţljivost (Ţvan in Škof, 2007).  

Poleg načela razvojne smeri, prirojenih gibalnih vzorcev in načela zaporedja Škof (2016) 

opisuje še: 

 Načelo nepovratnosti – gibalni razvoj poteka po vrstnem redu in če pride do odklona, 

lahko to vodi do zamenjave posameznih stopenj, kar lahko pusti posledice pri razvoju 

gibanja. V kolikor pride do manjšega izostanka pri razvojnih stopnjah, ga je mogoče 

nadomestiti, pri večjem izpadu pa pride do upočasnjenega razvoja ali do pojava 

patoloških gibalnih vzorcev. 

 Načelo vzajemnega sodelovanja – nanaša se na parne organe telesa. Med razvojem se 

vzpostavi urejen odnos med obema stranema, pogoj za to je harmonično delovanje 

mišic upogibalk in iztegovalk. Ta tekoča menjava je potrebna za vzpostavitev 

urejenega giba in se pridobi z vajo, omogoča pa somerno gibanje obeh strani telesa. 

 Funkcionalna nesomernost – povezovanje telesnih polovic je predpogoj za 

enostranskost. Občutenje enostranskosti mora biti tako povezano, da nastane občutek 

skupnega pripadanja. Šele ko se otrok zaveda obeh strani telesa in njune različnosti, 
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dopušča razvoj prevlade ene strani. Z razvojem simetrije in kriţanja telesne 

središčnice se razvije ročna dominantnost – lateralizacija. Če je telesna somernost 

urejena, otroci lahko vadijo s prednostno stranjo.  

 Motorični in senzorični razvoj – gibalni razvoj poteka v določenem vrstnem redu in je 

usmerjen k pridobivanju in izpopolnjevanju gibalnega vedenja. 

V nadaljevanju bomo v shemi predstavili model gibalnega razvoja (prav tam). Niţja polja v 

shemi predstavljajo osnovo za gibalni razvoj, višji deli modela pa predstavljajo gibalne 

oblike, ki jih človek razvije nekoliko kasneje. Razvojno zaporedje je vgrajeno v človekov 

senzorični sistem. Pri rojstvu so razviti trije senzorični sistemi: ravnoteţni sistem, čut za dotik 

in globinski čut. Vidni in slušni sistem ob rojstvu še nista dozorela. Zaporedje je torej 

hierarhično, vsak razvojni napredek pa temelji in je odvisen od razvojne stopnje prejšnjega. 

Otrok nekatere prirojene gibalne vzorce podeduje, razvoj motorične učinkovitosti je odvisen 

predvsem od individualnih izkušenj.  

 

Slika 1: Model gibalnega razvoja   

Škof, B. (2016). Šport po meri otrok in mladostnikov: pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in 

zdravstveni vidiki športne vadbe mladih. Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo. 

2.1.2 GIBALNI RAZVOJ TRI- DO ŠTIRILETNEGA OTROKA 

V magistrskem delu se bomo osredotočili na gibalni razvoj tri- do štiriletnega otroka, saj je 

deklica, ki jo obravnavamo v naši raziskavi, v tem starostnem obdobju. 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili gibalni razvoj tri- do štiriletnega otroka na 

področju grobih (npr. hoja, tek) ter drobnih gibov (npr. pisanje, prijemanje predmetov). 

 

 

Gibalne 
dejavnosti 

Motorične 
sposobnosti 

Motorični vzorci 

Motorični odzivi 

Funkcije kasnejšega dozorevanja 

Vidno, slušno 

Funkcije zgodnjega dozorevanja 

Ravnotežje, dotik, globinska zaznava 

Refleksi – gibanje za obstoj 

Prirojene živčne sposobnosti 
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Grobi gibi 

Grobi gibi so gibi, pri katerih uporabljamo velike mišične skupine. Za tri– in štiriletne otroke 

je značilno, da skočijo v višino od 30 do 60 centimetrov. V obdobju zgodnjega otroštva se 

njihove sposobnosti skakanja izboljšujejo, tako lahko otroci skačejo vedno višje in dlje. 

Poskakovanje in preskakovanje otroci pogosto izvajajo v otroških igrah in plesih. V obdobju 

malčka je značilno, da se otroci učijo voţnje s triciklom in poganjalcem, kar jim omogoča 

pridobivanje spretnosti krmiljenja, zaviranja in pospeševanja prevoznega sredstva. Potem ko 

usvojijo temeljne spretnosti, se pogosto preizkušajo v ţe bolj zapletenih spretnostih voţnje, 

npr. med ovirami. Otroci sprva uporabljajo kolesa, ki imajo še pomoţna kolesa. Razvoj 

metanja predmetov se prične ţe zelo zgodaj, okrog otrokovega šestega meseca. Do četrtega 

leta starosti otroci lovijo ţogo tako, da jo lovijo ob trup. Štiriletni otroci mečejo predmete dlje 

in bolj natančno. Povečana sposobnost nadzora mišic otrokom omogoča, da pred metom trup 

obrnejo v eno stran, ko nato iztegnejo roko v met, pa v nasprotno stran. Ţogo otroci zmorejo 

ujeti le z rokami. Razvoj metanja kasneje vključuje vedno bolj izdelane gibe nog in stopal ter 

vse bolj učinkovito prerazporejanje teţe predmeta. Vzorci metanja in lovljenja so vse bolj 

usklajeni, narašča pa tudi hitrost metanja (Marjanovič Umek idr., 2020). 

Drobni gibi 

Drobni gibi so gibi, ki zahtevajo uporabo majhnih mišic. V tretjem letu lahko malčki natočijo 

pijačo v skodelico, za nabadanje hrane začnejo uporabljati vilice. Malčki so vedno spretnejši 

pri skrbi zase. V tem obdobju se začnejo samostojno oblačiti, kljub temu se pogosto oblečejo 

narobe. Triletnik zmore sam odpeti gumbe, ne zmore pa še zavezati vezalk na obuvalu, zapeti 

zadrge ali gumbov. Razvojne spremembe se kaţejo tudi v gibalnih sposobnostih, ki so 

povezane z risanjem in s pisanjem. V tretjem letu starosti malčki svinčnik drţijo z blazinicami 

prstov na spodnji tretjini. Postopno zmorejo posnemati risanje preprostih geometrijskih likov, 

najprej kroga, nato znaka za plus in kasneje kvadrata. Za celoten sklop drobno gibalnih 

sposobnosti je pomembno, da otrok uporablja pisala, različne  barvice ali voščenke ter škarje. 

Pri pribliţno štirih letih starosti otroci zmorejo rezati papir s škarjami. V četrtem letu starosti 

tiskajo črke in številke s počasnimi in manj natančnimi gibi, pri tem so črke in številke 

sestavljene iz več ločenih delov. Prve črke in številke so praviloma velike in neenakomerno 

razporejene po celotnem formatu papirja. Pri treh letih starosti je ţe opazna prevlada uporabe 

roke, s katero pišejo. Ročnost sicer postane stabilna kasneje, pribliţno med sedmim in 

devetim letom otrokove starosti (prav tam).  
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Tabela 1: Povzetek gibalnih sposobnosti in spretnosti tri do štiriletnega otroka 

PREGLED OTROKOVEGA 

RAZVOJA  

 

 

 

 

 

3–4 LET 

GROBA MOTORIKA FINA MOTORIKA 

Hodi po ravni črti, z eno nogo 

pred drugo, z razširjenimi 

rokami, v različne smeri. 

 

Koraka v ritmu glasbe. 

 

Skoči z druge stopnice. 

 

V teku brcne ţogo. 

 

Vozi tricikel. 

 

Preskoči oviro, visoko 20 cm. 

 

Hodi po stopnicah, na vsako 

stopnico postavi eno nogo. 

 

Ulovi veliko ţogo z obema 

rokama. 

 

Preriše krog in kvadrat. 

 

Oponaša risanje diagonalne 

črte. 

 

Nariše človeka – glavonoţca. 

 

Prepogne papir po diagonali. 

 

Reţe papir s škarjami. 

 

Vrţe obroč na palico. 

 

Svinčnik drţi tako, da loči palec 

od ostalih prstov. 

 

Zgradi stolp iz desetih kock. 

 

Preriše nekaj tiskanih črk. 

 

Sam si umiva roke in obraz. 

Prirejeno po Ivić, I., Novak, J., Atanacković, N. in Ašković, M (2002). Razvojni koraki: 

pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od rojstva do sedmega leta. Inštitut za 

psihologijo osebnosti.  
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2.2 POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

2.2.1 POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI 

Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doţivlja veselje in 

ponos ob razvijajočih spretnostih in sposobnostih ter ob tem gradi zaupanje vase. Preko 

gibalnih aktivnosti otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas 

(Videmšek in Visinski, 2001).  

Otrok z različnimi dejavnostmi na prostem ali v zaprtem prostoru razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih 

zvrsti. V predšolskem obdobju je ključnega pomena, da otrok pridobiva čim bolj pestro in 

široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. 

Pomembno je zavedanje, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, teţko 

nadoknadimo kasneje. Kakovosten temelj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na 

kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport 

človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti ţivljenja v vseh starostnih obdobjih 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

Zaviršnik in Pišot (2005) razlagata, da ima gibalno aktivni ţivljenjski slog tako neposredne 

kot posredne koristi za zdravje ljudi, saj gibalna aktivnost preprečuje prekomerno telesno teţo 

in debelost; omogoča pogoje za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in učinkovitega 

delovanja srca; vzdrţuje in krepi primerno duševno zdravje, pozitivno samopodobo; 

vzpostavlja trdne temelje zdravega ţivljenjskega sloga, ki ga je mogoče obdrţati in 

nadaljevati v odraslosti.  

Gibalna dejavnost pa ni pomembna zgolj s stališča zdravstvenega stanja, ampak vpliva tudi na 

razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika (Videmšek in Pišot, 2007).  

Pri razvoju in vzgajanju otroka tudi s pomočjo gibalne dejavnosti ima izreden pomen 

spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja. Temeljni gibalni vzorci, kot so hoja, tek, 

lazenje, plazenje, plezanje idr., so v posameznikovi gibalni potrebi usmerjeni v 

zadovoljevanje kvantitativne vrednosti gibanja, doseganje cilja, pri tem pa kakovost ni v 

ospredju. Ti načini gibanja so nam prirojeni. Druge vrste gibanja so po večini naučene in 

usmerjene v zadovoljevanje kvalitativne vrednosti gibanja. Poleg doseganja cilja sta 

pomembna tudi kakovost gibanja in proces doseganja gibanja. To so sestavljene oblike 

gibanja z uporabo različnih pripomočkov in rekvizitov ter športi, ki se jih otrok nauči 

postopoma – kolesarjenje, plavanje, smučanje, drsanje, tenis itd. Uvrščanje teh vsebin v 

otrokov vsakdanjik je ţivljenjskega pomena. Osnovni gibalni vzorci so otroku razvojno 

najbliţji, zato jih je smiselno vključiti v vse gibalne/športne dejavnosti otrok in na teh tudi 

graditi. Predstavljajo  torej osnovo in podlago na poti k usvajanju sestavljenih in zahtevnejših 

gibanj (prav tam).  
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Gibalne spretnosti in sposobnosti 

Videmšek in Pišot (2007) utemeljujeta, da je temeljna razvojna naloga v otroštvu spodbujanje 

gibalnega razvoja. Z usvajanjem otroci pridobivajo in razvijajo potrebne gibalne sposobnosti. 

Gibalne sposobnosti so zmoţnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog, so 

tudi merljive in na osnovi teh meritev ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene gibalne 

naloge med dvema subjektoma pri enakih pogojih, znanju in motivaciji. Učinkovitost 

posameznika pri realizaciji gibalnih nalog na splošno določa šest gibalnih sposobnosti: 

koordinacija, ravnoteţje, moč, hitrost, gibljivost in preciznost. 

Rajović (2016) gibalne sposobnosti deli na grobo in fino motorične. Groba motorika zajema 

izvajanje gibov rok, nog in telesa pod določenim nadzorom. Dejavnosti za spodbujanje grobe 

motorike so razne igre na prostem, igre z ţogo, skakanje, ples, plavanje in tek. Fina motorika 

je sposobnost, da izvajamo natančne, drobne gibe rok in prstov in ob tem zmoremo ohraniti 

dobro koordinacijo med prsti in očmi. Fina motorika se razvija s starostjo. Organiziranje 

dejavnosti, ki so na videz nepomembne, na primer prijemanje, drţanje in izpuščanje igračk, 

drţanje ţlice in samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, s čimer se razvija 

pincetni prijem, ter slačenje, oblačenje, obuvanje ter sezuvanje pripomorejo k razvijanju in 

izboljšanju fine motorike. 

Gibalne spretnosti predstavljajo specifično uporabo gibalnih vzorcev in njihove kombinacije. 

Gre za višjo raven zdruţevanja motoričnih in senzoričnih sistemov. V temeljnem gibalnem 

vzorcu je poudarjeno zgolj gibanje, natančnost je omejena, v gibalnih spretnostih pa je 

poudarjena natančnost, sila in moč pa sta omejeni. Usvojitev in pridobitev gibalnih spretnosti 

je osrednjega pomena za celoten gibalni razvoj ter razvoj športnih gibalnih sposobnosti (Ţvan 

in Škof, 2007).  

Gibalna učinkovitost človeka je produkt usvojenosti gibanja (gibalne spretnosti – veščine) in 

sposobnosti za razvoj ustrezne mišične sile, hitrosti, vzdrţljivosti itd. – torej gibalnih 

sposobnosti. V kolikšni meri se bo gibalna učinkovitost razvila pri otroku in kasneje pri 

mladostniku, je odvisno od zrelosti ţivčevja, kosti, mišic in hormonskega stanja ter v največji 

meri od telesne aktivnosti otroka ali mladostnika (Škof, 2007).  

Gibalne dejavnosti doma in v vrtcu 

Gibanje spremlja človeka skozi celo ţivljenje. V najzgodnejšem obdobju imajo starši ključen 

vpliv na gibalni razvoj otroka. Starši morajo spodbujati otrokovo naravno potrebo po gibanju 

in jo krepiti, otroka lahko preko igre spodbujajo v njegovih gibalnih dejavnostih. Tudi v 

kasnejšem obdobju otrok prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s 

športom znotraj druţine pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost (Videmšek in 

Visinski, 2001).  

Potencialni vpliv druţine se kaţe ne samo v oblikovanju navad, temveč tudi v podpori, ki jo 

otrok dobi ali ne dobi v druţini, ter v nudenju neposredne pomoči (npr. s prevozi ipd). Otroci, 

ki izhajajo iz druţin, kjer je zdrav način ţivljenja vrednota, so deleţni večje vzpodbude in 

postanejo tudi sami aktivnejši (Škof, 2016).  
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V kurikulu za področje gibanja je razbrati, da je otrokom vsakodnevno potrebno omogočiti in 

jih spodbujati, da z različnimi gibalnimi dejavnostmi razvijajo gibalne ter druge sposobnosti. 

Program gibalnih dejavnosti naj bi izhajal iz različnih potreb in zmoţnosti otrok, da v največji 

meri prispeva k razvoju otrok. Potrebi po gibanju in igri sta otrokovi temeljni potrebi, česar bi 

se morali zavedati vsi strokovni delavci, ki delajo s predšolskimi otroki (prav tam).  

Za razvoj gibalnih vzorcev in spretnosti je nedvomno pomembno stimulativno okolje druţine 

in oţjega bivalnega okolja otroka (Ţvan in Škof, 2007). Šolska športna vzgoja je zelo 

pomembna za gibalno dejavnost otrok in mladine, vendar pa mladim ne zagotavlja dovolj 

potrebne dejavnosti. Vse sile bi bilo potrebno usmeriti v povečanje obsega šolske športne 

vzgoje. Razširjeni programi športne vzgoje – v okviru šolskega športnega, planinskega in 

drugih društev, izbirni programi, minute za zdravje, aktivni rekreativni/igralni odmor itd. – 

imajo neprecenljivo vrednost pri spodbujanju in navajanju mladih h gibalni dejavnosti v 

prostem času (Škof, 2016). 

