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Saša Hafner 

OCENA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI 4-LETNEGA DEČKA Z DOWNOVIM 

SINDROMOM (študij primera) 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2012 

 

POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti nivo motoričnih sposobnosti dečka z Downovim 

sindromom na prvem merjenju ter nivo in napredek motoričnih sposobnosti po 5-tedenskem 

gibalnem programu. Motorične sposobnosti, ki sem jih preverjala, so bile: spretnost rok, 

spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. V vzorec je bil vključen otrok z 

Downovim sindromom, star 4 leta. 

 

Nivo motoričnih sposobnosti prvega merjenja in drugega merjenja po 5-tedenskem gibalnem 

programu sem ugotavljala s testnim inštrumentarijem za oceno otrokovega gibanja, 

ABCgibanja. Test je obsegal osem nalog za preverjanje prej omenjenih motoričnih 

sposobnosti. 

Izkazalo se je, da je nivo motoričnih sposobnosti dečka z Downovim sindromom pred 5-

tedenskim gibalnim programom in po njem pod povprečjem, čeprav je deček pri določenih 

motoričnih sposobnostih napredoval. 

 

Ključne besede: Downov sindrom, motorične sposobnosti, testni inštrumentarij ABC gibanja 
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ABSTRACT 

Saša Hafner 

MOTORICAL SKILLS ESTIMATION OF A 4 YEAR OLD BOY WITH DOWN´S 

SYNDROME (CASE STUDY) 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2012  

 

The purpose of the B.A. paper is to determine the motorical skills level of a boy with Down´s 

syndrome on the first measurement and the motorical skills level and progress after a 5-week 

motion programme. Motorical skills that were examined in this paper are: hand skills, skills 

with the ball, statical and dynamical balance. The sample includes a 4 year old child with 

Down´s syndrome. 

  

The motorical skills level on the first measurement and the second measurment after a 5-week 

motion programme was determined with test instrumentary for the evaluation of child´s 

movement called ABC movement. The test included 8 exercises for the verification of the 

previously mentioned motorical skills. The motorical skills level of a boy with Down´s 

syndrome before and after a 5-week motion programme turned out to be under the average 

value although the boy showed progress with some motorical skills. 

 

Key words: Down´s syndrome, motorical skills, test instrumentary ABC movement 
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1. UVOD 
 

Človekova naravna potreba je potreba po gibanju. Z gibanjem se razvija in krepi otrokovo 

telo, usklajuje se njegova motorika in urijo spretnosti. (Škof, 2007) 

 

Med gibanjem otrok pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, spoznava in 

osvaja prvine različnih športnih zvrsti ter se uči pomena sodelovanja, spoštovanja in 

upoštevanja različnosti. (Filipčič, 2005) 

 

Včasih se je otrokovo gibanje pojmovalo kot nekaj samo po sebi umevnega. Danes se to 

pojmovanje spreminja in se vrednost gibanja močno poudarja. Gibalna vzgoja je otrokova 

prva vzgoja in prav z njo je možno otrokovo osebnost naravnati v želeno smer. (Kremžar, 

1978) 

 

Tako je potreba po gibanju otrokova najosnovnejša potreba. Daje mu občutek zadovoljstva, 

veselja, krepi pa se mu tudi samozavest. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 
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2. PREDMET IN PROBLEM 
 

Potreba po gibanju je otrokova najosnovnejša potreba. Daje mu občutek zadovoljstva, veselja, 

krepi pa se mu tudi samozavest. Najpomembnejše je predšolsko obdobje, v katerem je otrok 

najbolj dovzeten za spodbude okolja. Gibalni razvoj poteka od preprostih, naravnih oblik 

gibanja do zahtevnejših, kot so lovljenje žoge in vožnja s kolesom. Da pa se otrok v okolju 

počuti varno in uspešno izvaja gibalne naloge, mora imeti razvite temeljne gibalne 

sposobnosti. Te so: koordinacija, moč, hitrost, natančnost, ravnotežje, gibljivost in 

vzdržljivost. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

V motoričnih sposobnostih otroci z Downovim zaostajajo za svojimi vrstniki brez motnje in 

tudi za vrstniki z drugimi motnjami v duševnem razvoju. V gibljivosti pa posebej izstopajo, 

kar je posledica hipotonije. Brez posebnega treninga lahko izvajajo gibe velikih amplitud 

(razkreke, most, sedenje po turško) že v zgodnji mladosti. Zaradi hipotonije pa imajo ovire pri 

drugih motoričnih spretnostih (Kremžar in Petelin, 1978). 

Otroci z Downovim sindromom vsak gib obravnavajo kot samostojno in zaključeno celoto. 

Tako se težave pokažejo, ko morajo izvesti neko zaporedje gibov. Le-to je potem počasno in 

zahteva več časa. (Weeks, Chua in Elliott, 2000).  

Mnenja o motoričnem razvoju otrok z DS se razlikujejo. Lahko so težave posledica 

specifičnega primanjkljaja v motoriki ali pa so težave posledica nižjih kognitivnih 

sposobnosti. (Latash, 1993) 

Pri otrocih z Downovim sindromom obstajajo velike individualne razlike v motoričnih 

sposobnostih. Normalno razvit otrok shodi nekje med 9. in 17. Mesecem, otrok z Downovim 

sindromom pa med 13. in 48. mesecem. Prav tako so ugotovili, da otroci z DS predmet, ki ga 

dobijo v roke, precej manj opazujejo. (Weeks, Chua in Elliott, 2000). 

 Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju gibalni razvoj poteka drugače. Poteka veliko 

počasneje in nepovezano. Vsi otroci ne dosežejo iste stopnje. Ni dovolj, da otrok gibanje le 

osvoji, pomembno je to utrditi in uriti. Da pride do same avtomatizacije, je potrebno nekaj 

tisoč ponovitev. Bolj kot je gibanje zapleteno, več ponovitev moramo izvesti. (Vidovič, 

Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Saša Hafner: diplomsko delo 

 

 12 

3. DOWNOV SINDROM  
 

Downov sindrom je kromosomska napaka. Do te napake pride, ko dozorevajo spolne celice 

med prvo in drugo delitvijo oplojenega jajčeca. Zaradi teh kromosomskih nepravilnosti imajo 

osebe z DS značilne zunanje poteze, osebnostne in vedenjske značilnosti ter posebnosti na 

kognitivnem in motoričnem področju. (Weeks, Chua in Elliott, 2000) 

 

Ker je bilo na področju Downovega sindroma že veliko predstavljenega (Rett, 1982; 

Cunningham, 1999; Weeks, Chua in Elliott, 2000; Ferlan, 2005), se bom osredotočila bolj na 

njihove telesne in motorične značilnosti, ki mi bodo kasneje v pomoč tudi pri razumevanju in 

sami interpretaciji diplomskega dela.  

 

Značilnosti sindroma delimo v tri kategorije (Cunningham, 1999):  

 telesne značilnosti in njihov vpliv na zdravje in razvoj;  

 osebnostne in vedenjske značilnosti; 

 kognitivne značilnosti. 

             

 

3.1 TELESNE ZNAČILNOSTI IN NJIHOV VPLIV NA ZDRAVJE IN 
RAZVOJ 

 

Osebe z Downovim sindromom imajo težave na področju srca, sklepov, hipotonije, debelosti, 

vida, sluha, kinestetičnega občutka in časovne orientacije (Vute, 1999). 

Rett (1982) pravi, da je telesna slika, ki jo vidimo na zunaj, enotna, ampak vseeno na 

konstitucijo vplivajo različni rasni in rodbinski dejavniki.  

 

Cunningham (1999) navaja glavne simptome sindroma, ki se pojavljajo pri najmanj 50 % 

primerov, ponavadi pa pri 60-80 % primerov. To so: 

 poševno navzgor in navzven ležeči očesni reži; 

 epikantalna guba (kožna guba na notranji strani očesa); 

 ozka in kratka očesna reža; 

 bele pikice na robovih šarenice (Brushfieldove pege); 
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 nizek nosni lok, visoko ležeče ličnice, kar da obrazu videz ploskosti; 

 manjša glava okrogle oblike z večjim deležem mehkih delov na lobanji, saj otrok raste 

počasneje; 

 majhna ušesa, ki ležijo niže in manjša ušesna mečica, ki je lahko tudi ni; 

 majhne ustnice, manjša usta in ustna votlina, zato jezik pogosto moli iz ust, ki pa so 

večkrat odprta zaradi ohlapnih mišičnih čeljusti in jezika; 

 kratek vrat, ob straneh in na zadnjem delu so vidne gube odvečne kože, ki s starostjo 

izginejo; 

 kratke roke in noge v primerjavi s telesom. Otroci z DS imajo široke in ploščate dlani 

ter kratke prste, mezinec je pogosto ukrivljen proti drugim prstom. Na eni ali obeh 

dlaneh se lahko pojavi brazda štirih prstov. Ta leži na notranji strani in poteka prečno 

prek cele dlani; 

 tudi stopala so široka in prsti na njih kratki, tako na roki kot na nogi je palec bolj 

odmaknjen od drugih prstov; 

 čezmerna gibljivost sklepov (hiperfleksibilnost) zaradi slabega mišičnega tonusa 

(hipotonije); 

 slabi in teže izzivni refleksi. 

 

Ta znamenja pri otroku najlaže opazimo. Če jih opazimo 6-10, je skoraj gotovo, da ima otrok 

Downov sindrom. Mnogi se rodijo tudi teden ali dva prezgodaj. (Cunningham, 1999) 

3.1.1 Lobanja in obraz 

Obrazne poteze, značilne za DS, nastanejo zaradi nepravilne rasti in razvoja lobanje. Očesne 

dupline dajo očem značilno poševno obliko, saj ostanejo jajčaste oblike. Prav tako tudi 

nerazvit nosni koren daje obrazu sploščen videz. Ustna votlina in čeljusti so majhne. Značilno 

je, da imajo otroci z DS pogosto med dihanjem odprta usta, iz katerih moli jezik (suh jezik in 

ustnice). To je posledica slabo razvitih obnosnih votlin (sinusov) ter ozkih nosnih vodov. 

Otrok ima zato pogosto zamašen nos. Zobje zrastejo pozno, kar prispeva k težavam z 

žvečenjem. Zato potrebujejo več časa, da se naučijo uporabljati jezik na način, ki je potreben 

za žvečenje hrane. (Cunningham, 1999) 

Rett (1982) pravi, da imajo otroci z DS prej majhno glavo, ki pa po meri in znamenjih še 

vedno kaže na normalno lobanjo. V redkejših primerih lahko pride tudi do mikrocefalije, kar 

pomeni majhnoglavost.   

Vrat je kratek in širok, tako se pojavi neskladje med dolžino vratu in telesa. (Rett, 1982) 
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3.1.2 Sluh 

Imajo majhne, razvlečene in slabo oblikovane uhlje. (Rett, 1982) 

Zaradi majhne lobanje so posledično tudi votline in kanali srednjega ušesa majhni. Zaradi 

izpostavljenosti zaporam imajo tako lahko začasno slabši sluh. Pogosto prihaja do izlivnega 

vnetja srednjega ušesa (v votlini srednjega ušesa je namesto zraka sluzava tekočina), občasno 

pa lahko ne slišijo tudi zaradi prehlada (na eno ali obe ušesi). Potrebno je zgodnje odkrivanje 

in zdravljenje naglušnosti (če ne, je tveganje, da se bolj začnejo zanašati na vid, tako je 

posledično razvoj govora lahko upočasnjen). (Cunningham, 1999) 

3.1.3 Vid 

Zaradi ohlapnosti mišic lahko pri dojenčkih opazimo strabizem (škiljenje). Usklajeno 

premikanje oči se razvija počasneje, strabizem pa z leti izgine. Prav tako je pogost pojav 

nistagmus, za katerega so značilni hitri premiki očesnih zrkel levo in desno. Izgine, ko otrok 

odraste. Večji in težji problem sta kratkovidnost in daljnovidnost. Priporočljivi so redni 

pregledi vida od enega leta naprej. (Cunningham, 1999) 

Pogosto se pojavlja kronično vnetje veznice in robov očesnih vek. Pri mlajših otrocih z DS pa 

se rade zamašijo solznice. (Rett, 1982) 

3.1.4 Rast 

Dojenček z DS je po dolžini in teži pod povprečjem. Zaostanek v rasti se v nadaljnji rasti 

spreminja, in sicer: v prvem letu ima še 2/3 otrok z DS normalno dolžino, med drugim in 

četrtim letom le še 1/3, med dvanajstim in osemnajstim pa 4/5 oseb z DS zaostaja glede na 

osebe, ki nimajo DS.  (Rett, 1982) 

Nekateri otroci in odrasli z Downovim sindromom so videti mlajši, kot so v resnici, kar je 

posledica manjše lobanje. So nižje rasti, okostje in telo rasteta počasneje. Povprečen mlad 

moški z DS je velik približno 1.56 m, medtem ko je ženska v povprečju visoka 1.43 m. 

(Cunningham, 1999) 

3.1.5 Teža 

Otroci ob rojstvu tehtajo nekaj manj kot drugi otroci in težo pridobivajo počasi. Kasneje so po 

videzu okrogli in močni. Težki so manj od povprečja, njihova višina pa je, v primerjavi s težo, 

še nižja od povprečja. Starejši otroci in odrasli z DS so nagnjeni k debelosti. Ker so manj 

aktivni, ne porabijo vse energijske vrednosti, ki jo dobijo s hrano. (Cunningham, 1999) 
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3.1.6 Drža 

Odrasli in otroci z DS imajo lahko značilno telesno držo, ki nastane zaradi razlik v teži in 

višini. Otrokovo gibanje in držo lahko popravimo z veliko razgibavanja in vaj. Tako se 

vključujejo v različne aktivnosti: jahanje, ples, gimnastika, plavanje … Vse to pa poleg 

izboljšanja drže vpliva tudi k večji samozavesti in občutku ponosa. (Cunningham, 1999) 

3.1.7 Skelet 

Imajo majhno medenico, manj razvite kosti in manjkajoče dvanajsto rebro. Zaradi slabega 

mišičnega tonusa in ohlapnih kit imajo pogosto ploska stopala. Lahko se pojavi tudi prirojeni 

izpah kolka ali pa razcepljeno nebo. Pogosteje se pojavljajo lijakaste in kurje prsi. Za prve je 

značilen stisnjen prsni kos, za druge pa izbočen. (Cunningham, 1999) 

Tudi Vute (1999) navaja, da se težave s sklepi kažejo v mišični slabosti, težavah pri hoji  in 

omejenem gibanju vratu. Pravi, da so težave pogoste na vretencih C1 in C2. 

3.1.8 Koža 

Poleg značilnih brazd na dlaneh in stopalih je za kožo otrok z DS značilno še, da je manj 

elastična, na določenih mestih pa trda, suha in hrapava. Zaradi slabe prekrvavitve pravijo, da 

ima »marmorni« videz. Zaradi zmanjšane občutljivosti na temperaturne spremembe in slabše 

prekrvavitve koža na licih, ustih, dlaneh in stopalih hitreje razpoka. Tudi lasje so tanjši in 

redkejši, lasišče pa suho. (Cunningham, 1999) 

Ostala obraslost obrvi in trepalnic je redka in tanka (Rett, 1982). 

3.1.9 Prebavila 

Velika večina otrok z DS nima težav s prebavili. Imajo normalno črevesje. Lahko se pojavi 

zamašen del črevesja, ki vodi v želodec, pogosteje pa zapora dvanajstnika. Če je črevo 

nenormalno debelo (Hirschsprungova bolezen), otroka operirajo že v prvih dnevih življenja, 

da preživi. Zaradi ohlapnosti želodčnih mišic po hranjenju lahko bruhajo. To se uredi z 

utrditvijo mišic. Zelo pogosta težava, povezana s prebavili, pa je izločanje blata. Vzrok temu 

je ponovno hipotonija mišic črevesja ter neaktivnost. (Cunningham, 1999) 

Potrebno je sistematsko navajanje na kahlico, brez pritiska. Priporočljivo je, da odsedi večkrat 

čez dan, kratek čas, čeprav nič ne opravi. Potrebna je vztrajnost, redni presledki in tako lahko 

upamo na uspeh pri privajanju na toaleto. (Rett, 1982) 
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3.1.10 Srce 

30–40 % otrok z Downovim sindromom ima različne srčne napake. Okvare lahko z leti 

izginejo in tako ne vplivajo na rast in razvoj, lahko pa so tudi hujše. 

