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POVZETEK 

POMOČ IN PODPORA UČENKI S PRIMANJKLJAJEM NA 

GIBALNEM PODROČJU S POMOČJO PROGRAMA Tera/GIB – 

ŠTUDIJA PRIMERA 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2022 

Šola je prostor, kjer učenci vsakodnevno aktivno usvajajo nova znanja na učnem, gibalnem, 

socialnem in čustvenem področju, ki jim omogočajo vedno večjo samostojnost. Gibanje je 

pomembno področje otrokovega življenja, saj otrok preko njega pridobi prve učne izkušnje. 

Razvojna motnja koordinacije je ovira, ki otežuje izvajanje gibalnih nalog. Otroci, ki imajo 

ta primanjkljaj, vlagajo v gibalne dejavnosti veliko več energije in truda. Težave se pojavijo 

že pri najlažjih aktivnostih. Poleg tega se primanjkljaj lahko kaže tudi na drugih področjih, 

kot so npr. orientacija, skrb zase, raba pripomočkov, govor … V šolskem prostoru, kjer šolski 

kurikulum napoveduje tempo dela, se ti otroci počutijo manj uspešne. Ustrezna pomoč in 

podpora učencu omogočita čim bolj optimalen napredek in posledično večjo samostojnost v 

življenju. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki z 

individualnim pristopom in načrtom dela pomagajo učencem z razvojno motnjo koordinacije 

izboljšati gibalne sposobnosti in spretnosti. 

Raziskava se osredotoča na učenko prvega razreda osnovne šole, ki je usmerjena v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo kot otrok z 

zmerno govorno-jezikovnimi težavami. Poleg težav z govorom in jezikom ima učenka 

prepoznane znake razvojne motnje koordinacije. Namen študije primera je bila ocena 

začetnega stanja učenkinih gibalnih spretnosti in sposobnosti, oblikovanje gibalnega 

programa za krepitev primanjkljajev in dve ponovni oceni gibalnih spretnosti in sposobnosti 

– prva takoj po končanem programu in druga ob koncu šolskega leta. Zanimale so nas 

spremembe njenih gibalnih spretnosti in sposobnosti po izvedbi programa. Prvi razred je 

obdobje hitrega razvoja otroka, zato smo v raziskavi uporabili kontrolno osebo, in sicer 

prvošolca, ki je prav tako usmerjen v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo kot otrok z zmerno govorno-jezikovnimi težavami. Poleg težav 

z govorom in jezikom so pri učencu prepoznane tudi težave na področju pozornosti in znaki 

razvojne motnje koordinacije. S pomočjo standardiziranega pripomočka ABC gibanja 2 in 

vaje poligon nazaj iz športnovzgojnega kartona smo kvalitativno in kvantitativno ocenili 

gibalne spretnosti in sposobnosti obeh učencev. Po prvem testiranju je bilo učenkino gibanje 

nenadzorovano, nenatančno, togo in neenakomerno. Rezultati testa so pokazali, da sodi med 

spodnja 2 % glede na spretnosti in sposobnosti vrstnikov na področju gibanja. Učenec je imel 

boljše rezultate, ocenili smo, da sodi med spodnjih 25 % svojih vrstnikov. Po tretjem testiranju 

sta oba učenca napredovala. Učenka je tudi po tretjem testiranju uvrščena v spodnja 2 %, 

vendar se je njena kvaliteta gibanja izboljšala. Učenca smo po tretjem testiranju uvrstili v 

zgornjih 25 %. Prav tako je izboljšal svojo kvaliteto gibanja. Ugotovili smo, da na napredek 

vpliva razvoj otroka. Hkrati k napredku pripomore tudi načrtna krepitev šibkih področij.  

 

Ključne besede: gibanje, razvojna motnja koordinacije, dodatna strokovna pomoč, ABC 

gibanja 2, športnovzgojni karton 
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Helping and Assisting a Pupil with a Motor Deficit through Tera/GIB - a 

case study 

University of Ljubljana, Faculty of Education, 2022 

ABSTRACT 

School is an environment in which students actively obtain new abilities in learning, motor 

skills, social and emotional spheres on a daily basis. These skills enable a greater 

independence for the students. Motor skills are an important sphere of a child’s development, 

since children obtain their first learning experience through it. Developmental coordination 

disorder is an obstacle which interferes with the performance of physical activities. Children 

with this disorder have to put much more energy and effort into physical activities. Problems 

appear even with the easiest activities. Furthermore, some deficiencies may also appear in 

other areas, such as orientation, self-care, using tools, speech, etc. These children feel less 

successful in school environment where the school curriculum dictates the pace of work. 

Suitable help and support enable the student to make the most optimal progress and, 

consequently, a greater independence in life. Special and rehabilitation pedagogues have an 

important role in this, since they help the students with developmental coordination disorder 

to improve their motor skills and abilities with an individual approach and work plan. 

This research focuses on a female first-grade student of primary school that is enrolled in 

elementary school with adapted curriculum and additional professional support as a child with 

moderate speech and language disorders. Additionally, the student also has identified 

developmental coordination disorder. The purpose of the case study was to assess the primary 

state of the student’s motor skills and abilities, forming a physical activity programme to 

overcome the deficiencies, and two repeated assessments of motor skills and abilities – the 

first one immediately after the completion of the programme and the second one at the end of 

the school year. We were interested in the transformation of the student’s motor skills and 

abilities after the implementation of the programme. The first grade is a period of fast 

development for children. For this purpose, we used a control subject in the research. This 

was a male first-grade student who is also enrolled in elementary school with adapted 

curriculom and additional professional support as a child with moderate speech and language 

disorders. Additionally, the student also has identified attention deficit disorder and signs of 

developmental coordination disorder. With the help of a standardised tool Movement ABC 2 

and polygon course backwards exercise form the Sports Educational Chart, we assessed the 

motor skills and abilities of both students in terms of quality and quantity. After the first 

testing, the female student’s movement was uncontrolled, imprecise, stiff and uneven. The 

test results showed that she belongs in the lower 2% based on the skills and abilities of her 

peers in the movement sphere. The male student had a better result. We determined that he 

belongs in the lower 25% of his peers. After the third testing both students showed 

improvement. The female student was placed in the lower 2% even after the third testing. 

However, the quality of her movement improved. The male student was, after the third testing, 

placed in the upper 25%. He also improved his quality of movement. We determined that the 

development of a child affects the improvement. Together with that, a premeditated 

augmentation of weaker areas also contributes to the advancement. 

 

Key words: movement, developmental coordination disorder, additional professional support, 

Movement ABC 2, Sports Educational Chart 
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I. UVOD 
 

Človeško telo je narejeno za gibanje. Z gibi vstopamo v interakcijo z okoljem. Predvsem 

otroci tako spoznavajo in raziskujejo svet. Za uspešno interakcijo zato potrebujemo dobro 

delovanje motoričnega sistema.  

Gibanje je predvsem pomembno v zgodnjem obdobju otrokovega življenja, saj otrok z 

gibanjem razvija in izraža svoje mišljenje. Njegovo razmišljanje temelji na gibalnih izkušnjah 

(Martinjak, 2004). Preko giba spoznava samega sebe, pripomore k boljšemu počutju in dobi 

občutek varnosti. Gibalne navade pa ne vplivajo le na motoriko in kognicijo, ampak tudi na 

emocionalno in socialno področje (Žgur in Filipčič, 2021). Gibanje je torej vezni člen 

posameznikovega funkcioniranja. 

Razvoj gibanja ali gibalni razvoj je proces osvajanja gibalnih vzorcev oz. gibalnih spretnosti. 

Slednje gibanje naredijo učinkovitejše. Zaradi dobro razvitih gibalnih spretnosti je gibanje 

bolj gladko, lahkotno in tekoče. Na uspešnost razvoja gibalnih spretnosti bodo vplivale 

prirojene gibalne sposobnosti (Kremžar in Petelin, 2001), kot so koordinacija, ravnotežje, 

gibljivost, moč, hitrost, natančnost in vzdržljivost (Retar, 2019). Otrok gibanje razvija po 

predvidljivem zaporedju oz. po razvojnih mejnikih (Marjanovič Umek idr., 2004), vendar 

vsak v svojem tempu. Kljub temu občasno pride do nepravilnosti v gibalnem razvoju. Manjša 

odstopanja se kažejo kot nerodnost, večja pa so že bolj zaskrbljujoča (Kurtz, 2003). Zato je 

pomembno otroku omogočiti dovolj priložnosti za gibanje, kajti vsak manko gibanja v 

otroštvu povzroči težave kasneje v življenju. Prav tako zamujenih priložnosti z odraščanjem 

ni mogoče nadomestiti (Doupona Topič in Petrović, 2007).  

Naše gibanje je sestavljeno iz grobe motorike ali gibov velikih mišičnih skupin in fine 

motorike ali gibov majhnih in specifičnih mišičnih skupin (Karpljuk idr., 2013). Za optimalno 

delovanje so vse mišične skupine povezane z našim čutnim oz. zaznavnim sistemom, s 

katerim naše telo sprejema informacije iz okolja in pošilja ukaze za motorični odgovor. 

Zaznavni sistem je sestavljen iz 7 čutilnih sistemov (Pauli in Kisch, 1996), ki pošiljajo čutne 

informacije možganom. Ti pridobljene podatke integrirajo v nam razumljivo sporočilo. Vsi 

čutni sistemi so pomembni, vendar so pri gibanju bolj izpostavljeni trije. To so vestibularni, 

proprioceptivni in taktilni sistem.  

V razvoju motorike se lahko pojavijo težave, ki jim rečemo tudi motnje. Nastanejo lahko 

zaradi poškodb ali pa pride do težav pri možganskem funkcioniranju. Težave se lahko 

pojavijo na katerikoli točki, pri sprejemanju dražljajev, predelavi in obdelavi, senzorni poti, 

pri oblikovanju odgovora, izvedbi motorične naloge ... Gibanje otroka, pri katerem pride do 

motnje, je površno, nerodno, počasno, brez ustrezne moči in nesproščeno. Težave se kažejo 

tudi pri zaznavanju telesne sheme (Kremžar in Petelin, 2001).  

Razvojna motnja koordinacije je ena izmed motenj možganskega delovanja. Spada v skupino 

specifičnih učnih težav. Gre za motnjo, pri kateri prihaja do težav v obdelavi prejetih 

senzornih dražljajev in otežuje usmerjeno gibanje (Filipčič, 2006). Vzroki za nastanek so 

neznani (Klavž, 2019). Poleg vpliva na gibanje razvojna motnja koordinacije lahko vpliva na 

spomin, organizacijske spretnosti, skrb zase, branje in pisanje, orientacijo, pozornost, govor, 

komunikacijo, samopodobo in socialne spretnosti. V razredu je otrok z razvojno motnjo 

koordinacije lahko moteč. V šolo hodi nepripravljen, ima neorganizirano mizo, težje berljivo 

pisavo, je počasen, pravil ne razume vedno, se izgubi v šoli, pri skupinskih igrah je vedno 

izbran med zadnjimi, ostali učenci se lahko norčujejo iz njega … (Filipčič idr., 2014, Juretič 

idr., 2014). Razvojno motnjo koordinacije zaznavajo pri kar 90 % otrok, ki imajo določene 
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specifične primanjkljaje (Kurtz, 2003), in pri 8 % do 10 % vseh otrok, ki obiskujejo osnovno 

šolo (Kavkler, 2002). Glede na to, da so dobro razvite gibalne spretnosti in sposobnosti eden 

izmed ključnih vidikov kakovosti življenja, je zares pomembno, da se vsem otrokom omogoči 

dovolj gibanja. Tudi tistim, ki imajo težave in lahko gibanje zavračajo. Pri teh je potreben 

poseben in individualen pristop. Potrebno je dobro načrtovanje gibalnega učenja, preko 

katerega otroke z razvojno motnjo koordinacije učimo gibanja. Pri ugotavljanju izhodiščnih 

gibalnih spretnosti in sposobnosti je pomembna tudi prava izbira ocenjevalnih testov. Za 

ugotavljanje prisotnosti razvojne motnje koordinacije lahko uporabimo več različnih testov, 

npr. test imitacije gibov, test Acadia, test telesne sheme idr. (Ozbič, 2016) Specifično za 

gibalno področje pa je priporočljiv test ABC gibanja (Henderson idr., 2014).  

Poleg učiteljev športne vzgoje in učiteljev razrednega pouka ima pomembno vlogo tudi 

specialni in rehabilitacijski pedagog (v nadaljevanju SRP). Z individualnim pristopom in 

analizo učenčevih specifičnih potreb lahko oblikuje individualne programe pomoči za 

odpravljanje primanjkljajev (Gamser, 2011). Pri učenju gibanja pa je pomembno, da poznamo 

izhodišča, torej moramo poznati pričakovanja in zmogljivosti tako učenca kot učitelja, oceniti 

motivacijo in sposobnosti ter po potrebi prilagoditi učni proces. Predvsem pa je pomembno, 

da je središče načrtovanja in učenja učenec, ki mu omogočamo celovito podporo (Retar, 

2019).  

Namen raziskave je bil ugotoviti gibalni napredek učenke prvega razreda, ki izkazuje znake 

razvojne motnje koordinacije. Za to raziskavo smo se odločili, saj obstaja povezava med 

razvojem gibanja in intelektualnega razvoja. Vendar je za ustrezen intelektualni razvoj najprej 

potrebna dobra motorika. Učenka potrebuje individualen pristop in redno gibanje za krepitev 

gibalnih spretnosti in sposobnosti. Poleg prvošolke smo v raziskavo vključili še prvošolca, ki 

prav tako izkazuje znake razvoje motnje koordinacije. Medtem ko smo za učenko pripravili 

gibalni program, z učencem programa nismo izvajali. V raziskavi sodeluje kot kontrolna 

oseba. Naši cilji so bili oceniti in predstaviti gibalne sposobnosti in spretnosti dveh prvošolcev 

z razvojno motnjo koordinacije, oblikovati in izvesti dvomesečni program v okviru ur dodatne 

strokovne pomoči s ciljem razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti s prvošolko, ponovno 

oceniti gibalne sposobnosti in spretnosti obeh prvošolcev takoj po končanem izvajanju 

dvomesečnega programa in ob koncu šolskega leta z enako kombinacijo preizkusov ter 

ovrednotiti dobljene rezultate obeh prvošolcev. Pri tem smo se pri ocenjevanju odločili za 

uporabo kombinacije standardiziranega instrumentarija ABC gibanja 2 in naloge poligon 

nazaj iz športnovzgojnega kartona (v nadaljevanju ŠVK), da smo pridobili čim bolj natančne 

gibalne spretnosti in sposobnosti obeh prvošolcev.  
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II. TEORETIČNO IZHODIŠČE 

1. GIBALNI RAZVOJ 
 

Gibalni razvoj je proces osvajanja gibalnih vzorcev, kot so npr. dvig glave, kobacanje, lazenje, 

plazenje, hoja, tek, brcanje, skoki, suvanje, nošenje, met, udarec … Gibalne vzorce lahko 

drugače imenujemo tudi gibalne spretnosti (Kremžar in Petelin, 2001).  

Na otrokov gibalni razvoj vpliva mnogo dejavnikov. Poleg genetike (prirojenih faktorjev) 

nanj vpliva tudi okolje, proces učenja in gibalne izkušnje oz. odsotnost le-teh. Otrok potrebuje 

gibalne »izzive«, s katerimi raziskuje svoje motorične spretnosti. Pri učenju je ključni del 

zadostna količina ponovitev, saj s ponavljanji gibalni vzorec postane bolj izpiljen, tekoč in 

koordiniran (Kurtz, 2003). 

Poznamo tri vrste gibov. Najpreprostejši so refleksni gibi (npr. požiralni refleks, refleks 

kašljanja …). Na njih ne moremo vplivati (Štrucl, 1999). So prvi in nenamerni gibi mišic, ki 

se pojavijo pri otrokovem gibalnem razvoju. Predstavljajo odgovor na določene dražljaje iz 

okolja. Nekateri refleksi sčasoma izginejo, drugi pa se ohranijo (Marjanovič Umek idr., 

2004). V razvoju sledijo ritmični gibi (npr. prežvekovanje, dihanje, stereotipna hoja). Ti gibi 

so avtomatični in stereotipni (ustaljeni). Hkrati jih lahko zavestno uravnavamo (jih ustavimo, 

z njimi nadaljujemo), kadar se sprožijo. Regulira jih možgansko deblo ali hrbtenjača (Štrucl, 

1999). Ti gibi še niso namensko usmerjeni, kot so to npr. mahanje z rokami ali brcanje 

(Marjanovič Umek idr., 2004). Zadnji so hoteni gibi (npr. smučanje, plavanje …). Ti so 

najzapletenejši in za njihovo izvedbo moramo uporabiti najvišje kortikalne sisteme. 

Usmerjeni so k cilju, se jih učimo in7 lahko jih avtomatiziramo (Štrucl, 1999).  

Na otroka deluje okolica in otrok deluje na okolico. Pri tej izmenjavi otrok raziskuje in 

spoznava svet. Za spoznavanje in raziskovanje mora najprej razviti 4 motorične sklope. Ti so 

zadrževanje ravnotežja in telesnega položaja, gibanje v prostoru oz. premikanje, rokovanje s 

predmeti ter sprejemanje in oddajanje (ujemanje in metanje). Poleg tega je za ustrezno gibanje 

velikega pomena tudi povezava gibalnega aparata s senzoriko (Kremžar in Petelin, 2001).  

 

1.1. Stopnje gibalnega razvoja 
Otrokov gibalni razvoj poteka po 4 stopnjah: 

1. stopnja se imenuje refleksna gibalna stopnja in traja nekje do prvega leta starosti, ko 

gibanje kontrolirajo refleksi. 

2. stopnja se imenuje začetna gibalna stopnja in je stopnja, kjer refleksi postopoma 

izginejo. Traja do drugega leta. 

3. stopnja se imenuje temeljna gibalna stopnja in traja od drugega do sedmega leta. V 

tem času otrokovo gibanje postaja vedno bolj usklajeno in učinkovito. Otrok raziskuje 

svoje sposobnosti in jih preizkuša. Pri tem spoznava sebe in okolico. Na tej stopnji je 

pomembno spodbudno okolje in da otrok dobi čim več priložnosti za učenje. Ob koncu 

stopnje naj bi otrok obvladal temeljne gibalne spretnosti. 

4. stopnja se imenuje specializirana gibalna stopnja in nastopi po sedmem letu. Prvi del 

te stopnje imenujemo prehodno obdobje in je čas, ko otrok začne povezovati temeljne 

gibalne spretnosti v specializirane športne aktivnosti. Po desetem letu gibi postajajo 

natančnejši, vedno bolj nadzirani, sestavljeni in dovršeni. Po tem otrok začne gibalne 

spretnosti smiselno uporabljati v različnih športih in vsakodnevnih aktivnostih 

(Gallahue in Ozmun, 1998). 
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1.2. Načela gibalnega razvoja  
Gibalni razvoj poteka po določenih načelih. Deluje v cefalokavdalni in cefalodistalni oz. 

proksimodistalni smeri. Pri cefalokavdalni smeri kontrola gibanja poteka od glave do nog. 

Npr. dojenček bo prej obvladal kontrolo glave kot bokov. Pri proksimodistalni smeri kontrola 

gibanja poteka od sredine telesa navzven. Tako bo otrok najprej obvladoval ramenski obroč, 

šele nato roke in prste (Kurtz, 2003).  

Naslednje načelo je razvoj od velikih ter nediferenciranih gibov do specifičnih in 

nadzorovanih gibov (Kremžar in Petelin, 2001). Tako se recimo moč razvije pred 

natančnostjo. Pogosto se dogaja, da ima otrok veliko moč telesa, vendar mu primanjkuje 

natančnosti. Npr. otrok lahko zelo močno vrže žogo, vendar zaradi slabše razvitih specifičnih 

spretnosti, ta met ne bo natančen (Kurtz, 2003). 

Gibalni razvoj prav tako poteka po točno določenih razvojnih mejnikih, po načelu vzajemnega 

delovanja in medsebojnega prepletanja (mišice delujejo v paru – upogibalke in iztezalke) ter 

po načelu nepovratnosti. Slednje pomeni, da če pride do »preskoka« določenega mejnika, ga 

je nemogoče v polnosti razviti kasneje (Kremžar in Petelin, 2001). Za razvoj finomotoričnih 

spretnosti pa velja še načelo ulnarnoradialne smeri razvoja roke. To pomeni, da se kontrola 

dlani razvoja od zunanje proti notranji strani. Tako bo npr. dojenček prej obvladal gibe z 

mezincem kot palcem (Kurtz, 2003). 

 

1.3. Gibalne spretnosti in sposobnosti 
Pri gibanju moramo razlikovati med gibalnimi spretnostmi in gibalnimi sposobnostmi. 

Gibalne spretnosti se kažejo kot kakovost oz. uspešnost izvedene naloge. Boljše kot so gibalne 

spretnosti, bolj bo gibanje gladko, lahkotno, tekoče in uspešno. So razvojno pogojene, saj na 

njih vpliva okolje, gibalne izkušnje in notranji telesni pogoji. Slabše gibalne spretnosti se 

pojmujejo kot nerodnost. Če različne gibalne spretnosti razvijamo, dobimo športne spretnosti. 

Kombinacija različnih športnih spretnosti pa postane športna dejavnost (Kremžar in Petelin, 

2001). 

Gibalne sposobnosti so prirojene (gensko pogojene) in jih lahko izmerimo s standardiziranimi 

pripomočki. Od njih je odvisno delovanje posameznika (Kremžar in Petelin, 2001). To so 

koordinacija, ravnotežje, gibljivost, moč, hitrost, natančnost in vzdržljivost. So temelj za 

razvoj gibalnih spretnosti (Retar, 2019).  

 

1.3.1. Koordinacija 

Je ustrezno oblikovanje in kakovostno izvajanje zapletenih gibalnih aktivnosti. Pet osnovnih 

značilnosti koordiniranega gibanja so pravočasnost (časovno usklajeno gibanje), izvirnost 

(prilagajanje gibov različnim zahtevam), pravilnost (ustreznost in natančno izvajanje gibov), 

stabilnost (zanesljivo in identično izvajanje gibov pri ponovitvi) in racionalnost (učinkovito 

in ekonomično izvajanje gibov). Je sposobnost, za katero je potrebno dobro zaznavanje 

telesne sheme in dobra prostorska orientacija (Pistotnik, 2011), saj sodeluje predvsem pri 

novih, zahtevnih ali nepredvidljivih motoričnih aktivnostih. Koordinacija se kaže kot 

sposobnost natančne in pravočasne izvedbe giba, hitre spremembe smeri, izvajanje ritmičnih, 

nenaučenih in težkih nalog, lateralnost (izvajanje motoričnih nalog tudi z neprednostno roko 

ali nogo) ter usklajevanje zgornjega in spodnjega dela telesa (Ušaj, 2003).  
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Več gibalnih izkušenj kot ima posameznik, večje bodo možnosti združevanja v nove in 

kakovostnejše gibalne aktivnosti (Retar, 2019). Pri koordinaciji je še posebno pomembna čim 

hitrejša avtomatizacija (ki jo dosežemo z gibalnim učenjem), saj omogoča lažje pridobivanje 

gibalnih izkušenj (Ušaj, 2003). Razvoj koordinacije je zelo pomemben, saj je usklajeno 

delovanje telesa močno povezano z vsemi ostalimi sposobnostmi (Retar, 2019). Njen razvoj 

je do petnajstega leta najhitrejši, po dvajsetem pa začne postopoma upadati (Pistotnik, 2011). 

 

1.3.2. Ravnotežje 

Je sposobnost, preko katere zaznavamo položaj, držo in gibanje telesa oz. posameznih delov 

telesa v času in prostoru (Škof, 2016b). S pomočjo dobro razvitega ravnotežja zmoremo 

ohranjati stabilni položaj kljub gravitacijski sili ali drugim motečim dejavnikom (Retar, 

2019). Razvije se nekje do šestega leta, s starostjo pa začne upadati (Cemič, 1997). Ravnotežje 

sestavljata sposobnost ohranjanja in vzpostavljanja. S pomočjo sposobnosti ohranjanja 

ravnotežja oblikujemo korektivne oz. kompenzacijske gibe, ko zunanje sile porušijo stabilni 

položaj (npr. pri sunku giba). Ti gibi z ustrezno silo delujejo v nasprotni smeri kot odklon 

težišča. Pri vzpostavljanju ravnotežja pa smo po motnjah ravnotežnega čutila zmožni hitro 

najti prvotno ravnotežje. Ta sposobnost je pomembna npr. pri plesu ali ritmični gimnastiki 

(Retar, 2019). 

 

1.3.3. Gibljivost 

Za opis gibljivosti se uporabljata tudi pojma prožnost in gibčnost. Vendar jih je potrebno 

ločiti, saj ti trije pojmi nimajo enakega pomena. Prožnost je podredni pojem gibljivosti, 

gibčnost pa nadredni. Prožnost je opredeljena kot lastnost mišice, ki se raztegne, če nanjo 

vpliva sila. Ko sila neha delovati, se mišica vrne v prvotno stanje. Gibčnost je definirana kot 

posameznikova lastnost, s pomočjo katere se lahko hitro in koordinirano gibamo z velikimi 

amplitudami (Retar, 2019). Gibljivost pa opredelimo kot spretnost izvajanja gibov z 

največjimi amplitudami (Šarabon, 2016a). 

Poznamo aktivno in pasivno gibljivost. Aktivna je tista, s katero dosežemo določeno 

amplitudo z lastno mišično silo. Pasivna je tista, s katero dosežemo določeno amplitudo pod 

vplivom zunanjih sil. Amplitude gibov so večje pri pasivni obliki gibanja, aktivna oblika pa 

je bolj uporabljena pri športu. Gibljivost ima nizek koeficient prirojenosti, kar omogoča velik 

vpliv na njen razvoj. Je tudi sposobnost, ki je odvisna od zunanjih in notranjih dejavnikov 

(Retar, 2019).  

Dobra gibljivost lajša usvajanje tehnike gibanja, veča ekonomičnost, manjša možnost 

poškodb, pozitivno vpliva na telesno držo, vpliva na vsakodnevne gibalne aktivnosti in 

pozitivno vpliva na ostale gibalne sposobnosti (Retar, 2019). 

 

1.3.4. Moč  

Moč opredelimo kot zmožnost opravljanja dela v določeni časovni enoti. Določeni 

strokovnjaki jo poimenujejo tudi sila (Retar, 2019). Gre za izkoriščanje mišične sile za 

premagovanje zunanjih sil. Poznamo tri oblike: eksplozivna (kako hitro premagujemo 

zunanje sile), repetitivna (ponavljanje premagovanja zunanjih sil) in statična (mišice napenjaš 

dlje časa) (Pistotnik, 2011). 

Najpogosteje se naše mišice upirajo sili gravitacije oz. težnosti; nekatere se upirajo ves čas, 

da ohranijo pokončno držo telesa. Tudi moč je sposobnost, ki ima nizek koeficient prirojenosti 
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in jo lahko razvijemo z lastno aktivnostjo (Retar, 2019). Izboljšanje moči pripomore k boljši 

izvedbi gibalnih aktivnosti, zmanjšuje možnost poškodb, pozitivno vpliva na zdravje in 

psihosocialni vidik življenja (Šarabon, 2016b).  

 

1.3.5. Hitrost 

Je sposobnost hitrega reagiranja, hitrega pospeševanja celega telesa oz. dela telesa in 

vzdrževanja hitrosti pri gibanju (npr. pri teku ali plavanju) (Škof, 2016c). Sem lahko 

prištevamo tudi sposobnost premagovanja ovir v najkrajšem možnem času (Pistotnik, 2011).  

Razvoj hitrosti je odvisen od fizioloških (dejavnosti živčevja), bioloških (sestave mišičnega 

tkiva), psiholoških (le-ti imajo različne vplive) in morfoloških (hitro premikanje telesa v 

prostoru) dejavnikov ter od razvoja ostalih gibalnih sposobnostih (Retar, 2019). Prej se razvije 

pri deklicah (do dvanajstega leta) kot pri dečkih (Cemič, 1997).   

 

1.3.6. Natančnost 

Je sposobnost določiti ustrezno smer in silo, s katerima usmerimo telo ali predmet v določen 

cilj (Retar, 2019). Na natančnost vplivajo čutilo za vid, kinestetično čutilo in osrednji živčni 

sistem (Pistotnik, 2011). Sestavljena je iz sposobnosti doseganja cilja z vodenjem ali 

metanjem (Cemič, 1997).  

 

1.3.7. Vzdržljivost 

Je opredeljena kot funkcionalna sposobnost, zaradi katere smo zmožni izvajati gibalne oz. 

športne dalj časa trajajoče aktivnosti, pri tem pa ohranjamo enako učinkovitost (Retar, 2019). 

Vzdržljivost bi lahko tudi poimenovali kot odpornost proti utrujenosti (Škof, 2016c). Delimo 

jo na splošno in specifično (Cemič, 1997). O splošni vzdržljivosti govorimo, kadar 

obvladujemo napore pri izvajanju splošnih gibalnih nalog, o specifični pa kadar uspešno 

premagujemo dolgotrajne napore pri določenem športu (Retar, 2019). Slabša vzdržljivost 

predstavlja hitrejšo utrujenost pri fizični ali mentalni dejavnosti, po njej pa potrebujemo dalj 

časa za počitek (Škof, 2016c). 

 

1.4. Gibanje in kognicija 
Slabše otrokovo gibanje onemogoča sprejemanje zadostnih čutnih informacij. Okrnjenost 

otrokovega čutnega zaznavanja pa onemogoča razvoj gibanja. Ustrezen razvoj gibanja in 

zaznavanja pa sta osnovi za razvoj kognicije (Pauli in Kisch, 1996). V zgodnjem otroštvu 

otrok svoje razmišljanje izraža preko gibanja, ki je eden izmed pokazateljev otrokovega 

kognitivnega razvoja. Dobljene izkušnje preko (gibalnega) raziskovanja predstavljajo temelj 

otrokovega intelektualnega razvoja (Martinjak, 2004). Povezavo motoričnega in 

perceptivnega sistema ter njuno konstantno integracijo informacij imenujemo senzomotorika 

(Marinšek in Rajtmajer, 2017). Pomembnost povezave med gibanjem in kognicijo poudari 

tudi Piaget, predvsem pri prvi stopnji njegove spoznavne teorije, imenovani senzomotorična 

stopnja. Dojenček v prvem mesecu življenja začne vzpostavljati stik z okoljem preko 

refleksov (vrsta giba). Zaradi zadovoljstva, ki mu ga prinaša gibanje, začne ponavljati 

dejavnosti. S tem gibi postanejo ciljno orientirani in začne se razvoj kognicije. Do 18. meseca 

se otrok uči in razvija preko poskusov in napak ter raziskuje svoje posledice. Med 18. in 24. 

mesecem pa se razvije sposobnost načrtovanja svojih dejanj (Zupančič, 2004). Preko gibov 

je torej otrok razvil sposobnosti razmišljanja, s katerim kasneje lahko operira na konkretnem 
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in abstraktnem nivoju. Tudi na drugi in tretji stopnji spoznavnega razvoja (predoperacionalna 

stopnja in stopnja konkretno logičnih operacij) je gibanje še vedno pomembno, saj omogoča 

preizkušanje, gradnjo in rokovanje s predmeti (Martinjak, 2004).  

Gibanje tudi omogoča občutek varnosti. Pripomore k otrokovemu boljšemu počutju. Več ko 

se otrok giba, bolj spoznava sebe in svoje sposobnosti, kaj in koliko zmore. Gibalne navade 

pridobljene v obdobju otroštva, lahko trajno vplivajo na otrokovo motorično, socialno, 

kognitivno in emocionalno področje. Tudi najmanjša odstopanja v razvojnem načrtu lahko 

privedejo do upočasnjenega gibalnega razvoja ali manj zrelih oz. kakovostnih gibalnih 

vzorcev (Žgur in Filipčič, 2021). Vsak manko gibanja v otroštvu povzroči težave kasneje v 

življenju. Gibanje v kasnejših letih ne more nadomestiti izpada v otroštvu, saj ima vedno 

manjši vpliv na razvoj (Doupona Topič in Petrović, 2007).  

 

2. RAZVOJNI MEJNIKI  
 

Po navadi gibalni razvoj otroka poteka po določenih korakih, imenovanih razvojni mejniki 

(Kurtz, 2003). To so dosežki, ki jih v razvoju otrok osvoji v predvidljivem zaporedju in so 

pogoj za kompleksnejše oblike vedenja (Marjanovič Umek idr., 2004). Pojavljajo se v točno 

določenem zaporedju in nam omogočajo napoved otrokovega razvoja. Imajo enako sosledje 

pri vsakem otroku, ne pa tudi enako hitrost. Ta je individualna vsakemu (Kurtz, 2003). Vsak 

mejnik predstavlja pridobitev nove sposobnosti, ki otroku omogoča natančnejše in bolj 

nadzorovano gibanje. S postopnim razvojem nastaja vedno bolj celovit sistem gibanja, ki 

omogoča bolj kakovostno raziskovanje in nadzorovanje okolja (Marjanovič Umek idr., 2004).  

Razvojni mejniki nam omogočajo, da identificiramo otroke z upočasnjenim razvojem v 

primerjavi z otroki enake starosti. Npr. lahko predvidevamo nerodnost pri teku 18-mesečnega 

otroka, ne moremo pa trditi, da je to normalno za petletnika. Odstopanja pri osvajanju 

razvojnih mejnikov se lahko kažejo kot nerodnost. Večja kot so ta, bolj so zaskrbljujoča 

(Kurtz, 2003). Nerodnost starši opazijo kot odklonilno gibalno vedenje in samostojnost pri 

dnevnih opravilih svojih otrok v primerjavi z vrstniki. Pri športu je tak otrok zelo nespreten z 

žogo, ne vzdržuje tempa pri tekmovalnih dejavnostih, pri športnih igrah se drži ob strani, pri 

skupinskih dejavnostih je najpogosteje izbran med zadnjimi … Nerodnost se sicer z 

odraščanjem izboljša, vendar ne izzveni. Lahko se kaže pri grobi motoriki ali fini motoriki 

(Kremžar in Petelin, 2001). V tabeli 1 smo prikazali nekaj osnovnih razvojnih mejnikov in 

njihov vrstni red razvoja.  
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Tabela 1: Razvojni mejniki v določenem časovnem okvirju (prirejeno po: Marjanovič Umek 

idr., 2004) 

ČASOVNI 

OKVIR 

MEJNIK 

1.–3. mesec Obračanje dojenčka z boka na hrbet. 

2. mesec Manipulacija s predmetom z eno roko. 

2.–4. mesec Dvig in nadzor glave v ležečem položaju na trebuhu. 

4. mesec Seganje po predmetu, manipulacija s predmetom z obema rokama. 

3. mesec Sedenje ob opori. 

5.–7. mesec Obračanje dojenčka s trebuha na hrbet, samostojno sedenje, pobiranje 

predmetov. 

6.–8. mesec Dvig ob opori v sedeč položaj, premikanje dojenčka (npr. plezanje, hoja 

po štirih). 

8.–12. mesec Dvig ob opori v stoječ položaj, hoja s pomočjo. 

9. mesec Pincetni prijem.  

9.–13. mesec Samostojna hoja, usvajanje risanja. 

12.–18. mesec Hoja po stopnicah ob opori. 

2. leto Tek in skok z obema nogama, samostojno hranjenje z žlico. 

3. leto Poskakovanje in preskakovanje, natakanje pijače v skodelico, uporaba 

vilice, zapenjanje gumbov, preris preprostih geometrijskih likov. 

3.–4. leto Rezanje s škarjami, pojav dominantne roke. 

4. leto Dokaj natančno metanje predmetov. 

5.–7. leto Vožnja s kolesom, zapis imena, zapenjanje zakritih gumbov in zadrge. 

8. leto Spretna uporaba noža. 
 

 

2.1. Razvoj grobe in fine motorike 
O grobi motoriki govorimo, ko uporabljamo velike mišične skupine za izvajanje gibanja. Taki 

gibi so naravne oblike gibanja. Pojem naravne oblike gibanja zajema gibe, ki jih je človek 

najprej razvil v svoji evoluciji. Je najstarejši način gibanja (Karpljuk, idr., 2013). Ločimo jih 

na dve skupini, in sicer pedipulacija in manipulacija. Pedipulacija zajema plazenje, lazenje, 

hojo, tek, padce, plezanje, skoke v daljino, višino in globino. Manipulacija zajema metanje in 

lovljenje predmetov, udarce, blokade in prijeme. Fina motorika predstavlja uporabo majhnih 

mišičnih skupin, npr. gibanje zapestja ali prstov (Karpljuk idr., 2013). 

Eno izmed načel navaja, da razvoj poteka od velikih ter nediferenciranih gibov do specifičnih 

in nadzorovani gibov (Kremžar in Petelin, 2001). To pomeni, da otrok najprej razvije uporabo 

velikih mišičnih skupin, npr. stisk pesti, in šele nato manjše mišične skupine, npr. pincetni 

prijem. Slednji je namreč bolj specifičen in natančen gib (Kurtz, 2003).  