Škof (2016) opisuje Zdravo gibalno dejavnost za otroke in mladostnike po Priporočilih 

ameriškega zdruţenja za zdravje iz leta 2008. Ta vsebuje naslednje vsebine in pogostnost 

njihovega izvajanja: 

 Aerobna vadba: 60 minut ali več dnevne telesne aktivnosti mora biti zmerno 

intenzivne (kolesarjenje, hitra hoja, rolkanje, rolanje itd.) ali zahtevnejše aerobne 

aktivnosti (tek, intenzivnejše kolesarjenje, borilni športi, športne igre z ţogo ali loparji, 

aerobika, ples). Zahtevnejše aerobne aktivnosti naj bi se izvajale 3-krat tedensko.  

 Vaje za mišično moč: vsaj 3-krat tedensko (vaje z lastno teţo, s trakovi, plezanje po 

vrvi, po plezalni steni itd.). 

 Vaje za kostno moč: vsaj 3-krat tedensko (skoki, poskoki, skoki s kolebnico, tek, 

gimnastika, športne igre itd.). 

2.2.2 GIBALNA NEDEJAVNOST 

Nekateri otroci so zaradi različnih razlogov manj gibalno aktivni. Razlogi so lahko zmanjšana 

aktivnost celotne druţine, otrok je manj motiviran za gibanje ali pa v otrokov vsakdan 

poseţejo teţje bolezni.   

Človek je narejen tako, da se mora gibati. To izvira ţe iz davne preteklosti, ko si je človek s 

konstantnim gibanjem nabiral ali lovil hrano ali pa je beţal pred nevarnostjo. Na pomanjkanje 

gibalne dejavnosti se telo odzove negativno. Gibalne nedejavnosti v kasnejši dobi ne moremo 

v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov na psihosomatski sistem z 

napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši. Če se otrok ne giba, to upočasni tako 

njegov motorični kot intelektualni razvoj. Gibalna nedejavnost povečuje dejavnike tveganja 

za zdravje. Če otroku primanjkuje gibanja, je večja moţnost, da zaostane v gibalnem razvoju, 

saj gibanje vpliva na rast kosti. Gibalna nedejavnost tako  povzroči zaostajanje v celotni rasti. 

Kadar je otrok zaradi gibalne nedejavnosti motorično manj sposoben, se kaţejo teţave tudi na 

področju čustvenega razvoja in razvoja socializacije. Tak otrok je manj prilagodljiv, lahko se 

neprimerno vede, ima učne teţave in je bolj nemiren (Hanţič, 2019). 
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Da ţe krajše obdobje gibalne nedejavnosti povzroči velike spremembe v gibalni učinkovitosti, 

kaţejo analizirani podatki športnovzgojnega kartona po razglašeni epidemiji v Sloveniji. 

Slovenija je 12. marca 2020 razglasila epidemijo bolezni covid-19. Vlada je bila primorana 

sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bi zajezili svetovno epidemijo in tako preprečili širitev 

okuţb. Med ukrepi so bili tudi zaprtje šol, prepoved organizirane športne vadbe, prepoved 

uporabe igrišč in zdruţevanja na javnih prostorih. Po preklicu epidemije 15. maja 2020 se je 

del učencev vrnil v šolske klopi. Po izvedbi rednega spremljanja telesnega in gibalnega 

razvoja otrok (športnovzgojni karton) je Slovenija dobila vpogled v to, kakšne posledice je 

povzročilo omejevanje telesne dejavnosti med razglasitvijo epidemije pri otrocih. Analiza 

rezultatov je pokazala, da so zaščitni ukrepi v času razglašene epidemije covida-19 povzročili: 

 Največji upad gibalne učinkovitosti slovenskih otrok v zgodovini spremljanja. 

 Največje zmanjšanje deleţa visoko gibalno učinkovitih otrok v slovenski populaciji v 

zgodovini spremljanja. 

  Največji upad gibalne učinkovitosti med predhodno najbolj gibalno učinkovitimi 

otroki. 

 Porast podkoţnega maščevja pri več kot polovici osnovnošolske populacije. 

 Največji porast deleţa otrok z debelostjo v zgodovini spremljanja (Slofit 2020, 2020). 

Da so mladi danes premalo dejavni, opisuje tudi Škof (2016). Pravi, da so potrošniški način 

ţivljenja, zabavno-komunikacijske in druge tehnološke pridobitve, socialne, urbane in druge 

okoliščine sodobnega sveta »strup« za gibalno dejavnost mladih. Otroci vedno več časa 

preţivijo pred računalnikom, poleg tega so preobremenjeni s šolskim delom. Razlog za 

zmanjšanje gibalne dejavnosti se skriva tudi v motoriziranih prevoznih sredstvih.  

Škof (2016) navaja, da po poročilih WHO podatki kaţejo, da mladi v Sloveniji glede na 

gibalno dejavnost in nekatere prehranjevalne navade ţivijo zelo nezdravo. Ob tem avtor 

poudari tudi, da je danes mladina v primerjavi z desetletji nazaj gibalno manj sposobna – je v 

slabši telesni kondiciji. Tako v svetu kot v Sloveniji gibalna učinkovitost vztrajno pada zlasti 

na področjih, ki so tesno povezana z zdravjem in zdravim razvojem mladih ljudi. Priporočene 

vrednosti obsega telesne dejavnosti – 60 minut zmerne in intenzivnejše telesne dejavnosti 

dnevno – ne dosega niti polovica mladih. Zaradi nedejavnosti in slabe kondicije pa posledično 

ţe peša zdravje v otroštvu – večje je tveganje za razvoj številnih kroničnih bolezni, kot so 

srčno-ţilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2, bolezni jeter in ledvic ter nekatere oblike raka. 

Otroštvo in adolescenca pa sta tudi obdobji, ko lahko mlad človek z ustrezno športno oz. 

gibalno dejavnostjo in z ustrezno prehrano naredi največ za zdrave kosti. Gibalno manj 

sposobni učenci in gibalno manj aktivni otroci imajo slabše ocene ter niţji učni uspeh v 

primerjavi z gibalno sposobnejšimi in aktivnejšimi otroki.  
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2.3 DOLGOTRAJNA BOLEZEN – NEFROTSKI SINDROM 

 

2.3.1 DOLGOTRAJNA BOLEZEN 

V Sloveniji so ena izmed skupin otrok s posebnimi potrebami tudi dolgotrajno bolni otroci. V 

skupino dolgotrajno bolnih otrok so uvrščeni otroci, katerih bolezen ne izzveni  v najmanj treh 

mesecih. Otroka lahko opredelimo kot dolgotrajno bolnega le, če ima postavljeno diagnozo 

zdravnika specialista določenega področja. Diagnoza sama po sebi še ni zadostno merilo, da 

ima otrok posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe in da zato posledično potrebuje usmeritev. 

Za usmeritev je potrebna ugotovitev, da bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega 

pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-izobraţevalnem procesu, na 

njegovo uspešnost in učinkovitost (Zavod RS za šolstvo, 2015). 

Kronične nenalezljive bolezni so med vodilnimi vzroki prezgodnje umrljivosti in povzročajo 

do kar 80 % vseh smrti. Najpogostejše kronične nenalezljive bolezni so srčno–ţilne bolezni, 

rak, sladkorna bolezen, bolezni kostno-mišičnega sistema, kronične bolezni dihal in nekatere 

duševne bolezni (NIJZ, b. d.). 

Ţiveti s kronično boleznijo 

Bolezni vplivajo na ţivljenjski stil prizadete osebe. Če je ta oseba otrok, pa se z boleznijo 

sooča celotna druţina. Številne druţine na začetku občutijo nemoč, da bi se spoprijele s 

kronično boleznijo, z zdravstvenim problemom ali invalidnostjo, in jih je pogosto strah 

prihodnosti. Najprej je pomembno, da otrokova druţina skuša razumeti njegove posebne 

potrebe in se čim bolj informira o stanju in oskrbi otroka. Informacije staršem pomagajo pri 

načrtovanju, usmerjanju in zagovarjanju otroka. Tudi otroka je potrebno seznaniti z njegovim 

stanjem, vendar pa morajo informacije ustrezati njegovi starosti in razvojnim sposobnostim 

(Healthy children.org, 2015).  

Odziv otrok na kronično zdravstveno stanje je v veliki meri odvisen od njihove razvojne faze, 

ko se stanje pojavi. Šolske otroke lahko najbolj prizadene nezmoţnost obiskovanja šole in 

oblikovanja odnosov z vrstniki. Mladostniki se lahko teţje spopadajo s svojo nezmoţnostjo 

samostojnosti, če potrebujejo vsakodnevno pomoč staršev in drugih. Starši bi morali 

spodbujati samozaupanje v sposobnosti mladostnika in se izogibati pretirani zaščiti. 

Zdravstveni delavci so lahko zagovorniki ustreznih bolnišničnih storitev za otroke s 

kroničnimi zdravstvenimi teţavami. Druţinam in otrokom je treba, kadar je le mogoče, 

razloţiti vse postopke in načrte, da bodo vedele, kaj lahko pričakujejo med hospitalizacijo, in 

tako lajšati tesnobo, ki jo lahko povzroči negotovost. Otroci s kroničnimi zdravstvenimi 

teţavami imajo lahko nekatere omejitve pri izvajanju dejavnosti, pogoste bolečine ali 

nelagodje, nenormalno rast in razvoj ter več hospitalizacij, ambulantnih obiskov in 

zdravljenja. Otroci s teţjimi motnjami včasih ne morejo sodelovati v šolah in dejavnostih 

vrstnikov (Consolini, 2020). 

Kronične bolezni in zdravstvena stanja za otroke in mladostnike predstavljajo precejšen stres, 

ta je povezan s tveganjem za čustvene in vedenjske teţave ter lahko ovira tudi sam potek 

zdravljenja. Ko je diagnoza »nenormalnosti« postavljena, lahko starši reagirajo s šokom, 
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zanikanjem, jezo, ţalostjo ali depresijo, krivdo in tesnobo. Te reakcije se lahko pojavijo kadar 

koli v otrokovem razvoju in vsak starš je lahko na drugačni stopnji sprejemanja. Niso pa v 

stiski samo bolni otroci in njihovi starši, temveč tudi zdravi sorojenci (Compas idr., 2011). 

2.3.2 KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN – IDEOPATSKI NEFROTSKI SINDROM 

 

Kronična ledvična bolezen 

Kronična ledvična bolezen (v nadaljevanju KLB) je ena najpogostejših sodobnih  bolezni, saj 

ocenjujejo, da naj bi kar vsak deseti odrasli prebivalec imel okvarjeno delovanje ledvic. Pri 

večini je posledica drugih sodobnih bolezni – sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka, 

srčno-ţilnih bolezni, ki so povezane z nezdravim ţivljenjskim slogom (Skamen idr., 2011).  

Pri otrocih je KLB v večini posledica prirojenih ali dednih bolezni ledvic, zato je ne moremo 

preprečiti tako kot pri odraslih, torej z zdravim načinom ţivljenja. Na motnje v razvoju sečil 

posumijo ţe pri ultrazvočnih pregledih med nosečnostjo. Takoj po rojstvu otroka opravijo 

dodatne preiskave, da opredelijo, za kakšno motnjo gre, in začnejo zdravljenje. Nimajo vsi 

otroci s prirojenimi anomalijami sečil vedno tudi kronične ledvične bolezni. Za to mora biti 

okvarjeno tkivo ledvic, bodisi ţe ob rojstvu ali pa se tkivo okvari kasneje zaradi zapletov, 

povezanih s prirojenimi motnjami sečil. Izid bolezni je boljši pri otrocih, ki imajo prizadeto le 

eno od obeh ledvic, saj se zdrava ledvica pogosto poveča in zagotavlja primerno ledvično 

delovanje. Zdravljenje KLB pri otroku je zahtevno, zato je pomembno sodelovanje celotne 

druţine. Prav tako je pomemben timski pristop strokovnjakov. Del te celostne oskrbe je tudi 

bolnišnična šola, ki skrbi za to, da otroci zaradi izostankov v šoli ne bi bili prikrajšani. V času 

dialize zanje organizirajo pouk, ki ga izvajajo vzgojitelji in učitelji bolnišnične šole (Novljan, 

2005a). 

Ledvična okvara vse ţivljenje napreduje, pogosto do končne ledvične odpovedi (v 

nadaljevanju KLO). Način in hitrost napredovanja sta odvisna od vzroka KLB. Najpogostejši 

vzroki KLO pri otrocih so prirojene anomalije sečil, sledijo fokalna segmentna 

glomeruloskleroza, ciliopatije, kronični glomerulonefritisi, hemolitično uremični sindrom, 

nefritis v sklopu sistemskega eritematoznega lupusa, cistinoza in primarna hiperoksalurija. Ti 

medicinski izrazi bodo spodaj obrazloţeni. Zelo pogosto imajo vzroki KLB in KLO pri 

otrocih genetsko osnovo (Battelino, 2015). Novljan (2005a) navaja, da otroci s KLO 

potrebujejo kronično nadomestno zdravljenje. Oblike nadomestnega zdravljenja so 

hemodializa, peritonealna dializa in presaditev ledvice. 

V nadaljevanju bomo razloţili vzroke, ki najpogosteje privedejo do KLO: 

 Prirojene anomalije sečil v otroštvu so posledica motnje v embrionalnem razvoju. Ta 

se začne v 5. tednu nosečnosti. Nanjo vplivajo genetski in zunanji dejavniki ter 

obstrukcija sečil v času razvoja (Battelino, 2015).  

 Glomerulopatije so drugi najpogostejši vzrok KLO v prvih dveh desetletjih ţivljenja. 

Gre za neodzivni nefrotski sindrom (v nadaljevanju NS) na steroide. Je ena najbolj 
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neobvladljivih bolezni v nefrologiji (prav tam). Napoved izida bolezni je relativno 

slaba, saj se bolezen lahko ponovi celo v presajeni ledvici (Kersnik Levart, 2015). 

 Ciliopatije so skupina genetskih bolezni. So posledica prirojenih okvar cilij, tj. 

migetalkam podobnih organelov, prisotnih tudi na ledvicah. Imajo pomembno vlogo 

pri razvoju in vzdrţevanju homeostaze v tkivih, v ledvicah pa okvara povzroči 

nastanek cist (Battelino, 2015).  

 Cistinoza je prirojena avtosomno recesivna dedna presnovna motnja, zanjo je značilno 

kopičenje cistina v celicah. Pri najbolj izraziti infantilni obliki se kaţe z disfunkcijo 

proksimalnih ledvičnih tubulov, s povečanim izločanjem aminokislin, glukoze in 

fosfatov z urinom, z nizkim številom vseh treh vrst krvnih celic, nepopolno razvitim 

kostnim  mozgom, lisasto rjavo obarvanostjo koţe zaradi odlaganja melanina idr. 

(Slovenski medicinski slovar, b. d.).   

 Primarna hiperoksalurija je skupina avtosomno recesivnih dednih bolezni, za katero je 

značilna prekomerna proizvodnja in izločanje endogenega oksalata, kar ima za 

posledico nastanek ledvičnih kamnov, kar lahko vodi do odpovedi ledvic in kasneje do 

sistemskega odlaganja oksalata (Barić, 2014).  