Med najbolj pogoste srčne okvare spadajo: 

 atrioventrikularni kanal – luknja v sredini srca; 

 defekt ventrikularnega septuma – luknja v steni, ki ločuje prekata. 

Kljub srčnim napakam otrok še vseeno lahko sodeluje pri različnih fizičnih aktivnostih. 

Potreben je le predčasni posvet z zdravnikom. (Cunningham, 1999) 

3.1.11 Krvni obtok  

Otroci z DS imajo večkrat ožje in tanjše arterije z manj kapilarami. Posledica neučinkovitega 

krvnega obtoka sta lahko otopelost in zmanjšana aktivnost, saj je naloga obtoka prinašanje 

hrane in energije telesu, če je pa le-ta okvarjen, telo ne dobi zadostnih količin za rast in 

razvoj. (Cunningham, 1999) 

3.1.12 Občutljivost in vzdražnost 

Občutljivost na mraz, bolečino, dotik je pri otrocih z DS manjša, zato potrebujejo močnejšo 

stimulacijo – močnejši dotik, objem, intenzivnejše dvigovanje in zibanje pri igri, da sploh 

začutijo svoje telo in se odzovejo. (Cunningham, 1999) 

3.1.13 Koordinacija čutil 

Glede na velikost celotnih možganov so možgansko deblo in mali možgani relativno manjši 

kot pri običajnih ljudeh. Posledica tega so hipotonija in težave s koordinacijo pri motoričnih 

aktivnostih (hoja, sedenje). Tako otroci, da pridejo do določene razvojne stopnje, porabijo več 

časa (prehodi od sedenja pri opori k sedenju brez opore, hoja ob opori k samostojnim 

korakom). 

Otroci z Downovim sindromom imajo težave z ravnotežjem in nadzorom telesa. Težko 

uskladijo in uredijo informacije, ki prihajajo iz različnih sistemov (koordinacija oči – roke). 

To pomeni, da otrok s pogledom ne more nadzirati roke in zato ne doseže želenega predmeta. 

(Cunningham, 1999) 

3.1.14 Hitrost odzivanja 

Sporočila skozi živčne poti potujejo počasneje. Gre za drugačno strukturo živčnega tkiva, ki 

se kaže v tem, da sporočilo potrebuje več časa, da pride do možganov. Tudi informacija, ki jo 

možgani pošljejo nazaj, potuje počasneje, kot je normalno. Obdelava sporočila, razumevanje, 

reagiranje je tudi počasnejše.  
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3.2 OSEBNOST IN TEMPERAMENT 

 

Pri Downovem sindromu obstaja več različic osebnosti. Kot dojenčki so sprva mirni in tihi, 

kmalu pa zrastejo v družabne in živahne otroke. Ko odrastejo, so večinoma veseli in 

zadovoljni. To je odvisno od: skrbi na čustvenem in telesnem področju, spodbud v kritičnem 

obdobju (v zgodnjih letih, otroštvu ter starosti, med 15. in 20. letom), duševnih zmožnosti ter 

s tem povezanim govorom in mišljenjem. Osebe z nižjimi sposobnostmi so v večini 

ravnodušne, v času adolescence pa lahko postanejo mrke in trmaste. Pogosto se te probleme 

povezuje s slabim razvojem komunikacije in slabimi zmožnostmi mišljenja. (Cunningham, 

1999) 

 

3.3 KOGNITIVNE ZNAČILNOSTI 

 

Na naš kognitivni, socialni in gibalni razvoj vplivajo: genetski zapis, okolje ter naše močne in 

šibke strani. Na počasnejši kognitivni in motorični razvoj vpliva dodatni kromosom.  

Včasih je prevladovalo mnenje, da se ljudje z DS uvrščajo v skupino oseb s težko motnjo v 

duševnem razvoju. Danes pa zaradi boljše osveščenosti staršev in posledično večje pomoči 

staršem osebe z DS lahko spadajo tudi v skupino lažjih motenj v duševnem razvoju. 

Najnovejše raziskave kažejo, da z zgodnjo obravnavo in pomočjo dosežemo večji napredek 

pri otroku. (Cunningham, 1999) 
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4. MOTORIČNI RAZVOJ 
 

Motorični razvoj ima pomembno vlogo v razvoju človeka. Je obdobje aktivnih razvojnih 

sprememb (zlasti živčnega sistema) ter proces, v katerem otrok razvija in pridobiva 

gibalne/motorične sposobnosti. Tako kot na vse druge razvojne procese, tudi na motorični 

razvoj vpliva medsebojni vpliv dednosti in okolja. (Škof, 2007) 

 

V zgodnjem otroštvu poteka razvoj zelo dinamično in celostno, zato ima v tem obdobju 

pomembno vlogo gibalna aktivnost. Otrok z njo dobi različne izkušnje, informacije ter razvija 

gibalne in funkcionalne sposobnosti. V obdobju do pubertete se vrši proces socializacije, 

oblikujejo se interesi, stališča, usvajajo se trajne gibalne navade in najučinkoviteje se razvijejo 

gibalne sposobnosti. (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

4.1 OSNOVNA NAČELA GIBALNEGA RAZVOJA 

 

 Načelo vzajemnega delovanja (urejen odnos med obema stranema telesa, ki se pojavi 

med razvojem). 

 Gibalne razvojne stopnje imajo zaporedje (razvoj gibanja je osnovan na razvoju 

nevroloških funkcij in sposobnosti. Ima vnaprej določen vrstni red, ki je odvisen od 

zrelosti kosti, mišic, živčevja, skladnosti mišičnih skupin …). 

 Načelo nepovratnosti (če razvoj ne poteka v določenem vrstnem redu, lahko pride do 

patoloških gibalnih vzorcev in pusti posledice v razvoju gibanja). 

 Funkcionalna nesomernost (gre za zavedanje obeh strani telesa in njune različnosti. 

Šele takrat lahko pride do prevlade ene strani telesa - dominantnosti).  

 Motorični in senzomotorični razvoj. 

 Osnovne paradigme gibalnega razvoja: 

(Škof, 2007) 

1. Motorični razvoj poteka od glave navzdol, kar poimenujemo cefalokavdalna smer. 

2. Motorični razvoj poteka od središča telesa navzven, kar imenujemo cefalodistalna 

smer. 

3. Motorični razvoj poteka iz masovnih nediferenciranih do samodejnih specifičnih 

hotenih gibov in motoričnega nadzora. 
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4. Motorična funkcija vpliva na telesno zgradbo, kar pomeni, da uporaba ali 

dejavnost organov določa fizično telesno rast. 

5. Med posameznimi povprečno razvitimi otroki je veliko različnosti glede starosti, v 

kateri so se pojavili razvojni mejniki; razvoj se pojavlja v zaporedjih, izpopolnitev 

mora biti povprečna. 

(Kremžar in Petelin, 2001) 

 

4.2 RAZVOJNI MODEL GIBALNEGA RAZVOJA 

 

 prirojene živčne sposobnosti, 

 refleksi – gibanje za obstoj, 

 ravnotežje, dotik, globinsko občutenje, 

 funkcije zgodnjega dozorevanja, 

 vizualno, avditivno, 

 funkcije kasnejšega dozorevanja, 

 motorični odzivi, 

 motorični vzorci, 

 motorične sposobnosti, 

 gibalne dejavnosti. 

 

Razvojni model prikazuje zaporedje človekovega razvoja gibanja, ki se razvije na podlagi 

nevroloških sposobnosti. Nižja polja, kot na primer prirojene živčne sposobnosti, refleksi …, 

so nevrološka osnova motoričnega razvoja, medtem ko višja polja (motorični vzorci, gibalne 

dejavnosti) prikazujejo vrsto motoričnih oblik. (Kremžar in Petelin, 2001) 

 

Razvojno zaporedje je vrojeno v senzorični sistem. Ob rojstvu so dozoreli trije senzorični 

sistemi: ravnotežje (vestibularni), dotik (taktilni) in globinsko občutenje (proprioceptivni); 

pripravljeni so na delovanje, medtem ko vidni (vizualni) in slušni (avditivni) sistem nista še 

dozorela in posledično ne moreta sprejeti izzivov za funkcijo. Zaporedje je tudi hierarhično, 

kar pomeni, da je kasnejše zorenje senzoričnega sistema odvisno od zgodnjega razvoja.  

 

Otrok lahko napreduje v razvoju, če je dosegel predhodno stopnjo, kar pomeni na primer, da 

so motorični odzivi predpogoj za motorične vzorce. 
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Otrok podeduje nekatere prirojene gibalne vedenjske vzorce, toda zrelost in izkušnja sta 

odvisni od individualnih izkušenj. Z zrelostjo možganov se pojavi splošno razvojno 

zaporedje. (Kremžar in Petelin, 2001) 

 

4.3 GIBALNI VZORCI 

 

Ko se otrok rodi, ni sposoben zavestnega gibanja, vse izvaja refleksno. Tako razteza in krči 

roke in noge, stiska roko v pest, se obrača s celim telesom … 

 V razvoju od dojenčka do četrtega leta starosti preide različne gibalne vzorce, ki so 

pomembni za njegov nadaljnji razvoj. Tako so gibalni vzorci dani z rojstvom, nekaj pa jih 

otrok dobi tudi iz izkušenj. (Kremžar in Petelin, 2001) 

Potrebno je izpostaviti, da so ob rojstvu otrokovi gibalni vzorci masivni, nehotni, odvisni od 

položaja telesa. Pokazatelj, da z otrokom ni nekaj v redu, je, če gibalni vzorci trajajo prek 

določenega časovnega obdobja ali pa če jih sploh ni. (Kremžar in Petelin, 1978) 

 

Gibalni vzorci so veriga motoričnih dejavnosti, pri katerih igra vrsta in način izvedbe 

podrejeno vlogo, v ospredju sta cilj in namen. Bolj specifično pa gibalni vzorec predstavlja 

obliko osamljenega giba, ki je od njega samega omejen in ni označen kot osnovni vzorec.  

Posamezni gibi, ki izhajajo iz gibalne kombinacije, se združijo v gibalni vzorec. Ti vzorci so 

vrsta ali niz gibov in sestavljajo splošni vzorec vedenja. Primer: hojo sestavlja niz posebno 

uspešnih zaporednih gibov, kar se smiselno ujema z drugimi gibanji v času in prostoru. 

Posamezni gibi hoje se pridobijo že s plazenjem in hojo v opori klečno, ko otrok potegne eno, 

nato drugo koleno naprej. To je gibalno vedenje po določenem načinu. 

 

Sčasoma, ko se razvijejo določeni gibalni vzorci, jim otrok določi namen in funkcijo. Ko se 

različni gibi združijo v vzorec, dobi telesno gibanje v prostoru posplošitev. Določijo se odnosi 

glede na funkcijo gibanja. Tako lahko otrok spontano izbere tisti vzorec, ki ga za določeno 

situacijo potrebuje. Ko so vzorci združeni, govorimo o določeni gibalni obliki. 

 

S posplošitvijo gibanja otrok nima nevšečnosti pri premagovanju ovir, s katerimi bi imel 

težave, če bi poznal samo hojo. V tem primeru hojo zamenja za skakanje in preskoči oviro. 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Saša Hafner: diplomsko delo 

 

 21 

Gibalnih vzorcev ni dovolj naučiti le do obvladanja, vzorci morajo biti uigrani v vseh 

mogočih različicah tako, da se dobi posplošitev naučenega. S tem je možno preoblikovati 

uporabo na podobne gibalne situacije. Gibalni vzorci se naprej združujejo v gibalne 

spretnosti, le-te pa v športne spretnosti. (Kremžar in Petelin, 2001) 

 

Za urejeno gibanje so potrebni določeni pogoji: 

 urejen senzorični sistem; 

 zdrave kognitivne možnosti predelave senzoričnih dražljajev; prizadeti v duševnem 

razvoju se ne morejo naučiti kompliciranih gibalnih vzorcev in vsak primanjkljaj vodi 

v motorični zaostanek; 

 zdrav motorični sistem; 

 poškodba kakega dela povzroča težje ali lažje gibalne motnje; 

 urejenost čustvenih predelovanih področij; občutek je treba čustveno doživeti, sicer se 

odnosi ne morejo razpoznati. 

 

Ko opazimo, da z otrokovim vsakdanjim gibanjem ni vse v redu, lahko govorimo o motorični 

motenosti. Motorična prizadetost se kaže kot motnja v kvaliteti gibanja, ki se opazi že pri 

senzomotoričnih aktivnostih. Dejavnosti mišic in njihove reakcije so neekonomične, 

neprilagojene in neprimerne, glede na časovno in prostorsko postavljene zahteve. (Kremžar in 

Petelin, 1978) 
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5. TEMELJNE GIBALNE/MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 
 

»Gibalne spretnosti predstavljajo specifično uporabo gibalnih vzorcev in njihove 

kombinacije.« (Škof, 2007)  

Ušaj (1996) imenuje motorične sposobnosti tudi psihomotorične. Vzrok je v tem, da o stopnji 

razvitosti teh sposobnosti odločajo tako biološki kot tudi psihološki dejavniki. Delovanje 

organizma in organov je v nadzorovanem okolju bolj predvidljivo kot posameznikov razum in 

čustva. 

Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, (2003) pravijo, da so gibalne sposobnosti predvsem odvisne 

od okolja. Otrok, ki odrašča v vzpodbudnem okolju, ima več možnosti za pridobitev različnih 

izkušenj, kot otrok, kjer se za njegovo varnost starši preveč bojijo in nima vzpodbudnega 

okolja. 

 

V literaturi najdemo več načinov delitve motoričnih sposobnosti. Najpogostejše navedbe so: 

 moč, 

 hitrost, 

 gibljivost, 

 koordinacija, 

 natančnost, 

 ravnotežje, 

 vzdržljivost – funkcionalna spretnost, pogojena z delovanjem dihalnega in srčno-

žilnega sistema. 

 

5.1 MOČ 

 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil 

(gravitacije, nasprotnika, trenja, vztrajnosti lastnega telesa) (Pistotnik, 1999). 

Če ne bi imeli moči, ne bi mogli izvajati gibanj, kot npr. met žogice, plezanje, vstajanje, 

plazenje, potiskanje … 

Ko želimo razvijati moč pri otrocih, ni potrebna vadba z utežmi, ampak zadostuje že breme 

lastnega telesa. Primerne vaje so potiskanje, plazenje, vlečenje, ki pa jih po želji lahko še 
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nadgradimo z zahtevnejšimi gibalnimi nalogami – tek, skoki, poskakovanje … (Vidovič, 

Srebot, Cerar in Puhan, 2003). 

Poznamo tri oblike moči (Pistotnik, 1999): 

 eksplozivna moč (skoki, udarci, meti) je sposobnost aktiviranja maksimalnega števila 

motoričnih enot v čim krajši časovni enoti; 

 repetitivna moč (tek, veslanje, plavanje, hoja) je sposobnost dolgotrajnega mišičnega 

dela na osnovi izmeničnih kontrakcij in relaksacij; 

 statična moč (premagovanje bremen) je sposobnost dolgotrajnega izometričnega 

mišičnega napenjanja. 

 

Od česa je  moč odvisna? 

Moč ima nizek koeficient prirojenosti (0,50), kar pomeni, da je moč mogoče v veliki meri 

natrenirati. Na to, koliko pa lahko izboljšamo našo moč, pa vplivajo naslednji dejavniki: 

morfološki, funkcionalni, psihološki in biološki. (Pistotnik, 1999) 

 

5.2 HITROST 

 

Je ena izmed najbolj pomembnih gibalnih sposobnosti, za katero je značilno, da gib/zaporedje 

gibov izvedemo v čim krajšem času. 

Vrste hitrosti: 

 hitrost enega giba (zamah, sunek, odriv); 

 startni pospešek (kako hitro pridobimo največjo moč iz startnega položaja); 

 hitrost odzivanja na dogovorjeni znak; 

 maksimalna hitrost (tek na krajšo razdaljo). 

 

Pri osebah s posebnimi potrebami je bolje, če se sprva posvetimo treningu koordinacije 

gibanja in šele nato preidemo k razvijanju hitrosti. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003). 

Razvijamo jo s pomočjo naravnih in elementarnih oblik gibanja (Škof, 2007). 