V razvoju motorike se lahko pojavijo težave, ki jim rečemo tudi motnje. Nastanejo lahko 

zaradi poškodb ali pa pride do težav pri možganskem funkcioniranju. Motnje grobe motorike 

se kažejo predvsem kot slabo usklajevanje delov telesa. To je najbolj opazno pri plezanju, 

skakanju ali metanju. Zaradi motenj grobe motorike je izvedba gibalnih aktivnosti okorna, 

počasna, brez ustrezne moči, opažamo nezanesljivost in nesproščenost. Otrokom s težavami 

na področju grobe motorike po navadi primanjkuje gibalnih izkušenj, saj jih je sram ali pa 

imajo odrasli pretirano zaščitniški odnos do njih. Motnje fine motorike pa so najbolj izrazite 

pri pisanju, tehničnem pouku ali domačih opravilih. Lahko pa jih opazimo tudi pri športnih 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

9 
 

dejavnostih, in sicer otrok izkazuje težave z natančno izvedbo gibalne dejavnosti (npr. 

metanje žoge), njihovo gibanje deluje nenadzorovano, imajo občutek, da se stvari okoli njih 

dogajajo prehitro. Njihove motorične akcije so površne in nerodne. Motnje fine motorike se 

lahko pojavijo tudi na področju govora, globinsko-perceptivnega in taktilnega zaznavanja in 

vplivajo na neustrezno razvito telesno shemo (Kremžar in Petelin, 2001).  

 

3. ZAZNAVANJE 
 

Zaznavanje zajema sprejem dražljajev iz okolja ali telesa in pošiljanje le-teh v možgane, kjer 

se predelajo (Pauli in Kisch, 1996). Naše telo dražljaje sprejema preko 7 čutilnih sistemov oz. 

preko čutil: 

1. Taktilni sistem sprejema dražljaje preko otipa na koži. 

2. Vestibularni sistem sprejema dražljaje preko čutila za ravnotežje v srednjem ušesu. 

3. Proprioceptivni ali kinestetični sistem sprejema dražljaje preko čutila v mišicah, kitah 

in sklepih. 

4. Gustatorični sistem sprejema dražljaje preko čutila okusa na jeziku in nebu.  

5. Vizualni sistem sprejema dražljaje skozi čutila v očeh. 

6. Akustični ali avditivni sistem sprejema dražljaje preko čutila v polžu srednjega ušesa. 

7. Olfaktorični sistem sprejema dražljaje preko čutila v nosu (Pauli in Kisch, 1996). 

Predelovanje dražljajev poteka nezavedno v različnih predelih možganov. 99 % vseh prejetih 

dražljajev se ne zavedamo in se na njih ne odzovemo. Katere dražljaje bodo čutila sprejela, je 

odvisno od vsakega posameznika. K izbiri pripomore pozornost, jakost dražljaja, čustva, 

motivacija ali pričakovanje. Lažje se sprejme pričakovane ali pozitivne dražljaje kot 

nepričakovane ali negativne. Z izbiro tudi ločimo pomembne od nepomembnih dražljajev. 

Osebe, ki imajo težave pri filtriranju dražljajev, delujejo raztreseno, saj so preobremenjene. 

Analiza prejetih informacij poteka v možganih in jo imenujemo senzorna integracija (Pauli in 

Kisch, 1996).  

Zaznavanje je neločljivo povezano z gibanjem. S pomočjo zaznav oblikujemo gibalne 

odgovore, s katerimi vstopamo v interakcijo z okoljem. Šestfazni model obdelovanja 

informacij opisuje postopek obdelave senzornih informacij in oblikovanja gibalnega 

odgovora. V 1. fazi pride do zaznave telesa in/ali okolja, kjer se gibanje izvaja. Pri zaznavi so 

pomembni receptorji v naših čutilih. Sledi transport informacij od receptorjev do centralnega 

živčnega sistema v 2. fazi. V 3. fazi se prejete informacije analizira in ustvari gibalni odgovor. 

V 4. fazi se izoblikuje glavni ukaz. V 5. fazi pride do gibalne akcije oz. izvedbe giba. V zadnji, 

6. fazi pa se izvede nadzor in korekcija. To pomeni, da se preveri uspešnost odgovora in se 

ga, glede na uspešnost izvedbe gibanja v primerjavi z zahtevanim, prilagodi (Škof, 2016a). 

Pri zadnji fazi nadzora in korekcije sodeluje t. i. povratna vez (feedback), ki nam pove, ali je 

bila motorična izvedba pravilna ali pa ne (Kremžar in Petelin, 2001). Poda nam podatke o 

izvedbi giba in odpravljanju napak. Zaradi te lastnosti je gibalno učenje učinkovito (Štrucl, 

1999). 

Pri motnjah zaznavanja lahko pride to težav pri sprejemanju, prevajanju in predelavi 

dražljajev ali na poti do možganov. Na motnje zaznavanja lahko sklepamo, če sta vid in sluh 

nepoškodovana in/ali pa se otrok drugače odziva (Kremžar in Petelin, 2001). Posledica motnje 

je napačen odziv otroka. Možni vzroki za moteno zaznavanje so pomanjkanje kisika, 

prezgodnji porod, materina bolezen, uživanje alkohola, nikotina ali drugih nevarnih substanc 

v času nosečnosti, strup iz okolja, genska zasnova in zavračanje otroka (Pauli in Kisch, 1996).  
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4. TAKTILNI, VESTIBULARNI IN PROPRIOCEPTIVNI SISTEM 
 

Za normalno delovanje so potrebni vsi čutni sistemi, ki se med seboj povezujejo. Za gibanje 

pa je še posebno pomemben preplet treh sistemov, in sicer taktilnega, vestibularnega in 

proprioceptivnega. Integracija občutkov iz teh treh sistemov v času nosečnosti pomembno 

vpliva na razvoj možganov, kasneje pa nam poda natančno zaznavanje našega telesa, kar 

imenujemo zaznavanje telesne sheme. Ustrezno zaznavanje telesne sheme je pogoj za 

načrtovanje gibanja (Pauli in Kisch, 1996). Ohranjanje ravnotežja in zaznavanje gibanja je 

kot vsako gibalno aktivnost potrebno razvijati in avtomatizirati. Ko preizkušamo novo obliko 

gibalne dejavnosti (npr. hoja), telo najprej potrebuje nekaj časa, da avtomatizira držo in 

gibalne vzorce. Ko se določena gibalna dejavnost avtomatizira, jo je otrok zmožen opravljati 

brez usmerjanja pozornosti na vsak gib in jo lahko tudi nadgradi (npr. hojo v tek). Vaja je 

ključnega pomena, da se gibalna aktivnost shrani in začne avtomatično gibanje (Kremžar in 

Petelin, 2001). 

Vestibularni sistem zaznava ravnotežje. Receptorji se nahajajo v notranjem ušesu. Ti hkrati 

zaznavajo spremembe smeri, hitrost gibanja in pospeške v vse smeri. Receptorji neprestano 

pošiljajo informacije, tudi ko mirujemo, saj na nas konstantno vpliva sila težnosti. Integracija 

ravnotežnih dražljajev z ostalimi senzoričnimi in motoričnimi dražljaji nam omogoča nadzor 

nad ravnotežjem, pokončno držo in gibanjem. Ob nepravilnem delovanju vestibularnega 

sistema oseba porabi več energije za vzdrževanje ravnotežja in pokončnega položaja, zato se 

hitreje utrudi (Kremžar in Petelin, 2001). Tak otrok tudi težje spremlja premikajoče predmete. 

Namesto gladkega spremljanja predmeta z očmi, se pojavi skakanje. Posledično ima otrok 

težave pri igrah z žogo, risanju ravne črte, prepisovanju s table, zadrževanju pogleda v vrsti 

pri branju in prostorski orientaciji (predvsem z zaprtimi očmi) (Pauli in Kisch, 1996). Težave 

otrok, ki nimajo dovolj razvitega vestibularnega sistema, so nesproščeno telo (okornost in 

lesenost gibanja), slabše izoblikovano sočasno mišično krčenje (neusklajeno delovanje mišic 

na različnih straneh telesa), slabša sposobnost zavarovanja pred padcem (prepočasen 

obrambni odziv telesa), lahko je prisoten nemir (Kremžar in Petelin, 2001).  

Proprioceptivni in taktilni sistem težko ločimo. Rahel dotik vzburi le taktilni sistem. Močnejši 

dotik oz. pritisk pa vzbudi tudi propriocepcijo. Zaradi tesnega prepletanja teh dveh sistemov 

vedno nezavedno vemo, kje je kakšen del našega telesa. Oba sistema se razvijeta že v času 

nosečnosti (Pauli in Kisch, 1996). Propriocepcija (ali kinestezija) je senzorni sistem, ki 

zaznava izključno gibalno in telesno dejavnost. Procesira informacije o zavedanju telesa in 

njegovega gibanja ter sodeluje pri načrtovanju gibanja. Senzorne informacije dobi pri 

raztezanju in krčenju mišic, zaznavanju mišičnega tonusa ter vleke in pritiska v sklepih in 

vezeh. Deluje nezavedno. Izmenjava informacij deluje neprestano, če se gibamo ali mirujemo. 

Propriocepcija nam omogoči, da »vemo«, kje je kakšen del našega telesa in v kakšnem 

položaju je. Omogoča nam tudi, da zaznavamo svoje telo v prostoru brez pomoči vidnih 

dražljajev. Če ta sistem ne deluje pravilno, morajo posamezniki za zaznavanje uporabiti 

nadzor z vidnimi dražljaji. Drugače je posameznikovo gibanje nenačrtovano in nerodno. Brez 

uporabe vida težje določijo tudi položaj lastnih udov. Posledično imajo več težav pri gibanju, 

kar se opazi kot nerodnost (Kremžar in Petelin, 2001) 
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5. GIBALNO UČENJE 
 

Gibalno učenje pomeni učenje gibalnih vzorcev oz. učenje določene gibalne aktivnosti. Pri 

gibalnem učenju se prepletajo tri funkcije: opazovanje, razmišljanje in praksa. Ko otrok 

opazuje določeno gibalno aktivnost, začne o njej razmišljati. Hkrati med razmišljanjem začne 

načrtovati ponavljanje. Temu sledi fizično ponavljanje oz. vadba. Vadba pa ponovno 

vzpostavi potrebo po opazovanju gibanja in nadgradnji. Vse tri funkcije se med sabo ves čas 

prepletajo (Marinšek in Rajtmajer, 2017).  

Gibalno učenje je kompleksen proces. Celoten proces učenja poteka tako, da se najprej preveri 

kvaliteta informacij iz okolja in telesa s pomočjo čutil, živčnih poti, centralno živčnega 

sistema in centra za analizo v njem. Informacije iz čutil se po živčnih poteh prenašajo do 

centralnega živčnega sistema, kjer se integrirajo v centru za analizo informacij. Tu sodeluje 

tudi center za gibalni spomin. Primerja podatke in odstrani tiste, ki niso pomembni. S tem 

pridobimo uvid v gibanje ali položaj našega telesa. Integrirane informacije nato potujejo do 

gibalnih centrov, kjer se oblikuje gibalni program oz. gibalni odgovor. Ta potuje po živčnih 

poteh do ustrezne mišice in sproži odgovor. Novo naučeni gibalni programi se shranijo v 

centru za gibalni spomin. Pri učenju je pomemben tudi gibalni transfer, ki lajša učenje novih 

veščin tako, da jih primerja z že znanimi. Tudi to se dogaja v centru za gibalni spomin. Več 

kot se najde podobnosti z nekim gibanjem, hitreje ga bo otrok osvojil (Retar, 2019). 

Povezovanje gibalnih izkušenj in prenos v nove situacije imenujemo tudi praksija.  

Učenje gibanja poteka po 4 fazah:  

V 1. fazi se učenec seznani z novo gibalno nalogo. Vloga učitelja pri tej fazi je ta, da gibalno 

nalogo razloži in demonstrira. Učenec si ustvari lastni gibalni načrt, ki ga poskuša v več 

poskusih izvesti. Prvi poskusi so po navadi okorni z veliko napakami. Poleg realnih (pravih) 

gibov učenec izvede veliko odvečnih. V tej fazi za izvedbo porabi veliko energije in se tudi 

prej utrudi. Najmlajši otroci gibanje težko izvedejo le na podlagi opisa, zato je priporočljivo 

uporabiti domišljijo – učitelji lahko uporabijo zgodbo. V tej fazi je zelo pomembno, da učitelj 

dobro prikaže gibanje, usmerja pozornost na bistvene elemente, gibanje med izvajanjem 

popravlja (vedno popravlja le eno napako na enkrat), po izvedbi pa poda nadaljnja navodila 

glede na učenčeve napake (Pistotnik, 2011).  

V 2. fazi se odpravlja odvečne gibe in morebitne napake pri izvajanju. V tej fazi ima učitelj 

podporno vlogo – učenca motivira, da nadaljuje z izvedbo naloge. Pri tem popravlja napake, 

dopolnjuje gibanje in vztraja pri pravilni izvedbi naloge. Napake lahko popravlja med ali po 

izvedbi (Pistotnik, 2011). Pri začetnem spoznavanju novih gibalnih aktivnosti je nerodnost 

normalna. Z dovolj vaje načeloma izzveni. V primeru, da nerodnost kljub vaji vztraja, lahko 

pomislimo na specifične težave (Klavž, 2019).  

V 3. fazi učenčevo gibanje postaja vedno bolj tekoče. Počasi se avtomatizira. Gibanje postane 

lahkotnejše, saj učenec za izvedbo ne potrebuje več stalnega nadzora. Odvečnih gibov ni več, 

ostanejo samo realni. Aktivirajo se ustrezne mišične skupine. Gibanje postane vedno bolj 

energijsko racionalno. V tej fazi učitelj začne odpravljati najmanjše napake in širi gibalni 

program z novimi informacijami. Da lahko rečemo, da je neko gibanje avtomatizirano, ga 

mora učenec opraviti v težjih pogojih, npr. z večjo hitrostjo, natančnejšimi gibi, z večjo močjo 

… (Pistotnik, 2011). 

V 4. fazi pride do modifikacije. Učenec začne gibalno nalogo prilagajati svojim sposobnostim 

in tako razvije osebni slog. Ta proces se nikoli ne zaključi. Učenec novo gibanje poveže z že 
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znanimi v centru za gibalni spomin in ustvari nove asociacije. Te uporabi pri učenju naslednje 

nove gibalne naloge (Pistotnik, 2011). 

 

6. RAZVOJNA MOTNJA KOORDINACIJE  
 

6.1. Razvojna motnja koordinacije ali dispraksija?  
Motorično oz. gibalno načrtovanje z drugo besedo poimenujemo tudi praksis ali praksija. Gre 

za veščino, s katero zagotovimo ustrezno zamišljen gib ter njegovo organizacijo in usmeritev 

z namenom interakcije z okoljem. Glavni namen praksije je gibalni transfer oz. motorični 

prenos, ki nam omogoča uporabo telesa in gibalnih akcij v novih oz. neznanih motoričnih 

nalogah (Žgur in Filipčič, 2021). S pomočjo pravilno razvite praksije smo sposobni 

načrtovanja in izvedbe neznanih motoričnih aktivnosti v drugačnih pogojih (Kremžar in 

Petelin, 2001). Je značilnost posameznika, ki se razvije z odraščanjem. Praksijo lahko 

primerjamo tudi s »poveljstvom«, motoriko pa s sredstvom za dosego cilja (Ozbič, 2006).  

Če pri praksiji pride do oviranosti (kar imenujemo dispraksija), se posledice lahko kažejo kot 

težave pri načrtovanju motoričnega zaporedja v določenem časovno-prostorskem okvirju, 

težave pri predstavi in priklicu motoričnega programa ali težave na nivoju razmišljanja 

(Ozbič, 2006). Težave se izrazijo pri gibalnem učenju in planiranju nepoznanih motoričnih 

nalog, organiziranju gibanja in generalizaciji oz. prenosu naučenega v nove dejavnosti (Žgur 

in Filipčič, 2021). 

Za poimenovanje dispraksije se je v preteklosti uporabljalo veliko terminov. Na 

poimenovanje so močno vplivala poklicna ozadja strokovnjakov, ki so raziskovali težave z 

gibanjem. Najpogosteje so se uporabljali izrazi: nerodnost ali sindrom nerodnega otroka, 

minimalna možganska disfunkcija, razvojna apraksija, perceptivnomotorična disfunkcija, 

motorične učne težave, motnje senzorne integracije, motnja pozornosti in motorične 

percepcije in razvojna motnja koordinacije (Gibbs idr., 2007). Slednja je trenutno najbolj 

razširjeno poimenovanje (Kurtz, 2003). Termina dispraksija in razvojna motnja koordinacije 

torej lahko enačimo (Filipčič idr., 2014). V naši raziskovalni nalogi bomo uporabili termin 

razvojna motnja koordinacije (v nadaljevanju RMK), saj se ta izraz pojavi pri našima 

učencema.  

 

6.2. Definicija 
RMK spada v skupino specifičnih učnih težav. Gre za motnjo, pri kateri prihaja do težav v 

obdelavi prejetih senzornih dražljajev in otežuje usmerjeno gibanje (Filipčič, 2006). Težave 

se lahko pojavijo na kateremkoli koraku – pri načrtovanju, organiziranju ali izvajanju 

zaporednih gibov, zahtevanih pri določeni dejavnosti (npr. vezanje vezalk, postiljanje 

postelje, vožnja s kolesom, oblačenje … (Klavž, 2019). Kaže se kot težave pri koordinaciji, 

gibanju, organizaciji in predelavi senzornih informacij (Kremžar in Petelin, 2001). RMK je 

pravzaprav skriti primanjkljaj, saj imajo otroci težave pri gibalnih aktivnostih, kljub normalno 

razvitim refleksom, moči, tonusu, koordinaciji in čutilom (Kavkler, 2002). Pojavi se lahko v 

lažji ali težji obliki (Klavž, 2019).  
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Strokovni kriterij za opredelitev razvojne motnje koordinacije vsebuje 4 kriterije:  

A. Usvajanje in izvajanje usklajenih motoričnih veščin je bistveno slabše od 

pričakovanega glede na posameznikovo kronološko starost, njegove priložnosti za 

učenje in uporaba. Težave se kažejo kot nerodnost (npr. izpust predmetov iz rok ali 

zaletavanje v predmete), počasnost in nenatančnost pri izvajanju gibalnih aktivnosti 

(npr. uporaba škarij, jedilnega pribora, zapis, vožnja s kolesom). 

B. Težave opisane v kriteriju A pomembno vplivajo na vsakdanje aktivnosti (npr. skrb 

zase), šolsko uspešnost, naloge na delovnem mestu, prostočasne aktivnosti in igro.  

C. Simptomi se pojavijo že zgodaj v razvoju.  

D. Težav na motoričnem področju ni mogoče razložiti z motnjo v duševnem razvoju, 

okvaro vida ali nevrološkim stanjem, ki vpliva na gibanje (npr. cerebralna paraliza, 

mišična distrofija ali degenerativna motnja) (American Psychiatric Association, 

2013). 

 

6.3. Značilnosti in težave 
RMK se kaže kot motnja možganskega delovanja. Le-ta ovira integracijo občutkov dotika, 

ravnotežja in propriocepcije. Posledično ima otrok težave pri motoričnem načrtovanju. Vzrok 

je lahko deden ali pa gre za blažjo funkcionalno možgansko motnjo (Filipčič, 2006). Trenutno 

najbolj prevladujoče mnenje za nastanek RMK je prekinitev živčnih poti v možganih, ki so 

odgovorne za prenos čutnih informacij in gibalnih odgovorov. Vendar uradni in potrjeni 

vzroki še niso znani. Obstaja nekaj dejavnikov tveganja za nastanek RMK, npr. dednost, 

prezgodnji porod, uživanje alkohola, drog ali kajenje v času nosečnosti, nizka porodna teža 

otroka ali različne bolezni noseče matere (Klavž, 2019).  

Pri osebah z RMK gre za seštevek večih primanjkljajev, ki vplivajo na gibanje. Kaže se na 

širokem spektru in vsi nimajo vseh znakov (Kavkler, 2002). Težave se lahko kažejo kot slabše 

zavedanje prostora, slabša orientacija, slabši kratkoročni spomin, nespretnost pri koordinaciji 

fine in grobe motorike, slabša ali odsotna senzorna integracija, prisotnost taktilnih in 

perceptivnih težav, motena prostorska organizacija, slabši vidni spomin, slabo motorično 

načrtovanje, morebitni upočasnjen govorni razvoj (Ozbič, 2006). Gre za neozdravljivo stanje, 

ki lahko povzroča težave tudi pri kontroli drže, počasnem in nenatančnem usklajevanju 

gibalnih nalog, težave pri usvajanju in učenju novih gibalnih nalog ali nalog, ki zahtevajo 

predvidevanje in prilagajanje spremembam ter avtomatizaciji gibanja (Farmer idr., 2015). 

Lahko se pojavi tudi motnja pri obdelavi senzoričnih dražljajev, in sicer pri urejanju taktilnih, 

ravnotežnih in proprioceptivnih dražljajev. Težave se lahko kažejo kot motnje orientacije, 

telesne sheme, prostorske občutljivosti, znižan mišični tonus, neprimerna občutljivost na 

taktilne dražljaje ali moteno načrtovanje gibanja. Otrokovo gibanje je lahko počasno, 

neučinkovito, nepraktično, togo in/ali mehanično (Kremžar in Petelin, 2001). Okrnjena je 

lahko tudi samoevalvacija oz. metakognicija motoričnih aktivnosti. Lahko pride tudi do težav 

pri integraciji vidnih dražljajev, katerih posledica so težave pri branju in diferenciaciji. Zaradi 

slabše senzorne integracije imajo težave pri vidno-prostorski orientaciji (Juretič idr., 2014). 

Velikokrat se pojavi v kombinaciji z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami ali drugimi 

primanjkljaji, kot so motnja pozornosti, govorno-jezikovna motnja, motnja avtističnega 

spektra in bralno napisovalne motnje (npr. disleksija ali disgrafija) (Klavž, 2019). 

Že dojenčki izkazujejo določene znake RMK, in sicer delujejo nemirnejši, bolj so razdražljivi, 

imajo težave s hranjenjem, več jokajo (Filipčič, 2006) in kasneje usvajajo določene razvojne 

mejnike (npr. kasneje samostojno sedi, shodi ali spregovori). V predšolskem obdobju otrok z 

RMK izkazuje slabe finomotorične spretnosti. Predvsem se to opazi pri uporabi pisal, škarij, 
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jedilnega pribora in uporabi različnih pripomočkov. Pojavi se gibalna okornost, otrok izraža 

težave z lovljenjem in podajanjem žoge, preskokih, učenju vožnje s kolesom, ohranjanje 

ravnotežja na eni nogi. Delujejo tudi zelo nerodni, pogosto se zaletavajo v statične objekte ali 

druge osebe ter padajo brez pravega razloga. Pri šolskem otroku se poleg zgoraj omenjenih 

težav iz predšolskega obdobja nanizajo še dodatne težave na področju grafomotorike 

(počasno pisanje, slabše izoblikovana pisava), težave s samostojnim oblačenjem, pri 

zavezovanju vezalk, slabši kratkoročni spomin, pojavljajo se tudi težave s pozornostjo (Klavž, 

2019), velikokrat padejo, se težje spuščajo in/ali vzpenjajo po stopnicah, so napeti, ne 

razumejo prostorskih pojmov, kot so na, pred, zadaj (Filipčič, 2006). Zaradi slabše motorične 

spretnosti težje najdejo prijatelje, imajo slabšo samopodobo in posledično lahko doživljajo 

velike stiske (Klavž, 2019).  

Otrok z RMK ima težave pri mnogih šolskih predmetih, predvsem pri športu, tehniki, likovni 

umetnosti, matematiki (geometriji in pripravi grafov ter tabel) in pisanju (Filipčič idr., 2014). 

Pri pisanju se kažejo specifične težave, kot so premišljevanje o obliki črke, slabša besedna 

produkcija in oblika povedi, skromni pisni izdelki (kljub močnim verbalnim spretnostim 

otroka). Otrokov rokopis je pogosto nečitljiv, težave pa se pojavijo tudi pri pisnem 

izražanju/preverjanju znanja (Kavkler, 2002). Lahko pride tudi do zakasnelega razvoja 

dominantne roke. Ko pa se razvije, lahko privede do neenakomerne uporabe dominantne in 

nedominantne roke; zanemarja uporabo nedominantne. Očitna je tudi slabša vidno-motorična 

koordinacija (Juretič idr., 2014). Poleg težav z grobo in fino motoriko, se pogosto pojavljajo 

tudi artikulacijske težave, ki kasneje prerastejo v govorno-jezikovne težave. Predvsem se to 

opazi pri pisnem izražanju (Kavkler, 2002). Govorno-jezikovne težave se lahko kažejo kot 

spuščanje in substitucija glasov, nepravilno tvorjenje glasov, nepravilno zaporedje besed v 

stavku, težave z volumnom, dolžino in intonacije glasu. Govor je lahko tudi slabši zaradi težav 

pri organizaciji misli (Juretič idr., 2014). Lahko izkazujejo tudi slabe spretnosti pomnjenja, 

vendar le-te niso povezane z lenobo ali slabim spominom, ampak s slabšimi sposobnostmi 

procesiranja. Težko preberejo neverbalno komunikacijo in se ne znajo odzvati nanjo, kar 

lahko povzroči nenamerne prepire. Njihov govor je lahko nerazumljiv, pogosto kar momljajo. 

Lahko razumejo jezik, vendar ne zmorejo povedati, kar želijo (Kavkler, 2002).  

Učenec z RMK je v razredu lahko moteč. Pripomočki mu padajo po tleh, ima razmetano mizo, 

v šolo prihaja nepripravljen (brez potrebščin in domačih nalog), ima slabo ali celo neberljivo 

pisavo, potrebna so dodatna navodila, vse aktivnosti izvaja počasneje. Vse te težave niso 

posledice lenobe, ampak težav v učenčevem funkcioniranju (Filipčič idr., 2014). Imajo težave 

pri načrtovanju aktivnosti, časovnemu planiranju, opravljanju opravil v smiselnem zaporedju 

(lahko se pojavi tudi neupoštevanje zaporedja pravil), pri prehajanju med aktivnostmi, 

sledenju pri pouku, težje se prilagajajo spremembam (Juretič idr., 2014). Njihovi šolski 

izdelki ali delovni prostor so neurejeni. Časovno načrtovanje je ovirano (Kavkler, 2002). 

Ovirano je tudi prostorska orientacija. Otrok z RMK se hitro izgubi, pozabi pot, se zmede pri 

prehajanju med prostori. Ovirana je tudi orientacija na listu (Juretič idr., 2014). Otroci z RMK 

so pogosto razredni klovni ali pa se ostali sošolci norčujejo iz njih. Pogosto tudi okrivijo 

okolje za svojo nespretnost. Počutijo se negotovo, lahko imajo velika nihanja v razpoloženju 

– enkrat so veseli, takoj zatem pa žalostni (Kremžar in Petelin, 2001). RMK vpliva tudi na 

socialni vidik njihovega življenja. Nagnjeni so k osamljenosti in socialni izolaciji. Zaradi 

svojih težav so lahko manj motivirani, imajo nižjo samozavest, nekateri imajo tudi 

prekomerno težo ali težave s kardiovaskularnimi boleznimi (Farmer idr., 2015). So manj vešči 

komunikacijskih spretnosti, pogosto so deležni le enosmerne komunikacije. Zaradi težav s 

prilagajanjem in interpretacijo pogosto prihaja do nesporazumov pri upoštevanju pravil. 

Lahko se pojavijo tudi obsesivna vedenja (Juretič idr., 2014).  
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Težave se pri otroku z RMK pojavijo predvsem pri gibanju, ki zahteva učenje. Npr. sedenje, 

hoja ali vzpenjanje so vse razvojne spretnosti, ki se razvijejo z odraščanjem. Oblačenje, 

urejanje delovnega prostora ali šolsko delo pa so spretnosti, ki se jih mora otrok naučiti. Zato 

ima pri le-teh pogostokrat velike težave. Svojo telesno shemo težko zaznava, težje občuti 

svoje telo v prostoru. Zato k vsaki novi gibalni nalogi pristopajo negotovo in neodločno oz. 

se ji raje kar izognejo, saj se ne čutijo dovolj sposobne v primerjavi s sovrstniki (Kremžar in 

Petelin, 2001). Zaradi slabše propriocepcije svoje gibanje nadzirajo preko vizualnega kanala. 

Prav tako jim počasnejši tempo nalog omogoča boljšo koncentracijo pri izvajanju giba. Hitri 

gibi jim povzročajo veliko anksioznosti (Farmer idr., 2015).  

Kremžar in Petelin (2001) navajata nekatere gibalne aktivnosti, ki otrokom z RMK 

povzročajo težave. Te so zapenjanje gumbov in zadrge, oblačenje, sestopanje iz letvenika, 

gibanje med ovirami, ocena višine (npr. pri seskoku na kozi), guganje na viseči vrvi, seskok, 

rokovanje s predmeti, slabša koncentracija. Prav tako stvari opravlja neučinkovito, ima težave 

z uravnavanjem mišičnega tonusa, velikokrat se poškoduje (npr. se ureže, polije tekočino, 

spotakne, zaleti …), je čustveno bolj občutljiv, težje prenaša (lažje) telesne napore, se težje 

prilagodi in nima rad sodelovanja. Kavkler (2002) dodaja, da ima otrok težave tudi pri teku, 

kolesarjenju, smučanju, plesu in igrah z žogo. Ima slabšo koordinacijo oko-roka, kar 

posledično pomeni tudi težave pri lovljenju in metanju žoge, težje sledijo pravilom iger in 

potrebujejo sistematično načrtovan prosti čas. Imajo slabšo kontrolo drže (npr. se naslanjajo 

na zid), pomanjkljivo izvajajo določene gibe, imajo pomanjkljivo prostorsko orientacijo 

(posledično se zaletavajo v ljudi ali predmete), se izgubljajo pri prehajanju med prostori. 

Slabša je lahko tudi koordinacija obeh rok (npr. pri odpiranju škatel ali uporabi pribora). 

Starši poročajo, da so njihovi otroci, ki imajo RMK počasni, da potrebujejo pomoč pri 

oblačenju, da ne marajo dotikov (težave pri striženju, umivanju zob …), da še vedno kupujejo 

oblačila z zadrgami in »ježki«, da se oblačijo v napačnem zaporedju (npr. najprej čevlje in 

nato hlače), da se umažejo med jedjo, da imajo težave pri uporabi pribora, škarij, da še niso 

razvili prednostne roke, da jih je potrebno vedno čakati, da so se naučili govoriti kasneje, da 

imajo nečitljivo pisavo, da doma prepisujejo snov in da so nerodni. Učitelji opažajo, da učenci 

z RMK ne znajo držati pisala, da imajo neurejene šolske potrebščine oz. jih velikokrat 

izgubijo, se izgubijo med branjem, so nemirni, ne poslušajo, so nerodni, da imajo težave pri 

uporabi jedilnega pribora, škarij, njihove risbe so na stopnji predšolskega otroka in pri 

barvanju bolj umažejo sebe, imajo težave pri orientaciji, radi igrajo razrednega klovna, ne 

marajo loviti žoge, pri oblačenju so zadnji, narobe obujejo čevlje ali oblečejo pulover, imajo 

dobre matematične, računalniške in naravoslovne spretnosti ter dobro obvladajo računalnike. 

Otroci sami o sebi pravijo, da nimajo prijateljev, se redko smejijo, starši jim pogosto pozabijo 

pripraviti športno opremo, ne uspejo pravočasno prepisati s table, ne sledijo učiteljevemu 

nareku, ne marajo telovadbe, bojijo se žoge, se pogosto izgubijo in posledično tudi zamujajo, 

po nesreči se zaletijo v sošolce, nimajo domačih nalog, izpostavljajo, da si želijo delati, vendar 

včasih enostavno ne zmorejo (Kavkler, 2002).  

Ko opisujemo specifične primanjkljaje, vedno izpostavljamo le težave, ki nastanejo zaradi 

motnje. Prav je, da poleg šibkih področij izpostavimo tudi močna področja. Gibalno manj 

spretni učenci imajo lahko dobre komunikacijske in računalniške spretnosti, lahko že zgodaj 

obvladajo bralne veščine, imajo velik interes za zgodovino, zemljepis ali naravoslovje in 

imajo dobro logično sklepanje (Filipčič idr., 2014). Njihova močna področja so tudi 

ustvarjalnost, smisel za humor, vztrajnost, iznajdljivost, razmišljanje izven okvirjev, iskanje 

ustvarjalnih rešitev, dober besedni zaklad, empatija in pripravljenost pomagati drugim (Klavž, 

2019). Seveda pa je potrebno opozoriti, da se RMK pojavlja na spektru in da nimajo vsi otroci, 
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ki so diagnosticirani z RMK vseh zgoraj naštetih šibkih oz. močnih področij. Zato je vsak 

otrok obravnavan kot individuum, s svojimi lastnostmi.  

 

6.4. Odkrivanje težav 
Zanimanje za otroke, ki so imeli težave z gibanjem, se je začelo povečevati v začetku 

dvajsetega stoletja. Prve znanstvene raziskave pa so naredili šele v drugi polovici dvajsetega 

stoletja (Kurtz, 2003). Novejše raziskave so pokazale, da je RMK ugotovljena pri skoraj 6 % 

(Farmer idr, 2015) oz. med 8 % do 10 % (Kavkler, 2002) šoloobveznih otrok in pri kar 90 % 

otrok, ki imajo specifične učne težave (Kurtz, 2003). Pri deklicah se pogosteje izrazi težja 

oblika (Kavkler, 2002), različni avtorji pa ugotavljajo, da se težave pogosteje pojavljajo pri 

dečkih. Klavž (2019) navaja, da se RMK pri dečkih lahko pojavi tudi do 4-krat pogosteje. 

Približno 25 % otrok z RMK je prepoznanih že v predšolskem obdobju, ostalih 75 % pa je 

prepoznanih v prvem letu šolanja (Gibbs, idr., 2007). 

Otrokove težave lahko odkrije tudi SRP, ki opravi diagnostiko z učencem, pri katerem 

opažajo zaostanke pri osvajanju razvojnih mejnikov (npr. pri stoji, hoji …) in težave pri 

športni aktivnosti ali drugih gibalnih dejavnostih (predvsem pri koordinaciji oko-roka). 

Opravi diagnostiko, s katero ugotavlja možna odstopanja testiranega otroka od njegovih 

vrstnikov. S pomočjo zaupnih vprašalnikov, raznih testov, pogovorov s starši, učitelji in 

otrokom postavi anamnezo. Iz nje izhaja pri načrtovanju specialnopedagoške obravnave 

(Filipčič in Terčon, 2008).  

Za prepoznavanje RMK lahko uporabimo standardne teste, npr. test imitacije gibov, pregled 

intelektualnih operacij (po Piagetu), test Acadia, vizuo-perceptivne teste, teste vidno-

motorične integracije, test sheme telesa, nevrološki pregledi tonusa, lateraliziranosti, 

psihomotorike idr. (Ozbič, 2006). Primeren je tudi vprašalnik DCDQ (Developmental 

Coordinational Disorder Questinnaire) (Farmer idr., 2015) in test ABC gibanja (Henderson 

idr., 2014).  

RMK vpliva na celostno delovanje posameznika, saj vpliva na področje samostojnosti, 

vsakdanjih dejavnosti, igre, gibanja, komunikacije z okoljem, socializacije in kasneje šolskih 

veščin. Pogosto je diagnoza postavljena prepozno, kar vpliva na to, kakšno pomoč bo prejel 

otrok. Zaradi nenatančne diagnoze se pri otroku »odpravlja« aktualne težave (npr. težave pri 

pisanju), žal pa bi bilo potrebno začeti na osnovnem nivoju (Ozbič, 2006). Zaradi pogostega 

pojava nerodnosti pri šolajočih otrocih, se je pojavila miselnost, da bodo otroci nerodnost 

prerasli. Vendar pri mnogih otrocih temu ni tako. Pogosto se naučijo le živeti z omejitvami in 

se izogibati situacijam, ki jih ne bi zmogli nadzorovati (Kurtz, 2003).  

 

6.5. Pomoč otrokom z RMK 
Ko otroku nudimo pomoč, predvsem pri poučevanju gibanja, je pomembno, da se zavedamo 

določenih izhodišč. Pred učenjem moramo razumeti realna pričakovanja učencev, 

zmogljivosti učitelja in učnega okolja. Oceniti moramo predznanje, sposobnosti in 

motiviranost. Po potrebi se gibalne naloge poenostavi, prilagodi ali ponudi dodatno pomoč. 