Presaditev ledvice 

V zadnjih letih se rezultati presaditve ledvice pri otrocih izboljšujejo. Vzroki tičijo v boljšem 

poznavanja dejavnikov, ki vplivajo na preţivetje presadka in v napredku na področju 

imunosupresivnega zdravljenja. Presaditev ledvice je danes izborni način zdravljenja otrok s 

KLO. Pri otrocih, mlajših od 6 mesecev in laţjih od 6 kilogramov, se presaditev ledvice zgodi 

izjemoma. Spodnja sprejemljiva telesna teţa otroka je nekje okrog 10 kilogramov, otroci jo 

doseţejo v starosti od 12 do 24 mesecev. Pri otrocih je vse bolj priljubljeno indukcijsko 

zdravljenje s protitelesi v sklopu imunosupresivnega
1
 zdravljenja. Raziskave na področju 

imunosupresivnega zdravljenja so usmerjene predvsem v nadomeščanje zdravil s 

pomembnimi stranskimi učinki (steroidi, ciklosporin). Otroci in mladostniki včasih ne 

sodelujejo pri jemanju predpisanih zdravil in to je tudi razlog za kronično zavrnitev presadka. 

Pri mladostnicah je najbolj izraţen strah pred kozmetičnimi stranskimi učinki 

imunosupresivnega zdravljenja, zato pogosto zavračajo zdravila. Analiza podatkov iz 

NAPRTCS
2
 je pokazala, da ima tretjina otrok s KLO značilno motnjo zaostanka v skeletni 

rasti, ţal pa tudi po presaditvi ledvic rast ni optimalna. Novi »brezsteroidni« imunosupresivni 

protokoli bi lahko izboljšali rast po presaditvi ledvice. Sodobno imunosupresivno zdravljenje 

je pomembno zmanjšalo število akutnih zavrnitvenih reakcij, hkrati pa se je povečalo število 

virusnih in bakterijskih okuţb po presaditvi. Okuţbe so najpogostejši razlog za smrt otrok s 

presajeno ledvico, medtem ko pri adolescentih in mladih odraslih, ki imajo kronično ledvično 

bolezen od otroštva, predstavljajo glavni zaplet srčno-ţilne bolezni (Novljan, 2005b).  

 

 

                                                           
1
 Imunosupresivi ali zaviralci imunske odzivnosti so zdravila, ki zavirajo delovanje imunskega sistema. 

Imunosupresivna terapija se uporablja pri npr. preprečevanju zavrnitve presajenega organa ali tkiva. 
2
 North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies 
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Nefrotski sindrom (NS) 

NS je skupek simptomov, ki kaţejo na poškodbe ledvic. Je pogosta klinična predstavitev 

bolezni ledvic pri otrocih in je posledica zvečane prepustnosti glomerulne filtracijske 

membrane. Pojavi se pri 2–3/100.000 otrok letno. NS vključuje vsa naslednja stanja: 

 albuminurija – kadar urin osebe vsebuje povišano raven albumina, beljakovine, ki se 

običajno nahaja v krvi; 

 hiperlipidemija – višja od običajne ravni maščob in holesterola v krvi; 

 edem – oteklina, običajno v nogah, stopalih ali gleţnjih in redkeje v rokah ali na 

obrazu; 

 hipoalbuminemija – nizka raven albumina v krvi (NIH, b. d.).  

NS je lahko primarni (idiopatski) ali sekundarni. Pri otrocih v 90 % prevladuje primarni NS, 

za katerega je značilna odsotnost kliničnih ali laboratorijskih znakov sistemske bolezni. 

Redkejši je sekundarni NS (10 %), ki je posledica ene od sistemskih bolezni, v sklopu katere 

so prizadete tudi ledvice. Zapleti, do katerih lahko pride pri bolezni, so pogoste in hude 

okuţbe, podhranjenost in slaba rast, krvni strdki, neravnovesje faktorjev koagulacije plazme 

zaradi izgube beljakovin v urinu, izguba urina z beljakovinami, ki veţejo ščitnico, slabo 

zdravje kosti, kar je povezano s pomanjkanjem vitamina D, akutna poškodba ledvic, kronična 

ledvična bolezen in končna ledvična odpoved (Kopač in Kersnik Levart, 2011). Kongenitalni 

nefrotski sindrom (v nadaljevanju KNS) oz. prirojeni NS je motnja, za katero je značilna 

prisotnost NS v prvih treh mesecih ţivljenja (Fanni idr., 2014).  Kongenitalna oblika vključuje 

difuzno mezangijsko sklerozo in finski tip NS. Difuzna skleroza mezangije je redka. Način 

dedovanja ni znan. Z dializo je potrebno začeti v zgodnji fazi bolezni, da se odpravijo 

prehranske pomanjkljivosti in omogočita sprejemljivejša rast in razvoj. Bolezen se pogosto 

ponovi pri presaditvi ledvice. Finski tip NS je avtosomno recesivna bolezen, ki prizadene 

1/8200 novorojenih Fincev, povzroča pa ga mutacija gena NPHS1. Bolezen je hitro 

napredujoča in večinoma zahteva dializo v enem letu. Večina bolnikov umre v enem letu, 

nekatere pa kasneje zdravijo z dializo ali presaditvijo ledvice (MSD priručnik diagnostike i 

terapije, b. d.). 

Klinična slika ideopatskega nefrotskega sindroma 

Idiopatski nefrotski sindrom (v nadaljevanju INS) se pogosteje pojavi pri dečkih. 

Najpogosteje se razvije v starosti 2–6 let. Značilno je, da se začnejo pojavljati edemi, sprva 

blagi, ti pa se najprej pojavijo okoli oči. Očesna vnetja se pojavijo zjutraj, preko dneva pa 

splahnijo. Edemi se lahko postopoma generalizirajo, lahko nastane ascites
3
 in plevralni izliv

4
. 

Ascites lahko povzroči dimeljsko in popkovno kilo, otroci so neješči in razdraţljivi, začnejo 

toţiti za bolečinami v trebuhu, lahko imajo tudi drisko. Večji plevralni izliv je lahko vzrok 

dihalne stiske. Otroci z NS imajo pogosto zniţan znotrajţilni volumen, ob pregledu zato 

najdejo znake hipovolemije
5
. Hipovolemija je za otroka ţivljenjsko ogroţujoča, zato morajo 

                                                           
3
 Trebušna vodenica ali ascites je bolezensko nabiranje serozne tekočine v trebušni votlini. 

4
 Nabiranje tekočine ob rebrni mreni. 

5
 Zmanjšan volumen krvi. 
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biti strokovnjaki pozorni na prej navedene znake in jih ustrezno nadzorovati (Pavčnik – Arnol 

in Rus, 2010). 

Zdravljenje nefrotskega sindroma  

S klinične plati in prognoze bolezni je zelo pomembna delitev NS na prognostično ugoden, 

steroidno odziven NS in na prognostično neugoden ali manj ugoden, steroidno neodziven NS, 

ki lahko vodi v odpoved ledvic. Zdravljenje s kortikosteroidi
6
 je temeljno zdravljenje NS pri 

otrocih, kjer klinična slika in laboratorijski  izvidi kaţejo na INS. Če doseţejo remisijo v 

pričakovanem času, gre za steroidno odziven NS, v nasprotnem primeru pa za steroidno 

neodziven NS, ki zahteva histološko opredelitev bolezni ter dodatno imunosupresivno 

zdravljenje. Imunosupresivno zdravljenje je nesmiselno pri kortikosteroidnem neodzivnem 

NS. Ugotovili so, da pri tej vrsti NS ni odziven na nobeno zdravljenje. V svetu zaenkrat ni 

enotnih smernic zdravljenja NS, pomembno pa je, da v enem centru uporabljajo le eno 

zdravljenje, saj je le tako mogoča verodostojna primerjava in vrednotenje rezultatov 

zdravljenja (Kopač in Kersnik Levart, 2011).  

Bolniki z neodzivno steroidno občutljivim NS in tisti s steroidno odporno boleznijo 

potrebujejo pozornost zaradi zapletov, ki so posledica bolezni ali njene terapije. V 

nadaljevanju bomo našteli, čemu je potrebno nameniti pozornost (Sinha in Bagga, 2012): 

 Prisotnost znatnega edema ali anasarke (edem podkoţnega tkiva) – ta je povezana z 

nelagodjem in večjim tveganjem za okuţbe. Tisti z znatnim edemom in povečanjem 

telesne mase potrebujejo zdravljenje z diuretiki. 

 Zmanjšan volumen krvi – lahko se pojavi med hudo ponovitvijo bolezni ali po 

dajanju diuretikov, zlasti pri otrocih s slabim peroralnim vnosom (aplikacija zdravila 

skozi usta), drisko in bruhanjem. Značilne so bolečine v trebuhu, otopelost, omotica 

in krči v nogah, prehiter srčni utrip, nizek krvni tlak idr. 

 Okuţbe – pogoste okuţbe vključujejo vnetje potrebušnice in koţe ter koţnih tkiv, kar 

je treba zdraviti z ustreznimi antibiotiki. Okuţba z noricami je na primer lahko 

ţivljenjsko nevarna pri bolnikih z NS, ki prejemajo kortikosteroide ali druga 

imunosupresivna zdravila, zato je treba te bolnike nadzirati zaradi zapletov med 

boleznijo in še 7–10 dni pozneje. 

 Visok krvni tlak se lahko opazi na začetku bolezni ali pa se razvije sekundarno kot 

posledica zdravljenja z velikimi odmerki steroidov. Stalno povišanje krvnega tlaka, 

odporno na nadzor edema in upadanje odmerka kortikosteroida, se mora ustrezno 

zdraviti. 

 Nenormalna vrednost krvnih maščob – povezana je s ponovitvami bolezni. Značilna 

je za bolnike s steroidno odpornim NS in s trajno proteinurijo
7
. 

 Tromboza – otroci z nefrotskim sindromom so nagnjeni k venski trombemboliji 

(strdkom, ki nastanejo v ţilah) zaradi več razlogov. Globoka venska tromboza lahko 

privede do pljučne embolije. 

                                                           
6
 So skupina steroidnih hormonov, ki nastajajo v skorji nadledvične žleze. 

7
 Stanje, ko so v urinu prisotne beljakovine. 
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 Cepljenje – dajanje ţivih cepiv (oralna otroška paraliza, norice) je treba odloţiti, 

dokler otrok vsaj 4 tedne ne jemlje imunosupresivnih zdravil. Zaţeleno je dajanje 

cepiva proti pnevmokokom. Otrokom z nefrotskim sindromom in njihovim bratom in 

sestram je treba injicirati cepivo proti otroški paralizi.  

 Prehrana – med remisijo morajo otroci jesti uravnoteţeno, hranljivo prehrano brez 

omejitev. Če so vmesne bolezni povezane z edemi, je priporočeno omejevanje soli. 

Povečanje telesne aktivnosti lahko pomaga doseči ţeleno telesno teţo pri tistih s 

Cushingovim sindromom
8
 ali pri otrocih, ki se spopadajo z debelostjo.  

 Odzivnost na steroide – pacienti s steroidno občutljivo in steroidno odporno boleznijo 

zahtevajo pogosto spremljanje kliničnega poteka in biokemičnega odziva, ob tem je 

potrebno pravočasno obvladovati zaplete, povezane z boleznimi in terapijo, saj se le 

tako omogoči zadovoljive dolgoročne rezultate. 

Japonsko zdruţenje za pediatrično nefrologijo je leta 2013 objavilo smernice klinične prakse 

za INS. Del smernic vključuje priporočila in predloge odbora za splošne terapije, kot so 

zdravljenje edema, dietna terapija, omejitev vadbe, obvladovanje neţelenih učinkov steroidov 

in cepljenja (Kaku idr., 2015). Priporočila se nanašajo na medicinsko stroko, zato jih v 

nadaljevanju ne bomo podrobneje opisovali.  

Čeprav obstajajo pomembni neţeleni učinki kronične uporabe steroidov in zdravil, so 

zdravljenja razmeroma uspešna, vsaj pri povzročanju remisije v celotnem spektru bolezni. 

Ostaja pa še veliko odprtih vprašanj, vključno s tem, pri kom se razvije NS in zakaj, kaj 

povzroča razlike v odzivih na različna zdravljenja ter kateri so specifični sproţilci, ki izzovejo 

ponovitev bolezni (Downie idr., 2017).  

Pri otrocih s KNS je prognoza teţka, tudi smrt v prvih mesecih ţivljenja, lahko pa doseţejo 

ţivljenjsko dobo do 5 let. V primerih, ko je mogoče doseči nadzor nad patologijo z zgodnjim 

in agresivnim zdravljenjem, vključno s presaditvijo ledvice, je izid lahko dober (Fanni idr., 

2014).   

Vpliv bolezni na kakovost ţivljenja 

Opisana študija analizira kakovost ţivljenja pri bolnikih s hudimi oblikami INS z dvema 

različnima strategijama zdravljenja, intravensko in oralno imunosupresijo. Vanjo je bilo 

vključenih 110 bolnikov, starih povprečno 11 let in pol. V študiji so sodelovali trije francoski 

centri za pediatrično nefrologijo. Rezultati so pokazali, da so imeli vsi bolniki visoko globalno 

oceno kakovosti ţivljenja, ki je bila blizu kakovosti ţivljenja otrok brez kronične bolezni. 

Nedavna študija iz Indije pa je pokazala še, da imajo otroci z INS boljšo kakovost ţivljenja 

kot bolniki z drugimi kroničnimi boleznimi, razen glede izobrazbe. Kar zadeva šolsko 

razseţnost, je to mogoče razloţiti s ponavljajočimi se kratkimi hospitalizacijami za infuzije ali 

mesečnim nadzorom B-celic (Roussel idr., 2019). 

Novljan (2005b) opisuje rezultate objavljenih poročil o oceni kvalitete ţivljenja mladih 

odraslih bolnikov, ki jim je bila v obdobju od 0 do 19 let presajena ledvica. Ti ocenjujejo 

                                                           
8
 Redka bolezen, pri kateri se v telesu tvori preveč kortizola. 
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svoje zdravje kot dobro ali odlično. Polovica sodelujočih v raziskavi naj bi bila poročenih in 

naj bi imeli otroke. Po nekaterih podatkih naj bi večina bolnikov s presajeno ledvico redno 

študirala ali pa bila zaposlena, čeprav rezultati kaţejo na nekoliko niţjo stopnjo izobrazbe. 

Kljub temu da naj bi se spoznavne lastnosti s presaditvijo izboljšale, pa vendar navajajo 

nekoliko slabše spoznavne in intelektualne sposobnosti mlajših odraslih, ki so se v otroštvu 

zdravili zaradi KLB (to je sorazmerno tudi s trajanjem bolezni in dializnim zdravljenjem). 

Uspešna presaditev ledvice vpliva na pubertetni razvoj in spolno dozorevanje. Mladostnice 

tako lahko zanosijo in rodijo zdrave otroke, pri tem je nekoliko povečano tveganje za 

prezgodnji porod ali niţjo porodno teţo novorojenčka.  

Spopadanje z boleznijo ni vedno enostavno in v nadaljevanju vam bomo predstavili zgodbo 

najstnice Kristine, ki je pri sedemnajstih letih čakala na presaditev ledvice. Od malih nog je 

trenirala gimnastiko, a je kasneje zbolela. Takrat je imela deset let in preiskave so pokazale, 

da ima kronično ledvično bolezen 2. stopnje, kar je pomenilo, da ledvice niso dobre delovale 

ţe prej, a tega niso odkrili. Bolezen je napredovala, dokler delovanje ledvic po sedmih letih ni 

toliko opešalo, da je bilo treba razmisliti o zdravljenju z dializo. Stara je bila 16 let. Od takrat 

se je dvakrat na teden, ob sredah in sobotah, pripeljala uro daleč na Pediatrično kliniko, kjer 

so jo za štiri ure priključili na dializni aparat. Dokler ni potrebovala dialize, je lahko počela 

vse, kar so počeli njeni vrstniki (Lorenčič, 2016). 