Znano je, da je od vseh motoričnih sposobnosti hitrost v največji meri odvisna od dednih 

lastnosti (koeficient – 0,90), kar pomeni, da so zelo majhne možnosti, da bi s treningom 

vplivali na njen razvoj. 

 Dejavniki, ki vplivajo na hitrost, so: fiziološki, morfološki, biološki, psihološki in razvitost 

ostalih motoričnih sposobnosti. (Pistotnik, 1999) 
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5.3 GIBLJIVOST (FLEKSIBILNOST) 

 

»Gibljivost je sposobnost izvajanja čim večje amplitude gibanja v enem ali več sklepih.« 

(Škof, 2007). Bolj ko imamo razvito gibljivost, bolj je naše gibanje ekonomično ter laže 

prenašamo napore. (Škof, 2007) 

Poznamo več načinov, kako razvijati gibljivost. Ločimo dinamične (prisotno gibanje) in 

statične (ni gibanja) metode. Te metode uporabimo predvsem na začetku vadbe, ko želimo 

preprečiti poškodbe. (Škof, 2007) 

Stopnja prirojenosti za gibljivost je sorazmerno nizka (0,50), kar pomeni, da gibljivost lahko 

razvijamo z ustreznimi gimnastičnimi vajami. Odvisna je tudi od različnih dejavnikov: 

anatomski, biološki, psihološki, fiziološki, morfološki in zunanji dejavniki. (Pistotnik, 1999) 

 

5.4 KOORDINACIJA (USKLAJENOST) 

 

Je posameznikova sposobnost usklajenega gibanja, predvsem v nenaučenih, nepredvidljivih in 

zahtevnih motoričnih nalogah. Pomembna je predvsem takrat, kadar je gibanje zelo zapleteno 

(gimnastika), kompleksno in nepredvidljivo (športne igre). Zato je potrebno, da se naučimo 

tehnike, ki je neobčutljiva na različne motnje ( npr. trema). (Ušaj, 1996) 

Povezana je z delovanjem kinestetičnega čutila v mišicah, ki nam omogoči, da občutimo 

položaj delov telesa, tudi ko imamo oči zaprte. To pomeni, ko mi na primer zamižimo, se 

lahko kljub temu primemo za nos, čeprav ne vidimo trenutnega položaja naše roke. (Vidovič, 

Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

 

VRSTE KOORDINACIJE: 

 Sposobnost, da hitro opravimo nenaučene in zapletene motorične naloge. Ta 

sposobnost nam pomaga, da hitro in uspešno premagamo naloge, ki jih ne moremo 

predvideti, ali pa lahko predvidimo vsebino, ne pa položaja, kraja, ko jih moramo 

opraviti. 

 Sposobnost, ki nam pomaga pri opravljanju ritmičnih nalog. To so naloge, ki jih 

moramo opraviti v določenem zaporedju, ki se ga predhodno naučimo, končna izvedba 

pa mora biti v glasbenem ritmu (ritmična gimnastika). 

 Sposobnost pravočasne izvedbe naloge (timing). Gre za kratkotrajni napor, ki ga je 

potrebo izvesti v točno določenem trenutku. Če tega zamudimo, potem nadaljevanje 

gibanja ne more biti uspešno (športne igre, športna gimanstika). 
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 Sposobnost reševanja motoričnih nalog z okončinami, ki niso dominantne (lateralnost) 

(npr. met na koš z eno in drugo roko). 

 Sposobnost, ki omogoča usklajeno gibanje spodnjih in zgornjih okončin (košarka). 

 Sposobnost hitrega spreminjanja smeri. 

 Sposobnost, ki nam omogoča, da natančno zadenemo cilj. 

(Ušaj, 1996) 

 

Značilnosti koordiniranega gibanja so: 

 pravilnost (natančnost izvedbe giba), 

 pravočasnost (gibe moramo časovno uskladiti), 

 racionalnost (ne porabimo preveč energije/časa, ekonomičnost) 

 izvirnost (gibanje prilagodimo različnim zahtevam), 

 stabilnost (identičnost izvedbe v ponavljanjih). 

 (Pistotnik, 1999) 

 

Če gibanja še ne znamo dobro izvesti, so naši gibi okorni, nepovezani, imamo napete mišice 

… in pri takem gibanju porabimo veliko več energije. Bolj kot je gibanje usvojeno, bolj so 

mišice sproščene, gibi povezani in poraba energije je ravno pravšnja. 

Kot primer lahko navedem otroka, ki se uči plezanja po lestvi. Na začetku je njegovo telo zelo 

napeto, z rokami se močno drži za lestev in ves čas premišljuje, katero roko/nogo mora 

prestaviti, da bo splezal više. Tako porabi bistveno več časa in energije. Sčasoma, ko otrok 

usvoji gibanje, bo roke in noge uporabljal zgolj za ohranjanje ravnotežja, njegov čas in 

energija pa bosta bolj ekonomična. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

 

Predvideva se, da je koeficient prirojenosti koordinacije sorazmerno visok (0.80). Starost pri 

otroku, pri kateri lahko izboljšamo koordinacijo, se giblje tja do šestega leta starosti. To je 

obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejemanje različnih gibalnih informacij in 

njihovo združevanje v gibalne strukture na višjem nivoju. Vzrok je v živčnem sistemu, ki je še 

plastičen (mielinizacija še ni zaključena). Do enajstega leta starosti je ta razvoj še dokaj strm, 

vendar v manjšem vzponu kot do šestega leta. V obdobju pubertete sposobnost koordinacije 

nekoliko upade (hitra rast skeleta), svoj vrhunec pa doseže okoli dvajsetega leta starosti, ko se 

telesna rast nekoliko umiri. Ta nivo se lahko zadrži tja do petintridesetega leta starosti, 

kasnejši vzpon pa je odvisen od načina življenja (Pistotnik, 1999). 
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Kaj vpliva na koordinacijo? 

Je ena izmed motoričnih sposobnosti, ki je v veliki meri odvisna od delovanja centralnega 

živčnega sistema. V njem se oblikujejo gibalni programi, s katerim se opredeli hitrost gibanja, 

jakost izvedbe in položaji telesa, v odvisnosti od zunanjih dejavnikov. Centralni živčni sistem 

presodi informacijo iz okolja in lastnega telesa, tako se neko gibanje, na osnovi njegove 

presoje lahko izvede čimbolj skladno in popolneje. (Pistotnik, 1999) 

 

Koordinacija je zelo pomembna za razvoj otroka v celoti. Otrok, ki nima razvite koordinacije, 

je neroden, negotov v svojih dejanjih, vedno išče pomoč in se slabo znajde v gibalnih 

situacijah. To vse zavira njegov razvoj, zato ga moramo vključiti v tiste gibalne dejavnosti, 

kjer je vključen razvoj koordinacije celega telesa. (Filipčič, 2005) 

Lahko se igramo elementarne igre (igre, ki vsebujejo osnovna gibanja), postavimo različne 

poligone, se plazimo skozi tunele … 

Ušaj, (1996) pravi, da je osnovna metoda za izboljšanje koordinacije metoda ponavljanja. 

Paziti moramo, da se gibanja ne naučimo v tolikšni meri, da bi postalo avtomatizirano, saj se 

koordinacija izboljšuje predvsem v fazi učenja. To lahko dosežemo na različne načine, ki so 

nasprotni tistemu pri normalnem motoričnem učenju. Stremeti Moramo k večji zapletenosti 

gibanja (spremembe smeri gibanja, met na koš z obema rokama, spremenljiva hitrost izvedbe, 

manjše igrišče, dodatne naloge, ki otežijo osnovno gibanje in hkrati zmanjšajo stopnjo 

njegove naučenosti). 

 

VAJE, S KATERIMI IZBOLJŠAMO KOORDINACIJO: 

 elementarne igre (igre, ki vsebujejo osnovna gibanja): lovljenje, igre z žogo, štafetne 

igre; 

 različni poligoni (od lažjih k zahtevnejšim): prehod skozi tunele, hoja pod ovirami, 

hoja med ovirami; 

 otroški plesi (zaporedje gibov); 

 spretnost z nogami: brcanje, vodenje žoge … 

 

Pridobljeno s svetovnega spleta (2012): www.os-

smartnolitija.si/stpoljane/.../Moč%20in%20koordinacija.pdf  

 

http://www.os-smartnolitija.si/stpoljane/.../Moč%20in%20koordinacija.pdf
http://www.os-smartnolitija.si/stpoljane/.../Moč%20in%20koordinacija.pdf
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5.5 NATANČNOST (PRECIZNOST) 

 

Je sposobnost, ki nam omogoča, da zadenemo cilj s predmetom, ki smo ga vrgli (met žoge na 

koš) ali pa zadenemo cilj s predmetom, ki ga vodimo (plošček pri hokeju). 

Odvisna je od tehnične pravilnosti izvedbe gibanja. Vadimo jo situacijsko, s čim več 

ponovitvami (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003). S tem se strinja tudi Pistotnik (1999) in 

še dodaja, da če z vadbo prenehamo, se natančnost kmalu vrne na nižjo raven. 

5.6 RAVNOTEŽJE 

 

Pistotnik (1999), navaja, da je ravnotežje »sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih 

(dopolnilnih, nadomestnih) gibov, ki so potrebni, za vračanje telesa v ravnotežni položaj, 

kadar je le-ta porušen«. 

Da ohranimo ravnotežni položaj, nam pomagata ravnotežni organ v srednjem ušesu in 

ravnotežni center v malih možganih. Poleg teh pa so pomembni še: čutilo vida, čutilo sluha, 

tetivni in mišični receptorji, receptorji v obsklepnih strukturah in taktilni receptorji v koži. 

 

Poznamo dve osnovni obliki ravnotežja: 

 statično ravnotežje, ki nam pomaga ohraniti ravnotežni položaj; 

 dinamično ravnotežje nam pomaga vzpostaviti ravnotežni položaj. 

 

Statično ravnotežje je sposobnost, ki nam pomaga hitro oblikovati nadomestne gibe, ki so 

sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v statičnem ravnotežnem položaju. To 

pomeni, če stojimo na eni nogi in nas zanese, nam statično ravnotežje pomaga, da se z gibi 

rok, nagibanjem telesa zadržimo na eni nogi. 

Dinamično ravnotežje pa je sposobnost, ki nam pomaga čim hitreje se postaviti v ravnotežni 

položaj, po predhodnih motnjah ravnotežnega aparata. (Pistotnik, 1999) 

 

KAKO RAZVIJAMO RAVNOTEŽJE? 

Ravnotežja se lahko učimo v vsakem položaju. Če otrok leži, se mora upirati našim pritiskom, 

če sedi, mora ohraniti ravnotežje pri potiskih levo in desno, naprej in nazaj … Da vadbo 

popestrimo, uporabimo različne predmete (valje, žoge, ravnotežne deske …). Z žogami otrok 

pridobiva občutek telesne sprostitve. Lahko leži na trebuhu ali hrbtu ali pa kar sedi. Pri tem se 

vzpostavijo občutki, ki se zaradi možganske prizadetosti v drugih položajih ne zbujajo. 

(Kremžar in Petelin, 1978) 
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Za razvoj ravnotežja je potrebna situacijska vadba z veliko ponovitvami. Pri razvijanju 

statičnega ravnotežja je priporočljivo med vadbo izključevati čutila (vid in sluh) ter vmes 

rušiti ravnotežje vadečega (zunanje sile). To ga prisili, da svoj ravnotežni položaj ohrani. 

Razvoj dinamičnega ravnotežja pa naj bo osnovan na predhodnem motenju ravnotežnega 

organa z rotacijskimi gibanji v različnih smereh. 

Izboljšanje ravnotežja je odvisno od količine vadbe. Če enkrat s treningi prenehamo, se hitro 

povrne na nižji nivo. Vaditi je potrebno tudi v stresnih situacijah (utrujenost), saj ima vadeči 

potem na tekmovanjih manj problemov z ohranjanjem in vzpostavljanjem ravnotežja. 

(Pistotnik, 1999) 

Ravnotežje in koordinacija sta med seboj povezana. Če se bomo trudili izboljšati ravnotežje, 

se bo poleg tega izboljšala tudi otrokova sposobnost koordinacije gibanja posameznih delov 

telesa. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

5.7 VZDRŽLJIVOST 

 

Je sposobnost, pri kateri izvajamo neko aktivnost brez vmesnega počitka pri srednji ali manjši 

intenzivnosti (plavanje, dolgotrajnejši tek). Da pa smo lahko vzdržljivi, je dobro biti vztrajen 

in imeti dober žilni in dihalni sistem. (Pistotnik, 1999) 

 

Kako vaditi? 

Razvijamo jo na podlagi treh metod: neprekinjena (dolgotrajni napor), intervalna (vnaprej 

določeni intervali) in fatlek metoda (sami določamo čas trajanja vadbe). (Škof, 2007) 

Potrebno je, da si cilj postavimo že vnaprej. Povečanje intenzivnosti ali časa obremenitve pa 

podaljšujemo, ko vidimo, da predhodno stopnjo že laže opravimo. (Vidovič, Srebot, Cerar in 

Puhan, 2003) 

Pri načrtovanju vadbe z otroki moramo biti pozorni, da gibalne sposobnosti razvijamo 

enakovredno in vsestransko. Pomembno je, da cilje dosegamo preko igre, saj bi bilo drugače 

delo preveč monotono. Pri tem pa moramo paziti, da je igra vodena in dobro načrtovana, saj le 

tako tudi vzgaja in razvija gibalne sposobnosti. 

Tako z gibalnimi sposobnostmi vplivamo na razvoj kognitivnih funkcij, pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju tudi v kasnejšem obdobju. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

Predšolsko obdobje je obdobje, v katerem otrok sam ali v stiku z okoljem odkriva in razvija 

različne gibalne sposobnosti. Njihovo ravnotežje postaja vse boljše (se gibajo in stojijo na eni 

nogi), gibanje pa bolj koordinirano in ritmično. Okoli tretjega, četrtega leta obvladajo naravne 
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oblike gibanj (tek, skok, lovljenje žoge), ki so sestavljene iz serij gibalnih vzorcev. Obvladajo 

enostavne gibalne spretnosti. (Škof, 2007) 

Obdobje poznega otroštva je čas, v katerem otrok usvaja kompleksnejše gibalne spretnosti. 

Ker je v tem obdobju telesna rast upočasnjena, prednost dobijo vse tiste gibalne spretnosti, 

kjer je zahtevana natančnost (koordinacija, hitrost, ravnotežje, natančnost). V tem obdobju 

moramo izvajati raznovrstne gibalne aktivnosti. (Škof, 2007) 

Po 15. letu starosti pa nastopi čas za razvoj naslednjih gibalnih sposobnosti: moč, hitrost in 

vzdržljivost (Škof, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Saša Hafner: diplomsko delo 

 

 30 

6. MOTORIČNI RAZVOJ OTROK Z DOWNOVIM 
SINDROMOM 
 

Pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju gibalni razvoj poteka drugače. Poteka veliko 

počasneje in nepovezano, prav tako kot tudi na drugih področjih (socialno, čustveno 

intelektualno). Vsi otroci ne dosežejo iste stopnje. Včasih imamo občutek, da je otrok dosegel 

že najvišji nivo, a se po letu nespremenjenega stanja izkaže, da je še sposoben napredovati. 

(Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

Mislim, da je zelo pomembno izpostaviti, da ni dovolj, da otrok gibanje le usvoji. Potrebne so 

številne ponovitve in urjenje. Da posameznik avtomatizira gib, je potrebno nekaj tisoč 

ponovitev. Bolj kot je gibanje zapleteno, večje je število ponovitev (tudi do deset tisoč). 

Pri otrocih z motnjo v duševnem in telesnem razvoju pa je ta številka lahko nekajkrat višja, 

mnogi tudi stopnje avtomatizacije ne dosežejo. (Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan, 2003) 

 

Mnenja o motoričnem razvoju otrok z DS se razlikujejo. Lahko so težave posledica 

specifičnega primanjkljaja v motoriki ali pa so težave posledica nižjih kognitivnih 

sposobnosti. (Latash, 1993) 

 Charlton (1996) zagovarja stališče, da na razvoj motoričnih sposobnosti vpliva medsebojno 

delovanje notranjih in zunanjih dejavnikov. Med notranje dejavnike spadajo: centralni živčni 

sistem in z njim povezane kognitivne, afektivne in motorične sposobnosti. Zunanji dejavniki 

pa so spodbude/zaviranje okolice. 