Središče učenja je učenec, usmerimo se v njegov razvoj. Pomembno je, da mu v celotnem 

procesu omogočamo celovito podporo (Retar, 2019). Pri pomoči otrokom z RMK imajo 

pomembno vlogo tudi SRP. Le-ti na podlagi specifičnih potreb učenca oblikujejo individualne 

programe pomoči za odpravljanje učenčevih primanjkljajev (Gamser 2011). Pri delu naj bi 

uporabljali preverjene pristope, specialnopedagoško pomoč, čimprejšnjo intervencijo in razne 

didaktične pripomočke. Pri tem je poudarek na pomoči tako otroku kot staršem. Pri 
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načrtovanju obravnave se morajo posvetiti tako gibalnemu razvoju kot posledicam gibalnih 

primanjkljajev na intelektualnem, socialnem in čustvenem razvoju. Pomemben del celostne 

pomoči otroku je tudi svetovanje učiteljem in pomoč otroku v razredu (Filipčič in Terčon, 

2008). Pomoč naj vključuje tudi svetovanje staršem, iskanje ustreznih didaktičnih 

pripomočkov, iskanje ustreznih prilagoditev, podajanje razlage na načine, ki učencu najbolj 

ustrezajo (Gamser, 2011). 

Otrok določene gibalne spretnosti in sposobnosti osvoji v t. i. optimalnem času. Ta pa ni 

odvisen le od otrokove kronološke starosti, ampak tudi od individualnega razvoja 

posameznega otroka. Starost lahko vpliva na pojav določene gibalne sposobnosti in 

spretnosti, vendar vsak otrok pride do določene stopnje v svojem tempu. Tako določeno 

gibalno spretnost in sposobnost osvojijo pri različnih starostih. Zato je individualen pristop k 

načrtovanju vadbe izrednega pomena, saj omogoča prilagoditev gibalnih nalog otrokovim 

sposobnostim, znanju in motivaciji (Žgur in Filipčič, 2021). 

Načeloma se otroci z RMK lahko naučijo gibalnih aktivnosti, vendar potrebujejo drugačen 

pristop in veliko več vaje. Gibalnih aktivnosti ne zmorejo osvojiti spontano, potrebujejo 

usmerjanje. Kljub temu pa bo izvedba gibanja na koncu najverjetneje manj kvalitetna (Klavž, 

2019).  

 

6.5.1. Prilagoditve  

Ena izmed oblik pomoči otroku s specifičnimi učnimi primanjkljaji so prilagoditve, ki mu 

olajšajo vsakodnevne šolske obveznosti. Med najpogostejšimi so didaktična gradiva (npr. 

debelejša pisala oz. nastavki za pisala, nedrseče podlage, dovolj velike radirke, prilagojeno 

geometrijsko orodje, svinčniki z mehkejšim grafitom, prilagojeni zvezki z večjim črtovjem 

ali kvadratki), možnost uporabe prenosnega računalnika, fotokopije obsežnejše učne snovi, 

pripravljeni povzetki snovi, barvno označevanje pomembnih informacij, mesto v učilnici, kjer 

ima najbolj optimalno pozicijo za delo, dovolj prostora za pripomočke, stalni prostor v 

učilnici za učne in tehnične pripomočke, možnost podaljšanega časa pri ustnem in pisnem 

ocenjevanju znanja, prilagojeni testi (npr. več prostora za odgovor, večji razmak med 

vrsticami …), možnost neupoštevanja specifičnih napak, ki so posledica primanjkljajev, 

prilagojeno ocenjevanje (npr. pri merjenju ali pri izvajanju športnih aktivnosti), konstruktivno 

opominjanje, sodelovanje s starši, delitev naloge na več korakov, preverjanje razumevanja 

učenca, dajanje enostavnih navodil, pomoč sošolcev, redne pohvale za trud. Poleg ustreznih 

prilagoditev pa je izredno pomembna tudi strpnost učiteljev in sošolcev (Filipčič idr., 2014).  

Poleg že naštetih prilagoditev lahko učencu z RMK ponudimo tudi nedrseče podlage na stolih, 

tršo podlago med listi (v primeru premočnega pritiska na podlago), več prostora med klopmi 

in dovolj velika klop (dovolj velika delovna površina), uporaba klopi z nagibom. Primerna je 

tudi uporaba urnikov in organizatorjev, kartončkov s ponazoritvijo ali opisom korakov 

določenih dejavnosti (npr. priprava torbe), prilagojenih delovnih listov. Odstraniti je potrebno 

moteče dražljaje. Pri ocenjevanju znanja se kontrolno nalogo lahko razdeli na posamezne 

sklope ali pa se uporabi nadomestno obliko zapisa (npr. asistent, računalnik …), uporabi se 

opozorilne kartončke in barvne oznake, prostori za odgovor so posebej označeni, razporedi 

se manj vprašanj na en list, lahko se nadomesti pisno oceno z ustno. Narek se lahko izvaja po 

krajših enotah. Praktične izvedbe se lahko opiše namesto izvede (Juretič idr., 2014).  
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6.5.2. Strategije dela 

Različni avtorji priporočajo različne načine pomoči. Ozbičeva (2006) se je osredotočila na 

razvoj fine motorike in priporoča pomoč na treh stopnjah:  

a) osnovna: vaje za poznavanje telesne sheme in razumevanje povezave med telesom, 

prostorom in gibanjem;  

b) splošna: vaje za obvladovanje klasifikacije, seriacije, konzervacije, konkretnega 

mišljenja, grobe in finemotorike; 

c) specifična: vaje za krepitev grafomotoričnih spretnosti.  

Na osnovnem nivoju avtorica navaja statične vaje (npr. razni položaji za zavedanje telesa, 

razvoj občutka stika s tlemi, občutka teže …), vaje z dotiki (npr. risanje s prstom, razne 

masaže …), vaje za kognicijo in opazovanje (npr. opazovanje gibanja, tudi lastnega telesa, 

urjenje zavesti o telesnih mejah …), vaje za tip (npr. dotikanje površin, oris predmetov z 

dotiki, tipno prepoznavanje predmetov …), vaje za kinestezijo, propriocepcijo in ravnotežje 

(npr. razvoj mišičnega tonusa, nenavadne pozicije telesa, rokovanje z materiali …) in 

dinamične vaje (npr. orientacija, motorične vaje, hitro gibanje …). Za splošno stopnjo 

avtorica priporoča predvsem vaje za krepitev fine (gimnastika prstov, mečkanje, trganje, 

nizanje, tkanje, origami …) in grobe motorike (skok čez kolebnico, domača opravila, hoja v 

različne smeri, ples, ritmiziranje, plezanje, aktivnosti za ravnotežje, evritmija …). Na zadnji 

stopnji navaja grafomotorične vaje, ki si sledijo od velikih do malih gibov rok, prehod iz 

velike površine na male in iz navpične smeri na vodoravno. Navaja vaje, kot so npr. 

sestavljanje, povezovanje pik, risanje črk, pisanje z različnimi pripomočki … Kot posebno 

obliko pomoči navaja razne oblike sproščanja (npr. vaje iz Montessori in waldorfske 

pedagogike, joga, funkcionalno učenje ...) in gibalno-ritmične dejavnosti (ples, izštevanke, 

ritmika …) (Ozbič, 2006).  

Tudi Kremžar in Petelin (2001) navajata svojevrsten način pomoči. Izpostavljata obravnavo, 

ki ima v ravnovesju utrjevanje zaznavanja in gibanja ter praktičnih spretnosti. Priporočata 

učenje gibanja prek iger s čutili in različnimi gibalnimi vzorci, ki naj bo čim manj naporno. 

Učenje s posnemanjem odsvetujeta, saj naj bi predstavljal preveč pasiven pristop. Raje 

priporočata fizično vodenje otroka. Priporočata tudi ustvarjanje nenavadnih nalog, kjer otrok 

najprej miselno poskuša načrtovati in rešiti nalogo in ustno opiše dogajanje. Zagovarjata, da 

naj bi bil govorni opis enakovreden gibalnemu.  

Klavž (2019) priporoča učenje nove aktivnosti po korakih. Šele ko otrok osvoji predhodni 

korak, lahko nadaljujemo z novim. V veliko pomoč so tudi vizualne opore, ki prikazujejo te 

korake. Pri tem je pomembno, da otroku omogočimo lastno oblikovanje giba in ne zahtevamo 

točno določene izvedbe. Prav tako ne smemo delati namesto otroka, lahko le pomagamo, ko 

to potrebuje. Prostor, kjer se otrok uči nove gibalne aktivnosti, naj ne bo hrupen in brez 

motečih dejavnikov. Pri podajanju informacij uporabimo očesni kontakt. Navodila podajamo 

po korakih (1 ali 2 informaciji na enkrat). Po potrebi spodbudimo, da otrok navodilo ponovi. 

Različni avtorji so navajali različne pristope in načine pomoči. Ti so zapisani po področjih, 

kjer ima otrok z RMK največ težav.  

a) Razvoj grafomotoričnih in finomotoričnih spretnosti: vaje za izboljšanje gibanja 

oči in vidnega sledenja, za izboljšanje mišičnega tonusa, za izboljšanje vidno-

motorične koordinacije (Gamser, 2011), za spodbujanje grafomotorike − risanje z 

različnimi pisali na različne površine, učenje črk, oblikovanje črk iz različnih 

materialov, kontrola pritiska, opore za lažjo orientacijo in omejitev pisalnega prostora, 

uporaba računalnika, trening Kellerjeve (Filipčič idr., 2014), nizanje perlic, 

sestavljanje kock, prenašanje majhnih predmetov s pinceto, oblikovanje plastelina, 
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gline, testa, uporaba ščipalk, zavijanje vijakov … (Klavž, 2019). Vaje za ogrevanje 

prstov ali dlani in za sproščanje mišic (Juretič idr., 2014). 

b) Razvoj organizacijskih spretnosti: dnevni in tedenski seznam obveznosti, oznaka 

pomembnih dogodkov, slikovni urnik, uporaba različnih barv za posamezno 

obveznost, kartončki s koraki kompleksnejših nalog, beležka, načrt dela, strategija 

»struktura dlani (za eseje in spise), pomoč sošolca … (Gamser, 2011). Otroka 

spodbudimo, da svoje stvari po uporabi vedno pospravi na isto mesto. To mesto lahko 

označimo z nalepko. Pri uvajanju urnika uporabimo barve. Otroka tudi seznanjamo z 

dnevnimi dejavnostmi, da se bo ta počutil varneje. Pri urejanju šolske torbe otroka 

naučimo uporabe posameznik predalčkov. Jutranjo rutino lahko podkrepimo z 

vizualnim urnikom (Klavž, 2019). 

c) Razvoj socialnih veščin: učenje skozi domišljijsko igro, spodbude za vključevanje v 

razred, delo v paru, dober zgled starejših učencev, s socialnimi zgodbami (Gamser, 

2011). Na sploh so priporočene aktivnosti, ki ne spodbujajo tekmovanja z vrstniki, da 

lahko otrok z RMK opravi nalogo glede na svoje spretnosti in sposobnosti (Klavž, 

2019). 

d) Priporočila pri športni vzgoji: poznavanje učenčevih vzrokov gibalne nespretnosti, 

pridobivanje informacij o učencu, seznanitev sošolcev, netoleranca do zasmehovanja, 

preprosti in praktični prikazi vaj, uporaba blazin, talnih oznak, stožcev, uporaba 

glasbe, preverjanje razumevanja navodil, načrtovanje takih aktivnosti, kjer se bo 

učenec počutil varnega, individualna pomoč, učenje po korakih, krepitev grobe 

motorike, predvsem usvajanje naravnih oblik gibanja (Filipčič idr., 2014). 

e) Krepitev ravnotežja: hoja po črti narisani s kredo (sprva naj bo ravna, kasneje vedno 

bolj vijugasta), ravnotežna deska, uporaba trampolina, dejavnosti na vodi (supanje) 

(Klavž, 2019). 

f) Koordinacija oko-roka, oko-noga: tek v vse smeri, sonožni poskoki (npr. preko 

kolebnice naprej/nazaj, v prostorčke lestve), hoja čez lestev, enonožni poskoki, 

aktivnosti z različnimi žogami:  

o metanje (npr. v zrak, čez glavo, iz roke v roko, naprej, nazaj …),  

o aktivnosti v kombinaciji z lovljenjem (npr. lovljenje v teku, odskoku),  

o odbijanje (npr. v tla, z obema rokama, z eno roko, na vso moč, brez moči, z 

dlanjo v zid, z eno nogo navzgor/navzdol …),  

o vodenje (npr. slalomsko z dlanmi ali nogo mimo ovir),  

o kotaljenje (npr. v parih, partnerju med nogami),  

o podajanje (npr. partnerju, čez mrežo), 

o metanje (npr. v plastične škatle, na različne načine), 

o ujemanje (npr. po dveh odskokih, v zraku …), 

o izvajanje osmic okoli žog (npr. v gibanju bočno, naprej, nazaj …) (Filipčič in 

Terčon, 2008).  

Predstopnja lovljenja žoge je lahko lovljenje milnih mehurčkov ali balonov. Kasneje 

uporabimo žoge različnih velikosti in materialov (Klavž, 2019). 
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7. BATERIJA ZA OCENO OTROKOVEGA GIBANJA 2 ALI ABC 

GIBANJA 2 
 

ABC gibanja 2 je pripomoček namenjen strokovnjakom, ki nudijo pomoč otrokom z 

gibalnimi težavami. Je zanesljiv test za ugotavljanje otrokovih gibalnih težav, med drugimi 

tudi za ugotavljanje RMK. Je standardizirani test s pomočjo katerega dobimo tako 

kvantitativne kot kvalitativne podatke o otrokovih gibalnih spretnostih in sposobnostih, torej 

dobimo vpogled tudi v to, kako otrok pristopa in izvaja posamezne naloge. ABC gibanja 2 

vsebuje 3 dele. To so standardizirani test ABC gibanja, vprašalnik ABC gibanja in 

spremljajoči priročnik, v katerem so podana navodila za izvedbo, točkovanje, interpretacijo. 

Prav tako so v priročniku podane norme za primerjavo dobljenih rezultatov s povprečnim 

rezultatom testirančevih vrstnikov. V priročniku lahko najdemo pomoč za oblikovanje oz. 

pripravo obravnave otroka z gibalnimi težavami. Zaradi standardiziranega instrumentarija je 

pripomoček uporaben tudi za ugotavljanje gibalnega napredka pri otroku (Henderson idr., 

2014).  

 

7.1. Standardizirani test ABC gibanja 2 
Standardizirani test vsebuje pripomočke, ki jih testator potrebuje za izvedbo. Ti pripomočki 

so: modri hranilnik z rumenimi kovanci, rumene koralde, rdeča vezalka, predloga poti za 

izvedbo naloge sledenje poti, rdeče pisalo Berol, vrečke s fižolom in 6 talnih podlag v obliki 

kvadrata (tri rumene, dve modri in ena modra z rdečo piko na sredini). Pripomočki se 

uporabljajo pri nalogah, ki preverjajo grobe in finomotorične spretnosti posameznika 

(Henderson idr., 2014).   

Pri izvedbi testa se uporablja tudi priročnik s smernicami za uporabo testa. V smernicah je 

zapisano, kaj testator potrebuje za izvedbo posamezne naloge, opis priprave (ki vsebuje 

napotke za pripravo okolja), opis naloge (opisuje postopek in izvajanje naloge testiranca in 

testatorja), prikaz (osvetli pomembne podatke, ki jih testator pove testirancu), poda navodilo 

za izvedbo vaje in število poizkusov pri posamezni nalogi ter poda navodila, kaj mora testator 

zapisati v zvezek z rezultati. Vsaka naloga je prikazana tudi slikovno (Henderson idr., 2014). 

Test je namenjen otrokom starim od 3 do 16 let. Razdeljen je na tri sklope oz. tri starostne 

skupine, in sicer:  

• starostna skupina 1: od 3 do 6 let,  

• starostna skupina 2: od 7 do 10 let in  

• starostna skupina 3: od 11 do 16 let.  

Vsaka starostna skupina zajema tri področja: področje spretnosti rok, področje ciljanje in 

lovljenje in področje ravnotežje. Področje spretnosti rok vsebuje tri naloge: vstavljanje 

kovancev, nizanje korald in sledenje poti. Področje ciljanje in lovljenje vsebuje dve nalogi: 

lovljenje vrečk s fižolom in metanje vrečk s fižolom na podlago. Področje ravnotežje vsebuje 

tri naloge: ravnotežje na eni nogi, hoja z dvignjenimi petami in skakanje po podlagah. 

Dobljene surove kvantitativne rezultate pretvorimo v standardizirane točke. Le-te pa lahko 

primerjamo z normi, ki so navedene na koncu priročnika. Na podlagi dobljenih rezultatov 

testator ugotovi, v kateri rang spada testiranec. V kombinaciji z dobljenimi kvalitativnimi 

informacijami (opis testirančevega gibanja) lahko testator pripravi ustrezno obravnavo 

(Henderson idr., 2014).  
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7.2. Vprašalnik ABC gibanja 2 
Vprašalnik ABC gibanja 2 je sestavljen iz razdelkov A, B in C. Razdelek A in B se nanašata 

na otroka in njegovo okolje. V teh dveh razdelkih ocenjevalec oceni otroka z oceno od 0 do 

3. Lestvica je sestavljena tako, da 0 pomeni zelo dobro, 1 kar dobro, 2 skoraj in 3 sploh ne. 

Vprašalnik ponudi tudi opcijo BO (brez odgovora) v primeru, da ocenjevalec ne ve odgovora 

na to trditev. Razdelek C pa opredeljuje negibalne dejavnike, ki lahko vplivajo na gibanje. 

Ocenjevalec trditev opredeli z DA ali NE, glede na to, ali je dejavnik pri otroku prisoten 

(Henderson idr., 2014). 

Pri razdelku A ocenjevalec oceni otrokovo gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju. 

Razdeljen je na tri kategorije: skrb zase, spretnosti v razredu/igralnici in spretnosti pri 

rekreaciji/športni vzgoji. Ocenjevalec oceni, kako dobro otrok ohranja ravnotežje, ko si stoje 

oblači oblačila (npr. hlače, krilo), obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, 

pulover), zapne gumbe (npr. na srajci, plašču), si umije in posuši roke, prelije tekočino iz ene 

posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec), rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja), 

piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom, s škarjami reže papir, hodi po prostoru in se pri 

tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam, prenaša predmete (npr. knjige, 

skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla, skače in obdrži stopala skupaj pri 

odskoku in pristanki, poskakuje po eni ali drugi nogi, vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da 

jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi, uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, 

tobogan), prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi 

predmeti/osebami. Na koncu tega razdelka ocenjevalec lahko (neobvezno) označi ali ima 

otrok znane splošne učne težave in/ali težave na področju pozornosti, govora/jezika, 

branja/pisanja, socialnega prilagajanja, nadzora čustev (Henderson idr., 2014). 

Pri razdelku B ocenjevalec oceni otrokovo gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem 

okolju. Razdeljen je na tri kategorije: skrb zase in spretnosti v razredu/ igralnici, spretnosti z 

žogo in spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji. Ocenjevalec oceni, kako dobro otrok ohranja 

ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se premakne, ko 

prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo), se premika po živahnem 

razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, pisala), prenaša pladenj/pijačo po 

sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici), po ritmu ploska ali udarja z nogo 

ob tla, se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini), ujame 

žogo z obema rokama, udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem, med premikanjem 

vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi, kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo, 

sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja, 

vozi kolo brez pomožnih koleščkov, sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja, ohranja 

ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu), uporablja igrala z gibljivimi deli 

(npr. gugalnice, skiro), prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s 

premikajočimi predmeti/osebami. Na koncu razdelka ocenjevalec oceni, ali ima otrok na 

splošno težave z gibanjem in če ja, v kolikšni meri imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo 

učenje v razredu, rekreacijo in dejavnosti pri športu, samospoštovanje, socialne interakcije. 

Ocenjevalec lahko vsa štiri področja oceni s sploh ne, malo in zelo (Henderson idr., 2014). 

Pri razdelku C ocenjevalec izbere med opcijami DA ali NE pri naslednjih postavkah: ali je 

otrok neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana oblačila; 

obuje čevlje pred nogavicami), neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi 

dejavnostmi; na sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti), pasiven (npr. težko je 

pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, da sodeluje), boječ (npr. boji se 

aktivnosti, kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za pomoč), tesnoben (npr. se trese, 

postane vznemirjen v stresnih situacijah), impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; 
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nepotrpežljiv pri podrobnostih), odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne 

zvoke), pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v gibanju; 

igra se z oblačili), precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj 

zahtevne; naloge poskuša prehitro opraviti), premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane 

frustriran), vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse), 

nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo) (Henderson idr., 

2014). 

Na koncu ocenjevalec sešteje vse točke iz razdelka A in razdelka B, da dobi Skupni gibalni 

seštevek. Višje je število točk, večje težave ima otrok na gibalnem področju. Dobljen rezultat 

pove, ali otrok glede na svojo starost nima težav z gibanjem (zeleno območje), se kažejo 

manjši zaostanki na gibalnem področju (oranžno območje) in ali ima resne težave pri gibanju 

(rdeče območje). Meje območij za posamezno starostno skupino so prikazane v tabeli 2.  

Tabela 2: Tabela vsote točk pri Vprašalniku ABC (prirejeno po Henderson idr., 2014) 

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 
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8. ŠPORTNOVZGOJNI KARTON  
 

ŠVK nam poda informacije o telesnih zmogljivostih otrok in mladostnikov med 6. in 19. 

letom starosti. Gre za sistem, ki se je v Sloveniji razvil med letoma 1969 in 1989 in se vsako 

leto izvaja po šolah v Sloveniji. Gre za pripomoček, s katerim ugotavljajo telesno zmogljivost 

in pripravljenost otrok. Podatki, pridobljeni z izpolnjevanjem ŠVK kartona, so pomemben 

pokazatelj zdravja. V zadnjih dvajsetih letih prihaja do negativnih sprememb pri telesnih 

zmogljivosti otrok in mladine, zato je vsakoletna preverba priporočljiva. Namen ŠVK je 

ozavestiti otroka ali mladostnika (in njegove starše) o njegovi telesni zmogljivosti in 

primerjati dobljeni rezultat s slovenskim povprečjem vrstnikov. Prav tako omogoči športnemu 

pedagogu ustrezno diferenciacijo ali individualizacijo med učno uro športa. Stroki na 

nacionalni ravni pa podatki omogočajo načrtovanje ustrezne strokovne pomoči pri 

oblikovanju programa športne vzgoje (Kovač idr., 2011). 

V naši magistrski nalogi bomo uporabili le eno vajo iz ŠVK, da dopolnimo našo gibalno oceno 

otroka, in sicer premagovanje ovir nazaj ali poligon nazaj. Vaja premagovanje ovir nazaj nam 

poda informacijo o koordinaciji gibanja v prostoru. Preverja zmožnost obvladovanja gibanja 

v prostoru pri neobičajnih situacijah. Višji, kot je rezultat (izmerjeni čas), slabše so 

sposobnosti medsebojne koordinacije različnih delov telesa. Slabša koordinacija povečuje 

tveganje za poškodbe, predvsem pri reševanju nepričakovanih gibalnih situacij (»Merske 

naloge ŠVK v osnovni in srednji šoli«, b. d.). 

 

9. PREGLED RAZISKAV IN GIBALNIH PROGRAMOV 
 

9.1. Raziskave o RMK 

RMK je bil predmet različnih raziskav. Naštejmo le nekaj izmed njih.  

Filipčič in Terčon (2008) sta raziskovali povezavo med RMK in govorno-jezikovnimi 

težavami. V raziskavo sta vključili 4 učence med 9. in 11. letom. Vsi so se šolali na osnovni 

šoli Zavoda za gluhe in naglušne in so imeli govorno-jezikovne težave. Za merjenje rezultatov 

sta uporabili Bruininks-Oseretsky instrumentarij. Uspeli sta potrditi prisotnost RMK pri enem 

otroku z govorno-jezikovnimi težavami.  

Kavkler (2003) je s kombinacijo različnih testov in nalog v Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše v Ljubljani izvedla raziskavo z 12 mladostniki, s katero je ugotovila, da 

dispraksija oz. RMK vpliva na izpolnjevanje posameznikovih vzgojno-izobraževalnih zahtev. 

Kljub povprečnim oz. celo nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim so imeli 

posamezniki težave na izobraževalnem, gibalnem in socialno-emocionalnem področju.   

V svoji diplomski nalogi je Poljanšek (2009) ugotovila, da otroci, ki pri ŠVK dosegajo nižje 

rezultate od slovenskega povprečja, dosegajo slabše rezultate tudi pri izvedbi testa ABC 

gibanja. Pri teh otrocih je verjetnost gibalnega primanjkljaja toliko večja. Avtorica priporoča 

uporabo ŠVK kot presejalni test in test ABC gibanja kot podlago za določitev gibalnih 

spretnosti in sposobnosti.  

RMK oz. dispraksijo je preučevala tudi Šinkovec (2011). V svoji diplomski nalogi je 

raziskovala značilnosti dispraksije ter njihov vpliv na športno vzgojo in druge oblike športne 

vadbe. Ugotovila je, da ima dispraksija vpliv na vsa področja otrokovega funkcioniranja in 
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da se takega otroka pri športu hitro opazi. Na podlagi ugotovitev je podala smernice in napotke 

za delo za starše in učitelje.   

Sevšek (2014) je svojo raziskavo usmerila na predšolsko populacijo. S testnim pripomočkom 

ABC gibanja je preverjala ali je v njenem vzorcu 143 petletnikov iz ljubljanskih vrtcev, otrok, 

pri katerem lahko prepozna RMK. Na svojem vzorcu je ugotavljala tudi razmerje glede 

pojavnosti RMK med spoloma. Ugotovila je, da je v celotnem izbranem vzorcu RMK prisotna 

pri 7 %. V teh 7 % je prisotnost RMK večja pri dečkih kot pri deklicah.  

 

9.2. Gibalni programi 

Za krepitev gibalnih spretnosti in sposobnosti oseb s težavami na področju gibanja zaradi 

RMK, gibalne oviranosti, hipotonije … je nastalo že kar uspešnih gibalnih programov.  

Hovnik (2017) je v svojem magistrski nalogi raziskovala gibalne spretnosti učencev z 

različnimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Med njimi so bili tudi otroci z 

dispraksijo oz. RMK. Ugotovila je, da dotična skupina otrok dosega nižje kvantitativne in 

kvalitativne rezultate na gibalnem področju kot kontrolna skupina učencev brez 

primanjkljajev na posameznem področju učenja. Na podlagi rezultatov je oblikovala lastni 

trimesečni program za krepitev gibalnih spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem 

področju učenja, ki so bili vključeni v raziskavo. Za definiranje gibalnih spretnosti pred in po 

izvedbi programa je uporabila test ABC gibanja 2. Ugotovila je, da so učenci po treh mesecih 

izvajanja programa dosegli boljše rezultate.  

Eden izmed programov za razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti je program Mali 

sonček. Je razširjena verzija športnega programa Zlati sonček in je namenjen predšolskim 

otrokom med drugim in šestim letom starosti. Program popestri gibanje v vrtcih s sodobnimi 

športnimi vsebinami. V program so lahko vključeni vsi otroci, tudi tisti s posebnimi 

potrebami. Za njih je program prilagojen (Videmšek idr., b. d).  

Zebec (2015) je v svojem magistrskem delu oblikovala lastni trimesečni gibalni program za 

štiriletno deklico, ki ima govorno-jezikovne težave in lažjo gibalno oviranost. Gibalni 

program je bil zasnovan tako, da je krepil spretnosti rok, spretnosti z žogo in statično ter 

dinamično ravnotežje. Dekličine gibalne spretnosti in sposobnosti je pred izvedbo programa 

in po preverila s testom ABC gibanja. Po izvedbi programa je deklica dosegla boljše rezultate 

na vseh treh področjih, predvsem na področju ravnotežja in spretnosti z žogo.  

Krepitev gibalnih spretnosti in sposobnosti prek programa MATP je v diplomski nalogi 

raziskovala Ceglar (2014). MATP je kratica za program Motor Activities Training Program. 

Program je zasnovan znotraj specialne olimpijade in je namenjen osebam z najtežjo motnjo v 

duševnem razvoju. Avtorica je raziskovala vpliv 12-tedenskega programa po MATP na šestih 

otrocih oz. mladostnikih med 10. in 22. letom starosti z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 

ki so obiskovali Center Janeza Levca v Ljubljani. Treninge je z udeleženci izvajala dvakrat 

tedensko po eno šolsko uro. Za oceno začetnih in končnih gibalnih spretnosti je uporabila 

lestvico Ocena motoričnih spretnosti. Končni rezultati so pokazali, da so učenci napredovali 

na področju gibanja po izvajanju programa.  

Posebni plesni program je v magistrskem delu oblikovala tudi Skok (2017). Trimesečni 

program je namenjen osebam z motnjo v duševnem razvoju in se osredotoča na krepitev 

ravnotežnih spretnosti in sposobnosti. V raziskavo je bilo vključenih 10 dečkov med 14. in 

19. letom, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja. Avtorica je v sodelovanju 

s fizioterapevtko, fizioterapevtom, športnim pedagogom, profesorjem športne vzgoje in z 
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učiteljico v posebnem programu oblikovala prilagojen 12-tedenski plesni program za otroke 

z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Rezultati po drugem merjenju so pokazali napredek 

učencev, ki so sodelovali v raziskavi, na področju ravnotežja.  

Slapšak (2019) je v svojem magistrskem delu izvedla gibalni program zasnovan po programu 

Animal Fun. V raziskavo je bil vključen petletni deček s hipotonijo. Z 10-tedenskim 

programom je razvijala dečkove grobe- in finomotorične spretnosti, ki jih je pred izvedbo in 

po izvedbi programa preverila s testom ABC gibanja 2. Deček je po drugem testiranju 

napredoval na vseh področjih, najbolj pa na področju metanja in lovljenja.  

Med raziskovanjem smo naleteli na zanimiv gibalni program, ki se imenuje Tera/GIB (opisan 

v naslednjem poglavju). Ta nam bo ponudil osnovo za naš gibalni program.   

 

10. TERAPEVTSKI PROGRAM Tera/GIB 
 

Tera/GIB je okrajšava projekta Terapevtske gibalne dejavnosti za otroke s posebnimi 

potrebami. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami, pri katerih želimo vplivati na 

njihovo praksijo. S pomočjo programa lahko pri otrocih razvijamo čutno-gibalni, kardio-

vaskularni in respiratorni sistem ter njihovo splošno funkcioniranje. Program vključuje učenje 

novih gibalnih vzorcev, ki še niso dovolj avtomatizirani s posnemanjem gibanja živali. 

Izbranih je dvanajst živali: slon, mačka, koala, pes, kača, gosenica, rak, žaba, zajček, konj, 

žirafa in opica. Program vpliva na pet glavnih gibalnih sposobnosti, in sicer na ravnotežje, 

koordinacijo, moč, vzdržljivost in gibljivost. Z načrtnim motoričnim učenjem (vodenjem, 

usmerjanjem in ponavljanjem) pozitivno vplivamo na otrokovo zaznavanje telesne sheme in 

zaznavanje telesa v prostoru. Program izvajajo fizioterapevti ali nevrofizioterapevti (Žgur in 

Filipčič, 2021).  

Avtorji programa so za podobo uporabili gibanje živali, saj so nekateri živalski gibalni vzorci 

podobni pomembnim gibalnim vzorcem otroka. Določeni gibi živali tako spominjajo na 

gibanje človeka. Poleg tega pa je oponašanje živali velik motivacijski faktor. Za izbor 

dvanajstih živali so se odločili na podlagi interesa otrok in različnega načina gibanja. Celoten 

projekt je osredotočen na otroke s posebnimi potrebami, ki izkazujejo različne težave, npr. 

intelektualni primanjkljaji ali spektroavtistične motnje, z raznimi spremljajočimi 

primanjkljaji na področjih komuniciranja, motorike, senzorike, orientacije … Gre za obliko 

terapije, ki na zabaven, sproščen in naraven način razvija, utrjuje in vzdržuje gibalne 

spretnosti otrok. Izbrali so živali, katerih gibanje vsebuje elemente izravnave, poravnave, 

ravnotežnih reakcij ter lokomocije. Program izboljšuje počutje otrok, pozitivno deluje na 

otrokove gibalne vzorce in primernejšo vzpostavitvijo mišične napetosti, izboljšujejo 

koordinacijo gibanja in delov telesa ter izboljšuje pozornost (Žgur in Filipčič, 2021).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Razvojna motnja koordinacije je ena od specifičnih učnih primanjkljajev, ki prizadene okoli 

8 % do 10 % šoloobveznih otrok. Otežuje obdelavo prejetih senzornih dražljajev in usmerjeno 

gibanje. Težave se kažejo na področju koordiniranja gibov, fluentnega gibanja, organiziranju 

in predelovanju senzornih informacij (Kremžar in Petelin, 2001). Težave pri gibalnih 

aktivnostih se kažejo kljub normalnemu gibalnemu razvoju (Kavkler, 2002). V 90 % se 

motnja pojavlja v kombinaciji z drugimi specifičnimi primanjkljaji (Kurtz, 2003) in pri 

odpravljanju težav večkrat ostane spregledana. Gibanje ima pomembno vlogo pri razvoju 

spoznavnih spretnosti. Preko gibanja otrok prihaja v interakcijo z okoljem in razvija svoje 

kognitivne sposobnosti (Martinjak, 2004), zato je obdobje osnovne šole eden izmed 

najprimernejših obdobij za razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti. Kavklerjeva (2002) 

RMK poimenuje tudi skriti primanjkljaj. 

RMK je ena od motenj, ki zahteva specialnopedagoško obravnavo. Otroci s to vrsto 

primanjkljaja potrebujejo več vaj in ponovitev gibalnih vzorcev, da gibalno aktivnost 

osvojijo. Težave imajo predvsem pri tistih aktivnostih, ki zahtevajo učenje (npr. igre z žogo) 

(Kremžar in Petelin, 2001), zato je ustrezno gibalno učenje še toliko bolj pomembno. 

Pomembno vlogo pa ima tudi učitelj, ki učenca vodi in usmerja pri gibalnem učenju. SRP 

učencem v okviru dodatne strokovne pomoči nudijo pomoč za premagovanje primanjkljajev, 

ovir oz. motenj. Kot člani strokovne skupine za pripravo individualiziranega programa imajo 

priložnost načrtno krepiti tudi gibalne spretnosti. Otrok z RMK potrebuje pomoč tudi pri 

razvijanju spretnosti in sposobnosti, ki jih otrok brez primanjkljaja razvije spontano 

(Martinjak, 2004). Pomembnost krepitve gibalnih spretnosti in sposobnosti izpostavlja tudi 

Ozbičeva (2006), saj RMK ne vpliva le na gibanje pri urah športa, ampak tudi na področje 

samostojnosti, vsakdanjih dejavnosti, igre, komunikacije z okoljem, socializacije in kasneje 

šolskih veščin. Z načrtno krepitvijo gibalnih spretnosti in sposobnosti se otroku omogoči bolj 

kakovostno življenje.  

V raziskavi smo trikrat ocenili prvošolkine gibalne spretnosti in sposobnosti in jih primerjali 

s standardiziranimi rezultati populacije. Na podlagi dobljenih rezultatov smo pripravili gibalni 

program, ki smo ga izvajali dva meseca. Gibalni program je temeljil na osnovnih oblikah 

gibanja na osnovi terapevtskega programa Tera/GIB z različno težavnostjo nalog. Zanimalo 

nas je, kako se bodo rezultati spremenili in ali sistematično razvijanje gibalnih spretnosti in 

sposobnosti vpliva na rezultate. Ker pa je prvi razred obdobje hitrega razvoja, smo v raziskavo 

vključili še prvošolca, ki prav tako izkazuje znake RMK ter je vključen v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Z njim gibalnega 

programa nismo izvajali.  
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2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI 
 

2.1. Raziskovalna vprašanja 
Z raziskavo želimo dobiti odgovore na naslednja vprašanja:  

1. Kakšne so gibalne sposobnosti in spretnosti prvošolke z RMK pri prvem testiranju? 

2. Kakšne so gibalne sposobnosti in spretnosti prvošolke z RMK takoj po končanem 

izvajanju programa s prvošolko? 

3. Kakšne so gibalne sposobnosti in spretnosti prvošolke z RMK ob koncu šolskega leta? 

 

2.2. Cilji 
Cilji naše raziskave so:  

1. Oceniti in predstaviti gibalne sposobnosti in spretnosti dveh prvošolcev z RMK s 

pomočjo testa ABC gibanja 2 in dodatne naloge iz športnovzgojnega kartona 

(premagovanje ovir nazaj).   

2. Oblikovati in izvesti dvomesečni program v okviru ur dodatne strokovne pomoči s 

ciljem razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti s prvošolko z RMK.   

