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IZVLEČEK
Gibanje in s tem tudi šport je za ljudi zelo pomembna dejavnost. Z gibanjem otrok začne že
takoj po rojstvu in ga razvija skozi celo življenje. Že v otroških letih se kot način gibanja
pojavi šport. Ljudje, ki so kakorkoli gibalno ovirani, so prikrajšani tudi za športno
udejstvovanje z vrstniki. Plavanje je prav za gibalno ovirane osebe zelo primerna športna
dejavnost, saj kljub raznim telesnim okvaram omogoča najbolj optimalen način gibanja. Prav
za gibalno ovirane osebe in druge osebe s posebnimi potrebami je bil razvit Halliwick koncept
plavanja.
V diplomskem delu sem želela prikazati Halliwick koncept plavanja. Ta plavalni koncept se
uporablja za učenje plavanja oz. plavalnih veščin oseb s posebnimi potrebami. Populacija teh
oseb je zelo raznolika, zato je ta način učenja plavanja za njih zelo primeren, saj se izvaja
individualno in se posamezniku popolnoma prilagodi.

V raziskavi sem spremljala napredek prilagoditve in gibanja v vodi 12-letne gibalno ovirane
deklice z motnjo v duševnem razvoju. Prikazala sem praktično uporabo Halliwick koncepta.
Za lažje spremljanje dekličinega napredka sem uporabila test Swimming With Independent
Measurment (v nadaljevanju S. W. I. M.), ki se uporablja za merjenje plavalnih veščin po
Halliwick konceptu.
Ugotovila sem, da se po programu 10 točk Halliwick koncepta lahko napreduje. Učne ure v
bazenu sem prilagodila dekličinim potrebam in stopni prilagojenosti na vodo. Moja varovanka
je skozi srečanja na plavalnem tečaju napredovala, se prilagodila na vodo, postala
samostojnejša. Njen napredek v gibanju v vodi je vplival tudi na gibalno področje izven
bazena ter na počutje v šoli in družini.

KLJUČNE BESEDE
Halliwick koncept plavanja, študij primera, S. W . I. M. test, plavalne veščine, plavanje za
osebe s posebnimi potrebami.
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ABSTRACT

Being physically active is extremely important for everyone. It is something that a child
begins with immediately after being born, and develops throughout the entire life. Sport as a
form of activity usually starts during childhood; individuals who are in any way physically
disabled are often deprived of this kind of activity among peers. Swimming is one of the most
suitable sports for such people. The Halliwick Concept of swimming was designed to meet
the needs of the phisically disabled and those handicapped in any other way.
In my thesis I wanted to illustrate the Halliwick Concept of swimming. It is used as a means
of teaching swimming to the physically disabled. Since the individuals in question can be
very different, this concept offers an ideal way of individualized teaching swimming.
During my research I followed the progress of adjusting to and moving in water of a 12-yearold girl with both physical and mental disability. I demonstrated practical application of the
concept. I used the Swimming With Independent Measurment test (the S.W.I.M. test; it is
used to measure the swimming skills in the Halliwick Concept) to better monitor the girl’s
progress.
I learned that The Ten Point Programme is very effective. I adjusted the swimming lessons so
that they met the girl’s needs and her level of adjustment to water. My charge demonstrated
great progress throughout the swimming course, as well as adjusting to water and becoming
more independent. Her progress in water also proved to have an effect on her moving outside
the pool as well as on her well-being at school and home.

KEYWORDS
The Halliwick Concept of swimming, case study, the S.W.I.M. test, swimming skills,
swimming for the disabled
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1.0 UVOD
Otrok se mora po rojstvu marsičesa naučiti, pa ne samo otrok, vsak človek in to do konca
življenja. Vendar pa je v zgodnjem otroštvu način učenja in pridobivanja informacij močno
odvisen od ene stvari – gibanja. Otrok preko gibanja (mimika, plazenje, lazenje, hoja, drugi
gibi) komunicira z okolico (na kar opozarja že Piage), raziskuje, se uči o svojem telesu, o
odnosih do drugih in do stvari (tudi o odnosu med njimi). Tako preko gibanja in
informacij/izkušenj, ki jih z njim pridobi, razvija svoje kognitivne, konativne in motorične
dimenzije razvoja, ki so potrebne za neko skladno, sinhrono in uigrano celoto (skladen
razvoj). Od skladnega razvoja pa je pa je odvisna kvaliteta življenja otroka in kasneje, ko
odraste, odraslega. Gibanje pripomore k razvijanju mišičnih funkcij, vitalnosti, posledično
zdravega telesa (srce, skelet, možgani ..…), dobrega počutja, otrok si tudi z gibanjem oblikuje
samopodobo, samozavest, socialne stike, da razvija svoje sposobnosti ter spretnosti in je tako
aktiven v odnosu do sebe, svojega življenja in drugih. Če je otrok kakorkoli gibalno omejen,
bodo njegove možnosti celostnega razvoja zelo zmanjšane, saj bo prikrajšan za delež
določenih izkušenj/informacij, ki jih lahko pridobi le na način, da se giblje. To lahko resno
ogrozi kvaliteto njegovega življenja in ne samo njegovega, tudi vseh tistih, ki so mu blizu.
Tak otrok bo imel težave na vseh področjih (motorično, kognitivno, konativno), saj so med
seboj tesno povezana in odvisna druga od druge. Zato je treba otrokovo gibanje spodbujati,
mu dovoliti čim več izkušenj, ki jih lahko tako pridobi, saj si tako postavlja temelje svojega
razvoja. Vloga gibanja je glede na vse napisano predvsem zagotovitev najboljše možne
kvalitete življenja vsakega posameznika, ki se ustvarja že od otroških let, ko je gibanje
otrokov primarni način učenja. (Tancig 2005/2006)

1.1 GIBANJE
Gibanje je za človeka zelo pomembno, saj odločilno vpliva na dobro telesno in duševno
počutje. Otroci, ki so kakorkoli gibalno ovirani, so običajno prikrajšani pri športnih
dejavnostih, saj ne zmorejo enakega športnega udejstvovanja kot njihovi vrstniki, ki nimajo
teh težav. Zato jim je potrebno športne dejavnosti prilagoditi tako, da jim omogoča pravo
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mero vključenosti in primerno obliko neomejenega gibanja (Štemberger, 2004). Za gibalno
ovirane osebe je zelo primeren element gibanja voda.

1. 2 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Po Zakonu o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami, spadajo v kategorijo otrok s posebnimi
potrebami vsi tisti otroci z: motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otroci z motnjami
vedenja

in

osebnosti.

(vir:

http://www.pfmb.uni-

mb.si/files/stud_gradivo_oddelek/9967_ZUOPP.PDF )

1. 2. 1 Slepi in slabovidni otroci
Gre za skupino otrok, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega polja. Njihove posebne potrebe
ter se nahajajo na kontinuumu, od lažjih do težjih. Zaradi narave svojih primanjkljajev so
upravičeni do različnih blagih do intenzivnih oblik pomoči ter programov vzgoje in
izobraževanja. (vir: http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 2 Gluhi in naglušni otroci
V to skupino otrok spadajo vsi gluhi in naglušni otroci, ki imajo okvare, ki zajemajo uho,
ušesne strukture ter njegove funkcije. Tudi oni so upravičeni do različnih oblik ter intenzitet
pomoči

(na

kontinuumu)

v

vzgojno

http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)
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1. 2. 3 Otroci z govorno – jezikovnimi motnjami
Ti otroci imajo motnje predvsem na področjih, ki zajemajo usvajanje, razumevanje ter
govorno izražanje, in niso posledica izgube sluha. Težave se razprostirajo na kontinuumu od
blagih, težjih do težkih, prav tako je usmerjena tudi pomoč in vzgojno-izobraževalni
programi, do katerih so upravičeni. (vir: http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 4 Gibalno ovirani otroci
So otroci s prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, poškodbami gibalnega aparata, centralnega
ali perifernega živčevja. V procesu vzgoje in izobraževanja so upravičeni do različnih oblik
pomoči ter vzgojno-izobraževalnih programov, glede na naravo, vrsto, stopnjo, obliko gibalne
oviranosti. (vir: http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 5 Dolgotrajno bolni otroci
V to kategorijo spadajo otroci z dolgotrajnimi, kroničnimi motnjami ter boleznimi, ki jih
zaradi dolgotrajnosti (ne izzveni v treh mesecih) ovirajo v procesu vzgoje in izobraževanja.
Potrebujejo dodatne oblike pomoči ter prilagoditev šolskega programa, do česar so
upravičeni.
Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, alergološke,
revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke bolezni,
psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje
prehranjevanja. (vir: http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)
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1. 2. 6 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
To so otroci, pri katerih je prišlo zaradi določenega (znanega, neznanega) vzroka do motenj v
delovanju centralnega živčnega sistema, zaostankov v kognitivnem, motoričnem ter
socialnem razvoju (pomnenje, pozornost, mišljenje, koordinacija, komunikacija itd.). Pri tej
skupini otrok se kažejo izrazite težave na področju temeljnih šolskih veščin: branje, pisanje,
pravopis ter računanje. Po zakonu so upravičeni do različnih oblik, stopenj, vrst pomoči, glede
na stopnjo njihove posebne potrebe (kontinuum posebnih potreb ter oblik pomoči in
programov). Delitev učnih težav: splošne učne težave, specifične učne težave ter primanjkljaji
na posameznih področjih učenja (edini iz te skupine z odločbo o usmerjanju). (vir:
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 7 Otroci z motnjami vedenja in osebnosti
So otroci z ti. disocialnim vedenjem, katerega lastnosti sta stopnja intenzivnosti ter trajanja.
Zaradi narave svojih posebni potreb imajo težave predvsem s socialno integracijo. (vir:
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 8 Otroci z več motnjami
V to skupino spadajo otroci, ki imajo hkrati prepoznanih

več primanjkljajev, na več

področjih. Upošteva se otrokova primarna posebna potreba oz. primanjkljaj, na podlagi
katerega se določijo vrsta, oblika in stopnja pomoči v procesu vzgoje in izobraževanja. (vir:
http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 2. 9 Otroci z motnjami v duševnem razvoju
Pri svojem diplomskem delu sem se osredotočila prav na populacijo otrok z motnjami v
duševnem razvoju. Gre za otroke, ki imajo znižano splošno ali specifično raven
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inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem
področju ter pomanjkanje veščin, kar privede do neskladja med njihovo mentalno ter
kronološko starostjo.
Kadar govorimo o otrocih z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, imamo v mislih otroke,
pri katerih se kaže neharmonični razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega
izvajanja z dodatno strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja.
Glede na motnje v duševnem razvoju slovenska šolska zakonodaja se razlikuje naslednje
stopnje motenj v duševnem razvoju:
a) Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Otroci, ki

imajo

občutno

znižane

sposobnosti za učenje, kar se odraža pri usvajanju vseh temeljnih šolskih veščin (branje,
pisanje, računanje, govor. Potrebujejo prilagojene pogoje učenja, saj tako lahko dosežejo
temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja,
določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se praviloma usposobijo za
manj zahtevno poklicno delo ter samostojno socialno življenje.
b) Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Otroci imajo posamezne sposobnosti
zelo različno razvite. Pri šolskem učenju načeloma osvojijo osnove branja, pisanja in
računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko dosežejo veliko več.
Sodelujejo v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Uporabljajo lahko nadomestno
komunikacijo. Svoje potrebe in želje znajo izražati in sporočati. Pri skrbi zase zmorejo
preprosta, osnovna opravila, drugače pa potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči
tekom celega življenja. Usposobi se za enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma
usposobijo za povsem neodvisno socialno življenje.
c) Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju. Otroci se usposobijo za najenostavnejša ter
najosnovnejša opravila. Pri skrbi zase večinoma potrebujejo pomoč drugega. Razumejo
enostavna sporočila in se nanje odzivajo. Slabo se orientirajo v širši okolici, v ožjem okolju se
bolje znajdejo, vendar pri tem potrebujejo varstvo. Otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju
ima lahko dodatne težave v gibanju, druge motnje in bolezni.
d) Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju. Otroci so sposobni sodelovati le pri
določenih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje.
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predstavlja tudi samostojno gibanje, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni ter razna
obolenja. Zelo velike težave imajo na področju razumevanja ter sledenja, upoštevanja
navodil.(vir: http://www.zrss.si/default.asp?rub=3481)

1. 3 OTROCI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Gre za tip motnje z značilnimi omejitvami v intelektualnem funkcioniranju ter prilagojenem
vedenju. Kaže se predvsem v sposobnostih pojmovnega, socialnega in praktičnega
prilagajanja. Da je otrok uvrščen v klasifikacijo otrok z MDR, mora biti to motnja, ki se
pojavi pred osemnajstim letom starosti. (http://www.zveza-sozitje.si/motnja-v-dusevnemrazvoju-_mdr_.html )
Navadno otroke z motnjami v duševnem razvoju odkrijejo v prvih razredih osnovne šole, kar
je zelo pozno, saj sta tako pomoč in podpora veliko manj učinkovita kot pa v obdobju, ko
otrok še odrašča. Motnja v duševnem razvoju se zelo povezuje z motoričnim
(psihomotoričnim) razvojem otroka, saj je gibanje človekovo primarno sredstvo za učenje, ti
otroci pa so deležni veliko manj izkušenj, ki bi jih samostojno ter samoiniciativno dobili
preko gibanja. Gibanje namreč omogoča, da se v otroku vzpostavljajo nove nevronske poti,
mreže. Dober primer so bolniki po kapi, ki imajo predpisano fizioterapijo in samo z
razgibavanjem (pasivnim gibanjem) se jim tudi kognitivne funkcije postopoma okrepijo.
Zagotovo največje dejstvo je, da motnja v duševnem razvoju vpliva na kvaliteto življenja teh
posameznikov (materialna, fizična, socialna, osebna, bivanjska dobrobit ter ostale so
zmanjšane, onemogočene), saj tisti s težjimi in težkimi motnjami za »samostojno« življenje
potrebujejo

pomoč

drugih.

(http://www.education.com/reference/article/characteristics-

children-mental-retardation/)
Če se osredotočim na samostojnost oseb oz. otrok z motnjo v duševnem razvoju, je iz
napisanega jasno razvidno, da se v obdobju odraščanja še toliko bolj poveča potreba po
gibanju, ki bi jo lahko izpostavili kot primarno potrebo za kvalitetno življenje. Gibanje jim
namreč omogoča večjo stopnjo neodvisnosti ter samostojnosti.
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Ti otroci imajo predvsem težave na vseh področjih funkcioniranja (kognitivno, socialno,
motorično), kar vpliva tudi na razvoj in razvitost njihovih gibalnih sposobnosti ter spretnosti.
Težave se pojavljajo pri orientaciji na sebi in v prostoru, motnji koncentracije, težavah s
predstavljivostjo, slabšem ravnotežju, slabše razvitih finih in grobih motoričnih spretnostih,
motnjah zaznavanja, nemirnosti, motnjah pomnjenja, komunikaciji, predstavljivosti. (vir:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:w61cCFx4qUkJ:www.oshpuhar.si/mobilna/Dokumenti%2520v%2520skupni%2520rabi/gradivo-ucenci-s-posebnimipotrebami09.doc+&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESiEZ3CvBO1Ftoe8SMvZi94x6rh0RZZTKnso
PTd4q1sbyQ_MX7dpNPzGt9Tazv9Vl93MJFyNDQBruHVjCW67GmPa3qfeDXfTDUlYK9XqDhRdfOdvOwujjEJeYiZCidOeU89Azje&sig=
AHIEtbRJKIPNEDWxav5xwgnvfUJGURvd7A&pli=1)
Težave pri gibanju se poznajo predvsem v načinu izvedbe giba, natančnosti, tempu,
pravilnosti, razumevanju navodil, ponovitvi izvedenega giba ter pri samem konceptu
razumevanja, zakaj je gibanje za njih tako pomembno. Veliko je otrok, ki so pasivni in se
izogibajo gibanju, s čimer pridobivajo odvečno telesno težo ter izgubljajo na samostojnosti.
Zaradi tega sta ogroženi tudi njihova samopodoba ter učna, šolska uspešnost.
Ukvarjanje s športom (npr. plavanje) pripomore k izboljšanem delovanju organskih sistemov,
koncentraciji, zmanjševanju stresa, krepitvi samopodobe, mobilnosti, samostojnosti,
vitalnosti, življenjski energiji, sproščenosti, krepitvi socialnih odnosov, komunikaciji,
kognitivni funkciji, spodbujanju aktivnega življenjskega sloga itd.
Otroci imajo več možnosti gibalnega oz. športnega udejstvovanja. V športnih dejavnostih je
možno sodelovati na več načinov (pojavne oblike športa).


Športna vzgoja: v šoli, vodi jih športni pedagog.



Športna rekreacija: namen je razvedrilo, zabava, kvalitetno preživljanje prostega
časa, izražanje potreb in lastnih interesov.



Vrhunski šport: tu se že pojavi vidik tekmovalnosti, selekcije, iskanje talentov ipd.



Kinezioterapija: gre za obliko športne aktivnosti, kjer je gibanje v funkciji
zdravljenja, rehabilitacije.
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Invalidski šport: to so prilagojene športne dejavnosti, kjer so postavljeni lastni
kriteriji ter pravila.



Prilagojena športna dejavnost: je oblika interdisciplinarnega povezovanja vzgoje in
izobraževanja, rehabilitacije ter kineziologije, da se v proces športnega udejstvovanja
vključi vse osebe, ki potrebujejo drugačne, prilagojene oblike športne vadbe. Bodisi
zaradi posebnih potreb ali kakšnih drugih vzrokov. Filozofija PŠD predpostavlja, da
so se vsi ljudje sposobni naučiti športnih dejavnosti, ki jim bodo dvignile kvaliteto
življenja. Ta veja športne dejavnosti je zelo primerna in podporna za otroke z motnjo v
duševnem razvoju. Plavalno opismenjevanje Halliwick spada ravno v to kategorijo.
(Vute, 1999).

1. 4 POMEN ŠPORTA
Športna aktivnost je ena od temeljnih stvari, ki je nujno potrebna v posameznikovem
življenju, saj krepi tako njegovo fizično pripravljenost in telesne sposobnosti, kot tudi
psihološko stabilnost, ugodno vpliva na duševno počutje in pomaga pri oblikovanju pozitivne
samopodobe, ki je času otroštva in mladostništva še posebej ranljiva. Eden od športov, kjer se
človek lahko celostno in skladno razvija vse do pozne starosti, je brez dvoma plavanje.
Plavanje lahko opredelimo tudi sledeče: »Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z
lastnimi silami, ki mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo.«
(Kampus, 2002.) In ravno to je najbolj pomembno, da ima otrok občutek o nadzoru nad
lastnim telesom, da ga zna uporabljati v različnih okoljih in si tako pridobiva izkušnje, ki ga
delajo bolj samostojnega in samozavestnega, ter ga učijo spoštovanja do samega sebe ter
sprejemanja.