Pri otrocih z DS obstajajo velike individualne razlike v motoričnih sposobnostih. Normalno 

razvit otrok shodi med 9. in 17. mesecem (Berk, 1996), razpon pri otrocih z DS pa je veliko 

večji: nekje med 13. in 48. mesecem (Henderson, 1985). Zapletenost razvoja je v povezavi s 

strukturo kognitivnega in senzomotoričnega delovanja.  

Težave, povezane s stopnjo intelektualnega razvoja, se pri otrocih z DS kažejo na večih 

področjih (Zigler, 1990). Cobo-lewis, Iller, Lynch in Levin (1996) so našli velike individualne 

razlike otrok z DS pri razvoju govora in motorike. Prav tako so bile večje razlike prisotne tudi 

pri hoji, stoji, plazenju, kotaljenju in podajanju, manjše pa pri čebljanju in ploskanju. 

Zelo pomembna je zgodnja obravnava otrok z DS. 90 % otrok brez težav v razvoju 

popolnoma samostojno sedi pri 7 ali 8 mesecih in shodi, ko dopolni 13 mesecev (Sigelman in 

Shaffer, 1995). Otroci z DS samostojno sedijo pri 13-ih mesecih, shodijo pa 10 mesecev 
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kasneje kot njihovi vrstniki brez motenj (Cowie, 1970). Starejši kot so otroci z DS, večji je 

njihov zaostanek v primerjavi z njihovimi vrstniki brez motnje. 

Novi tehnični pripomočki so omogočili odkrivanje zapletene strukture možganov. Tako so 

ugotovili, da imajo otroci z DS atipično strukturo možganov. To odkritje nam pomaga laže 

razumeti težave na motoričnem in kognitivnem področju.  

Osebe z DS imajo manjšo prostornino možganov (posebej malih in velikih možganov) 

(Jerram in Pearlson, 1997).  

Tudi na področju razvoja živčevja se otroci z DS razlikujejo od otrok z normalnim gibalnim 

razvojem. Pomembno vlogo v razvoju živčevja ima mielin, ki pospeši pretok informacij po 

živčnih poteh. Tipičen razvoj mielinizacije živčnih vlaken poteka od manj pomembnih delov 

možganov k pomembnejšim. Pri otrocih z DS pa ta razvoj poteka nekoliko drugače. 

Koo (Koo, 1992) je s sodelavci proučeval 18-mesečnega dečka z DS. Ugotovil je, da je 

mielinizacija živčnih vlaken potekala le v možganskem deblu, malih možganih corpusu 

callosumu (t.j. plošča živčnih vlaken, ki povezuje možganski hemisferi) in v predelih notranje 

ovojnice. V skorji velikih možganov mielinizacije ni bilo. Zaostanek v mielinizaciji živčnih 

vlaken močno vpliva na kognitivni razvoj. Zato je možno, da počasnejša mielinizacija še bolj 

poudari atipičen motorični razvoj otrok z DS. Wang (1992) navaja, da imajo otroci z DS ožji 

corpus callosum, in predvideva, da to pomembno vpliva na pretok informacij med 

hemisferama. 

  

Osebe z DS imajo daljši reakcijski čas v primerjavi z njihovimi vrstniki ter drugimi oblikami 

duševne prizadetosti. Gib, ki ga izvedemo kot odgovor na nek dražljaj, se pojavi z manjšim 

zamikom. To nam da vtis počasnega gibanja, kar je potrdila tudi raziskava Blairsa in Kerra 

leta 1985. Rezultati so pokazali, da otroci z Downovim sindromom odreagirajo na dražljaj 

300 ms kasneje kot kontrolna skupina. (Weeks, Chua in Elliott, 2000) 

Henderson (1981) pravi, da se težave lahko pojavijo tudi pri spremembi smeri, ko sledijo 

premikajočemu se cilju (vodenje žoge). 

Ker vsak gib obravnavajo kot samostojno in zaključeno celoto, se težave pokažejo tudi, ko 

morajo opraviti neko zaporedje gibov. Le-to izvajajo počasi, saj za načrtovanje izvedbe 

potrebujejo več časa. 

Cunningham (1999) navaja, da imajo otroci z DS opazne težave pri natančnem podajanju. 

Potrdil je tudi, da predmet, ki ga dobijo v roke, precej manj raziskujejo. Tudi njihova 

postavitev roke, glede na obliko in velikost predmeta, je manj spretna. 
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V motoričnih sposobnostih (moči, koordinaciji, hitrosti, ravnotežju, preciznosti) zaostajajo za 

svojimi vrstniki brez motnje in tudi za vrstniki z drugimi motnjami v duševnem razvoju. V 

gibljivosti pa posebej izstopajo, kar je posledica hipotonije. Brez posebnega treninga lahko 

izvajajo gibe velikih amplitud (razkreke, most, sedenje po turško) že v zgodnji mladosti. Tudi 

prste na rokah so sposobni tako zaviti nazaj, da z dlanjo tvorijo pravi kot. Zaradi hipotonije 

imajo ovire pri drugih motoričnih spretnostih. (Kremžar in Petelin, 1978) 

Tako je posledica nizke mišične napetosti zakasnel govor, težave s hranjenjem … (Pučnik, 

2003). 

Mišična napetost otrok z DS se s starostjo povečuje, ampak na razvoj temeljnih gibalnih 

sposobnosti še vedno vpliva znižana mišična napetost (Pučnik, 2003).  

Tudi Cunningham (1999) pravi, da je pri otrocih z DS problem ravnotežja in nadzora drže 

telesa pogost v vseh starostnih skupinah. Kot sem že omenila imajo otroci z DS zakasneli 

razvoj - zrelost možganov in relativno majhen volumen možganov in možganskega debla. 

Opisana odstopanja vplivajo na razvoj ravnotežja, hitrost teka in koordinacijo. (Pučnik, 2003) 

Kot nadomestilo pomanjkljivim ravnotežnim reakcijam otroci z DS razvijejo hitre prestrezne 

reakcije. Tako je nizka mišična napetost trupa otrok z DS povezana s poznim razvojem 

ravnotežnih reakcij in hitrim razvojem prestreznih reakcij. (Pučnik, 2003)  
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7. UGOTAVLJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI 
 

Motorične sposobnosti otrok ugotavljamo z opazovanjem in merjenjem.  

Kremžar in Petelin (2001) opredelita diagnostiko (zajema več metod) na naslednji način: 

 Motoskopičen postopek je postopek, pri katerem se nam o otroku izoblikuje osebno 

mnenje, brez teoretičnih mnenj. Gre za prvi vtis, ki je lahko izkrivljen ali popačen.  

 Motometrija že zajema številne postopke (teste), ki merijo otrokove motorične 

sposobnosti. 

 Motografija je metoda, pri kateri se uporablja fotografsko, mehanično ali elektronsko 

snemanje gibanja, ki ga lahko točno analiziramo. Pomanjkljivost te metode se kaže v 

tem, da si je v vsakdanjem življenju ne moremo privoščiti.  

(Kremžar in Petelin, 2001) 

7.1 PRIMERI MOTORIČNIH TESTOV ZA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Zgodnje ugotavljanje motoričnega statusa otroka povečuje možnost optimalnega vplivanja na 

razvoj. Osnovne gibalne probleme je otrok zmožen reševati pri štirih letih. Za testiranje 

predšolskih otrok, ki velja kot zahtevno delo, morajo biti prilagojeni tako testi, kot tudi potek 

testiranja.  

Otrokom zaradi modernega načina življenja primanjkuje možnosti za gibalne aktivnosti, zato 

so te ponavadi organizirane s strani staršev ali vzgojiteljev. Če želimo, da so naše motorične 

aktivnosti strokovno načrtovane, za to potrebujemo primerne motorične teste in norme. 

(Cemič, 1997) 

Omenim naj nekatere teste: 

 Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke (Kremžar, Tušak, 1981), 

 Test MOT 4-6 (Zimmer in  Volkamer, 1987), 

 Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (Bruininks-Oseretsky Test of Motor 

Proficiency) (Bruininks-Oseretsky, 1978), 

 Testna baterija za oceno grobe motorike (TGMD – Test of Gross Motor Development) 

(Ulrich, 1985), 

 ABC Gibanja (ABC Movement) (Henderson in Sugden, 2005). 
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7.2 KRATEK OPIS MOTORIČNIH TESTOV  

7.2.1 Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke   

Z njim preverjamo splošno telesno koordinacijo ter ugotavljamo zaostanke v obvladovanju 

telesa. Ne vsebuje finomotoričnih nalog. Vsebuje 4 naloge in je standardiziran za otroke od 5 

do 12 let. Za petletnike je prezahteven. Naloge so: hoja nazaj po gredicah (3 različne širine), 

enonožni preskoki (z eno in drugo nogo, kjer je višina od 0 do 60cm), bočni preskoki (v 15 

sek. in določenem prostoru), stopanje in prestopanje ( v 20 sek). 

7.2.2 Test MOT 4-6  

Test je bil zasnovan za ugotavljanje motoričnega razvoja otroka, za otroke stare od 4 do 6 let. 

Po mnenju avtorjev vsebuje naloge koordinacije, sposobnosti reagiranja in napetosti ter 

finomotorične naloge. Sestavljajo ga: skok v obroč, hoja naprej, tapping, prijem krpe s prsti 

nog, bočni preskoki, ujem palice, polaganje teniških žog, hoja nazaj, zadevanje cilja, zbiranje 

palčk, prehod skozi obroč, enonožni skok v obroč, ujem obroča, možiček kopitljaček, preskok 

vrvice, bočno valjanje, vstajanje in  sedanje z žogo in skok z obratom. 

S testom preverjamo motorični razvoj, ugotavljamo položaj otroka znotraj starostne skupine 

(lahko ugotovimo, če gre za morebitni zaostanek v razvoju), uporabimo ga kot diagnostični 

postopek za vpis otrok v šolo ali terapevtsko obravnavo ter kot pregled za individualno 

svetovanje.  

7.2.3  Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti 

Z njim ocenjujemo motorično funkcioniranje  otrok, starih 4,5 leta do 14,5 leta. Testni 

inštrumentarij sestavlja osem podtestov, ki zajemajo naslednja področja: hitrost (1 naloga), 

ravnotežje (8 nalog), bilateralna koordinacija (8 nalog), moč (3 naloge), koordinacija rok (9 

nalog), reakcijska hitrost (1 naloga), vizualno motorična koordinacija (8 nalog) in 

ročnost/spretnost (8 nalog). 

 

S tem testnim inštrumentarijem dobimo informacije o grobi in fini motoriki. Štirje podtesti 

nam pomagajo oceniti grobo, trije pa fino motoriko. En test predstavlja kombinacijo obeh, 

fine in grobe motorike.  

Znani sta krajša in celotna oblika testnega inštrumentarija. Prva nam omogoča hitri vpogled v 

motorične sposobnosti posameznika, uporabljamo jo predvsem takrat, ko imamo večje število 

otrok. S celotno obliko pridobimo natančnejše podatke o motoričnih sposobnostih 

posameznika.  (Bruininks-Oseretsky, 1978)  
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Rezultati, ki jih dobimo s testnim inštrumentarijm Bruininks-Oseretsky, so uporabni pri 

odločanju o vključevanju otrok v šolske programe, oceni finomotoričnih in grobih spretnosti, 

razvijanju in evalvaciji motoričnega programa, kot presajalni testi za posebne namene in kot 

pomoč raziskovalcem. Primeren je za različne primanjkljaje v razvoju, ki so lahko motorični, 

kot tudi duševni. (Bruininks-Oseretsky, 1978)  

7.2.4 Testna baterija za oceno grobe motorike 

Pridobljeno na svetovnem spletu (2012): www2.pef.uni-lj.si/srp_gradiva/tgmd.pdf  

 

Namen testnega inštrumentarija je oceniti grobo motoriko otrok, starih med 3 in 10 let, ki 

močno zaostajajo za vrstniki pri izvajanju 12 splošnih gibalnih nalog. 

Testni inštrimentarij sestavljata dva podtesta: lokomotorika in nadzor predmetov.  Za oba 

podtesta so podane državne predstavitvene norme, sestavljena pa je tudi predstavitev 

splošnega motoričnega razvoja otrok, starih od 3 do 10 let. 

Oseba, ki izpolnjuje testa, mora oceniti prisotnost oziroma odsotnost 3 ali 4 motoričnih 

vedenj, pri vsaki od 12 splošnih motoričnih spretnosti. Te so:  tek, galop, poskok, preskok, 

vodoraven skok, poskakovanje, drsenje, dvoročni udarec, odbijanje na mestu, lovljenje, 

brcanje in met prek rame. 

Tako kot pri večini testov mora biti tudi tukaj poskrbljeno, da je motečih dejavnikov čim 

manj. Čas, ki ga porabimo za enega otroka, je približno 15 minut, odvisno od starosti otroka 

in ocenjevalca. 

 

7.2.5 ABC-gibanja  

VSEBINA IN STRUKTURA TESTNEGA INŠTRUMENTARIJA ABC-GIBANJA 

Testni inštrumentarij ABC-gibanja vsebuje priročnik z navodili, vprašalnik ABC-gibanja in 

gradivo za izvedbo testiranja. Vprašalnik je namenjen za oceno otroka v razredni situaciji ali 

doma. 

Test je prilagojen za otroke štirih starostnih skupin: od 4. do 6. leta, od 7. do 8. leta, od 9. do 

10. leta ter od 11. do 12. leta. Izvajamo ga individualno, po navodilih, ki so napisana v 

priročniku. Za vsako starostno skupino je osem nalog, ki preverjajo tri področja: spretnosti 

rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. Skupni rezultat vsebuje dosežke 

pri vseh osmih nalogah in ga interpretiramo v okviru starostnih norm. Velika prednost tega 

testnega inštrumentarija je, da poleg kvantitativnega dela vsebuje še kvalitativni del. V zbirnih 
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listih so zajete še smernice za kvalitativno opazovane izvedbe. Tako lahko testator opazuje 

telesno držo, spreminjanje tempa gibanja …  

 

NAMEN IN UPORABA TESTNEGA INŠTRUMENTARIJA ABC-GIBANJA 

Namenjen je prepoznavanju in opisovanju otrokovega manj učinkovitega gibalnega 

funkcioniranja. Z njim dobimo informacije kako dobro otrok funkcionira sam s testatorjem ter 

kako funkcionira v skupini. Ko določimo otrokove prednosti in primanjkljaje, lahko 

usmerimo nadaljnjo obravnavo in ocenjevanje. 

 

S testom dobimo kvantitativne podatke o otrokovem delovanju. Test ne razlikuje med otroki, 

ki imajo nadpovprečne rezultate. Skupni dosežek pa nam pove, koliko pod povprečjem 

njegove starostne skupine je otrokov rezultat. Reprezentativni vzorec, na katerem so 

pridobljene starostne norme, je 1200 otrok. 

ABC-gibanja se poslužujejo strokovnjaki z različnih področij. Lahko ga uporabljamo v 

pedagoške ali klinične raziskovalne namene. 

 

IZVEDBA TESTA ABC-GIBANJA  

Čas testiranja je odvisen od otrokovih zmožnosti. Otrok s povprečnimi kognitivnimi 

sposobnostmi in dobro koordinacijo naj bi za izvajanje osmih testnih dejavnosti porabil 20 do 

30 minut. Majhni otroci in otroci z gibalnimi težavami potrebujejo več časa. Če otrok ne more 

opraviti nalog v enem sklopu, potem preostale naloge opravimo naslednji dan. Če izvajanje ni 

formalno, lahko otroku prilagajamo naloge, mu omogočimo več poskusov … 

Pri vsem tem je zelo pomemben stik z otrokom in vzdušje, ki ga vzpostavimo, ko izvajamo 

naloge. Naloge predstavimo v obliki igre, na zanimiv način. Veliko pozornosti moramo 

nameniti ohranjanju motivacije, posebno takrat, ko ima otrok izkušnjo z več zaporednimi 

neuspehi.  

