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IZVLEČEK
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vadbo, ki naj bo enostavna, a kljub temu efektivna. Prav tako želimo, da bodo otroci s posebnimi
potrebami vedno bolj vključeni v športne dejavnosti, kjer bodo vaje prilagojene vsakemu izmed
njih, saj le na tak način dobijo motivacijo in spoznajo, da so tudi oni marsičesa sposobni. Le
tako jim bomo lahko približali šport, ki jim bo predstavljal sprostitev, druženje in zabavo.
S primeri vaj poučevanja iger z žogo, ki smo jih pripravili v magistrskem delu, želimo pomagati
pri sestavljanju programov športne vzgoje za te otroke. Vaje in igre so namenjene tudi učiteljem
športne vzgoje, vzgojiteljem v šolah s prilagojenim programom in vsem ostalim, ki izvajajo
različne športne aktivnosti za otroke s posebnimi potrebami.
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ABSTRACT
The purpose of the master's thesis is to present children with special needs, their inclusion in
society and the educational process, to give a detailed presentation of ball games, and examples
of teaching basketball, volleyball, football, and handball to children with mild and moderate
intellectual disabilities, aged 9 to 12 years. With the help of these programs, children develop
their motor skills, master the basic elements of ball games, gain self-confidence, learn the
importance of cooperation, perseverance, and fighting spirit. Like so, we want to facilitate their
training, which should be simple, but still effective. We also want children with special needs
to be increasingly more involved in sports activities, adapting the exercises to each individual
child, since only in this way do they gain motivation and realize that they are also capable of
many things. We will thus be able to bring them closer to sports, which will represent relaxation,
socializing, and fun.
With the examples of teaching ball games prepared in the master's thesis, we want to contribute
to the help in compiling physical education programs for these children. Exercises and games
are also intended for PE teachers, educators in school with an adapted education programme,
and everyone else who performs various sports activities for children with special needs.
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1. UVOD
Gibanje oziroma športno udejstvovanje je pomemben del celovitega razvoja otroka in
mladostnika. Športno aktivnost in poudarjanje zdravega načina življenja pri otrocih s posebnimi
potrebami moramo dodatno spodbujati. Pomembno je, da imajo spodbudno okolje in
prilagojeno vadbo, s katero vplivamo na razvoj različnih sposobnosti in spretnosti. Skozi
gibalno dejavnost zadovoljujemo potrebo po druženju, komunikaciji, pripadnosti v skupini in
občutku varnosti. Prav tako izboljšujemo umsko storilnost in prispevamo k boljšemu
duševnemu zdravju (Karpljuk idr., 2013).
Zaradi funkcionalnih, osebnostnih in fizičnih okvar ali primanjkljajev se pri takih otrocih kažejo
težave v razumevanju, gibanju, zaznavanju in odzivanju na dražljaje ter pri komuniciranju s
socialnim okoljem (Skalar, 1999, v Primožič, 2017).
Razvoj otrok s posebnimi potrebami poteka počasneje, neskladno, nepovezano in pri vsakem
do drugačne stopnje. Tako nikoli ne moremo vedeti, ali je ta otrok že dosegel svoj najvišji nivo
gibalnega razvoja. V njihovem razvoju je čas tisti, ki nam pove, koliko so sposobni napredovati
gibalno, umsko, čustveno in socialno (Vidovič, Srebot, Markun Puhan, 2003).
Karpljuk idr. (2013) navajajo, da potrebujejo otroci s posebnimi potrebami pri športnih
aktivnostih več motivacije, ljubezni in bližine, saj s tem pridobijo samozavest, primerno telesno
gibljivost in moč ter tako razvijejo svoj pravi potencial. Zavedati se moramo, da so sposobni
učenja in napredka na vseh razvojnih področjih in naj bodo zato dejavni na vseh področjih
življenja.
Prilagojena športna dejavnost prinaša otrokom s posebnimi potrebami boljšo telesno
pripravljenost, izboljšanje usklajenosti gibov, boljše sodelovanje z drugimi, večjo
samoiniciativnost, večjo zavzetost za lastno usposabljanje, zmanjšanje nezaželenih reakcij in
večjo samostojnost (Vute, 1999).
Pri vseh dejavnostih je potrebno upoštevati posameznikove sposobnosti, zmožnosti in voljo do
sodelovanja. Zavedati se moramo, da sta tudi pri njih potreba po igri in gibanju primarni potrebi.
Zaradi svoje oviranosti ne smejo biti prikrajšani za športno udejstvovanje, saj je tudi za takega
otroka gibanje temeljnega pomena (Krapše, 2004).
Otroke s posebnimi potrebami seznanjamo tudi s športi z žogo, kot so košarka, odbojka,
rokomet in nogomet. S temi športi razvijajo koordinacijo rok in nog, natančnost, pravočasnost
in medsebojno sodelovanje. Ima pa vsak od njih tudi svoje specifične značilnosti in cilje. Vsak
šport prilagodimo njihovim sposobnostim, uporabljamo pa tudi prilagojene športne
pripomočke.
V magistrski nalogi želimo pripraviti program postopnega učenja iger z žogo za otroke s
posebnimi potrebami. Osredotočili se bomo na otroke z lažjimi in zmernimi motnjami v
duševnem razvoju, v starosti med 9 in 12 let. Na ta način želimo olajšati vadbo, zmanjšati
njihov stres pri vadbi, narediti vadbo enostavno, a vseeno efektivno. Program bodo lahko
uporabili učitelji športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, vzgojitelji v šolah s prilagojenim
programom in vsi ostali, ki organizirajo športne dejavnosti za te otroke. S primeri vaj za
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poučevanje iger z žogo bi lahko pomagali tudi pri sestavljanju programov športne vzgoje za
otroke s posebnimi potrebami.