Xiao idr. (2019) so zasnovali oceno razširjenosti tveganega vedenja med najstniki s KLB v 

ZDA. Tvegano vedenje lahko opredelimo kot vsako vedenje, ki ogroţa psihosocialni razvoj 

mladostnikov. Primeri tveganega vedenja vključujejo naslednje: nezaščiten spolni odnos; 

uporabo tobaka, alkohola in drugih mamil; nezdravo prehranjevanje; neustrezno gibalno 

aktivnost in vedenje, ki prispeva k nenamernim poškodbam in nasilju. Bolniki s KLB morajo 

na primer hoditi na hemodializo trikrat ali večkrat na teden, kar lahko znatno vpliva na 

akademsko rast, socializacijo in samozavest. Ti izzivi jih lahko pripeljejo do tveganih 

dejavnosti za doseganje medsebojnega sprejemanja in osebnega občutka neodvisnosti. 

Raziskava je pokazala, da je poseganje po tveganih dejavnostih pri mladostnikih s KLB kar 

pogosto.  
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2.4 DOLGOTRAJNA BOLEZEN IN GIBALNA DEJAVNOST 

 

Gibalni razvoj je zelo pomemben in vpliva na celosten razvoj otroka. Pri dojenčkih/malčkih, 

pri katerih poteka dolgotrajno in intenzivno zdravljenje, se lahko pojavijo zaostanki v 

gibalnem razvoju (Neubauer, 2008).  

Hospitalizirani otroci so pogosto prikrajšani za ţivljenje, kot ga poznajo njihovi vrstniki, kar 

jim lahko povzroča stisko. Pomembno je, da otrokom in druţini nudimo pomoč/terapijo. Ena 

izmed terapij za dolgotrajno bolne so plesno-gibalne dejavnosti. Te se lahko izvajajo v 

bolnišnici v času dolgotrajnejše hospitalizacije. Hospitalizirane osebe se namreč sproščajo s 

celostno gibalno, domišljijsko in komunikacijsko igro ter tako doţivljajo ugodje, kar 

zmanjšuje stres in preprečuje pojav duševnega stanja – hospitalizma, ki zavira potek 

zdravljenja (Geršak idr., 2008).  

Rus in Novljan (2016) opisujeta naslednje ugotovitve: 

 Vadbena zmogljivost otrok s KLB je zmanjšana za 3–5 stopenj. Nanaša se na 

posameznike, ki potrebujejo dializno zdravljenje ali imajo presajeno ledvico. Vzroki 

so po navadi v slabši gibalni aktivnosti teh otrok.  

 Otroci s KLB manj kot 10 % prostega časa posvetijo gibanju. 

 Otroci, ki so na hemodializi, so več kot 30 % budnega časa nedejavni. 

 Vzroki za slabše vadbene zmoţnosti so tudi v srčno-ţilnih spremembah, vpliv na 

zmanjšano vadbeno zmogljivost imajo tudi zdravila, dodaten razlog pa je še 

slabokrvnost pri otrocih s KLB.  

 Otroci s KLB pogosto ne doseţejo vadbene zmogljivosti svojih zdravih vrstnikov. 

 Otroci s KLB so slabše prehranjeni, kar vpliva na zmogljivost mišic. 

 25 % otrok s KLB ima motnje v gibalnem in duševnem razvoju, kar pomembno 

pripomore k slabi vadbeni zmogljivosti.  

Bolniki s KLB so torej izpostavljeni slabši toleranci za vadbo zaradi številnih dejavnikov: 

okvar srca in oţilja, izgubljanja mišic, anemije, gibalne neaktivnosti. Obstaja veliko dokazov 

v prid pozitivnemu učinku redne vadbe na izboljšanje delovanja mišic, večje zmogljivosti za 

vadbo in boljše kakovosti ţivljenja preiskovancev s KLB. Da bi dosegli največjo korist z 

vadbo pri otrocih s KLB, je treba to predpisati individualno glede na stanje bolezni, fiziološke 

in psihološke parametre ter bolnikove omejitve. Priporočljivo je izvajati kombinirano aerobno 

vadbo in vadbo za moč zgornjih in spodnjih okončin. Tudi starši imajo na zdravje svojih otrok 

zelo velik vpliv, njihovo prepričanje o vadbi pa vpliva na ţivljenjski slog celotne druţine 

(Nejati idr., 2019). Pred uvedbo katerega koli reţima vadbe je potreben temeljit zdravniški 

pregled. Posamezniki z osamljenimi ledvicami bi morali dobiti ustrezno dovoljenje za 

sodelovanje v kontaktnih športih ter pridobiti ustrezno razlago vseh moţnih tveganj, vključno 

s potrebo po nadomestnem ledvičnem zdravljenju, če pride do hude poškodbe delujoče 

posamezne ledvice. Tveganja za poškodbe ledvic visoke stopnje pri športnih stikih ali trkih 

pri posameznikih z enojno ledvico so sicer minimalna (Sankar Raj idr., 2017). Ker pa je 

gibalna aktivnost pri bolnikih s kroničnimi ledvičnimi boleznimi še vedno nizka, Aucella idr. 
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(2014) menijo, da bi moralo osebje nefrologije in dialize bolnike s KLB redno spodbujati, da 

povečajo svojo gibalno aktivnost.  

Rus in Novljan (2016) poudarjata pomembnost redne telesne vadbe pri otrocih s KLB, saj ta 

izboljšuje psihofizično kondicijo in kakovost ţivljenja ter zmanjšuje smrtnost. Pri tem ne 

smemo pozabiti na prilagoditve vadbe posamezniku. Najpomembneje je, da upoštevamo 

zmogljivost posameznika in se ne opiramo na norme, ki veljajo za zdrave vrstnike.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Da je otrokov prehod iz vrtca v šolo čim laţji, mora imeti otrok ţe razvite določene spretnosti 

in sposobnosti. Primerno razvite gibalne spretnosti so ključne. Otrok z zaostankom v 

gibalnem razvoju potrebuje sistematično razvijanje funkcij, ki jih nevrotipičen otrok razvija 

spontano (Martinjak, 2004). Pri otrocih, ki so zaradi resnejših bolezni dlje časa hospitalizirani, 

se lahko kaţejo motnje v psihosocialnem razvoju. Posledice se kaţejo tudi v otrokovem 

fizičnem in psihičnem počutju (Novak, 2016, po Hoyer, 1994). Novak (2016) je ugotovila, da 

zdravljenje v bolnišnici vpliva na fizično aktivnost otrok, saj so otroci zaradi prisilnih 

terapevtskih poloţajev ali teţje oblike bolezni pogosto »priklenjeni« na posteljo, kar se 

kasneje lahko kaţe v obliki slabše telesne zmogljivosti. Drobnič Radobuljac (2013) povzame, 

da so pogosto starši, ki imajo otroke s kroničnimi boleznimi, preveč zaščitniški, s tem pa 

podpirajo otrokovo odvisnost in nesamostojnost. Ţivljenje z dolgotrajno bolnim otrokom ni 

povsem enostavno. Mamica štiriletnega dečka iz Nove Gorice opisuje, kako je nefrotski 

sindrom spremenil otrokovo ţivljenje in druţinski vsakdan. Pri dečku se je bolezen ponovila 

dvakrat. Vsaka ponovitev je vodila v hospitalizacijo in sledila je intenzivna terapija. Starša sta 

zaradi prepogostih viroz, ki so slabšala otrokovo zdravje, dečka izpisala iz vrtca in tako je 

mama ostala doma. Še vedno jih je strah novih okuţb (Konc, 2016). V okviru magistrskega 

dela smo izvedli študijo primera deklice, ki so ji ob rojstvu diagnosticirali finski tip KNS. 

Seznanili smo se z ţivljenjem in funkcioniranjem izbrane deklice in njene druţine. Pri deklici 

smo preverili gibalne sposobnosti. Na podlagi dobljenih rezultatov smo načrtovali program za 

spodbujanje gibalnih spretnosti in sposobnosti, ki ga je druţina izvajala doma. Zanimalo nas 

je, ali bo deklica s pomočjo zastavljenega programa napredovala na gibalnem področju. 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V okviru raziskave ţelimo: 

 Preučiti funkcioniranje deklice s KNS od rojstva do danes. 

 S testnim inštrumentarijem ABC-gibanja 2 ţelimo oceniti dekličine gibalne 

sposobnosti.  

 Glede na rezultate ţelimo oblikovati in izvesti osemtedenski program za razvoj 

gibalnih spretnosti in sposobnosti deklice s KNS.  

 Preučiti ţelimo, kako je program, ki smo ga zasnovali, vplival na razvoj gibalnih 

spretnosti in sposobnosti deklice s KNS.  
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kako je funkcionirala deklica s KNS od rojstva do danes? 

RV 2: Kakšna je ocena gibanja deklice s KNS?  

RV3: Kakšen je gibalni napredek deklice po izvedenem osemtedenskem programu za 

razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti? 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.3.1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalni pristop bo kvalitativna in kvantitativna študija primera. 

3.3.2 OPIS VZORCA 

Deklica, ki jo bomo poimenovali Eva, se je rodila marca 2017. Kmalu po rojstvu so ji 

diagnosticirali redko bolezen: finski tip KNS.  

3.3.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Značilnosti funkcioniranja deklice s KNS so nam v polstrukturiranem intervjuju predstavili 

dekličini starši. Dekličine gibalne sposobnosti smo ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC- 

gibanja 2 (Henderson idr., 2014). Prvič smo gibalne sposobnosti ocenili ob koncu meseca 

januarja, nato pa smo jih ponovno preverili v začetku meseca aprila 2021. Med obema 

ocenjevanjema je druţina izvedla program (predstavljamo ga v prilogi na strani 40) za 

razvijanje dekličinih gibalnih spretnosti in sposobnosti, ki smo ga zastavili sami. Pri 

načrtovanju programa nam je bila v pomoč knjiga Kako z igro spodbujati miselni razvoj 

otroka (Rajović, 2016) ter priročnik za vadbo Mladi športnik (2020). Program je druţina 

doma izvajala osem tednov, štirikrat tedensko, po 30 min. 

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Intervju s starši smo zaradi laţje interpretacije glasovno posneli. Po končanih intervjujih smo 

podatke opisno predstavili. Surove rezultate inštrumentarija ABC-gibanja 2 smo pretvorili v 

standardizirane. Tako smo dobili vpogled v razvitost otrokovih gibalnih spretnosti in 

podobnosti glede na vrstnike na začetku in koncu raziskave. Kvalitativno smo obdelali 

podatke, ki smo jih dobili s spremljanjem kakovosti izvajanja zastavljenih nalog testa ABC- 

gibanja 2. Začetne in končne doseţene točke smo med seboj primerjali. Ob koncu raziskave 

smo izpostavili spremembe med začetnim in končnim testiranjem. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Funkcioniranje deklice s KNS od rojstva do danes 

Pri oblikovanju sinteze dekličinega funkcioniranja smo uporabili podatke, ki smo jih razbrali 

z dekličine zdravstvene dokumentacije, ter podatke, ki so nam jih tekom raziskave podali 

dekličini starši v polstrukturiranem intervjuju. 

Dekličina mama je poročala, da je nosečnost pri Evi potekala brez teţav. Kljub temu so 

nosečnost vodili kot rizično, saj je imela mama v preteklosti več splavov. Deklica Eva se je s 

carskim rezom rodila v 35. tednu. Drugi dan po rojstvu so v porodnišnici opazili, da ima Eva 

teţave z ledvicami. Mama in deklica sta tako prvo leto po rojstvu preţiveli v bolnišnici. 

Deklici so odstranili obe ledvici, ko je bila stara okoli 8 mesecev. Njeno stanje opisujejo kot 

finski tip KNS. Stanje, ki smo ga podrobneje predstavili v teoretičnem delu, je pri nas zelo 

redko, starši navajajo, da je bila Eva takrat edina v Sloveniji, pri kateri so zabeleţili to 

bolezen. Zaradi vseh zdravil, ki jih je morala deklica dobivati, je večino prvega leta mirovala. 

Eva je bila v svojem drugem letu doma, vodena je bila v razvojni ambulanti. Dekličini starši 

povedo, da jim je Evino stanje popolnoma spremenilo ţivljenje. Tudi Compas idr. (2011) 

navajajo, da je soočanje s kronično boleznijo v druţini izjemno teţko in predstavlja precejšen 

stres. Mama se po rojstvu deklice ni vrnila na delo. V drugem letu je imela Eva vsak dan 

dializo, ki so jo lahko izvajali doma. Novljan (2005a) opisuje, da je peritonealna dializa 

učinkovit način zdravljenja otrok s KLO. Pri otrocih se uporablja od leta 1978. Slaba stran 

peritonealne dialize je potreba po kirurško vstavljenem katetru, ki otroke in mladostnike 

pogosto ovira ter poveča moţnost okuţbe. Prednost tega načina zdravljenja je v tem, da je 

psihološko in druţbeno okrevanje najmlajših bolnikov boljše, če se dializa izvaja v domačem 

okolju. Avtor podaja tudi podatke, ki kaţejo, da je starost otroka na začetku kroničnega 

nadomestnega zdravljenja pomemben dejavnik, ki vpliva na preţivetje. Mlajši otroci, še 

posebej pred prvim letom starosti, so bolj ogroţeni, delno zaradi pogostejših pridruţenih 

bolezni, hkrati pa navaja, da se je preţivetje v zadnjih 20 letih najbolj izboljšalo prav pri 

najmlajših otrocih. Mama in oče se spominjata teh izjemno teţkih okoliščin. Dializo so 

izvajali vsak dan na eno uro in pol, od pete ure zjutraj do polnoči. Vmes je bilo potrebno 

pripomočke čistiti in razkuţevati ter poleg dialize še natančno odmerjati zdravila. Biti sta 

morala zelo previdna, saj je lahko ţe majhen spodrsljaj (npr. za nekaj sekund iztaknjena 

cevka) zaradi vdorov virusov pomenil takojšen odhod v bolnišnico. V obdobju od enega leta 

do presaditve ledvice beleţijo okrog enajst interventnih odhodov v bolnišnico. V tem 

»nenormalnem« tempu jim je bila v pomoč soseda, ki je kuhala za deklico, medtem ko sta se 

oče in mama nekako prehranjevala z bolj hitro prehrano. Po enem letu dialize so deklici 

uspešno presadili eno ledvico in takrat se je ţivljenje nekoliko normaliziralo. Novljan (2005b) 

opisuje uspešnost zdravljenja s presaditvijo ledvice in imunosupresivnim zdravljenjem. 

Dekličina mama pove, da bi danes kljub vsem naporom morda podaljšala čas dialize, saj bi se 

dekličin imunski sistem tako bolj izgradil in bi s presaditvijo ledvice počakali. Kljub temu se 

starši zavedajo, da je ravno presaditev ledvice omogočila bolj sproščeno ţivljenje in pa to, da 

se Eva relativno malo spominja vseh aparatur in cevk, ki so jo v zgodnjem otroštvu obdajale. 

Mama pove, da mora deklica še vedno vsak dan vzeti veliko zdravil in da morajo biti zelo 
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pazljivi, da ne pride do okuţb, saj ima zaradi jemanja imunosupresivov slab imunski sistem. 