7.3 RAZISKAVE NA PODROČJU MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI 
OTROK Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

 

Ferlan (2005) je v svoji diplomski nalogi z naslovom Antropometrične značilnosti in 

motorične sposobnosti deklice z Downovim sindromom v raziskavo vključila 8-letno deklico z 

DS. Njene motorične sposobnosti je testirala s ŠV-kartonom. Rezultate, ki jih je dobila, je 

primerjala s srednjimi vrednostmi 8-letnih deklic brez motnje v duševnem razvoju in  8-letnih 
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deklic z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Rezultati so pokazali, da so vse antropometrične 

značilnosti pod povprečjem. Najbolje se je odrezala pri predklonu na klopci, potem sledi vesa 

v zgibi, kjer je bila blizu povprečja, nato še dotikanje plošč z roko, kjer so bili rezultati pod 

povprečjem. Najslabše rezultate, kot kaže raziskava, je dosegla pri premagovanju ovir nazaj, 

teku na 600 m, in teku na 60 m. 

Bolje razvito ima mišično moč ramenskega obroča, rok in enostavnih gibov. Slabše razvito 

ima  mišično moč trupa in eksplozivno moč. Najslabše razvite pa so se pokazale eksplozivna 

moč, koordinacija gibanja in vzdržljivost. 

 

Prav tako je tudi Cvikl (2007) v svoji diplomski nalogi (Ocenjevanje in vrednotenje 

motoričnih sposobnosti deklice z Downovim sindroom z Bruininks-Oseretsky testom 

motoričnih sposobnosti-študij primera) merila motorične sposobnosti deklice z DS, stare 9 

let, ki je obiskovala osnovno šolo s prilagojenim programom. Rezultate, ki jih je dobila, je 

tako primerjala s standardiziranim vzorcem, ki je zapisan v priročniku testnega 

inštrumentarija. Rezultati so bili naslednji: na področju hitrosti je deklica zelo zaostajala za 

svojimi vrstnicami. Prav tako se je zaostanek pokazal na področju ravnotežja (stoja na 

prednostni nogi, hoja po črti ...), kjer je deklica z osmimi nalogami zbrala 9 točk, njene 

vrstnice pa so v povprečju zbrale 26 točk. Tudi testiranje bilateralne koordinacije je vsebovalo 

8 nalog. Skupni dosežek deklice je bila 1 točka, medtem ko so njene vrstnice zbrale v 

povprečju 11,3 točke. Pri podtestu moči je zelo zaostajala za svojimi vrstnicami, prav tako 

tudi na področju vizualno-motorične koordinacije (risanje črte med dvema ukrivljenima 

črtama, prerisovanje kroga, trikotnika, risanje črte med dvema ravnima črtama …) in 

ročnosti/spretnosti (nizanje predmetov, polaganje kovancev v škatlico, prestavljanje čepkov 

…). Le na podtestu koordinacije rok (lovljenje žoge z obema rokama, odbijanje in lovljenje 

žoge s prednostno roko, ciljanje v tarčo …), je dosegla boljši rezultat, 9 točk in se s tem malo 

približala vrstnicam, ki so v povprečju dosegle 16,7 točk. Deklica zaostaja na področju 

motoričnih sposobnosti za svojimi vrstnicami brez motenj. 

 

Filipčič in Filipčič (2006) sta v raziskavo z naslovom Analiza lovljenja žoge pri otrocih z 

Downovim sindromom vključila 27 otrok. Od tega je bilo 11 otrok z DS, starih 8 let, ter 16 

otrok brez motenj v razvoju, starih 8 let. Cilj v raziskavi je bil ugotoviti, če in zakaj otroci z 

DS slabše lovijo žogo z eno roko kot otroci brez motenj v razvoju. 
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Otroci so lovili 45 žog, v treh različnih velikostih (3, 5 in 7 cm), ki so bile pritrjene na držalo. 

Žogo so lovili z dominantno roko, tako da so bili prsti in dlani prosti. Ko so primerjali število 

napak pri lovljenju, se je pokazala statistično pomembna razlika pri odstotku zgrešenih žog 

med skupinama. Otroci z DS so zgrešili 30 % vseh žog, otroci brez motenj v razvoju pa 7 % 

vseh žog. Statistična razlika glede na velikost žoge je bila pri žogah, velikih 3 cm, pri žogah, 

velikih 5 in 7 cm, ni bilo statistično pomembnih razlik. 

Otroci z DS so počasnejši pri lovljenju žoge, saj so zamudili tisti optimalni čas, v katerem so 

morali žogo prijeti. Tako se je potrdila hipoteza, da otroci z DS zaostajajo v uspešnosti 

lovljenja žoge z dominantno roko od otrok brez motenj v razvoju. 

 

Pučnik (2003) je v svoje diplomsko delo z naslovom Ocena ravnotežja pri otrocih z 

Downovim sindromom vključila 10 otrok z Downovim sindromom (starih od 3,5 do 6,5 let) 

ter 10 otrok z normalnim gibalnim razvojem (starih od 3,5 do 6,5 let). Za oceno ravnotežja je 

uporabila program Macquarie, ki je sestavljen iz desetih nalog, ki zajemajo področje 

statičnega in dinamičnega ravnotežja. Rezultati so pokazali, da imajo otroci z DS slabše 

ravnotežje od otrok z normalnim gibalnim razvojem. Ta razlika je v odstotkih znašala kar 69 

%. Najzahtevnejša naloga je bila stoja na eni nogi z zaprtimi očmi, saj je v skupini otrok z DS 

ni izvedel nihče, medtem ko sta stojo na eni nogi z odprtimi očmi izvedla le dva otroka z DS. 

Kar dobra polovica otrok z normalnim gibalnim razvojem pa je prvo nalogo uspešno izvedla. 

Ugotovila je tudi, da je starost otroka za oceno ravnotežja pomembna, saj se ravnotežje z 

razvojem izboljšuje. Pri otrocih z DS izboljšanje ravnotežja ne narašča zmeraj sorazmerno s 

starostjo. 

 

Merlak (2006) je v svojem diplomskem delu z naslovom Ocenjevanje motoričnih sposobnosti 

s pomočjo testnega inštrumentarija Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti (študij 

primera ) naredila študij primera z deklico, ki ima cerebralno paralizo. Ocenjevala je grobo in 

fino motoriko ter povezavo obeh. Testni inštrumentarij vsebuje 8 podtestov. Na področju 

hitrosti, ravnotežja, bilateralne koordinacije, moči, koordinacije rok in spretnosti je deklica 

dosegla slabši rezultat, kot je povprečni rezultat populacije njene starosti. Posebej pa se je 

odrezala pri nalogah vizualno motorične koordinacije in reakcijske hitrosti, saj njen rezultat 

spada v območje povprečja pri normalni porazdelitvi podatkov.
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8. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

1. Ugotoviti nivo spretnosti rok dečka z DS na prvem merjenju. 

2. Ugotoviti nivo in napredek spretnosti rok dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem 

programu. 

3. Predstaviti gibalni program za razvoj spretnosti rok.  

4. Ugotoviti nivo spretnosti z žogo dečka z DS na prvem merjenju. 

5. Ugotoviti nivo in napredek spretnosti z žogo dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem 

programu. 

6. Predstaviti gibalni program za razvoj spretnosti z žogo. 

7. Ugotoviti nivo statičnega ravnotežja dečka z DS na prvem merjenju. 

8. Ugotoviti nivo in napredek statičnega ravnotežja dečka z DS po 5-tedenskem 

gibalnem programu. 

9. Predstaviti gibalni program za razvoj statičnega ravnotežja. 

10. Ugotoviti nivo dinamičnega ravnotežja na prvem merjenju. 

11. Ugotoviti nivo in napredek dinamičnega ravnotežja po 5-tedenskem gibalnem 

programu. 

12. Predstaviti gibalni program za razvoj dinamičnega ravnotežja. 

 

9. HIPOTEZE 
 

Na podlagi zastavljenih ciljev, sem opredelila naslednje hipoteze: 

1. Deček z DS dosega podpovprečni rezultat spretnosti rok. 

2. Deček z DS na bo področju spretnosti rok napredoval. 

3. Deček z DS dosega podpovprečni rezultat pri spretnosti lovljenja žoge  

4. Deček z DS bo na področju spretnosti lovljenja žoge napredoval. 

5. Deček z DS dosega podpovprečni rezultat statičnega ravnotežja.  

6. Deček z DS bo na področju statičnega ravnotežja napredoval. 

7. Deček z DS dosega podpovprečni rezultat dinamičnega ravnotežja. 

8. Deček z DS bo na področju dinamičnega ravnotežja napredoval. 
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10. METODOLOGIJA DELA 
 

Diplomsko delo bo zajemalo testiranje motoričnih sposobnosti dečka z Downovim 

sindromom. Uporabila bom testni inštrumentarij ABC-gibanja (Henderson in Sugden, 2005). 

Nato bom pripravila gibalni program, s katerim bom želela izboljšati motorične sposobnosti, 

ki se pojavijo v testnem inštrumentariju. Te sposobnosti so: spretnost rok, spretnosti z žogo, 

statično in dinamično ravnotežje. Gibalni program, ki bo trajal pet tednov (2-3 krat tedensko), 

bo za vsako sposobnost vseboval različne vaje, s katerimi naj bi deček napredoval. Po 

končanem gibalnem programu bom ponovno izvedla motorično testiranje. 

 

11. RAZISKOVALNA METODA 
 

Surove rezultate, ki jih bom dobila s testnim inštrumentarijem, bom pretvorila v točke. Točke 

posameznega sklopa bom seštela in tako dobila skupno oceno oškodovanosti. V priročniku 

ABC-gibanja, bom na podlagi tabele, ki je namenjena v raziskovalne namene, odčitala 

percentilni rang.  

Primerjavo prvega in drugega testiranja bom predstavila grafično. Grafe bom izdelala s 

pomočjo programa Excel. 

 

12. VZOREC 
 

V raziskavo je vključen deček z Downovim sindromom. Njegova starost na začetku testiranja 

je 4 leta in 10 mesecev. Obiskuje razvojni vrtec v Kranju.  

 

Na področju samostojnega funkcioniranja je deček zelo uspešen. Hranjenje mu ne predstavlja 

večjih težav, navaja se na uporabo vilic in pije iz kozarca. Samostojno uporablja vljudnostne 

izraze (predvsem hvala). Pogosteje rabi opozorila za pravilno sedenje za mizo, saj noge dviga 

na stol ali pa kar zleze s stola in delo opravlja napol stoje. Po zajtrku se samostojno pripravi 

na umivanje (zaviha rokave) in umije obraz. Sam opozori tudi na fiziološke potrebe. Pred 

spanjem samostojno sleče oblačila, pri oblačenju hlač na začetku potrebuje pomoč. 

Je zelo skrben, pazi na igrače, jih pridno pospravlja in pripravi, kar pomeni, da sam privleče 

ali potiska škatlo do prostora za igranje. Prav tako rad pomaga drugim, je družaben. 
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Predvsem je zelo uspešen v orientaciji v prostoru (na, pod, za, v) in zlaganju kock. Več težav 

ima na področju orientacije v času ter pojmov, kot so velik, majhen … Telesno shemo ima 

razvito. Njegov govor je šibek, vendar nekatere besede izgovarja dovolj razumljivo.  

Na področju grobe motorike ima dobro razvita tek in hojo. V zadnjem mesecu je usvojil tudi 

sonožni poskok. Po stopnicah hodi še s pomočjo opore. Deček se boji višine, npr. plezanja po 

ripstolu, hoje po deski … Žogo kotali in brcne, vendar je še ne ujame ali poda. 

Na področju fine motorike potrebuje več časa, zato hitreje obupa. Dejavnosti, kot so 

sestavljanje predmetov, ga zelo veselijo, pri nizanju ne vztraja dolgo in potrebuje več 

motivacije. Lista sam še ne strga, rabi pomoč, da mu nekdo natrga začetek. Prav tako 

samostojno še ne striže s škarjami. Manjše predmete pobere s tal, pri odpenjanju zadrge ne 

potrebuje pomoči.  

 

 

13. SPREMENLJIVKE 
 

Spremenljivke so naslednje: spretnost rok, spretnost z žogo ter statično ravnotežje in 

dinamično ravnotežje. 
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14. REZULTATI 

 

14.1 NIVO SPRETNOSTI ROK DEČKA Z DS NA PRVEM MERJENJU 

 

Tabela 1: Prikaz rezultatov prvega testiranja na področju spretnosti rok 
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Graf 1: Nivo spretnosti rok dečka z DS na prvem testiranju 

 

Tabela 1 in Graf 1 predstavljata nivo spretnosti rok dečka z DS na prvem merjenju. Vsebujeta 

naslednje tri naloge: vstavljanje kovancev, nizanje kock in sledenje kolesarski stezi.  

Deček je vstavljal kovance s prednostno roko 51 sekund, z neprednostno pa 55 sekund in na 

podlagi teh rezultatov dobil standardno oceno 5. Prav tako je pri testni nalogi nizanje kock 6 

kock nanizal v 239 sekundah (skoraj 4 minute) in dobil standardno oceno 5. Pri testni nalogi 

sledenje kolesarski stezi je bila standardna ocena 2, ker je naredil 6 napak. Rezultati vseh 

nalog na področju spretnosti rok so pod povprečjem. Skupna vsota vseh testnih nalog 

spretnosti rok znaša 12. To pomeni, da je nivo spretnosti rok, na podlagi tabele (Henderson in 

Testne naloge (1. merjenje) Rezultat (1. merjenje) 
Standardna ocena (1. 

merjenje) 

Vstavljanje kovancev 

(prednostna roka D) 
51 sekund 

5 

Neprednostna roka (L) 55 sekund 

Nizanje kock 239 sekund 5 

Sledenje kolesarski stezi 6 napak 2 
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Sugden, 2005) v priročniku, dečka z DS pod 5. percentilnim rangom. Je pod povprečjem in 

potrebuje pomoč na področju spretnosti rok. 

 

Podobne rezultate je dobila tudi Cvikl (2007), ko je s testnim inštrumentarijem Bruininks-

Oseretsky merila motorične sposobnosti 8-letne deklice z Downovim sindromom. Deklica je 

na področju vizualno-motorične koordinacije (risanje črte med dvema ukrivljenima črtama, 

prerisovanje kroga, trikotnika, risanje črte med dvema ravnima črtama …) in 

ročnosti/spretnosti (nizanje predmetov, polaganj kovancev v škatlico, prestavljanje čepkov 

…) močno zaostajala za svojimi vrstnicami.  

Merlak (2006) pa je pri deklici s cerebralno paralizo dobila drugačne podatke, saj je 

ugotovila, da deklica na področju vizualno-motorične koordinacije (risanje črte med dvema 

ravnima črtama ...), dosega rezultate, ki so v območju povprečja. Na področju ročnosti 

(polaganje kovancev v škatlo, nizanje predmetov na vrvico) pa je dosegla podpovprečni 

rezultat. 

Vstavljanje kovancev, nizanje kock in sledenje kolesarski stezi so naloge, za katere je       

potrebno neko zaporedje gibov, če jih želimo izvesti. Za otroke z Downovim sindromom pa je 

značilno, da vsak gib obravnavajo kot samostojno in zaključeno celoto. Tako se težave 

pokažejo, ko morajo opraviti neko zaporedje gibov. Le-to izvajajo počasi, saj za načrtovanje 

izvedbe potrebujejo več časa. (Weeks, Chua in Elliott, 2000) 
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Tabela 2: Opažanja nadzora telesa/drže pri prvem merjenju na področjih: vstavljanje 

kovancev, nizanje kock in sledenje kolesarski stezi. 

 

 

Na podlagi rezultatov prvega merjenja hipotezo 1 potrdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTAVLJANJE KOVANCEV 

(1. merjenje) 

NIZANJE KOCK 

(1. merjenje) 

SLEDENJE 

KOLESARSKI 

STEZI 

(1. merjenje) 

Med vstavljanjem kovancev ne 

gleda reže. 

Ne gleda kocke, medtem ko jo 

niza na vrvico. 

Dela prehitro, da bi 

lahko bil natančen 

Gradivo drži preblizu obraza. Gradivo drži preblizu obraza. 
Slaba drža med 

sedenjem. 

Ne uporablja pincetnega prijema. 
Ne uporablja pincetnega 

prijema. 

Gradivo preblizu 

obraza. 

Z drugo roko si ne pomaga držati 

škatle na mestu. 

Težko vstavi vrvico z eno roko 

in jo izvleče z drugo. 

Svinčnik drži predaleč 

od konice. 