1. 5 PLAVANJE
Najboljša stvar pri športni panogi, kot je plavanje, je dejstvo, da od posameznika ne zahteva
telesno ali fizično zdravega človeka, kar pomeni, da ni primeren le za ljudi z zdravim telesnim
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in duševnim razvojem. Varno terapevtsko oziroma rekreativno sredstvo predstavlja tudi za
osebe s posebnimi potrebami, ne glede na to, v katero od devetih skupin oseb s posebnimi
potrebami spadajo (osebe z motnjo v duševnem razvoju, slepe in slabovidne osebe, gibalno
ovirane osebe, gluhi in naglušni, itd.). Gre za vrsto vadbe, preko katere osebe s posebnimi
potrebami razvijajo in krepijo vse mišične skupine telesa, ne da bi to za njih v normalnih
pogojih predstavljalo prekomerno naprezanje ali preveliko verjetnost poškodb. Zaradi naštetih
stvari je plavanje zelo zaželena oblika telesne aktivnosti (Blatnik, 2012). Vodoravni ter ležeči
položaj, ki ga ima telo v vodi, skupaj z zakonitostmi, ki delujejo na telo (občutek breztežnosti
v vodi) preprečujejo, da bi bil celoten skelet pod vplivom težkih obremenitev. Ob vsem tem
vodno okolje izvablja številne gibe, ki jih med gibanjem na kopnem ne moremo izvajati. Na
podlagi zapisnega je razvidno, da plavanje spada v temeljno športno izobrazbo in je lahko
posebej prilagojeno tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Slednji se plavanja učijo po
posebnem programu plavanja ti. Halliwickovem programu, ki je zelo uspešen.

1. 6 HIDROSTATIČNE IN HIDRODINAMIČNE ZAKONITOSTI VODE
Voda je posebno okolje, ki se loči od kopnega, tudi po tem, da v njej veljajo drugačne ter
specifične zakonitosti, predvsem imamo v mislih hidrostatične ter hidrodinamične zakonitosti.
Ker to pomembno vpliva na izkušnjo plavalca z vodo in njegovo nadaljnje učenje, sem se
odločila tej tematiki nameniti nekaj odstavkov.
Najbolj osnovna stvar, mimo katere pri hidrostatiki in hidrodinamiki ne moremo, je SILA. Ta
predstavlja fizikalno količino, ki nam pove razmerje med opazovanim sistemom in okoljem,
ki sta vedno v medsebojnem delovanju (torej, če prvi deluje na drugega s silo, tudi drugi
deluje nanj z nasprotno enako silo). V vodi opazovani sistem predstavlja plavalec, okolico pa
voda. V vodnem okolju na plavalca delujeta hidrostatična ter hidrodinamična sila. Že sami
imeni nam povesta, da gre za sili v vodi in je ena od njiju statična, torej deluje na plavalca, ko
ta glede na vodo miruje in se glede na površino telesa porazdeli, druga pa je dinamična in na
plavalca deluje, ko se ta glede na vodno okolje giblje (predstavljajo upor), kar pa ne pomeni,
da hidrostatične sile nanj ne delujejo več (Kampus, 2002).
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1.6. 1 Hidrostatične zakonitosti vode
Ko nek predmet položimo v vodo, ta lahko lebdi, potone ali plava. Enako je z našim
plavalcem. Sam položaj plavalčevega telesa je zelo odvisen od specifične mase telesa. Kadar
je neka oseba prvič v stiku z vodo, dobi občutek, da je v vodi lažja kot na kopnem, ima noge
nekoliko težje in zato tonejo ter da se ob globokem vdihu lažje obdrži na gladini vode.
(Kampus, 2002).

1. 6. 2 Specifična masa telesa ali gostota telesa
Je fizikalna količina, ki je določena in predstavlja razmerje med maso telesa in prostornino
telesa. Če je specifična masa telesa (plavalca), ki ga imamo na vodni gladini, manjša od
specifične mase vode, bo telo plavalo. Če sta specifični masi enaki (telesa in vode), bo telo
lebdelo, v primeru pa, ko je specifična masa telesa večja od vodne, bo telo potonilo.
Praviloma je plavalčevo telo lažje od vode oziroma ima manjšo specifično maso kot voda,
zato lahko na njej plava. Sama specifična masa vodnega okolja je odvisna od vrste vode.
Poznamo sladke (jezera, reke, mlake itd.) in slane vode (morje). Specifična masa slane vode
(1027 kg/m³)je zaradi določenih snovi (razni minerali, sol), ki jih v sladkih vodah (1000
kg/m³) ne najdemo, večja, zaradi česar se plavalec lažje obdrži na gladini slane kot pa sladke
vode (Kampus, 2002).
Na specifično maso sladke vode vpliva tudi temperatura, ki jo ta voda ima. Čim bolj je voda
hladna, večjo specifično težo ima. Pri učenju plavanja je potrebno poskrbeti za ustrezno
temperaturo vode v bazenu, kajti ta ne sme biti prehladna ali pretopla, saj ima lahko to
nezaželene učinke na telo in plavalca. Bazeni za prosti čas in rekreacijo, v katerem se gibljejo
neplavalci, mora imeti temperaturo med 28 do 32 stopinj Celzija (Kelvin, 2010).
Tudi plavalec (človek) ima določeno povprečno specifično maso telesa (človek nima stalne
specifične mase, spreminja se že z samim vdihom in izdihom, spolom, starostjo ipd.), ki se
giblje od 0,93 do 1,07 kg/dm³, odvisno od tega, kakšna je sestava njegovega telesa. V največji
meri gostoto telesa določajo kostno, maščobno in mišično tkivo. Oseba z več maščobnega
tkiva se bo lažje obdržala na gladini vode, saj bo njena specifična masa v primerjavi z osebo,
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ki ima več kostnega in mišičastega tkiva, manjša. Iz tega lahko sklepamo, da bolj kot bodo
plavalci koščeni ali mišičasti (večji delež kostnega in mišičnega tkiva), težje se bodo obdržali
na vodi gladini. Po navadi je več mišičnega in kostnega tkiva v predelu nog, zato noge tonejo,
sam trup pa ne. Obratno se dogaja pri osebah, ki so gibalno ovirane in svoje spodnje okončine
(noge) zmorejo le minimalno uporabljati za svoje gibanje, ali pa jih sploh ne. Pri njih se
kostno in mišično tkivo signifikantno zmanjšata in sta slabo razvita, poveča pa se maščobno
tkivo, kar povzroči, da ko so te osebe v vodoravne položaju, njihove noge ne tonejo, ampak
lebdijo oziroma plavajo. Kadar skeletne mišice niso dovolj razvite, da bi se lahko oseba z
njihovo pomočjo obdržala na gladini vode, je pomembno, da se naučijo pravilnega in
kontroliranega dihanja, saj jim to zmanjšuje specifično težo telesa v primerjavi z vodo in tako
ne tonejo.

1. 6. 3 Plovnost telesa
Odvisna je od specifične mase in je sposobnost mirujočega telesa, da se obdrži na vodni
gladini in ne potone. Kadar je telo potopljeno, nanj deluje sila vzgona, ki ga potiska navzgor,
ter sila teže (enaka teži telesa), ki kaže navzdol. Sili sta si po smeri nasprotni. Sila vzgona
predstavlja težo izpodrinjene vode (je enaka teži izpodrinjene vode). Na podlagi velikosti sile
teže in vzgona lahko opredelimo tri stanja plovnosti.


Če je sila vzgona manjša od sile teže, je plovnost negativna in telo se potopi.



Če je sila vzgona enaka sili teže, je plovnost uravnotežena in telo lebdi v vodi pod
gladino.



Če je sila vzgona večja od sile teže, je plovnost pozitivna, telo se dvigne proti vodni
gladini ter izplava na gladino, tako da je samo del telesa potopljen v vodi (sila
vzgona=sila teže).
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1. 6. 4 Ravnotežje telesa v vodi
Položaj, ki ga telo zavzame pod vodno gladino uravnavata sila teže in vzgona oziroma bolj
natančno, prijemališči sile teže in vzgona. Plavalčeva zgradba je nehomogena, zaradi česar sta
legi prijemališč sil teže in vzgona različni.
Ko se ravnovesni položaj plavalca poruši, se prijemališča sil teže in vzgona odmakneta od
skupne navpičnice, kar privede do obračanja telesa, to pa se ne umiri oziroma vrne v
ravnovesni položaj vse dokler nista prijemališči obeh sil ponovno na skupni navpičnici.
Vrtenje telesa povzroča vrtilni moment, ki je ponovno odvisen od pravokotne oddaljenosti sil
teže in vzgona. Povečuje se z večanjem razdalje med nosilkama obeh sil. Oddaljenost
prijemališč pri osebah je različna in se navezuje na vsakega posameznika. Ženske v vodi
največkrat težje pridejo v vodoravni položaj, ker imajo prijemališče bolj skupaj kot moški
(oddaljenost prijemališč ženske 0,6–2,3 cm, moški 1,3–3,1 cm). Da se oddaljenost sil teže in
vzgona zmanjša, mora plavalec iztegniti zgornje ude ali pokrčiti kolena.

1. 6. 5 Hidrodinamične zakonitosti vode
Hidrodinamične sile v vodi plavalcu omogočajo gibanje ali pa ga zavirajo, saj nekatere od teh
delujejo v smeri gibanja (sile na okončine/propulzivne sile), druge pa v nasprotni smeri
gibanja (sile na trup/zavirajoče sile).
1. Sile na trup ali zavirajoče sile
Voda, ki obdaja plavalčevo telo okoli njega ustvarja turbolentni tok. Ta se začne pri glavi in
gre preko telesa vse do stopal. Zaradi vrtinčenja vode nastane velika sila upora. Na splošno pa
tekočina človeško telo slabo obteka. Vodne plasti okoli plavalca se gibljejo različno hitro, kar
povzroči trenje med njimi (viskoznost vode) in še dodatno poveča silo upora na plavalca. Sila
upora vode na plavalca se kaže v dveh oblikah: kot zaviralna sila (sila upora vrtincev –
odvisna je od viskoznosti ter gostote vode, oblike in konstitucije plavalnega telesa, gladkosti
površine telesa, sila čelnega upora – odvisna je od položaja telesa v vodi in hitrosti
premikanja, sila upora valov) in sila dinamičnega vzgona (povzroča jo nesimetrično odtekanje
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vode okoli plavalčevega telesa, pravokotna je na silo čelnega upora, glede na položaj telesa v
vodi plavalca dviga ali potaplja).
2. Sile na okončine ali propulzivne sile
Ko plavalec v vodi naredi določen gib, deluje na vodo z neko silo. Istočasno voda deluje na
plavalca z nasprotno enako silo in sproži premikanje. Propulzivna sila je tista, ki plavalcu
omogoči premikanje z zavesljaji ter udarci, za katere plavalec uporabi okončine, ki
predstavljajo vesla. Imenuje se vlečna sila in deluje na principu akcije – reakcije (3.
Newtonov zakon). (Kampus, 2002.)

1. 7 HALLIWICK KONCEPT
1. 7. 1 ZGODOVINA HALLIWICKOVEGA KONCEPTA
Halliwickov koncept (včasih metoda) se je začel razvijati že leta 1949 na pobudo Jamesa
McMillana, ko je učil plavanja deklice z gibalno oviranostjo v Halliwick šoli za dekleta
(Halliwick School for girls), po kateri se sam koncept dela tudi imenuje. Ugotovil je, da do
tedaj znani in preverjeni načini učenja plavanja pri teh dekletih niso dovolj učinkoviti. Po
poklicu je bil hidroinženir in prav njegovo znanje ter razumevanje hidrostatike in
hidrodinamike mu je pomagalo razrešiti problem gibanja ter ravnotežja v vodnem okolju pri
ljudeh s posebnimi potrebami. McMillan je koncept zasnoval na osnovi 10-točkovnega
programa, katerega je leta 1949 predstavil v Londonu.
Sprva se je Halliwickov koncept dela uporabljal le v rekreativnih plavalnih klubih, sčasoma
pa, ko so se z njim dobro seznanili posamezniki, ki so se s plavanjem ter športom ukvarjali na
profesionalni ravni, je zaradi uporabnosti ter dobrih rezultatov (otroci so se naučili plavati,
izboljšali ravnotežje, boljše nadzorovali dihanje, izboljšali stabilnost, samozavest …) prešel
kot terapevtsko sredstvo tudi v vrtce, posebne šole, bolnišnice itd.
James McMillan je umrl leta 1994, ravno v času, ko je bilo ustanovljeno Internacionalno
Halliwickovo združenje (International Halliwick Association), za delovanje in nastanek
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katerega je bil v prvi vrsti zaslužen prav on. (The Halliwick Concept, Foundation Course
Handbook.) Ves ta čas, več kot 50 let se je koncept spreminjal, razvijal ter korenito izboljšal.
V Sloveniji je prvi uradni Halliwickov tečaj leta 1996 vodila Joan Martin. (Halliwick
association of swimming therapy, 2004)

1. 7. 2 FILOZOFIJA HALLIWICKOVEGA KONCEPTA

Splošno znano je, da je igra za otroke ključnega pomena in eno od sredstev, ki spodbuja
njihov celostni razvoj (telesni, socialni, kognitivni, emocionalni). Tega se zaveda tudi
Halliwickov koncept, zato že sama idejna zasnova programa temeljni na filozofiji, da učenec
doživi v vodi zadovoljstvo, veselje in sproščenost in si tako v stiku z vodo nabere pozitivne
izkušnje. V ta namen se ob učenju v vodi uporablja razne pesmice in igrice, ki ga še dodatno
popestrijo (Kampus, 2002).
Učenje plavanja vedno izhaja iz učenca kot posameznika, torej njegovega trenutnega
plavalnega znanja, kar od učitelja zahteva pozitivno naravnan pristop, ki omogoča učencu, da
nadgradi ter izboljša svoje spretnosti ter sposobnosti. Učenje poteka po logičnem zaporedju.
Eden od glavnih ciljev je doseči čim večjo stopnjo učenčeve gibalne samostojnosti v vodi, kot
tudi na kopnem (aktivno vstopanje v in iz vode). Načeloma se učencev ne uči plavalnih stilov,
ampak se spodbuja veselje do gibanja, učenje poteka postopoma in brez siljenja, že na začetku
je potrebno imeti v mislih, da je vsakdo lahko plavalec. Učenec si v vodi ne pomaga z
nobenim pripomočkom, vse, kar potrebuje, je učitelj. Pripomočki bi učenca ovirali pri
kontroli spontanih, želenih ali nezaželenih rotacijah telesa v vodi, učenec se lahko zaradi
uporabe pripomočkov slabše poveže z skupino, učenec dobi občutek lažne varnosti, ker obraz
ni v stiku z vodo, učenje dihanja ne more potekati pravilno, pripomočki zavirajo
samostojnost, lahko zdrsnejo ali se poškodujejo, učitelj težje pride v popoln stik z učencem
ipd. Pomembna je tudi skupina, v kateri učenec deluje, saj ga le ta spodbuja, predvsem pa mu
omogoča, da se uči od drugih in obratno (Plevnik, 2008).
Velik pomen v procesu učenja predstavlja tudi osebni stik učitelja in učenca, ki mora temeljiti
na zaupanju ter občutku varnosti. Med seboj se kličeta po imenih, kar dodatno okrepi in
spodbudi vez med njima. Da se to lahko zgodi, je program vsaj na začetku naravnan na
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individualno učenje, kar pomeni, da inštruktor/učitelj vadi le z enim učencem, dokler ta ne
doseže zadostne mere samostojnosti za gibanje v vodi ter da je zagotovljena maksimalna
varnost. Več parov plavalec-učitelj tvori skupino, ki jo vodi vodja (imeti mora licenco za
izvajaje programa), sama skupina pa se orientira glede na zmožnosti plavalca, ki zmore
najmanj. Čisto vsi morajo imeti zadosti možnosti, da se izkažejo in aktivno vključijo v delo
skupine (Sršen, 2010).

1. 7. 3 VARNOST IN USPEŠNOST PRI VADBI
Da se otrok lahko počuti varnega, sproščenega in samozavestnega v vodnem okolju, je to v
veliki meri odvisno od njegovega učitelja, ki se mora zavedati določenih pravil oz. priporočil,
ki jih je dobro z učencem upoštevati. Če jih pozna, bo njegovo delo lažje in veliko bolj
profesionalno ter zato uspešno (Kamups, 2004). Tu je nekaj osnovnih priporočil.


Na začetku je potrebno učenca učiti v vodi, v kateri učenec še lahko stoji, torej ne sme
biti pregloboka.



Paziti je treba, da ima voda primerno temperaturo.



Če učenec določene dejavnosti ne želi izvajati, se ga ne sili, saj še ni pripravljen.



Če inštruktor vidi najmanjši napredek, ga ustrezno pohvali.



Da se učenec počuti varnega, je učitelj vedno v njegovi bližini, da ga lahko kadarkoli
prime.



Manj kot je učenec mobilen, večja mora biti inštruktorjeva previdnost.



Učitelj mora iskati, spodbujati in vzpostavljati komunikacijo z učencem, da zgradi
zaupljiv odnos, učenca mora spoznati.



Učitelj mora poznati tehnike reševanja in samoreševanja iz vode (Kampus, 2002).
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1. 7. 4 PROGRAM DESETIH TOČK
Učenje plavanja po metodi Halliwick je proces, ki ga učenec oz. posameznik usvoji
postopoma, preko zaporedja 10 aktivnosti, ki mu pomagajo preiti na učenje plavalnih tehnik.
Koraki plavalcu omogočajo edinstveno in pozitivno izkušnjo z vodnim okoljem, kar ugodno
vpliva na sam proces učenja. Program je razvil James McMillan tako, da si točke sledijo po
logičnem zaporedju, zato je potrebno osvojiti vse, saj so predhodne točke osnova za
naslednje. Osnovni pogoji za uspešno plavanje so predvsem prilagojenost na vodo, kontrola
dihanja in kontrola ravnotežja ter gibanja. Vse to se učenec nauči preko desetih točk. V
nadaljevanju bom najprej točke samo nanizala, nato pa bom povzela bistvene značilnosti za
vsako.
1. PRILAGOJENOST NA VODO
2. SAMOSTOJNOST
3. PREČNO VRTENJE (transverzalna rotacij)
4. SAGITALNO VRTENJE (sagitalna rotacija)
5. VZDOLŽNO VRTENJE (longitudialna rotacija)
6. SESTAVLJENO VRTENJE (kombinirana rotacija)
7. VZGON
8. PLAVANJE NA MESTU (ravnotežje v mirovanju)
9. DRSENJE S POMOČJO TURBOLENCE
10. NAPREDOVANJE V VODI

1. PRILAGOJENOST NA VODO
V tem delu se mora učenec psihično pripraviti na novo okolje, vodo. Potrebno je vzpostaviti
zaupanje in odpraviti morebitni strah pred vodo, valovi, škropljenjem, potopitvijo. Gre za
prvo izkušnjo z vodo, ki mora biti zabavna ter motivacijska, obenem pa se izkušnje iz
kopnega prenese v vodno okolje. Inštruktor vzpostavi prvi stik z otrokom, zato si mora
pridobiti njegovo zaupanje, da bo lahko stekel proces učenja in poučevanja med njima.
Inštruktor tako spremlja učenčevo prilagajanje na vodo, ga spodbuja, vse kar počneta, mu
opisuje, mu daje jasna in nazorna navodila, da plavalec točno ve, kaj se dogaja. V tem delu
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inštruktor gradi komunikacijo med njima, preko fizičnega in očesnega kontakta. V vodi se
učenec sreča z drugačnimi šumi, svetlobo in hrupom.
Včasih se učenec psihično ne prilagodi na vodo, se krčevito oprijema svojega inštruktorja,
zapira oči, nepravilno diha (zadržuje dih), izteguje vrat, ramena drži nad vodno gladino,
odmika glavo od vode se ji ne upa približati. Da se učenec in učitelj izogneta tem težavam, v
vodi izvajata igre, kot so: pihanje mehurčkov, izpihovanje v vodo, vse dokler ne postane
avtomatsko. Ko se otrok prilagodi na vodo in je sproščen, lahko inštruktor preide na naslednjo
točko programa.