3. Ponovno oceniti gibalne sposobnosti in spretnosti obeh prvošolcev z RMK takoj po 

končanem izvajanju dvomesečnega programa in ob koncu šolskega leta z enako 

kombinacijo preizkusov. 

4. Ovrednotiti dobljene rezultate obeh prvošolcev z RMK in jih primerjati.  
 

 

3. METODOLOGIJA 
 

3.1. Opis vzorca 
Oba učenca obiskujeta prvi razred osnovne šole. Imeni sta zaradi varstva osebnih podatkov 

spremenjeni.  

V raziskavi je sodelovala prvošolka Katja, ki je vključena v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učenka je diagnosticirana kot otrok 

z zmernimi govorno-jezikovnimi težavami. Katja se je rodila leta 2015. Mama navaja, da je 

v zgodnjem otroštvu deklica večkrat padla, se zaletela v predmete ali se spotaknila na ravnem. 

Njen govor je bil hiter in nerazumljiv, imela je težave z razumevanjem verbalne in neverbalne 

komunikacije. Pravi, da je Katja zares shodila (brez opore, samostojno in nadzorovano) šele 

po 20 mesecih. Katja je bila v preteklosti obravnavana v razvojni ambulanti, pri logopedu, 

psihologinji, delovnem terapevtu in fizioterapevtu. V strokovni oceni je navedeno, da ima 

deklica nižje povprečne sposobnosti, vendar velike težave na področju grobe in fine motorike 

ter govorno-jezikovnem področju. Pri deklici je opazen tudi drobni nemir in težave s 

pozornostjo, vendar so te obvladljive. V gibalne aktivnosti se rada vključuje kljub svojim 

težavam. Izvaja osnovne oblike gibanja, vendar je okornejša in počasnejša. Potrebuje veliko 

ponovitev, da osvoji gibe. Prepoznavajo simptome RMK in govorno-jezikovne motnje. Težje 

razume in sledi navodilom ter potrebuje usmerjanje. Pripomočki na mizi so pogosto neurejeni, 

ima težave pri rokovanju s škarjami, risbe pa so sčasoma postale vedno bolj prepoznavne. Na 

področju govora in jezika je deklica napredovala predvsem pri razumevanju besednih 

sporočil. Njen govor še ni popolnoma razumljiv, govori hitro. Če govori v zmernem tempu, 

pravilno artikulira glasove.  
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Kot kontrolna oseba je v raziskavi sodeloval tudi prvošolec Tim, ki je prav tako vključen v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tudi on je 

diagnosticiran kot otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi težavami. Rojen je leta 2015. 

Strokovno mnenje navaja, da ima deček težave s pozornostjo in koncentracijo, šibkosti na 

področju grobe in fine motorike, govora in jezika. Kot dojenček je imel blago motnjo 

mišičnega tonusa, zgodnji razvoj je kljub temu potekal normalno. Obravnavan je bil pri 

pedopsihiatru, logopedinji in psihologinji. Navajajo, da prepoznavajo simptome govorno-

jezikovne motnje, RMK in simptome motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Navajajo, da ima 

težave z osvajanjem dnevne rutine in skrbi zase. Potrebuje pomoč pri osnovnih dnevnih 

aktivnostih, kot so zapenjanje gumbov in umivanje zob. Prepoznali so nizko povprečne 

besedne in povprečne nebesedne intelektualne sposobnosti. Deček ima težave pri 

razumevanju navodil, slabša je sama artikulacija glasov. Pri izvajanju (gibalnih) nalog je 

nesiguren. Navajajo tudi težave predvsem pri fini motoriki (uporaba škarij, sledenje črti) in 

uporabi pisala.  

 

3.2. Postopek zbiranja podatkov 
Pri ugotavljanju funkcioniranja obeh učencev smo analizirali njuno strokovno dokumentacijo. 

Za oceno gibalnih spretnosti in sposobnosti obeh učencev smo uporabili standardizirani 

pripomoček ABC gibanja 2, ki vsebuje vprašalnik ter test (Henderson idr., 2014) in nalogo 

poligon nazaj iz ŠVK (Kovač idr., 2011). Pri testu ABC gibanja 2 smo uporabili naloge iz 

prve starostne skupine za vsa tri testiranja. Vprašalnik ABC gibanja 2 so rešili vsi strokovni 

delavci, ki delajo z učencema. Za Katjo sta vprašalnik ABC rešili učiteljica razrednega pouka 

in SRP, za Tima pa učiteljica razrednega pouka, SRP in socialna pedagoginja. Vprašalnike 

smo pridobili samo novembra ob prvem testiranju. Oba učenca smo s testom ABC gibanja 2 

in vajo poligon nazaj testirali trikrat. Z deklico smo med prvim in drugim testiranjem izvajali 

gibalni program 2-krat tedensko po 20 do 25 minut med urami dodatne strokovne pomoči. Z 

dečkom programa nismo izvajali. Med izvajanjem nalog v programu smo bili pozorni na 

učenkino kvalitativno izvedbo in počutje med gibanjem. 

 

3.2.1. Prvo testiranje 

Prvo testiranje s Katjo smo izvedli v treh urah. Test ABC gibanja 2 smo izvedli 8. 11. 2021, 

1. šolsko uro in 11. 11. 2021, 2. šolsko uro. Vajo poligon nazaj smo izvedli en teden kasneje, 

in sicer 15. 11. 2021, 1. šolsko uro. Prvo testiranje s Timom smo izvedli v dveh urah. Test 

ABC gibanja 2 smo izvedli 9. 11. 2021, 3. šolsko uro. Vajo poligon nazaj smo izvedli en teden 

kasneje, in sicer 16. 11. 2021, 3. šolsko uro. 

 

3.2.2. Drugo testiranje 

Drugo testiranje s Katjo smo izvedli v dveh urah. Test ABC gibanja 2 smo izvedli 31. 1. 2022, 

1. šolsko uro. Vajo poligon nazaj smo izvedli 3. 2. 2022, 2. šolsko uro. Drugo testiranje s 

Timom smo izvedli v dveh urah. Test ABC gibanja 2 smo izvedli 1. 2. 2022, 3. šolsko uro. 

Vajo poligon nazaj smo izvedli 2. 2. 2022, 1. šolsko uro. 
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3.2.3. Tretje testiranje 

Tretje testiranje s Katjo smo izvedli v dveh urah. Test ABC gibanja 2 smo izvedli 4. 4. 2022, 

1. šolsko uro. Vajo poligon nazaj smo izvedli 7. 4. 2022, 1. šolsko uro. Tretje testiranje s 

Timom smo izvedli v dveh urah. Test ABC gibanja 2 smo izvedli 5. 4. 2022, 3. šolsko uro. 

Vajo poligon nazaj smo izvedli 7. 4. 2022, 2. šolsko uro. 

 

3.3. Obdelava podatkov  
Za pridobitev podatkov o funkcioniranju obeh učencev smo uporabili kvalitativno analizo 

vsebine njune dokumentacije. Dobljene surove rezultate pri vseh treh testiranjih z ABC 

gibanja 2 smo pretvorili v standardizirane in jih primerjali z rezultati vrstnikov. S tem smo 

pridobili vpogled v to, ali sta učenca gibalno nadpovprečna, povprečna ali podpovprečna 

glede na njune vrstnike. Standardizirane podatke smo dopolnili s kvalitativnimi podatki, 

pridobljenimi s spremljanjem izvajanja nalog. Rezultate vseh treh testiranj smo med seboj 

primerjali in zapisali ugotovitve. Trditve pri vprašalniku ABC gibanja 2 so strokovni delavci 

individualno ocenili s točkami od 0 do 3. Dodeljene točke smo za vsak vprašalnik sešteli, 

pridobili subjektivno oceno gibanja obeh učencev in skupni rezultat uvrstili v ustrezno 

področje (rdeče, oranžno ali zeleno). Izmerjen čas pri vaji poligon nazaj pri vseh treh 

testiranjih smo med seboj primerjali in izpostavili razlike. Pri vaji poligon nazaj smo izvedbo 

vaje tudi kvalitativno opisali.  

 

4. PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

4.1. Prvo testiranje 
S prvim testiranjem smo želeli določiti začetno stanje gibalnih spretnosti in sposobnosti obeh 

učencev. Pred izvedbo kombinacije testov ABC gibanja 2 in vaje poligon nazaj smo pridobili 

vprašalnike ABC gibanja, ki so ju reševale strokovne delavke, ki delajo z učencema.  

Pri testiranju smo uporabili test za prvo starostno skupino (od 3 do 6 let) in vajo poligon nazaj 

iz ŠVK. Izvedli smo ga v prvi polovici novembra, natančneje med 8. 11. 2021 in 16. 11. 2021. 

Dobljeni rezultati so predstavljeni po področjih v podpoglavjih v grafih in tabelah spodaj. 

Ocenjevalni poli za prvo Katjino in Timovo testiranje se nahajata v prilogi 1 in 2. Rešeni in 

pretipkani vprašalniki se nahajajo v prilogah 3, 4, 5, 6 in 7. 

 

4.2. Vprašalnik ABC gibanja 2  
Pri prvem testiranju smo pridobili podatke o gibalnih spretnostih in sposobnostih Katje ter 

Tima tudi s pomočjo vprašalnika ABC gibanja 2 (Henderson idr., 2014). Vsebina vprašalnika 

je podrobneje opisana pod točko 7.2. (Vprašalnik ABC gibanja 2).  

 

4.2.1. Katja 

Vprašalnik za učenko Katjo sta rešili učiteljica razrednega pouka ter specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja. Strokovne delavke so uporabile številčne ocene na lestvici od 0 

do 3, pri kateri 0 pomeni zelo dobro, 1 kar dobro, 2 skoraj, 3 pa sploh ne. V primeru, da 

podatka niso vedele, so izbrale odgovor BO (brez odgovora). Pri predstavitvi rezultatov smo 

uporabili kratice RP in SRP. Njuna pomena sta zapisana v spodnji legendi.  
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Legenda: 

RP – učiteljica razrednega pouka (ki je Katjina razredničarka) 

SRP – specialna in rehabilitacijska pedagoginja (ki s Katjo izvaja DSP 2-krat tedensko) 

RAZDELEK A  

V tabeli 3 so predstavljeni sešteti odgovori pri posamezni kategoriji ter skupni seštevek vseh 

točk za razdelek A, ki ocenjuje Katjino gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju. 

Postavke, ki so uporabljene pri posameznih kategorijah, so zapisane v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2).  

Tabela 3: Ocena gibanja v statičnem in/ali predvidljivem okolju – Katja 

Kategorija ocena (v točkah) − 

RP 

ocena (v točkah) − 

SRP 

Skrb zase 7/15 8/15 

Spretnosti v razredu/igralnici 7/15 9/15 

Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji 8/15 8/15 

Skupni seštevek točk iz razdelka A  22/45 24/45 

 

RP je Katjino gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju ocenila z 22 točkami, SRP pa s 

24 točkami. Končni številki se razlikujeta zaradi različnih ocen pri področju skrb zase in 

spretnosti v razredu/igralnici. RP je Katjo pri obeh področjih ocenila bolje. Katjina končna 

ocena pri razdelku A se giblje okoli polovice vseh možnih točk pri obeh strokovnih delavkah. 

To nam pove, da ima učenka nekaj težav pri gibanju v statičnem okolju, vendar le-te niso tako 

velike.  

Na koncu razdelka A vprašalnik ponudi možnost dodatnih informacij. Sprašuje, ali ima otrok 

znane splošne učne težave. Obe strokovni delavki sta označili, da ima deklica težave na 

področju govora in/ali jezika. Težave na področju govora/jezika se pogosto pojavljajo v 

kombinaciji z RMK (Ozbič, 2006, Kavkler, 2002). Težave se lahko nanašajo na verbalno in 

neverbalno razumevanje jezika, težave pri ekspresiji ter artikulacijske težave (Kavkler, 2002). 

Iz vprašalnika ne moremo izvedeti natančnih govorno-jezikovnih težav deklice. 

 

RAZDELEK B  

V tabeli 4 so predstavljeni sešteti odgovori pri posamezni kategoriji ter skupni seštevek vseh 

točk za razdelek B, ki ocenjuje Katjino gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju. 

Postavke, ki so uporabljene pri posameznih kategorijah, so zapisane v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2).  

Tabela 4: Ocena gibanja v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju – Katja 

Kategorija ocena (v točkah) − 

RP 

ocena (v točkah) − 

SRP 

Skrb zase in spretnosti v 

razredu/igralnici 

7/15 7/15 

Spretnosti z žogo 7/15 6/15 

Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji 2/15 3/15 

Skupni seštevek točk iz razdelka B 16/45 16/45 
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RP in SRP sta Katjino gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju ocenili s 16 

točkami. Pri ocenjevanju sta različno ocenili področji spretnosti z žogo (RP s 7 točkami, SRP 

pa s 6 točkami) in spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji (RP s 2 točkama, SRP pa s 3 

točkami). Na nižjo skupno oceno pri razdelku B vpliva tudi to, da sta obe, RP in SRP, večkrat 

uporabili možnost brez odgovora. Največ manjkajočih odgovorov je bilo pri področju 

spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji. Zaradi velikega števila uporabljenih možnosti brez 

odgovora ne moremo ustrezno sklepati o Katjinih spretnostih in sposobnostih v dinamičnem 

okolju.  

Na koncu razdelka B vprašalnik ponudi možnost splošne ocene otroka. Obe strokovni delavki 

sta se strinjali, da ima Katja težave z gibanjem. RP je navedla, da te težave malo vplivajo na 

otrokovo rekreacijo in dejavnosti pri športu ter samospoštovanje. Ne vplivajo pa na njeno 

učenje v razredu in socialne interakcije. SRP je navedla, da težave z gibanjem malo vplivajo 

na učenkino učenje v razredu, rekreacijo in dejavnosti pri športu, samospoštovanje ter 

socialne interakcije.  

V obeh razdelkih so opisane dejavnosti, ki učencem z RMK povzročajo največ težav. Različni 

avtorji navajajo, da imajo ti učenci velike težave na področju samostojne skrbi zase, hitrih 

premikov, vzdrževanje ravnotežja, natančno izvedenih nalog, finomotoričnih spretnosti ter 

spretnosti izmikanja in ciljanja (Farmer idr., 2015, Žgur in Filipčič, 2021, Klavž, 2019, 

Kavkler, 2002). Strokovni delavci pri Katji opažajo težave prav na teh področjih.  

 

RAZDELEK C 

Pri razdelku C sta RP in SRP ocenjevali negibalne dejavnike, ki bi lahko vplivali na Katjino 

gibanje. Posamezni dejavniki so podrobneje predstavljeni v podpoglavju 7.2. (Vprašalnik 

ABC gibanja 2).  

RP je ocenila, da je Katja neorganizirana in neodločena/pozabljiva. Pasivnosti, boječnosti, 

tesnobnosti, impulzivnosti, odkrenljivosti, pretirane aktivnosti, precenjevanje ali 

podcenjevanje svojih sposobnosti, premalo aktivnosti, vznemirjanje ob neuspehu in 

nezmožnost doživljanja zadovoljstva ob uspehu pri deklici ne opaža. SRP je ocenila, da je 

Katja neorganizirana, neodločna/pozabljiva, impulzivna in da hkrati podcenjuje in precenjuje 

svoje sposobnosti. Pasivnosti, boječnosti, tesnobnosti, odkrenljivosti, pretirane aktivnosti, 

premalo aktivnosti, vznemirjanje ob neuspehu in nezmožnost doživljanja zadovoljstva ob 

uspehu pri deklici ne opaža. 

RMK ne vpliva le na gibalne spretnosti, ampak na vsa področja posameznika. Primanjkljaj 

poleg vpliva na fizično področje, lahko vpliva tudi na socialno, emocionalno, intelektualno, 

jezikovno in/ali senzorno področje, oteži učni proces in povzroči učne težave (Kavkler, 2002). 
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KONČNI SKUPNI REZULTATI  

V tabeli 5 so predstavljeni Katjini končni rezultati razdelka A, razdelka B in skupnega 

seštevka razdelka A in B. Postopek pridobitve rezultatov smo opisali v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2). Razdelek C končnemu rezultatu doda samo kvalitativno 

vrednost, zato ga v tabelo 5 nismo dodali.  

Tabela 5: Končni rezultati − Katja 

 RP SRP 

RAZDELEK A  

(gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju) 

22 24 

RAZDELEK B  

(gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem 

okolju) 

16 16 

SKUPAJ A in B 38 40 

 

Skupni končni rezultat obeh strokovnih delavk je približno enak. Ocena se razlikuje v dveh 

točkah. Končni rezultat Katjo uvršča v rdečo področje v razpredelnici (natančna razlaga je 

opisana v podpoglavju 7.2. Vprašalnik ABC gibanja), vendar so zaradi velikokrat uporabljene 

možnosti brez odgovora končni rezultati nenatančni. Kljub temu, da nimamo vseh podatkov, 

je Katja vseeno uvrščena v rdečo področje v razpredelnici (≥25) in lahko sklepamo, da ima 

velike težave na gibalnem področju.  

 

4.2.2. Tim 

Vprašalnik za učenca Tima so rešile učiteljica razrednega pouka, socialna pedagoginja ter 

specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Strokovne delavke so uporabile številčne ocene na 

lestvici od 0 do 3, pri kateri 0 pomeni zelo dobro, 1 kar dobro, 2 skoraj, 3 pa sploh ne. V 

primeru, da podatka niso vedele, so izbrale odgovor BO (brez odgovora). Pri predstavitvi 

rezultatov smo uporabili kratice RP, SP in SRP. Njihovi pomeni so zapisani v spodnji legendi.  

Legenda: 

RP – učiteljica razrednega pouka (ki je Timova razredničarka) 

SP – socialna pedagoginja (ki s Timom izvaja DSP 1 x tedensko) 

SRP – specialna in rehabilitacijska pedagoginja (ki s Timom izvaja DSP 1 x tedensko) 

 

RAZDELEK A 

V tabeli 6 so predstavljeni sešteti odgovori pri posamezni kategoriji ter skupni seštevek vseh 

točk za razdelek A, ki ocenjuje Timovo gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju. 

Postavke, ki so uporabljene pri posameznih kategorijah, so zapisane v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2). 
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Tabela 6: Ocena gibanja v statičnem in/ali predvidljivem okolju – Tim 

Kategorija ocena (v 

točkah) − RP 

ocena (v 

točkah) − SP 

ocena (v točkah) 

− SRP 

Skrb zase 4/15 2/15 5/15 

Spretnosti v razredu/igralnici 3/15 11/15 8/15 

Spretnosti pri rekreaciji/športni 

vzgoji 

4/15 7/15 8/15 

Skupni seštevek točk iz razdelka A  11/45 20/45 21/45 

 

RP je Timovo gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju ocenila z 11 točkami, SP z 20 

in SRP z 21. Ocena SP in SRP se razlikuje le v dveh točkah, medtem ko je ocena RP precej 

nižja. SP je enkrat uporabila možnost brez odgovora. Največja razlika med ocenami je bila na 

področju spretnosti v razredu/igralnici. SP in SRP sta Tima ocenili višje, medtem ko ga je 

RP ocenila le s 3 točkami. Tudi pri področju spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji je RP 

podala precej nižjo oceno od ostalih dveh strokovnih delavk. Področje skrb zase so vse tri 

strokovne delavke ocenile približno enako, nekoliko nižja je bila ocena SP. RP je ocenila, da 

Tim nima velikih težav z gibanjem v statičnem in/ali predvidljivem okolju. Nasprotno sta SP 

in SRP ocenili, da ima učenec nekaj težav na tem področju.  

Na koncu razdelka A vprašalnik ponudi možnost dodatnih informacij. Sprašuje, ali ima otrok 

znane splošne učne težave. Vse tri strokovne delavke so navedle, da ima Tim težave na 

področju pozornosti ter govora in/ali jezika. RMK se lahko pojavi tudi v kombinaciji z 

motnjami pozornosti (Klavž, 2019). To ovira njihovo spremljanje pouka in težko sledijo učni 

snovi in dogajanju (Juretič idr., 2014). Iz vprašalnika ne moremo izvedeti natančnih govorno-

jezikovnih težav in težav na področju pozornosti dečka.  

 

RAZDELEK B 

V tabeli 7 so predstavljeni sešteti odgovori pri posamezni kategoriji ter skupni seštevek vseh 

točk za razdelek B, ki ocenjuje Timovo gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju. 

Postavke, ki so uporabljene pri posameznih kategorijah, so zapisane v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2). 

Tabela 7: Ocena gibanja v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju – Tim 

Kategorija ocena (v 

točkah) − RP 

ocena (v točkah) 

− SP 

ocena (v točkah) 

− SRP 

Skrb zase in spretnosti v 

razredu/igralnici 

6/15 8/15 8/15 

Spretnosti z žogo 2/15 0/15 4/15 

Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji 2/15 1/15 1/15 

Skupni seštevek točk iz razdelka B 10/45 9/15 13/45 

 

RP je Timovo gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju ocenila z 10 točkami, SP 

z 9 točkami in SRP s 13 točkami. SP je pri kategoriji Spretnosti z žogo za vseh 5 postavk 

izbrala možnost brez odgovora. Prav tako je na dve postavki od treh z brez odgovora 

odgovorila pri kategoriji Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji. SRP je možnost brez 

odgovora v razdelku B uporabila štirikrat, RP pa le dvakrat. Končni rezultati nam tako 
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povedo, da so vse tri kategorije strokovne delavke ocenile približno enako. Z največ točkami 

so ocenile področje skrb zase in spretnosti v razredu/igralnici. Najbolj enotne so si bile pri 

oceni področja spretnost pri rekreaciji/športni vzgoji. Vendar rezultatov ne moremo 

primerjati med seboj, saj zaradi velikokrat uporabljene možnosti brez odgovora nismo 

pridobili dovolj natančne ocene. Prav tako na podlagi dobljenih rezultatov ne moremo sklepati 

o Timovih gibalnih spretnostih in sposobnostih v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju.  

Na koncu razdelka B vprašalnik ponudi možnost splošne ocene otroka. Sprašuje, ali ima otrok 

na splošno težave z gibanjem. Vse tri strokovne delavke so se strinjale, da ima Tim na splošno 

težave z gibanjem. RP je mnenja, da učenčeve gibalne težave zelo neugodno vplivajo na 

Timovo učenje v razredu in da malo vplivajo na njegove socialne interakcije. Njegove gibalne 

težave po mnenju RP ne vplivajo na njegovo samospoštovanje ter rekreacijo in dejavnosti pri 

športu. SP je mnenja, da Timove težave malo vplivajo na njegovo učenje v razredu, rekreacijo 

in dejavnost pri športu, samospoštovanje in socialne interakcije. Po mnenju SRP Timove 

težave malo vplivajo na njegovo učenje v razredu, na socialne interakcije, rekreacijo in 

dejavnosti pri športu ter ne vplivajo na samospoštovanje.  

 

RAZDELEK C 

Pri razdelku C so RP, SP in SRP ocenjevale negibalne dejavnike, ki bi lahko vplivali na 

Timovo gibanje. Posamezni dejavniki so podrobneje predstavljeni v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2) 

Vse tri strokovne delavke so ocenile, da je Tim neorganiziran, neodločen/pozabljiv, 

impulziven, odkrenljiv, pretirano aktiven in premalo vztrajen. RP je še dodala, da je pasiven 

in podcenjuje svoje sposobnosti. Boječnosti, tesnobnosti, precenjevanja svojih sposobnosti, 

premalo vztrajnosti in nezmožnosti doživljanja zadovoljstva ob uspehu pri dečku ne opaža. 

SP in SRP sta še dodali, da Tim precenjuje svoje sposobnosti in je vznemirjen ob neuspehu. 

Pasivnosti, boječnosti, tesnobnosti, podcenjevanja svojih sposobnosti in nezmožnosti 

doživljanja zadovoljstva ob uspehu pri dečku ne opaža.  

Poleg težav z gibanjem so otroci z RMK slabše organizirani, večkrat imajo neurejene izdelke, 

slabšo pozornost in koncentracijo ter nižjo samopodobo oz. predstavo o uspehu (Filipčič idr., 

2014, Farmer idr., 2015, Kavkler, 2002, Klavž, 2019). Pri Timu strokovne delavke opažajo 

prav te lastnosti.   
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KONČNI SKUPNI REZULTATI 

V tabeli 8 so predstavljeni Timovi končni rezultati razdelka A, razdelka B in skupnega 

seštevka razdelka A in B. Postopek pridobitve rezultatov smo opisali v podpoglavju 7.2. 

(Vprašalnik ABC gibanja 2). Razdelek C končnemu rezultatu doda samo kvalitativno 

vrednost, zato ga v tabelo 8 nismo dodali.  

Tabela 8: Končni rezultati − Tim 

 RP SP SRP 

RAZDELEK A  

(gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju) 

11 20 21 

RAZDELEK B  

(gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem 

okolju) 

10 9 13 

SKUPAJ A in B 21 29 34 

 

Končni rezultati med strokovnimi delavkami se precej razlikujejo. Najbolje je Tima ocenila 

RP, največ točk pa je učencu namenila SRP. Rezultat RP uvrščamo v oranžno področje (20 – 

24 točk), ki opredeljuje rahel zaostanek pri gibanju. Rezultata ostalih dveh strokovnih delavk 

uvrščamo v rdečo področje (≥25), ki opredeljuje, da ima učenec veliko težav na področju 

gibanja. SP in SRP sta pri svojih odgovorih velikokrat uporabili možnost brez odgovora, 

zaradi česar ne moremo natančno sklepati o Timovih gibalnih spretnostih in sposobnostih. 

Vendar kljub temu, da kar nekaj odgovorov ni navedenih, sta dve strokovni delavki od treh 

ocenili, da ima Tim težave na področju gibanja.  

 

4.3. Test ABC gibanja 2  
 

4.3.1. Spretnosti rok 1 

Področje spretnosti rok preizkuša otrokove finomotorične spretnosti in sposobnosti. Te so 

opredeljene kot majhne mišične skupine, ki jih uporabljamo npr. pri gibih zapestja ali prstov. 

Zaradi slabših finomotoričnih spretnosti je gibanje nerodno in površno (Kremžar in Petelin, 

2001). 

Področje spretnosti rok zajema tri naloge: vstavljanje kovancev, nizanje korald in sledenje 

poti 1. Pri nalogi vstavljanje kovancev sta morala učenca čim hitreje spraviti 12 kovancev 

skozi režo v moder hranilnik. Naloga je zastavljena tako, da testiranec eno roko položi na 

hranilnik, z drugo pa prijema kovance enega po enega in jih prenaša v hranilnik. Npr. z levo 

roko drži hranilnik, z desno pa prenaša kovance. Naloga preverja spretnosti obeh rok. Za 

vsako roko sta predvidena en poskus za vajo in dva poskusa za ocenjevanje. Pri nalogi nizanje 

korald testiranec natika majhne koralde na vezalko. Konica vezalke je kovinska, da jo 

testiranec lažje vstavi skozi luknjico v koraldi. Testiranec sam določi roko, s katero bo opravil 

nalogo. Učenca sta morala v čim krajšem času natakniti 12 korald na vezalko. Na voljo sta 

imela en poskus za vajo in dva poskusa za ocenjevanje. Pri nalogi sledenje poti 1 testiranec 

dobi predlogo. S prednostno roko vleče črto s pisalom, pri tem pa poskuša ostati znotraj 

začrtane poti. Učenca sta imela na voljo en poskus za vajo in dva poskusa za ocenjevanje.  



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

36 
 

Pri nalogah smo dobili čas reševanja ali število napak. Pri vsaki nalogi smo izbrali najboljši 

rezultat (npr. najhitreje opravljena naloga ali najmanj napak). Najboljši rezultat pri nalogi se 

imenuje surovi dosežek naloge. Surovi dosežek smo s pomočjo normativnih podatkov v 

priročniku pretvorili v standardne dosežke. To so transformacije normalno porazdeljenih 

surovih dosežkov v testni populaciji in imajo znan standardni odklon ter aritmetično sredino. 

So najprimernejši za primerjavo rezultatov v raziskovalne namene. Dobljene standardne 

dosežke in kvalitativne rezultate za 1. testiranje področja spretnosti rok prikazuje tabela 9. Pri 

predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson 

idr., 2014): vstavljanje kovancev (SR1), nizanje korald (SR2) in sledenje poti 1 (SR3).  

Tabela 9: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju spretnosti rok 1 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

SR1 Prednostna (desna) roka: Katja je 

izvedla dva poskusa s prednostno (desno) 

roko. V prvem poskusu je nalogo 

opravila v 21 sekundah, v drugem pa v 16 

sekundah.  

Neprednostna (leva) roka: Katja je 

izvedla dva poskusa z neprednostno 

(levo) roko. Prvi poskus je bil neveljaven, 

saj je sredi dela začela pobirati po več 

kovancev na enkrat. Drugi poskus je 

opravila v 36 sekundah.  

 

Pri opravljanju naloge smo opazili 

izrazito neenakost v času med prednostno 

in neprednostno roko. Glavo je držala 

preblizu naloge, občasno ni uspela 

poravnati kovancev z režo, preden jih je 

porinila notri, delala je prehitro, da bi bila 

natančna. Pri desni roki je imela več 

težav s ciljanjem v režo, medtem ko so 

gibi pri levi roki delovali bolj 

nenadzorovano. Med izvajanjem vseh 

poskusov je dvignila komolec. V izvedbo 

je vložila veliko truda. Med izvajanjem ji 

je jezik molel iz ust. Na podlagi 

najboljših surovih rezultatov smo odčitali 

skupni standardni dosežek naloge, ki je 6. 

Prednostna roka (desna): Tim je 

nalogo opravljal dvakrat. Prvič je bil 

neuspešen, saj je prijel več kot en 

kovanec na enkrat. Drugi poskus je 

opravil v 21 sekundah.  

Neprednostna roka (leva): Tim je 

nalogo opravljal dvakrat. Pri tem je 

bil prvič neuspešen, saj je kovance 

prijel z drugo roko. V drugem 

poskusu je nalogo opravil v 24 

sekundah.  

 

Med opravljanjem naloge smo 

opazili, da je imel težave pri prijemu 

kovanca – potreboval je več 

poskusov, da je kovanec dvignil, ni 

uporabil pincetnega prijema, ampak 

je pobiral z več prsti.  

Pri drugem poskusu je z desno roko 

močno držal hranilnik, občasno ga je 

premaknil, da je lažje vstavil 

kovanec v režo, pri obeh rokah je na 

začetku nekajkrat zgrešil režo. Med 

delom je kovance razmetal po 

delovni površini. Delal je prehitro, 

da bi bil natančen. Najboljše surove 

rezultate smo pretvorili in dobili 

končni skupni standardni dosežek, ki 

je 5. 

SR2 Katja je drugo nalogo opravljala v dveh 

poskusih. Pri prvem poskusu je 

potrebovala 61 sekund, pri drugem pa 56. 

Med izvajanjem naloge je Katja vezalko 

ves čas preprijemala − ni našla 

ustreznega položaja za prijem, enkrat 

preblizu konice, drugič predaleč. Na 

začetku je menjavala roki. Pri potegu 

Tim je nalogo opravljal v dveh 

poskusih. Pri prvem poskusu je 

potreboval 51 sekund. Boljši čas je 

imel pri drugem poskusu, in sicer 43 

sekund. Med izvajanjem naloge je 

Tim vezalko držal predaleč od 

konice, občasno je potreboval več 

poskusov, da je zadel luknjico. 

Vezalko je dvignil v zrak (v višino 
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vezalke čez koraldo je imela težave 

(vezalka ji je spolzela med prsti, ni 

uporabila dovolj moči, da bi jo potegnila 

skozi) ali pa je uporabila preveliko moč, 

da je vrvico potegnila skozi koraldo. 

Občasno je zgrešila luknjico koralde, iz 

ust ji je molel jezik, bila je izredno 

osredotočena na delo. Nalogo je želela 

izvesti čim hitreje, gibi so bili sunkoviti 

in nenadzorovani. Najboljši rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni dosežek 

naloge, ki je 4. 

oči), da ni imel težav z vlečenjem 

konice čez koraldo. Nalogo je 

opravljal hitro, a z nadzorovanimi 

gibi. Na nalogo se je osredotočil, 

med delom je svoje korake 

komentiral. Najboljši rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek, ki je 9. 

 

SR3 Katja je nalogo izvedla v dveh poskusih. 

V obeh je naredila 2 napaki – s pisalom 

je dvakrat prečkala mejo. Med delom je 

pisalo držala preblizu konice, risala je s 

kratkimi in sunkovitimi gibi, roka ni tekla 

gladko (na listu so se poznale debelejše 

pike, kjer se je za trenutek ustavila), 

uporabljala je pretirano silo, pritisk na 

podlago je bil premočan. Nalogo je 

opravljala izredno počasi. Učenka je 

usmerila veliko energije v opravljanje 

naloge, pri tem ji je jezik molel iz ust. 

Najboljši surovi rezultat smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek, ki je 7. 

Tim je nalogo brez napak rešil že v 

prvem poskusu, zato drugega ni 

izvedel. Njegov prijem pisala je bil 

nepravilen; pisalo je držal s tremi 

prsti. Med delom je zapestje dvignil 

od podlage, da je lahko hitreje delal. 

Delal je hitro. Kljub hitrosti je uspel 

linijo obdržati znotraj meje. 

Najboljši rezultat smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek naloge, ki 

je 11. 

 

 

4.3.2.  Ciljanje in lovljenje 1 

Spretnost natančnega meta in uspešnega lovljenja sta eni izmed poglavitnih štirih motoričnih 

sklopov, ki se morajo razviti za čim bolj uspešno interakcijo otroka z okoljem (Kremžar in 

Petelin, 2001). Odvisni sta od stopnje razvitosti natančnosti. Uporabiti je potrebno ustrezno 

silo in smer za dosego cilja. Bolj kot je ta razvita, večja je natančnost pri metih (Retar, 2019). 

Ob ustreznem razvoju se te spretnosti razvijejo okoli 4. leta (Marjanovič Umek idr., 2004).  

Področje ciljanje in lovljenje zajema dve nalogi: lovljenje vrečke s fižolom in metanje vrečke 

s fižolom na podlago. Pri lovljenju vrečke s fižolom testiranec lovi vrečko s fižolom. Pri tem 

je pomembno, kako ujame vrečko. Ker sta učenca stara 6 let, sta morala vrečko ujeti z dlanmi 

(zapiranje prstov) in ne s telesom. Na voljo sta imela 5 metov za vajo in 10 metov za 

ocenjevanje. Pri metanju vrečke testiranec meče vrečko s fižolom na modro podlago z rdečim 

krogom. Poskuša zadeti krog, vendar velja tudi modra podlaga. Pri tem lahko uporabi svoj 

stil metanja. Učenca sta imela na voljo 5 metov za vajo in 10 metov za ocenjevanje.  

Pri vsaki nalogi smo dobili število ulovov ali metov (surovi dosežek). S pomočjo normativnih 

podatkov v priročniku (Henderson idr., 2014) smo surovi dosežek pretvorili v standardni 

dosežek. Dobljene standardne dosežke in kvalitativne rezultate za 1. testiranje področja 

ciljanje in lovljenje prikazuje tabela 10. Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice 

nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson idr., 2014): lovljenje vrečke s fižolom (CL1) 

in metanje vrečke s fižolom na podlago (CL2). 
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Tabela 10: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ciljanja in lovljenja 1 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

CL1 Katja je od desetih poskusov vrečko ujela 

sedemkrat. Med lovljenjem rok ni 

dvignila simetrično. Morali smo jo 

večkrat opomniti, da je pripravila obe 

roki, kajti na začetku je pripravila le 

desno, levo pa je pustila negibno ob 

telesu. Želela je loviti z odprto dlanjo (kot 

bi dala »petko«). Pri lovljenju se je 

opirala na prednostno roko, saj jo je lažje 

prilagajala smeri, medtem ko je bila leva 

roka bolj nefunkcionalna. Pri lovljenju je 

nogi postavila trdno na tla in ju tekom 

procesa lovljenja ni premikala. Gibanje je 

bilo moč opaziti le v zgornji polovici 

telesa. Občasno je zaprla oči, ko je vrečka 

priletela v njeno bližino. Najboljši surovi 

dosežek smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 6.  

Tim je vrečko ujel osemkrat od 

desetih poskusov. Njegova začetna 

drža telesa je bila toga in trda. 

Položaj telesa je prilagajal metu, 

vendar so bile noge bolj statične. 

Njegov najboljši surovi dosežek smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek naloge, ki je 8.  

CL2 Katja je od desetih poskusov sedemkrat 

zadela tarčo. Dvakrat je zgrešila zaradi 

premočnega meta, enkrat zaradi 

prešibkega. Za metanje je uporabljala 

desno roko, medtem ko je bila leva roka 

pokrčena in ob telesu. Pri izvajanju 

naloge je imela spodnji del trupa tog, 

noge trdo stegnjene. Zopet je bilo gibanje 

moč opaziti le v zgornjem delu trupa. Pri 

metu si ni pomagala z zamahom. Med 

metanjem je imela odprta usta. Njeno 

metanje je delovalo brezciljno. Najboljši 

surovi dosežek smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 8.  