1.1.

Otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so po zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in
naglušni, slepi in slabovidni, gibalno ovirani, otroci z govorno-jezikovno motnjo, otroci z
motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni, otroci z učnimi težavami in nadarjeni otroci
(Karpljuk idr., 2013).
Kot pojasnjujejo Karpljuk idr. (2013) so to otroci, katerih življenje se je začelo drugače.
Njihovo življenje se je spremenilo že v času zarodka ali zaradi zdravstvenih, razvojnih ali
drugih sprememb v času otroštva. Vzroka za take spremembe pa strokovnjaki še dandanes niso
popolnoma dokazali. Zavedati se moramo, da ti otroci vseeno niso tako drugačni od nas, saj je
vsak od nas potreboval pomoč na nekaterih področjih. Nekateri potrebujejo te pomoči več in
pri različnih stvareh v življenju, nekateri pa je potrebujejo manj.
Vsi ti otroci se po lastnostih nekoliko razlikujejo od drugih otrok. Prav tako potrebujejo
potrditev in sprejetost, da lahko ustvarijo pozitivno samopodobo. Njihovo izjemnost je Bergant
razdelil na štiri kriterije (Krapše, 2004):
-

otrok izstopa iz širokega okvira običajnega,
obstajati morajo posebni razlogi oziroma vzroki,
ogrožen je njihov nadaljnji psihosocialni razvoj,
potrebna je posebna strokovna obravnava.

Po navedbah Karpljuk idr. (2013) je pomembno, da pri takih otrocih omogočamo in
spodbujamo čim več gibalne dejavnosti ter jim omogočamo, da razvijajo in posledično spoznajo
svoje gibalne sposobnosti, da začnejo doživljati ugodje v gibanju. S pomočjo vadbe in večjega
zavedanja lastnega telesa pridobivajo več zaupanja v svoje telo ter spoznajo, da so sposobni
osvajanja osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.

1.2.

Delitev otrok s posebnimi potrebami

1.2.1. Otroci z motnjami v duševnem razvoju
To so otroci, ki sestavljajo največjo skupino otrok s posebnimi potrebami. Motnje se pri njih
začnejo kazati v predšolskem obdobju, saj takrat že opazimo počasnejšo kognitivno
funkcioniranje, težave pri mišljenju in posploševanju, težave pri kratkotrajni pozornosti,
pomnjenju in oblikovanju predstav (Karpljuk idr., 2013).
Taki otroci se slabo zavedajo lastnega telesa in dvomijo v svoje gibalne sposobnosti, zato jih je
potrebno spodbujati k telesni aktivnosti. Njihova nizka motivacija in dvom o sebi pa povzročata
tudi težave v socialni integraciji (Videmšek, Karpljuk, Zajec in Meško, 2012).
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Karpljuk idr. (2013) delijo otroke glede na stopnjo intelektualnega in socialno-čustvenega
razlikovanja od ostalih otrok v štiri skupine:
-

otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju,
otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju,
otroci s težjimi motnjami v duševnem razvoju,
otroci s težkimi motnjami v duševnem razvoju.

Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju
Težave in motnje pri teh otrocih v predšolskem obdobju še niso zaznane. Težave se najprej
opazijo na področjih funkcioniranja. Ti otroci imajo počasnejšo kognitivno funkcioniranje,
zmanjšano sposobnost posploševanja, njihovo mišljenje ostaja na konkretni ravni. Zaznamo
tudi kratkotrajno pozornost, težave pri pomnjenju in oblikovanju predstav ter motnje na
področju zaznavanja in občutenja. Pogosto se pokažejo težave pri gibalnih sposobnostih,
socialnem prilagajanju in čustvih ter govorno-jezikovne motnje (Videmšek idr., 2012).
Otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
Ti otroci imajo nizko stopnjo gibalnega, spoznavnega, govornega in emocionalno-socialnega
razvoja. Imajo tudi kratkotrajno pozornost, slabo motivacijo za aktivnosti in težave pri
prilagajanju. Ob pravilnem kontinuiranem vodenju imajo že v predšolskem obdobju ob
različnih stopnjah pomoči, načinih izvajanja in prilagojenih dejavnostih možnost boljšega
razvoja komunikacije, socializacije, samooskrbe, enostavnih dejavnosti in iger. Pri delu z njimi
pa se je treba zavedati predvsem tega, da spodbujamo otrokov razvoj in učenje, ne odpravljamo
pa njegovih motenj (Videmšek idr., 2012).
1.2.1.1.

Osnovna motorika otrok z motnjami v duševnem razvoju

Za otroke z motnjami v duševnem razvoju po navedbah Vidovič idr. (2003) je značilno
delovanje na nižjem intelektualnem nivoju. Posledice so vidne tudi na njihovih telesnih
funkcijah. Aktivnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju izvajamo glede na njihove
sposobnosti v treh stopnjah. Prva stopnja zajema čustveno področje. Tukaj je najbolj pomemben
sproščen in pristen odnos, ki ga vzpostavimo z otrokom. Zavedati se moramo, da je začetek
učenja gibanja vedno z demonstracijo. Otroci na tak način dobijo vizualno-gibalno predstavo
gibanja in vedo, kaj se dela, vendar le redki vedo, kako se dela. Učenje aktivnosti se začne, ko
se otrok začne gibati aktivno s pomočjo ali pasivno. Pridobiti mora čim več gibalnih izkušenj,
da lahko začne razvijati gibalne sposobnosti in s tem gibalno znanje. Vaje morajo potekati ob
dobrih možnostih in varnosti, otrok pa na tej stopnji razvije grobo motoriko.
Za drugo stopnjo je značilno, da otrok osvaja gibalna znanja. Ta stopnja torej zajema
dolgotrajno in zahtevno učenje. Da otrok osvoji posamezne gibalne dejavnosti, je potrebno
veliko časa in ponavljanj v različnih situacijah. Tako izboljšuje koordinacijo in natančnost
gibanja, sposobnost napenjanja in sproščanja ter povezovanja gibov in harmoničnost v
izvajanju gibanja. Napredek pa je viden tudi v tehniki gibanja. Na tej stopnji v nekaterih
primerih demonstracijo nadomesti že besedno usmerjanje (Vidovič idr., 2003).
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Na tretji stopnji otrok utrdi gibalna znanja in dokončno oblikuje tehniko. Najbolj pomembno
je, da gibalne in psihomotorične sposobnosti razvijejo do najvišje možne mere, kar pomeni čim
bolj samostojno in samozavestno življenje (Vidovič idr., 2003).
Šolar (2003) je mnenja, da s športno aktivnostjo ohranjamo in izboljšujemo njihove gibalne
sposobnosti, razvijamo komunikacijo z okoljem, ustvarjamo samopotrjevanje, navajamo jih na
zdrav način življenja, izboljšujemo njihovo zdravstveno stanje in sproščamo čustveno napetost.
Aktivnosti izvajamo v vrtcih, šolah in zavodih, saj je tam tudi športna vzgoja del programa.
Nato se otroci lahko vključujejo v vadbo v društvih ali pri strokovnjakih za ta področja.
Pomembno pa je tudi, da so telesno aktivni v krogu družine (Šolar, 2003).
1.2.2. Gluhi in naglušni otroci
Glede na stopnjo okvare sluha jih Karpljuk idr. (2013) delijo v pet skupin:
-

lažja stopnja naglušnosti,
srednja stopnja naglušnosti,
težja stopnja naglušnost,
praktična gluhost,
gluhota.