2. SAMOSTOJNOST
Preko iger in vaj ter stalnega vzpostavljanja zaupanja med učiteljem in učencem, se slednji že
bolj samostojno giblje v vodi, zato potrebuje čedalje manj pomoči. Da je čisto samostojen,
pomeni, da je psihično in fizično neodvisen od učitelja (lahko dela tudi z drugim
inštruktorjem). Primer igre za razvijanje samostojnosti v vodi je »pošiljanje paketov« med
inštruktorji.
3. PREČNO VRTENJE (transverzalna rotacija)
Gre za vrtenje, ki zajema gibanje okoli prečne osi bokov in zaradi tega učenca iz ležečega
položaja vodi v pokončni položaj. Ker se v gibanje vključuje glava, je potrebno doseči dober
nadzor le-te. V celoti je prečna rotacija preval naprej in nazaj. Bistvo te točke je, da se
plavalec preko gibanja nauči vedno znova vrniti v položaj, ki je varen za dihanje. Seveda
celotne rotacije za 360 ° plavalec ne doseže kar takoj. Primer iger za razvijanje transverzalne
rotacije sta »zajtrk« ali pa »punčke iz cunj«.

4. SAGITALNO VRTENJE (sagitalna rotacija)
Kot že samo ime pove, gre za gibanje oz. vrtenje okoli sagitalne osi, v kateri so vsi stranski
odkloni. Če je učenec v ležečem položaju v vodi, se mora premikati z nogami (npr. »vožnja
motornega kolesa« ali »poglej, kaj je v vodi«).
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5. VZDOLŽNO VRTENJE (longitudinalna rotacija)
Vzdolžno vrtenje vsebuje gibanje okoli vzdolžne osi hrbtenice, ki ga učenec izvede v
stoječem ali ležečem položaju. Kadar je v ležečem položaju se učenec tako lahko obrača iz
hrbta na trebuh in obratno. Gibi si sledijo po logičnih korakih: obrat glave proti rami, zatem še
obrat nasprotne roke preko trupa, obrat medenice in nazadnje nog. Postopoma se mora učenec
obrata navaditi narediti samostojno, za kar mora vzpostaviti pravilno kontrolo dihanja. V
stoječem položaju pa je vzdolžna rotacija obrat za 360 stopinj okoli vzdolžne osi hrbtenice.
Učenec osvoji sposobnost nadzora nad vrtenjem. Primer igre za učenje vzdolžnega vrtenja je
»podajanje poštnih paketov«.

6. SESTAVLJENO VRTENJE (kombinirana rotacija)
Učenec mora biti sposoben izvesti in nadzorovati že naučena vrtenja v katerikoli osi, vendar
jih mora izvesti v eni gibalni akciji. Z obvladovanjem vseh rotacij je učenec veliko bolj
svoboden v vodi, saj se počuti varnega, nadzira lastno gibanje ter dihanje, to pa so temeljni
plavalnega opismenjevanja. Za sestavljeno vrtenje si lahko izmislimo veliko različnih vrst
lovljenja ali štafetne igre.

7. VZGON
Plavalec mora pridobiti občutek, da v vodi deluje sila vzgona tako, da ga bo vedno, ko se bo
potopil, voda potisnila proti površini in se zaradi tega ne sme bati iti pod vodo. To lahko
inštruktor doseže preko raznih iger potiskanja pod vodo, ki pomagajo učencu poglobiti
zaupanje vase, da ima dovolj znanja, da se mirno giblje v vodnem okolju. To lahko izvajamo
preko različnih iger npr. »gobice« ali »sedenje na dnu bazena« ali kakšne druge vrste igre s
potapljanjem.

8. PLAVANJE NA MESTU
V tej točki učenec osvaja koncept ravnotežja v vodi, saj se uči mirovanja in sproščenega
lebdenja v vodi. To mu omogoča, da se v vodi tudi spočije. Gre za plavanje v položaju zvezde
ali mrtvaka. Za težjo obliko igre pa lahko uporabimo igro »Titanik«.
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9. DRSENJE S TURBULENCO
Plavalec sproščeno miruje v vodi, inštruktor pa ga brez dotika premika po vodi. To stori tako,
da z rokami vrtinči vodo za glavo plavalca in pod njim, ko leži na hrbtu (najbolj optimalen
položaj, da se brez težav premika). Smer izbere sam. Učenec se tako brez lastnega truda in
gibanja začne premikati v vodi.

10. NAPREDOVANJE V VODI
V zadnji točki, učenec naredi velik premik od elementarnih gibov, ki se jih je učil tekom
celotnega programa, do prvih plavalnih stilov. Potrebna je tudi lastna iniciativa gibanja v
vodi, saj mora v tej stopnji biti že zelo samozavesten za premikanje v vodnem okolju. Pridobil
si je osnove (ravnotežje, dihanje, prilagojenost na vodo), zaupanje, zato je pripravljen na
napredovanje. Učenec mora usvojiti določena gibanja rok in nog, ki so značilna z določen
plavalni stil, kasneje pa jih mora še združiti in pravilno uporabiti. (Goleger Sršen, Vrečar,
Virmar, 2012 in Kete Črne, 2007.)

1. 8 S. W. I. M. TEST (Swimming With Independent Measurement)
Test S. W. I. M. so razvili leta 1993. Z njim ocenjujemo napredek plavalca po Halliwick
konceptu plavanja. Uporablja se lahko za ocenjevanje osnovnih plavalnih sposobnosti
posameznika. Ocenjevalno lestvico S. W. I. M. testa lahko uporabljamo za vse starostne
skupine in različne vrste posebnih potreb plavalcev (Goleger, 2008). S testom ocenjujemo
posamezne plavalne veščine, kar nam koristi pri samem načrtovanju plavalnih vaj, za lažje
prepoznavanje napredka plavalca in prav tako za motivacijo posameznega plavalca.
Test ocenjuje 11 veščin plavanja (od A do K). Vsaka veščina ima 7 stopenj. Stopnja 1 pomeni
najslabše osvojeno veščino, stopnja 7 pa najbolje. Posamezno veščino torej ocenimo tako, da
označimo ustrezni kvadratek ob opisani vaji. Pri vsaki veščini lahko plavalec doseže najmanj
1 in največ 7 točk. Največje število doseženih točk na testu je 77.
Pri osebah s posebnimi potrebami in tistimi, ki se udeležujejo programa Halliwick, je navadno
oviranost na motoričnem ali katerem drugem področju tolikšna, da je učenje plavalnih tehnik
prezahtevno, kljub temu, da je opazno napredovanje v drugih plavalnih veščinah. Meril za
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ocenjevanje plavanja ne moremo uporabiti, ker vključujejo že učenje plavalnih tehnik, po
Halliwickovih značkah pa večina otrok kljub vidnemu napredku ostaja na isti znački. S
pomočjo testa S. W. I. M. je spremljanje dosežka in napredovanja lažje, boljša je možnost
načrtovanja programa, otroci pa lahko sami spremljajo svoj napredek, kar predstavlja dodatno
motivacijo (Pikl, 2009). Test S. W. I. M. se nahaja v prilogi diplomskega dela.
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2. 0 OPREDELITEV PROBLEMA
Gibanje je za človeka zelo pomembno, saj odločilno vpliva na dobro telesno in duševno
počutje. Otroci, ki so kakorkoli gibalno ovirani, so običajno prikrajšani pri športnih
dejavnostih, saj ne zmorejo enakega športnega udejstvovanja kot njihovi vrstniki, ki nimajo
teh težav. Zato jim je potrebno športne dejavnosti prilagoditi tako, da jim omogoča pravo
mero vključenosti in primerno obliko neomejenega gibanja. Za gibalno ovirane osebe je zelo
primeren element gibanja voda.
Halliwick metoda učenja plavanja je zelo primerna za osebe s posebnimi potrebami, saj jih
lahko s to metodo naučimo samostojnega neomejenega gibanja v vodi. To metodo je razvil
James McMillan v šoli za dekleta Halliwick v Londonu, zato se tudi tako imenuje. Temelji na
učenju po štirih fazah: duševna prilagoditev na vodo, obračanje v vodi, nadzorovanje gibanja
v vodi, plavanje. Skozi te faze učenje poteka po desetih točkah, ki si praviloma sledijo po
vrstnem redu. Učenje poteka na zabaven način, skozi igre, zato učenci hitreje izgubijo strah in
pridobijo večjo samostojnost v vodi.
V svojem diplomskem delu bom spremljala gibalno ovirano deklico pri učenju plavanja po
Halliwickovi metodi. Vključila bom učne priprave in analize učnih ur v bazenu.
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3. 0 CILJI
C1:Pripraviti program učenja plavanja po Halliwickovem konceptu desetih točk za
dvanajstletno gibalno ovirano deklico z motnjo v duševnem razvoju .
C2: Izvesti program plavanja po Halliwickovem konceptu desetih točk za določeno
deklico v okviru sedemnajstih ur oz. srečanj.

C3: Analizirati posamezne dele vseh plavalnih ur.
C4: Primerjati začetno in končno stanje dekličinega gibanja v vodi in narediti okvirni
načrt dela za prihodnje delo z deklico.
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4. 0 HIPOTEZE
H1: Halliwick koncept omogoča smiselno pripravo programa načrtovanja plavalnih ur za
dvanajstletno deklico z motnjo v duševnem razvoju.
H2: Glede na progam vadbenih ur in individualno delo pričakujem, da bom dosegla
zastavljene cilje glede na vsako vadbeno uro.
H3: Po končanih vadbenih urah in načrtovanem programu dela po Halliwick konceptu bo
učenka dosegal 4. stopnjo Halliwick koncepta (to je sagitalna rotacija).
H4: Iz izvedenega programa lahko dam napotke za nadaljnje delo z učenko po Halliwick
konceptu plavanja.
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5. 0 METODA DELA

5. 1. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV

Diplomsko delo je zasnovano kot analiza individualnih vadbenih ur v bazenu po programu
Halliwick. Enkrat na teden se bom udeležila plavanja po Halliwick konceptu v malem bazenu
Fakultete za šport. V bazenu bom delala s svojo plavalko. Podatke za izvedbo programa bom
pridobivala iz različne literature. Na podlagi tega bom sestavila individualni program plavanja
po Halliwickovi metodi. Za zbiranje podatkov za empirični del naloge bom uporabila učne
priprave in analize učnih ur plavanja, kjer bom spremljala dekličin napredek. Napredek
prilagojenosti na vodo in samega gibanja v vodi bom preverila s S. W. I. M. testom, ki ga
bom izvedla na enem izmed prvih srečanj in na zadnjem srečanju z deklico.

5. 2. OPIS MERSKEGA INSTUMENTARIJA
Program in napredek dela z deklico bom opisala v učnih pripravah in analizah posameznih
učnih ur. Za lažjo predstavljivost napredka dekličinega prilagajanja na vodo oz. samega
gibanja v vodi bom izvedla S. W. I. M. test, ki omogoča to ocenjevanje (Golekar, 2008).

5. 3VZOREC
Študij primera sem izvedla z gibalno ovirano deklico z motnjo v duševnem razvoju. Svojo
varovanko, 12-letno deklico L., sem spoznala v Zavodu Janeza Levca, enoti Dečkova v
Ljubljani. V šolo je bila vključena v drugem razredu, kaj kmalu pa je iz osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom prešla na oddelek vzgoje in izobraževanja. Šole ni redno
obiskovala, saj jo že od rojstva spremljajo zdravstvene težave. Imela je prirojen izpah obeh
kolkov. Kasneje je imela še izpah levega kolena. Preživela je veliko operacij, vendar se stanja
niso bistveno izboljšala. Gibanje ji dodatno ovira še mišična hipotomija. Pri hoji je
nesamostojna, vedno hodi ob opori (drži se za roko, po stopnicah pa sama ne zmore hoditi).
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Zaradi gibalnih težav je tudi na drugih področjih precej nesamostojna. Tudi v šoli neprestano
potrebuje spremljevalca, saj sama ne zmore pripraviti malice ali šolskih pripomočkov, se ne
zmore sama preobleči ali preobuti, ne more sama na stranišče …
L. me je že ob prvem obisku rada sprejela. Zanimalo jo je veliko o meni, prav tako mi je sama
zaupala nekaj stvari o sebi. Vedela sem, da ji bo gibanje v vodi zaradi same narave oviranosti
bistveno lažje. Odločila sem se, da jo povabim na vadbene ure plavanja in tako se je najina
skupna pot začela.
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6. 0 REZULTATI
6. 1 UČNE PRIPRAVE IN ANALIZE VADBENIH UR PO PLAVALNI
METODI HALLIWICK

6. 1. 1. I. SREČANJE
DATUM

18. 11. 2008

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


spoznavanje in vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE



razlaga



individualna



demonstracija



skupinska

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam že pri vhodu in jo pospremim v garderobo. V garderobi ji pomagam pri
preoblačenju v kopalke, vendar le tisto, česar sama ne zmore (sezuvanje visokih čevljev,
zadrge, pravilno obrnjene kopalke, naramnice pri kopalkah).
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Po tuširanju se skupaj odpraviva do bazena. Ker se L. vode boji, ji ves čas zagotavljam, da bo
vse v redu, da si bova prej ogledale ostale plavalce in da sem ves čas ob njej.

OSREDNJI DEL
Najprej si ogledava igrače, ki bodo z nama v vodi, potem ostale plavalce, ki so že v vodi. Z
ostalimi inštruktorji se pogovarjava in ugotavljava, kako globoka je voda. Za začetek se
skupaj z deklico usedeva na rob bazena in vodo le potipava z roko. Počasi tudi noge pomočiva
v vodo in se z nogami igrava z vodo. Ko se L. na vodo malo navadi, sama vstopim v bazen, se
obrnem proti deklici in ji na njeno dovoljenje najprej zmočim le noge.
Počasi se skupaj odločiva, da se mi pridruži v bazenu. Deklica se usede na prvo stopnico
bazenske lestve. Primem jo za pas, ona pa se me prime za rame. Dvignem jo, in jo prestavim
v vodo. Plavalko imam vedno v bližini, jo držim ali pa se ona drži mene.
Najprej si ogledava vse igrače, ki plavajo. Izbere si tisto, ki ji je najbolj všeč in jo »pelje na
sprehod«. Najprej je še obrnjena proti inštruktorici, potem pa je obrnjena z glavo proti vodi,
jaz pa jo podpiram za hrbtom.
Igramo se igro »prenašanje paketov«, kjer plavalci prenašajo igrače iz enega roba bazena na
drugega. Ves čas jo podpiram za hrbtom, občasno pa se me še oklene okrog vratu.
Proti koncu vadbene ure se pridruživa skupini pri igri »kača« in »glava lovi rep«. Pri teh igrah
se razporedimo v vrsto po redu inštruktor, plavalec,inštruktor, plavalec, inštruktor … in se
gibljemo po bazenu. L. se pri teh igrah drži svoje inštruktorice in od nje ne zahtevam, da se
oprime drugega inštruktorja ali drugega plavalca v vodi.
Zadnjih nekaj minut se skupaj igrava s plavajočimi igračami v vodi.
ZAKLJUČEK
Ko je plavalna ura končana, jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga
dekličina mama, ki jo lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Deklico vodim za roko do
garderobe, saj so tla spolzka deklica pa pri hoji ni stabilna. Skupaj greva do tušev in v

-33-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Irena Virant; diplomsko delo

garderobo, kjer ji pomagam pri preoblačenju (le to, česar sama ne zmore). Pohvalim jo za
današnji vodni podvig, posloviva se in se dogovoriva za plavanje naslednji teden.

ANALIZA I. VADBENE URE
Koncept 10-ih točk in realizacija zastavljenih ciljev
Glavni cilj vadbene ure je bila psihična prilagoditev na vodo. L. se vode boji, kar je večkrat
tudi povedala. Pred tem ni hodila na morje ali v bazene, saj tudi družinska finančna situacija
tega ni dopuščala. Ob postopnem navajanju na novo vodno okolje se je opazil napredek glede
zmanjšanja odpora do vode. Inštruktorice se v vodi trdno oklepa in večinoma sprašuje, kdaj
bo lahko šla ven. Ob igrah pa na strah pozabi. Prav tako v vodi zdrži, če je neprestano v stiku
s svojo inštruktorico. Glave ne potopi. Pravzaprav glavo od vratu navzgor strogo drži stran od
vode in jo zelo moti,če se po nesreči po obrazu poškropi.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Mali bazen na Fakulteti za šport ima zelo visok rob do gladine vode, zato je vstop v bazen
malo otežen. Deklica se je morala usesti na prvo stopnico bazenske lestve, kar pa ji dela
težave, saj zaradi slabše kontrole gibov nog to težko sama izvede in potrebuje pomoč mame
zunaj bazena. Enake težave nastanejo pri izstopu iz bazena. Deklica se vode komaj navaja,
prav tako potrebuje čas, da se navadi na nove ljudi. V vodi zaupa izključno svoji inštruktorici,
zato je pri skupinskih igrah nekaj težav in sodelujeva kot zadnji ali prvi v vrsti – nikoli na
sredini »kače«.

Uspešnost pri izvedbi vaj
Glede na to, da deklica občuti strah v vodi in da je na vodo zelo slabo prilagojena, je velik
uspeh, da si je upala vstopiti v bazen. Skozi igro se je malo sprostila in na splošno lepo
sodelovala v okviru svojih zmožnosti (oviral jo je strah pred vodo). Pripravljena je pridi do
bazena, vstopiti v bazen. Ob predhodnem dogovoru, kaj se bo z njo dogajalo, je pripravljena
na naslednjo plavalno uro.
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6. 1. 2 II. SREČANJE
DATUM

25. 11. 2008

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


spoznavanje in vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE



razlaga



individualna



demonstracija



skupinska

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico zopet počakam že pri vhodu v bazenski kompleks in jo pospremim v garderobo. V
garderobi ji pomagam pri preoblačenju v kopalke, vendar le tisto, česar sama ne zmore
(sezuvanje visokih zimskih čevljev, odpenjanje zadrge, pravilno obrnjene kopalke, naramnice
pri kopalkah). Držim jo za roko, da ji ne spodrsni in jo peljem pod tuš.