Pri enem poskusu menja roki ali 

uporablja obe. 
Slaba drža med sedenjem. 

 

Od poskusa do poskusa ne 

napreduje v hitrosti. 

Včasih s koncem vrvice zgreši 

luknjico. 

 

Slaba drža med sedenjem. 
Od poskusa do poskusa ne 

napreduje v hitrosti. 
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14.1.1 Nivo in napredek spretnosti rok dečka z DS po 5-tedenskem 
gibalnem programu  

 

Tabela 3: Primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja na področju spretnosti rok 

Testne naloge  
Rezultat (1. 

merjenje) 

Standardna 

ocena (1. 

merjenje) 

Rezultat ( 

2. merjenje) 

Standardna 

ocena (2. 

merjenje) 

Vstavljanje 

kovancev 

(prednostna roka 

D) 

51 sekund 

5 

26 sekund 

2,5 

Neprednostna 

roka (L) 
55 sekund 35 sekund 

Nizanje kock 239 sekund 5 109 sekund 5 

Sledenje 

kolesarski stezi 
6 napak 2 7 napak 2 
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Graf 2: Nivo in napredek spretnosti rok dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem programu 

 

Tabela 3 in Graf 2 predstavljata nivo in napredek spretnosti rok dečka z DS po 5-tedenskem 

gibalnem programu. Prisotne so naslednje testne naloge: 

 Vstavljanje kovancev: iz grafa lahko razberemo, da je standardna ocena pri drugem 

merjenju 2,5. Tako je tokrat s prednostno roko vstavil 12 kovancev v kar 26 sekundah, 

z neprednostno pa v 35 sekundah. To pomeni, da je deček še vedno pod povprečjem, 

ampak je v primerjavi s prvim merjenjem napredoval, saj je standardno oceno 

izboljšal kar za polovico.  
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 Nizanje kock: standardna ocena drugega merjenja je 5, kar pomeni, da je rezultat še 

vedno pod povprečjem. Vendar naj izpostavim, da je pri prvem merjenju deček 6 kock 

nanizal v 239 sekundah, pri drugem merjenju pa v 109 sekundah. Svoj čas je izboljšal 

za 130 sekund, kar lahko vidimo tudi v Tabeli 2. Problem je v tem, ker se standardna 

ocena 5 dobi za vse, kar je več od 65 sekund. Če bi želel dobiti oceno 4, bi moral svoj 

čas izboljšati na 58-64 sekund. Tako lahko rečem, da je deček delno napredoval, saj 

je izboljšal le svoj čas, ne pa standardne ocene. 

 Sledenje kolesarski stezi: standardna ocena pri drugem merjenju je 2, kar pomeni, da 

je enaka dosežku prvega merjenja. Tabela 2 kaže, da je pri prvem merjenju naredil 6 

napak, pri drugem pa 7. Tako je naredil eno napako več, vendar se standardna ocena 

ne spremeni. Rezultat je pod povprečjem. Deček ni napredoval. 

 

Skupna vsota vseh testnih nalog na področju spretnosti rok drugega testiranja je 9.5. Deček na 

področju spretnosti rok pade točno v 5. percentil. Še vedno potrebuje pomoč.  

Sama sem mnenja, da je napredek posledica vadbe različnih vaj na področju fine motorike. 

Vse vadbe od nizanja, pretikanja in vstavljanja vezalk zahtevajo natančnost in dobro 

koordinacijo oči-roke. Tudi Pistotnik (1999) pravi, da natančnost vadimo situacijsko po 

načelu večkratnega ponavljanja.  

Za naloge, pri katerih ni bilo napredka, bi lahko sklepala, da bi se le-ta pojavil z različnimi 

vajami in večjim številom ponovitev. Saj tudi Vidovič, Srebot, Cerar in Puhan (2003) 

navajajo, da bolj kot je gibanje zapleteno, več ponovitev moramo izvesti. Ni dovolj, da otrok 

gibanje le usvoji, potrebno je urjenje in utrjevanje, s tem pa nekaj tisoč ponovitev, da pride do 

same avtomatizacije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                                                  Saša Hafner: diplomsko delo 

 

 47 

Tabela 4: Opažanja nadzora telesa/drže pri drugem merjenju, na področjih: vstavljanje 

kovancev, nizanje kock in sledenje kolesarski stezi. 

VSTAVLJANJE KOVANCEV (1. merjenje) VSTAVLJANJE KOVANCEV (2. merjenje) 

Med vstavljanjem kovancev ne gleda reže. Med vstavljanjem kovancev gleda režo. 

Gradivo drži preblizu obraza. Glavo drži preblizu gradiva.  

Ne uporablja pincetnega prijema. Ne uporablja pincetnega prijema. 

Z drugo roko si ne pomaga držati škatle na 

mestu. 

Z drugo roko si pomaga držati škatlico na 

mestu. 

Pri enem poskusu menja roki ali uporablja obe. Ne menja rok. 

Od poskusa do poskusa ne napreduje v hitrosti. 
Ne napreduje od poskusa do poskusa v hitrosti 

(1. poskus: 35 s, 2. poskus: 40 s) 

Slaba drža med sedenjem. Slaba drža 

NIZANJE KOCK (1. merjenje) NIZANJE KOCK (2. merjenje) 

Ne gleda kocke, medtem ko jo niza na vrvico. Ne gleda kocke, medtem ko jo niza na vrvico. 

Gradivo drži preblizu obraza. Gradivo drži preblizu obraza. 

Ne uporablja pincetnega prijema. Ne uporablja pincetnega prijema. 

Težko vstavi vrvico z eno roko in jo izvleče z 

drugo. 

Nima težav, da izvleče vrvico na drugem 

koncu. 

Slaba drža med sedenjem. Slaba drža med sedenjem. 

Včasih s koncem vrvice zgreši luknjico. Včasih s koncem vrvice zgreši luknjico. 

Od poskusa do poskusa ne napreduje v hitrosti. 
Napreduje od poskusa do poskusa ( za 1 

minuto). 

SLEDENJE KOLESARSKI STEZI (1. 

merjenje) 

SLEDENJE KOLESARSKI STEZI (2. 

merjenje) 

Dela prehitro, da bi lahko bil natančen. Dela prehitro, da bi lahko bil natančen. 

Slaba drža med sedenjem. Slaba drža med sedenjem. 

Gradivo preblizu obraza. Gradivo preblizu obraza. 

Svinčnik drži predaleč od konice. Svinčnik drži predaleč od konice. 

 

Iz Tabele 4 lahko vidimo, da je deček pri testni nalogi vstavljanja kovancev napredoval pri 

tem, da je z očmi spremljal režo škatlice, jo držal z drugo roko in nalogo izvajal le z eno roko.  

Prav tako mislim, da je napredoval v drži škatlice ravno zato, ker je pri določenih vajah 

(vstavljanje vezalk v čevelj), moral držati predmet, da je nalogo laže opravil. Nadzor telesa se 

je izboljšal tudi pri nizanju kock, saj mu vrvica na drugem koncu ni povzročala težav in 

njegova hitrost je bila v drugem poskusu boljša. Da pri sledenju kolesarski stezi ni 
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napredoval, mislim, da je eden izmed vzrokov tudi v tem, ker njegova drža pisala še ni zrela. 

Napredek, da z vrvico na drugem koncu ni imel težav, je posledica usvojene tehnike zaradi 

različnih vaj, ki sva jih delala na področju fine motorike. Prav zaradi tega je po mojem 

mnenju napredoval tudi v hitrosti od poskusa do poskusa.  

 

Na podlagi rezultatov drugega merjenja hipotezo 2 delno potrdim. 

 

14.1.2 Predstavitev gibalnega programa za razvoj spretnosti rok 

Za razvoj spretnosti rok, sem izbrala naslednje vaje: 

 Pretikanje: 

Gre za aktivnost, pri kateri moraš skozi luknjico spraviti iglo in nato skozi naslednjo luknjico 

ven. Z vajo pridobivamo in utrjujemo več motoričnih sposobnosti. Od koordinacije oči-roke, 

vztrajnosti, natančnosti, hitrosti … Omogoča nam široko izbiro igel, od bolj debelih do 

tanjših. Tako lahko vajo prilagodimo glede na sposobnosti otroka. 

                                                                                                       

                                                                               

SLIKA 1: Pretikanka z vezalko                     SLIKA 2: Pretikanka s tanjšo/večjo iglo  

       (Vir: Hafner Saša, 2012)                            (Vir: Hafner Saša, 2012)         

 

   

                                        

SLIKA 3: Vadba pretikank 1                      SLIKA 4: Vadba pretikank 2 

        (Vir: Hafner Saša, 2012)            (Vir: Hafner Saša, 2012)      
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 Nizanje večjih in manjših krogov na vrvico 

S to vajo prav tako urimo različna področja, od pozornosti do koordinacije, vztrajnost, 

natančnost ... Otrok nalogo vzame kot igro in se mu zdi zanimiva. Z večjimi krogi preverimo 

otrokovo tehniko nizanja in počasi lahko prehajamo na zahtevnejšo stopnjo (manjši krogi). Ko 

imamo večje kroge, drugi del vrvice lahko fiksiramo k npr. radiatorju (kot kaže slika), tako da 

otroka na začetku še ne moti zadnji del. 

Po želji lahko uporabljamo igle različnih velikosti. 

 

                                  

      SLIKA 5: Natikanje večjih obročkov      SLIKA 6: Natikanje manjših obročkov 

       (Vir: Hafner Saša, 2012)           (Vir: Hafner Saša, 2012)  

 

                                  

      SLIKA 7: Manjši obročki        SLIKA 8: Manjša igla  

       (Vir: Hafner Saša, 2012)                                                            (Vir: Hafner Saša, 2012)                                          

 

 Vstavljanje vezalk v čevlje 

Je podobna vaja kot pretikanje. Dečku je bila zelo všeč, saj se mu je zdelo smešno, ko mi je 

moral pomagati namestiti vezalke na svoje mesto. Je pa težja od pretikanja, saj vezalke 

vstavljamo teže od igel. 

                           

SLIKA 9: Vstavljanje vezalk v čevelj 1        SLIKA 10: Vstavljanje vezalk v čevelj 2                                                                           

(Vir: Hafner Saša, 2012)                    (Vir: Hafner Saša, 2012)                  
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 Nizanje majhnih kock 

Naloga je zahtevnejša kot nizanje krogov, saj je pri krogu luknja večja kot pri kocki. Tako je 

tu potrebna večja natančnost, pozornost in že zelo dobra tehnika nizanja.  

 

                                    

        SLIKA 11: Majhne kocke              SLIKA 12: Nizanje majhnih kock 

         (Vir: Hafner Saša, 2012)                        (Vir: Hafner Saša, 2012)  

     

 Pritrjevanje ščipalk 

Gre za vajo, s katero vadimo pincetni prijem. Ščipalke za perilo pripenjamo na rob škatle. 

Vajo lahko tudi osmislimo in ščipalke pripenjamo na vrvico (lahko krpice, obleke za 

dojenčke). 

 Trganje papirja 
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14.2 NIVO SPRETNOSTI Z ŽOGO DEČKA Z DS NA PRVEM 
MERJENJU 

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov prvega merjenja na področju spretnosti z žogo 

Testne naloge (1. merjenje) Rezultat Standardna ocena 

Lovljenje vrečke s fižolom 4/10 ulovov 2 

Kotaljenje žoge v gol 4/10 golov 1 
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Graf 3: Nivo spretnosti z žogo dečka z DS na prvem merjenju 

 

 Tabela 5 in Graf 3 prikazujeta nivo spretnosti z žogo na prvem merjenju. Vsebujeta naslednji 

dve nalogi: lovljenje vrečke s fižolom in kotaljenje žoge v gol. Iz grafa razberemo, da je 

deček dosegel boljši rezultat pri nalogi, kjer je žogo kotalil v gol, saj je standardna ocena 1. 

Od desetih poskusov je zadel 4-krat. S tem rezultatom se je zelo približal povprečju. Pri 

lovljenju vrečke s fižolom je bila standardna ocena 2, saj je od desetih metov ujel 4. Rezultati 

so pri obeh nalogah pod povprečjem. Skupna vsota vseh nalog na področju spretnosti z žogo 

je 3. Tako deček na prvem merjenju na področju spretnosti rok pade točno v 15. percentil. To 

naj bi pomenilo, da pomoči ne potrebuje. Vendar moramo biti pri interpretaciji pazljivi, saj to 

področje zajema majhno število nalog. Tako so dosežki na podtestu manj stabilni od dosežkov 

na celotnem testu. 

 

Cunningham (1999) je zapisal, da predmet, ki ga dobijo v roke, otroci z Downovim 

sindromom precej manj raziskujejo. Tudi njihova postavitev roke, glede na obliko in velikost 

predmeta, je manj spretna.  
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Sporočila skozi živčne poti potujejo počasneje. Gre za drugačno strukturo živčnega tkiva, ki 

se kaže v tem, da sporočilo potrebuje več časa, da pride do možganov. Tudi informacija, ki jo 

možgani pošljejo nazaj, potuje počasneje, kot je normalno. Obdelava sporočila, razumevanje, 

reagiranje je tudi počasnejše. Otroci z DS težko uskladijo in uredijo informacije, ki prihajajo 

iz različnih sistemov (koordinacija oči–roke). To pomeni, da otrok s pogledom ne more 

nadzirati roke in zato ne doseže želenega predmeta. (Cunningham, 1999) 

Prav tako pa imajo otroci z DS daljši reakcijski čas v primerjavi z njihovimi vrstniki ter 

drugimi oblikami duševne prizadetosti. Gib, ki ga izvedemo kot odgovor na nek dražljaj, se 

pri njih pojavi z manjšim zamikom. Tako nam da vtis počasnega gibanja. To je potrdila tudi 

raziskava Blairsa in Kerra leta 1985. Rezultati so pokazali, da otroci z Downovim sindromom 

odreagirajo na dražljaj 300 ms kasneje kot kontrolna skupina. 

Merlak (2006) je ugotovila, da deklica s cerebralno paralizo na področju koordinacije rok, ki 

zajema tudi lovljenje žoge, dosega podpovprečni rezultat. 

Prav tako tudi Filipčič (2006) ugotavlja, da lovljenje žoge zahteva prostorsko in časovno 

prilagoditev roke, glede na hitrost približujoče se žoge, zato lahko rečemo, da je zapletena 

koordinacijska sposobnost. To je potrdila tudi njena raziskava (2006), z naslovom Analiza 

lovljenja žoge pri otrocih z Downovim sindromom. Ugotovila je, da je razlika med skupino 

otrok z Downovim sindromom in skupino, kjer so bili otroci brez motenj v razvoju, statistično 

pomembna. Ta se kaže pri odstotku zgrešenih žog med skupinama. Otroci z DS so zgrešili 30 

% vseh žog, otroci brez motenj v razvoju pa 7 % vseh žog. Tako so otroci z DS počasnejši pri 

lovljenju žoge, saj so zamudili tisti optimalni čas, v katerem so morali žogo prijeti. 
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Tabela 6: Opažanja nadzora telesa/drže pri prvem merjenju na področju: lovljenje vrečke s 

fižolom in kotaljenje žoge v gol 

LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM (1. 

merjenje) 
KOTALJENJE ŽOGE V GOL (1. merjenje) 

S pogledom ne sledi gibanju vrečke. Ne gleda, kam cilja. 

Rok ne dvigne simetrično. Pri kotaljenju ne zaniha z roko. 

Dlani in roke ima široko narazen, prste 

iztegnjene. 
Nadzor smeri je spremenljiv. 

Telo je togo. 
Slabo presoja silo kotaljenja (premočno ali 

prešibko). 

Ne premakne se, dokler vrečka ne zadene 

telesa. 
Gibov ne izvaja tekoče. 

Ne prilagodi se višini in smeri meta. 

Gibov ne izvaja tekoče. 

 

Na podlagi rezultatov prvega merjenja hipotezo 1 potrdim. 