Tim je tarčo zadel osemkrat od 

desetih poskusov. Dvakrat je zgrešil 

zaradi premočnega meta. Med 

metanjem je preizkušal različne stile 

– spodnji in zgornji met. V obeh 

primerih je uporabil zamah. Pri 

metih je imel odprta usta. Noge je 

imel močno zasidrane v tla, med 

meti jih ni premikal. Najboljši surovi 

dosežek smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 10.  

 

 

4.3.3.  Ravnotežje 1 

Dobro razvito ravnotežje je predpogoj kvalitetnega življenja, saj omogoča ohranjanje varnega 

in stabilnega položaja. Je osnova za uravnavanje hitrih premikov in kljubovanju gravitaciji 

(Retar, 2019). Področje ravnotežje zajema tri naloge: ravnotežje na eni nogi, hoja z 

dvignjenimi petami in skakanje po podlagah. Naloga ravnotežje na eni nogi zahteva stojo na 

eni nogi. Ocenjuje se stoja na desni in levi nogi. Testiranec lahko drži ravnotežje do 30 

sekund, potem preizkus prekinemo. Učenca sta izvedla en poskus za vajo in dva poskusa za 

ocenjevanje z vsako nogo. Noben od njiju ni prišel do 30 sekund. Pri nalogi hoja z dvignjenimi 

petami testiranec hodi po 4,5 m dolgem traku po prstih. Noge mora postaviti na črto. Na voljo 

ima 15 korakov ali dolžino črte (kar naredi prej). Po tem preizkus prekinemo. Učenca sta 

imela na voljo en poskus za vajo (do 5 korakov) in dva poskusa za ocenjevanje. Naloga 

skakanje po podlagah zahteva od testiranca, da sonožno skače po rumenih in modrih 
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podlagah. Pri tem mora skočiti na vsako podlago znotraj mej. Učenca sta imela na voljo en 

poskus za vajo in dva poskusa za ocenjevanje.  

Pri nalogah smo dobili čas izvajanja naloge ali število korakov oz. skokov (surovi dosežek). 

S pomočjo normativnih podatkov v priročniku (Henderson idr., 2014) smo surovi dosežek 

pretvorili v standardni dosežek. Dobljene standardne dosežke in kvalitativne rezultate za 1. 

testiranje področja ravnotežje prikazuje tabela 11. Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili 

kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson idr., 2014): ravnotežje na eni nogi 

(RV1), hoja z dvignjenimi petami (RV2) in skakanje po podlagah (RV3).  

Tabela 11: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ravnotežja 1 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

RV1 Boljša noga (desna): Katja je z boljšo 

nogo opravila dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržala 10 

sekund, pri drugem pa 6.  

Druga noga (leva): Katja je z drugo nogo 

opravila dva poskusa. Pri prvem poskusu 

je ravnotežje zadržala 7 sekund, pri 

drugem pa 9. 

 

Katja je pri vseh poskusih med stojo na 

nogi trup močno upogibala levo in desno 

(ni bilo kontrole trupa), oči je poskušala 

upirati v eno točko, vendar je premikala 

glavo. Pri ohranjanju ravnotežja si je 

pomagala s kompenzatornimi gibi rok, ki 

pa so bili pretirani. Koleno stojne noge je 

bilo pokrčeno, vendar je noga delovala 

napeta. Pri vseh poskusih je na koncu 

stopalo stojne noge začela premikati ali 

po njej poskakovati. Med izvajanjem je 

jezik porinila iz ust. Najboljši dobljeni 

rezultat smo pretvorili v končni 

standardni dosežek, ki je 6.  

Boljša noga (desna): Tim je z boljšo 

nogo opravil dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržal 12 

sekund, pri drugem pa 20.  

Druga noga (leva): Tim je z drugo 

nogo opravil dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržal 16 

sekund, pri drugem pa 18. 

 

Tim je glavo in oči uprl v eno točko, 

uporabil je kompenzatorne gibe rok. 

Nismo zaznali kontrole trupa, močno 

se je nagibal, ko je skušal ohraniti 

ravnotežje. Med izvajanjem vaje je 

napihnil lica in zadrževal sapo. 

Najboljši dobljeni rezultat smo 

pretvorili in dobili končni standardni 

dosežek, ki je 9.  

RV2 Katja je pri tej nalogi opravila dva 

poskusa. V prvem poskusu je naredila 6 

korakov, v drugem pa 4. Med hojo se je 

zibala, trup je močno nagibala levo ali 

desno (ni bilo kontrole trupa), ko je 

poskušala ohraniti ravnotežje. Pri 

ohranjanju ravnotežja si je pomagala s 

kompenzatornimi gibi rok, ki pa so bili 

pretirani in preveč sunkoviti – motili so 

njen fokus. Med postavljanjem stopal na 

črto se je močno zibala, imela je težave s 

ciljanjem črte s stopalom. Povezovanje 

korakov je bilo odsekano, med 

korakanjem je delala premore. Hoja ni 

Tim je opravil dva poskusa. V prvem 

je naredil 11 korakov, v drugem pa 

vseh 15. Pri drugem poskusu je prišel 

do konca črte. Tim je pri prvem 

poskusu prehitro opravljal nalogo in 

s stopali zgrešil črto, zato smo 

prekinili poskus. Pri drugem poskusu 

je hodil počasneje. Pri hoji si je 

pomagal z rokami. Trup je imel na 

začetku pod kontrolo, potem pa je 

popustil. Ko je korakal, je naredil 

nekaj korakov, se ustavil in umiril ter 

nato nadaljeval pot. Najboljši surovi 
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bila gladka. Najboljši surovi rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek naloge, ki 

je 5.  

rezultat smo pretvorili v standardni 

dosežek, ki je 11.  

RV3  Katja je izvedla le en poskus, saj je 

opravila vseh pet skokov. Na skok se ni 

pripravila s počepom, skakala je s trdimi 

nogami in na cela stopala. Gibanju je 

manjkalo prožnosti, v skok je vložila 

veliko truda. Gibov navzgor in naprej ni 

združevala učinkovito. Med skoki so se 

pojavile pavze, roki sta ji skrčeno 

»bingljale« ob telesu. V skok je vložila 

veliko truda. Dobljeni rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni dosežek, ki 

je 11.  

Tim je nalogo opravljal dvakrat. Prvi 

poskus je bil neuspešen, saj je zaradi 

hitrega in nepremišljenega skakanja 

preskakoval podlage. Ko smo ga 

opomnili na natančnost, se je zbral in 

v drugem poskusu pravilno skočil na 

vseh pet podlag. Pri doskoku je 

pristal na celih stopalih, kolena je 

pokrčil le malo. Pri skoku ni naredil 

polnega počepa, njegovi skoki niso 

bili visoki. Tim je nalogo tudi pri 

drugem poskusu opravljal prehitro, 

da bi bil čisto natančen (pristajal je 

bolj na robovih podlag, vendar še 

vedno znotraj kvadrata). Roke je 

držal pokrčene ob telesu, med 

skakanjem si z njimi ni pomagal. 

Dobljeni surovi rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek, ki je 

11.  

 

4.3.4. Končni rezultati 1 

Končne rezultate smo dobili tako, da smo sešteli standardne dosežke (pridobitev standardnih 

dosežkov je predstavljena v podpoglavju 4.1.1. spretnosti rok 1) vsake naloge pri 

posameznem področju. Za pridobitev končnega rezultata na področju spretnosti rok smo 

sešteli standardne dosežke nalog SR1, SR2 in SR3, na področju ciljanja in lovljenja smo 

sešteli standardne dosežke nalog CL1 in CL2, na področju ravnotežja smo sešteli standardne 

dosežke RV1, RV2 in RV3. Seštevek vsakega področja se imenuje komponentni dosežek. 

Dobljeni komponentni dosežek za vsako področje smo zopet pretvorili v standardni 

(komponentni) dosežek s pomočjo normativov v priročniku (Henderson idr., 2014). Na 

podlagi dobljenega rezultata smo Katjo in Tima uvrstili v določen centil glede na rezultate pri 

posameznih področjih njunih vrstnikov. Čisto na koncu smo sešteli vse tri komponentne 

dosežke iz vseh treh področij in dobljeni seštevek, ki se imenuje skupni testni seštevek, 

pretvorili v standardni dosežek s pomočjo normativov v priročniku (Henderson idr., 2014). 

Na podlagi dobljenega rezultata smo Katjo in Tima uvrstili v končni centilni rang, ki nam je 

podal informacijo, kje se nahajata učenca glede na gibalne spretnosti in sposobnosti v 

primerjavi z njunimi vrstniki. Centil in centilni rang zajemata določen procent otrok, ki so bili 

zajeti v standardizacijskem vzorcu in so na testu dobili enak ali nižji rezultat od nekega 

surovega dosežka (Henderson idr., 2014). Dobljene podatke smo zapisali v tabeli 12 in 13. V 

priročniku (Henderson idr., 2014) je opisan sistem semaforja, ki testatorju pomaga pri 

določanju otrokovega dosežka. Sistem semaforja je razdeljen na rdeče, oranžno in zeleno 

področje. V zeleno področje spadajo otroci, ki dosežejo skupni testni dosežek nad 69 (ali nad 

15. centilom). Ti otroci nimajo zaznanih gibalnih težav. V oranžno področje spadajo otroci, 

ki dosežejo skupni testni dosežek med 66 in 69 (ali med 5. in vključno 15. centilom). Pri teh 

otrocih obstaja tveganje za težave na področju gibanja. Priporoča se spremljanje. V rdečo 

skupino spadajo otroci, ki dosežejo skupni testni dosežek do vključno 65 (ali na oz. pod 5. 

centilom). Pri teh otrocih se nakazujejo pomembne težave na področju gibanja.  



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

41 
 

Tabela 12: Končni rezultati prvega testiranja testa ABC gibanja 2 - Katja 

Spretnosti rok (SR1 + SR2 + SR3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

17 2 0,5 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2)  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

14 6 9 

Ravnotežje (RV1 + RV2 + RV3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

22 5 5 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok + Ciljanje in lovljenje + 

Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

53 4 2 

 

Analiza rezultatov:  

Na področju spretnosti rok je Katja skupno dosegla 17 točk. To je standardni dosežek 2 in jo 

uvršča v 0,5. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je skupno dosegla 14 točk. To je 

standardni dosežek 6 in jo uvršča v 9. centil. Na področju ravnotežja je skupno dosegla 22 

točk. To je standardni dosežek 5 in jo uvršča v 5. centil. Katjin skupni testni dosežek je 53 

točk. To je standardni dosežek 4. S tem jo uvrščamo v 2. centilni rang. Uvrstitev v 2. centilni 

rang pomeni, da sta le 2 % otrok iz splošne populacije dosegla enak ali nižji dosežek. Na 

podlagi dobljenih rezultatov Katjo uvrstimo v rdeče področje po sistemu semaforja. To 

nakazuje, da ima učenka pomembne težave na področju gibanja. Rezultati testa se ujemajo z 

opažanji strokovnih delavk, ki sta reševali vprašalnik ABC gibanja. Kljub temu, da rezultati 

vprašalnika niso dovolj natančni zaradi pogostokrat uporabljene možnosti brez odgovora in 

ne moremo uporabiti natančne korelacije, še vedno kažejo na težave.  

Pri Katjinem gibanju opažamo predvsem odsotnost kontrole gibov in natančnosti. Prehodi 

med gibi niso gladki, gibi niso povsem tekoči. Njihova izvedba je pomanjkljiva, ne naredi 

polnega giba. Pomanjkljivo izvajanje gibov je značilno za otroke z RMK (Kavkler, 2002). 

Potrebovala je več časa oz. poskusov, da je prilagodila gibanje zahtevam naloge. Opazno je 

izrazito nesorazmerje med uporabo desne in leve strani telesa ter zgornjim in spodnjim delom 

trupa. Pri gibanju ni opaziti kontrole trupa. Pri izvajanju nalog iz ravnotežja je veliko krilila 

z rokami, kar je motilo njen fokus. Razvoj kompenzacijskih gibov je normalen pojav, ki se 

razvije kot pomoč za ohranjanje ravnotežja (Retar, 2019). Vendar preveliki sunki teh gibov v 

kombinaciji s slabšo kontrolo telesa so Katji bolj škodovali kot pomagali. Slabše spretnosti 

smo opazili predvsem pri nalogah, ki preverjajo dinamično ravnotežje. Te težave se lahko 

pojavijo tudi zaradi slabše razvitih finomotoričnih spretnosti (Kremžar in Petelin, 2001), kjer 

ima Katja tudi velike težave. Finomotorične spretnosti prav tako vplivajo tudi na ciljanje in 

metanje (Kremžar in Petelin, 2001, Kurtz, 2003). Pri Katji ti dve spretnosti delujeta brezciljno 

in nenatančno. To sta tudi dve izmed spretnosti, ki sta pri otrocih z RMK najslabše razviti 

(Kavkler, 2002). Slabše spretnosti lovljenja so lahko povezane tudi s slabše razvitim 

vestibularnim sistemom (Pauli in Kisch, 1996). Močna osredotočenost na naloge kaže na to, 

da Katja vlaga veliko energije v izvedbo gibalnih dejavnosti. Lahko sklepamo, da določeni 

gibalni vzorci pri Katji še niso avtomatizirani in jim zato nameni več pozornosti (Pistotnik, 

2011). 
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Tabela 13: Končni rezultati prvega testiranja testa ABC gibanja 2 − Tim 

Spretnosti rok (SR1 + SR2 + SR3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

25 7 16 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje (RV1 + RV2 + RV3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

31 10 50 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok + Ciljanje in lovljenje + 

Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

74 8 25 

 

Analiza rezultatov:  

Na področju spretnosti rok je Tim skupno dosegel 25 točk. To je standardni dosežek 7 in ga 

uvršča v 16. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je dosegel 18 točk. To je standardni 

dosežek 9 in ga uvršča v 37. centil. Na področju ravnotežja je dosegel 31 točk. To je 

standardni dosežek 10 in ga uvršča v 50. centil. Timov skupni testni dosežek je 74 točk. To 

je standardni rezultat 8. S tem ga uvrstimo v 25. centilni rang, kar pomeni, da je 25 % otrok 

iz splošne populacije doseglo enak ali nižji dosežek. Glede na dobljene rezultate učenca 

uvrščamo v zeleno področje po sistemu semaforja in pomeni, da Tim nima pomembnih 

gibalnih težav. Dobljeni rezultati testa se nekoliko razlikujejo od mnenja strokovnih delavk, 

ki delajo s Timom. Na podlagi rezultatov vprašalnika, so vse tri strokovne delavke ocenile, 

da ima nekaj težav na področju gibanja. Vendar zaradi pogoste uporabe možnosti brez 

odgovora rezultat vprašalnika ni dovolj natančen, da bi lahko sklepali o težavah.  

Timovo gibanje je (pre)hitro. Vsako nalogo želi opraviti hitro, pri tem pa ne oceni zahtev 

nalog dovolj dobro. Gibanju manjka natančnosti. Amplitude gibov so majhne, saj tako hitreje 

dela naloge. Nekaj težav je opaziti tudi pri prilagajanju gibov zahtevam naloge. Sicer pa je 

njegovo gibanje tekoče in dokaj nadzorovano. Občasno smo opazili nesodelovanje spodnjega 

in zgornjega dela trupa, kar nakazuje na težave s koordinacijo (Ušaj, 2003). Njegovo gibanje 

odraža dobro razvito moč, ki mu primanjkuje natančnosti. Eno izmed načel navaja, da se 

najprej razvijejo veliki in nediferencirani gibi, nato pa specifični in nadzorovani (Kremžar in 

Petelin, 2001, Kurtz, 2003). Glede na to, da Tim nima velikih odstopanj na področju gibanja, 

lahko sklepamo, da bo natančnost še razvil tekom odraščanja.  

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

43 
 

4.3.5. Poligon nazaj 1 

Vaja poligon nazaj je del ŠVK kartona, s katerim se v osnovnih in srednjih šolah preverjajo 

gibalne spretnosti in sposobnosti posameznika. Naloga od testiranca zahteva, da se po vseh 

štirih okončinah ritensko premika po poligonu. Poligon sestavljata lesena skrinja in lesen 

okvir. Testiranec mora zlesti na leseno skrinjo in se splaziti v leseni okvir. Naša učenca sta za 

vajo poskusila hojo nazaj in imela en poskus za ocenjevanje. Pri opravljanju naloge smo merili 

čas. Dobljeni čas (v sekundah) in opažanja prikazuje tabela 14.   

Tabela 14: Skupni rezultati vaje poligon nazaj 1 

 čas opažanja 

Katja /  Katja poligona ni uspela narediti. Takoj na začetku ni točno vedela, 

kako se ritensko premikati po vseh štirih. Potrebovala je nekaj 

poskusov, da je ugotovila »sistem«, pri tem je bila počasna in 

nerodna. Med ocenjevanjem se je pri premikanju nazaj ves čas 

ozirala čez ramo, da je na pravi poti. Noge je položila na skrinjo, 

vendar se je takrat ustrašila in rekla, da ne želi nadaljevati.  

Tim 33 sekund Tim je imel na začetku nekaj težav, da je ugotovil spretnost hoje 

nazaj z rokami na tleh. Sprva je želel roke le vleči za sabo. Potreboval 

je nekaj trenutkov, da se je privadil na korakanje nazaj z rokami in 

nogami. Nekaj težav je imel pri postavitvi druge noge na skrinjo in 

pri vleki čez njo. Pred okvirjem se je najprej ustavil, se ulegel in 

potem nadaljeval s plazenjem. Ko je prišel čez okvir, se je najprej 

postavil v prvotni položaj za hojo po vseh štirih, nato pa nadaljeval 

do konca. Med premikanjem nazaj se je nekajkrat ustavil, da je 

preveril, ali je na pravi poti. Na poti med skrinjo in lesenim okvirjem 

je skoraj padel na stran, saj je izgubil ravnotežje, ko je pogledal preko 

rame.  

 

Poligon nazaj preverja sposobnosti koordinacije delov telesa v nenavadnih gibalnih situacijah 

(»Merske naloge ŠVK v osnovni in srednji šoli«, b. d.). Glede na to, da Katja naloge ni 

opravila, ne moremo zagotovo trditi o njenih koordinacijskih spretnostih. Lahko 

predvidevamo, da so slabe, saj naloge zaradi določenih vzrokov ni zmogla opraviti. Slabo 

usklajevanje delov telesa je eden izmed znakov na sum motnje grobe motorike oz. pojav 

trajajočih težav na področju gibanja (Kremžar in Petelin, 2001). Povprečni rezultat štirih 

oddelkov 1. razreda za šolsko leto 2018/2019 na eni izmed slovenskih šol pri dečkih je bil 20 

sekund. Novejših podatkov na tej šoli ni bilo mogoče pridobiti, saj zaradi epidemioloških 

razmer niso izvajali ŠVK (osebna komunikacija, februar 2022). Glede na pridobljene rezultate 

je Tim dosegel podpovprečni rezultat. Njegovo gibanje med izvedbo ni teklo gladko, 

potreboval je veliko vizualne podpore za orientacijo in opazimo težave pri vzdrževanju 

ravnotežja. Lahko sklepamo, da ima Tim težave na področju koordinacije.  

Oba učenca sta se s premagovanjem ovir nazaj prvič srečala na testiranju. Zaradi 

epidemioloških razmer sta bila pred vstopom v šolo oba doma, kjer teh gibov nista izvajala. 

V šoli hoje nazaj po vseh štirih še niso veliko utrjevali, ŠVK pa še niso izvajali (osebna 

komunikacija, november 2021). Tu se izraža ena izmed ključnih značilnosti RMK – učenka 

neznanih oz. nenaučenih gibov ni zmogla opraviti. Učenci z RMK imajo lahko težave pri 

usvajanju novih gibalnih nalog ali pri nalogah, ki zahtevajo prilagajanje spremembam 

(Farmer idr., 2015). Slednje smo lahko opazili tudi pri Timu, ki je imel težave s 

koordiniranjem hoje po poligonu. Zaradi nepoznane vaje je imel težave s planiranjem 

motorične naloge in organizacijo gibanja (Žgur in Filipčič, 2021). Za oba učenca bi lahko 
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predvidevali tudi, da imata slabše sposobnosti generalizacije, kar je še ena od lastnosti RMK 

(Žgur in Filipčič, 2021).  

 

4.4. Program za krepitev gibalnih spretnosti in sposobnosti 
 

4.4.1. Gibalni program  

Na podlagi dobljenih rezultatov testa ABC gibanja 2, vprašalnika ABC gibanja 2 in vaje 

poligon nazaj lahko sklepamo, da ima učenka Katja velike težave na področju grobe in 

finemotorike. Odločili smo se, da sledimo načelu razvoja od grobih do finih gibov (Kremžar 

in Petelin, 2001) in za začetek načrtno krepimo le grobomotorične spretnosti. Najprimernejši 

gibi za to so naravne oblike gibanja, saj so to gibi, ki so človeku naravni in jih je razvil tekom 

evolucije (Karpljuk idr., 2013). Program Tera/GIB je sicer namenjen terapevtski obravnavi, 

ki jo izvajajo strokovnjaki s področja fizioterapije in nevrofizioterapije (Žgur in Filipčič, 

2021). Vendar se nam je ideja o oponašanju živali zdela privlačna in motivacijska. Tako smo 

ob pomoči terapevtskega programa Tera/GIB zanjo oblikovali gibalni program s 24 gibalnimi 

vajami. Program temelji na oponašanju gibanja živali. Gibi so sestavljeni iz naravnih oblik 

gibanja. Vsebuje 24 kartic s sličico in poimenovanjem živali. 12 živali in njihov način gibanja 

smo vzeli iz programa Tera/GIB, za 12 živali pa smo oblikovali svoje gibalne vzorce. Gibalne 

vaje se razlikujejo po težavnosti. Glavni cilj programa je bil krepiti učenkine gibalne 

spretnosti in sposobnosti. Kartice s sličicami in poimenovanji živali ter opis posameznega 

gibanja se nahaja v prilogi 8 in 9. 

 

4.4.2. Izvajanje programa 

Program smo s Katjo izvajali 2-krat na teden med urami dodatne strokovne pomoči. Gibanju 

smo vsako uro na začetku namenili od 20 do 25 minut. Vaje smo izvajali v manjšem 

vadbenem kabinetu, ki je vseboval potrebne pripomočke (blazine in letvenike). Učenje in 

izvajanje vaj je potekalo po 4 fazah učenja gibanja (Pistotnik, 2011). Katja je vaje izbirala 

tako, da je žrebala sličice živali iz škatlice. Število živali v škatlici je bilo vedno drugačno, da 

si Katja ni mogla vsako uro izbrati istih živali. Število vaj na uro je bilo različno, odvisno od 

Katjinega počutja, pripravljenosti in pravilne izvedbe vaje. Na začetku smo vaje delali skupaj. 

Ko pa je deklica postajala vedno bolj suverena v gibanju, je vaje začela izvajati sama. Med 

izvedbo vaj smo učenko opazovali, jo po potrebi popravljali, spodbujali ali vajo ponovno 

pokazali in opisali. Po potrebi smo vaje sproti prilagajali njeni pripravljenosti in razpoloženju. 

Občasno smo v vadbo vključili živalske zvoke ali pa smo v ozadju predvajali glasbeno 

spremljavo. Gibalni program smo izvajali od 15. 11. 2021 do 27. 1. 2022. V tem časovnem 

okvirju so bile tudi šolske počitnice. V času šolskih počitnic programa nismo izvajali v takšni 

obliki; Katja je v tem tednu doma vsako vaje le enkrat ponovila, da gibov ni popolnoma 

pozabila.  

 

4.5. Drugo testiranje  
Z drugim testiranjem smo želeli ugotoviti, ali so se gibalne spretnosti in sposobnosti učenke 

Katje po izvedbi programa kaj spremenile. Testirali smo tudi učenca Tima, s katerim 

programa nismo izvajali. Uporabili smo test za prvo starostno skupino (od 3 do 6 let). Izvedli 

smo ga v začetku februarja, natančneje med 31. 1. 2022 in 4. 2. 2022. Dobljeni rezultati so 

predstavljeni v grafih in tabelah spodaj. Ocenjevalni poli za drugo Katjino in Timovo 

testiranje se nahajata v prilogah 10 in 11.  
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4.5.1. Spretnosti rok 2  

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri drugem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.1. (Spretnosti rok 1). Dobljene standardne dosežke za 

področje spretnosti rok 2 in primerjava s prvim testiranjem prikazujeta grafa 1 in 2. Poleg 

kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje tabela 15. Pri 

predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson 

idr., 2014): vstavljanje kovancev (SR1), nizanje korald (SR2) in sledenje poti 1 (SR3). 

Tabela 15: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju spretnosti rok 2 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

SR1 Prednostna (desna) roka: Katja je 

izvedla dva poskusa z desno roko. Prvi 

poskus je bil neuspešen, saj je začela 

pobirati več kot en kovanec na enkrat. 

Drugi poskus je opravila v 22 sekundah. 

Med opravljanjem naloge je imela levo 

roko na škatlici s kovanci, vendar je 

delovala »mrtvo«. 

Neprednostna roka (leva): Katja je 

izvedla dva poskusa z levo roko. V prvem 

poskusu je vse kovance pospravila v 

škatlico v 40 sekundah, v drugem pa v 34. 

Z levo roko je imela več težav s ciljanjem 

reže kot z desno, gibi so delovali bolj 

nenadzorovano. Z desno roko je tako 

močno držala škatlico, da se je proti 

koncu naloge roka že začela tresti.  

 

Pri opravljanju naloge smo opazili 

izrazito neenakost v času med prednostno 

in neprednostno roko. Glavo je držala 

preblizu naloge. Vse gibe je izvajala 

hitro. Na opravljanje naloge se je močno 

osredotočila, iz ust ji je molel jezik in 

spuščala je nizke zvoke. Najboljši surovi 

rezultat smo pretvorili v končni 

standardni dosežek naloge, ki je 4. 

Prednostna roka (desna): Tim je z 

desno roko opravil dva poskusa. 

Najhitreje je nalogo opravil pri 

prvem poskusu v 17 sekundah. Pri 

drugem poskusu je potreboval 20 

sekund. 

Neprednostna roka (leva): Tim je z 

levo roko opravil dva poskusa. Prvi 

poskus je opravil v 19 sekundah, 

drugi pa je bil neveljaven, saj je med 

poskusom zamenjal roki prijemanja 

kovancev.  

 

Težave je imel s pobiranjem 

kovancev, ni jih mogel odlepiti od 

podlage. Ni uporabil pincetnega 

prijema, ampak je kovance pobiral z 

vsemi prsti. Pri levi roki je na 

začetku potreboval nekaj poskusov, 

da je zadel režo. Delal je prehitro, da 

bi bil natančen. Med izvajanjem je 

kovance razmetal po površini. 

Najboljši surovi rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek, ki je 8.  

SR2 Drugo nalogo je Katja izvedla v dveh 

poskusih. Pri prvem poskusu je 

potrebovala 64 sekund, pri drugem pa 59.  

Vezalko je preprijemala, enkrat jo je 

prijela predaleč, drugič preblizu konice. 

Pri potegu vezalke čez koraldo je imela 

težave (ni uporabila dovolj moči, da bi jo 

potegnila skozi), občasno je zgrešila 

luknjico koralde, glavo je stalno 

približevala in oddaljevala vezalki. Iz ust 

ji je molel jezik, bila je izredno 

osredotočena na delo. Pri izvajanju 

Tim je izvedel dva poskusa. Pri 

prvem poskusu je vse koralde 

nataknil v 35 sekundah, pri drugem 

pa v 40. Med izvajanjem naloge je 

učenec prijem vezalke (oddaljenost 

od konca) ves čas spreminjal, 

občasno je potreboval več poskusov, 

da je zadel luknjico. Na nalogo se je 

močno osredotočil, usta je imel 

odprta. Nalogo je opravljal v 

zmernem tempu in z nadzorovanimi 

gibi. Najboljši surovi rezultat smo 
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naloge je spuščala nizke zvoke. Najboljši 

surovi dosežek smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 4.  

pretvorili v standardni dosežek, ki je 

12. 

SR3 Katja je nalogo izvedla samo enkrat, saj 

je že prvi poskus izvedla brez napake. 

Kljub temu pa je njena črta na končnem 

izdelku vijugasta, večkrat se je približala 

robu poti, vendar je ni prečkala. Pisalo je 

na začetku prijela pravilno (vendar 

preblizu konice), kasneje ga je preprijela 

v pest. Pritisk na podlago je bil močnejši, 

roka ni tekla gladko (na izdelku lahko 

opazimo debelejše pike, kjer se je pisalo 

za trenutek ustavilo), vendar gibi niso 

sunkoviti. Videti so bili nadzorovani. V 

opravljanje naloge je usmerila veliko 

energije, pri tem ji je jezik molel iz ust. 

Nalogo je opravljala zelo počasi. Surovi 

dosežek smo pretvorili v standardni 

dosežek, ki je 11.  

Tim je nalogo opravljal dvakrat. Pri 

prvem poskusu je naredil 2 napaki, 

pri drugem pa eno. Te napake so bile 

prečkanje črte. Učenec je uporabil 

nepravilni triprstni prijem. Med 

delom je zapestje dvignil od podlage. 

Gibanje je bilo hitro (prehitro, da bi 

bil čisto natančen) in tekoče. 

Najboljši surovi rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek 

naloge, ki je 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Spretnosti rok 2 − Katja  Graf 2: Spretnosti rok 2 – Tim 

Katja je pri prvem testiranju pri nalogi vstavljanje kovancev dosegla standardni dosežek 6, 

pri drugem testiranju pa 4. Njen rezultat se je poslabšal za 2 standardni točki. Pri nalogi 

natikanje korald je pri obeh testiranjih dobila standardni dosežek 4, svojega rezultata ni 

spremenila. Pri nalogi sledenje poti 1 je svoj rezultat od prvega testiranja (standardni dosežek 

7) izboljšala za 4 standardne točke; pri drugem testiranju je dosegla standardni dosežek 11. 

Standardni dosežek 11 je tudi najvišji možni dosežek pri tej nalogi (Henderson idr., 2014). 

Pri kvalitativni izvedbi nalog je še vedno opazna nenatančnost, nespretnost in neenakost v 

času med levo in desno roko, vendar je naloge pri drugem testiranju izvajala že bolj suvereno 

in uspešno. Neenakomerna uporaba nedominantne (v Katjinem primeru leve) roke je ena 

izmed značilnosti RMK (Juretič idr., 2014). Prav tako je potrebovala manj časa, da je 
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prilagodila zahtevan gib. Pri natikanju korald smo v obeh primerih opazili težave z nadzorom 

moči pri potegu čez luknjico in preprijemanje. Pri uporabi pisala je še vedno uporabila 

nepravilni prijem, njena roka ni tekla gladko po listu. Pri obeh testiranjih je v izvedbo vložila 

veliko truda.  

Tim je pri prvem testiranju pri nalogi vstavljanje kovancev dosegel standardni dosežek 5. Pri 

drugem testiranju je svoj rezultat izboljšal za 3 standardne točke; dosegel je standardni 

dosežek 8. Nalogo natikanje korald je pri prvem testiranju opravil s standardnim dosežkom 

9. Pri drugem testiranju je svoj rezultat izboljšal za 4 standardne točke, dosegel je standardni 

dosežek 12. Pri nalogi sledenje poti 1 je prvič dosegel standardni dosežek 11, drugič pa 8. 

Njegov rezultat je slabši za 3 standardne točke. Pri kvalitativni izvedbi nalog je še vedno 

opazna nenatančnost in hitro izvajanje naloge. Tudi pri drugem testiranju je hitel z izvedbo, 

vendar so bili gibi vseeno počasnejši kot prvič. Hitrost svojih gibov je imel bolj pod kontrolo. 

Pri ponovnem testiranju pri pobiranju kovancev ni zamenjal rok. Pincetni prijem se razvije 

okoli 9. meseca starosti (Marjanovič Umek idr., 2004). Lahko predvidevamo, da ga Tim ni 

razvil pravilno, saj je tako s kovanci kot s pisalom tudi tokrat rokoval z nepravilnim prijemom.  

 

4.5.2.  Ciljanje in lovljenje 2 

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri drugem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.2. (Ciljanje in lovljenje 1). Dobljene standardne dosežke 

za področje ciljanje in lovljenje 2 ter primerjava s prvim testiranjem prikazujeta grafa 3 in 4. 

Poleg kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje tabela 16. Pri 

predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson 

idr., 2014): lovljenje vrečke s fižolom (CL1) in metanje vrečke s fižolom na podlago (CL2). 

Tabela 16: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ciljanja in lovljenja 2 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

CL1 Katja je od desetih poskusov vrečko ujela 

osemkrat. Na začetku je pri pripravi levo 

roko pustila ob telesu, vendar jo je po 

opozorilu dvignila in pripravila. Med 

lovljenjem je desna roka delovala bolj 

»živo«. Opazno je bilo sodelovanje med 

zgornjo in spodnjo polovico telesa. Nogi 

sta bili trdno na tleh, vendar v 

pripravljenosti na premik. Po potrebi se 

je premaknila ali pokrčila kolena, da je 

ujela vrečko. Dobljeni rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek, ki je 8. 

Tim je ujel vrečko osemkrat od 

desetih poskusov. Njegova začetna 

drža telesa je bila toga in trda, 

kasneje je telo sprostil in prilagodil 

metu. Noge so delovale bolj statične, 

vendar jih je uporabil. Gibanje je 

prilagajal metu; pri tem sta 

sodelovala zgornji in spodnji del 

telesa. Dobljeni rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek 

naloge, ki je 8.  

CL2 Katja je od desetih poskusov sedemkrat 

zadela podlago. Njeno ciljanje ni bilo 

dovolj natančno. Tarčo je trikrat zgrešila 

zaradi prešibkega meta. Metala je z desno 

roko in uporabila je spodnji met. Pred 

metom je desno roko pripravila pred 

telesom. Nato je naredila kratke in 

majhne zamahe ter hiter met. Pri 

izvajanju naloge je imela spodnji del 

Tim je podlago zadel osemkrat od 

desetih poskusov. Dvakrat je zgrešil 

zaradi premočnega meta. Uporabljal 

je spodnji met. Preden je vrgel, je 

roko dvakrat do trikrat zazibal. Pri 

nekaj poskusih je pokrčil kolena in 

se še zazibal s telesom, vendar je pri 

spustu vrečke noge ravno iztegnil. 

Pri ciljanju je napihnil lica. Dobljeni 
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trupa tog, vendar je občasno pokrčila 

kolena. Njeni meti so delovali težki. Med 

metanjem je včasih porinila jezik iz ust 

ali spustila nizek zvok. Rezultat smo 

pretvorili v standardni dosežek naloge, ki 

je 8.  

rezultat smo pretvorili v standardni 

dosežek naloge, ki je 10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Ciljanje in lovljenje 2 – Katja       Graf 4: Ciljanje in lovljenje 2 – Tim 

Katja je pri prvem testiranju pri nalogi lovljenje vrečke s fižolom dosegla standardni dosežek 

6, pri drugem testiranju pa 8. Svoj rezultat je izboljšala za 2 standardni točki. Pri nalogi 

metanje vrečke s fižolom na podlago je na obeh testiranjih dosegla enak rezultat, in sicer 

standardni dosežek 8. Pri prvem testiranju smo opazili nesodelovanje leve in desne strani 

telesa ter spodnjega in zgornjega dela trupa. Pri drugem testiranju je Katja levo stran telesa 

ob opozorilu aktivirala, opazili smo majhen napredek pri povezanosti gibanja. Prav tako smo 

opazili sodelovanje zgornjega in spodnjega dela trupa. Togo in nepraktično gibanje je 

značilno za otroke z RMK (Kremžar in Petelin, 2001). Pri drugem testiranju smo opazili 

nekoliko manj te togosti in več prožnosti. Bila je tudi že nekoliko bolj natančna.  

Tim je pri nalogi lovljenje vrečke s fižolom pri obeh testiranjih dosegel enak rezultat, in sicer 

standardni dosežek 8. Enako tudi pri nalogi metanje vrečke s fižolom na podlago. Tu je 

dosegel standardni dosežek 10 pri obeh testiranjih. Pri prvem testiranju smo na tem področju 

opazili bolj statično izvedbo, sodelovanje spodnjega in zgornjega dela trupa je bilo bolj slabo. 