OSREDNJI DEL
Ko prideva do bazena, se usedeva na rob, potipava vodo in pomočiva noge v vodo. Poskušava
z nogami poškropiti drugega inštruktorja. Po dogovoru grem v bazen in se obrnem proti njej.
Zmočim ji noge. Skupaj si podajava plavajoče igračke. Ob pomoči dekličine mame, jo
spravim na prvo stopnico bazenske lestve in jo spustim v vodo.
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V vodi sva obrnjeni ena proti drugi, se pogovarjava in si ogledujeva razne igrače.
Najprej si ogledava igrače, ki bodo z nama v vodi, potem ostale plavalce, ki so že v vodi.
Potem deklico obrnem, tako, da sem za njenim hrbtom in jo podpiram za boke. Tako najprej
še kroživa po bazenu, srečujeva in pozdravljava druge plavalce, si ogledujeva plavajoče
igrače.
Igramo se igro »prenašanje paketov«, kjer plavalci prenašajo igrače iz enega roba bazena na
drugega. Ves čas jo podpiram za hrbtom, občasno pa se me še oklene okrog vratu.
Igrava se igrico »kengurujčki«, kjer skupaj poskakujeva v vodi, tako da se brada dotakne
vode. Poskušava se čim globlje potopiti (tako da se čedalje večji del obraza potopi v vodo).
Proti koncu vadbene ure se pridruživa skupini pri igri »kača« in »glava lovi rep«. Pri teh igrah
se razporedimo v vrsto po redu inštruktor, plavalec,inštruktor, plavalec, inštruktor … in se
gibljemo po bazenu. L. se pri teh igrah drži svoje inštruktorice in od nje ne zahtevam, da se
oprime drugega inštruktorja ali drugega plavalca v vodi.
Zadnjih nekaj minut se skupaj igrava s plavajočimi igračami v vodi.
ZAKLJUČEK
Ko je plavalna ura končana, jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga
njena mama, ki jo lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Deklico vodim za roko do garderobe,
saj so tla spolzka deklica pa pri hoji ni stabilna. Skupaj greva do tušev in v garderobo, kjer ji
pomagam pri preoblačenju (le to, česar sama ne zmore). Ob koncu srečanja dobi nagrado
(nalepko), za katero sva se dogovorili na prvem srečanju. Posloviva se in se dogovoriva, da
greva naslednji teden spet v bazen.
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ANALIZA II. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Z L. skušam doseči 1. Točko Halliwick koncepta, to je psihična prilagoditev na vodo. Deklica
se vode še vedno boji, vendar je tokrat potrebovala manj časa za vstop v bazen. V vodi se me
je še vedno trdno oklepala okoli vratu, vendar se je večkrat že spustila in se s hrbtom obrnila
proti meni ter spremljala dogajanje v bazenu. Še vedno neprestano kontrolira položaj glave,
saj skrbno pazi, da se ne potopi v vodo. Pri igri »kengurujčki« se je potopila z brado do
gladine vode. Še vedno vztraja, da se vode boji in to večkrat tudi glasno pove. Vesela je, ko je
plavalne ure konec, prav tako pa se veseli naslednjega srečanja.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Mali bazen na Fakulteti za šport ima zelo visok rob do gladine vode, zato je vstop v bazen
malo otežen. L. se je morala usesti na prvo stopnico bazenske lestve, kar pa ji dela težave, saj
zaradi slabše kontrole gibov nog to težko sama izvede in potrebuje pomoč mame zunaj
bazena. Enake težave nastanejo pri izstopu iz bazena. Ostalih inštruktorjev se izogiba, saj jih
ne pozna in jim ne zaupa. Ko je s hrbtom obrnjena proti meni, še vedno išče mojo roko in se
še ne sprosti.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Na drugem srečanju sva potrebovali bistveno manj časa za sam vstop v vodo. Prav tako sva
dosegli, da je tudi s hrbtom obrnjena proti meni, kar pomeni, da se me ne oklepa okrog vratu
ves čas. Počasi spoznava ostale ljudi v bazenu in se z njimi pogovarja.
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6. 1. 3 III. SREČANJE
DATUM

5. 12. 2008

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


spoznavanje in vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE



razlaga



individualna



demonstracija



skupinska

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče)

POTEK URE

UVODNI DEL
Svojo plavalko počakam pri vhodu v bazenski kompleks, skupaj greva v garderobo. V
garderobi ji pomagam pri preoblačenju v kopalke (odvezovanje čevljev, zadrge, naramnice pri
kopalkah).
Peljem jo pod tuš in nato do bazena.

OSREDNJI DEL
Usedeva se na rob bazena in kot običajno najprej potipava vodo, potem namočiva noge v
vodo. L. si sama zmoči noge in kopalke. Potem izvajava vajo pihanja vode. V roke zajame
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vodo in jo izpiha iz dlani. To vajo večkrat ponoviva. Potem poskuša v vodi, zajeti v dlaneh,
izpihati mehurčke.
Po dogovoru grem v bazen in se obrnem proti njej. Ob pomoči dekličine mame jo spravim na
prvo stopnico bazenske lestve in jo spustim v vodo.
V vodi sva najprej obrnjeni ena proti drugi, se pogovarjava in si ogledujeva razne igrače.
Izbrano igračo »pelje na sprehod« po bazenu. Potem jo obrnem s hrbtom proti meni. Izbere si
drugega plavalca ali inštruktorja in si z njim podaja to igračo.
V skupini se igramo igro »prenašanje paketov«, kjer plavalci prenašajo igrače iz enega roba
bazena na drugega. Ves čas jo podpiram za hrbtom.
Potem poskušava pihati klobuček. Najprej ga lahko premika z rokami, potem pa le s
pihanjem.
Igrava se igrico »kengurujčki«, kjer skupaj poskakujeva v vodi, tako da se brada dotakne
vode. Poskušava se čim globlje potopiti (tako da se čedalje večji del obraza potopi v vodo).
Proti koncu vadbene ure se pridruživa skupini pri igri »kača« in »glava lovi rep«. Te igre L.
že pozna, zato poskušava biti tudi na sredini kolone.
Zadnjih nekaj minut se skupaj igrava s plavajočimi igračami v vodi.
ZAKLJUČEK
Ko je plavalna ura končana, jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga
njena mama, ki jo po lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Deklico vodim za roko do
garderobe, saj so tla spolzka, deklica pa pri hoji ni stabilna. Skupaj greva do tušev in v
garderobo, kjer ji pomagam pri preoblačenju. Ob koncu srečanja si izbere nalepko, saj je
dobro sodelovala. Posloviva se in se dogovoriva, da greva naslednji teden spet v bazen.

-39-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Irena Virant; diplomsko delo

ANALIZA III. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Še vedno je glavni cilj vadbene ure 1. točka Halliwick koncepta, torej psihična prilagoditev na
vodo. L. se sprva še boji vstopiti v bazen, vendar ve, kako bo ura potekala in za sam vstop
potrebuje čedalje manj časa in spodbud. Lažje se pripravi tudi za položaj, ko sem za njenim
hrbtom. Kljub temu moram biti ves čas z njo (ni pripravljena zamenjati inštruktorja) in imeti
mora občutek, da jo močno držim. Še vedno ponavlja, da se vode boji. Skozi igro se malo
sprosti, mi bolj zaupa in se me ne oklepa z rokami. Glave ne potopi v vodo, prav tako ima
težave odpihniti klobuček.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Ne dovoli, da ji voda zmoči obraz, zato ima težave spravilnim dihanjem oz. pihanjem
klobučka. Težje zaupa drugim inštruktorjem, vendar si podaja igrače z osebo, ki ji je všeč in si
jo sama izbere.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Vstop v bazen vzame vedno manj časa. Prav tako se lažje pripravi za vaje, kjer sem
inštruktorica za njenim hrbtom. L. me čedalje bolje sprejema in mi zaupa. Prav tako ve, kaj od
nje pričakujem in se navaja na moj način dela. Bolje spoznava tudi ostale udeležence vaj in se
je čedalje bolj pripravljena družiti in sodelovati v skupinskih igrah.
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6. 1. 4 IV. SREČANJE
DATUM

16. 12. 2008

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


spoznavanje in vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. In 2. točka Halliwickove metode učenja plavanja (miselna prilagoditev in
samostojnost)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE



razlaga



individualna



demonstracija



skupinska

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče)

POTEK URE

UVODNI DEL
Z L. se dobiva pri vhodu v bazenski kompleks, skupaj greva v garderobo, kjer ji pomagam
pri preoblačenju. Greva pod tuš in nato do bazena. Tu se usedeva na rob, potipava vodo,
potem namočiva noge v vodo.

OSREDNJI DEL
L. si sama zmoči noge in kopalke, umije si obraz. Potem izvajava vajo pihanja vode. V roke
zajame vodo in jo izpiha iz dlani. To vajo večkrat ponoviva. Potem poskuša v vodi, zajeti v
dlaneh, izpihati mehurčke.
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Sama vstopim v bazen, L. pa me škropi z nogami. Ob tem seveda poškropi tudi sama sebe in
si malo zmoči lase. Ob pomoči dekličine mame jo spravim na prvo stopnico bazenske lestve
in jo spustim v vodo.
V vodi sva najprej obrnjeni ena proti drugi in poskušava igro »kengurujčki«. Med poskoki
poskušam, da bi se čedalje bolj potopila v vodo (pod gladino, do ust). Potem pihava klobuček.
Najprej samo z roko, potem samo s pihanjem. Vajo najprej izvajava skupaj, potem pa deklica
sama piha klobuček, jaz pa jo podpiram za hrbtom.
Poskusiva še novo igro »vožnja s kolesom«. Plavalko podpiram za hrbtom, z nogami
obrnjenimi naprej pa L. kroži kot bi poganjala kolo. S »kolesom« kroživa po bazenu,
pozdravljava druge plavalce in inštruktorje.
Proti koncu vadbene ure se pridruživa skupini pri igri »kača« in »glava lovi rep«. Te igre
deklica že pozna, zato poskušava biti tudi na sredini kolone.
Zadnjih nekaj minut se skupaj igrava s plavajočimi igračami v vodi. Izberem ji nek drug
plavalni par in skupaj z njima si podajava žogo.
ZAKLJUČEK
Ko je plavalna ura končana, jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga
dekličina mama, ki jo lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Skupaj z deklico greva pod tuš, se
preoblečeva. Na koncu ponovno dobi nalepko. Pospremim jo do izhoda in se dogovorim, da
bo ob naslednjem srečanju testiranje S. W. I. M. testa.

ANALIZA IV. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Z deklico še vedno delava večinoma na psihični prilagojenosti na vodo. V vodi postaja bolj
sproščena. Ne moti je, kadar si poškropi obraz, vendar obraza še ne potopi. Ko sva v vodi, se
me večinoma ne oklepa več, mi zaupa in rada izvaja določene igre (kača, podajanje žoge,
potovanje igrač). Ob dobri motivaciji obraz do ust potopi v vodo, vendar le za kratek čas.
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Lažje sodeluje z ostalimi inštruktorji v bazenu in med igrami dovoli dotike ostalih. Iz dlani
odpihne vodo in na suhem v zajeti vodi lahko dela mehurčke, v bazenu pa te vaje ne izvede.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Sprejema ostale inštruktorje, vendar se pri vajah vedno drži samo mene – noče
menjati inštruktorja. Še vedno pazi, da se ne potopi glave.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Za vstop v vodo ne potrebuje več veliko spodbud in je že sama na sam vstop pripravljena. V
vodi čedalje bolj uživa in se sprosti.
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6. 1. 5 V. SREČANJE
DATUM

26. 1. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1. Točka Halliwick programa (psihična prilagoditev)



izvesti S. W. I. M. test

UČNE METODE


razlaga



demonstracija

UČNE OBLIKE


individualna

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče in
tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Z L. sva se srečava na parkirišču. Že na poti do garderobe ji ponovno razložim, da bo tokratno
srečanje nekaj posebnega, saj bo potekalo testiranje. Preoblečeva se, se stuširava in se
usedeva na rob bazena. Najprej se zmočiva, L. škropi vodo z nogami in vse poteka tako kot
običajno.

OSREDNJI DEL
Ko vstopim v bazen pa se testiranje prične.
L. vstopi tako kot vedno z prve stopnice bazenske lestve, oprijeta na moja ramena, jaz pa jo
držim za boke. Na vodo se najprej malo navadiva z igro »kengurujčki« in »sprehajanje igrač«.
Pri gibanju po bazenu sem večinoma za njenim hrbtom in ji nudim podporo. Sledi test
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kontrole pihanja, kjer najprej pihava klobuček, potem pihava luknjo v vodo, na koncu pa
pihava mehurčke v vodo.
Ob vzpostavljanju ravnotežja ji najprej nudim podporo v pokončnem, potem sedečem
položaju, potem ležečem na hrbtu ter poskušava zmanjšati mojo podporo, kolikor je mogoče.
Vajo nekajkrat ponoviva tako, da iz ležečega položaja prehaja v sedeči in obratno
(transverzalna rotacija).
Z igro najprej poskušam doseči sagitalno rotacijo, tako da najprej v sedečem položaju prenaša
pakete oz. igrače iz leve na desno stran in obratno.
Poskušava sodelovati z drugimi inštruktorji. Najprej si podajamo igrače, potem poskušam
doseči, da L. prehaja med mano n drugim inštruktorjem.
Zadnje točke S. W. I. M. testa ne izvedem, saj izstop iz bazena preko roba bazena na tem
kopališču ni mogoč zaradi prevelikega roba med gladino vode in robom.
Ob koncu testiranja ji povem, da sva s testom uspešno zaključili in ji dovolim, da si sama
izbere igro.
Za konec se pridruživa skupini v igri »kača« in »glava lovi rep«.
ZAKLJUČEK
Po končanem plavanju deklici pomagam iz bazena preko lestve. Skupaj se odpraviva pod tuš
in v garderobo. Ko se preoblečeva, skupaj nariševa in pobarvava piramido dosežkov na S. W.
I. M. testu. Za dobro sodelovanje si lahko izbere nalepko. Dogovoriva se, da bova še hodili na
plavalne ure.
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ANALIZA V. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Kljub temu, da je bila današnja ura malo drugačna in manj zabavna od običajne, je deklica
dobro sodelovala. Inštruktorice se čedalje manj oklepa. Postavi se v ležeči hrbtni položaj ob
opori za kratek čas. Usta potopi v vodo in kratek čas izdihuje mehurčke, ob opori izvaja
transverzalno rotacijo iz sedečega v ležeči položaj in obratno, izvaja sagitalno rotacijo skozi
igro in ob opori inštruktorice. Na S.W.I.M. testu je dosegla 32 točk.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Še vedno ne prehaja k drugim inštruktorjem ter jim ne zaupa. Ostali inštruktorji so
ljudje srednjih let in se verjetno tudi zato z njimi ne ujame.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Izvedla je že veliko uspešnih vaj, kot je pihanje v vodo, hrbtni vodoravni položaj, prehod med
sedečim in hrbtnim položajem (transverzalna rotacija), sagitalna rotacija. Dobro se je
prilagodila na delo s svojo inštruktorico in z veseljem prihaja na plavanje, kljub temu, da ima
še veno strah pred vodo.
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OCENJEVALNI LIST ZA OCENO PLAVALNIH VEŠČIN (S. W. I. M. TEST)
PLAVALNE VEŠČINE A – RAZVOJ VSTOPA V VODO
(Pomoč lahko nudimo za zadrževanje sedečega položaja na robu bazena

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore vstopiti/ ni varno/ni ocenjeno.

1

Vstopi lahko s polno podporo dvigala/deske za premeščanje/

2

osebe.
Vstopi z rokama, oprtima na rameni pomočnika.

3

Vstopi lahko z rokama, oprtima na podlakti pomočnika.

4

Vstopi lahko z rokama, oprtima na dlani pomočnika.

5

Vstopi lahko iz sedečega položaja, potrebuje pomoč pri

6

X

stabilizaciji položaja v vodi.
Vstopi lahko iz sedečega položaja, pomočnik je prisoten, a ne

7

potrebuje njegove pomoči.

DODATNI KOMENTAR
Bazen ni primeren za tipičen vstop po Halliwick metodi, saj je rob bazena previsok (ni enak
gladini vode).
PLAVALNE VEŠČINE B – RAZVOJ PRILAGODITVE NA VODO

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore se prilagoditi na vodo/ni ocenjeno.

1

Potrebuje polno podporo pomočnika.

2

Potrebuje podporo pomočnika, ki je z obrazom obrnjen k

3

plavalcu.
Potrebuje podporo pomočnika, ki je za hrbtom.

4

Premika se lahko med dvema pomočnikoma.

5

Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je v bližini, a se ga ne

6

drži.
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Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je prisoten.

7

DODATNI KOMENTAR
Plavalka se zelo boji sama ostati v bazenu in pogosto pove, da se boji vode.

PLAVALNE VEŠČINE C – RAZVOJ KONTROLE DIHANJA

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore prikazati nobenega nadzora nad dihanjem/ni

1

ocenjeno.
Z roke pomočnika lahko odpihne vodo.

2

Na vodni površini lahko piha mehurčke.

3

Lahko piha z ustnicami v vodi.

4

Lahko aktivno piha klobuček na razdalji 5m.

5

Lahko potopi ustnice in nos pod vodo in varno mrmra.

6

Lahko se potopi pod vodo, gleda pod vodo, pobere predmet s

7

X

tal, medtem ko piha oz. mrmra

DODATNI KOMENTAR
Za potopitev potrebuje precej spodbude in prepričevanja.
PLAVALNE VEŠČINE D – RAZVOJ RAVNOTEŽJA

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore varno vzdrževati ravnotežja v nobenem položaju/ni

1

ocenjeno.
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju ob

2

pomočnikovi podpori trupa.
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju brez pomoči.

3

Ravnotežje lahko vzdržuje v na hrbtu ležečem položaju ob

4

pomočnikovi podpori trupa.
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Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu brez

5

pomoči.
Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu med

6

turbulenco.
Med lebdenjem na hrbtu lahko brez podpore nadzira vrtenje in

7

poda predmet drugi osebi, npr. gobo.

DODATNI KOMENTAR
V pokončnem položaju še ne zmore vzdržati ravnotežja brez pomočnika. Ob podpori
pomočnika lahko vzdrži ravnotežje v hrbtnem položaju le kratek čas.

PLAVALNE VEŠČINE E – RAZVOJ TRANSVERZALNE ROTACIJE NAZAJ
(Stopnje 1–5 – Začetni položaj – položaj stola.)

Datum: 26. 1. 2009
V vodi se ne zmore nagniti nazaj/začeti vrtenja/ni ocenjeno.

1

Lahko se nagne nazaj in dovoli, da se stopala odlepijo od

2

podlage, pomočnik ga podpira.
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj, potrebuje pomoč

3

pomočnika, ki ga z rokami polno podpira v centru ravnotežja.
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj; pomočnik ga le s

4

konicami prstov podpira v centru ravnotežja.
Iz položaja stola se premakne nazaj v ležeč položaj brez

5

pomoči.
Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,

6

se lahko s pomočjo nagne nazaj.
Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,
se lahko brez pomoči nagne nazaj.

DODATNI KOMENTAR
Potrebuje veliko spodbude in zagotovil, da jo pomočnik varuje.
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PLAVALNE VEŠČINE F – RAZVOJ TRANSVERZALNE ROTACIJE NAPREJ

Datum: 26. 1. 2009
V vodi ne zmore dvigniti glave naprej, ko leži na hrbtu/ni

1

ocenjeno.
Ob podpori glavo lahko dvigne naprej.