Starši so Evo pri dveh letih in pol vpisali v vrtec, vendar je bila deklica zaradi slabega 

imunskega sistema ves čas bolehna, kar je bilo zanjo skoraj usodno. Zaradi teţkega poteka 

pljučnice je morala pol leta preţiveti v bolnišnici. Danes še vedno ne obiskuje vrtca. Druţina 

je opazila velik pomik k normalizaciji ţivljenja, ko je Eva pri treh letih začela jesti brez 

sonde. Uvajanje goste hrane pri starosti treh let je bil velik izziv. Deklica je na začetku 

zavračala vse okuse in strukture, niti sladko je ni premamilo. Ko je bila stara 3 leta, je bila v 

Sloveniji razglašena epidemija covida-19. Oče je moral opravljati svoje delo, zato se je 

distanciral od deklice in njene mame, da ne bi prišlo do prenosa virusa. Ločeno ţivljenje je za 

vse predstavljalo velik stres. Dekličini mami je pred epidemijo na pomoč prihajala Evina 

varuška, ki je Evo odpeljala na sprehod ali pa se z njo igrala, saj je bila obremenitev s 

pripravo hrane in natančnim odmerjanjem zdravil ob točno določenem času za mamo 

precejšnja. Tudi ta pomoč je v času epidemije odpadla. Dekličina mama je z Evo večino časa 

preţivela v zaprtem prostoru. Med epidemijo sta bili zopet dva meseca hospitalizirani, saj je 

imela Eva pljučnico. Starši poročajo, da je dekličino ţivljenje viselo na nitki. Dodatno 

razkuţevanje med epidemijo jim ni predstavljajo večjega bremena, saj so od Evinega rojstva 

vajeni, da »vse, kar pride v hišo, razkuţijo«. Glede gibalnega razvoja se starši strinjajo, da je 

Eva v začetku zaostajala za svojimi vrstniki, predvsem zaradi pogojev, ki jih je imela. Sedaj 

menijo, da nekako dohiteva svoje vrstnike. Hanţič (2019) trdi, da telesne neaktivnosti v 

kasnejši dobi ne moremo v celoti nadomestiti, saj je vpliv gibalnih stimulusov na 

psihosomatski sistem z napredovanjem otrokove rasti in zrelosti vse manjši. Če se otrok ne 

giba, se upočasni tako njegov gibalni kot intelektualni razvoj. Eva je shodila pri starosti 18 

mesecev. Pri dopolnjenih štirih letih starši ocenjujejo, da Eva zmore teči varno in stabilno, 

skakati, jesti samostojno z vilicami (opomba: še vedno raje je  z rokami kot s priborom), 

graditi stolp s kockami, oblačiti in slačiti lutko, nalivati z vrča, voziti kolo s pomoţnimi 

kolesci. Zavedajo se, da bi Eva potrebovala druţbo vrstnikov, saj bi jo ti na vseh razvojnih 

področjih nekako dvignili. V drugem valu epidemije so se manj strogo drţali ukrepov, oče je 

domoval skupaj z deklico in dekličino mamo. Kljub temu so opazili, da preţivljanje prostega 

časa znotraj štirih sten zavira dekličin razvoj. Eva nujno potrebuje gibanje ter stik z otroki, 

zato ob lepem vremenu dovolijo, da se Eva na prostem druţi s sosedovimi otroki. Evina 

mama doda, da so jo prav psihologi večkrat opomnili, da bi deklici koristila druţba starejših 

otrok. Starši za konec povedo, da menijo, da se Evin imunski sistem ţe izboljšuje, seveda pa 

je potrebno biti previden in stike z drugimi ljudmi še vedno nekoliko omejujejo. Oče in mama 

dodajata, da sta si v skrbi za Evo zelo različna, saj je mama pogosto preveč panična, oče pa 

včasih premalo. Oba se strinjata, da skupaj morda poskrbita za ravno pravšnjo mero.  

Ocena gibanja deklice s KNS  

Začetno stanje gibanja deklice s KNS smo ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC-gibanja 2 

(Henderson idr., 2014). Deklica je bila v času testiranja stara 3 leta in 10 mesecev. Pri 

testiranju smo izvedli naloge za prvo starostno obdobje. Testiranje je vsebovalo 8 nalog in je 

bilo razdeljenih v tri sklope: preverjanje spretnosti rok; preverjanje spretnosti ciljanja in 

lovljenja; otrokovo ravnoteţje.  
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Razlaga centilov in standardnih doseţkov  

Centili oz. centilni rangi označujejo odstotek otrok v standardizacijskem vzorcu, ki so dosegli 

doseţek enak ali manjši od določenega surovega doseţka. Centilni rangi imajo razpon od 1 do 

99. Vrednost 50 vedno ustreza izvedbi pri mediani. Vsakega otroka, čigar skupni testni 

doseţek se uvršča na ali pod 5. centil, obravnavamo kot otroka s pomembnimi gibalnimi 

teţavami. Otrok z doseţkom med 6. in 15. centilom sodi v kategorijo tveganja, zato ga je 

potrebno skrbno spremljati vsaj eno leto, nato pa ga ponovno testirati. Otrok z doseţkom, 

enakim ali višjim od 16. centila, najverjetneje nima gibalnih teţav (Henderson idr., 2014).  

Standardni doseţki predstavljajo normalizirano transformacijo porazdelitve surovih doseţkov 

ter imajo dano aritmetično sredino (10) in standardni odklon (3). Pribliţno dve tretjini otrok 

ima standardni doseţek med 7 in 13 – znotraj razpona enega standardnega doseţka od 

aritmetične sredine. Otrok s standardnim doseţkom 3 ali manj (tj. 2 ali več standardna 

doseţka pod aritmetično sredino) skoraj zagotovo potrebuje pomoč. Otroka z doseţkom vsaj 

enega standardnega doseţka pod aritmetično sredino lahko uvrstimo v kategorijo tveganja in 

ga je potrebno spremljati (prav tam).  

 

Spretnosti rok 

Tabela 2: Spretnosti rok – ocena začetnega stanja 

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki Standardni doseţki 

SR 1 VSTAVLJANJE 

KOVANCEV – 

prednostna roka 

14 sekund 9 

VSTAVLJANJE 

KOVANCEV – 

neprednostna roka 

13 sekund 

SR 2 NIZANJE KORALD 36 sekund 11 

SR 3 SLEDENJE POTI 1 17 napak 4 

 

1. naloga: vstavljanje kovancev 

Deklica se je naloge lotila motivirano. Pozorno je poslušala navodila in jim skušala slediti. S 

prednostno roko je 6 kovancev vstavila v 14 sekundah, z neprednostno pa v 13 sekundah. Pri 

nalogi je vzdrţevala primerno drţo in pogled usmerjala od posameznih kovancev do 

hranilnika. Pri pobiranju kovancev je uporabljala triprstni prijem. Pri spuščanju kovancev so 

se občasno pojavili pretirani gibi, saj je hotela prehitro opraviti nalogo. Na začetku smo jo 

morali opozoriti, naj hranilnik z drugo roko trdno drţi. V enem poskusu se je zgodilo, da je 

med pobiranjem kovancev roki zamenjala. Večkrat se je zgodilo, da pri vstavljanju kovanca 

tega ni poravnala z reţo ali pa je pri tem uporabila pretirano silo. Hitrost dela je bila primerna. 

Standardni doseţek te naloge je 9. 

 



 
 

26 
 

2. naloga: nizanje korald 

Tudi pri drugi nalogi, ki preverja spretnost rok, je bila drţa telesa primerna. Med nizanjem 

korald na vezalko me je dvakrat pogledala in mi povedala, da si dela ogrlico. Potrebovala je 

spodbudo in opozorilo, da je potrebno nalogo čim hitreje opraviti. Pri pobiranju korald je 

uporabljala triprstni prijem. Veliko časa je porabila, da je koraldo povlekla proti ţe nanizanim 

koraldam. Med poskusom je nekajkrat zamenjala roko, s katero je vdevala vezalko. Gibi rok 

so bili sunkovitejši. Pri nalogi je kazala nekaj nemirnosti. Občasno je s konico vezalke 

zgrešila luknjico. Pri enem poskusu je bila izredno počasna, v drugem je delala z enakomerno 

hitrostjo. Koralde je nanizala v 36 sekundah in dosegla standardni doseţek 11.  

3. naloga: sledenje poti 

Pri tretji nalogi je morala deklica s svinčnikom kolesarja pripeljati po poti do hiše. Deklica je 

imela primerno drţo telesa, ves čas je z očmi sledila sledi svinčnika. Pisalo je drţala preveč na 

vrhu in s celotno pestjo. Črto je risala z levo roko. Papir je drţala z desno roko, pri tem pa 

roke ni zmogla hitro umakniti, ko se je s svinčnikom pribliţala desni roki. Pri risanju črte je 

močno pritiskala na papir. V enem poskusu se do drugega zavoja sled svinčnika ni videla, 

nato pa je po papirju še malo risala, zato smo ta poskus ovrednotili kot neuspešnega. V 

drugem poskusu je kolesarja uspešno pripeljala na cilj. Dvakrat je naredila dvojno črto, pred 

tunelom je črto prekinila, nato pa nadaljevala z linijo, pri čemer je nekajkrat prečkala mejo. 

Skupaj je naredila 17 napak, kar se uvršča v 4. standardni doseţek, ki sodi v kategorijo 

tveganja. 

Ciljanje in lovljenje 

Tabela 3: Ciljanje in lovljenje – ocena začetnega stanja  

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki Standardni doseţki 

CL 1 LOVLJENJE 

VREČKE S 

FIŢOLOM 

7 pravilnih poskusov 13 

CL 2 METANJE VREČKE 

S FIŢOLOM NA 

PODLOGO 

2 pravilna poskusa 8 

 

1. naloga: lovljenje vrečke s fiţolom 

Pri nalogi lovljenja vrečke s fiţolom je deklica od desetih poskusov vrečko ujela sedemkrat. 

Ker je deklica stara pribliţno štiri leta, je štelo, da je vrečko ulovila med roke in telo. Deklica 

se je trdno postavila na svojo podlogo in spremljala premik vrečke z očmi. Ko se je vrečka 

pribliţala, je večkrat zamiţala. Pri lovljenju je dlani drţala iztegnjene, prsti so bili trdi. 

Nekajkrat se je zgodilo, da so se prsti pokrčili prepozno. Gibanje je bilo bolj togo, ni se 

prilagodila višini, smeri ali sili meta. Poloţaj telesa je ohranjala ves čas enak. Standardni 

doseţek je 13. 
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2. naloga: metanje vrečke s fiţolom na podlogo 

Pri metanju vrečke s fiţolom na podlago je bila deklica nekoliko manj uspešna. Opazilo se je, 

da je za delo ţe manj motivirana. Vmes je premikala tarčo, da bi bila bolj uspešna. Pokazala 

je tudi razočaranje nad neuspehom. Med metanjem je imela slabše ravnoteţje, zato je ob metu 

padla na kolena ali rit. Manj je bila pozorna na tarčo. Pred začetkom meta se je postavila na 

tarčo, vendar je stala togo in zanihala le z roko. Vrečko je pravilno vrgla z eno roko – levo –  

in ob tem zamahnila, vendar pa je slabše presodila moč meta. Met je bil ali premočan ali 

prešibak. Od desetih poskusov je bila uspešna dvakrat. Standardni doseţek je 8.  

Ravnoteţje 

Tabela 4: Ravnotežje – ocena začetnega stanja 

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki Standardni doseţki 

RV 1 RAVNOTEŢJE NA 

ENI NOGI – boljša 

noga 

3 sekunde 7 

RAVNOTEŢJE NA 

ENI NOGI – druga 

noga 

1 sekunda 

RV 2 HOJA Z 

DVIGNJENIMI 

PETAMI 

Prehodi celotno črto 15 

RV 3 SKAKANJE PO 

PODLOGAH 

5 pravilnih skokov 11 

 

1. naloga: ravnoteţje na eni nogi 

Ohranjanje ravnoteţja na eni nogi je deklici predstavljalo velik izziv. Sprva ni najbolje 

razumela, kaj se od nje pričakuje. Pri enem poskusu se je drţala za sedeţno, večkrat se je 

usedla na tla ali pa poskakovala. Z boljšo nogo je uspela ohraniti ravnoteţje 4 sekunde, z 

drugo nogo pa le eno sekundo. Pri vseh poskusih se je močno nagibala, ko je skušala ohraniti 

ravnoteţje in se ni zmogla umiriti. Pri ohranjanju ravnoteţja si je premalo pomagala s 

kompenzatornimi gibi rok. Standardni doseţek je 7.  

2. naloga: hoja z dvignjenimi petami 

Pri hoji po črti z dvignjenimi petami je bila zelo uspešna. Ob predstavljanju, da je baletka, je 

uspešno prehodila celotno črto po prstih. Pri prvem poskusu je šla nekoliko prehitro in bila  

manj natančna, pri drugem poskusu pa je nalogo v celoti uspešno opravila. Za ohranjanje 

ravnoteţja si ni pomagala z odročenimi rokami. Po opravljeni nalogi je bila deklica zelo 

zadovoljna in je z veseljem vajo večkrat ponovila. Standardni doseţek je 15. 

3. naloga: skakanje po podlogah 

Deklica je morala pri zadnji nalogi pravilno opraviti pet zaporednih skokov po podlogah. Telo 

je bilo bolj napeto. Pred skokom je rahlo upognila kolena. Skakala je na cela stopala. Pri 

skokih so bile roke trdno ob telesu. Gibanje je bilo manj proţno. Pri pristanku se je nekoliko 
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opotekala, vendar ni sestopila s podloge. V drugem poskusu je uspela opraviti vseh pet 

zaporednih skokov in dosegla standardni doseţek 11.  

 

Povzetki spoznanj ocene začetnega stanja 

Tabela 5: Povzetek spoznanj – ocena začetnega stanja 

Komponentni doseţek Standardni doseţek Centil 

SPRETNOSTI ROK 

24 7 16 

CILJANJE IN LOVLJENJE 

21 10 50 

RAVNOTEŢJE 

33 12 75 

SKUPNI TESTNI DOSEŢEK 

78 9 37 

 

Na področju spretnosti rok smo deklico uvrstili v 16. centil. Kljub zelo nizkemu doseţku 

rezultati kaţejo na to, da pri deklici ni zaznanih gibalnih teţav. Rezultat je nekoliko niţji v 

primerjavi z drugima področjema. Slabšo finomotoriko pripisujemo zakasnelemu uvajanju 

goste hrane, saj je razvoj finomotorike pogojen ravno z drţanjem ţlice in pozneje s 

pobiranjem koščkov hrane. Pri deklici je bilo opaziti manj zrelo manipuliranje s predmeti. 

Pincetni prijem naj bi bil dobro razvit do drugega leta starosti. Pri starosti od 3,5 do 4 let naj 

bi otrok drţal pisalo s triprstnim oprijemom. Pri triletnikih se ţe lahko opazi prednostna roka, 

ni pa še dokončna (Marjanovič Umek idr., 2020). Deklica prednostno uporablja levo roko. 

Na področju ciljanja in lovljenja je deklica uvrščena v 50. centil. Po Marjanovič Umek idr. 

(2020) naj bi otrok med tretjim in četrtim letom vse bolj nadzoroval mišice in to naj bi mu 

omogočalo, da pred metom trup obrne v eno stran, nato pa v nasprotno stran, ko iztegne roko 

v met. V našem primeru je bilo gibanje deklice, tako pri lovljenju kot tudi pri metanju vrečke 

s fiţolom, bolj togo. Vrečke še ni zmogla ujeti zgolj z rokami, temveč jo je lovila ob trup, ob 

tem pa ni kazala večje fleksibilnosti. Kljub prej opisanemu ima deklica z razvojnega vidika 

vse to še moţnost izpopolniti in ne kaţe odstopanj v razvoju.  

Tudi pri ravnoteţju ni bilo zaznati odstopanj. Deklica je uvrščena visoko, v 75. centil. Pri 

nalogah ravnoteţja je imela deklica več teţav pri statičnem kot dinamičnem ravnoteţju. 

Slednje pripisujemo tudi temu, da se je deklica pred izvajanjem naloge statičnega ravnoteţja 

teţje umirila in se ţelela prosto gibati po prostoru.  