 

14.2.1 Nivo in napredek spretnosti z žogo dečka z DS po 5-tedenskem 
gibalnem programu 

 

Tabela 7: Primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja na področju spretnosti z žogo 

Testne naloge  
Rezultat (1. 

merjenje) 

Standardna 

ocena (1. 

merjenje) 

Rezultat ( 

2. merjenje) 

Standardna 

ocena (2. 

merjenje) 

Lovljenje vrečke 

s fižolom 
4/10 ulovov 2 5/10 ulovov 1 

Kotaljenje žoge 

v gol 
4/10 golov 1 2/10 golov 3 
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Graf 4: Nivo in napredek spretnosti z žogo dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem programu 

 

Tabela 7 in Graf 4 prikazujeta nivo in napredek dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem 

programu na področju spretnosti z žogo. Tako kot v prvem sta tudi tukaj prisotni naslednji 

testni nalogi: 

 Lovljenje vrečke s fižolom: graf nam pokaže, da je standardna ocena pri drugem 

merjenju 1. To pomeni, da je v primerjavi s prvim merjenjem napredoval, saj je 

rezultat izboljšal za 1 standardno oceno oziroma en ulov. Rezultat je še vedno pod 

povprečjem.  

 Kotaljenje žoge v gol: standardna ocena je 3. Deček pri tej nalogi v primerjavi s prvim 

testiranjem ni napredoval, saj je zadel le 2 gola od 10 poskusov (prvo merjenje 4 

goli). Tako je še vedno po povprečjem. Razlog, zakaj ni prišlo do napredka, mi ni 

znan. Vem pa, da se je deček pri tej vaji bolj zabaval z žogico in potreboval več 

vzpodbud. 

 

Skupna vsota vseh nalog na področju spretnosti z žogo pri drugem testiranju je 4. Deček tako 

pade med 5. in 15. percentil, kar pomeni, da sami presodimo, če deček pomoč potrebuje.  

 

Cvikl (2007) je v diplomskem delu ugotovila, da je deklica z DS na podtestu koordinacije rok 

(lovljenje žoge z obema rokama, odbijanje in lovljenje žoge s prednostno roko, ciljanje v 

tarčo …), dosegla boljši rezultat in se s tem malo približala vrstnicam. To je utemeljila z 
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razlogom, da so lovljenje žoge, ciljanje žoge ... naloge, ki jih deklica dobro pozna. Prav tako 

pa prihaja iz družine, kjer dobi veliko vzpodbud, ima različne igrače … 

Sama bi se s to ugotovitvijo strinjala, saj je deček svoj rezultat pri lovljenju vrečke s fižolom 

izboljšal lahko tudi zaradi boljšega poznavanja vaj, ki so bile prisotne v 5-tedenskem 

gibalnem programu. To potrdi tudi napredek pri nadzoru telesa, saj le-to ni bilo več togo, s 

pogledom pa je sledil gibanju vrečke. Mislim, da se je deček pri igrah z žogo sprostil, kar je 

posledično vplivalo na boljši rezultat. Tudi on prihaja iz družine, kjer ga zelo spodbujajo in se 

zanimajo zanj. 

 

Tabela 8 : Opažanja nadzora telesa/drže pri drugem merjenju na področju: lovljenje vrečke s 

fižolom in kotaljenje žoge v gol 

LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM (1. 

merjenje) 

LOVLJENJE VREČKE S FIŽOLOM (2. 

merjenje) 

S pogledom ne sledi gibanju vrečke. S pogledom sledi gibanju vrečke. 

Rok ne dvigne simetrično. Rok ne dvigne simetrično. 

Dlani in roke ima široko narazen, prste 

iztegnjene. 

Dlani in roke ima široko narazen, prste 

iztegnjene. 

Telo je togo. Telo ni togo. 

Ne premakne se, dokler vrečka ne zadene 

telesa. 

Ne premakne se, dokler vrečka ne zadene 

telesa. 

Ne prilagodi se višini in smeri meta. Ne prilagodi se višini in smeri meta. 

Gibov ne izvaja tekoče. Gibi niso tekoči. 

KOTALJENJE ŽOGE V GOL (1. 

merjenje) 

KOTALJENJE ŽOGE V GOL (2. 

merjenje) 

Ne gleda, kam cilja. Ne gleda, kam cilja. 

Pri kotaljenju ne zaniha z roko. Pri kotaljenju ne zaniha z roko. 

Nadzor smeri je spremenljiv. Nadzor smeri je spremenljiv. 

Slabo presoja silo kotaljenja (premočno ali 

prešibko). 

Slabo presoja silo kotaljenja (premočno ali 

prešibko). 

Gibov ne izvaja tekoče. Gibov ne izvaja tekoče. 
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Kot sem že omenila, se je na področju nadzora telesa napredek pokazal pri lovljenju vrečke s 

fižolom. Deček je bil pri drugem merjenju bolj sproščen in je sledil gibanju vrečke s 

pogledom. To pa je seveda vplivalo na napredek. 

 

Na podlagi rezultatov drugega merjenja hipotezo 4 delno potrdim. 

 

14.2.2 Predstavitev gibalnega programa za razvoj spretnosti z žogo 

Za razvoj spretnosti z žogo sem izbrala naslednje vaje: 

 

 Odbijanje žoge 

Lovljenje odbijajoče se žoge poteka tako, da deček stoji pred mano in mu odbijem žogo. Ko 

se žoga odbija, jo lahko ulovi. Prednost je v tem, da jo ulovi v katerikoli višini, tudi če jo 

vzame čisto na koncu, ko se že skoraj kotali. Tako mu daje občutek samozavesti, da je ulovil 

žogo. Postopoma žogo ujame, ko je še v zraku. 

 

 

SLIKA 13: Odbijanje žoge 

   (Vir: Hafner Saša, 2012) 

 

 Balon 

Gre za igro, kjer si podajava, odbijava balon. Postopoma otroku dajem navodila, naj balon 

ujame. Prednost vaje je v tem, ker je balon lažji od žoge in zato počasneje pada navzdol. Tako 

ima otrok več časa, da ga ujame.  

Dečku je ta vaja delala težave, ker je zamižal, ko se je balon približeval in ga je teže prijel kot 

žogo. 
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SLIKA 14: Lovljenje balona 

 (Vir: Hafner Saša, 2012) 

 

 Lovljenje vrečk z različnimi materiali 

Gre za vrečke, ki so polnjene z različno vsebino. V nekaterih je riž, v drugih mivka. Tako 

lahko otroku popestrimo igro in se enkrat podajamo z žogo, potem zamenjamo in lovi vrečke. 

S tem se privaja na različne oblike, težo …  

Deček je vrečke laže lovil kot žoge, se je pa z njimi hitreje začel igrati (jih metati). 

 

                         
SLIKA 15: Vrečke z različnimi materiali SLIKA 16: Ulov vrečke   

(Vir: Hafner Saša, 2012)    (Vir: Hafner Saša, 2012)  
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14.3 NIVO STATIČNEGA RAVNOTEŽJA DEČKA Z DS NA PRVEM 
MERJENJU 

Tabela 9: Prikaz rezultatov prvega merjenja na področju statičnega ravnotežja 

Testne naloge (1. merjenje) Rezultat (1. merjenje) 
Standardna ocena (1. 

merjenje) 

Statično ravnotežje (desna 

noga) 
Ne zadrži ravnotežja. 5 

Statično ravnotežje (leva 

noga) 
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Graf 5: Nivo statičnega ravnotežja dečka z DS na prvem merjenju 

 

 Tabela 9 in Graf 5 nam prikazujeta nivo statičnega ravnotežja na prvem merjenju. Iz grafa 

lahko razberemo, da je standardna ocena dečka 5, kar pomeni, da ravnotežja na eni nogi ni 

zadržal niti sekunde. 

 Tudi Cvikl (2007) je ugotovila, da je deklica z DS na področju ravnotežja močno zaostajala 

za svojimi vrstnicami. Na prednostni nogi je stala dve sekundi. Od osmih nalog na področju 

ravnotežja je dobila 9 točk, medtem ko so njene vrstnice v povprečju dobile 26 točk. 

Prav tako tudi Pučnik (2003) v svojem diplomskem delu Ocena ravnotežja pri otrocih z 

Downovim sindromom ugotavlja, da imajo otroci z DS bistveno slabše ravnotežje od otrok z 

normalnim gibalnim razvojem (le dva otroka od desetih z DS sta zadržala ravnotežje na eni 

nogi). Ugotovila je tudi, da se ravnotežje izboljšuje z razvojem oziroma naraščanjem starosti. 

Vendar pri otrocih z DS izboljšanje ravnotežja ne narašča zmeraj sorazmerno s starostjo. 
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Merlak (2006) je tudi prišla do spoznanja, da deklica s cerebralno paralizo dosega 

podpovprečni rezultat na področju ravnotežja (statičnega in dinamičnega). 

 

Tabela 10: Opažanja nadzora telesa/drže pri prvem merjenju na področju statičnega 

ravnotežja 

STATIČNO RAVNOTEŽJE (1. merjenje) 

Glave in oči ne drži mirno. 

S pretiranimi gibi rok in trupa moti 

ravnotežje. 

Drža telesa je toga. 

Izvaja malo ali nič gibov rok, ki mu 

pomagajo ohranjati ravnotežje. 

 

Na podlagi rezultatov prvega merjenja hipotezo 5 potrdim. 

 

14.3.1 Nivo in napredek statičnega ravnotežja dečka z DS po 5-
tedenskem gibalnem programu 

 

Tabela 11: Primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja na področju statičnega 

ravnotežja 

Testne naloge  
Rezultat (1. 

merjenje) 

Standardna 

ocena (1. 

merjenje) 

Rezultat ( 

2. merjenje) 

Standardna 

ocena (2. 

merjenje) 

Statično 

ravnotežje 

(desna noga) Ne zadrži 

ravnotežja. 
5 

3 sekunde 

1,5 
Statično 

ravnotežje (leva 

noga) 

4 sekunde 
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Graf 6: Nivo in napredek statičnega ravnotežja dečka z DS po 5-tedenskem gibalnem 

programu 

 

Tabela 11 in Graf 6 nam prikazujeta nivo in napredek statičnega ravnotežja po 5-tedenskem 

gibalnem programu. Vidimo, da je standardna ocena prvega merjenja 5, saj deček ni niti 

sekunde zadržal ravnotežja na eni izmed nog. Po 5-tedenskem gibalnem programu je deček 

zelo napredoval in dobil standardno oceno 1,5. Tako je na desni nogi zadržal ravnotežje 3 

sekunde, na levi pa 4. Napredoval je za 3,5 standardne ocene, vendar je njegov rezultat še 

vedno pod povprečjem. 

 

Statično ravnotežje je sposobnost, ki nam pomaga hitro oblikovati nadomestne gibe, ki so 

sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v statičnem ravnotežnem položaju. 

(Pistotnik, 1999) 

 Pieterse, Treloar in Cairns (2000) pravijo, da naj bi otrok v starosti 3 do 4 leta na boljši nogi 

zadržal ravnotežje 5 sekund. Deček je zdržal štiri sekunde. 

Za razvoj ravnotežja je potrebna situacijska vadba z veliko ponovitvami. To se je odražalo 

tudi pri dečku, ker sva delala veliko različnih vaj z več ponovitvami. Predvsem hoja po 

stopnicah je bila prisotna vsak dan in tako zelo vplivala na razvoj statičnega ravnotežja.  

Če enkrat z vadbami prenehamo, to vpliva tudi na razvoj ravnotežja. (Pistotnik, 1999) 

Tudi Cunningham (1999) pravi, da je pri otrocih z DS problem ravnotežja in nadzora drže 

telesa pogost v vseh starostnih skupinah. Kot sem že omenila, imajo otroci z DS zakasneli 
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razvoj - zrelost možganov in relativno majhen volumen možganov in možganskega debla. 

Opisana odstopanja vplivajo na razvoj ravnotežja, hitrost teka in koordinacijo.  

  

Tabela 12: Opažanja nadzora telesa/drže pri drugem merjenju na področju statičnega 

ravnotežja 

1. merjenje 2. merjenje 

Glave in oči ne drži mirno. Deček glavo in oči drži mirno. 

S pretiranimi gibi rok in trupa moti 

ravnotežje. 

Ne izvaja pretiranih gibov, ki bi motili 

ravnotežje. 

Drža telesa je toga. Drža telesa je bolj sproščena. 

Izvaja malo ali nič gibov rok, ki mu 

pomagajo ohranjati ravnotežje. 

S pomočjo rok si pomaga ohranjati 

ravnotežje. 

 

Iz Tabele 12 vidimo, da je deček napredoval prav na vseh področjih statičnega ravnotežja pri 

nadzoru telesa. Mislim, da ko je dobil zaupanje, da se mu ne bo nič zgodilo, je telo postalo 

bolj sproščeno. To se je zelo dobro videlo pri hoji po stopnicah navzgor, kjer na začetku ni 

želel opravljati vaje, saj se je bal, da bi padel, kasneje pa je samostojno prehodil stopnice. 

Redne, raznolike in zanimive vaje so prinesle uspeh.  

 

Na podlagi rezultatov drugega merjenja hipotezo 6 potrdim. 

 

14.3.2 Predstavitev gibalnega programa za razvoj statičnega ravnotežja 

Za razvoj statičnega ravnotežja sem izbrala naslednje vaje: 

 

 Priprave za razvoj ravnotežja na eni nogi 

Opis vaje: Pokleknem pred dečka in ga primem nad zapestjem, s tem mu preprečim, da bi se 

me lahko držal za roke in dobil oporo. Roke ima rahlo od sebe. Tako z njegovimi rokami 

uravnavam držo (se zravna), mu vmes prigovarjam, naj gleda mene. In ko roke postanejo 

»mehke«, takrat stoji pravilno in zadržuje ravnotežje. Skupaj za vsako nogo posebej štejeva 

do tri in postopek večkrat ponoviva. Pomembno pri tej vaji je, da postopoma odmikam svoje 

roke (začnem z eno, kasneje obe) do točke, ko sam zadrži ravnotežje tri sekunde. Vajo lahko 

izvajamo vsak dan nekaj minut.  
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SLIKA 17: Ravnotežje na eni nogi  

  (Vir: Hafner Saša, 2012) 

 

 Hoja čez različno visoke ovire (palica, obroči po tleh, ovira, visoka 10cm) 

Gre za vaje, kjer je prisotno ravnotežje na eni nogi. Vsakič, ko prestopi oviro, je nekaj sekund 

na eni nogi. Tako mu lahko prilagajmo različno visoke ovire. Začnemo z nižjimi in 

nadaljujemo do višjih, pri katerih je dlje časa na eni nogi.     

                                                                                                                  

SLIKA 18: Prestopanje palice              SLIKA 19: Prestopanje višjih kock  

 (Vir: Hafner Saša, 2012)                  (Vir: Hafner Saša, 2012) 

 

   

SLIKA 20: Stopanje v obroče  

     (Vir: Hafner Saša, 2012) 
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 Poligon iz prej omenjenih ovir 

Uporabimo različno visoke ovire, iz katerih sestavimo poligon. 

 

  

SLIKA 21: Poligon 

   (Vir: Hafner Saša, 2012) 

 

 Hoja po stopnicah navzgor in navzdol 

Gre za vajo, kjer je prisotno ravnotežje na eni nogi, vsakič, ko stopi na stopnico in se z drugo 

nogo odrine. Pomembno je, da otroku damo občutek varnosti, saj se nekateri zelo bojijo, da bi 

padli. Izvajamo jo lahko tako, da hodimo za otrokom in ga držimo za roke. Pazimo, da se nas 

otrok ne drži, temveč mi držimo njega. Na začetku trdno, nato pa počasi spuščamo. Za hojo 

navzdol delamo podobno, le da mi hodimo pred otrokom. 

Z dečkom sva vajo izvajala vsak dan. Tako je zelo hitro napredoval in začel sam hoditi po 

stopnicah, kar se je pa odražalo tudi na ravnotežju na eni nogi. 