2

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki naprej.

3

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se zavrti

4

X

v sedeč položaj.
Brez pomoči lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se

5

zavrti v sedeč položaj.
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko s pomočjo zavrti naprej v

6

položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna.
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko brez pomoči zavrti naprej

7

v položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna.

DODATNI KOMENTAR
Skozi igro lahko iz ležečega v sedeči položaj prehaja skoraj samostojno.
PLAVALNE VEŠČINE G – RAZVOJ SAGITALNE ROTACIJE
(Začetni položaj – položaj stola.)
Datum: 26. 1. 2009
Če je glava nagnjena vstran, je ne more prinesti do srednjega

1

položaja/ni ocenjeno.
Glavo lahko nagne vstran, tako da uho pride v vodo, če mu

2

pomočnik pomaga z oporo, če je ta potrebna (na obe strani).
Glavo lahko vrne v sredino, če je nagnjena vstran; ob opori.

3

Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali

4

vzame gobico; ob opori.
Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali

5

vzame gobico; brez opore.
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v
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pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; ob pomoči.
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v

7

pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; brez pomoči.

DODATNI KOMENTAR
Pomočnik je zelo pomemben, saj si brez opore in zagotovil o varnosti tega ne bi upala. Zelo
se izmika, da bi potopila uho v vodo.
PLAVALNE VEŠČINE H – RAZVOJ LONGITUDINALNE ROTACIJE

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore ležati na hrbtu ali začeti rotaciji/ni ocenjeno.

1

Lahko leži na hrbtu, obrne glavo vstran na obe strani in piha v

2

vodo; potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu in prinese nasprotno roko preko telesa;

3

potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu in prinese roko in nogo preko telesa;

4

potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu, obrne glavo, prinese roko in nogo preko

5

telesa in piha v vodo; potrebuje pomoč.
Iz položaja leže na hrbtu se lahko obrne na trebuh z uporabo

6

longitudinalne rotacije; potrebuje pomoč; pomočnik lahko
pomaga, da plavalec zopet doseže položaj leže na hrbtu.
Zmore celotno obračanje po vzdolžni osi, od položaja leže na
hrbtu, do položaja leže na hrbtu, pomoči ne potrebuje.
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PLAVALNE VEŠČINE I – RAZVOJ KOMBINIRANE ROTACIJE

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore začeti kombinirane rotacije/ni ocenjeno.

1

Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika (proti

2

X

drugemu).
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

3

obrne na hrbet ob pomoči drugega pomočnika.
Iz položaja stola brez opore lahko pade naprej in se obrne na

4

hrbet ob pomoči pomočnika.
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

5

obrne na hrbet ter drsi do drugega pomočnika.
Lahko pade naprej skozi obroč in se obrne na hrbet brez

6

pomoči, le ob prisotnosti pomočnika.
Lahko pade naprej skozi obroč, ki se premika v turbulenci in se

7

obrne na hrbet brez pomoči pomočnika.

DODATNI KOMENTAR
Ne zaupa drugim osebam v vodi – le svoji pomočnici.

PLAVALNE VEŠČINE J – RAZVOJ PLAVALNEGA STILA

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore drseti/izvajati plavalnih gibov/ni ocenjeno.

1

Lahko se odrine in drsi, na hrbtu ali trebuhu, 5m, ob pomoči.

2

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, ob pomoči.

3

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, brez pomoči.

4

Lahko plava 10 m, brez pomoči.

5

Lahko plava 10 m, zamenja smer na ukaz pomočnika.

6

Lahko plava 10 m, zamenja smer na svojo željo.

7
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PLAVALNE VEŠČINE K – RAZVOJ IZSTOPA

Datum 26. 1. 2009
Ne zmore varno izstopiti iz bazena/ ni ocenjeno.

1

Izstopi lahko s polno podporo dvigala/ali pomočnikov.

2

Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor s pomočjo

3

X

(roki na kolkih in nogah).
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

4

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob.
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

5

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet.
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

6

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet in sede s pomočjo.
Brez pomoči lahko varno izstopi iz bazena.

7

DODATNI KOMENTAR
Bazen ni standardiziran za Halliwick progam. Rob bazena je precej višji od globine vode, zato
izstop preko roba bazena ni mogoč. Uporablja lestev.

SKUPNI REZULTAT: 31
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6. 1. 6 VI. SREČANJE
DATUM

2. 2. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. 2. In 3. točka Halliwickove metode učenja plavanja (miselna prilagoditev,
samostojnost in transverzalna rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Mojo plavalko pozdravim že na vhodu v Fakulteto za šport. Med potjo do bazena jo pohvalim
za uspešno opravljen test na prejšnjem srečanju in se pogovarjam o zabavnih rečeh iz ure
plavanja. Pomagam ji pri preoblačenju, tuširanju in jo pospremim do roba bazena.

OSREDNJI DEL
L. se usede na prvo stopnico bazenske lestve, sama pa jo dvignem in jo prestavim v bazen.
Sprva opazujeva plavalne igrače, jih mečeva, prenašava po bazenu in se pogovarjava. Ko
najdeva več plavajočih klobučkov jih pihava na drugo stran bazena. Potem poskušava še z
drugačnim pihanjem – pihanje luknje v vodo in pihanje mehurčkov pod vodo. Igrava
»kengurujčke«, kjer med poskoki poskušava čim bolj zmočiti glavo in obraz. Potem
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obkroživa bazen s poganjanjem »kolesa«. Ob tem pozdraviva še druge plavalne pare in se
poskušava vključiti v njihovo igro.
Pridruživa se skupinski igri »sonce, dež, veter«. Pri tej igri so vsi v krogu in se držijo za roke
po pravilu inštruktor, plavalec, inštruktor. Ko sije sonce, se plavalci uležejo na hrbet, ko je
veter, škropijo vodo z nogami v hrbtnem položaju, ko pa je vetrovno, pihajo v vodo v
sedečem položaju. Sprva opazujeva igro, potem se pridruživa v krogu. Podpiram jo s strani
hrbta, L. pa se drži drugih dveh inštruktorjev v krogu. Poskušava sodelovati po svojih
zmožnostih.
Naslednja igra je »zajtrk«, kjer plavalci naprej ležijo v hrbtnem položaju, ko pa je jutro, gredo
v sedeči položaj in si poiščejo hrano (plavajoče igrače). Pri tej igri jo podpiram za hrbtom.
Deklici prepustim, da si izbere še en plavalni par, s katerim si podajava različne igrače, se
pogovarjamo in spoznavamo. Igramo se igro »vesoljska ladja«. Pri tej igri plavalec kroži
okoli svojega inštruktorja. Torej inštruktor ne sme držati plavalca, plavalec pa se ga
oprijemlje z rokami in kroži okoli njega. Najprej to igro izvajava sami, potem poskušava
izvajati igro skupaj še z drugim inštruktorjem (večja vesoljska ladja šteje dva inštruktorja, ki
se držita za roke).
Proti koncu vadbene ure se pridruživa skupini pri igri »kača« in »glava lovi rep«. Te igre L.
že pozna, zato poskušava biti tudi na sredini kolone.
Zadnjih nekaj minut se skupaj igrava s plavajočimi igračami v vodi.
ZAKLJUČEK
Ko je plavalna ura končana, jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga
njena mama, ki jo po lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Skupaj z deklico greva pod tuš,
se preoblečeva. Na koncu ponovno dobi nalepko. Pohvalim jo za sodelovanje in tako se
posloviva do naslednjega srečanja.
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ANALIZA VI. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Plavalka se dobro prilagaja na vodo. Vstopa v bazen je ni več strah, v vodi pa še večkrat
ponovi, da se vode boji. Dovoli, da jo podpiram s hrbtne strani, vendar me pri tem drži za
roke, da je prepričana, da jo držim. Glavo potopi v vodo do ust. Poskuša pihati klobuček. Ob
dobri motivaciji v vodi piha mehurčke, vendar jo voda v ustih precej moti, zato tega ne počne
rada. Pri hrbtnem položaju je napeta, glava je dvignjena nad gladino vode, da se ne zmoči.
Danes je bila pripravljena sodelovati z drugo inštruktorico ob moji prisotnosti kratek čas.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Kadar jo nepričakovano ogovori ali se je dotakne drug inštruktor ali plavalec, se me
takoj oklene in pove, da se vode boji. Takoj postane bolj napeta. Seveda je drugače, če je na
stik z drugimi pripravljena.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Med igro je v vodi precej bolj sproščena. Iz ležečega v sedeči položaj se premakne skorajda
sama (ob podpori s hrbtne strani), v obratno smer potrebuje še pomoč. Ob svoji inštruktorici
deluje bolj sproščeno, prav tako je pripravljena na sodelovanje z ostalimi inštruktorji. Ve,
kako ura poteka, kaj lahko pričakuje in ve, da je dobro, da poskuša čim bolj sodelovati.
Zanima jo tudi delo drugih v bazenu ter se čedalje bolj zaveda, kaj vse se še lahko nauči.
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6. 1. 7 VII. SREČANJE
DATUM

10. 2. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


vzpostavljanje zaupanja med plavalko in inštruktorico



1. 2. In 3. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev,
samostojnost in transverzalna rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Z deklico se dobiva pred vhodom v garderobo. Najprej se pozdraviva in se pogovarjava o njej
ljubih temah, se preoblečeva in stuširava. Držim jo za roko in jo pospremim na rob bazena.

OSREDNJI DEL
Najprej čofotava po vodi z nogami, si zmočiva roke in pihava vodo iz dlani. Poskušava pihati
mehurčke v vodo, ki je v dlaneh.

Vstopim v bazen, svojo plavalko postavim v vodo, medtem ko sedi na prvi stopnici bazenske
lestve. Najprej se na vodo navajava in skozi igro poskušam, da deklica pozabi na strah.
Ogledujeva si plavajoče igračke in jih prenašava iz enega roba bazena na drugega. Potem
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opazujeva, da se ene igrače potopijo, druge plavajo. Izbere si drug plavalni par ali drugega
inštruktorja in se igramo igro, kjer L. meče igrače, drug inštruktor ali plavalec pa jih mora
prinesti nazaj. Med igro jo podpiram za hrbtom. Potem vloge zamenjava in L. prinaša igrače,
medtem, ko ji drug inštruktor igrače podaja oz. meče. Tokrat uporabimo le plavajoče igrače.
Tudi pri tej igri jo podpiram s hrbtne strani.
Nato se igrava igro »vesoljska ladja«. Deklica kroži okoli mene brez opore. Potem se združiva
še z drugim plavalnim parom in ponoviva igro z večjo »vesoljsko ladjo« z dvema
inštruktorjema in dvema plavalcema. Sledi igra »kolo«. Igrava se skupaj z drugim plavalnim
parom, L. pa ima možnost zamenjati inštruktorja pri tej igri, če se tako odloči.
Pihava klobučke. Najprej jih premika z rokami, potem le s pihanjem. Poskušam doseči, da
piha tako, da se klobuček obrača.
Pri igrici »kengurujček« se že prej dogovoriva, da bo med poskoki potopila tudi usta in nos v
vodo. Najprej ji demonstriram na sebi, ogleduje si druge plavalne pare med igro, potem
poskakuje in se potaplja tudi deklica.
Ob koncu se pridruživa skupinski igri »sonce, dež, veter«, kjer poskušava sodelovati pri vseh
delih. Pri tej igri jo podpiram z hrbtne strani.

Z nagrado za sodelovanje si lahko sama izbere igro.
Pred izhodom iz bazena pa poskušam doseči, da L. potopi glavo v vodo z demonstracijo in
igro pobiranja igrač z dna bazena.
ZAKLJUČEK
Ob koncu jo odpeljem do bazenske lestve. Pri izstopu iz bazena mi pomaga njena mama, ki jo
po lestvi pomaga dvigniti na rob bazena. Skupaj z deklico greva pod tuš, se preoblečeva. Na
koncu ponovno dobi nalepko. Pohvalim jo za sodelovanje in tako se posloviva do naslednjega
srečanja.

-58-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Irena Virant; diplomsko delo

ANALIZA VII. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Strah pred vodo pri deklici še ni izginil, zato sta

še vedno glavna cilja ure psihična

prilagoditev in samostojnost v vodi. Deklica se v vodi še večinoma oklepa le mene, vendar
kratek čas in skozi igro sodeluje tudi z drugim inštruktorjem. Skozi igro se bolj sprosti, a med
ležečim hrbtnim položajem, sedečim položajem in pihanjem v vodo skrbno pazi, da se glava
ne potopi ali zmoči. Ob koncu je potopila tudi glavo s pomočjo veliko spodbud. Pokazala je,
da jo mokre oči, ušesa in nos zelo motijo.

Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Med različnimi vajami ostaja v nepravilnem položaju, saj drži glavo strogo nad
gladino vode.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Veliko bolj pripravljena je na sodelovanje z ostalimi inštruktorji. Med igro se čedalje bolj
sprosti, mi zaupa in poskuša uživati v vodi. Ob koncu vadbene ure je glavo potopila v vodo,
kar je velik dosežek.
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6. 1. 8 VII. SREČANJE
DATUM

17. 2. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1. 2. 3. In 4. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev ,
samostojnost, transverzalna rotacija in lateralna rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam pred vhodom v bazenski kompleks. Med potjo do garderobe se pogovarjava
o njej ljubih temah in o igrah v bazenu. Pomagam ji pri preoblačenju v kopalke, pri tuširanju
in jo pospremim do roba bazena

OSREDNJI DEL
Zmočiva noge, roke in vadiva pihanje. Vstopim v vodo in tudi svojo plavalko premaknem v
vodo kot običajno. Najprej se na vodo prilagodiva skozi igro s plavajočimi igračami. Med
igro poslušava, kaj se v vodi dogaja tako, da deklica potopi najprej eno uho v vodo, potem pa
še drugega. To vajo večkrat ponoviva. Podpiram jo s sprednje strani, tako, da se gledava.
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Sledi igra »kengurujček«, kjer poskušava potopiti glavo do ušes. Pri igri jo podpiram s
sprednje strani.
Izbereva si drug plavalni par in se igrava igro »vesoljska ladja«. Pri tej igri, L. menja
inštruktorja.
Pridruživa se skupinskim igram »zajtrk« in »sonce, dež, veter«. Ves čas jo podpiram s hrbtne
strani. Vadiva transverzalno rotacijo tako, da se pri ležečem položaju čim bolj sprosti in ima
glavo poravnano s telesom.
Naslednja igra je igra »pošta«, kjer so plavalci v ravni vrsti, inštruktorji pa jih podpirajo s
hrbtne strani (v ledvenem delu). Plavalci si med seboj podajajo različne igrače z eno roko
tako,da sežejo po igračo in jo podajo igralcu na levi strani. Tako paketi potujejo. Pri tej igri
gre za lateralno rotacijo.
Zadnjih nekaj minut se igrava z igračami, voziva »kolo« in potujeva po bazenu, da se bolje
spoznava še z drugimi plavalci. Pred izhodom jo poskušam ponovno prepričati, da se z glavo
potopi pod gladino vode.
ZAKLJUČEK
Izstopiva iz bazena kot običajno s pomočjo njene mame, se stuširava in preoblečeva. V
garderobi se dogovoriva za nagrado (nalepka) in ponovno pogledava piramido dosežkov S.
W. I. M. testa. Posloviva se do naslednjega srečanja.

ANALIZA VIII. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Z deklico delava na prvih štirih točkah Halliwick koncepta. Prilagaja se na vodo, poskuša
potopiti čedalje večji del glave že med igro. Zelo jo motijo mokra ušesa, zato si med igro
»poslušaj, kaj je v vodi« ušesa pokrije z ramo. Dobro sodeluje in vaje poskuša izvesti po
svojih močeh. Pripravljena je sodelovati z nekaterimi drugimi inštruktorji ob moji prisotnosti.
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Dobro opravi transverzalno rotacijo iz hrbtnega v sedeči položaj. Pri sagitalni rotaciji pa zelo
pazi, da ne zmoči ušes in drugih delov obraza.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Glava je še vedno v nepravilnem položaju, saj se samimi vajami in igrami ne sprosti
dovolj, da bi potopila tudi glavo.

Uspešnost pri izvedbi vaj
Med raznimi igrami se bolj sprosti, se me ne oklepa. Dobro izvaja igro »vesoljska ladja«. Med
vadbeno uro je sama počakala ob robu bazena in se ni držala mene ali drugega inštruktorja.
Tudi z ostalimi inštruktorji je bolje pripravljena na sodelovanje. Je dobro motivirana za
skupno delo.
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6. 1. 9 IX. SREČANJE
DATUM

3. 3. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1. 2. 3. In 4. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev ,
samostojnost, transverzalna rotacija in lateralna rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam pri vhodu v bazenski kompleks, Pogovarjava se na poti v garderobo,
pokažem ji nalepke, ki si jih bo lahko izbrala po končani vadbeni uri. Pomagam ji pri
preoblačenju, tuširanju in jo pospremim do roba bazena.
Najprej vodo potipava, si zmočiva noge, roke, obraz. Potem zajamem vodo v dlani, L. pa jo
mora izpihati ven. Enako ponovi z vodo, ki jo zajame v svoje dlani.

OSREDNJI DEL
Kot običajno vstopiva v bazen. V vodi se igrava s plastičnimi igračami (plavajočimi in tistimi,
ki se potopijo).
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Sledi igra »kolo«, kjer deklico podpiram za hrbtom. Skušam doseči, da deklice ne podpiram
več v ledvenem delu, ampak da se s svojimi rokami opre na moje. Pri kroženju po bazenu si
izbereva drugega inštruktorja. Igrava se igro »vesoljska ladja«, kjer sodeluje tudi drug
inštruktor.
Sledi skupinska igra »pošta«. Podpiram jo na ledvenem delu. Sodelujeva še v skupinski igri
»sonce, dež, veter«. Pustim, da si L. sama izbere mesto v krogu plavalcev.
Za konec si sama izbere igro. Dovolim, da me poškropi z vodo, za nagrado pa si izberem, da
deklica potopi glavo pod gladino vode.
ZAKLJUČEK
Ko končava, mi njena mama pomaga dvigniti deklico iz bazena. Pospremim jo pod tuš in v
garderobo. Ko se preoblečeva, si izbere svojo nagrado. Posloviva se do naslednjega tedna.