Pri drugem testiranju je naloge izvajal bolj aktivno. Opazno je bilo sodelovanje zgornjega in 

spodnjega dela trupa, gibanje je delovalo bolj povezano. Predvsem smo opazili spremembo 

pri uporabi kolen. Naloge pri drugem testiranju je izvajal bolj osredotočeno. 
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4.5.3. Ravnotežje 2 

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri drugem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.3. (Ravnotežje 1). Dobljene standardne dosežke za 

področje ravnotežje 2 in primerjava s prvim testiranjem prikazujeta grafa 5 in 6. Poleg 

kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje tabela 17. Pri 

predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku (Henderson 

idr., 2014): ravnotežje na eni nogi (RV1), hoja z dvignjenimi petami (RV2) in skakanje po 

podlagah (RV3). 

Tabela 17: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ravnotežja 2 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

RV1 Boljša noga (desna): Katja je z boljšo 

nogo opravljala dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje obdržala 18 

sekund, pri drugem pa 15.   

Druga noga (leva): Katja je z drugo nogo 

opravljala dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje obdržala 11 

sekund, pri drugem pa 13.  

 

Pri vseh poskusih je Katja med stojo trup 

močno upogibala levo in desno, glave in 

oči ni držala pri miru, pri ohranjanju 

ravnotežja si je pomagala s 

kompenzatornimi gibi rok. Hkrati so bili 

ti gibi pretirani in so motili njeno 

ravnotežje. Koleno stojne noge je bilo 

pokrčeno, vendar je noga delovala 

napeto. Pri vseh poskusih je na koncu 

začela poskakovati. Med izvedbo je 

delovala umirjeno, usta je imela odprta. 

Najboljši rezultat smo pretvorili in dobili 

skupni standardni dosežek naloge, ki je 8.   

Boljša noga: Tim je z boljšo nogo 

opravil dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržal 22 

sekund, pri drugem pa 19.  

Druga noga: Tim je z drugo nogo 

opravil dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržal 15 

sekund, pri drugem pa 17.  

 

Tim je uporabil kompenzatorne gibe 

rok, glavo in oči je uprl v eno točko.  

Kontrola trupa je bila opazna le na 

začetku, kasneje je popustil. Začel se 

je močno nagibati, ko je skušal 

ohranjati ravnotežje. Pojavili so se 

tudi pretirani gibi rok, ki so motili 

njegovo ravnotežje. Stojna noga je 

bila čisto stegnjena. Med izvajanjem 

vaje je zadrževal sapo. Dosegel je 

standardni dosežek 9.  

RV2 Katja je izvedla dva poskusa. V prvem je 

naredila 3 korake, v drugem pa 4. Med 

hojo se je zibala, trup je močno nagibala 

levo ali desno, ko je poskušala ohraniti 

ravnotežje. Pri ohranjanju ravnotežja si je 

pomagala s kompenzatornimi gibi rok – 

ti so bili preveč sunkoviti in so motili 

njeno fokusiranje. Med postavljanjem 

stopal na črto se je močno zibala, imela je 

težave s ciljanjem črte s stopalom. 

Povezovanje korakov je bilo odsekano, 

med korakanjem je delala premore. 

Rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 5.  

Tim je nalogo opravljal samo enkrat, 

saj je že v prvem poskusu opravil 15 

korakov. Ni pa prišel do konca črte. 

Po črti je hodil v zmernem tempu, 

roki je imel stegnjeni, uspešno je 

kontroliral trup. Njegov rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek, ki je 11.  

RV3  Katja je izvedla dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je preskočila tretji kvadrat, zato 

Tim je nalogo izvedel enkrat, saj je 

že prvič uspešno opravil vseh 5 
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smo poskus prekinili. Pri drugem 

poskusu je opravila vseh 5 skokov. Pri 

drugem poskusu sta bila prva dva skoka 

odsekana in s premorom, ostali trije pa 

povezani – pokrčila je kolena, odrinila se 

je s stopali. Pri predzadnjem skoku je 

celo skočila na prste in se odrinila s 

sprednjim delom stopala. Prvemu delu je 

manjkalo prožnosti, pri drugem pa se je 

le-to že opazilo.  

Na prvi skok se je pripravila z globokim 

počepom, na vse ostale pa z rahlim 

upogibom kolen. Njen rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni dosežek, ki 

je 11.  

skokov. Skakal je po prstih, v 

gibanju je bilo opaziti prožnost. 

Roke je držal pokrčene ob telesu, z 

njimi si ni pomagal. Njegovi skoki 

niso bili visoki. Rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek, ki je 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Ravnotežje 2 – Katja           Graf 6: Ravnotežje 2 – Tim 

Katja je pri prvem testiranju pri nalogi ravnotežje na eni nogi dosegla standardni dosežek 6, 

pri drugem pa 8. Svoj rezultat je izboljšala za 2 standardni točki. Pri nalogah hoja z 

dvignjenimi petami in skakanje po podlagah je pri prvem in drugem testiranju dosegla isti 

rezultat. Pri hoji z dvignjenimi petami je dosegla standardni dosežek 5, pri skakanju po 

podlagah pa 11. Pri zadnji nalogi (skakanje po podlagah) svojega rezultata ni mogla izboljšati, 

saj je to najvišje možno število točk (Henderson idr., 2014). Pri kvalitativni analizi Katja na 

področju ravnotežja ni napredovala. Pri obeh testiranjih so se pojavili pretirani gibi rok, ki so 

motili njen fokus. Opazili smo slabo kontrolo trupa. Pri ravnotežju na eni nogi je pri obeh 

testiranjih na koncu premaknila stopalo stojne noge. Hoja po prstih je bila odsekana, med hojo 

je delala premore. Nekaj napredka je naredila pri poskokih po podlagah. Pri drugem testiranju 

je zadnje tri skoke že povezala. Tudi samo gibanje je delovalo bolj gladko. Prav tako se je na 

skoke pripravila s počepom, kar pri prvem testiranju ni storila.  

Tim je pri prvem in drugem testiranju pri vseh treh nalogah dosegel enak rezultat. Pri nalogi 

ravnotežje na eni nogi je pri obeh testiranjih dosegel standardni dosežek 9. Pri nalogah hoja z 
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dvignjenimi petami in skakanje po podlagah pa je njegov standardni dosežek 11. Pri zadnji 

nalogi (skakanje po podlagah) svojega rezultata ni mogel izboljšati, saj je to najvišje možno 

število točk (Henderson idr., 2014). Pri drugem testiranju na področju ravnotežja opažamo 

bolj kontrolirane gibe, ki jih je Tim opravljal v zmernem tempu. Pri drugem testiranju se je 

ob opominu na natančnost hitreje in lažje osredotočil na nalogo. Hoja po črti je bila pri drugem 

testiranju bolj natančna kot pri prvem testiranju. Pri obeh testiranjih smo opazili slabšo 

kontrolo trupa. Pri skokih smo opazili večjo prožnost pri drugem testiranju.  

 

4.5.4. Končni rezultati 2 

Končne rezultate drugega testiranja smo pridobili na enak način kot pri prvem. Postopek je 

opisan v podpoglavju 4.1.5. (Končni rezultati 1). Končni Katjini rezultati so prikazani v tabeli 

18, Timovi pa v tabeli 19. Primerjavo končnih rezultatov prvega in drugega testiranja 

prikazujeta grafa 7 in 8. 

Tabela 18: Končni rezultati drugega testiranja testa ABC gibanja 2 − Katja 

Spretnosti rok (SR1 + SR2 + SR3)  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

19 4 2 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

16 7 16 

Ravnotežje (RV1 + RV2 + RV3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

24 7 16 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok +  Ciljanje in lovljenje + Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

59 4 2 

 

Analiza rezultatov: 

Na področju spretnosti rok je Katja skupno dosegla 19 točk. To je standardni dosežek 4. S 

tem jo uvrstimo v 2. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je dosegla 16 točk. To je 

standardni dosežek 7, kar jo uvršča v 16. centil. Na področju ravnotežja je učenka skupno 

dosegla 24 točk. To je standardni dosežek 7, s tem jo uvrstimo v 16. centil. Skupno pri vseh 

nalogah (skupni testni dosežek) je učenka dosegla 59 točk. To je standardni dosežek 4. 

Uvrstimo jo v 2. centilni rang. 
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Graf 7: Primerjava 1. in 2. testiranja – Katja 

Katjo smo pri prvem testiranju na področju spretnosti rok uvrstili v 0,5. centil, pri drugem pa 

v 2. centil. Na področju ciljanja in lovljenja smo jo pri prvem testiranju uvrstili v 9. centil, pri 

drugem pa v 16. Na področju ravnotežja smo jo pri prvem testiranju uvrstili v 5. centil, pri 

drugem pa v 16. centil. Iz rezultatov je razvidno, da je Katja v dveh mesecih napredovala. 

Najbolj na področju ravnotežja, saj je tu med rezultatoma sprememba v kar 11 centilih. 

Napredek je tudi na področju ciljanja in lovljenja, in sicer za 7 centilov. Najmanj je svoj 

rezultat izboljšala na področju spretnosti rok. Tu je napredovala le za 1,5 centila. Kljub 

izboljšanju rezultatov pri drugem testiranju na vseh področjih pa glede na skupni standardni 

dosežek 4 (oz. komponentni dosežek 59) Katjo še vedno uvrščamo v 2. centilni rang. Splošno 

gledano torej Katja med obema testiranjema ni napredovala v gibanju. Še vedno je uvrščamo 

v rdeče področje po sistemu semaforja, ki nakazuje izrazite težave na področju gibanja.  

Pri Katjinem gibanju opažamo napredek, predvsem pri povezanosti in usmerjenosti njenih 

gibov. Načeloma so njeni gibi še vedno videti pomanjkljivi, torej gibov ne naredi do konca. 

Vendar pa opazimo napredek, saj njeni gibi delujejo bolj nadzorovani. Opazimo tudi napredek 

pri kontroli trupa. Slabša kontrola drže (kamor spada tudi kontrola trupa) je značilna za otroke 

z RMK (Kavkler, 2002). Še vedno je opazno nesorazmerna uporaba leve in desne strani telesa. 

Usklajevanje zgornjega in spodnjega dela telesa je težje za osebe s slabše razvito koordinacijo 

(Ušaj, 2003), kamor spadajo tudi osebe z RMK. Zato je pričakovano, da Katja še vedno slabše 

usklajuje zgornji in spodnji del telesa. Vendar smo pri drugem testiranju že opazili 

sodelovanje. Katja v izvedbo gibov še vedno vlaga veliko energije. Na sploh je pri drugem 

testiranju gibalne dejavnosti izvajala bolj suvereno. 
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Tabela 19: Končni rezultati drugega testiranja testa ABC gibanja 2 − Tim 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

28 9 37 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

31 10 50 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok + Ciljanje in lovljenje + Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

77 9 37 

 

Analiza rezultatov:  

Na področju spretnosti rok je učenec skupno dosegel 28 točk. To je standardni dosežek 9, s 

tem ga uvrščamo v 37. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je dosegel 18 točk. To je 

standardni dosežek 9 in ga uvrščamo v 37. centil. Na področju ravnotežja je dosegel 31 točk, 

kar je standardni dosežek 10. S tem ga uvrščamo v 50. centil. Skupno je pri vseh nalogah 

učenec dosegel 77 točk. To je standardni rezultat 9. S tem ga uvrstimo v 37. centilni rang. 

Glede na dobljene rezultate učenca uvrščamo v zeleno področje po sistemu semaforja. Tim 

tudi po drugem testiranju nima pomembnih gibalnih težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Primerjava 1. in 2. testiranja − Tim 

Pri prvem testiranju smo glede na rezultate Tima na področju spretnosti rok uvrstili v 16. 

centil, pri drugem pa v 37. centil. Na področju ciljanja in lovljenja smo ga pri obeh testiranjih 

uvrstili v 37. centil. Prav tako smo ga na področju ravnotežja pri obeh testiranjih uvrstili v 50. 

centil. Tim je torej napredoval le na področju spretnosti rok, in sicer za 21 centilov. Čeprav 

je napredoval le na enem področju, je napredoval tudi pri končnem rezultatu. Njegov 

standardni dosežek pri prvem testiranju je bil 8 in uvrstili smo ga v 25. centilni rang. Pri 

16

37

50

37 37

50

0

10

20

30

40

50

60

Spretnosti rok Ciljanje in lovljenje Ravnotežje

Rezultati po centilih

1. testiranje 2. testiranje



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

54 
 

drugem testiranju je svoj končni standardni dosežek izboljšal za 1 standardno točko in se 

dvignil v 37. centilni rang. Kljub temu da je učenec v svojem gibanju še vedno pod 

povprečjem, pa na podlagi sistema semaforja ne izkazuje težav na področju gibanja.  

Pri primerjavi kvalitativnih rezultatov opazimo razliko predvsem pri hitrosti in izvedbi gibov. 

Pri drugem testiranju je naloge izvajal v počasnejšem tempu in z večjimi amplitudami. Prav 

tako je bil tudi bolj natančen. Njegovi gibi so bili kontrolirani, tekli so gladko. Opazili smo 

tudi večjo prožnost, predvsem pri skokih. Pri prvem testiranju smo opazili nesodelovanje med 

zgornjim in spodnjim delom trupa, pri drugem je bilo že opazno boljše sodelovanje. Svoje 

telo je imel bolj pod nadzorom. Pri drugem testiranju je Tim deloval bolj osredotočen in zbran 

kot pri prvem. 

 

4.5.5. Poligon nazaj 2 

Izvedba vaje poligon nazaj je podrobneje opisana v podpoglavju 4.1.5. (Poligon nazaj 1). 

Nalogo smo tudi pri drugem testiranju izvedli enako. Pri opravljanju naloge smo merili čas. 

Dobljeni čas (v sekundah) in opažanja prikazuje tabela 20. Primerjavo med obema 

testiranjema prikazuje graf 9.  

Tabela 20: Skupni rezultati vaje poligon nazaj 2 

 čas opažanja 

Katja 45 sekund  Katja se je ustrezno postavila v začetni položaj in začela. Njena hoja 

nazaj je bila počasna in premišljena. Ves čas je pogledovala preko 

rame, da je določila pot. Pred prvo oviro se je ustavila in najprej na 

skrinjo postavila prvo nogo in nato še drugo. Ob tem je bila 

nespretna, opazili smo slabo kontrolo trupa. Preden je nadaljevala je 

potrebovala nekaj trenutkov, da se je navadila položaja. Ko je 

prečkala skrinjo, se je na tleh za trenutek ustavila in vzpostavila 

prvotni položaj. Pri premikanju do lesenega okvirja je pogledovala 

čez ramo ali čez noge. Dvakrat se je celo za trenutek ustavila. Njena 

pot ni bila ravna, premikala se je levo in desno. Pred lesenim 

okvirjem se je ustavila in se ulegla. Oviro je ustrezno premagala, pri 

tem je izpuščala zvoke. Ko je prišla čez okvir, se je najprej ustavila 

in namestila, nato pa nadaljevala proti cilju. Zadnji del je naredila 

hitreje. Ko je prečkala ciljno črto, je padla na zadnjico.  

Tim 26 sekund Tim je imel nekaj težav pri postavitvi druge noge na skrinjo in pri 

vleki čez; opazili smo nespretnost. Pred okvirjem se je najprej 

ustavil, se ulegel in potem nadaljeval s plazenjem. Med premikanjem 

se je oziral čez rame, da bi videl pot. Poligon je želel opraviti čim 

prej, med hojo je večkrat začel roke vleči za sabo. Ob opozorilu se je 

ponovno uprl na njih in nadaljeval pot.  
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Graf 9: Primerjava 1. in 2. testiranja 

Oba učenca sta pri drugem testiranju izboljšala svoj rezultat. Čeprav je Katja za izvedbo 

naloge potrebovala veliko časa, je rezultat izboljšala, saj je nalogo tokrat uspešno opravila. 

Njeno gibanje ni bilo fluentno, potrebovala je vizualno podporo za orientacijo na poligonu, 

prehodi med različnimi oblikami gibanja so bili odsekani. Povprečje štirih oddelkov 1. razreda 

na isti osnovni šoli v šolskem letu 2018/2019 za deklice je bilo 26 sekund. Novejših podatkov 

na tej šoli ni bilo mogoče pridobiti, saj zaradi epidemioloških razmer niso izvajali ŠVK 

(osebna komunikacija, februar 2022). Kljub Katjinem napredku je njen rezultat pod 

povprečjem.  

Tim je svoj rezultat izboljšal za 7 sekund. S tem se je tudi bolj približal povprečnemu rezultatu 

svojih vrstnikov. Opazimo lahko tudi izboljšanje kvalitete gibanja. Opazna je bila večja 

povezanost med spremembami gibov. Še vedno je potreboval vizualno podporo za orientacijo 

po poti. Opazimo lahko tudi večjo suverenost pri izvedbi naloge. Hkrati je opazna manjša 

natančnost zavoljo želje po hitri izvedbi naloge.  

Oba učenca sta za orientacijo na poligonu potrebovala jasno sliko prostora (oziranje čez 

ramo). Značilnost otrok z RMK je slabša prostorska orientacija (Juretič idr., 2014). Učenca 

sta si tako z vidnim kanalom pomagala pri gibanju v prostoru. Vizualni imput je pomemben 

predvsem za otroke, ki slabše zaznavajo svojo telesno shemo, kar je značilno za otroke z RMK 

(Kremžar in Petelin, 2001). Pri obeh učencih lahko tako opazimo slabše zaznavanje telesne 

sheme.  
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4.6. Tretje testiranje  
S tretjim testiranjem smo želeli preveriti, ali so se gibalne spretnosti in sposobnosti učencev 

kaj spremenile v primerjavi s prvim in drugim testiranjem. Med drugim in tretjim testiranjem 

nismo izvajali gibalnega programa. Izvedli smo ga v začetku aprila, natančneje med 4. 4. 2022 

in 7. 4. 2022. Dobljeni rezultati so predstavljeni v grafih in tabelah spodaj. Ocenjevalni poli 

za tretje Katjino in Timovo testiranje se nahajata v prilogah 12 in 13. 

 

4.6.1. Spretnosti rok 3  

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri tretjem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.1. (Spretnosti rok 1). Dobljene standardne dosežke za 

področje spretnosti rok 3 in primerjava s prvim ter drugim testiranjem prikazujeta grafa 10 in 

11. Poleg kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje tabela 21. 

Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku 

(Henderson idr., 2014): vstavljanje kovancev (SR1), nizanje korald (SR2) in sledenje poti 1 

(SR3).  

Tabela 21: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju spretnosti rok 3 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

SR1 Prednostna (desna) roka: Katja je 

izvedla dva poskusa z desno roko. Pri 

prvem je nalogo opravila v 16 sekundah, 

pri drugem pa v 19.  

Neprednostna (leva) roka: Katja je 

izvedla dva poskusa z levo roko. Prvič je 

nalogo opravila v 24 sekundah, drugič pa 

v 22.   

 

Med izvedbo naloge je glavo držala 

preblizu. Pri obeh rokah je bila nekoliko 

nespretna pri vstavljanju kovancev v 

režo, ni bila dovolj natančna pri ciljanju. 

Nalogo je izvajala v zmernem tempu z 

nadzorovanimi gibi. Sodeloval je cel 

zgornji del trupa. Na opravljanje naloge 

se je močno osredotočila. Med 

izvajanjem naloge je kazala jezik. 

Najboljše rezultate smo pretvorili in 

dobili skupni končni standardni dosežek 

naloge, ki je 7. 

Prednostna roka (desna): Tim je z 

desno roko opravil dva poskusa. Pri 

prvem poskusu je nalogo opravil v 

19 sekundah, pri drugem pa v 18.  

Neprednostna roka (leva): Tim je z 

levo roko opravil dva poskusa. Prvič 

je nalogo opravil v 23 sekundah, 

drugič pa v 19.  

 

Tim je nalogo izvajal s 

kontroliranimi gibi in v zmernem 

tempu. Pri vseh poskusih je imel 

nekaj težav z vstavljanjem kovancev 

v režo. Pri pobiranju ni uporabil 

pincetnega prijema, ampak vse prste. 

Najboljši rezultat smo pretvorili in 

dobili skupni standardni dosežek 

naloge, ki je 8.  

SR2 Drugo nalogo je Katja izvedla v dveh 

poskusih. Prvi poskus je opravila v 50 

sekundah, drugi pa v 55.  

Pri izvedbi je glavo držala preblizu 

naloge. Imela je težave s potiskanjem 

vezalke v luknjico, občasno jo je zgrešila. 

Pri potegu vrvice so bili njeni gibi sicer 

hitri, a so delovali nadzorovano. Na sploh 

je njeno gibanje delovalo kontrolirano. 

Tim je izvedel dva poskusa. Pri 

prvem poskusu je nalogo opravil v 

43 sekundah, pri drugem pa v 39. 

Med izvajanjem naloge je Tim 

občasno zgrešil luknjico koralde. 

Vezalko je držal v višini oči in pustil, 

da so koralde same padale po 

vezalki. Z natikanjem ni hitel, 

njegovi gibi so bili kontrolirani. 
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Med izvajanjem naloge ji je iz ust molel 

jezik in bila je izredno osredotočena na 

delo. Najboljši rezultat smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek naloge, ki je 6. 

Najboljši rezultat smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek naloge, ki 

je 10. 

SR3 Katja je nalogo izvedla dvakrat. Prvič je 

naredila eno napako (prečkala je črto), 

drugič pa nobene. Njena črta na končnem 

izdelku je vijugasta in večkrat se je 

približala robu poti, vendar je ni prečkala. 

Pri vlečenju črte je pisalo držala navpično 

na podlago, pritisk na podlago je bil 

močnejši. Uporabila je nepravilni 

triprstni prijem. Glavo je imela preblizu 

naloge. Nalogo je opravljala zelo počasi. 

Kljub temu, da je črta na čase odsekana, 

so njeni gibi delovali nadzorovano. 

Rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 11.  

Tim je nalogo opravljal dvakrat. V 

obeh poskusih je naredil eno napako, 

in sicer prečkal je rob poti. Pri 

vlečenju črte je roko dvignil od 

podlage. Pisalo je držal z 

neustreznim triprstnim prijemom. 

Nalogo je opravil v zmernem tempu. 

Rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Spretnosti rok 3 – Katja   Graf 11: Spretnosti rok 3 – Tim  

Pri tretjem testiranju je Katja pri nalogi vstavljanje kovancev dosegla standardni dosežek 7. 

Svoj rezultat je od drugega testiranja izboljšala za 1 standardno točko, od prvega pa za 3. Pri 

nalogi natikanje korald je dosegla standardni dosežek 6 in izboljšala svoj rezultat za 2 

standardni točki od prejšnjih dveh testiranj. Pri zadnji nalogi sledenje poti 1 je zopet dosegla 

standardni dosežek 11 kot že pri drugem testiranju. Rezultata pri tej nalogi ni mogla izboljšati, 

saj je to najvišji možni rezultat (Henderson idr., 2014). Tudi pri kvaliteti gibanja je Katja pri 

tretjem testiranju napredovala. Čas izvedbe se ni več močno razlikoval med levo in desno 

stranjo. Njeni gibi so bili bolj kontrolirani in gladki. Opazna je tudi večja spretnost vstavljanja 

kovancev v režo. Pri natikanju korald vezalke ni ves čas preprijemala. Prijem pisala in pritisk 

na podlago pa se še vedno ni izboljšal. Naloge je opravila z večjo natančnostjo in ritmičnostjo.  
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Pri nalogi vstavljanje kovancev je Tim pri tretjem testiranju dosegel enak rezultat kot pri 

drugem, torej je dosegel standardni dosežek 8. Nalogo natikanje korald je pri tretjem testiranju 

opravil s standardnim dosežkom 10, kar je za 2 standardni točki slabše kot pri drugem 

testiranju. Pri nalogi sledenje poti 1 je zopet dosegel standardni dosežek 8, enako kot pri 

drugem testiranju. Svojega rezultata ni spremenil. V primerjavi s prvim testiranjem je to 

nalogo opravil slabše za 3 standardne točke. Na področju spretnosti rok iz kvalitativnega 

vidika izvedbe gibov Tim gibanja ni spremenil. Gibe je izvajal v zmernem tempu. Bili so 

kontrolirani in dokaj natančni. Pri nalogi sledenje poti je še vedno uporabil nepravilni triprstni 

prijem.   

 

4.6.2. Ciljanje in lovljenje 3  

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri tretjem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.2. (Ciljanje in lovljenje 1). Dobljene standardne dosežke 

za področje ciljanje in lovljenje 3 in primerjava s prvim ter drugim testiranjem prikazujeta 

grafa 12 in 13. Poleg kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje 

tabela 22. Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v 

priročniku (Henderson idr., 2014): lovljenje vrečke s fižolom (CL1) in metanje vrečke s 

fižolom na podlago (CL2). 

Tabela 22: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ciljanja in lovljenja 3 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

CL1 Katja je od desetih poskusov vrečko ujela 

sedemkrat. Za izvedbo naloge se je 

postavila v pravilen položaj, dvignila je 

obe roki. Pri lovljenju je uporabljala obe 

roki, sodelovale so tudi noge. Večkrat je 

ob ulovu počepnila. Gibanje telesa je 

delovalo kot eno, vendar je bilo hkrati 

videti še nekoliko nerodno. Dobljeni 

rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 6.  

Tim je ujel vrečko devetkrat od 

desetih poskusov. Njegovi gibi pri 

lovljenju so bili usklajeni, sodelovale 

so roke in noge. Telo je uspešno 

prilagajal dolžini in višini metov. 

Rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek, ki je 10.  

CL2 Katja je od desetih poskusov petkrat 

zadela podlago. Tarčo je zgrešila zaradi 

prešibkega ali premočnega meta. Metala 

je z desno roko, medtem ko je bila leva 

pokrčena ob telesu. Desno nogo je 

postavila naprej. Ko je vrgla vrečko, je 

težo prenesla na desno nogo. Opazno je 

bilo gibanje celega telesa. Rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni dosežek 

naloge, ki je 4.  

Tim je podlago zadel sedemkrat od 

desetih poskusov. Zgrešil je zaradi 

premočnega ali prešibkega meta. 

Uporabljal je spodnji met. Preden je 

vrgel, je roko dvakrat do trikrat 

zazibal (naredil je zamah nazaj in 

naprej). Pri ciljanju je bil 

osredotočen, občasno je odprl usta 

med pripravo na met. Pri nekaj 

poskusih je pokrčil kolena in se še 

zazibal s telesom. Za pripravo si je 

vzel dovolj časa. Rezultat smo 

pretvorili in dobili standardni 

dosežek naloge, ki je 8.  
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Graf 12: Ciljanje in lovljenje 2 – Katja      Graf 13: Ciljanje in lovljenje 2 – Tim 

Pri tretjem testiranju je Katja pri nalogi lovljenje vrečke s fižolom dosegla standardni dosežek 

6. Enak dosežek je dosegla pri prvem testiranju. Pri drugem je bil njen rezultat boljši za 2 

standardni točki. Pri nalogi metanje vrečke s fižolom na podlago je dosegla standardni 

dosežek 4. Izmed vseh treh testiranj je to njen najslabši rezultat, in sicer za 4 standardne točke. 

Velik napredek je naredila pri uporabi leve in desne strani telesa. Pri lovljenju in metanju je 

uporabila obe strani brez opozorila. Sodelovala sta tudi zgornji in spodnji del trupa; celotno 

gibanje je delovalo enotno.  

Pri tretjem testiranju je Tim pri nalogi lovljenje vrečke s fižolom dosegel standardni dosežek 

10. Svoj rezultat pri tej nalogi je izboljšal za 2 standardni točki. Pri nalogi metanje vrečke s 

fižolom na podlago je dosegel standardni dosežek 8, ki je za 2 standardni točki slabši od 

rezultata prvih dveh testiranj. Tudi pri tretjem testiranju so bili Timovi gibi usklajeni, 

sodelovali sta obe polovici trupa. Naloge je izvajal kontrolirano in v zmernem tempu.  

 

4.6.3. Ravnotežje 3  

Izvedba nalog in postopek pridobivanja rezultatov pri tretjem testiranju sta enaka kot pri 

prvem in sta opisana pod točko 4.1.3. (Ravnotežje 1). Dobljene standardne dosežke za 

področje ravnotežje 3 in primerjava s prvim, drugim ter tretjim testiranjem prikazujeta grafa 

14 in 15. Poleg kvantitativnih rezultatov smo pridobili tudi kvalitativne, ki jih prikazuje tabela 

23. Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili kratice nalog, ki so uporabljene v priročniku 

(Henderson idr., 2014): ravnotežje na eni nogi (RV1), hoja z dvignjenimi petami (RV2) in 

skakanje po podlagah (RV3). 

 

 

 

 

6

88 8

6

4

0

2

4

6

8

10

CL1 CL2

Standardni dosežek 
pri nalogi

1. testiranje 2. testiranje

3. testiranje

8

10

8

1010

8

0

2

4

6

8

10

12

CL1 CL2

Standardni dosežek 
pri nalogi

1. testiranje 2. testiranje

3. testiranje



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

60 
 

Tabela 23: Opažanja pri izvedbi naloge pri področju ravnotežja 3 

Kratica 

naloge 

Katja Tim 

RV1 Boljša noga (desna): Katja je z desno 

nogo opravljala dva poskusa. Boljši 

rezultat je dosegla v drugem poskusu, in 

sicer 22 sekund. V prvem poskusu je 

ravnotežje ohranila 25 sekund.  

Druga noga (leva): Pri levi nogi smo prvi 

poskus šteli za neveljavnega, saj je takoj 

na začetku desno nogo porinila na levo 

koleno in se tako uprla na desno nogo. Na 

to smo jo opomnili in drugi poskus je 

opravila pravilno; ravnotežje je zadržala 

14 sekund.  

 

Pri izvajanju vseh poskusov je poskusila 

oči upirati v eno točko, usta je imela 

odprta. Med stojo je uporabljala 

kompenzatorne gibe. Opazili smo 

kvalitativno neenakost pri ohranjanju 

ravnotežja na levi ali desni nogi. Pri stoji 

na desni nogi je imela trup bolj pod 

kontrolo, njeni gibi rok so bili manj 

moteči. Pri stoji na levi nogi so pretirani 

gibi rok motili njen fokus. Na koncu je pri 

desni nogi začela le premikati stopalo, pri 

levi pa poskakovati. Oči je pri vseh 

poskusih poskušala usmeriti v eno točko.  

Dobljeni rezultat smo pretvorili in dobili 

skupni standardni dosežek naloge, ki je 9.   

Boljša noga (desna): Tim je z desno 

nogo opravil dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je ravnotežje zadržal 25 

sekund, pri drugem pa 27.  

Druga noga (leva): Tim je z levo 

nogo opravil dva poskusa. Prvič je 

ravnotežje zadržal za 21 sekund, 

drugič pa za 23.   

 

Pri lovljenju ravnotežja na obeh 

nogah je učenec oči uprl v eno točko, 

roke je stegnil. Opazili smo kontrolo 

trupa in nekaj malih gibov rok, ki ga 

niso ovirali pri stoji. Med izvajanjem 

vaje je zadrževal dih. Rezultat smo 

pretvorili in dobili skupni standardni 

dosežek, ki je 11.  

RV2 Katja je izvedla dva poskusa. V prvem je 

naredila 6 korakov, v drugem pa 4. Med 

hojo se je zibala. Trup je že bolje 

obvladovala, vendar je zaradi pretiranega 

kriljenja rok hitro izgubila ravnotežje. 

Med postavljanjem stopal na črto se je 

močno zibala, imela je težave s ciljanjem 

črte. Njeno korakanje še ni bilo gladko – 

naredila je dva povezana koraka, nato je 

sledil premor. Med premorom (ko je stala 

na prstih) so se njene noge tresle. 

Dobljeni rezultat smo pretvorili in dobili 

standardni dosežek naloge, ki je 5.   

Tim je že v prvem poskusu uspešno 

opravil vseh 15 korakov in hkrati 

prišel do konca črte. Po črti je hodil 

v zmernem tempu, roki je imel 

stegnjeni (ni bilo opaziti kriljenja). 

Ustrezno je polagal prste na črto. 

Njegov dosežek smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek naloge, ki 

je 11.  

RV3  Katja je izvedla dva poskusa. Pri prvem 

poskusu je preskočila četrti kvadrat. V 

drugem poskusu je uspešno opravila vseh 

5 skokov. Pri pripravi je pokrčila kolena, 

lahko smo že skoraj opazili vse poskoke 

Tim je že v prvem poskusu uspešno 

opravil vseh 5 skokov, zato ni 

izvedel drugega poskusa. Njegovi 

skoki so delovali gladki in povezani. 

Pri doskoku je pristal na pokrčenih 
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po sprednjem delu stopala. Pri doskoku je 

pokrčila kolena. Tempo poskokov je bil 

zmeren. Kot celota so skoki delovali 

povezano in gladko. Pri izvajanju vaje je 

imela odprta usta. Dosežek smo pretvorili 

in dobili standardni dosežek naloge, ki je 

11.     

kolenih. Skakal ni visoko. Roke je 

držal pokrčene ob telesu, med 

skakanjem si z njimi ni pomagal. 

Njegov rezultat smo pretvorili in 

dobili standardni dosežek naloge, ki 

je 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Ravnotežje 3 – Katja     Graf 15: Ravnotežje 3 – Tim 

Pri tretjem testiranju je pri nalogi ravnotežje na eni nogi Katja dosegla standardni dosežek 9. 

V primerjavi z drugim testiranjem je svoj rezultat izboljšala za 1 standardno točko in v 

primerjavi s prvim testiranjem za 3 standardne točke. Pri nalogah hoja z dvignjenimi petami 

in skakanje po podlagah je pri prvem, drugem in tretjem testiranju dosegla isti rezultat. Pri 

hoji z dvignjenimi petami je dosegla standardni dosežek 5, pri skakanju po podlagah pa 11. 

Pri zadnji nalogi (skakanje po podlagah) svojega rezultat ni mogla izboljšati, saj je to najvišje 

možno število točk (Henderson idr., 2014). Na področju ravnotežja je zopet naredila velik 

napredek. V primerjavi s prvima dvema testiranjema so bili njeni moteči gibi rok manj močni 

in je niso toliko motili. Pri zadnjem testiranju opazimo kvalitativno neenakost pri ohranjanju 

ravnotežja na levi in desni nogi. Veliko boljši rezultat je dosegla pri stoji na desni nogi. 

Poskušala je tudi že usmeriti pogled v eno točko. Opazili smo sodelovanje med zgornjim in 

spodnjim delom telesa ter kontrolo trupa. Pri hoji po črti je imela še vedno težave s ciljanjem 

črte in povezovanjem korakov. Tu je še vedno delala premore. Pri skokih na podlago so bili 

skoki bolj gladki in povezani. Pri pripravi na skok in doskoku je pokrčila kolena.  

Pri tretjem testiranju je pri nalogi ravnotežje na eni nogi Tim dosegel standardni dosežek 11. 

Svoj rezultat je v primerjavi z obema testiranjema izboljšal za 2 standardni točki. Pri nalogah 

hoja z dvignjenimi petami in skakanje po podlagah pa je pri vseh treh testiranjih njegov 

standardni dosežek 11. Pri zadnji nalogi (skakanje po podlagah) svojega rezultata ni mogel 

izboljšati, saj je to najvišje možno število točk (Henderson idr., 2014). Tim je svoje gibanje 

uspešno prilagajal ravnotežnim nalogam. Oči je uprl v eno točko in trup je imel pod kontrolo. 

Njegova natančnost pri hoji in skokih se je izboljšala.  
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4.6.4. Končni rezultati 3 

Končne rezultate tretjega testiranja smo pridobili na enak način kot pri prvem. Postopek je 

opisan v podpoglavju 4.1.5. (Končni rezultati 1). Končni Katjini rezultati so prikazani v tabeli 

24, Timovi pa v tabeli 25. Primerjavo končnih rezultatov prvega, drugega in tretjega Katjinega 

testiranja prikazuje graf 16, Timovega pa graf 17. 

Tabela 24: Končni rezultati tretjega testiranja testa ABC gibanja 2 − Katja 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

23 6 9 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

10 3 1 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

25 7 16 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

58 4 2 

 

Analiza rezultatov:  

Na področju spretnosti rok je Katja skupno dosegla 23 točk. To je standardni dosežek 6. S 

tem jo uvrstimo v 9. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je dosegla 10 točk, kar je 

standardni dosežek 3. S tem jo uvrstimo v 1. centil. Na področju ravnotežja je učenka skupno 

dosegla 25 točk, to je standardni dosežek 7. Uvrstimo jo v 16. centil. Skupno pri vseh nalogah 

je učenka dosegla 58 točk. Standardni dosežek je 4 in jo uvrstimo v 2. centilni rang. Na 

podlagi dobljenih rezultatov Katjo zopet uvrstimo v rdeče področje po sistemu semaforja. To 

nakazuje, da ima učenka še vedno pomembne težave na področju gibanja. 