Skupni standardni doseţek je 9, kar deklico uvršča v 37. centil. Otroke, ki doseţejo rezultat 

nad 15. centilom, ne obravnavamo kot otroke z gibalnimi teţavami. Z oceno začetnega stanja 

ugotavljamo, da se doseţek deklice s KNS uvršča v spodnjih 37 % populacije. 63 % otrok iste 

starosti dosega boljše rezultate. 
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Gibalni napredek deklice po izvedenem osemtedenskem programu za razvijanje 

gibalnih spretnosti in sposobnosti  

Gibalni napredek deklice s KNS smo prav tako ocenili s pomočjo inštrumentarija ABC- 

gibanja 2. Naloge smo ponovili po izvedenem osemtedenskem programu za razvijanje 

gibalnih spretnosti in sposobnosti. Pri testiranju smo ponovno izvedli naloge za prvo starostno 

obdobje. Testiranje je zopet vsebovalo 8 nalog, razdeljenih v tri sklope: preverjanje spretnosti 

rok; preverjanje spretnosti ciljanja in lovljenja; otrokovo ravnoteţje. Pri preverjanju napredka 

je bila deklica stara 4 leta in 1 mesec.  

Opozorilo: Pri odčitavanju standardnih doseţkov smo uporabili drugo tabelo kot pri začetnem 

merjenju (skladno z dekličino starostjo), zato je kljub boljšemu rezultatu standardni doseţek 

lahko niţji.  

Spretnosti rok 

Tabela 6: Spretnosti rok – ocena končnega stanja 

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki 

 

Standardni doseţki 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

SR 1 VSTAVLJANJE 

KOVANCEV – 

prednostna roka 

14 sekund 10 sekund 9 10 

VSTAVLJANJE 

KOVANCEV – 

neprednostna roka 

13 sekund 11 sekund 

SR 2 NIZANJE KORALD 36 sekund 32 sekund 11 9 

SR 3 SLEDENJE POTI 1 17 napak 7 napak 4 5 

 

1. naloga: vstavljanje kovancev 

Pri ponovnem testiranju vstavljanja kovancev je deklica s prednostno roko izboljšala rezultat 

za 4 sekunde. Za opravljeno nalogo je potrebovala 10 sekund. Z neprednostno roko je rezultat 

izboljšala za 2 sekundi, nalogo je opravila v 11 sekundah. Deklica je med poskusom ohranjala 

dobro drţo, z očmi je sledila od posameznega kovanca do reţe. Kovance je lepo poravnala z 

reţo in spustila prijem. V primerjavi z začetnim merjenjem je deklica uporabljala pincetni 

prijem in nič več ni bilo zaznati pretiranih gibov prstov. Delo je opravljala zelo umirjeno, gibi 

so bili gladki in nalogo je opravljala z enakomernim tempom. Med vstavljanjem kovancev je 

z drugo roko trdno drţala hranilnik. Pri začetnem merjenju je bil standardni doseţek 9, pri 

končnem merjenju pa 10.   

2. naloga: nizanje korald 

Med nizanjem korald na vrvico je deklica izboljšala rezultat za 4 sekunde. Pri začetnem 

merjenju je bil standardni doseţek 11, tokratni pa je bil 9. Tudi tokrat je deklica izboljšala 

svoje finomotorične spretnosti. Pri pobiranju korald je uporabljala pincetni prijem. Med 
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izvajanjem naloge je bila zelo umirjena, drţa je bila primerna, gibi so bili zopet tekoči. Med 

poskusom je menjavala roko, s katero je drţala vrvico, in roko, s katero je natikala koralde. 

Tokrat med poskusom ni pogledovala stran ali se pogovarjala s prisotnimi, delo je opravljala 

natančno. Ob tem smo jo morali spodbuditi, naj dela čim hitreje.  

3. naloga: sledenje poti 

Pri nalogi sledenja poti je prav tako izboljšala svoj rezultat. Število napak je iz 17 zmanjšala 

na 7. Iz 4. standardnega doseţka se je uvrstila v 5. Drţa v sedečem poloţaju je bila primerna, 

z očmi je ves čas sledila poti. Uporabljala je levo roko. Tokrat je papir drţala niţje in si z 

desno roko ni prekrivala poti. Pisalo je še vedno drţala z manj zrelim prijemom.  

Ciljanje in lovljenje 

Tabela 7: Ciljanje in lovljenje – ocena končnega stanja 

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki Standardni doseţki 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

CL 1 LOVLJENJE 

VREČKE S 

FIŢOLOM 

7 

pravilnih 

poskusov 

8 

pravilnih 

poskusov 

13 11 

CL 2 METANJE VREČKE 

S FIŢOLOM NA 

PODLOGO 

2 pravilna 

poskusa 

5 

pravilnih 

poskusov 

8 8 

 

1. naloga: lovljenje vrečke s fiţolom 

Pri lovljenju vrečke s fiţolom je deklica uspela pravilno ujeti 8 od 10 poskusov, kar je za ena 

več kot pri začetnem merjenju. Standardni doseţek se je zmanjšal za 2, iz 13 na 11. Deklica se 

je na lovljenje primerno pripravila. Pozorno je spremljala met in pokazala večjo fleksibilnost 

v gibanju. Tudi ko je imela roke povsem odročene, jih je zmogla pravi hip potegniti skupaj in 

ujeti vrečko s fiţolom. Na opozorilo, naj se na lovljenje pripravi tako, da ima roki pred seboj, 

je to popravila. Vrečko s fiţolom je v primerjavi s prvim poskusom, ko je lovila ob telo, 

nekajkrat uspela ujeti samo s prsti. Pri pribliţevanju vrečke je v začetnih poskusih zamiţala, 

kasneje ne več. Poloţaj telesa je tokrat bolj prilagajala metu, kar se je kazalo s tem, da je 

počepnila ali pa sestopila s podloge.  

 

2. naloga: metanje vrečke s fiţolom na podlogo 

Med metanjem vrečke s fiţolom na podlogo je izboljšala začetni poloţaj. Deklica ni samo 

togo stala na podlogi, temveč je nekoliko počepnila, rotirala trup in kasneje telo nagnila malo 

naprej. Gibanje je bilo bolj tekoče. Ves čas je gledala tarčo. Za metanje je uporabljala levo 

roko. Smer meta je bila dobra, slabše je presojala njegovo moč. Zopet je metala ali prešibko 

ali premočno. Pravilno je uspela vreči na podlogo 5-krat, kar je 3-krat več kot pri začetnem 

merjenju. Standardni doseţek je enak pri začetnem in pri končnem merjenju, ta je 8.  
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Ravnoteţje 

Tabela 8: Ravnotežje – ocena končnega stanja 

Kratica naloge Ime naloge Surovi doseţki 

 

Standardni doseţki 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

RV 1 RAVNOTEŢJE NA 

ENI NOGI – boljša 

noga 

3 sekunde 9 sekund 7 9 

RAVNOTEŢJE NA 

ENI NOGI – druga 

noga 

1 sekunda 3 sekunde 

RV 2 HOJA Z 

DVIGNJENIMI 

PETAMI 

Prehodi 

celo črto 

Prehodi 

celo črto 

15 13 

RV 3 SKAKANJE PO 

PODLOGAH 

5 

poskokov 

5 

poskokov 

11 11 

 

1. naloga: ravnoteţje na eni nogi 

Pri nalogah statičnega ravnoteţja je izboljšala svoj rezultat. Pri ohranjanju ravnoteţja z boljšo 

nogo je dosegla rezultat 9 sekund, prvič je uspela ohraniti ravnoteţje 3 sekunde. Tudi pri 

ohranjanju ravnoteţja na drugi nogi je izboljšala rezultat za 2 sekundi, in sicer iz 1 na 3 

sekunde. Standardni doseţek na začetku merjenja je bil 7, tokrat pa 9. Izboljšanje rezultata 

pripisujemo v največji meri temu, da se je pred vajo osredotočila, vdihnila in odročila roki. 

Zlasti pri boljši nogi je bilo manj pozibavanja in nagibanja glave ter pretiranih gibov rok, kar 

bi motilo ravnoteţje.  

2. naloga: hoja z dvignjenimi petami 

Pri hoji z dvignjenimi petami ţe pri začetnem merjenju ni imela teţav, tudi tokrat je nalogo 

opravila brez napak. Prehodila je 4,5 metra. Hodila je nekoliko hitreje in si pri ohranjanju 

ravnoteţja pomagala z rokami. Standardni doseţek pri začetnem merjenju je bil 15, pri 

končnem merjenju pa 13.  

3. naloga: skakanje po podlogah 

Pri skakanju po podlogah je tako kot pri začetnem merjenju uspela narediti 5 zaporednih 

sonoţnih poskokov. Tudi pri tej nalogi je bilo opaziti izboljšanje kakovosti gibanja. Pri odrivu 

je bolj upognila kolena. Skočila je na cela stopala, občasno na prste. Roke so bile bolj 

usklajene z gibanjem nog, z njimi si je pomagala tudi pri odrivu. Gibi navzgor in naprej so bili 

v primerjavi z začetnim merjenjem bolj učinkoviti. Celotno vajo je opravila z bolj tekočimi in 

pravilnimi gibi. 
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Povzetki spoznanj ocene končnega stanja 

Tabela 9: Povzetek spoznanj – ocena končnega stanja 

Komponentni doseţek Standardni doseţek Centil 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

začetno 

merjenje 

končno 

merjenje 

SPRETNOSTI ROK 

24 24 7 7 16 16 

CILJANJE IN LOVLJENJE 

21 19 10 9 50 37 

RAVNOTEŢJE 

33 35 12 14 75 91 

SKUPNI TESTNI DOSEŢEK 

78 78 9 9 37 37 

 

Na področju spretnosti rok je deklica po osemtedenskem programu dosegla boljše surove 

rezultate, medtem ko standardni doseţek (7) in centil (16) ostajala enaka kot pri začetnem 

merjenju. Kljub temu smo opazili izboljšano gibalno izvedbo posameznih nalog. Deklica je iz 

triprstnega prijema dosledno uporabljala pincetni prijem. Rajović (2016) meni, da dejavnosti, 

kot so na primer prijemanje, drţanje in izpuščanje igračk, prijemanje drobnih predmetov in 

oblačenje, pripomorejo k razvijanju in izboljšanju finomotorike, kar smo tudi upoštevali pri 

načrtovanju osemtedenskega programa. Še vedno pa se je kazal manj zrel prijem pisala.  

Ocenjevanje dekličinih sposobnosti ciljanja in lovljenja po osemtedenskem programu je prav 

tako pokazalo napredek v surovih rezultatih. Dosegla je slabši standardni doseţek. Pri 

začetnem merjenju je bil ta 10, pri končnem pa 9, kar je deklico iz 50. centila uvrstilo v 37. 

centil. Rezultati še vedno ne kaţejo, da bi imela deklica teţave na področju ciljanja in 

lovljenja. Med opazovanjem in primerjanjem kvalitete gibanja smo opazili manjšo statičnost 

telesa in boljšo prilagodljivost poloţaja telesa pri lovljenju. Deklica je pokazala tudi hitrejše 

reakcije. Pri ciljanju je imela več teţav s presojanjem moči meta, medtem ko je izboljšala 

smer meta, prav tako je bilo gibanje meta bolj tekoče. Deklica je z osemtedenskim 

programom pridobila več gibalnih izkušenj z ujemanjem in zadevanjem predmetov. Videmšek 

in Pišot (2007) utemeljujeta, da je pridobivanje izkušenj temeljna razvojna naloga v otroštvu 

in le tako lahko spodbujamo gibalni razvoja posameznika. Z usvajanjem pa otroci pridobivajo 

in razvijajo potrebne gibalne sposobnosti.  

Po osemtedenskem gibalnem programu je deklica izboljšala rezultate merjenja ravnoteţja. Pri 

začetnem merjenju je bil standardni doseţek 12, pri končnem merjenju pa 14. Ţe pri začetnem 

merjenju je bila uvrščena visoko, v 75. centil, pri končnem pa se je uvrstila v 91. centil. 

Izboljšala je rezultate statičnega ravnoteţja, z dinamičnim ravnoteţjem ţe pri prvem merjenju 

ni imela teţav in je naloge uspešno opravila. Z našim delom smo staršem predali nalogo 

»trenerjev«. Starši so povedali, da so se pogosteje odpravili na pohod, večkrat so ji dovolili, 

da uporablja igrala na igriščih. Ker so vedeli, da ji je ohranjanje ravnoteţja predstavljalo 

teţavo, so to pogosteje prakticirali izven okvirja osemtedenskega programa. Videmšek in 

Visinski (2001) trdita, da imajo prav starši ključen vpliv na gibalni razvoj predšolskega 
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otroka. Utemeljujeta, da morajo starši spodbujati otrokovo naravno potrebo po gibanju in jo 

krepiti, kar lahko počnejo tudi preko igre.  

Skupni standardni doseţek pri začetnem in končnem ocenjevanju je enak (9). Deklica je bila 

tako pri začetnem kot pri končnem merjenju uvrščena v 37. centil. V primerjavi s svojimi 

vrstniki je pod povprečjem. Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da deklica sicer nima 

teţav na gibalnem področju. S pomočjo osemtedenskega programa ji je uspelo izboljšati 

surove doseţke, medtem ko standardni doseţki in centili ostajajo nespremenjeni. Pomembno 

pa je, da je deklica uspela izboljšati kvaliteto gibanja. 
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4 SKLEP 

 

Gibanje v zgodnjem otroštvu ne vpliva zgolj na zdravje, ampak je pomembno za celosten 

razvoj otroka.  V kolikšni meri se bo otrok gibal, je odvisno od stališča in navad staršev ter 

drugih pomembnih odraslih, ki preţivijo čas s predšolskim otrokom. Več kot bo otrok 

pridobil zgodnjih gibalnih izkušenj, v večji meri bo lahko razvil svoje gibalne spretnosti in 

sposobnosti. Če otrok v zgodnjem otroštvu teh izkušenj ne pridobiva ali jih pridobi manj, je 

kasneje to izgubo teţje nadomestiti.  

Ţvan in Škof (2007) trdita, da je širina gibalnih spretnosti odvisna od moţnosti in priloţnosti 

izvajanja in učenja gibalnih nalog. Mnogi otroci pa zaradi različnih stanj ali bolezni ne morejo 

pridobivati teh gibalnih izkušenj. Tu imajo pomembno vlogo specialni in rehabilitacijski 

pedagogi, ki naj bi z obravnavo teh otrok pričeli čim prej. Ena izmed skupin otrok s 

posebnimi potrebami so dolgotrajno bolni otroci. Otroka lahko opredelimo kot dolgotrajno 

bolnega le, če ima postavljeno diagnozo zdravnika specialista določenega področja (Zavod 

RS za šolstvo, 2015). Med dolgotrajne bolezni sodi tudi stanje štiriletne deklice, ki jo 

obravnavamo v našem magistrskem delu. Deklici so diagnosticirali finski tip KNS. 

Kongenitalni oz. prirojeni NS je motnja, za katero je značilna prisotnost NS v prvih treh 

mesecih ţivljenja (Fanni idr., 2014).  Finski tip NS je avtosomno recesivna bolezen, povzroča 

pa ga mutacija gena NPHS1. Večina bolnikov umre v enem letu, nekatere pa kasneje zdravijo 

z dializo ali s presaditvijo ledvice (MSD priručnik diagnostike i terapije, b. d.). 

Namen raziskave je bil preučiti funkcioniranje deklice s KNS od rojstva do danes. S testnim 

inštrumentarijem ABC-gibanja 2 smo ocenili dekličine gibalne sposobnosti. Glede na 

rezultate smo oblikovali in izvedli osemtedenski program za razvoj gibalnih spretnosti in 

sposobnosti deklice s kongenitalnim nefrotskim sindromom. Preučili smo, kako je program, ki 

smo ga zasnovali, vplival na razvoj gibalnih spretnosti in sposobnosti deklice s KNS. 