Otroci si pri zaznavanju zvoka iz okolice pomagajo s slušnimi aparati. Njihovo sporazumevanje
pa poteka s pomočjo jezikovnih znakov, branja z ustnic in govora (Karpljuk idr., 2013).
Pri telesni dejavnosti jim je potrebno dati dovolj časa, da jo razumejo in sprejmejo. Nove
dejavnosti jim je potrebno predstaviti z demonstracijo, kretnjami, slikovnimi aplikacijami,
igranjem vlog, pisanjem, risanjem in prstno abecedo (Zelenc, 2013).
1.2.3. Slepi in slabovidni otroci
Slepi in slabovidni otroci imajo okvaro očesa, vida ali vidnega polja. Karpljuk idr. (2013)
navajajo, da se taki otroci razvijajo normalno, dokler niso odvisni od vida. Pozneje pa so
prikrajšani za zaznavanje okolja in posledično pridobivanje izkušenj. Vsak od njih ima enako
potrebo po gibanju kot vsi ostali. Zato jih je potrebno vključiti v aktivnosti, kjer uporabimo
prilagojene pripomočke. Taki pripomočki so različni na otip, razlikujejo se tudi po vonju in
zvoku.
Slabovidne otroke delimo v dve, slepe pa v tri kategorije. Pri njih je potrebno vzpostaviti
koordinacijo uho – roka. Potrebujejo tudi dodatno motivacijo, razvijanje fine motorike in
usmerjanje k uporabi ostalih čutil (Zelenc, 2013).
Ti otroci imajo težave na treh področjih: komunikacija, socializacija in orientacija. Zaradi
svojih motenj so tudi premalo telesno aktivni in jim primanjkuje gibalnih izkušenj, kar se kaže
tudi v preveliki telesni teži, neestetski hoji ter slabih gibalnih in funkcionalnih sposobnostih
(Žnidaršič in Korče, 2010, v Zelenc, 2013).
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1.2.4. Gibalno ovirani otroci
Taki otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali
perifernega živčevja. Njihova oviranost se kaže kot funkcionalna ali gibalna motnja (Karpljuk
idr., 2013).
Glede na gibalno oviranost jih ločimo na (Karpljuk idr., 2013):
-

lažje gibalno ovirane,
zmerno gibalno ovirane,
težje gibalno ovirane,
težko gibalno ovirane.

Za lažje gibalno ovirane otroke je značilno, da so samostojni pri gibanju, vendar se njihove
težave pojavijo pri daljši hoji in teku po neravnem terenu. Samostojni so tudi pri vseh opravilih,
ki ne zahtevajo boljše spretnosti rok. Določene pripomočke pa potrebujejo pri pouku (posebna
pisala, miza, stol in orodja) (Krapše, 2004).
Zmerno gibalno ovirani otroci so prav tako samostojni pri gibanju na krajše razdalje. Nekaj
težav se lahko pojavi pri hoji po neravnem terenu in stopnicah. Nekateri izmed njih pa že
potrebujejo posebne čevlje, bergle in ortoze. Ti otroci imajo za daljše razdalje prilagojeno kolo
ali uporabljajo invalidski voziček in pomoč druge osebe (Krapše, 2004).
Pri težje gibalno oviranih otrocih pa hoja brez pripomočkov ni funkcionalna. Za gibanje na
krajše razdalje uporabljajo voziček na ročni pogon, za daljše razdalje pa prilagojeno kolo in
pomoč druge osebe. Pomoč potrebujejo pri vseh dnevnih opravilih, pri hoji po stopnicah in v
šoli (Krapše, 2004).
Pri težko gibalno oviranih otrocih prav tako hoja brez pripomočkov ni funkcionalna. Gibanje
je za njih mogoče le z uporabo elektromotornega vozička. Tudi pri vsakodnevnih opravilih so
odvisni od stalne fizične pomoči (Krapše, 2004).
Pri vadbi gibalno oviranih otrok je potrebno razvijati področja, pri katerih je otrok bolj uspešen.
Skozi igro poskušamo ohranjati njihove gibalne sposobnosti. Uporabimo tudi specifične
didaktične pripomočke, materiale in sredstva (Zelenc, 2013).
1.2.5. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
Njihove težave se odražajo pri razumevanju, govorno-jezikovnem izražanju in ustvarjanju.
Posledično se motnje kažejo tudi pri branju, pisanju in učenju. Nekateri izmed otrok v znanju
branja in pisanja le malo zaostajajo za svojimi vrstniki, nekateri pa so lahko celo nepismeni
(Karpljuk idr., 2013).
Glede na stopnjo motnje jih Karpljuk idr. (2013) delijo v štiri skupine:
-

otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami,
otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami,
otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami,
otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami.
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Pri dejavnostih jim je potrebno zagotoviti prostor, ki jih umirja in ustvarja prijetno vzdušje. Ta
prostor ne sme vsebovati preveč dodatne opreme, najbolj primerno pa je, da je ta oprema
gibljiva in jo je tako mogoče dodati ali odstraniti. Skozi vadbo otroci razvijajo gibalne vzorce,
senzomotoriko in psihomotoriko ter odpravljajo prikrite težave pri gibanju. Poleg vsega tega pa
pri vadbi razvijajo tudi govor (Zelenc, 2013).
1.2.6. Otroci z motnjami vedenja in osebnosti
Za te otroke je značilno disocialno vedenje in s tem so povezane težave pri vključevanju v
socialno okolje. Težave se kažejo tudi z agresivnim vedenjem, čustvenimi motnjami, uživanjem
alkohola in mamil, uničevanjem tuje lastnine in pobegi od doma (Karpljuk idr., 2013).
Uvrščamo jih v štiri skupine:
-

otroci, ki izražajo razne telesne težave in motnje,
otroci z razvadami in navadami,
otroci s čustvenimi in vedenjskimi znaki neustrezne prilagoditve,
otroci s težavami in motnjami kontaktov (Karpljuk idr., 2013).