Tabela 25: Končni rezultati tretjega testiranja testa ABC gibanja 2 − Tim 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

26 8 25 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

33 12 75 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

77 10 76 

 

Analiza rezultatov:  

Na področju spretnosti rok je Tim skupno dosegel 26 točk. To je standardni dosežek 8. S tem 

ga uvrščamo v 25. centil. Na področju ciljanja in lovljenja je dosegel 18 točk, kar je standardni 
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dosežek 9. Uvrščamo ga v 37. centil. Na področju ravnotežja je dosegel 33 točk. To je 

standardni dosežek 12, zato ga uvrščamo v 75. centil. Skupno je pri vseh nalogah učenec 

dosegel 77 točk. To je standardni rezultat 10. Uvrstimo ga v 76. centilni rang, kar pomeni, da 

je v zelenem področju po sistemu semaforja. Lahko zaključimo, da učenec nima izrazitih 

težav na področju gibanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16: Primerjava 1., 2. in 3. testiranja – Katja 

Na področju spretnosti rok je Katja naredila velik napredek. Svoj rezultat je pri zadnjem 

testiranju izboljšala za 8,5 centila v primerjavi s prvim. Nasprotno je njen rezultat slabši na 

področju ciljanja in lovljenja, in sicer za 8 centilov v primerjavi s prvim testiranjem in 15 

centilov v primerjavi z drugim. Najmanj je spreminjala svoj rezultat na področju ravnotežja. 

Po prvem testiranju je svoj rezultat izboljšala za 11 centilov in ga ohranila. Spremembe njenih 

rezultatov pa niso spremenile končne ocene. Pri vseh treh testiranjih smo jo uvrstili v 2. 

centilni rang. Kljub nizkemu rangu pa je Katja močno napredovala pri kvalitativni izvedbi 

gibov. Predvsem na področju fine motorike, kjer lahko opazimo bolj tekoče in natančne gibe. 

Pri zadnjem testiranju je samostojno uporabila levo in desno stran telesa, zgornji in spodnji 

del trupa sta sodelovala. Njeno gibanje je bilo pri tretjem testiranju bolj dinamično, a hkrati 

kontrolirano. Uporabljala je manj motečih gibov rok, opazili smo tudi večjo kontrolo trupa. 

Njeni skoki so bili bolj povezani.  
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Graf 17: Primerjava 1., 2. in 3. testiranja − Tim 

Na področju spretnosti rok je Tim od prvega testiranja do zadnjega napredoval za 11 centilov. 

Svoj rezultat na področju ciljanja in lovljenja pri vseh treh testiranjih ni spremenil. Na 

področju ravnotežja je svoj rezultat izboljšal pri zadnjem testiranju, in sicer za 25 centilov. 

Tim se je od prvega do zadnjega testiranja povzdignil za 51 centilnih rangov. Glede na 

njegove kvantitativne rezultate je izjemno napredoval. Vendar pa pri primerjavi kvalitativnih 

podatkov pridobljenih med opazovanjem opazimo, da se kvaliteta gibov ni dosti spremenila. 

Pri Timu so si gibi po kvaliteti pri drugem in tretjem testiranju podobni. Splošno gledano so 

bili njegovi gibi kontrolirani. Zgornji in spodnji del trupa sta sodelovala, gibanje je delovalo 

bolj enotno in gladko. Njegova kontrola trupa je bila dobra. Ni uporabljal motečih gibov rok.  
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4.6.5. Poligon nazaj 3 

Izvedba vaje poligon nazaj je podrobneje opisana v podpoglavju 4.1.5. (Poligon nazaj 1). 

Nalogo smo tudi pri tretjem testiranju izvedli enako. Pri opravljanju naloge smo merili čas. 

Dobljeni čas (v sekundah) in opažanja prikazuje tabela 26. Primerjavo rezultatov prvega, 

drugega in tretjega testiranja prikazuje graf 18.  

Tabela 26: Skupni rezultati vaje poligon nazaj 3 

 čas opažanja 

Katja 41 sekund Ustrezno se je postavila v začetni položaj. Njena hoja nazaj je bila 

previdna, vendar je delovala povezano. Pred skrinjo se je najprej 

ustavila, postavila nogi na skrinjo in preplezala skrinjo. Na tleh se je 

ustavila in postavila v začetni položaj. Med hojo do lesenega kroga 

je pogledovala med nogami. Ni hodila naravnost nazaj, sililo jo je v 

desno stran. Pred lesenim krogom se je najprej ulegla, nato pa 

nadaljevala s plazenjem. Ko je prišla čez krog, se je najprej ustavila, 

se postavila v začetni položaj in nadaljevala do konca. Zopet je 

pogledovala med nogami, njena pot se je nagibala v desno. 

Tim 25 sekund Pravilno se je postavil v začetni položaj. Tekom celotnega poligona 

je pot gledal med nogami. Nekaj težav je imel pri postavitvi nog na 

skrinjo. Pred lesenim okvirjem se je ulegel na tla. Ko ga je prečkal, 

se je najprej poravnal v pravilen položaj, nato pa nadaljeval pot. Vajo 

je izvajal hitro. Dvakrat ga je bilo potrebno opomniti, da rok ni vlekel 

za sabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Primerjava 1., 2. in 3. testiranja 

Pri tretjem testiranju sta oba učenca ponovno izboljšala svoj rezultat. Katja je svoj rezultat 

izboljšala za 4 sekunde, medtem ko je Tim izboljšal rezultat za 1 sekundo. Glede na 

pridobljene povprečne rezultate testiranja na eni izmed slovenskih osnovnih šol (osebna 

komunikacija, februar, 2022) sta oba učenca kljub izboljšanju še vedno pod povprečnim 

rezultatom. Katjino gibanje je v primerjavi s prejšnjim testiranjem veliko bolj povezano in 

usmerjeno. Še vedno je imela težave z ohranjanjem ravnotežja. Vzpostavila je bolj primeren 

način vizualne orientacije; pot je začela opazovati med nogami in se s tem manj ustavljala. 

Tim je vajo izvedel bolj natančno kot pri drugem testiranju. 
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4.7. Sinteza ugotovitev 
 

Katja je bila v začetku novembra pri svojem gibanju nespretna in nenatančna. Izvajala je 

sunkovite in nepovezane gibe. Njene spretnosti rok so bile neizdelane, potrebovala je več 

časa, da je uspešno prilagodila gib. Gibi rok niso bili gladki. Pri ciljanju je bila nenatančna, 

ni ustrezno nadzorovala moči, gibe je izvajala minimalistično. Pri lovljenju je zgrešila vrečko 

zaradi prepočasne reakcije ali neuspešnega prilagajanja telesa. Njen zgornji in spodnji del 

telesa pri obeh nalogah nista delovala povezano, gibanje je bilo opazno le v zgornjem delu. 

Veliko težav je imela pri ohranjanju ravnotežja, tako statičnega kot dinamičnega. Uporabila 

je kompenzatorne gibe rok, vendar so bili tako sunkoviti in veliki, da so jo bolj ovirali, kot ji 

pomagali. Kontrole trupa ni bilo. Skoki so bili nedokončani, ni izvedla priprave, bili so 

počasni in odsekani. Zelo je bila izražena neenakost uporabe leve in desne strani telesa. 

Koordinacijske naloge poligon nazaj sploh ni izpeljala do konca, kar lahko razumemo, da ima 

slabo kontrolo telesa in slabo koordinacijo v novih ter nepoznanih gibalnih nalogah. V 

primerjavi z vrstniki sodi v spodnja 2 %, kar nakazuje velike težave na področju gibanja. Po 

tretjem (zadnjem) testiranju opažamo veliko spremembo v kvaliteti gibov. Katjini gibi so 

postali bolj povezani, gladki, nadzorovani in večji. Njene finomotorične spretnosti so bile bolj 

natančne, spretno je ciljala režo in natikala koralde. Pri zavojih na predlogi sledenje poti 1 je 

opaznih manj debelih pikic, njeno pisalo je bolj gladko teklo po papirju. Opazna je bila izrazita 

izboljšava pri intenzivnosti uporabe leve in desne strani. Pri ciljanju in lovljenju smo opazili 

večjo povezavo med zgornjim in spodnjim delom trupa. Slednji je bil aktiven in ne več togo 

zasidran v tla. Kompenzatorni gibi rok so postali bolj nadzorovani in posledično manj moteči. 

Velika sprememba je opazna pri skokih, ki so postali povezani in imeli so prožnost. Poligon 

nazaj je opravila že po drugem testiranju, pri tretjem pa je svoj rezultat še izboljšala. Opazili 

smo bolj koordinirano hojo z manj ustavljanja. Kljub kvalitativnemu napredku pa je Katja še 

vedno uvrščena v 2. centilni rang pri končnem rezultatu. To pomeni, da ima še vedno velike 

težave z gibanjem.   

Tim je bil pri svojem gibanju v začetku novembra hiter in nenatančen. Njegovi gibi so delovali 

brezciljno, vse je naredil »na hitro«. Svojega telesa ni imel popolnoma pod nadzorom. Pri 

vstavljanju kovancev v hranilnik je želel menjati roki, prav tako je preprijemal vezalko. 

Luknjice na koraldi je večkrat zgrešil. Pri ciljanju pozornosti ni usmerjal na izvedbo meta, 

ampak le na tarčo. Pri tem je menjaval stile metanja in ni imel pravega nadzora nad močjo 

meta. Pri lovljenju je bila njegova stoja toga, spodnji in zgornji del trupa nista bila v gibanju 

povezana. Pri ravnotežju ni bilo opaziti pravega fokusa, prav tako je bila odsotna kontrola 

trupa. Skoki po podlagi so bili povezani, vendar narejeni hitro, nenatančno ter ne celostno. 

Pri poligonu nazaj je potreboval vizualno oporo, da se je orientiral po poti. Spremembe gibov 

niso potekale tekoče. Kljub slabši kvaliteti gibanja se je na podlagi doseženih točk na testu 

uvrstil v 25. centilni rang, ki nam pove, da nima težav na področju gibanja. Po tretjem 

(zadnjem) testiranju je napredoval v kvaliteti gibanja. Gibi so bili bolj natančni in počasnejši. 

Pri vstavljanju kovancev in natikanju korald smo opazili zmeren tempo in nadzor nad gibi. 

Pri sledenju poti je roka tekla gladko. Izvedbo metov vrečke je imel pod kontrolo, prilagajal 

je moč. Pri lovljenju vrečke smo opazili povezavo med zgornjim in spodnjim delom trupa, 

noge niso bile več statične. Med ohranjanjem ravnotežja je zadržal boljši fokus, boljša je bila 

tudi kontrola trupa. V skokih smo opazili večjo prožnost in velikost. Izboljšal je tudi svoj 

rezultat pri nalogi poligon nazaj. Opazimo večjo fluentnost med prehodi iz enega giba v 

drugega, boljša je bila tudi njegova kontrola telesa v prostoru. Rezultati testa so ga uvrstili v 

76. centilni rang, kar pomeni, da Tim nima težav na področju gibanja.  
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IV. SKLEP 
 

Učenci z razvojno motnjo koordinacije se v šolskem prostoru pojavljajo pogosteje, kot se nam 

zdi na prvi pogled. Večina učencev, pri katerih odkrijejo specifične primanjkljaje, ima v 

določeni meri izraženo RMK. Prenatrpan urnik in ogromne količine šolske snovi pri teh 

učencih vzbudijo nemoč, ki se velikokrat zamenja za lenobo. Namesto da bi tem otrokom 

ponudili pomoč tam, kjer najbolj potrebujejo, torej pri gibanju, ga obremenjujemo z 

napačnimi pristopi, ki bolj gasijo najhujši požar, kot resnično pomagajo odpravljati 

primanjkljaj. To je pogosta posledica prepozno postavljene diagnoze (Ozbič, 2006). Gibanje 

kot osnovna podlaga za uspešen razvoj in kakovostno življenje je postavljeno na stranski tir.  

Z našo raziskavo smo želeli ugotoviti, ali bo naš gibalni program vplival na Katjine gibalne 

spretnosti in sposobnosti. Usmerjena je kot otrok z zmernimi govorno-jezikovnimi težavami 

z znaki RMK, ki v redni osnovni šoli obiskuje ure dodatne strokovne pomoči, katerih izvajalec 

je SRP. Ure dodatne strokovne pomoči so namenjene odpravi primanjkljajev. Ker 

strokovnjaki navajajo, kako pomembno je gibanje za celoten otrokov razvoj, smo se odločili, 

da pripravimo program, ki bo namenjen izključno krepitvi učenkinih gibalnih vzorcev. Za 

ustrezno načrtovanje programa smo najprej potrebovali izhodiščno oceno gibanja. S pomočjo 

standardiziranega instrumentarija ABC gibanja 2 in poligona nazaj (iz ŠVK, ki preverja 

sposobnost koordinacije celotnega telesa) smo pridobili začetno stanje njenih gibalnih 

spretnosti in sposobnosti. V pomoč so nam bili tudi rešeni vprašalniki ABC gibanja 2, ki so 

jih izpolnile strokovne delavke. Vendar smo z njimi pridobili le grobo oceno, saj so bili 

nenatančno izpolnjeni. Poleg tega so se med strokovnimi delavkami pojavile razlike v 

končnih rezultatih, saj je vprašalnik dokaj subjektiven. Zato je vprašalnik le dobra dopolnitev 

k testu, vendar je za samostojno oceno dokaj nezanesljiv. Na testu ABC gibanja 2 je enak ali 

nižji dosežek kot Katja dobilo le 2 % njenih vrstnikov. Pri učenki smo ugotovili izrazite težave 

na področju gibanja, zato smo se odločili, da bo gibalni program temeljili na naravnih oblikah 

gibanja. Le-te so človeku najbolj primarne in predstavljajo temelj za gradnjo nadaljnjega 

gibanja. Program smo izvajali dva meseca. Po končanem programu smo ponovno izvedli isto 

kombinacijo testov. Rezultati so pokazali, da je imela Katja takrat še vedno velike gibalne 

težave, še vedno je ostala v enakem centilnem rangu. Po tem rezultatu bi lahko sklepali, da 

naš gibalni program ni pomagal pri izboljšanju. Vendar smo med opazovanjem opazili 

kvalitativne razlike, predvsem na področju grobe motorike in pri koordinaciji. Opazili smo 

večjo fluentnost gibov in povezanost telesa. Izboljšala je svoje skoke in ravnotežje. 

Predvidevamo, da je k napredku delno pripomogel program, saj smo v njem krepili sonožne 

poskoke in ravnotežje. Veliko število ponovitev gibov dokazano pripomore k izboljšanju 

gibanja pri otrocih z RMK.  Pri drugem testiranju je učenka izvedla nalogo poligon nazaj. 

Sklepamo lahko, da je bila v svojem gibanju tokrat bolj suverena zato, ker smo med 

izvajanjem programa vadili hojo nazaj po vseh štirih okončinah. Tretje testiranje smo zopet 

izvedli po dveh mesecih z enako kombinacijo testov. Kvantitativni podatki so nam pokazali, 

da Katja na gibalnem področju ni nič napredovala, zopet je bila uvrščena v spodnja 2 %. 

Vendar smo opazili velik napredek v kvaliteti gibanja. Tokrat predvsem pri uporabi rok oz. 

področju finemotorike. Eden izmed razlogov za izboljšanje bi lahko bilo načrtna krepitev 

zapisa pri urah dodatne strokovne pomoči. S tem smo izgubili nekaj objektivnosti pri 

raziskavi, ampak je delo sovpadalo z učenjem črk pri pouku in učenka je potrebovala pomoč 

pri tej spretnosti. Učenka je torej napredovala pri kvalitativni izvedbi gibov.  

Kot kontrolna oseba je v raziskavi sodeloval prvošolec Tim, s katerim gibalnega programa 

nismo izvajali. Po prvem testiranju se je uvrstil v spodnjih 25 %, kar nakazuje, da učenec 

nima velikih težav na področju gibanja. Pri drugem testiranju je svoj rezultat izboljšal. 
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Dosegel je 36. centilni rang. Izboljšal je tudi kvaliteto gibov, predvsem so bili gibi bolj 

natančni in nadzorovani. Kljub temu da s Timom programa nismo izvajali, je izboljšal 

rezultat. Predvidevamo, da na izboljšanje vplivajo tudi tableti za izboljšanje pozornosti, ki jih 

je učenec začel prejemati na začetku decembra. Pri tretjem testiranju je svoj rezultat še 

izboljšal, uvrstil se je v 76. centilni rang. Vendar pri kvaliteti gibov tokrat ni toliko napredoval 

kot med prvim in drugim testiranjem.  

Katja je torej tekom leta napredovala pri kvaliteti grobo- in finomotoričnih gibov, katere smo 

tekom leta krepili. Grobomotoriko v okviru našega programa, finomotoriko pa zaradi 

takratnih učenkinih potreb. Prav tako je napredoval Tim. Prvi napredek delno lahko 

pripisujemo tabletam, pri drugem pa ni bilo očitnega dejavnika. Tako lahko sklepamo, da je 

napredoval zaradi lastnega razvoja. Na podlagi vseh rezultatov in opažanj bi lahko zaključili, 

da je gibalni program v neki meri pomagal učenki pri izboljšanju njenega gibanja. Hkrati pa 

nam je kontrolna oseba, torej Tim, pokazala, da na napredek pri gibanju v prvem razredu 

vpliva tudi razvoj. Vendar realnih zaključkov ne moremo potegniti, saj sta se naši testni osebi 

že v izhodiščni oceni zelo razlikovali kljub podobni diagnozi oz. opredelitvi. Prav tako ne 

moremo trditi, da na napredek niso vplivali drugi dejavniki, npr. športna vzgoja, delo doma, 

izvenšolske dejavnosti … Znotraj raziskave nismo imeli kontrole nad vsemi dejavniki. To je 

tudi ena izmed pomanjkljivosti te raziskave. Ugotovljenih rezultatov tudi ne moremo 

posplošiti, saj smo raziskavo izvajali zgolj na dveh učencih. Še eno pomanjkljivost vidimo v 

trajanju in intenzivnosti izvedbe programa. Dva meseca je razmeroma kratek čas za dosego 

konkretnih sprememb. Poleg tega pa smo gibanje utrjevali le po 25 minut 2-krat tedensko. 

Kot izboljšavo bi predlagali drugačno obliko programa, ki bi bila bolj strukturirana (od lažjih 

do težjih gibov, z vnaprej določenim številom ponovitev znotraj vaje, oblikovan urnik, 

obremenitev glede števila ponovitev vsake vaje) in bi trajala vsaj eno šolsko leto. Dobro bi 

bilo v program vključiti tudi razvoj finomotoričnih spretnosti. RMK lahko vpliva tudi na 

govor. Glede na to, da sta bila oba učenca usmerjena kot otroka z zmerno govorno-

jezikovnimi težavami, bi bilo smiselno preveriti spretnosti artikulacije in po potrebi krepitev 

artikulacijskih in govornih spretnosti vključiti v program. Kot izboljšavo predlagamo tudi 

delo z bolj »enakovrednima« učencema. Na dotični šoli nismo imeli drugih učencev, ki bi 

imela podobna diagnostična poročila. Podobno raziskavo bi lahko opravili tudi s starejšimi 

učenci, ko razvoj ni več tako intenziven. Raziskavo bi v prihodnje izvajali izven ur dodatne 

strokovne pomoči, saj se SRP v tem času pričakuje pomoč otroku na vseh šolskih področjih. 

Tako se težko osredotoči izključno le na kvalitetno krepitev gibalnih spretnosti in sposobnosti.  

Magistrsko delo predstavlja način, kako lahko SRP v svoje delo vključijo krepitev gibanja na 

otroku zanimiv način. Menimo, da so gibi v programu dober primer za delo s predšolskimi 

otroki, ki naravne oblike gibanja šele osvajajo in za delo z učenci v prvi triadi. Za starejše 

otroke pa program predstavlja dobro osnovo, ki bi jo lahko nadgradili. Magistrsko delo 

zajema tudi opis težav, ki se lahko pojavijo pri otroku z RMK in hkrati navaja kar nekaj 

načinov za krepitev njegovih šibkih področij. Opozori nas na nekatere omejitve, na katere 

lahko naletimo pri izvajanju študije primera. Iz raziskave lahko še dodatno potrdimo dejstvo, 

da je vsak otrok individuum kljub na papirju enaki usmeritvi in podobnim opisom težav.  
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: 1. testiranje – Katja (test) 
 

ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3 – 6 let) 

Ime: Katja 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 1.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni dosežek 

pri nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 16 sekund 10 6 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 36 sekund 3 

SR2 Nizanje korald 56 sekund 4 

SR3 Sledenje poti 1 2 7 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 7 6 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 7 8 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 10 sekund 7 6 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 9 sekund 6 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 6 5 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok (SR1 + SR2 + SR3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

17 2 0,5 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2)  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

14 6 9 

Ravnotežje (RV1 + RV2 + RV3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

22 5 5 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok + Ciljanje in lovljenje + Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

53 4 2 
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Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 21 sekund 

Poskus 2 16 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo 

(očitna asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali uporablja 

obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: vlaga preveč truda, jezik ji moli iz ust 

 

Opombe:  

Prednostna (desna) roka: na začetku je imela več težav s ciljanjem v režo, komolec je dvignila od podlage 

Neprednostna (leva) roka: gibi so delovali bolj nenadzorovano, komolec je dvignila od podlage 

 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 

 

 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice 

vezalke z eno roko in vlečenju skozi 

koraldo z drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: vlaga preveč truda, iz ust moli jezik

 

Opombe: pri potegu vezalke čez koraldo je imela težave (vezalka ji je spolzela med prsti, ni uporabila dovolj 

moči, da bi jo potegnila skozi) ali pa je uporabila preveliko moč, da je vrvico potegnila skozi koraldo 

(sunkoviti gibi).  

 

 

 

Neprednostna roka 

Poskus 1 N 

Poskus 2 36 sekund 

Čas v sekundah 

Poskus 1 61  

Poskus 2 56 
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Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 
Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 2 

Poskus 2 2 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno 

pritiska na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: vlaga preveč truda, moli jezik iz ust 

 

Opombe: risala je s kratkimi in sunkovitimi gibi, roka ni tekla gladko (na listu so se poznale debelejše pike, 

kjer se je za trenutek ustavila) 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 
 

VAJA: _X_, _X_, _1_, _X_, _1_      10 poskusov: _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _X_       

Skupaj: __7__ 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne 

simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri 

lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:  /

 

Opombe: med lovljenjem rok ni dvignila simetrično, pripravi le desno (levo pusti ob telesu), želi loviti z 

odprto dlanjo (kot bi dala »petko«), pri lovljenju se je opirala na prednostno roko, saj jo je lažje prilagajala 

smeri, medtem ko je bila leva roka bolj nefunkcionalna, nogi sta trdno na tleh, med lovljenjem ju ni premikala, 

gibanje je bilo moč opaziti le v zgornji polovici telesa.  
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Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 
 

VAJA: _X_, _X_, _X_, _X_, _1_      10 poskusov: _X_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_       

Skupaj: __7__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo: ima odprta usta

 

Opombe: za metanje je uporabljala desno roko, medtem ko je bila leva roka pokrčena in ob telesu, pri 

izvajanju naloge je imela spodnji del trupa tog, noge trdo stegnjene, zopet je bilo gibanje moč opaziti le v 

zgornjem delu trupa, metanje deluje brezciljno.  

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 
 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 10 Leva 

noga 

Poskus 1 7 

Poskus 2 6 Poskus 2 9 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: jezik moli iz ust 

 

Opombe: ni kontrole trupa, oči je poskušala upirati v eno točko, vendar je premikala glavo, pri ohranjanju 

ravnotežja si je pomagala s kompenzatornimi gibi rok, ki pa so bili pretirani, pri vseh poskusih je na koncu 

stopalo stojne noge začela premikati ali poskakovati, koleno stojne noge je pokrčeno, vendar je noga delovala 

napeta.  
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Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 

 
 Št. korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 6 DA/NE 

Poskus 2 4 DA/NE 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni 

gladko/pogosto dela premore.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: ni bilo kontrole trupa, težje je ciljala črto s stopalom, pri ohranjanju ravnotežja si je pomagala s 

kompenzatornimi gibi rok 

 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

Število skokov  

Poskus 1 5 

Poskus 2 / 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se 

s stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije 

pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje 

učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo:  

 

Opombe: med skoki je delala pavze, roki sta ji skrčeno »bingljale« ob telesu. 

 

POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Katja poligona ni uspela narediti. Takoj na začetku ni točno vedela, kako se ritensko premikati po vseh štirih. 

Potrebovala je nekaj poskusov, da je ugotovila »sistem«, pri tem je bila počasna in nerodna. Pri premikanju se 

je ozirala čez ramo, da je ostala na pravi poti. Noge je položila na skrinjo, vendar se je takrat ustrašila in rekla, 

da ne želi nadaljevati. 
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Priloga 2: 1. testiranje – Tim (test) 
ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3 – 6 let) 

Ime: Tim 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 1.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni 

dosežek pri 

nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 21 sekund 5 5 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 24 sekund 5 

SR2 Nizanje korald 43 sekund 9 

SR3 Sledenje poti 1 0 11 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 8 8 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 8 10 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 20 sekund 9 9 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 18 sekund 9 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok (SR1 + SR2 + SR3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

25 7 16 

Ciljanje in lovljenje (CL1 + CL2) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje (RV1 + RV2 + RV3) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

31 10 50 

Skupni testni dosežek (Spretnosti rok + Ciljanje in lovljenje + Ravnotežje) 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

74 8 25 
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Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

 

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 N 

Poskus 2 21 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo (očitna 

asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali 

uporablja obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: pri prvem neveljavnem poskusu je pobral več kovancev na enkrat, pri drugem pa je zamenjal roki, 

pri drugem poskusu je z desno roko močno držal hranilnik, občasno ga je premaknil, da je lažje vstavil 

kovanec v režo, pri obeh rokah je na začetku nekajkrat zgrešil režo, težave je imel pri prijemu kovanca – 

potreboval je več poskusov, da je kovanec dvignil, med delom je kovance razmetal po delovni površini 

 

 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 
 

 

 

 
Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice vezalke 

z eno roko in vlečenju skozi koraldo z 

drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: vezalko je dvignil, da je koralda sama spolzela po vrvici, nalogo je opravljal hitro, a z 

nadzorovanimi gibi, med delom je svoje korake komentiral 

 

 

Neprednostna roka 

Poskus 1 N 

Poskus 2 24 sekund 

Čas v sekundah 

Poskus 1 51 

Poskus 2 43 
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Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 
Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 0 

Poskus 2 / 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno pritiska 

na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: komentiral je svoje delo 

 

Opombe: gibanje deluje gladko, kljub hitrosti je bil natančen (znotraj črt), uporabil je nepravilni triprstni 

prijem 

 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 

VAJA: _X_, _1_, _1_, _X_, _1_         10 poskusov: _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _1_      

Skupaj: __8__ 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:  / 

 

Opombe: njegova začetna drža telesa je bila toga in trda, kasneje je telo sprostil in prilagodil metu, noge so 

delovale bolj statične  
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Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 

VAJA: _X_, _1_, _X_, _1_, _1_     10 poskusov: _1_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_      

Skupaj: __8__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo:  odprta usta

 

Opombe: med metanjem je preizkušal različne stile – spodnji in zgornji met, uporablja zamah, osredotočenost 

na tarčo, noge je imel močno zasidrane v tla, med meti jih ni premikal. 

 

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 

 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 12 Leva 

noga 

Poskus 1 16 

Poskus 2 20 Poskus 2 18 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: napihnil je lica, zadrževal je sapo 

 

Opombe: uporabil je kompenzatorne gibe rok, glavo in oči je uprl v eno točko, ni bilo kontrole trupa 
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Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 

 

 Št. korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 10 DA/NE 

Poskus 2 15 DA/NE 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni 

gladko/pogosto dela premore.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: pri prvem poskusu je prehitro opravljal nalogo in s stopali zgrešil črto, zato smo prekinili poskus, 

trup je imel na začetku pod kontrolo, potem pa je popustil, ko je korakal, je naredil nekaj korakov, se ustavil in 

umiril ter nato nadaljeval pot 

 

 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

 

Število skokov  

Poskus 1 3 

Poskus 2 5 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se s 

stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije 

pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje 

učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo:    /

 

Opombe: prvi poskus je bil neuspešen, saj je zaradi hitrega in nepremišljenega skakanja preskakoval podlage, 

ob opominu se je zbral in v drugem poskusu pravilno skočil na vseh pet podlag, pri doskoku je pristal na celih 

stopalih, kolena je pokrčil le malo, pri skoku ni naredil polnega počepa, njegovi skoki niso bili visoki, tudi pri 

drugem poskusu je nalogo opravljal prehitro, da bi bil čisto natančen (pristajal je bolj na robovih podlag, 

vendar še vedno znotraj kvadrata), roke je držal pokrčene ob telesu.
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POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Tim je poligon opravil v 33 sekundah. Na začetku je imel nekaj težav, da je ugotovil spretnost hoje nazaj z 

rokami na tleh. Sprva je želel roke le vleči za sabo. Potreboval je nekaj trenutkov, da se je privadil na 

korakanje nazaj z rokami in nogami. Nekaj težav je imel pri postavitvi druge noge na skrinjo in pri vleki čez 

njo. Pred okvirjem se je najprej ustavil, se ulegel in potem nadaljeval s plazenjem. Ko je prišel čez okvir, se je 

najprej postavil v prvotni položaj za hojo po vseh štirih, nato pa nadaljeval do konca. Med premikanjem nazaj 

se je nekajkrat ustavil, da je preveril, ali je na pravi poti. Na poti med skrinjo in lesenim okvirjem je skoraj 

padel na stran, saj je izgubil ravnotežje, ko je pogledal preko rame. 
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Priloga 3: Vprašalnik ABC gibanja (razredničarka) – Katja 
Ime: Katja 

Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, krilo). 2 

A.1.2 Obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover). 1 

A.1.3 Zapne gumbe (npr. na srajci, plašču). 2 

A.1.4 Si umije in posuši roke. 1 

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec). 1 

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja). 2 

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  1 

A.2.3 S škarjami reže papir. 2 

A.2.4 Hodi po prostoru in se pri tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 1 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla. 1 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanki. 2 

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi. 2 

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi. 2 

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  1 

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami.  1 

SKUPAJ RAZDELEK A 22 

 

Dodatne informacije (neobvezno, označite):  

Označite, če ima otrok znane splošne učne težave ____ in/ali težave na področju: pozornosti ___, 

govora/jezika _X_, branja/pisanja____, socialnega prilagajanja____, nadzora čustev____.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju  

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralnci  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se 

premakne, ko prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

1 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

1 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 2 

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 2 

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  1 

B.2 Spretnosti z žogo  

B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  1 

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. 2 

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  1 

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  2 

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. 1 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  BO 

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 2 

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu). BO 

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro). BO 

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. BO 
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Splošna ocena: 

Menite, da ima otrok na splošno težave z gibanjem?                              DA                  NE  

Če da, imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo:  

Učenje v razredu    sploh ne             malo  zelo 

Rekreacijo in dejavnosti pri športu  sploh ne malo  zelo 

Samospoštovanje    sploh ne  malo  zelo 

Socialne interakcije    sploh ne  malo  zelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

X  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

X  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

 X 

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 X 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  X 

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

 
X 

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke). 
 

X 

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

 
X 

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

 
X 

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

 
X 

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran). 
 

X 

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse). 
 

X 

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   X 

Drugo (navedite):    

 

Rezultati: 

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Priloga 4: Vprašalnik ABC gibanja (specialna in rehabilitacijska pedagoginja) – 

Katja 
Ime: Katja 

Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, krilo). 2 

A.1.2 Obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover). 1 

A.1.3 Zapne gumbe (npr. Na srajci, plašču). 2 

A.1.4 Si umije in posuši roke. 1 

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec). 2 

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja). 1 

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  1 

A.2.3 S škarjami reže papir. 2 

A.2.4 Hodi po prostoru in se pir tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 2 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla. 3 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanki. 2 

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi. 2 

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi. 1 

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  0 

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami.  2 
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Dodatne informacije (neobvezno, označite):  

Označite, če ima otrok znane splošne učne težave ____ in/ali težave na področju: pozornosti ___, 

govora/jezika _X_, branja/pisanja ___, socialnega prilagajanja____, nadzora čustev____.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju  

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralci  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se 

premakne, ko prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

1 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

2 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 2 

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 2 

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  BO 

B.2 Spretnosti z žogo  

B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  2 

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. BO 

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  2 

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  2 

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. BO 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  BO 

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 2 

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu). BO 

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro). 1 

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. BO 
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Splošna ocena: 

Menite, da ima otrok na splošno težave z gibanjem?                              DA                  NE  

Če da, imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo:  

Učenje v razredu    sploh ne              malo  zelo 

Rekreacijo in dejavnosti pri športu  sploh ne malo  zelo 

Samospoštovanje    sploh ne  malo  zelo 

Socialne interakcije    sploh ne  malo  zelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

X  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

X  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

 X 

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 X 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  X 

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

X  

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke), 
 

X 

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

 
X 

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

X  

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

X 
 

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran). 
 

X 

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse). 
 

X 

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   X 

Drugo (navedite):    

 

Rezultati: 

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Priloga 5: Vprašalnik ABC gibanja (razredničarka) – Tim 
Ime: Tim 

Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, krilo). 2 

A.1.2 Obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover). 1 

A.1.3 Zapne gumbe (npr. Na srajci, plašču). 1 

A.1.4 Si umije in posuši roke. 0 

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec). 0 

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja). 0 

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  1 

A.2.3 S škarjami reže papir. 1 

A.2.4 Hodi po prostoru in se pir tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 1 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla. 0 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanki. 2 

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi. 0 

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi. 1 

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  0 

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami.  1 
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Dodatne informacije (neobvezno, označite):  

Označite, če ima otrok znane splošne učne težave ____ in/ali težave na področju: pozornosti _X_, 

govora/jezika_X_, branja/pisanja____, socialnega prilagajanja____, nadzora čustev____.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju  

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralci  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se 

premakne, ko prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

1 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

2 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 1 

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 1 

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  1 

B.2 Spretnosti z žogo  

B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  0 

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. BO 

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  1 

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  1 

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. 0 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  1 

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 0 

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu). BO 

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro). 0 

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. 1 
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Splošna ocena: 

Menite, da ima otrok na splošno težave z gibanjem?                              DA                  NE  

Če da, imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo:  

Učenje v razredu    sploh ne              malo  zelo 

Rekreacijo in dejavnosti pri športu  sploh ne malo  zelo 

Samospoštovanje    sploh ne  malo  zelo 

Socialne interakcije    sploh ne  malo  zelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

X  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

X  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

X  

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 X 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  X 

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

X  

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke), X  

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

X  

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

 X 

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

X  

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran). X  

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse).  X 

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   X 

Drugo (navedite):    

 

 

Rezultati:  

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Priloga 6: Vprašalnik ABC gibanja (specialna in rehabilitacijska pedagoginja) – Tim 
Ime: Tim 

Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, krilo). 1 

A.1.2 Obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover). 1 

A.1.3 Zapne gumbe (npr. Na srajci, plašču). 2 

A.1.4 Si umije in posuši roke. 0 

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec). 1 

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja). 1 

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  2 

A.2.3 S škarjami reže papir. 2 

A.2.4 Hodi po prostoru in se pir tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 2 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla. 1 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanki. 2 

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi. 1 

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi. 2 

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  1 

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami.  2 
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Dodatne informacije (neobvezno, označite):  

Označite, če ima otrok znane splošne učne težave ____ in/ali težave na področju: pozornosti _X_, 

govora/jezika _X_, branja/pisanja____, socialnega prilagajanja____, nadzora čustev____.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju  

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralci  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se 

premakne, ko prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

2 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

2 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 1 

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 1 

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  2 

B.2 Spretnosti z žogo  

B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  1 

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. BO 

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  1 

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  2 

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. BO 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  BO 

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 0 

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu). BO 

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro). 0 

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. 1 

SKUPAJ RAZDELEK B 13 

 

Splošna ocena: 

Menite, da ima otrok na splošno težave z gibanjem?                              DA                  NE  

Če da, imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo:  

Učenje v razredu    sploh ne              malo  zelo 

Rekreacijo in dejavnosti pri športu  sploh ne malo  zelo 

Samospoštovanje    sploh ne  malo  zelo 

Socialne interakcije    sploh ne  malo  zelo 
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Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

X  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

X  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

 X 

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 X 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  X 

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

X  

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke), X  

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

X  

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

X  

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

 X 

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran). X  

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse). X  

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   X 

Drugo (navedite):    

 

Rezultati: 

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Priloga 7: Vprašalnik ABC gibanja (socialna pedagoginja) – Tim 
Ime: Tim 

Razdelek A: Gibanje v statičnem in/ali predvidljivem okolju 

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

A.1 Skrb zase  

A.1.1 Ohranja ravnotežje, ko si stoje oblači oblačila (npr. hlače, krilo). 0 

A.1.2 Obleče oblačila čez glavo (npr. majico s kratkimi rokavi, pulover). 1 

A.1.3 Zapne gumbe (npr. Na srajci, plašču). BO 

A.1.4 Si umije in posuši roke. 0 

A.1.5 Prelije tekočino iz ene posode v drugo (npr. iz vrča v kozarec). 1 

A.2 Spretnosti v razredu/igralnici  

A.2.1 Rokuje z majhnimi predmeti (npr. kocke, listi papirja). 2 

A.2.2 Piše črke s svinčnikom ali z drugim pisalom.  2 

A.2.3 S škarjami reže papir. 3 

A.2.4 Hodi po prostoru in se pir tem izogiba nepremičnim/mirujočim predmetom in osebam. 2 

A.2.5 Prenaša predmete (npr. knjige, skodelico s pisali) po prostoru, ne da mu padejo na tla. 2 

A.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

A.3.1 Skače in obdrži stopala skupaj pri odskoku in pristanki. 1 

A.3.2 Poskakuje po eni ali drugi nogi. 1 

A.3.3 Vrže vrečko s fižolom ali žogo tako, da jo lahko drugi otrok, ki miruje, ulovi. 2 

A.3.4 Uporablja igrala v telovadnici in na igrišču (npr. plezala, tobogan).  1 

A.3.5 Prečka igrišče ali telovadnico in se pri tem izogiba trčenju z mirujočimi predmeti/osebami.  2 

SKUPAJ RAZDELEK A 20 

 

Dodatne informacije (neobvezno, označite):  

Označite, če ima otrok znane splošne učne težave ____ in/ali težave na področju: pozornosti _X_, 

govora/jezika _X_, branja/pisanja____, socialnega prilagajanja____, nadzora čustev____.   
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Razdelek B: Gibanje v dinamičnem in/ali nepredvidljivem okolju  

Legenda: 0 = zelo dobro    1 = kar dobro    2 = skoraj    3 = sploh ne     BO = brez odgovora  

B.1 Skrb zase in spretnosti v razredu/igralci  

B.1.1 Ohranja ravnotežje, kadar so potrebne pogoste prilagoditve (npr. sedi na klopci in se 

premakne, ko prisede drug otrok, stoji v vrsti med otroki, ki se premikajo). 