ANALIZA IX. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Na tokratni vadbeni uri L. ni tako dobro sodelovala. Pogosteje se me je oklepala in še
ponavljala, da se vode boji. Prav tako ni želela sodelovati z drugimi inštruktorji. Potrebovala
je več časa, da se je sprostila in začela uživati v igri z igračami. Izvajala je transverzalno in
sagitalno rotacijo, vendar manj natančno in sproščeno kot na prejšnjih srečanjih. Ob koncu
vadbene ure sicer je potopila glavo pod gladino, a je za to potrebovala več časa in spodbud
kot na prejšnjem srečanju.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Glava je še vedno v nepravilnem položaju, saj samimi vajami in igrami ne sprosti
dovolj, da bi potopila tudi glavo. Tokrat je bilo sodelovanje z drugimi inštruktorji precej
slabše, saj deklica ni želela sodelovati ali se družiti.
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Uspešnost pri izvedbi vaj
Uspešno je vozila kolo in se opirala le na moje dlani – nisem je več podpirala v ledvenem
delu. Potopila je glavo pod gladino vode kljub temu, da je večino ure slabše sodelovala. Med
igro se je sprostila in uživala v vodi.
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6. 1. 10 X. SREČANJE
DATUM

10. 3. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1. 2. 3. In 4. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev ,
samostojnost, transverzalna rotacija in lateralna rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam pri vhodu v garderobo, pospremim jo do stalnega mesta, ji pomagam pri
preoblačenju in jo peljem pod tuš. Skupaj greva do bazena in se usedeva na rob. Ponoviva
dihalne vaje s pihanje vode iz dlani.

OSREDNJI DEL
Kot običajno L. premaknem v bazen iz prve stopnice bazenske lestve. Začneva počasi s
sprehodom po bazenu, potem narediva vajo »kolo«, pri kateri se deklica opira le na moje
dlani.
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V vodi ponoviva vajo pihanja vode iz dlani, poskuša s pihanjem narediti v vodo luknjo, potem
deklica piha klobuček.
Ponoviva vajo »kengurujček« in poskušava pravilno dihati v vodo. Začneva z majhnimi
poskoki, nadaljujeva s poskoki, kjer se potopi večji del obraza.
Pridruživa se igri »zajtrk«. Podpiram jo pod ledvenim delom hrbta. V ležečem položaju ima
glavo naslonjeno na moja ramena, z rokami pa jo podpiram v ledvenem delu. V sedečem
položaju se drži le za moje dlani.
Sledi skupinska igra »sonce, dež, veter«. Moja opora plavalki je enaka kor pri prejšnji igri.
Nato poslušamo, kaj se dogaja v vodi tako, da najprej potopimo eno uho, potem pa še
drugega.
Nekaj časa nameniva igri »čoln«, kjer deklica leži na vodi. Glavo ima naslonjeno na mojo
ramo, z rokami pa jo podpiram v ledvenem delu hrbta. S pomočjo pogovora in igrač
poskušam, da se čim bolj sprosti.
Za konec se pridruživa skupinski igri »kača« in se pomešava med druge plavalne pare.
ZAKLJUČEK
Ob izstopu iz bazena mi pomaga dekličina mama. Pospremim jo pod tuš in v garderobo.
Pogovoriva se o vadbeni uri in dovolim, da si izbere nalepko. Posloviva se spet do
naslednjega srečanja.

ANALIZA X. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Deklica je zelo lepo sodelovala. V vodi je delovala bolj sproščeno. Dosegli sva vodoraven
hrbtni položaj z oporo inštruktorja. Med igro si je potopila glavo, vendar tudi pokazala, da jo
voda na obrazu zelo moti. Ob natančnem vodenju je pravilno pihala v vodo, med prosto igro
pa še ne. Transverzala rotacija je potekala bolj gladko in sproščeno.
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Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Prav tako ostaja težava z nepravilnim položajem glave. Deklico zelo motijo mokra
ušesa in oči, zato glavo med vajami drži nad gladino vode.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Ob podpori inštruktorja ohranja ravnotežje v hrbtnem položaju. Kadar je dobro motivirana in
osredotočena na vajo, pravilno piha v vodo. Lepo je sodelovala z mano in ostalimi inštruktorji
v vodi.
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6. 1. 11 XI. SREČANJE
DATUM

17. 3. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2., 3., 4. In 5. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična
prilagoditev, samostojnost, transverzalna, sagitalna rotacija in longitudinalna
rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
L. se v prostoru Fakultete za šport že dobro znajde, zato jo počakam kar v garderobi. Med
preoblačenjem in tuširanjem se pogovarjava o raznih igrah v bazenu. Usedeva se na rob
bazena, ponoviva vaje pihanja v vodo ter vstopiva v bazen.

OSREDNJI DEL
Na začetku nosiva igrače iz enega konca bazena na drugega. Potem nosiva tako, da obenem
izvajava vajo »kolo«.V vodi ponoviva dihalne vaje. Odpihniti mora vodo z dlani, delati v
vodo, ki je v dlani, mehurčke. Nato piha najprej tako, da v vodi nastane luknja, potem
mehurčki. Pri teh vajah jo podpiram tako, da sva obrnjeni druga proti drugi. Pihanje
nadaljujeva s pihanjem klobučka po vodi.
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Nadaljujeva z vajo »čoln«, kjer ji glavo podpiram z rameni, z rokami pa jo podpiram v
ledvenem delu hrbta. Počasi s pogovorom in igro poskušam, da se v tem položaju sprosti.
Narediva še novo vajo »poglej, kaj je v vodi«. Podpiram jo z rokami pod ledvenim delom.
Deklica se poskuša obrniti in pogledati potonjene igrače v vodi. Najprej se obrača na eno
stran, potem na drugo. Za nagrado dovolim, da si izbere igro ali igračo po njeni želji.
Izbere si tudi drug plavalni par, s katerim igramo igro »vesoljska ladja«. Najprej vsak plavalec
s svojim inštruktorjem, potem dva inštruktorja tvorita eno vesoljsko ladjo, potem si plavalca
zamenjata inštruktorja.
Pridruživa se skupinski igri »pošta«. Podpiram jo za hrbtom, za ledveni del. Sledita še
skupinski igri »sonce, dež, veter« in »kača«.
ZAKLJUČEK
Po končani vadbeni uri poskušam deklico spraviti ven po bazenskih stopnicah tako, da sama
pleza po njih. Skupaj greva do tušev in garderobo. Pogovoriva se o današnjem srečanju,
potem si izbere svojo nalepko. Pospremim jo do izhoda in se poslovim.

ANALIZA XI. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Vedno znova se pokaže, da se deklica vode še vedno boji, torej na vodo ni najbolj prilagojena.
Ob začetku vadbene ure potrebuje vedno nekaj časa, da se počasi sprosti in potem lahko
izvaja vaje. Ob vodenju pravilno piha v vodo, spontano ob vajah še ne. Ob prepričevanju in
pri igri glavo potopi v vodo. Vzdržuje ravnotežje v vodoravnem položaju ob podpori
inštruktorja. Sodeluje tudi z drugimi inštruktorji, ki so ji všeč, in se tako osamosvaja od svoje
stalne inštruktorice.
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Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Prav tako ostaja težava z nepravilnim položajem glave. Deklico zelo motijo mokra
ušesa in oči, zato glavo med vajami drži nad gladino vode. Težave se pojavljajo pri
longitudialni rotaciji, saj spontano ne zmoči ušes in se potopitvi ušes, oči in obraza zelo
izogiba.

Uspešnost pri izvedbi vaj
Skozi vodeno vajo pihanja v vodo to dobro obvlada. V ležečem hrbtnem položaju je
sproščeno in mi zelo zaupa ter se sprosti. Na tej vadbeni uri je z veseljem sodelovala tudi z
inštruktorji, ki se jim je prej izogibala.
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6. 1. 12 XII. SREČANJE
DATUM

24. 3. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2., 3., 4. In 5. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična
prilagoditev, samostojnost, transverzalna, sagitalna rotacija in longitudinalna
rotacija)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam v garderobi. Pomagam ji pri preoblačenju in tuširanju ter jo pospremim do
roba bazena. Ob robu bazena si zmočiva noge, roke in obraz. Nato deklica brca po vodi tako,
da škropi vodo po bazenu. Po običajnem postopku ji pomagam v bazen.

OSREDNJI DEL
Sprva se igrava z igračami skupaj z drugo plavalko, na katero se je na zadnjih nekaj srečanjih
L. najbolj navezala. Skupaj si podajata igrače, igrico »kengurujčki« in »kolo« prav tako
izvajamo skupaj. Z istim plavalnim parom se igramo igro »ujemi stopalo«, kjer sta dva
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plavalca najprej v hrbtnem ležečem položaju, potem pa se na inštruktorjev znak premakneta v
sedeči položaj in poskušata zgrabiti stopalo soigralca.
Nadaljujemo s skupinsko igro »sonce, dež, veter«. Podpiram jo za hrbtom v ledvenem
predelu. S skupino se igrava še igro »pošta« in »kača«. Pri zadnji igri gre kolona plavalcev
pod tunelom, kjer se morajo potopiti pod gladino.
Ob koncu vadbene ure si nekaj minut vzameva še za ravnotežje v hrbtnem ležečem položaju.
L. nasloni glavo na mojo ramo, podpiram pa jo v ledvenem predelu hrbta. Premikava se nazaj.
ZAKLJUČEK
Tudi tokrat gre deklica sama po bazenskih stopnicah ven iz bazena. Stojim za njo in ji
pomagam pri ravnotežju med plezanjem. Pospremim jo pod tuš ter v garderobo. Tam si izbere
svojo nagrado (nalepko). Pospremim jo do izhoda, ker se posloviva.

ANALIZA XII. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Na tokratnem srečanju se je L. v vodi zelo hitro sprostila in v vodi uživala. Razpoloženje pri
deklici zelo niha, zato se tudi opazi njen različen odziv na vodo na vsakem srečanju. Do tega
srečanja je osvojila že več iger kot so: »sonce, dež, veter«, »kolo«, »kengurujčki«, »kača« in
igra »zajtrk«. Ob opori vzdržuje pravilen hrbtni vodoravni položaj v vodi.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Še vedno ostaja problem pri vstopu in izstopu iz bazena – glede na neprimernost samega
bazena. Prav tako ostaja težava z nepravilnim položajem glave. Težave se pojavijo tudi pri
igri, kjer tudi drugi plavalci škropijo vodo, kar jo zelo zmoti. Pri takih igrah se običajno želi
umakniti, kljub temu, da način gibanja pri igri ne dela težav.
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Uspešnost pri izvedbi vaj
Pokazala je večjo samostojnost pri vstopu in izstopu iz bazena, prav tako samostojnost v
bazenu. Manj se me oklepa v vodi, je sproščena ter večinoma uživa. Rada sodeluje z drugimi
inštruktorji. Razume večino iger, ki se jih igramo v bazenu, prav tako dobro izvaja zahtevane
gibe pri vsaki igri.

-74-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Irena Virant; diplomsko delo

6. 1. 13 XIII. SREČANJE
DATUM

31. 3. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2., 3., 4., 5. In 6. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična
prilagoditev, samostojnost, transverzalna, sagitalna rotacija, longitudinalna
rotacija in kombinirane rotacije)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Mojo plavalko počakam v garderobi, ji pomagam pri preoblačenju, tuširanju in jo pospremim
do roba bazena. Že med sedenjem zunaj bazena ponoviva vaje za pravilno pihanje v vodo in si
zmočiva noge, roke in obraz.

OSREDNJI DEL
V vodo prva vstopim jaz, deklici pa pomagam vstopiti po bazenski lestvi. V vodji jo
podpiram s hrbtne strani. Narediva nekaj krogov po bazenu v položaju kolesa. Ogledava si
plavajoče igrače. Na dnu poiščeva tudi igrače, ki se potopijo. Igrava se igro »poslušaj, kaj je v
vodi«, kjer mora potopiti ušesa v vodo. Spodbujam jo, da potopi glavo in poskuša pobrati
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potopljene igrače. Pri teh vajah jo podpiram tako, da se gledava. Sledi nekaj skupinskih iger
»zajtrk«, »sonce, dež, veter« in »pošta«. Pri vseh teh igrah poskrbim, da menjujeva položaj v
skupini tako, da se druživa in sodelujeva z vsemi inštruktorji in plavalci v vodi. Podpiram jo s
hrbtne strani.
Deklica si lahko izbere katerokoli igro in jo izvaja z drugim inštruktorjem po izbiri. Medtem
sama izvajam isto igro z drugim plavalcem.
Ko je spet vsak inštruktor s svojim plavalcem, podpiram njeno glavo z rameni, z rokami pa ji
podpiram ledveni del hrbta. Tako poskušava čim dlje obdržati stabilni hrbtni položaj in tako
potovati po bazenu. Čez čas L. ob premikanju v hrbtnem položaju brca z nogami. To igro sva
poimenovali »motorni čoln«.
Za konec se s skupino igramo »vlak skozi tunel«, kjer se je potrebno potopiti pod gladino
vode. Pri vaji jo podpiram s hrbtne strani.
ZAKLJUČEK
Pri izstopu iz bazena ji pomagam, da sama prepleza bazensko lestev in uspešno izstopi.
Pospremim jo v garderobo. Za sodelovanje si lahko spet izbere nalepko. Ponovno si ogledava
piramido dosežka že opravljenega S. W. I. M. testa. Povem ji, da bova na zadnjem srečanju
spet opravili test in tako ugotovili, kaj vse se je naučila in koliko več zmore. Nato jo
pospremim do izhoda in se poslovim.

ANALIZA XIII. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
L. vse vaje izvaja ob pomoči inštruktorja, vendar se sama izvedba precej izboljšala. Pri
ležečem hrbtnem položaju je popolnoma sproščena, glava je v vodoravnem položaju. Dihanje
je ob vodenju pravilno. Opaža se večja samostojnost v vodi, saj je na tokratni vadbeni uri brez
težav prehajala med drugimi inštruktorji.
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Težave pri izvedbi vaj in iger
Ohranja še svoj strah pred vodo, sama ne želi ostati v vodi (neprestano mora biti ob njej
inštruktor).
Uspešnost pri izvedbi vaj
Samostojno prihaja v bazen in iz bazena po bazenski lestvi. Prav tako nima več odpora do
zamenjave inštruktorja za kratek čas. Ob opori dobro ohranja ravnotežje v ležečem položaju
na hrbtu. Pod gladino vode potopi glavo tudi med igro in ne le med vodeno vajo.
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6. 1. 14 XIV. SREČANJE
(7. 4. 2009) L. zaradi bolezni ni bilo na uro plavanja.

DATUM

14. 4. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2. in 6. točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična prilagoditev,
samostojnost, in kombinirane rotacije)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam v garderobi. Pogovoriva se o delu, vajah in igrah v bazenu. Pomagam ji pri
preoblačenju in tuširanju. Skupaj odideva do bazena. Najprej v bazen vstopim jaz, potem še
deklica, ki pleza po bazenski lestvi.

OSREDNJI DEL
Začneva s prosto igro, da se deklica v vodi sprosti. Vajo pihanja klobučka že pozna, zato
povabim še en plavalni par, da se pridruži igri. Tako igramo nekakšno tekmovanje v pihanju
klobučka iz ene strani bazena na drugega.
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V paru nato tekmujemo v »vožnji s kolesom« iz ene strani bazena na drugega in potovanju s
»čolnom«. Pri teh igrah deklico podpiram za hrbtom, v ležečem položaju ima glavo
naslonjeno na mojo ramo, z rokami pa jo podpiram v ledvenem delu hrbta. Pri teh igrah
poskušam doseči, da moja plavalka zamenja inštruktorja in tako poskusi izvesti vajo tudi z
drugim inštruktorjem.
Nato sledijo skupinske gre za razvoj transverzalne rotacije (»zajtrk« in »sonce, dež, veter«).
Ker se L. dobro ujame tudi z drugimi inštruktorji igramo igro »paketi«. Vsi plavalni pari se
postavijo v krog, plavalec je na notranji strani kroga, inštruktor pa ga podpira za hrbtom in
tako ostane na zunanji strani kroga. Na znak si inštruktorji zamenjajo plavalce tako, da jih
zavrtijo ter podajo naslednjemu inštruktorju.
Ob koncu vadbene ure izvajamo vaje za stabilni hrbtni položaj. L. leži na vodi, glavo ima
naslonjeno na mojo ramo, z rokami jo podpiram za ledveni del hrbta. Skozi igro se deklica
čedalje bolj sprosti in vzdržuje vodoravni položaj.
Pred izstopom iz bazena se igramo igro »vlak skozi tunel«, pri tunelu morajo plavalci potopiti
glavo pod gladino vode.
ZAKLJUČEK
Deklici nato pomagam pri izstopu iz bazena. Poskuša sama splezati po bazenski lestvi iz
bazena. Pospremim jo pod tuš in ji pomagam pri preoblačenju. V garderobi si izbere nagrado
za tokratno srečanje.

ANALIZA XIV. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Skozi igro se v vodi sprosti in popolnoma prilagodi na vodo. Ko je pripravljena, potopi glavo
in pravilno piha v vodo. Brez svoje inštruktorice ali v trenutku, ko na samo izvedbo vaje ni
pripravljena, pa glave noče potopiti in tako nima pravega položaja v vodi. Pozna vse igre, ki
jih izvajamo, in med vadbo lepo sodeluje.
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Težave pri izvedbi vaj in iger
Močno je opazno nihanje razpoloženja in vedenja pri deklici. Ko je pripravljena na
sodelovanje in dobro razpoložena, vaje dobro izvede in je zelo uspešna. Obratno pa se zgodi,
kadar ima do vadbe odpor, tudi zaradi vzrokov izven plavalnega bazena (dogajanje v šoli ali
doma).
Uspešnost pri izvedbi vaj
Na tokratnem srečanju je zelo lepo sodelovala z vsemi inštruktorji. V vodi je bila sproščena,
kar je omogočalo skoraj samostojno vzdrževanje ravnotežja v hrbtnem položaju. Pri vodeni
vaji pihanja klobučka je bila zelo uspešna in je natančno vodila klobuček iz enega roba bazena
do drugega.
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6. 1. 15 XV. SREČANJE
DATUM

12. 5. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2., 6. In 7.

točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična

prilagoditev, samostojnost, kombinirane rotacije in vzgon)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Plavalko počakam v garderobi, ji pomagam pri preoblačenju, tuširanju in jo pospremim do
roba bazena. Sama prva vstopim v vodo in poskrbim za varen vstop deklice.

OSREDNJI DEL
Nekaj minut namenim prilagajanju na vodo skozi prosto igro z raznimi igračami. Ponoviva
pihalne vaje s klobučkom. Nadaljujeva z vajo »poslušaj, kaj je v vodi«, kjer poskušam doseči
večjo sproščenost plavalke ob potopitvi ušes v vodo. Nato sledi igra »poglej kaj je v vodi«.
Pomagam si z igračami, ki v vodi potonejo. L. z eno roko podpiram v ledvenem predelu
hrbta, z drugo ji pomagam pri rotaciji.
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Ob uspešni opravljeni vaji, si lahko deklica izbere igro po svoji želji, prav tako si izbere drug
plavalni par za sodelovanje. Ob igrah »vožnja s kolesom«, »vesoljska ladja« in prosti igri
plavalci zamenjajo inštruktorje. Prav tako menjava inštruktorje pri igri »paketi«, saj si
inštruktorji plavalce med seboj s sagitalno rotacijo podajamo.
Pri skupni igri »sonce, dež, veter« se L. spet pridruži svoji inštruktorici. Podpiram jo za
ledveni del, v ležečem položaju naslovni glavo na mojo ramo.
Plavalni pari ponovno tvorimo krog. Na sredini kroga je po en plavalec v položaju mrtvaka.
Ostali plavalci ga skušajo z gibanjem vode potopiti. To je igra »Titanik«. Sodeluje tudi moja
plavalka s tem, da jo pri tem podpiram v ledvenem delu, glavo pa ima na moji rami.
Nadaljujeva s stabilnim hrbtnim položajem in pri tem potujeva po bazenu. Poskušam doseči,
da se pri tem poganja z brcanjem nog. Za nagrado si spet lahko izbere igro ali igračo po želji.
ZAKLJUČEK
Pomagam ji pri izstopu iz bazena, jo pospremim pod tuš in v garderobo. Kot običajno se
pogovoriva o sodelovanju, napredku na plavalnem področju in se dogovoriva za nagrado.
Pospremim jo do izhoda, kjer se posloviva.