1.2.7. Dolgotrajno bolni otroci
Predstavljajo skupino otrok s kroničnimi motnjami in boleznimi, ki trajajo dlje od treh mesecev.
Kljub zdravljenju se njihovo bolezensko stanje poslabšuje, zato tudi s težavo opravljajo
vsakdanje aktivnosti (Kralj, 2015).
Za te otroke je značilno, da z učenjem nimajo težav, vendar jim je potrebno prilagoditi način
učenja. Vsebine jim je potrebno posredovati postopoma in jim zagotoviti pogoste in dolge
odmore. Postopnost potrebujejo tudi pri telesni obremenitvi in preverjanju. Deležni so različnih
postopkov zdravljenja in slabšega zdravstvenega stanja, zaradi česar se hitreje utrudijo (Kralj,
2015).
Ta kategorija otrok zajema 14 bolezni. Med temi se najpogosteje pojavljajo (Kralj, 2015):
-

kardiološke, revmatološke, onkološke, alergološke in pulmološke motnje,
psihiatrične in nevrološke bolezni (epilepsija),
avtoimune motnje,
motnje prehranjevanja (bulimija, anoreksija in kompulzivno prenajedanje).

1.2.8. Otroci z učnimi težavami
Pri teh otrocih poznamo znane in neznane motnje v delovanju centralnega živčnega sistema.
Tako lahko pri njih zaznamo težave pri komunikaciji, pomnjenju, koordinaciji, branju, pisanju,
pravopisu, računanju, pomanjkanju pozornosti in počasnejše emocionalno dozorevanje
(Žerovnik, 2004, v Zelenc, 2013).
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Vsi ti primanjkljaji lahko trajajo celo življenje in imajo vpliv na vedenje ter učenje. Tako so
najpogostejše učne težave (Kralj, 2015):
-

-

motnje pozornosti in hiperaktivnost (težave pri vključevanju v širšo okolico),
motnje branja in pisanja:
▪ disleksija (Otežuje branje in razumevanje prebranega. Otrok ima težave pri
povezovanju besed, saj črke ali besede pri branju in pisanju med seboj pomeša
ali jih niti ne opazi.),
▪ digrafija (pisanje je nečitljivo, prepočasno in nevezano),
▪ disortografija (izpuščanje in zamenjevanje črk pri pisanju, neupoštevanje
pravopisnih pravil, izpuščanje, dodajanje ali zamenjevanje soglasnikov in
fonetično zapisovanje besed),
motnje računanja (težave pri sprejemanju, pomnjenju in obdelovanju informacij ter
reševanju matematičnih problemov, branju in pisanju).

1.2.9. Nadarjeni otroci
Njihova nadarjenost se izraža na različnih področjih (Karpljuk idr., 2013):
-

splošna intelektualna nadarjenost (otroci se dobro učijo, imajo veliko sposobnost
pomnjenja in dojemanja),
umetniška nadarjenost (pomembna pri risanju, plesu, glasbi …),
psihomotorična nadarjenost (boljše sposobnosti pri gibalnih spretnostih),
socialna nadarjenost (dobro komuniciranje z ljudmi, zaznavanje čustev drugih in
postavljanje v vlogo vodje).

Da lahko vsak otrok pokaže svojo nadarjenost, je potrebna prava motivacija, spodbuda iz okolja
in ustvarjalna žilica. Ti otroci so bolj zagnani, da dosežejo svoje cilje, želijo si vedno novih
uspehov in dokazovanja (Karpljuk idr., 2013).

1.3.