2 

B.1.2 Premika se po živahnem razredu/igralnici in pobira ter odlaga predmete (npr. knjige, 

pisala). 

2 

B.1.3 Prenaša pladenj/pijačo po sobi in se izogiba premikajočim osebam (npr. v jedilnici). 1 

B.1.4 Po ritmu ploska ali udarja z nogo ob tla. 1 

B.1.5 Se premika po glasbi ali ob drugih ljudeh (npr. koraka v vrsti, pleše v skupini).  2 

B.2 Spretnosti z žogo  

B.2.1 Ujame žogo z obema rokama.  BO 

B.2.2 Udari žogo, ki se premika, z loparjem ali s kijem. BO 

B.2.3 Med premikanjem vrže žogo tako, da jo lahko drugi otrok ulovi.  BO 

B.2.4 Kontinuirano odbija od tal in nadzoruje žogo.  BO 

B.2.5 Sodeluje v skupinskih športih in izvaja spretnosti metanja, lovljenja, brcanja ali udarjanja. BO 

B.3 Spretnosti pri rekreaciji/športni vzgoji  

B.3.1 Vozi kolo brez pomožnih koleščkov.  BO 

B.3.2 Sodeluje v igrah izmikanja in lovljenja. 0 

B.3.3 Ohranja ravnotežje v vodi med drugimi otroki (npr. stoji v bazenu). BO 

B.3.4 Uporablja igrala z gibljivimi deli (npr. gugalnice, skiro). 0 

B.3.5 Prečka telovadnico/igrišče in se pri tem izogiba trčenju s premikajočimi predmeti/osebami. 1 

SKUPAJ RAZDELEK B 9 

 

Splošna ocena: 

Menite, da ima otrok na splošno težave z gibanjem?                              DA                  NE  

Če da, imajo te težave neugoden vpliv na otrokovo:  

Učenje v razredu    sploh ne              malo  zelo 

Rekreacijo in dejavnosti pri športu  sploh ne malo  zelo 

Samospoštovanje    sploh ne  malo  zelo 

Socialne interakcije    sploh ne  malo  zelo 
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Razdelek C: Negibalni dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje 

 DA NE 

C.01 Neorganiziran (npr. počasno oblačenje po športni vzgoji, ker ima razmetana 

oblačila; obuje čevlje pred nogavicami). 

X  

C.02 Neodločen/pozabljiv (npr. počasi začne s kompleksnimi dejavnostmi; na 

sredini sosledja dejavnosti pozabi, kaj mora narediti). 

X  

C.03 Pasiven (npr. težko je pritegniti njegovo pozornost; potrebuje veliko spodbud, 

da sodeluje). 

 X 

C.04 Boječ (npr. boji se aktivnosti kot sta skakanje/plezanje; nenehno prosi za 

pomoč). 

 X 

C.05 Tesnoben (npr. se trese, postane vznemirjen v stresnih situacijah).  X 

C.06 Impulziven (npr. začne, preden dobi vsa navodila; nepotrpežljiv pri 

podrobnostih). 

X  

C.07 Odkrenljiv (npr. gleda okoli; odziva se na nepomembne zvoke), X  

C.08 Pretirano aktiven (npr. se zvija in menca; ko posluša navodila, je nenehno v 

gibanju; igra se z oblačili). 

X  

C.09 Precenjuje svoje sposobnosti (npr. naloge poskuša spremeniti v bolj zahtevne; 

naloge poskuša prehitro opraviti). 

X  

C.10 Podcenjuje svoje sposobnosti (npr. se pritožuje glede težavnosti naloge; 

pričakuje neuspeh, še preden začne). 

 X 

C.11 Premalo vztrajen (npr. hitro se vda; hitro postane frustriran). X  

C.12 Vznemirjen ob neuspehu (npr. je na robu joka; zavrača ponovne poskuse). X  

C.13 Nezmožen doživeti zadovoljstvo ob uspehu (npr. ne odzove se na pohvalo).   X 

Drugo (navedite):    

 

 

Rezultati: 

Rdečo 

področje 

≥ 42  

 

 

 

≥25 

 

 

 

 

≥17 

 

 

 

 

 

≥13 

 

 

 

 

 

≥10 

 

 

 

 

 

 

≥7 

 

 

 

 

 

 

 

≥3 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥2 

Oranžno 

področje 

41 

40 

39 

38 24 16 

37 23 15 12 9 

36 22 14 11 8 6 

35 21 13 10 7 5 2 

34 20 12 9 6 4 1 1 

Zeleno 

področje 

33 ali 

manj 

19 ali 

manj 

11 ali 

manj 

8 ali 

manj 

5 ali 

manj 

3 ali 

manj 

0 0 

Starost 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Priloga 8: Gibam se kot žival – sličice 
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Priloga 9: Gibam se kot žival – besedni opis  

 

GIBAM SE KOT ŽIVAL 

OPIS GIBALNIH VZORCEV UPORABLJENIH V PROGRAMU ZA KREPITEV GIBANJA 

DEKLICE 

Prvih 8 živali (in oblik gibanja) je povzetih po programu Tera/GIB (Žgur in Filipčič, 2014). 

KAČA: Otrok leži na trebuhu. Ena stran telesa iztegne, drugo pa pokrči. Potem se začne plaziti 

naprej tako, da menjava pokrčeno in iztegnjeno stran.  

GOSENICA: Otrok se nasloni na dlani in stopala (želi narediti strehico s telesom). Z rokami hodi 

naprej (noge se ne premikajo) do iztegnjenega položaja trupa. Nato noge približa rokam spet do 

položaja strešice.  

RAK: Otrok leže na hrbet. Opre se na dlani in stopala ter medenico dvigne v zrak. Nato se v tem 

položaju premika v vse smeri.  

ŽABA: Otrok naredi globok počep. Roke iztegne naprej in prste močno razpre (položaj pahljače) in 

jih položi na podlago. Nato se odrine in poskoči naprej.  

ZAJEC: Otrok sonožno poskakuje naprej. Za preskakovanje lahko uporabi vrv, kolebnico ali 

koordinacijsko lestev.  

MAČKA: Otrok se postavi v štirinožni položaj (dlani in kolena so na tleh). Izmenično vboči in 

izboči hrbet, glava pa pri tem sledi gibanju trupa. Nato otrok poklekne. Medenico potisne proti 

stopalom, roke pa iztegne na tla pred sabo. Prsni koš pritisne h kolenom. Menjaje dviguje roki proti 

stropu. Pri tem pogleda za njima.  

PES: Otrok se postavi v štirinožni položaj (dlani in kolena so na tleh). Nato menja naslednje tri 

gibanja: miga z medenico (kot bi migal z repom), gre na sprehod (se premika v štirinožnem 

položaju) in dviguje levo ali desno nogo (kot bi »polulal drevo«) in izmenično pogleda proti svoji 

zadnjici (enkrat levo, drugič desno).  

KOALA: Otrok naredi globoki počep, pri tem ima stopala na tleh. Roke stegne nad glavo in jih 

nasloni na visok stol ali mizo.  

SLON: Otrok se nasloni na dlani in stopala, medenico dvigne čim višje (položaj je podoben 

strešici). V tem položaju se premika naprej. Lahko pomaha tudi z roko (oponaša guganje slonjega 

rilca). 

KONJ: Otrok izmenično poskakuje iz desne na levo nogo (hopsa).  

ŽIRAFA: Otrok stoji na prstih, roki pa ima iztegnjeni ob ušesih nad glavo. Hodi po prstih naprej, 

pri tem pa steguj obe nogi.   

OPICA: Otrok posnema gibanje opice. Naj bo njegovo gibanje čim bolj zanimivo in smešno.  
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Naslednjih 8 živali je naših (Bregar, 2022):  

PINGVIN: Otrok pete stopal postavi skupaj, prste obeh nog pa obrne navzven tako, da je med njimi 

za eno dlan prostora. Roke stegne ob telo, dlani obrne navzven. »Raca« v vse smeri, pri tem pa 

poskuša ohranjati iztegnjena kolena.  

MIŠ: Otrok roki pritisne k prsim in upogne zapestje, da predstavljajo male nožice. Dvigne se na 

prste in po prostoru čim hitreje stopiclja po prstih.  

TIGER: Otrok se postavi v štirinožni položaj (dlani in kolena so na tleh). Nato roki pokrči in se 

postavi na komolce. Premika se čisto počasi naprej tako, da hkrati premika levo nogo in desno roko. 

Premika naj se tako, kot bi tiger zalezoval plen.  

JEŽ: Otrok se uleže na hrbet in kolena pritisne k prsim. Kot jež se zvije v klobčič. Nato se premika 

naprej in nazaj, levo in desno. Med premikanjem ves čas kolena tišči k prsim.  

RACA: Otrok rahlo počepne, roke pa da na hrbet ali ob telo. V počepu hodi naprej in nazaj.  

ŠKORPIJON: Otrok leži na trebuhu. Z rokami si podpre brado. Nato izmenjaje dviguje obe nogi. 

Poskuša dvigniti celo nogo, pri tem pa pazi, da ne pokrči samo kolena. Nogi dviguje kot škorpijon 

pika z repom.  

POLŽ: Otrok se uleže na trebuh, roki pa stegne ob ušesih daleč naprej. Dlani razpre (položaj 

pahljače) in jih pritisne močno ob tla. Nato se začne z boki premikati proti rokam. Ko pride so točke, 

da se opira na komolce, ponovno stegne roke.  

LENIVEC: Otrok se postavi v štirinožni položaj (dlani in kolena so na tleh). Počasi kot lenivec 

dvigne nasprotno roko in nogo in ju iztegne. Ta položaj poskuša zadržati in loviti ravnotežje.  

PAJEK: Otrok se postavi v štirinožni položaj (dlani in kolena so na tleh). Potem globoko počepne. 

Začne se premikati tako, da hkrati iztegne levo ali desno roko in nogo v stran. Premika se levo in 

desno. Ves čas poskuša ostati v počepu.  

ŠTORKLJA: Otrok stoji z obema stopaloma na tleh. Roke postavi predse in dlani stisne skupaj. 

Nato dvigne eno nogo in poskuša ohranjati ravnotežje. Poskusi z obema nogama.  

MEDVED: Otrok se postavi v štirinožni položaj. Z velikimi in širokimi koraki se začne premikat 

nazaj po prostoru.  

DELFIN: Otrok leži na trebuhu, roki pa stegne ob ušesih daleč naprej. Iztegne tudi nogi. Nato hkrati 

dvigne obe roki in nogi (usloči hrbet). Poskuša posnemati gibanje delfina.  
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Priloga 10: 2. testiranje – Katja (test) 
 

ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3–6 let) 

Ime: Katja 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 2.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni 

dosežek pri 

nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 22 sekund 5 4 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 34 sekund 3 

SR2 Nizanje korald 59 sekund 4 

SR3 Sledenje poti 1 0 11 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 8 8 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 7 8 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 18 sekund 9 8 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 13 sekund 8 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 4 5 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

19 4 2 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

16 7 16 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

24 7 16 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

59 4 2 
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Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 N 

Poskus 2 22 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo 

(očitna asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali uporablja 

obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: nalogi posveča veliko pozornosti, jezik ji 

moli iz ust, spuščala je nizke zvoke

Opombe:  

Prednostna (desna) roka: težave je imela pri pobiranju kovancev s podlage, leva roka je bila na hranilniku, 

vendar je delovala »mrtvo«, komolec je dvignila od podlage 

Neprednostna (leva) roka): imela je več težav s ciljanjem reže, gibi so delovali bolj nenadzorovano, z desno 

roko je tako močno držala škatlico, da se je proti koncu naloge roka že začela tresti, komolec je dvignila od 

podlage 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 
 

 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice 

vezalke z eno roko in vlečenju skozi 

koraldo z drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: iz ust moli jezik, spušča nizke zvoke

Opombe: pri potegu vezalke čez koraldo je imela težave – vrvica je kar padla iz luknjice, občasno je zgrešila 

luknjico koralde, glavo je stalno približevala in oddaljevala vezalki 

 

 

Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 

Neprednostna roka 

Poskus 1 40 sekund 

Poskus 2 34 sekund 

Čas v sekundah 

Poskus 1 64 

Poskus 2 59 
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Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 0 

Poskus 2 / 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno 

pritiska na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: vlaga preveč truda, moli jezik iz ust 

 

Opombe: na začetku je uporabila pravilni prijem pisala, kasneje je preprijela v pest, med vleko črte se ustavlja 

(pojavijo se pike, kjer se je ustavila), vendar pri tem gibi niso sunkoviti, gibi so videti nadzorovani 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 

VAJA: _X_, _1_, _1_, _X_, _1_      10 poskusov: _X_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_       

Skupaj: __8__ 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne 

simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:  /

 

Opombe: pri prvem poskusu je pri pripravi levo roko pustila ob telesu, vendar jo je po opozorilu dvignila in 

pripravila, desna roka deluje bolj »živa«, opazno je sodelovanje med zgornjo in spodnjo polovico telesa, nogi 

sta bili trdno na tleh, vendar v pripravljenosti na premik (po potrebi premakne ali pokrči nogi, da ujame 

vrečko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
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Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 

VAJA: _X_, _X_, _1_, _X_, _1_      10 poskusov: _X_, _X_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _1_      

Skupaj: __7__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo: ima odprta usta, ko spusti vrečko, spusti 

nizek zvok

 

Opombe: meče z desno roko (spodnji met), pred metom roko pripravi pred telesom, naredi kratke in majhne 

zamahe, naredi hiter met, pri izvajanju naloge je imela spodnji del trupa tog, vendar je občasno pokrčila 

kolena, meti delujejo težki  

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 

 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 18 Leva 

noga 

Poskus 1 11 

Poskus 2 15 Poskus 2 13 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: usta ima odprta, deluje umirjeno 

 

Opombe: opazimo delno kontrolo trupa, pri ohranjanju ravnotežja si je pomagala s kompenzatornimi gibi rok, 

pri vseh poskusih je na koncu stopalo stojne noge začela premikati ali poskakovati, koleno stojne noge je 

pokrčeno, vendar je noga delovala napeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 
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 Št. korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 3 DA/NE 

Poskus 2 4 DA/NE 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni 

gladko/pogosto dela premore.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: ni bilo kontrole trupa, težje je ciljala črto s stopalom, pri ohranjanju ravnotežja si je pomagala s 

kompenzatornimi gibi rok 

 

 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

Število skokov  

Poskus 1 2 

Poskus 2 5 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se s stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo:  /
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Opombe: pri prvem poskusu je preskočila tretji kvadrat, pri drugem sta bila prva dva skoka odsekana in s 

premorom, ostali trije pa povezani – pokrčila je kolena, odrinila se je s stopali, pri predzadnjem skoku je celo 

skočila na prste in se odrinila s sprednjim delom stopala, na prvi skok se je pripravila z globokim počepom, na 

vse ostale pa z rahlim upogibom kolen 

 

 

POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Katja je poligon premagala v 45 sekundah. Ustrezno se je postavila v začetni položaj in začela. Njena hoja 

nazaj je bila počasna in premišljena. Ves čas je pogledovala preko rame, da je določila pot. Pred prvo oviro se 

je ustavila in najprej na skrinjo postavila prvo nogo in nato še drugo. Ob tem je bila nespretna, opazili smo 

slabo kontrolo trupa. Preden je nadaljevala je potrebovala nekaj trenutkov, da se je navadila položaja. Ko je 

prečkala skrinjo, se je na tleh za trenutek ustavila in vzpostavila prvotni položaj. Pri premikanju do lesenega 

okvirja je pogledovala čez ramo ali čez noge. Dvakrat se je celo za trenutek ustavila. Njena pot ni bila ravna, 

premikala se je levo in desno. Pred lesenim okvirjem se je ustavila in se ulegla. Oviro je ustrezno premagala, 

pri tem je izpuščala zvoke. Ko je prišla čez okvir, se je najprej ustavila in namestila, nato pa nadaljevala proti 

cilju. Zadnji del je naredila hitreje. Ko je prečkala ciljno črto, je padla na zadnjico. 
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Priloga 11: 2. testiranje – Tim (test) 
ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3–6 let) 

Ime: Tim 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 2.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni 

dosežek pri 

nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 17 sekund 8 8 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 19 sekund 9 

SR2 Nizanje korald 35 sekund 12 

SR3 Sledenje poti 1 1 8 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 8 8 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 8 10 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 22 sekund 10 9 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 17 sekund 9 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

28 9 37 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

31 10 50 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

77 9 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

 

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 17 sekund 

Poskus 2 20 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo (očitna 

asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali 

uporablja obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: drugi poskus z levo roko je bil neveljaven, saj je med delom zamenjal roko izvajanja, težave je imel 

s pobiranjem kovancev, ni jih mogel odlepiti od podlage, pri levi roki je na začetku potreboval nekaj poskusov, 

da je zadel režo, med izvajanjem je kovance razmetal po površini 

 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 
 

 

 

 
Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice vezalke 

z eno roko in vlečenju skozi koraldo z 

drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: osredotočenost, odprta usta 

 

Opombe: med izvajanjem je preprijemal vezalko (enkrat bližje konici, drugič dlje), nalogo je opravljal v 

zmernem tempu in z nadzorovanimi gibi 

 

 

Neprednostna roka 

Poskus 1 19 sekund 

Poskus 2 N 

Čas v sekundah 

Poskus 1 35 

Poskus 2 40 
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Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 
Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 2 

Poskus 2 1 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno pritiska 

na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: komentiral je svoje delo 

 

Opombe: uporabil je nepravilni triprstni prijem, roko je dvignil od podlage, gibanje je bilo hitro in tekoče 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 

 

VAJA: _1_, _X_, _1_, _1_, _1_      10 poskusov: _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _X_      

Skupaj: __8__ 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:  / 

 

Opombe: njegova začetna drža telesa je bila toga in trda, kasneje je telo sprostil in prilagodil metu, noge so 

delovale bolj statične, vendar jih je uporabil, gibanje je prilagajal metu  
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Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 

VAJA: _1_, _1_, _X_, _1_, _1_        10 poskusov: _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _X_, _X_, _1_, _1_      

Skupaj: __8__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo:   napihnil je lica

 

Opombe: uporabil je spodnji met in zamah, pri nekaj poskusih je pokrčil kolena in se še zazibal s telesom, 

vendar je pri spustu vrečke noge ravno stegnil. 

 

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 

 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 22 Leva 

noga 

Poskus 1 15 

Poskus 2 19 Poskus 2 17 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: zadrževal je sapo 

 

Opombe: uporabil je kompenzatorne gibe rok, glavo in oči je uprl v eno točko, kontrola trupa je bila opazna le 

na začetku, stojna noga je bila čisto stegnjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoška fakulteta  Magistrsko delo 

 
 

Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 

 

 Št. korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 15 DA/NE 

Poskus 2 / / 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni gladko/pogosto 

dela premore.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: pri hoji je imel roki stegnjeni, uspešno je kontroliral trup 

. 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

 

Število skokov  

Poskus 1 5 

Poskus 2 / 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se s 

stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije 

pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje 

učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo:  / 

Opombe: skakal je po prstih, v gibanju je bilo opaziti prožnost, roke je držal pokrčene ob telesu, njegovi skoki 

niso bili visoki 

 

POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Tim je poligon uspel premagati v 26 sekundah. Nekaj težav je imel pri postavitvi druge noge na skrinjo in pri 

vleki čez; opazili smo nespretnost. Pred okvirjem se je najprej ustavil, se ulegel in potem nadaljeval s 

plazenjem. Med premikanjem se je oziral čez rame, da bi videl pot. Poligon je želel opraviti čim prej, zato je 

večkrat med hojo začel roke vleči za sabo. Ob opozorilu se je ponovno uprl na njih in nadaljeval pot.
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Priloga 12: 3. testiranje – Katja (test) 
ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3–6 let) 

Ime: Katja 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 3.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni 

dosežek pri 

nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 16 sekund 10 7 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 22 sekund 5 

SR2 Nizanje korald 50 sekund 6 

SR3 Sledenje poti 1 0 11 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 7 6 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 5 4 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 22 sekund 10 9 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga 14 sekund 8 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 6 5 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

23 6 9 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

10 3 1 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

25 7 16 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

58 4 2 
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Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 16 sekund 

Poskus 2 19 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo (očitna 

asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali uporablja 

obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: jezik ji moli iz ust, osredotočenost

 

Opombe: imela je zmerni tempo, nadzorovani gibi, uporabljala je cel zgornji del trupa 

Prednostna (desna) roka: pri vstavljanju kovancev v režo je bila malo nespretna, komolec je dvignila od 

podlage 

Neprednostna (leva) roka): pri vstavljanju kovancev v režo je bila malo nespretna, komolec je dvignila od 

podlage 

 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 
 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice 

vezalke z eno roko in vlečenju skozi 

koraldo z drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: iz ust moli jezik, spušča nizke zvok

Opombe: težave ima z vstavljanjem vezalke v luknjico, pri potegu vrvice so gibi sicer hitri, a delujejo 

nadzorovani, gibi delujejo kontrolirani 

 

Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 

Neprednostna roka 

Poskus 1 24 sekund 

Poskus 2 22 sekund 

Čas v sekundah 

Poskus 1 50 

Poskus 2 55 
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Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 1 

Poskus 2 0 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno 

pritiska na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: vleče izredno počasi, pred ovinkom se ustavi, njeni gibi delujejo nadzorovano 

 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 

VAJA: _X_, _1_, _1_, _1_, _1_      10 poskusov: _X_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _1_, _X_, _1_      

Skupaj: __7__ 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:  /

 

Opombe: postavila se je v pravilen položaj, dvignila je obe roki, pri lovljenju je uporabljala obe roki, 

sodelovale so tudi noge, večkrat je ob ulovu počepnila, gibanje telesa je delovalo kot eno, vendar še vedno 

nerodno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
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Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 

VAJA: _X_, _X_, _X_, _X_, _1_       10 poskusov: _X_, _1_, _X_, _X_, _1_, _1_, _X_, _1_, _X_, _1_      

Skupaj: __5__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo:  /

 

Opombe: meče z desno roko (spodnji met), uporabi zamah nazaj, desno nogo postavi naprej, prestavi težo na 

desno nogo, ko vrže vrečko, kolena je pokrčila pred metom, opazno je bilo gibanje celega telesa 

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 

 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 18 Leva 

noga 

Poskus 1 N 

Poskus 2 22 Poskus 2 14 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: / 

 

Opombe: pri levi nogi smo prvi poskus šteli za neveljavnega, saj je takoj na začetku desno nogo porinila na 

levo koleno in se tako uprla na desno nogo – ob opominu je drugi poskus izvedla pravilno, pri izvajanju vseh 

poskusov je poskusila oči upirati v eno točko, med stojo je uporabljala kompenzatorne gibe, moteči gibi rok so 

bili znatno manj sunkoviti pri ohranjanju ravnotežja na desni nogi, kontrolo trupa smo opazili le pri desni nogi, 

pri levi nogi so njen fokus motili gibi rok, na koncu je začela premikati stopala oz. poskakovati, med obema 

nogama se opazi izrazita kvalitativna razlika, oči poskuša usmeriti v eno točko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 
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 Št. Korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 6 DA/NE 

Poskus 2 4 DA/NE 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni 

gladko/pogosto dela premore.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: naredila je dva povezana koraka, nato pavzo, težje je ciljala črto s stopalom, pri ohranjanju 

ravnotežja si je pomagala s kompenzatornimi gibi rok, opazna je delna kontrola trupa, med premorom so se 

njene noge tresle 

 

 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

Število skokov  

Poskus 1 3 

Poskus 2 5 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se s stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo:  usta je imela odprta 
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Opombe: pri prvem poskusu je preskočila četrti kvadrat, pri pripravi pokrči kolena, lahko že skoraj opazimo 

poskoke po sprednjem delu stopala, pri doskoku pokrči kolena, tempo poskokov je bil zmeren, kot celota so 

skoki delovali povezano in gladko 

 

 

POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Katja je poligon premagala v 41 sekundah. Ustrezno se je postavila v začetni položaj. Njena hoja nazaj je bila 

previdna, vendar je delovala povezano. Pred skrinjo se je najprej ustavila, postavila nogi na skrinjo in 

preplezala skrinjo. Na tleh se je ustavila in postavila v začetni položaj. Med hojo do lesenega kroga je 

pogledovala med nogami. Ni hodila naravnost nazaj, sililo jo je v desno stran. Pred lesenim krogom se je 

najprej ulegla, nato pa nadaljevala s plazenjem. Ko je prišla čez krog, se je najprej ustavila, se postavila v 

začetni položaj in nadaljevala do konca. Zopet je pogledovala med nogami, njena pot se je nagibala. 
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Priloga 13: 3. testiranje – Tim (test) 
ZVEZEK ZA ZAPISOVANJE STAROSTNA SKUPINA 1 (3–6 let) 

Ime: Tim 

Razred: 1.  

Št. testiranja: 3.  

SUROVI IN STANDARDNI DOSEŽKI PRI NALOGAH:  

Kratica 

naloge 

 

Ime naloge Surovi dosežek 

(najboljši poskus) 

Standardni 

dosežek pri 

nalogi 

SR1 Vstavljanje kovancev – prednostna roka 18 sekund 7 8 

Vstavljanje kovancev – neprednostna roka 19 sekund 9 

SR2 Nizanje korald 39 sekund 10 

SR3 Sledenje poti 1 1 8 

CL1 Lovljenje vrečk s fižolom 9 10 

CL2 Metanje vrečke s fižolom na podlago 7 8 

RV1 Ravnotežje na eni nogi – boljša noga 27 sekund 11 11 

Ravnotežje na eni nogi – druga noga  23 sekund 10 

RV2 Hoja z dvignjenimi petami 15 11 

RV3 Skakanje po podlogah 5 11 

 

Spretnosti rok SR1 + SR2 + SR3  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

26 8 25 

Ciljanje in lovljenje CL1 + CL2  

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

18 9 37 

Ravnotežje RV1 + RV2 + RV3 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centil 

33 12 75 

Skupni testni dosežek 

Komponentni dosežek Standardni dosežek Centilni rang 

77 10 76 
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Spretnost rok 1: VSTAVLJANJE KOVANCEV 
Opomba: 6 kovancev za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike.  

 

Prednostna roka: DESNA 

 

Prednostna roka 

Poskus 1 19 sekund 

Poskus 2 28 sekund 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda reže, ko vstavlja kovance. 

• Pri pobiranju kovanca ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Pri spuščanju kovancev so prisotni 

pretirani gibi prstov.  

• Ne uporablja druge roke za držanje 

hranilnika pri miru.  

• Z eno roko mu gre izredno slabo (očitna 

asimetrija). 

• Med poskusom zamenja roki ali uporablja 

obe roki.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne poravna kovancev z režo.  

• Pri vstavljanju kovancev uporablja 

pretirano silo.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: pri obeh rokah z nekaj kovanci ni takoj zadel reže, zmeren tempo 

 

Spretnost rok 2: NIZANJE KORALD 
Opomba: 6 korald za 3–4-letnike, 12 za 5–6-letnike. 

 
 

 

 

 
Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu naloge. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom. 

• Ne gleda korald, ko vstavlja konico 

vezalke.  

• Pri pobiranju korald ne uporablja 

pincetnega prijema. 

• Drži vezalko predaleč od konice. 

• Drži vezalko preblizu konice.  

• Ima težave pri potiskanju konice vezalke 

z eno roko in vlečenju skozi koraldo z 

drugo roko. 

• Med poskusom menja roki, s katerimi 

vdeva vezalko.  

• Gibi rok so sunkoviti.  

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Občasno s konico vezalke zgreši 

luknjico koralde.  

• Je izredno počasen/ne spreminja hitrosti 

od poskusa do poskusa.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo:  /

 

Opombe: vezalko je držal v višini oči in pustil, da so koralde same padale po vezalki, z natikanjem ni hitel, 

njegovi gibi so bili kontrolirani.  

 

 

 

 

 

Neprednostna roka 

Poskus 1 23 sekund 

Poskus 2 19 sekund 

Čas v sekundah 

Poskus 1 43 

Poskus 2 39 
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Spretnost rok 3: SLEDENJE POTI 1 
Opomba: uporabi pisalo Berol. 

 

Število napak  

Poskus 1 1 

Poskus 2 1 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v sedečem položaju. 

• Drži glavo preblizu papirja. 

• Drži glavo pod nenavadnim kotom.  

• Ne gleda poti. 

• Drži pisalo z nenavadnim/manj zrelim 

prijemom.  

• Drži pisalo predaleč od konice. 

• Drži pisalo preblizu konice. 

• Si ne drži papirja pri miru.  

• Med poskusom zamenja roki. 

• Neprestano se premika/je nemiren.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Riše s kratkimi, sunkovitimi gibi. 

• Uporablja pretirano silo, močno pritiska 

na papir.  

• Je izredno počasen.  

• Dela prehitro, da bi bil natančen.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: uporabil je nepravilni triprstni prijem, roko je dvignil od podlage, gibanje je bilo tekoče in v 

zmernem tempu 

 

 

Ciljanje in lovljenje 1: LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM 
Opomba: Lovljenje, med roke in telo je dovoljeno za 3–4-letnike, za 5–6-letnike pa ne.  

 

 

VAJA: _1_, _1_, _1_, _1_, _1_       10 poskusov: _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _1_, _X_    Skupaj: 

__9__ 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Slaba drža v stoječem položaju.  

• Ne sledi premikanju vrečke s fižolom z 

očmi. 

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, se 

obrne stran in zapre oči.  

• Med lovljenjem rok ne dvigne simetrično.  

• Ko se mu vrečka s fižolom približa, drži 

dlani iztegnjene s trdimi prsti.  

• Roke in dlani drži široko narazen z 

iztegnjenimi prsti.  

• Prsti se skrčijo prezgodaj ali prepozno.  

• Se ne premakne, dokler vrečka s fižolom 

ne zadene telesa.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Ne prilagodi položaja telesa pri lovljenju.  

• Ne prilagodi položaja stopal, kot bi bilo 

treba.  

• Se ne prilagodi višini meta. 

• Se ne prilagodi smeri meta.  

• Se ne prilagodi sili meta.  

 

Drugo:    /

 

Opombe: njegovi gibi pri lovljenju so bili usklajeni, sodelovale so roke in noge, telo je uspešno prilagajal 

dolžini in višini metov.  
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Ciljanje in lovljenje 2: METANJE VREČKE S FIŽOLOM NA PODLAGO  
Opomba: Tarča je cela podloga, ne le oranžen krog. 

 

VAJA: _X_, _1_, _1_, _1_, _X_      10 poskusov: _1_, _1_, _1_, _X_, _1_, _1_, _X_, _X_, _1_, _1_     

Skupaj: __7__ 

 

 

Kvalitativna opažanja  
Nadzor drže/telesa 

• Slabo ravnotežje med metanjem. 

• Ne gleda tarče.  

• Ne meče z zamahom roke. 

• Ne dokonča giba z roko, s katero meče.  

• Prehitro ali prepozno spusti vrečko s 

fižolom.  

• Od poskusa do poskusa menja roko.  

• Gibanje ni tekoče.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Dosledno zgreši tarčo na eno stran 

podloge (očitna asimetrija).  

• Spremenljiv nadzor smeri meta.  

• Slabo presoja moč meta (vrže 

premočno ali prešibko). 

• Spremenljiv nadzor moči meta.  

 

Drugo:   odprta usta pri pripravi 

 

Opombe: uporabil je spodnji met, preden je vrgel, je roko dvakrat do trikrat zazibal (naredil je zamah nazaj in 

naprej), pri nekaj poskusih je pokrčil kolena in se še zazibal s telesom 

 

 

Ravnotežje 1: RAVNOTEŽJE NA ENI NOGI  

 

 

 Čas v sekundah  Čas v sekundah 

Desna 

noga 

Poskus 1 25 Leva 

noga 

Poskus 1 21 

Poskus 2 27 Poskus 2 23 

 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko skuša ohranjati ravnotežje. 

• Ne drži glave in oči pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s kompenzatornimi gibi rok ali je teh gibov malo.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo ravnotežje.  

• Na eni nogi mu gre zelo slabo (očitna asimetrija). 

 

Drugo: zadrževanje diha 

 

Opombe: roke je stegnil, opazili smo kontrolo trupa in nekaj malih gibov rok, ki ga niso ovirali pri stoji 
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Ravnotežje 2: HOJA Z DVIGNJENIMI PETAMI 

 

 Št. korakov  Celotna črta? 

Poskus 1 15 DA/NE 

Poskus 2 / / 

 

Kvalitativna opažanja 
Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto.  

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Močno se nagiba, ko poskuša ohraniti 

ravnotežje.  

• Ne drži glave pri miru.  

• Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga s 

kompenzatornimi gibi rok.  

• Pretirani gibi rok in telesa motijo 

ravnotežje.  

• Ko postavlja stopalo na črto, se močno 

ziba.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen. 

• Posamezni gibi niso gladki ali tekoči.  

• Povezovanje korakov ni gladko/pogosto 

dela premore.  

 

Drugo:  /
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Opombe: po črti je hodil v zmernem tempu, roki je imel stegnjeni (ni bilo opaziti kriljenja), ustrezno je 

polagal prste na črto 

 

Ravnotežje 3: SKAKANJE PO PODLAGAH 
Opomba: Skoki morajo biti povezani le pri 5–6-letnikih.  

 

 

Število skokov  

Poskus 1 5 

Poskus 2 / 

 

Kvalitativna opažanja 

Nadzor drže/telesa 

• Telo se zdi togo/napeto. 

• Telo se zdi mlahavo/hipotonično.  

• Na skok se ne pripravi s počepom.  

• Skače s trdimi nogami/na cela stopala.  

• Nihanje rok ni usklajeno z gibanjem nog.  

• Pretirani gibi rok.  

• Pri skokih si ne pomaga z rokami.  

• Gibanju manjka prožnosti/ne odrine se s stopali.  

• Neenakomeren odriv in izguba simetrije pri skoku ali pristanku.  

• Pri pristanku se opoteka.  

 

Prilagajanje zahtevam naloge 

• Gre prehitro, da bi bil natančen.  

• Gibov navzgor in naprej ne združuje učinkovito.  

• Vlaga preveč truda.  

• Gibi so sunkoviti.  

 

Drugo: / 

 

Opombe: njegovi skoki so delovali gladki in povezani, pri doskoku je pristal na pokrčenih kolenih, skakal ni 

visoko, roke je držal pokrčene ob telesu, med skakanjem si z njimi ni pomagal 

 

 

 

 

POLIGON NAZAJ 
Opomba: Vaja je del ŠVK 

Tim je poligon uspel premagati v 25 sekundah. Pravilno se je postavil v začetni položaj. Tekom celotnega 

poligona je pot gledal med nogami. Nekaj težav je imel pri postavitvi nog na skrinjo. Pred lesenim okvirjem se 

je ulegel na tla. Ko ga je prečkal, se je najprej poravnal v pravilen položaj, nato pa nadaljeval pot. Vajo je 

izvajal hitro. Dvakrat ga je bilo potrebno opomniti, da rok ni vlekel za sabo 