Ugotovili smo, da so deklici ţe drugi dan po rojstvu postavili diagnozo finskega tipa KNS. 

Gre za redko ledvično bolezen in deklica, ki smo jo poimenovali Eva, je bila leta 2017, po 

besedah staršev, zabeleţena kot edina v Sloveniji, ki so ji diagnosticirali ta sindrom. Deklici 

sta odpovedali obe ledvici, zato so ji okoli osmega meseca starosti ledvici odstranili. Sledilo 

je več kot leto dni peritonealne dialize. Okoli drugega leta starosti so ji uspešno presadili eno 

ledvico. Pri starosti štirih let deklica funkcionira skoraj povsem enako kot njeni vrstniki. 

Doma so najbolj pozorni na to, da se deklica ne prehladi ali pa da ne pride v stik z okuţenimi 

ljudmi, saj ima zaradi jemanja imunosupresivov slabši imunski sistem, ki pa se po besedah 

staršev ţe izboljšuje.  

Z rezultati začetnega ocenjevanja gibanja smo ugotovili, da deklica nima teţav na gibalnem 

področju. Opazili smo slabšo finomotoriko ter teţave z ohranjanjem statičnega ravnoteţja. S 

pomočjo osemtedenskega programa je deklica uspela izboljšati surove doseţke, medtem ko so 

bili standardni doseţki in centili pri začetnem in končnem merjenju enaki. Pomembno je, da 

je deklica uspela izboljšati kvaliteto gibanja, vztrajnost in motivacijo pri izvajanju nalog. 
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Pri poročanju o rezultatih velja previdnost, saj na vse dejavnike nismo mogli vplivati. Deklica 

je bila v času raziskovanja v obdobju, ko otrokov gibalni razvoj hitro napreduje. Poleg tega je 

druţina v toplih dnevih več časa prebila zunaj kot pred prvim ocenjevanjem gibanja. Sama 

epidemiološka slika, povezana z virusom covid-19, se je v mesecih raziskovanja nekoliko 

izboljšala in druţina je dopustila, da se je deklica igrala zunaj s svojimi vrstniki, čemur so se 

pred prvim ocenjevanjem gibanja izogibali. Pomanjkljivost naše raziskave je, da je 

osemtedenski program druţina izvajala sama in v resnici ne vemo, v kolikšni meri so se drţali 

programa in deklico opozarjali na pravilno izvajanje gibanja. Kot specialni in rehabilitacijski 

pedagog se bolj zavedaš, čemu sluţijo naloge in kako naj bi jih otrok pravilno izvajal. S 

časovnega vidika pa tak program v vrtcu specialni in rehabilitacijski pedagog teţje izvede, saj 

imajo redki predšolski otroci obravnavo štirikrat tedensko.    

V času raziskave smo prišli do predlogov, ki bi omogočili nadaljnje in še bolj poglobljeno 

raziskovanje. Menimo, da bi bilo zanimivo, če bi deklico nekaj tednov obravnavali sami in bi 

nato ponovno izmerili napredek. Lahko bi deklico, ne glede na dodatno obravnavo, ponovno 

testirali čez 4 mesece. Eden izmed predlogov je tudi, da bi ocenjevali gibanje izbrane deklice 

in rezultate primerjali z zdravim otrokom iste starosti ali pa bi rezultate primerjali z otrokom 

iste starosti, ki ima prav tako diagnosticirano dolgotrajno bolezen. Zanimivo bi bilo preveriti 

tudi kognitivne sposobnosti izbrane deklice, saj ima gibanje velik vpliv na njihov razvoj. Ideja 

za nadaljnje raziskovanje je tudi uporaba osemtedenskega programa v izbrani skupini otrok, 

pri katerih bi uporabili test ABC-gibanja 2 pred in po uporabljenem osemtedenskem 

programu.  

Rezultati raziskave magistrskega dela bodo pripomogli k seznanitvi z redko boleznijo – KNS. 

Prav tako bodo lahko zastavljen osemtedenski program pri svojem individualnem delu z 

izbranimi otroki uporabili specialni in rehabilitacijski pedagogi ter vzgojitelji.  
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6 PRILOGE 

 

6.1 PROGRAM ZA RAZVIJANJE GIBALNIH SPRETNOSTI IN SPOSOBNOSTI  

 

Program se izvaja štirikrat na teden, pol ure na dan. 

1. TEDEN 

Pripomočki: lepilni trak, ţoga, rutica, reklamni papir, gobica, različni predmeti oz. kosi 

pohištva, blazina za na plaţo, »biserčki«, manjše ščipalke. 

1. DAN (30 min) 

Bočna hoja – Otrok stopa bočno v levo in desno smer (po črti, ki jo naredite z lepilnim 

trakom). Nalogo nadgradimo tako, da na trak poloţimo v presledkih igrače, ki jih med bočno 

hojo pobira s tal. Vajo večkrat ponovimo. 

 

Teci in prinesi – Otrok teče od ene strani hodnika do druge (nalogo lahko izvajate tudi na 

prostem). Otroka usmerimo k določenemu predmetu (npr. k ţogi, rutici, kocki). Na naš znak 

steče do predmeta, ga pobere in prinese nazaj na štartno točko. Vajo večkrat ponovite, saj 

tako razvijate otrokovo vzdrţljivost. 

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok dvigne eno nogo naprej, lahko jo tudi prime. Če teţko vzdrţi 

poloţaj, se lahko z eno roko oprime stene. Kasneje zamenja poloţaj nog. 

 

Stiskanje gobice – Otrok počasi stiska gobico v svojih rokah. Najprej z obema rokama, nato s 

prednostno roko in nazadnje še z drugo roko.  

2. DAN (30 min) 

Sledi vodji – Otroka usmerite k posnemanju vašega gibanja. Premikajte se na različne načine 

(hitro, počasi, korakajte ...). Delajte različne gibe (dvignite, spustite roke in noge ipd.). 

 

Čez ovire – Otrok hodi po prostoru (lahko tudi zunaj). Označimo pot z lepilnim trakom 

(zunaj s kamenčki, paličicami). Na pot postavimo ovire – stol (spleza čez stol/gre pod 

stolom), knjigo (jo prestopi/preskoči), igračo (jo pobere), ţogo (gre okrog nje). Večkrat gre 

po isti poti. 

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok dvigne eno nogo naprej, lahko jo tudi prime. Če teţko vzdrţi 

poloţaj, se lahko z eno roko oprime stene.  

 

Trganje papirja – Otrok trga reklamni letak. Papir prime z obema rokama in ga strga po celi 

dolţini. Iz natrganih trakov oblikuje kroglice.  

3. DAN (30 min) 

Hoja po štirih – Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, dvigne levo roko, nadaljuje s 

hojo po vseh štirih, zopet se ustavi in dvigne desno roko. Vajo večkrat ponovi.  

 

Sonoţni poskoki – Otrok skače sonoţno po prostoru (zunaj).  

 

Kotaljenje – Na hodniku poloţimo na tla peno/blazino za na plaţo. Otrok se kotali z ene na 

drugo stran blazine. Vajo večkrat ponovi.  

 

Podajanje ţoge – Odrasel meče ţogo, otrok jo lovi. Vlogi zamenjata.  
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Pobiranje »smetk« – Otrok pobira manjše predmete in jih prelaga iz ene posodice v drugo. 

(Priloţeni »biserčki«) 

4. DAN (30 min) 

Teci in prinesi – Otrok teče od ene strani hodnika do druge (nalogo lahko izvajate tudi na 

prostem). Otroka usmerimo k določenemu predmetu (npr. k ţogi, rutici, kocki). Na naš znak 

steče do predmeta, ga pobere in prinese nazaj na štartno točko. Vajo večkrat ponovite, saj 

tako razvijate otrokovo vzdrţljivost. 

 

Hoja po prstih – Otrok hodi po začrtani poti (pot označite z lepilnim trakom) po prstih. Pri 

tem pazi, da ne stopi s črte.  

 

Stopi in skoči – Otrok stopi na otroško pručko in skoči z nje. Vajo večkrat ponovi. Če ima 

teţave z ravnoteţjem, ga sprva primemo za roko.  

 

Pisane ščipalke – Otrok manjše ščipalke pripenja na papir/karton (lahko tudi na oblačilo). 
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2. TEDEN 

Pripomočki: vata, ţebljički, posodica z reţo, igralne karte, škarje, slamice, vrvica, ţoga, 

knjiga s trdimi platnicami, kolebnica, pručka 

1. DAN (30 min) 

Čez ovire – Otrok hodi po prostoru (lahko tudi zunaj). Označimo pot z lepilnim trakom 

(zunaj s kamenčki, paličicami). Na pot postavimo ovire – stol (spleza čez stol/gre pod 

stolom), knjigo (jo prestopi/preskoči), igračo (jo pobere), ţogo (gre okrog ţoge). Večkrat 

gre po isti poti. 

 

Ţabji poskoki – Otrok z ţabjimi skoki skače od ene strani hodnika do druge.  

 

Hoja s knjigo – Otrok si da na glavo tanjšo knjigo (s tršimi platnicami). S knjigo na glavi 

skuša prehoditi nekaj korakov. Pri tem pazi, da knjiga ne pade z glave. Roke ima lahko ob 

telesu ali pa jih dvigne v stran.  

 

Trganje vate – Otrok trga vato z vsemi prsti.  

2. DAN (30 min) 

Brcanje ţoge – Otroku brcnemo ţogo. Ta jo skuša ustaviti z nogo in jo nato brcne nazaj.  

 

Hoja po kolebnici – Na tla poloţimo kolebnico. Otrok hodi po kolebnici, pazi, da čim 

manjkrat pade s kolebnice.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok eno minuto izvaja predklon. Postavi se v razkorak (v širini 

ramen) in naredi predklon. Pri tem se skuša s prsti na roki dotakniti konic prstov na 

stopalih.  

 

Izdelava nakita – Otrok reţe slamice, jih natika na vrvico in si tako oblikuje svojo ogrlico. 

3. DAN (30 min) 

Kača – Otrok se po hodniku giba kot kača.  

 

Račka – Otrok hodi v počepu. Skuša zadrţati ravnoteţje. Roke ima lahko ob boku ali pa jih 

razširi v stran. 

 

Ciljanje– Otrok mehko ţogo meče v narobe obrnjeno pručko. Sprva se postavi dva koraka 

stran od pručke, nato pa se po treh uspešnih zadetkih pomika po en korak nazaj.  

 

Vstavljanje ţebljičkov – Otrok se igra z ţebljički. Izdela lahko svoj motiv.  

4. DAN (30 min) 

Tek – Vaja se izvaja zunaj. Na znak (npr. plosk) otrok začne s tekom do dogovorjene točke 

in nazaj. Najprej teče počasi, potem hitro, nazadnje otrok teče vzratno.  

 

Ravnoteţje – Na naš znak otrok dvigne eno nogo, tako da jo pokrči, roke ima iztegnjene, 

glava je usmerjena naravnost. V tem poloţaju nekaj časa vztraja. Na ponoven znak otrok 

zamenja stojno nogo. Tudi na drugi strani poloţaj zadrţi nekaj sekund.  

 

CIKCAK poskoki – Na hodniku z lepilnim trakom označimo točke (naredimo kriţ, piko), 

tako da je pot vijugasta. Otrok sonoţno skače po označenih točkah.  

 

Vstavljanje kart – Otrok skozi reţo vstavlja igralne karte in pri tem izmenjuje roki.  

3. TEDEN 
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Pripomočki: ţetoni, posodica z reţo, ţoga, plastenka in pisani cofki, hama perlice, plošča z 

motivom, kocke 

1. DAN (30 min) 

Teci in prinesi – Otrok teče od ene strani hodnika do druge (nalogo lahko izvajate tudi na 

prostem). Otroka usmerimo k določenemu predmetu (npr. k ţogi, rutici, kocki). Na naš 

znak steče do predmeta, ga pobere in prinese nazaj na štartno točko. Vajo večkrat ponovite, 

saj tako razvijate otrokovo vzdrţljivost. 

 

Korakanje s stegnjenimi nogami – Otrok koraka naprej, noge so ves čas stegnjene. 

 

Lovljenje ravnoteţja sede – Otrok se usede na tla. Noge stegne naprej in jih nekoliko 

dvigne, roke iztegne v stran. Skuša zadrţati ravnoteţje.  

 

Vstavljanje ţetonov – Otrok vstavlja ţetone skozi reţo posodice. Najprej jih pobira in 

vstavlja z eno roko, nato še z drugo.  

 

2. DAN (30 min) 

Odbijanje ţoge – Otroku vrţemo ţogo in ta jo z roko odbije stran.  

 

Visoko korakanje – Otrok koraka naprej tako, da visoko dviguje noge.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok poklekne in se nasloni naprej na svoje roke, nato dvigne eno 

roko in skuša zadrţati ravnoteţje, potem raztegne nazaj še eno nogo in zopet skuša ohraniti 

ravnoteţje. Poloţaj rok in nog še zamenja. 

 

Vstavljanje cofkov – Otrok pobira majhne barvne cofke s palcem in kazalcem. Vstavlja jih 

v plastenko. Polovico cofkov pobere z desno roko, drugo polovico pa z levo roko. 

3. DAN (30 min) 

Sonoţni poskoki – Otrok skače sonoţno po prostoru (zunaj).  

 

Kotaljenje – Otrok se kotali po prostoru, roke ima ob telesu.  

 

Skok čez oviro – Na tla postavimo oviro (npr. manjšo blazino). Otrok sonoţno preskoči 

blazino. Vajo večkrat ponovi.  

 

Hama perlice – Otrok natika hama perlice na priloţeno ploščico.  

4. DAN (30 min) 

Sledi vodji – Otroka usmerite k posnemanju vašega gibanja. Premikajte se na različne 

načine (hitro, počasi, korakajte ...). Delajte različne gibe (dvignite, spustite roke in noge 

ipd.). 

 

Hoja nazaj – Otrok hodi po vseh štirih nazaj.  

 

Zibanje – Otrok stoji, noge so nekoliko razširjene, roke ima iztegnjene nad glavo. Hodi na 

mestu in se ob tem pozibava z ene na drugo stran.  

 

Sestavljanje kock – Otrok iz kock sestavlja stolpe, hišice. 

 

 

4. TEDEN 
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Pripomočki: ţoga, blazina, plastična lončka, »učni list«, pručka, nogavičke, lepilni trak, 

ţlica, manjši predmet 

1. DAN (30 min) 

Brcanje ţoge – Otroku brcnemo ţogo. Ta jo skuša ustaviti z nogo in jo nato brcne nazaj.  

 

Kotaljenje – Na hodniku poloţimo na tla peno/blazino za na plaţo. Otrok se kotali z ene na 

drugo stran blazine. Vajo večkrat ponovi.  

 

Lovljenje ravnoteţja sede – Otrok se usede na tla. Noge stegne naprej in jih nekoliko 

dvigne, roke iztegne v stran. Skuša zadrţati ravnoteţje.  

 

Prelivanje vode – Otroku damo dva plastična lončka. V en lonček natočimo vodo. Otrok 

vodo prelije iz enega lončka v drugega. Pri tem pazi, da čim manj vode polije po površini. 

Vajo izvaja dlje časa.  

2. DAN (30 min) 

Bočna hoja – Otrok stopa bočno v levo in desno smer (po črti, ki jo naredite z lepilnim 

trakom). Nalogo nadgradimo tako, da na trak poloţimo v presledkih igrače, ki jih med 

bočno hojo pobira s tal. Vajo večkrat ponovite. 

 

Visoko korakanje – Otrok koraka naprej tako, da visoko dviguje noge.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok dvigne eno nogo naprej, lahko jo tudi prime. Če teţko vzdrţi 

poloţaj, se lahko z eno roko oprime stene. Kasneje zamenja poloţaj nog. 