Družina, šport in otroci s posebnimi potrebami

Razvoj vsakega posameznika se začne ob rojstvu. Takrat se pojavijo prve potrebe po gibanju,
spoznavanju in doživljanju. Pomembno je, da z gibanjem, čustvenim in socialnim razvojem
začnemo pravočasno, saj zamude v zgodnjem razvoju pozneje ne moremo več nadoknaditi.
Enako velja tudi za otroke s posebnimi potrebami (Sambolec, 2012).
Videmšek in Pišot (2007) pojasnjujeta, da ima v otroštvu športna dejavnost pomembno vlogo,
saj ima pomembno razvojno spodbudo, krepi zdravje in ohranja primerno telesno
pripravljenost. Najhitrejši in najbolj izrazit gibalni razvoj otroka je v prvih treh letih življenja.
Skozi gibanje otrok odkriva svoje telo, zaznava okolico, pridobiva na samozaupanju, doživlja
veselje in ugodje. Pridobiva tudi pogum in pozitivne izkušnje.
Šport je vsekakor pomembno sredstvo razvoja osebnosti otrok, njihovih sposobnosti in
lastnosti, sočasno pa je pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih civilizacijskih trendov
pri vzgoji otrok. Skozi športno aktivnost otrok spoznava svet in samega sebe ter postopno
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razvija svojo osebnost. Igra pa mu pomaga pri srečevanju z različnimi vlogami. Tako tudi
ugotovimo, da je udeležba otroka v aktivnostih velikega pomena kot učinkovito sredstvo
socializacije (Doupona in Petrović, 2000).
Šport nam predstavlja harmonijo duha in telesa. V njem niso pomembni jezik, rasa ali religija,
pomembno je le to, da se ljudje med sabo združujejo. Tudi papež Frančišek je dejal, da je v
športu potrebno graditi mostove in ne obzidij. To vsekakor velja tudi za vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v športne aktivnosti in dojemanje vseh ljudi za enakopravne ter
spoštovane.
1.3.1. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v športne dejavnosti
Vedno več otrok s posebnimi potrebami se vključuje v vrtce in šole ter tako tudi v prilagojene
športne dejavnosti. Vute (1999) pojasnjuje, da je pomembno poznati in upoštevati raznolikosti
v gibalnih in intelektualnih sposobnostih, da lahko dosežemo zastavljene športne cilje. Do ciljev
pa pri vsakem izmed njih vodi drugačna pot. Na teh poteh je potrebno ohraniti čar in privlačnost
športa, ki vsebuje zmage in poraze, nepredvidljive situacije, pestrost in razburljivost.
J. P. Winnick je predstavil model vključevanja ljudi s posebnimi potrebami v športne
dejavnosti. Razdeljen je na 5 stopenj (Vute, 1999):
-

-

1. stopnja: redna športna dejavnost (ljudje s posebnimi potrebami so vključeni v redno
športno dejavnost).
2. stopnja: redna športna dejavnost s prilagoditvami (prilagodijo se aktivnosti in
pravila, da lahko vsi udeleženci dosežejo zastavljene cilje).
3. stopnja: vzporedna športna dejavnost (otroci s posebnimi potrebami so vključeni v
isto dejavnost kot vrstniki, vendar izvajajo vadbo na prilagojen način).
4. stopnja: prilagojena športna dejavnost z vključevanjem neprizadetih vrstnikov
(otroci s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki so aktivni v dejavnostih, ki so
prilagojene).
5. stopnja: prilagojena športna dejavnost samo za ljudi s posebnimi potrebami (v
specializiranih ustanovah otroci s posebnimi potrebami izvajajo prilagojeno športno
vadbo).

Vute (1999) meni, da moramo biti pri izbiranju športne dejavnosti in njene prilagoditve pozorni
na:
-

vrsto motnje otrok (telesna, duševna, zaznavna …),
sekundarne značilnosti (vrtoglavica, mišični krči, lomljive kosti, stranski učinki zdravil
…),
to, ali je motnja progresivna ali neprogresivna,
omejenost vadbe glede na prizadeti telesni del otroka in kako lahko ta del krepimo,
to, ali katera športna dejavnost poslabšuje stanje otroka.

Po priporočilih A. Brown prilagodimo vadbo tako, da nadomestimo tek s hojo, uporabimo žoge
različnih velikosti in lažje športne pripomočke, zmanjšamo število igralcev, igralno površino in
razdaljo do cilja, igralcem določimo stalno mesto in spremenimo začetni položaj ter znižamo
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višino mreže. Vse igralne okoliščine lahko spremenimo v tolikšni meri, da je igra še
prepoznavna (Vute, 1999).
1.3.2. Evropska listina o športu za vse
Listino je leta 1975 sprejel Svet Evrope. V tej listini je zapisano, da moramo ustvariti možnosti
za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v različne oblike športa in jih spodbujamo pri
športnih dejavnostih. Vse javne in zasebne ustanove ter vzgojno-izobraževalne ustanove bi se
naj seznanile s športom teh otrok. Na teh področjih je potrebno tudi spodbujati znanstvenoraziskovalno delo o vplivih športa na ljudi s posebnimi potrebami. Imeti morajo tudi možnosti
za vključevanje v vrhunski šport. O športu za vse mora biti čim bolj osveščena tudi celotna
javnost (Evropska listina o športu za vse: invalidi, 2010).

1.4.