ANALIZA XV. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Vedno ob začetku ure potrebuje nekaj časa za prilagoditev na vodo. Počasi se prilagaja na to,
da ima moker obraz, lase, da poskuša pravilno dihati v vodi. Inštruktorja med igro lahko tudi
zamenja, v koliko ve, da bo to le za nekaj časa. Obvlada vse rotacije s tem, da pri rotaciji
skrbno pazi, da se glava ne zmoči. Med cilji vadbene ure je bila tudi 7. točka Halliwick
koncepta: vzgon. L. sicer razume, da voda drži nekatere predmete na gladini, vendar se sama
ne sprosti dovolj, da bi to preizkusila.
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Težave pri izvedbi vaj in iger
Opazi se, da ni popolnoma prilagojena na vodo in se boji potopiti glavo. To onemogoča
samostojnost pri izvedbi večine vaj.
Uspešnost pri izvedbi vaj
Na tokratni vadbeni uri je ni motilo škropljenje vode ostalih udeležencev. Sprejela je, da je to
le igra in je voda na obrazu tokrat ni motila. Ob opori izvaja že vse vrste rotacij. Prav tako
brez oklevanja lahko zamenja inštruktorja za določeno igro.
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6. 1. 16 XVI. SREČANJE
DATUM

21. 4. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJI


1., 2., 6., 7. In 8.

točka Halliwickove metode učenja plavanja (psihična

prilagoditev, samostojnost, kombinirane rotacije in vzgon)

UČNE METODE

UČNE OBLIKE

UČNI PRIPOMOČKI



razlaga



individualna

razne igrače (plavajoče in



demonstracija



skupinska

tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam v garderobi. Pomagam ji pri preoblačenju in tuširanju ter jo pospremim do
bazena. Kot običajno vstopiva v bazen. Pri tem pazim na njeno varnost pri plezanju po
bazenski lestvi.

OSREDNJI DEL
Ponovno začneva s prosto igro in prilagajanjem na vodo, s pihanjem, mrmranjem in
potapljanjem različnih delov telesa pod vodo. Pri teh igrah in vajah jo podpiram tako, da se s
plavalko gledava.
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Ponoviva igre, ki jih deklica obvladuje, kot so »kolo«, »pihanje klobučka« in »kengurujčki«.
Najprej vaje izvaja z mano, potem zamenja inštruktorja in z njim nadaljuje vaje. Inštruktorja
za sodelovanja seveda izbere deklica sama.
Igramo še skupinske igre »pošta«, »paketi« in »sonce, dež, veter«, kjer gre za različne vrste
rotacij. Pri teh igrah jo podpiram v ledvenem predelu. Še vedno pazim pri ležečem položaju,
kjer ji podpiram tudi glavo, saj le tako ohranja vodoraven položaj v vodi.
Po končanih vajah nameniva nekaj časa za ponovitev vseh že osvojenih vaj v vodi.
Pred izhodom iz bazena si lahko izbere želeno igro ali aktivnost.
ZAKLJUČEK
Pomagam deklici iz bazena, jo pospremim pod tuš in v garderobo. Najprej si ogledava
piramido napredka s prvega S. W. I. M. testa. Pogovoriva se o počutju v bazenu, vajah in
igrah ter se dogovoriva za ponovitev testa na naslednjem zadnjem srečanju.

ANALIZA XVI. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Na tej vadbeni uri je bil glavni poudarek na samostojnosti v vodi. Deklica se na vodo hitreje
prilagodi, kljub temu še potrebuje čas ob vstopu v bazen. Sprosti se, če dela z inštruktorjem,
ki ga pozna. Po teh srečanjih sva se dobro spoznali in zato z mano deluje sproščeno. Prav tako
je spoznala druge inštruktorje v vodi in se navadila na njih. Z neznanci ali ljudmi, ki jih ne
mara, noče sodelovati. Poskušala sem doseči samostojen hrbtni položaj, vendar za to
potrebuje pomoč. Prav tako je pomembna podpora glave, saj je le tako telo lahko v
vodoravnem položaju.
Težave pri izvedbi vaj in iger
L. ima do nekaterih inštruktorjev negativen odnos, zato je v njihovi bližini nesproščena.
Takrat se me bolj oklepa, strah pred vodo se okrepi.
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Uspešnost pri izvedbi vaj
Poleg uspešno izvedenih že znanih vaj za razvijanje različnih vrst rotacij, lahko dalj časa
ohranja stabilen ležeči položaj. Vaje še vedno izvaja ob opori inštruktorja, vendar jih pozna in
pravilno izvaja.
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6. 1. 17 XVII. SREČANJE
DATUM

26. 5. 2009

PROSTOR

Mali bazen fakultete za šport

GLAVNI CILJ


izvesti S. W. I. M. test

UČNE METODE


razlaga



demonstracija

UČNE OBLIKE


individualna

UČNI PRIPOMOČKI
razne igrače (plavajoče in
tiste, ki potonejo)

POTEK URE

UVODNI DEL
Deklico počakam pri vhodu v bazenski kompleks. Na poti do garderobe se pogovoriva o
načrtu današnje vadbene ure in sicer izvedbo S. W. I. M. testa. Pomagam ji pri preoblačenju
in tuširanju ter jo pospremim do doba bazena.

OSREDNJI DEL
Najprej ponoviva vajo pihanja, standardno vstopiva v bazen in se igrava igre za prilagajanje
na vodo. Deklica se mora namreč pred začetkom testa prilagoditi na vodo, saj bodo potem
rezultati bolj točni.
Začneva s testiranjem.
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Najprej ji pomagam ven iz vode, da lahko ocenim vstop v vodo. Poskušam nuditi najmanj
pomoči, vendar toliko, da deklica vstop lahko varno izvede.
Za ocenjevanje naslednje točke pokličem še enega inštruktorja, kjer preverim njeno
prilagojenost in samostojnost v vodi. Začneva z vajo za eno točko in se ustaviva pri tisti, ki jo
deklica še zmore.

Testiram pravilno dihanje. Pri tem jo podpiram za hrbtom, deklica pa se z rokami opre na
moje dlani.
Pri ocenjevanju ohranjanja ravnotežja jo podpiram v ledvenem predelu hrbta, glavo pa deklica
nasloni na mojo ramo kot običajno. V tem položaju poskušava ostati nekaj časa.
Za ocenjevanje transverzalne rotacije uporabim igro »zajtrk«, kjer gre za prehod med ležečim
in sedečim položajem (in obratno). Pri tem poskušam zmanjševati podporo.
Sledi ocenjevanje sagitalne in longitudialne rotacije. Za pripomoček uporabim plavajoče
igrače.
Pri ocenjevanju kombinirane rotacije mi pomaga še ena inštruktorica, s katero L. običajno
sodeluje.
Ocenim še razvoj plavalnega sloga. Seveda deklica potrebuje oporo.

Razvoja izstopa iz bazena ne ocenim, saj bazen ni primeren za tak izstop, kot ga predvideva S.
W. I. M. test. Deklica običajno zapusti bazen tako, da prepleza bazenske stopnice.
Ob koncu vadbene ure deklico pohvalim in se ji zahvalim za sodelovanje. Zaključiva s
sproščeno prosto igro.
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ZAKLJUČEK
Izstopiva iz bazena, se stuširava ter preoblečeva. V garderobi se pogovoriva o vseh urah
plavanja. Pohvalim jo za napredek. Nariševa in pobarvava še tabelo napredka na S. W. I. M.
testu. Za nagrado si lahko izbere nalepko.

ANALIZA XVII. VADBENE URE
Koncept 10 točk in realizacija zastavljenih ciljev
Današnja vadbena ura je bila namenjena izvedbi S. W. I. M. testa in tako ocenitvi napredka
plavalke. Deklica je dobro sodelovala, vzela test zelo resno in se zelo potrudila pri izvedbi
vaj. Prepričana sem, da je ocenjen dejanski dekličin napredek na področju prilagoditve in
gibanja v vodi. Na zaključnem S. W. I. M. testu je dosegla 37 točk, kar je 5 več kot na začetku
plavalnih vadbenih ur.
Težave pri izvedbi vaj in iger
Težava je v naravi bazena, saj ni prilagojen Halliwick metodi plavanja. Rob bazena je precej
previsok, zato vstop ni bil realno ocenjen, izstopa iz bazena pa sploh nisem ocenila.

Uspešnost pri izvedbi vaj
Deklica je na vodo bolje prilagojena. Pripravljena je sodelovati z drugim inštruktorjem, piha
klobuček na razdalji 5 metrov. Ob opori izvaja vse rotacije (transverzalna, sagitalna,
logintudialna ter kombinirane rotacije). Ob opori ohranja ravnotežje v ležečem hrbtnem
položaju. Ob opori na vodi drsi. Vsekakor pa je opazno, da je v vodi bolj sproščena.
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OCENJEVALNI LIST ZA OCENO PLAVALNIH VEŠČIN (S. W. I. M. TEST)
PLAVALNE VEŠČINE A – RAZVOJ VSTOPA V VODO
(Pomoč lahko nudimo za zadrževanje sedečega položaja na robu bazena)

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore vstopiti/ni varno/ni ocenjeno.

1

Vstopi lahko s polno podporo dvigala/deske za

2

premeščanje/osebe.
Vstopi z rokama, oprtima na rameni pomočnika.

3

Vstopi lahko z rokama, oprtima na podlakti pomočnika.

4

Vstopi lahko z rokama, oprtima na dlani pomočnika.

5

Vstopi lahko iz sedečega položaja, potrebuje pomoč pri

6

X

stabilizaciji položaja v vodi.
Vstopi lahko iz sedečega položaja, pomočnik je prisoten, a ne

7

potrebuje njegove pomoči.

DODATNI KOMENTAR
Bazen ni primeren za tipičen vstop po Halliwick metodi, saj je rob bazena previsok (ni enak
gladini vode).
PLAVALNE VEŠČINE B – RAZVOJ PRILAGODITVE NA VODO

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore se prilagoditi na vodo/ni ocenjeno.

1

Potrebuje polno podporo pomočnika.

2

Potrebuje podporo pomočnika, ki je z obrazom obrnjen k

3

plavalcu.
Potrebuje podporo pomočnika, ki je za hrbtom.

4

Premika se lahko med dvema pomočnikoma.

5

Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je v bližini, a se ga ne

6

drži.
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Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je prisoten.

7

DODATNI KOMENTAR
Plavalka se vode ne boji več in se pomočnice ne oklepa. Premika se med dvema
pomočnikoma, vendar si drugega pomočnika prej sama izbere.
PLAVALNE VEŠČINE C – RAZVOJ KONTROLE DIHANJA

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore prikazati nobenega nadzora nad dihanjem/ni

1

ocenjeno.
Z roke pomočnika lahko odpihne vodo.

2

Na vodni površini lahko piha mehurčke.

3

Lahko piha z ustnicami v vodi.

4

Lahko aktivno piha klobuček na razdalji 5m.

5

Lahko potopi ustnice in nos pod vodo in varno mrmra.

6

Lahko se potopi pod vodo, gleda pod vodo, pobere predmet s

7

X

tal, medtem ko piha oz. mrmra.

DODATNI KOMENTAR
Potrebuje pomočnika za hrbtom.
PLAVALNE VEŠČINE D – RAZVOJ RAVNOTEŽJA

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore varno vzdrževati ravnotežja v nobenem položaju/ni

1

ocenjeno.
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju ob

2

pomočnikovi podpori trupa.
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju brez pomoči.

3

Ravnotežje lahko vzdržuje v na hrbtu ležečem položaju ob

4

pomočnikovi podpori trupa.
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Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu brez

5

pomoči.
Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu med

6

turbulenco.
Med lebdenjem na hrbtu lahko brez podpore nadzira vrtenje in

7

poda predmet drugi osebi, npr. gobo.

DODATNI KOMENTAR
Dalj časa lahko vzdržuje ravnotežje v hrbtnem položaju (ob pomoči).
PLAVALNE VEŠČINE E – RAZVOJ TRANSVERZALNE ROTACIJE NAZAJ
(Stopnje 1–5 – Začetni položaj – položaj stola)

Datum: 26. 5. 2009
V vodi se ne zmore nagniti nazaj/začeti vrtenja/ni ocenjeno.

1

Lahko se nagne nazaj in dovoli, da se stopala odlepijo od

2

podlage, pomočnik ga podpira.
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj, potrebuje pomoč

3

X

pomočnika, ki ga z rokami polno podpira v centru ravnotežja.
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj; pomočnik ga le s

4

konicami prstov podpira v centru ravnotežja.
Iz položaja stola se premakne nazaj v ležeč položaj brez

5

pomoči.
Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,

6

se lahko s pomočjo nagne nazaj.
Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,

7

se lahko brez pomoči nagne nazaj.

DODATNI KOMENTAR
V ležeč položaj se premakne brez strahu, kadar ve, da je za njo njena pomočnica in ji nudi
oporo z rokami.
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PLAVALNE VEŠČINE F – RAZVOJ TRANSVERZALNE ROTACIJE NAPREJ

Datum: 26. 5. 2009
V vodi ne zmore dvigniti glave naprej, ko leži na hrbtu/ni

1

ocenjeno.
Ob podpori glavo lahko dvigne naprej.

2

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki naprej.

3

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se zavrti

4

X

v sedeč položaj.
Brez pomoči lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se

5

zavrti v sedeč položaj.
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko s pomočjo zavrti naprej v

6

položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna.
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko brez pomoči zavrti naprej

7

v položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna.

DODATNI KOMENTAR
Tak način gibanja ji je všeč in ga izvaja brez strahu.

PLAVALNE VEŠČINE G – RAZVOJ SAGITALNE ROTACIJE
(Začetni položaj – položaj stola)

Datum 26. 5. 2009
Če je glava nagnjena vstran, je ne more prinesti do srednjega

1

položaja/ni ocenjeno.
Glavo lahko nagne vstran, tako da uho pride v vodo, če mu

2

pomočnik pomaga z oporo, če je ta potrebna (na obe strani).
Glavo lahko vrne v sredino, če je nagnjena vstran; ob opori.

3

Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali

4

vzame gobico; ob opori.
Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali
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vzame gobico; brez opore.
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v

6

pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; ob pomoči.
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v

7

pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; brez pomoči.

DODATNI KOMENTAR
Igro »pošta« ima zelo rada in jo izvaja brez strahu, vendar le ob pomoči pomočnice.
PLAVALNE VEŠČINE H – RAZVOJ LONGITUDINALNE ROTACIJE

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore ležati na hrbtu ali začeti rotacije/ni ocenjeno.

1

Lahko leži na hrbtu, obrne glavo vstran na obe strani in piha v

2

vodo; potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu in prinese nasprotno roko preko telesa;

3

potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu in prinese roko in nogo preko telesa;

4

potrebuje pomoč.
Lahko leži na hrbtu, obrne glavo, prinese roko in nogo preko

5

telesa in piha v vodo; potrebuje pomoč.
Iz položaja leže na hrbtu se lahko obrne na trebuh z uporabo

6

longitudinalne rotacije; potrebuje pomoč; pomočnik lahko
pomaga, da plavalec zopet doseže položaj leže na hrbtu.
Zmore celotno obračanje po vzdolžni osi, od položaja leže na
hrbtu do položaja leže na hrbtu, pomoči ne potrebuje.
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PLAVALNE VEŠČINE I – RAZVOJ KOMBINIRANE ROTACIJE

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore začeti kombinirane rotacije/ni ocenjeno.

1

Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika (proti

2

X

drugemu).
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

3

obrne na hrbet ob pomoči drugega pomočnika.
Iz položaja stola brez opore lahko pade naprej in se obrne na

4

hrbet ob pomoči pomočnika.
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

5

obrne na hrbet ter drsi do drugega pomočnika.
Lahko pade naprej skozi obroč in se obrne na hrbet brez

6

pomoči, le ob prisotnosti pomočnika.
Lahko pade naprej skozi obroč, ki se premika v turbulenci in se

7

obrne na hrbet brez pomoči pomočnika.

DODATNI KOMENTAR
To vajo izvaja le med dvema pomočnikoma, ki ju pozna in jima zaupa.
PLAVALNE VEŠČINE J – RAZVOJ PLAVALNEGA STILA

Datum: 26. 5. 2009
Ne zmore drseti/izvajati plavalnih gibov/ni ocenjeno.

1

Lahko se odrine in drsi, na hrbtu ali trebuhu, 5m, ob pomoči.

2

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, ob pomoči.

3

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, brez pomoči.

4

Lahko plava 10 m, brez pomoči.

5

Lahko plava 10 m, zamenja smer na ukaz pomočnika.

6

Lahko plava 10 m, zamenja smer na svojo željo.

7

DODATNI KOMENTAR
Drsi ob pomoči svoje pomočnice, ki jo dobro pozna.
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PLAVALNE VEŠČINE K – RAZVOJ IZSTOPA

Datum: 26. 1. 2009
Ne zmore varno izstopiti iz bazena/ni ocenjeno.

1

Izstopi lahko s polno podporo dvigala/ali pomočnikov.

2

Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor s pomočjo

3

X

(roki na kolkih in nogah).
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

4

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob.
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

5

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet.
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

6

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet in sede s pomočjo.
Brez pomoči lahko varno izstopi iz bazena.

7

DODATNI KOMENTAR
Bazen ni standardiziran za Halliwick progam. Rob bazena je precej višji od globine vode, zato
izstop preko roba bazena ni mogoč. Uporablja lestev.

SKUPNI REZULTAT: 37
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7. 0 RAZPRAVA
Skozi učne ure plavanja z deklico L. sem tudi praktično preizkusila Halliwick koncept.
Ugotovila sem, da je omenjeni koncept zelo uporaben za učenje plavanja oseb z motnjo v
duševnem razvoju in/ali gibalno oviranih. Deklica je med vadbo precej napredovala, zato
lahko večino hipotez potrdim.

7. 1 H1:Halliwick koncept omogoča smiselno pripravo programa načrtovanja
plavalnih ur za dvanajstletno deklico z motnjo v duševnem razvoju.

Po spoznavanju z deklico, pogovoru z mamo deklice in prvim ocenjevanem testa S. W. I. M.
sem pripravila program dela z deklico v vodi. Vsako srečanje sem posebej načrtovala glede na
dosežke na prejšnjem srečanju v bazenu. L. je bila na prvem srečanju precej plaha. V vodo
sprva sploh ni hotela, ko pa je prišla v bazen, se je trdno oklepala svoje inštruktorice. S
počasnim uvajanjem vaj Halliwick koncepta se je na vodo prilagodila in postala
samostojnejša. Vaje koncepta Halliwick sem uvajala postopoma in popolnoma prilagojeno
dekličinemu počutju, znanju ter prilagojenosti. Osvojila je osnovno gibanje v vodi in način
dihanja, kar seveda pomeni napredek.