                                                  

SLIKA 22: Hoja po stopnicah navzgor s pomočjo  SLIKA 23: Samostojna hoja navzgor 

  (Vir: Hafner Saša, 2012)                      (Vir: Hafner Saša, 2012) 
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SLIKA 24: Samostojna hoja navzdol  

  (Vir: Hafner Saša, 2012) 

14.4. NIVO DINAMIČNEGA RAVNOTEŽJA NA PRVEM MERJENJU 

 

Tabela 13: Prikaz rezultatov prvega merjenja na področju dinamičnega ravnotežja 

Testne naloge (1. merjenje) Rezultat (1. merjenje) 
Standardna ocena (1. 

merjenje) 

Dinamično ravnotežje 

(preskakovanje vrvi) 
Ne preskoči vrvi. 5 

Dinamično ravnotežje (hoja 

po prstih) 

6 pravilnih korakov od 

največ 15 
2 
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Graf 7: Nivo dinamičnega ravnotežja na prvem merjenju 

 

Tabela 13 in Graf 7 prikazujeta nivo dinamičnega ravnotežja na prvem merjenju. Prisotni sta 

bili dve nalogi: preskakovanje vrvi in hoja po prstih. Iz grafa razberemo, da se je deček bolje 

odrezal pri hoji po prstih, kjer je dosegel standardno oceno 2 (prehodil je 6 korakov od 15), 
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kot pa pri preskakovanju vrvi, kjer je bila standardna ocena 5, saj vrvi ni preskočil. Rezultat je 

pri obeh nalogah pod povprečjem. 

Percentilni rang za statično in dinamično ravnotežje v testnem inštrumentariju se določi na 

podlagi obeh ravnotežij skupaj. Če tako seštejemo vse skupne dosežke nalog, na prvem 

testiranju pri statičnem in dinamičnem ravnotežju (5+5+2) dobimo vsoto 12. Deček pade pod 

5. percentilni rang, kar pomeni, da na področju ravnotežja potrebuje pomoč.  

 

Pučnik (2003) je ugotovila, da hoja po prstih naprej otrokom z Downovim sindromom 

predstavljala najmanj težav. Uspešno jo je izvedla več kot polovica otrok. Ko je primerjala 

otroke z DS z otroki z normalnim gibalnim razvojem, je ugotovila, da je testna naloga hoja po 

prstih naprej predstavljala najmanjšo razliko v uspešnosti teh dveh skupin otrok. 

Podobne rezultate je dobila tudi Cvikl (2007), saj se je deklica izmed osmih nalog na področju 

ravnotežja najbolje izkazala prav pri hoji po črti. Črto je morala prehoditi z normalnimi koraki 

in ne po prstih, kot je to zahtevala naloga, ki sta jo je izvedla deček in deklica (BOT-test).  

Merlak (2006) je tudi prišla do spoznanja, da deklica s cerebralno paralizo dosega 

podpovprečni rezultat na področju ravnotežja (statične in dinamičnega). 

 

Tabela 14: Opažanja nadzora telesa/drže pri prvem merjenju na področjih preskakovanja vrvi 

in hoje po prstih 

PRESKAKOVANJE VRVI (1. merjenje) HOJA PO PRSTIH (1. merjenje) 

Pri skoku si ne pomaga z rokami. Ne gleda pred sabo. 

Telo je napeto/togo. 
Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga z 

rokami. 

Na skok se pripravi s celim počepom. Telo je napeto/togo. 

Preveč se napreza. Gre prehitro, da bi lahko bil natančen. 

 

Na podlagi rezultatov prvega merjenja hipotezo 7 potrdim. 
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14.4.1 Nivo in napredek dinamičnega ravnotežja po 5-tedenskem 
gibalnem programu 

 

Tabela 15: Primerjava rezultatov prvega in drugega merjenja na področju dinamičnega 

ravnotežja 

Testne naloge  
Rezultat (1. 

merjenje) 

Standardna 

ocena (1. 

merjenje) 

Rezultat ( 

2. merjenje) 

Standardna 

ocena (2. 

merjenje) 

Dinamično ravnotežje 

(preskakovanje vrvi) 

Ne preskoči 

vrvi. 
5 

Ne preskoči 

vrvi. 
5 

Dinamično ravnotežje 

(hoja po prstih) 

6 pravilnih 

korakov od 

največ 15 

2 

5 pravilnih 

korakov od 

največ 15 

2 
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Graf 8: Nivo in napredek dinamičnega ravnotežja po 5-tedenskem gibalnem programu  

 

Tabela 15 in Graf 8 prikazujeta nivo in napredek dinamičnega ravnotežja po 5-tedenskem 

gibalnem programu. Prisotne so naslednje naloge: 

 Preskakovanje vrvi: vidimo, da se standardna ocena po 5- tedenskem gibalnem 

programu ni spremenila. Deček ni napredoval in rezultat je še vedno  pod 

povprečjem. 

 Hoja po prstih: tudi pri tej nalogi je deček ostal na isti ravni. Standardna ocena 

drugega merjenja je enaka prvemu in znaša 2. Deček ni napredoval, njegov rezultat je 

pod povprečjem.  
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Skupna vsota posameznih nalog pri drugem merjenju za statično in dinamično ravnotežje 

znaša 8,5. Deček spada po drugem merjenju na področju statičnega in dinamičnega ravnotežja 

med 5.  in 15. percentilni rang. Še vedno lahko rečemo, da potrebuje pomoč. 

 

Moje mnenje je, da deček ni preskočil vrvi, ker je ta naloga za starost 4 let še prezahtevna. 

Deček se je ravno naučil sonožnega poskoka in še ta mu včasih predstavlja težave. Vzrok je 

lahko tudi v nizki mišični napetosti, saj je le-ta povezana z ravnotežjem. Pučnik, (2003) 

Istega mnenja je tudi Pučnik (2003), ki je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da otrokom z 

DS predstavlja težavo 10 zapovrstnih sonožnih poskokov brez izgube ravnotežja. Pravi, da 

nekateri tega sploh niso izvedli kljub starosti 6 let. Ta testna naloga je predstavljala največjo 

razliko v uspešnosti med otroki z normalnim gibalnim razvojem in otroki z DS. 

 

Tabela 16:  Opažanja nadzora telesa/drže pri drugem merjenju na področjih preskakovanja 

vrvi in hoje po prstih 

PRESKAKOVANJE VRVI (1. merjenje) PRESKAKOVANJE VRVI (2. merjenje) 

Pri skoku si ne pomaga z rokami. Pri skoku si ne pomaga z rokami. 

Telo je napeto/togo. Telo je napeto/togo. 

Na skok se pripravi s celim počepom. Na skok se pripravi s celim počepom. 

Preveč se napreza. Preveč se napreza. 

HOJA PO PRSTIH (1. merjenje) HOJA PO PRSTIH (2. merjenje) 

Ne gleda pred sabo. Ne gleda pred sabo. 

Pri ohranjanju ravnotežja si ne pomaga z 

rokami. 

Pri ohranjanju ravnotežja si pomaga z 

rokami. 

Telo je napeto/togo. Telo ni napeto/togo. 

Gre prehitro, da bi lahko bil natančen. Gre prehitro, da bi lahko bil natančen. 

 

Deček je pri nadzoru telesa napredoval le pri hoji po prstih. Natančneje se je napredek 

pokazal na področju sproščenosti telesa, katere prej ni bilo, in pomoči pri ohranjanju 

ravnotežja z rokami. Telo je po 5- tedenskem gibalnem programu sproščeno, ker je deček, po 

mojem mnenju, dobil zaupanje v naloge in tudi vame, da pazim nanj. Namerno sem izbrala  

naloge, kot so: hoja po stopnicah, hoja po klopci, saj si mora pri tem pomagati z odročitvijo 

rok. Tako je posledično izboljšal tudi svojo držo pri hoji po prstih. 

 

Na podlagi rezultatov drugega merjenja hipotezo 8 zavrnem. 
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14.4.2 Predstavitev gibalnega programa za razvoj dinamičnega 
ravnotežja 

Za razvoj dinamičnega ravnotežja sem izbrala naslednje vaje: 

 

 Hoja po klopi 

Je vaja, pri kateri si mora otrok z odročitvijo rok pomagati ohranjati ravnotežje med hojo. To 

vajo bi lahko na začetku izvajali tudi na tleh, kot hojo po črti, hojo po deski. 

 

   

SLIKA 25: Hoja po klopi  

(Vir: Hafner Saša, 2012.) 

 

Ker se vaje statičnega in dinamičnega ravnotežja povezujejo, sem uporabila iste vaje tudi 

za razvijanje dinamičnega ravnotežja. 

 

 Hoja čez različno visoke ovire (palica, obroči po tleh, ovira, visoka 10cm) 

 Poligon 

 Hoja po stopnicah navzgor in navzdol 
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15. SKLEP 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti nivo motoričnih sposobnosti dečka z Downovim sindromom 

in njegov napredek po 5-tedenskem gibalnem programu. V nalogo so bile zajete naslednje 

motorične sposobnosti: spretnost rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje.  

 

Dosegla sem vse cilje, ki sem si jih zastavila in tako ugotovila naslednje: 

 

1. Deček z Downovim sindromom pri prvem merjenju na področju spretnosti rok dosega 

podpovprečni rezultat. S to ugotovitvijo sem potrdila hipotezo 1. 

 

2. Rezultati dečka z Downovim sindromom so po 5-tedenskem gibalnem programu še 

vedno podpovprečni, vendar pa je na področju spretnosti rok delno napredoval. Pri 

nalogi vstavljanje kovancev je napredoval, kocke je pri drugem merjenju nanizal 

hitreje in tako izboljšal čas, vendar ne standardne ocene. Testna naloga sledenje 

kolesarski stezi mu je povzročala težave in napredka ni bilo. Hipotezo 2 sem delno 

potrdila. 

 

3. Predstavila sem 5- tedenski gibalni program za razvoj spretnosti rok in vse vaje tudi 

opisala. 

 

4. Na področju spretnosti z žogo je deček z Downovim sindromom pri prvem merjenju 

dosegel podpovprečni rezultat. Hipotezo 3 sem potrdila. 

 

5. Po 5-tedenskem gibalnem programu so dečkovi rezultati, na področju spretnosti z 

žogo še vedno podpovprečni. Od dveh nalog, ki obsegata to področje, je napredoval le 

pri eni (lovljenje vrečke s fižolom) in tako delno napredoval. Na podlagi teh rezultatov 

sem hipotezo 4 delno potrdila. 

 

6. Predstavila sem 5-tedenski gibalni program za razvoj spretnosti z žogo. Vse vaje sem 

opisala, predstavila in slikovno ponazorila. 
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7. Deček z Downovim sindromom je na področju statičnega ravnotežja na prvem 

merjenju dosegel podpovprečni rezultat. Hipotezo 5 sem na podlagi pridobljenih 

rezultatov potrdila. 

 

8. Na področju statičnega ravnotežja so rezultati dečka po 5-tedenskem gibalnem 

programu še vedno pod povprečjem, vendar je na tem področju zelo napredoval. Pred 

začetkom programa ni ravnotežja na eni nogi zadržal niti sekunde. Po končanem 

programu pa je na desni nogi zdržal 3 sekunde, na levi pa 4. Hipotezo 6 sem na 

podlagi omenjenih rezultatov potrdila. 

 

9. Predstavila in opisala sem tudi gibalni program za razvoj statičnega ravnotežja. 

 

10.  Rezultati dečka z Downovim sindromom na prvem merjenju na področju 

dinamičnega ravnotežja so pod povprečjem. Hipotezo 7 sem potrdila. 

 

11. Raziskava je pokazala, da so rezultati dečka na področju dinamičnega ravnotežja po 

končanem 5-tedenskem gibalnem programu še vedno pod povprečjem. Rezultat na 

prvem in drugem merjenju je bil enak. Deček ni napredoval. Hipotezo 8 na podlagi 

pridobljenih rezultatov potrdim. 

 

12. 5-tedenski gibalni program za razvoj dinamičnega ravnotežja sem opisala in slikovno 

ponazorila. 

 

Preden sem ocenila motorične sposobnosti dečka z Downovim sindromom, sem predvidevala, 

da bo na vseh področjih na prvem merjenju (spretnost rok, spretnosti z žogo ter statično in 

dinamično ravnotežje) dosegel podpovprečni rezultat. Svoja pričakovanja sem potrdila. 

Nisem pa potrdila pričakovanj, ki so temeljila na napredku po 5-tedenskem gibalnem 

programu, saj deček na vseh področjih po končanem programu ni napredoval.  

 

POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE 

Raziskava je potekala brez večjih težav. Deček je bil vedno pripravljen sodelovati. Ena izmed 

pomanjkljivosti je ta, da bi dečka lahko med prvim in drugim merjenjem posnela s kamero. 

Tako bi lahko še natančneje opisala in primerjala nadzor drže po prvem in po drugem 
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merjenju. S tem bi dobila podatke, ki so bili morda spregledani, vendar bi bili lahko 

pomembni za napredek dečka.   

Pomanjkljivosti vidim še v testnem inštrumenatriju, ker ne preverja nekaterih motoričnih 

sposobnosti, kot so moč, gibljivost in hitrost. Zaradi tega nisem mogla oceniti vseh 

motoričnih sposobnosti dečka. Seveda pa nam testni inštrumentarij zaradi možnosti 

opazovanja kvalitativnih in kvantitativnih podatkov ponudi opazovanje otroka iz različnih 

zornih kotov. 

 

MOŽNOSTI NADALJNJIH RAZISKAV 

Z zaključkom raziskave so se mi hkrati pojavila nova vprašanja. Glede na pridobljene 

rezultate bi raziskavo lahko nadaljevali in ocenili še motorične sposobnosti 4-letne deklice z 

Downovim sindromom. Tako bi videli, ali obstajajo pomembne razlike v motoričnih 

sposobnostih, ki so vezane na spol. Po potrebi bi vzorec otrok z Downovim sindromom lahko 

še povečali. Raziskavo bi lahko razširili še v primerjavo motoričnih sposobnosti med 4-

letnimi dečki z Downovim sindromom in 4-letnimi dečki z normalnim gibalnim razvojem. 

Prav tako pa se mi je zastavilo vprašanje, kakšne bi bile motorične sposobnosti starejših otrok 

z Downovim sindromom. Ali so motorične sposobnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju s 

starostjo bolje razvite? 

 

PRAKTIČNA UPORABNOST 

Moje diplomsko delo ima tudi nekaj prispevkov k praktičnemu področju. Prav gotovo 

nekomu, ki se zanima za motorične sposobnosti otrok z DS, omogoči hiter pregled motoričnih 

sposobnosti 4-letnega dečka z DS. S 5-tedenskim gibalnim programom lahko dobimo različne 

ideje za prilagojeno športno vadbo otrok s posebnimi potrebami. Na tak način vidimo, kako že 

preproste vaje pripomorejo k napredku otroka. Zaradi  njihove preprostosti so opisane vaje 

uporabne na različnih področjih, na primer: v razvojnih vrtcih, v rednih vrtcih, zavodih in 

osnovnih šolah s prilagojenim programom. Lahko jih uporabljamo individualno ali v skupini 

otrok. Zaradi možnosti njihove prilagoditve jih je možno uporabljati v vsakdanu (hoja po 

stopnicah, po pločniku, podajanje žoge z družinskimi člani, pospravljanje gumbov v škatlico). 

 

ZNANSTVENA UPORABNOST 

Raziskava je tudi znanstveno uporabna. V teoretičnem delu so zbrane informacije o telesnih 

značilnostih Downovega sindroma in motoričnem razvoju otroka. Prav tako pa so opisane 

motorične sposobnosti in predstavljen je motorični razvoj otrok z Downovim sindromom. V 
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empiričnem delu pa je predstavljen gibalni program in prikazan nivo motoričnih sposobnosti 

dečka z Downovim sindromom na prvem merjenju ter po 5-tedenskem gibalnem programu. 

Dokazala sem, da se s pravimi vajami da doseči relativno velik napredek pri razvoju 

motoričnih sposobnosti. S povečanjem vzorca otrok bi lahko pridobili še več informacij o 

učinkovitosti posameznih vaj, s čimer bi lahko dobili nekoliko bolj splošne smernice za delo 

na gibalnem področju pri otrocih z Downovim sindromom. Pri tem pa seveda ne smemo 

pozabiti, da je pri vsakem otroku pomembna individualizacija in prilagajanje vaj njegovim 

potrebam.  

 

S svojim diplomskim delom sem prišla do spoznanja, kako lahko le majhen delček, en 

kromosom, pusti velike spremembe na področju motorike. Zaradi tega spoznanja se zavedam, 

kako zelo pomembno je, da otrokom, kot je  ta deček, in še mnogim drugim, omogočimo čim 

več izkušenj na motoričnem področju. Potrebno je, da imajo vsi enakovredne možnosti za 

vključitev v gibalne dejavnosti, saj bodo le tako pridobili pozitivnejšo samopodobo, več 

socialnih stikov in s tem povezano večjo sprejetost. 
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