Inkluzija in integracija otrok s posebnimi potrebami

Pri inkluziji gre za spremembo temeljnih vrednot mišljenja in ravnanja. Učenci s posebnimi
potrebami obiskujejo redni šolski program skupaj z vrstniki. Pri tem učenci ne smejo biti
zapostavljeni in jih morajo šole vključevati v vsa področja. Na tak način se otroci s posebnimi
potrebami najlaže pripravijo na življenje v skupnosti. Imajo tudi možnost, da dosežejo želeno
izobrazbo. Vsak izmed takih otrok ima pravico do individualiziranega izobraževanja, ki je
prilagojeno njegovim potrebam.
Pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami bi morali vedno upoštevati mnenja otrok o (Rutar,
2017):
-

načinih izobraževanja in usposabljanja,
možnostih za rekreacijo,
načinih spreminjanja lokalnega okolja, kjer živijo,
prevozu,
možnostih za samostojno življenje.

Rutar (2017) opisuje, da na podlagi tega nastaja v Evropi vedno več različnih pobud in načinov,
kako vključevati otroke s posebnimi potrebami. V to razmišljanje se vedno bolj vključuje tudi
otroke, ki sami izrazijo, kako se želijo vključevati. To pomeni, da so s tem že vključeni in
postajajo bolj iznajdljivi, pogumni, spretni in ustvarjalni, da se znajo tudi sami organizirati in
ob sebi ne potrebujejo strokovnjakov. Tako ni cilj vključevanje otrok s posebnimi potrebami v
obstoječe družbe, ampak spreminjaje obstoječih družb.
Podlaga za inkluzijo zajema šest pomembnih ciljev (Rutar, 2017):
-

personaliziranje,
nediskriminatornost,
svobodno izbiranje načina življenja v skupnosti,
avtonomija oziroma neodvisnost posameznikov,
participacija,
spoštovanje dostojanstva vsakega človeka.
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Končni cilj izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami je neodvisno življenje,
pravica do dela in pravica do vključenosti v družbeno življenje. Zato je pomembno, da imajo
države ustrezne ustanove in infrastrukturo, ki je specializirana za te otroke. Sem spadajo tudi
(Rutar, 2017):
-

spodbujanje in nagrajevanje delodajalcev, ki zaposlujejo osebe s posebnimi potrebami,
vključevanje v specializirane ustanove za zaščitne delavce,
druga infrastruktura, ki podpira vključevanje ljudi v ustrezna delovna okolja.

Integracija pa pomeni vključevanje otroka s posebnimi potrebami v redne šole, vendar do meje,
ko le-ta lahko dosega določene standarde. Ko otroci standardov ne morejo več dosegati, se v
šolo ne morejo več vključiti.
Poznamo več stopenj integracije (Husar-Dobravec, 2004, v Gantar, 2009):
-

fizična (otroci so v istem okolju kot vrstniki),
socialna (vzajemni odnosi, komunikacija in sprejetost),
terminološka (izloči diskriminiranost in etiketiranje v izrazoslovju),
administrativna (spoštovanje enakih zakonskih določb),
programska (poenotenje programov in dolgoročnih ciljev, vendar so cilji prilagojeni
posameznikom),
psihološka (sprejemanje drugačnosti v skupini, sodelovanje in vključevanje otroka v
vse dejavnosti).

Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja so
določene smernice (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006):
-

vsak ima pravico do primernega izobraževanja in do enakih možnosti kot ostali,
redni vrtci in šole naj bi bili dostopni vsem učencem,
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami naj bo sestavni del programa izobraževanja
na državni ravni, naj ima skupno organiziranost in skupne učne vsebine,
izhajati je potrebno iz otrokovih želja in sposobnosti, pri tem pa ne smemo poudarjati
njihovih težav in pomanjkljivosti,
obravnava otrok s posebnimi potrebami naj upošteva celoten razvoj otroka skupaj z
njegovim socialnim položajem,
starši in učitelji morajo biti ves čas povezani in morajo sodelovati,
za izvajanje pouka so odgovorni učitelji, ki potrebujejo dodatna znanja s področja otrok
s posebnimi potrebami,
dodatna pomoč za otroke s posebnimi potrebami naj bi bila zagotovljena na šoli,
starši in zakoniti zastopniki morajo biti obveščeni o otrokovem stanju,
ko zaznamo otrokovo posebno potrebo, je treba zagotoviti zgodnjo obravnavo, katere
cilj je otroka vključiti v običajno šolo,
vse oblike izobraževanja otrok s posebnimi potrebami naj delujejo povezano med
različnimi stopnjami izobraževanja in naj imajo zaposlitev kot končni cilj.