 

Aktivnosti s papirjem in svinčnikom – Otrok rešuje naloge na priloţenih listih  (vaje 

povezovanja, labirinti). 

3. DAN (30 min) 

Tek – Vaja se izvaja zunaj. Na znak (npr. plosk) otrok začne s tekom do dogovorjene točke 

in nazaj. Najprej teče počasi, potem hitro, nazadnje otrok teče nazaj.  

 

Hoja nazaj – Otrok hodi po vseh štirih nazaj.  

 

Stopi in skoči – Otrok stopi na otroško pručko in skoči z nje. Vajo večkrat ponovi. Če ima 

teţave z ravnoteţjem, ga sprva primemo za roko.  

 

Zlaganje perila – Otroku damo nekaj nogavičk, ki so med seboj pomešane. Čim hitreje 

mora poiskati pare, nato pa jih zloţiti skupaj.  

4. DAN (30 min) 

Sledi vodji – Otroka usmerite k posnemanju vašega gibanja. Premikajte se na različne 

načine (hitro, počasi, korakajte ...). Delajte različne gibe (dvignite, spustite roke in noge 

ipd.). 

 

CIKCAK poskoki – Na hodniku z lepilnim trakom označimo točke (naredimo kriţ, piko), 

tako da je pot vijugasta. Otrok sonoţno skače po označenih točkah.  

 

Ciljanje – Otrok mehko ţogo meče v narobe obrnjeno pručko. Sprva se postavi dva koraka 

stran od pručke, nato pa se po treh uspešnih zadetkih pomika po en korak nazaj.  

 

Nošenje manjšega predmeta na ţlici – Otrok drţi ţlico, na kateri je manjši predmet. 

Njegova naloga je, da ohranja ravnoteţje in prinese predmet do odraslega, ne da bi mu 
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padel na tla. Na začetka je odrasla oseba oddaljena 2 metra, kasneje lahko razdaljo 

povečate.  
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5. TEDEN 

Pripomočki: kolebnica, gobica, knjiga s trdimi platnicami, ţoga, gobica, pisani cofki, 

plastenka, hama perlice, ploščica, ţetoni in posodica z reţo 

1. DAN (30 min) 

Hoja po kolebnici – Na tla poloţimo kolebnico. Otrok hodi po kolebnici, pazi, da čim 

manjkrat pade.  

 

Ciljanje – Otrok mehko ţogo meče v narobe obrnjeno pručko. Sprva se postavi dva koraka 

stran od pručke, nato pa se po treh uspešnih zadetkih pomika po en korak nazaj.  

 

Skok čez oviro – Na tla postavimo oviro (npr. manjšo blazino). Otrok sonoţno preskoči 

blazino. Vajo večkrat ponovi.  

 

Stiskanje gobice – Otrok počasi stiska gobico v svojih rokah. Najprej z obema rokama, nato s 

prednostno roko in nazadnje še z drugo roko.  

 

2. DAN (30 min) 

Hoja po štirih – Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, dvigne levo roko, nadaljuje s 

hojo po vseh štirih, zopet se ustavi in dvigne desno roko. Vajo večkrat ponovi.  

 

Ţabji poskoki – Otrok z ţabjimi skoki skače od ene strani hodnika do druge.  

 

Hoja s knjigo – Otrok si da na glavo tanjšo knjigo (s tršimi platnicami). S knjigo na glavi 

skuša prehoditi nekaj korakov. Pri tem pazi, da knjiga ne pade z glave. Roke ima lahko ob 

telesu ali pa jih dvigne v stran.  

 

Vstavljanje cofkov – Otrok pobira majhne barvne cofke s palcem in kazalcem. Vstavlja jih v 

plastenko. Polovico cofkov pobere z desno roko, drugo polovico pa z levo. 

3. DAN (30 min) 

Teci in prinesi – Otrok teče od ene strani hodnika do druge (nalogo lahko izvajate tudi na 

prostem). Otroka usmerimo k določenemu predmetu (npr. k ţogi, rutici, kocki). Na naš znak 

steče do predmeta, ga pobere in prinese nazaj na štartno točko. Vajo večkrat ponovite, saj 

tako razvijate otrokovo vzdrţljivost. 

 

Račka – Otrok hodi v počepu. Skuša zadrţati ravnoteţje. Roke ima lahko ob boku ali pa jih 

razširi v stran. 

 

Zibanje – Otrok stoji, noge so nekoliko razširjene, roke ima iztegnjene nad glavo. Hodi na 

mestu in se ob tem pozibava z ene na drugo stran.  

 

Hama perlice – Otrok natika hama perlice na priloţeno ploščico. 

4. DAN (30 min) 

Odbijanje ţoge – Otroku vrţemo ţogo in ta jo z roko odbije stran.  

 

Kača – Otrok se po hodniku giba kot kača.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok poklekne in se nasloni naprej na svoje roke. Nato dvigne eno 

roko in skuša zadrţati ravnoteţje, potem raztegne nazaj še eno nogo in zopet skuša ohraniti 

ravnoteţje. Poloţaj rok in nog še zamenja. 
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Vstavljanje ţetonov – Otrok vstavlja ţetone skozi reţo posodice. Najprej jih pobira in 

vstavlja z eno roko, nato še z drugo.  
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6. TEDEN 

Pripomočki: lepilni trak, ţoga, gobica, pručka, knjiga, reklamni papir, biserčki, pisane 

ščipalke 

1. DAN (30 min) 

Bočna hoja – Otrok stopa bočno v levo in desno smer (po črti, ki jo naredite z lepilnim 

trakom). Nalogo nadgradimo tako, da na trak poloţimo v presledkih igrače, ki jih med bočno 

hojo pobira s tal. Vajo večkrat ponovite. 

 

Podajanje ţoge – Odrasel meče ţogo, otrok jo lovi. Vlogi zamenjata.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok dvigne eno nogo naprej, lahko jo tudi prime. Če teţko vzdrţi 

poloţaj, se lahko z eno roko oprime stene. Kasneje zamenja poloţaj nog. 

 

Stiskanje gobice – Otrok počasi stiska gobico v svojih rokah. Najprej z obema rokama, nato s 

prednostno roko in nazadnje še z drugo roko.  

2. DAN (30 min) 

Teci in prinesi – Otrok teče od ene strani hodnika do druge (nalogo lahko izvajate tudi na 

prostem). Otroka usmerimo k določenemu predmetu (npr. k ţogi, rutici, kocki). Na naš znak 

steče do predmeta, ga pobere in prinese nazaj na štartno točko. Vajo večkrat ponovite, saj 

tako razvijate otrokovo vzdrţljivost. 

 

Stopi in skoči – Otrok stopi na otroško pručko in skoči z nje. Vajo večkrat ponovi. Če ima 

teţave z ravnoteţjem, ga sprva primemo za roko.  

 

Hoja s knjigo – Otrok si da na glavo tanjšo knjigo (s tršimi platnicami). S knjigo na glavi 

skuša prehoditi nekaj korakov. Pri tem pazi, da knjiga ne pade z glave. Roke ima lahko ob 

telesu ali pa jih dvigne v stran.  

 

Trganje papirja – Otrok trga reklamni letak. Papir prime z obema rokama in ga strga po celi 

dolţini. Iz natrganih trakov oblikuje kroglice.  

3. DAN (30 min) 

Sledi vodji – Otroka usmerite k posnemanju vašega gibanja. Premikajte se na različne načine 

(hitro, počasi, korakajte ...). Delajte različne gibe (dvignite, spustite roke in noge ipd.). 

 

Brcanje ţoge – Otroku brcnemo ţogo. Ta jo skuša ustaviti z nogo in jo nato brcne nazaj.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok eno minuto izvaja predklon. Postavi se v razkorak (v širini 

ramen) in naredi predklon. Pri tem se skuša s prsti na roki dotakniti konic prstov na stopalih.  

 

Pobiranje »smetk« – Otrok pobira manjše predmete in jih prelaga iz ene posodice v drugo. 

(Priloţeni »biserčki«) 

4. DAN (30 min) 

Čez ovire – Otrok hodi po prostoru (lahko tudi zunaj). Pot označimo z lepilnim trakom 

(zunaj s kamenčki, paličicami). Na pot postavimo ovire – stol (spleza čez stol/gre pod 

stolom), knjigo (jo prestopi/preskoči), igračo (jo pobere), ţogo (gre okrog nje). Večkrat gre 

po isti poti. 

 

Ciljanje – Otrok mehko ţogo meče v narobe obrnjeno pručko. Sprva se postavi dva koraka 

stran od pručke, nato pa se po treh uspešnih zadetkih pomika po en korak nazaj.  
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Ravnoteţje – Na naš znak otrok dvigne eno nogo, tako da jo pokrči, roke ima iztegnjene, 

glava je usmerjena naravnost.  V tem poloţaju nekaj časa vztraja. Na ponoven znak otrok 

zamenja stojno nogo. Tudi na drugi strani poloţaj zadrţi nekaj sekund.  

 

Pisane ščipalke – Otrok manjše ščipalke pripenja na papir/karton (lahko tudi na oblačilo). 
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7. TEDEN 

Pripomočki: lepilni trak, vata, pisani cofki, blazina, ţoga, karte, posoda z reţo, ţebljički 

1. DAN (30 min) 

Hoja po štirih – Otrok hodi naprej po vseh štirih. Ko se ustavi, dvigne levo roko, nadaljuje s 

hojo po vseh štirih, zopet se ustavi in dvigne desno roko. Vajo večkrat ponovi.  

 

CIKCAK poskoki – Na hodniku z lepilnim trakom označimo točke (naredimo kriţ, piko), 

tako da je pot vijugasta. Otrok sonoţno skače po označenih točkah.  

 

Lovljenje ravnoteţja sede – Otrok se usede na tla. Noge stegne naprej in jih nekoliko dvigne, 

roke iztegne v stran. Skuša zadrţati ravnoteţje.  

 

Trganje vate – Otrok trga vato z vsemi prsti.  

2. DAN (30 min) 

Sonoţni poskoki – Otrok skače sonoţno po prostoru (zunaj).  

 

Korakanje z iztegnjenimi nogami – Otrok koraka naprej, noge so ves čas iztegnjene. 

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok poklekne in se nasloni naprej na svoje roke. Nato dvigne eno 

roko in skuša zadrţati ravnoteţje, raztegne nazaj še eno nogo in zopet skuša ohraniti 

ravnoteţje. Poloţaj rok in nog še zamenja. 

 

Vstavljanje cofkov – Otrok pobira majhne barvne cofke s palcem in kazalcem. Vstavlja jih v 

plastenko. Polovico cofkov pobere z desno roko, drugo polovico pa z levo roko. 

3. DAN (30 min) 

Kotaljenje – Na hodniku poloţimo na tla peno/blazino za na plaţo. Otrok se kotali z ene na 

drugo stran blazine. Vajo večkrat ponovi.  

 

Odbijanje ţoge – Otroku vrţemo ţogo in ta jo z roko odbije stran.  

 

Zibanje – Otrok stoji, noge so nekoliko razširjene, roke ima iztegnjene nad glavo. Hodi na 

mestu in se ob tem pozibava z ene na drugo stran.  

 

Vstavljanje kart – Otrok skozi reţo vstavlja igralne karte. Pri vstavljanju kart izmenjuje roki. 

4. DAN (30 min) 

Hoja po prstih – Otrok hodi po začrtani poti (pot označite z lepilnim trakom) po prstih. Pri 

tem pazi, da ne stopi s črte.  

 

Visoko korakanje – Otrok koraka naprej tako, da visoko dviguje noge.  

 

Hoja nazaj – Otrok hodi po vseh štirih nazaj.  

 

Vstavljanje ţebljičkov – Otrok se igra z ţebljički. Izdela lahko svoj motiv.  
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8. TEDEN 

Pripomočki: manjša blazina, ţeton in posodica z reţo, kolebnica, hama perlice, ţoga, učni 

list, blazina, ţoga, ţlica, manjši predmet 

1. DAN (30 min) 

Ţabji poskoki – Otrok z ţabjimi skoki skače od ene strani hodnika do druge.  

 

Skok čez oviro – Na tla postavimo oviro (npr. manjšo blazino). Otrok sonoţno preskoči 

blazino. Vajo večkrat ponovi.  

 

Lovljenje ravnoteţja – Otrok dvigne eno nogo naprej, lahko jo tudi prime. Če teţko vzdrţi 

poloţaj, se lahko z eno roko oprime stene. Kasneje zamenja poloţaj nog. 

 

Vstavljanje ţetonov – Otrok vstavlja ţetone skozi reţo posodice. Najprej jih pobira in 

vstavlja z eno roko, nato še z drugo.  

2. DAN (30 min) 

Hoja po kolebnici – Na tla poloţimo kolebnico. Otrok hodi po njej, pazi, da čim manjkrat 

pade s kolebnice.  

 

Hoja nazaj – Otrok hodi po vseh štirih nazaj.  

 

Ravnoteţje – Na naš znak otrok dvigne eno nogo, tako da jo pokrči, roke ima iztegnjene, 

glava je usmerjena naravnost. V tem poloţaju nekaj časa vztraja. Na ponoven znak otrok 

zamenja stojno nogo. Tudi na drugi strani zadrţi nekaj sekund.  

 

Hama perlice – Otrok natika hama perlice na priloţeno ploščico. 

3. DAN (30 min) 

Kača – Otrok se po hodniku giba kot kača.  

 

Brcanje ţoge – Otroku brcnemo ţogo. Ta jo skuša ustaviti z nogo in jo nato brcne nazaj.  

 

Hoja po kolebnici – Na tla poloţimo kolebnico. Otrok hodi po kolebnici, pazi, da čim 

manjkrat pade s kolebnice.  

 

Aktivnosti s papirjem in svinčnikom – Otrok rešuje naloge na priloţenih listih  (vaje 

povezovanja, labirinti). 

4. DAN (30 min) 

Račka – Otrok hodi v počepu. Skuša zadrţati ravnoteţje. Roke ima lahko ob boku ali pa jih 

razširi v stran. 

 

Kotaljenje – Na hodniku poloţimo na tla peno/blazino za na plaţo. Otrok se kotali z ene na 

drugo stran blazine. Vajo večkrat ponovi.  

 

Nošenje manjšega predmeta na ţlici – Otrok drţi ţlico, na kateri je manjši predmet. Njegova 

naloga je, da ohranja ravnoteţje in prinese predmet do odraslega, ne da bi mu padel na tla. 

Na začetka je odrasla oseba oddaljena 2 metra, kasneje lahko razdaljo povečate. 

 

Hama perlice – Otrok natika hama perlice na priloţeno ploščico. 
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6.2 VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU 

 

1. Kako strokovnjaki opisujejo dekličino stanje? 

2. Kako je potekala nosečnost?  

3. Kako je potekal porod? 

4. Kdaj so bile pri deklici opaţene teţave? 

5. Ali je bila deklica dolgo časa hospitalizirana?  

6. Ali je deklica zaradi zdravstvenih teţav velik del svojega otroštva preţivela leţe (bolj 

v mirovanju) in je tako imela manj moţnosti prostega gibanja?  

7. Ali je bila deklica vodena v razvojni ambulanti?  

8. Kdaj je deklica samostojno hodila? 

9. Kako vam je dekličino stanje spremenilo način ţivljenja?  

10. Ali deklica danes zmore:  

–  kratek čas stati na eni nogi?  

–  teči varno in stabilno?  

–  jesti z vilico?  

–  graditi stolp s kockami?  

–  oblačiti in slačiti lutko?  

–  nalivati z vrča brez polivanja?  

11. Imate občutek, da deklica zaostaja v gibalnem razvoju v primerjavi s svojimi vrstniki? 

 

 