7. 2 H2:Glede na progam vadbenih ur in individualno delo pričakujem, da bom
dosegla zastavljene cilje glede na vsako vadbeno uro.
Večina ciljev vadbenih ure je doseženih, pri gibanju v vodi te deklice je opazen napredek,
torej večja sproščenost in samostojnost v vodi. Na začetku učnih ur je deklica vedno želela
mamino prisotnost. Z mano sprva ni želela sodelovati. Po vsakem srečanju pa je postal najin
odnos trdnejši. Veliko je k temu pripomoglo tudi učenje skozi igro ter seveda nagrade ob
koncu srečanj. Čedalje bolj mi je zaupala in v vodi zelo dobro sodelovala, kar je razvidno tudi
iz analiz učnih ur. Prav tako je sprejela tudi ostale plavalce in inštruktorje v bazenu in z
določenimi sodelovala v različnih vajah. Opaža se tudi odstopanje pri doseganju ciljev
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posameznih vadbenih ur. Napredek in doseganje ciljev pa nista odvisna le od programa dela z
učenko, ampak tudi od njenega počutja na dan vadbe.

7. 3 H3: Po končanih vadbenih urah in načrtovanem programu dela po
Halliwick konceptu bo učenka dosegal 4. stopnjo Halliwick koncepta (to je
sagitalna rotacija).
Z deklico sva skozi srečanja oz. plavalne ure izvajali vaje za prilagojenost in prilagojenost v
vodi ter za različne vrste rotacij in gibanje v vodi nasploh. Na vodo se je prilagodila (1.
stopnja Halliwick koncepta). Nima več strahu pred vstopom v vodo v njej znanem okolju, ob
vodenju pravilno diha v vodo in se tudi potopi. Postala je samostojnejša v vodi (2. stopnja
Halliwick koncepta), saj ne potrebuje stalne podpore svoje inštruktorice; pripravljena je
sodelovati tudi z drugimi inštruktorji. Delno je osvojila transverzalno rotacijo (3. stopnjo
Halliwick koncepta). Ob manjši podpori spontano prehaja med sedečim in ležečim položajem
v vodi. Pri ležečem položaju ima pravilen položaj glave (vzporeden z gladino vode). Prav
tako je delno osvojila sagitalno rotacijo (4. stopnjo Halliwick koncepta).

7. 4 H4: Iz izvedenega programa lahko dam napotke za nadaljnje delo z učenko
po Halliwick konceptu plavanja.
L. je na plavalnih urah razmeroma dobro sodelovala. Sprva jo je oviral strah pred vodo. Po
nekaj srečanjih se je na vodo prilagodila, vendar občasno še vseeno ni želela sodelovati zaradi
drugih dejavnikov (počutje v šoli ali doma), kar vedno precej vpliva nanjo. Glede na to, da
ima deklica še naprej možnost obiskovanja vadbenih ur po Halliwick programu v okviru
šolskih ur, priporočam naslednje.


V kolikor je bazen prilagojen Halliwick konceptu plavanja (voda do roba bazena), se
vadi še vstop v vodo. Če bazen temu ni prilagojen (gladina vode je pod robom
bazena), se navaja na čim bolj samostojen vstop v vodo; to je po bazenski lestvi, z
roba bazena ali s pomočjo inštruktorja v vodi.
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Ohranjanje dekličinega prilagojenega gibanja v vodi. Deklico se skozi igro, domač
pristop in s pomočjo znanih iger pripravi na sproščeno in samostojno stanje v vodi.



Skozi igro in več ponovitev izvesti učenje dihanja v vodi (pihanje luknje v vodo,
pihanje klobučka).



Vzpostaviti dekličino samostojno ohranjanje ravnotežja v vodi v hrbtnem ležečem
položaju.



Skozi igro razvijati različne vrste rotacij.

7. 5. Ocenjevalna lestvica S. W. I. M. testa
Napredovanje plavalnih veščin sem ocenjevala tudi s S. W. I. M. testom. Izvedla sem ga na 4.
srečanju, ko sva se s plavalko že spoznali in začeli bolje sodelovati, ter na zadnjem srečanju.

Ocena določene plavalne veščine

Tako sem preverila napredek in ga prikazala tudi v grafu 1.

6
5
4
1/26/2009

3

5/26/2009

2
1
0
A B C D E F G H I
Ocenjene plavalne veščine

Graf 1: Napredek ocenjenih plavalnih veščin deklice L.
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Na prvem ocenjevanju (26. 1. 2009) je dosegla 31 točk, na drugem ocenjevanju (26. 5. 2009)
pa 37 točk.
Pri prvi ocenjevani veščini (A): vstop v vodo, je svoj rezultat izboljšala za eno točko, saj je
inštruktorici bolj zaupala in se pri vstopu v vodo ni več opirala na ramena, ampak na podlakti.
Sam bazen ni bil najbolj primeren standardnemu Halliwick vstopu v vodo, saj je od roba
bazena pa do gladine vode prevelika razlika. Rob je previsok, zato na tak način skorajda ni
mogoče vstopiti v bazen. Pri sami vadbi smo uporabljali bazenske stopnice za prehod v vodo
ali iz nje.
Tudi na drugi ocenjevani veščini (B): prilagoditev na vodo, je svoj začetni rezultat izboljšala
za 1 točko. Najprej je vedno potrebovala podporo svoje inštruktorice, ob zadnjem testiranju pa
je lahko sama prehajala med dvema inštruktorjema.
Pri ocenjevanju kontrole dihanja (C) se je plavalka L. prav tako izboljšala. Na prvem
testiranju je ob spodbudah pihala z ustnicami v vodi, na zadnjem testiranju pa je brez posebne
spodbude pihala klobček na razdalji 5 metrov.
Na testiranju razvoja ravnotežja (D) je ostala na istem rezultatu; ob opori vzdržuje vodoravni
položaj na hrbtu. Vendar je na zadnjem srečanju brez strahu dalj časa vzdrževala vodoravni
hrbtni položaj, medtem ko je na prvem testiranju potrebovala več spodbud in ostala v tem
položaju le kratek čas.
Pri ocenjevanju različnih vrst rotacij (transverzalne nazaj, transverzalne naprej, sagitalne,
longitudialne in kombiniranje rotacije) – veščine E, F, G, H, I – je na obeh testiranjih dosegla
enako število točk. Kljub temu je opazna razlika v načinu rotacije. Na prvem testiranju je
pokazala veliko strahu, potrebovala je spodbude in zagotovitve svoje inštruktorice, da jo
podpira. Na zadnjem testiranju pa je delovala zelo sproščeno in brez posebnih priprav izvedla
rotacije po svojih zmožnostih.
Deklica L. se je izboljšala tudi pri veščini razvoja plavalnega stila (J). Na začetku plavalnih
srečanj ni drsela na vodi oz. ni izvajala plavalnih gibov. Ob koncu je ob pomoči drsela na
vodi v hrbtnem ali prsnem položaju.
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Izstopa iz bazena (veščine K) nisem ocenjevala, saj bazen ni primeren za tak način izstopa iz
vode, kot ga predvideva Halliwick program. Je pa deklica ob koncu plavalnih ur izboljšala
tudi to veščino, saj je samostojno izstopila po bazenski lestvi.

7. 6. Omejitve pri izvajanju programa
Pri svojem raziskovalnem delu sem naletela tudi na nekaj težav. Ker gre za študij primera,
sem se morala osredotočiti na svojo plavalko. Glede na zakon o varstvu podatkov iz dekličine
šolske ustanove nisem pridobila veliko podatkov o njenem funkcioniranju pred začetkom dela
z njo. Prvih nekaj ur sem tako porabila samo spoznavanje z deklico in ne za delo na gibalnem
področju z učenko.
Prav tako so ovire nastopile pri izvajanju plavalnih ur. Mali bazen Fakultete za šport je
namreč neprilagojen delu po Halliwick konceptu, saj je gladina vode prenizka glede na rob
bazena. Zato nam je bilo onemogočenih kar nekaj vaj na plavalnih urah (npr. vstop v vodo,
ipd.).
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8. 0 SKLEP
V življenju vsakega posameznika zavzema gibanje zelo pomembno vlogo. Način gibanja je
tudi šport, ki zapolnjuje velik del družbenega življenja. Če ne prej, se s športom srečamo v
šoli in se na ta način tudi povezujemo z vrstniki, doživljamo uspeh. Gibalno ovirane osebe se
zaradi svoje drugačnosti z večino športnih panog ne morejo ukvarjati, zato so na nek način
izključene iz okolja svojih vrstnikov, ne doživljajo uspehov. To jim odvzame družbeno
socialen razvoj, prav tako negativno vpliva na fizično počutje.
Dober način gibanja za gibalno ovirane osebe je plavanje. Zaradi sil, ki na telo delujejo v
vodi, je tu gibanje lažje tudi za osebe s težavami na tem področju. V vodi se lahko sprostijo,
zavzemajo različne položaje in se samostojno gibajo – brez pripomočkov. V vodi tako
postane tudi gibalno ovirana oseba bolj izenačena z vrstniki.
Dober primer plavanja za gibalno ovirane (in druge osebe s posebnimi potrebami) je
Halliwick koncept učenja plavanja. Temelji na počasnem navajanju na vodo do vse bolj
zahtevnih gibov in na koncu do možnega samostojnega gibanja v vodi. Deluje na principu
individualnega dela, kjer ima vsak plavalec svojega inštruktorja. Na ta način se lahko učenje
plavanja res prilagodi posamezniku in končni uspeh je tako lažje dosegljiv.
V svojem diplomskem delu sem predstavila Halliwick koncept plavanja z gibalno ovirano
deklico z motnjo v duševnem razvoju. V bazenu sem aktivno sodelovala kot dekličina
inštruktorica. Po sedemnajstih srečanjih sem opazila napredek na njenem plavalnem področju.
Od prvega srečanja, ko se je deklica vode še zelo bala in bila v vodi nesamostojna, je zelo
napredovala. Ob končanih srečanjih je bila v vodi sproščena in tudi samostojno izvajala
določene plavalne veščine Halliwick koncepta.
Iz kasnejših srečanj z dekličino mamo sem ugotovila, da so učne ure plavanja na deklico L.
dobro vplivale. V šoli je bolj sodelovala pri urah športne vzgoje, vključila se je na ure
plavanja v okviru svoje šole; s tem še vedno nadaljuje. Tudi gibanje v vodi je pripomoglo, da
je pri dejavnostih samostojnejša in bolj poskrbi zase.
Menim, da je Halliwick koncept zelo primeren način učenja samostojnega gibanja v vodi za
različne vrste oseb s posebnimi potrebami. Poleg samostojnosti v vodi omogoča še

-102-

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Irena Virant; diplomsko delo

optimalnejši telesni razvoj glede na težave vsakega posameznika, omogoča socializacijo in
tudi skrb za osebno higieno, ki je ob obisku bazena potrebna.
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10.0 PRILOGE
10. 1 S. W. I. M. test
10. 1. 1. PLAVALNE VEŠČINE A – RAZVOJ VSTOPA V VODO
(Pomoč lahko nudimo za zadrževanje sedečega položaja na robu bazena)

Ne zmore vstopiti/ ni varno/ ni ocenjeno

1

Vstopi lahko s polno podporo dvigala/deske za premeščanje/

2

osebe
Vstopi z rokama oprtima na rameni pomočnika

3

Vstopi lahko z rokama oprtima na podlakti pomočnika

4

Vstopi lahko z rokama oprtima na dlani pomočnika

5

Vstopi lahko iz sedečega položaja, potrebuje pomoč pri

6

stabilizaciji položaja v vodi
Vstopi lahko iz sedečega položaja, pomočnik je prisoten, a ne

7

potrebuje njegove pomoči

10. 1. 2 PLAVALNE VEŠČINE B – RAZVOJ PRILAGODITVE NA VODO
Ne zmore se prilagoditi na vodo/ ni ocenjeno

1

Potrebuje polno podporo pomočnika

2

Potrebuje podporo pomočnika, ki je z obrazom obrnjen k

3

plavalcu
Potrebuje podporo pomočnika, ki je za hrbtom
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Premika se lahko med dvema pomočnikoma

5

Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je v bližini, a se ga ne drži

6

Lahko se giblje po bazenu, pomočnik je prisoten

7
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10.1.3 PLAVALNE VEŠČINE C – RAZVOJ KONTROLE DIHANJA
Ne zmore prikazati nobenega nadzora nad dihanjem/ ni

1

ocenjeno
Z roke pomočnika lahko odpihne vodo

2

Na vodni površini lahko piha mehurčke

3

Lahko piha z ustnicami v vodi

4

Lahko aktivno piha klobuček na razdalji 5m

5

Lahko potopi ustnice in nos pod vodo in varno mrmra

6

Lahko se potopi pod vodo, gleda pod vodo, pobere predmet s

7

tal, medtem ko piha oz. mrmra

10. 1. 4 PLAVALNE VEŠČINE D – RAZVOJ RAVNOTEŽJA
Ne zmore varno vzdrževati ravnotežja v nobenem položaju / ni

1

ocenjeno
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju ob

2

pomočnikovi podpori trupa
Ravnotežje lahko vzdržuje v pokončnem položaju brez pomoči

3

Ravnotežje lahko vzdržuje v na hrbtu ležečem položaju ob

4

pomočnikovi podpori trupa
Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu brez
pomoči
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Ravnotežje lahko vzdržuje v ležečem položaju na hrbtu med

6

turbulenco
Med lebdenjem na hrbtu lahko brez podpore nadzira vrtenje in
poda predmet drugi osebi, npr. gobo
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10. 1. 5 PLAVALNE VEŠČINE E – RAZVOJ TRANSVERZALNE
ROTACIJE NAZAJ
(Stopnje 1-5 – Začetni položaj – položaj stola)

V vodi se ne zmore nagniti nazaj /začeti vrtenja / ni ocenjeno

1

Lahko se nagne nazaj in dovoli, da se stopala odlepijo od

2

podlage, pomočnik ga podpira
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj, potrebuje pomoč

3

pomočnika, ki ga z rokami polno podpira v centru ravnotežja
Lahko se premakne nazaj v ležeč položaj; pomočnik ga le s

4

konicami prstov podpira v centru ravnotežja
Iz položaja stola se premakne nazaj v ležeč položaj brez pomoči

5

Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,

6

se lahko s pomočjo nagne nazaj
Iz skrčenega položaja, z obrazom navzdol, s pihanjem v vodo,

7

se lahko brez pomoči nagne nazaj

10. 1. 6 PLAVALNE VEŠČINE F – RAZVOJ TRANSVERZALNE
ROTACIJE NAPREJ
V vodi ne zmore dvigniti glave naprej, ko leži na hrbtu/ ni

1

ocenjeno
Ob podpori glavo lahko dvigne naprej

2

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki naprej

3

Ob podpori lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se zavrti

4

v sedeč položaj
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Brez pomoči lahko dvigne glavo in iztegne roki, tako da se

5

zavrti v sedeč položaj
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko s pomočjo zavrti naprej v

6

položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna
Iz ležečega položaja na hrbtu se lahko brez pomoči zavrti naprej

7

v položaj leže na trebuhu; ob tem se ne dotakne dna

10. 1. 7 PLAVALNE VEŠČINE G – RAZVOJ SAGITALNE ROTACIJE
(Začetni položaj – položaj stola)

Če je glava nagnjena vstran, je ne more prinesti do srednjega

1

položaja/ ni ocenjeno
Glavo lahko nagne vstran, tako da uho pride v vodo, če mu

2

pomočnik pomaga z oporo, če je ta potrebna (na obe strani)
Glavo lahko vrne v sredino, če je nagnjena vstran; ob opori

3

Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali

4

vzame gobico; ob opori
Z roko lahko poseže vstran na obe strani, tako da se dotakne ali

5

vzame gobico; brez opore
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v

6

pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; ob pomoči
Če ga v vodi postavimo v poševni položaj, se zmore vrniti v
pokončni položaj, tako da uporabi gibanje glave in poseganje z
rokama; brez pomoči
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10. 1. 8 PLAVALNE VEŠČINE H – RAZVOJ LONGITUDINALNE
ROTACIJE
Ne zmore ležati na hrbtu ali začeti rotacije/ ni ocenjeno

1

Lahko leži na hrbtu, obrne glavo vstran na obe strani in piha v

2

vodo; potrebuje pomoč
Lahko leži na hrbtu in prinese nasprotno roko preko telesa;

3

potrebuje pomoč
Lahko leži na hrbtu in prinese roko in nogo preko telesa;

4

potrebuje pomoč
Lahko leži na hrbtu, obrne glavo, prinese roko in nogo preko

5

telesa in piha v vodo; potrebuje pomoč
Iz položaja leže na hrbtu se lahko obrne na trebuh z uporabo

6

longitudinalne rotacije; potrebuje pomoč; pomočnik lahko
pomaga, da plavalec zopet doseže položaj leže na hrbtu
Zmore celotno obračanje po vzdolžni osi, od položaja leže na

7

hrbtu, do položaja leže na hrbtu, pomoči ne potrebuje

10. 1. 9 PLAVALNE VEŠČINE I – RAZVOJ KOMBINIRANE ROTACIJE
Ne zmore začeti kombinirane rotacije/ ni ocenjeno

1

Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika (proti

2

drugemu)
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

3

obrne na hrbet ob pomoči drugega pomočnika
Iz položaja stola brez opore lahko pade naprej in se obrne na
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hrbet ob pomoči pomočnika
Lahko pade naprej, tako da zapusti prvega pomočnika, in se

5

obrne na hrbet ter drsi do drugega pomočnika
Lahko pade naprej skozi obroč in se obrne na hrbet brez

6

pomoči, le ob prisotnosti pomočnika
Lahko pade naprej skozi obroč, ki se premika v turbulenci in se

7

obrne na hrbet brez pomoči pomočnika

10. 1. 10 PLAVALNE VEŠČINE J – RAZVOJ PLAVALNEGA STILA
Ne zmore drseti/ izvajati plavalnih gibov/ ni ocenjeno

1

Lahko se odrine in drsi, na hrbtu ali trebuhu, 5m, ob pomoči

2

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, ob pomoči

3

Lahko plava 5 m z osnovnimi gibi okončin, brez pomoči

4

Lahko plava 10 m , brez pomoči

5

Lahko plava 10 m , zamenja smer na ukaz pomočnika

6

Lahko plava 10 m , zamenja smer na svojo željo

7

10. 1. 11 PLAVALNE VEŠČINE K – RAZVOJ IZSTOPA
Ne zmore varno izstopiti iz bazena/ ni ocenjeno

1

Izstopi lahko s polno podporo dvigala / ali pomočnikov

2

Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor s pomočjo

3

(roki na kolkih in nogah)
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Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

4

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

5

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet
Roki lahko položi na rob bazena in se odrine navzgor, ter se z

6

zvijanjem telesa in s pomočjo dvigne na rob, nato se obrne s
trebuha na hrbet in sede s pomočjo
Brez pomoči lahko varno izstopi iz bazena
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