Integracijo otrok s posebnimi potrebami razumemo z dveh vidikov. Prvi je izobraževalni, ki se
nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani z učno uspešnostjo in storilnostjo. Drugi pa je
vzgojni. Ta se nanaša na konativne vidike, ki poudarjajo vpetost otroka v socialne odnose in
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samodejavnost otroka. Temeljni namen socialne integracije je skrb za socialne odnose med
otroki s posebnimi potrebami in tistimi brez njih ter skrb za socialne odnose med vsemi
udeleženci v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Celoten sistem integracije temelji na
razumevanju in sprejemanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti (Lebarič idr.,
2006).
Gantar (2009) razlaga, da je otrokom s posebnimi potrebami potrebno zagotoviti kakovostno
vključitev v izobraževalni sistem in jim dati priložnost, da se učijo in spoznavajo nove
razsežnosti. Zavedati se moramo, da vključitev v večinske osnovne šole lahko takemu otroku
predstavlja težavo in stres, zato se moramo naučiti sprejemati drugačnost, biti strpni in solidarni.
Za otroka, ki je vključen v program večinskih šol, še ne pomeni, da se to vključevanje odvija
na vseh stopnjah. Zato imamo dejavnike, ki omogočajo uspešno vključevanje. Ti dejavniki so
(Gantar, 2009):
-

-

izpopolnjevanje prostorskih, materialnih, kadrovskih in drugih pogojev, ki so
opredeljeni z zakonodajo,
strokovno izpopolnjevanje učiteljev na področju izvajanja, načrtovanja, metodičnodidaktičnih pristopov, vrednotenja individualiziranih programov, timskega dela in dela
s starši,
zmanjšanje normativov na način, da je v oddelku manj otrok s posebnimi potrebami,
ustrezna organizacija pomoči na šoli,
oblikovanje interdisciplinarnih timov in njihovo skupinsko delo ter določanje vlog
vsakega strokovnjaka.

1.4.1. Vključevanje v vzgojno izobraževalne programe
V vzgoji in izobraževanju so cilji in načela postavljeni širše kot pri splošnem izobraževanju.
Pomembno je (Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, b.d.):
-

zagotoviti individualiziran pristop,
zagotoviti celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,
imeti enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,
interdisciplinarnost,
zagotavljanje največje koristi otroka,
čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,
vertikalno prehodnost in povezanost programov,
ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega
razvoja,
organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,
zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka,
vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in
oblike pomoči,
zagotoviti takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje
in izobraževanja.
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Otroci s posebnimi potrebami imajo možnost, da si zagotovijo enakovreden izobrazbeni
standard v osnovnem, poklicnem, strokovnem in splošnem izobraževanju. Njihov izobraževalni
program je prilagojen in imajo dodatno strokovno pomoč. Otroci, ki zaradi primanjkljajev, ovir
oziroma motnje ne morejo doseči tega standarda, pa imajo v osnovni šoli prilagojen
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, 2011).
Na področju osnovnošolskega izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom se
otrokom lahko prilagodi organizacija, predmetnik, napredovanje in časovna razporeditev
pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja ter eksternega preverjanja znanja (Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).
Pri prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim standardom pa se otroku prilagodi učni
načrt, predmetnik, nivojski pouk in prehajanje med nivoji, vzgojno-izobraževalna obdobja,
način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za dokončanje
izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).
1.4.2. Sodelovanje šole (strokovnih delavcev) in staršev
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo dlje časa, da osvojijo določene gibalne naloge,
pristope in metode dela. Zato je tudi pomembno sodelovanje staršev, strokovnih delavcev in
otrok, saj so starši tisti, ki preveč pričakujejo od svojega otroka. Morajo se naučiti razumeti
njihove potrebe in vzroke za težave, saj le tako lahko pomagajo otroku. Dobro je tudi objektivno
sodelovanje strokovnih delavcev in staršev, saj lahko le slednji podajo najboljše podatke o
otrokovem vedenju in osebnosti. Po posvetovanju vseh se lahko pripravi najbolj primeren
program, po katerem bo otrok najbolj napredoval. Vsi pa se morajo zavedati, da ovir, motenj in
primanjkljajev ne bo mogoče odpraviti (Zelenc, 2013).
Osnovna naloga staršev je, da spodbujajo otroka k pridobivanju novega znanja, izkušenj in
primernega vedenja, da skrbijo za otrokovo zdravje in varnost ter pomagajo pri pripravi za
šolsko delo in ustvarjanju primernega in pozitivnega okolja. Vsi vemo, da imajo starši za svoje
otroke želje in pričakovanja, ki bi se naj uresničile. Pri vsakem izmed njih pa je različen način
in prizadevanje za uresničitev le-tega. Starši ne smejo pozabiti, da so oni ključni za vzgojo
otroka. Pomembno je, da so otroci že doma deležni primerne spodbude na različnih področjih
in tako so lahko uspešnejši v šoli. Za uspešno sodelovanjem staršev in šole je pomembno
uspešno sporazumevanje, vizija in zavedanje zahtevnosti vlog.
Sodelovanje s starši poteka na treh ravneh (Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, 2003):
-

s starši vseh otrok na šoli,
s starši otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami,
s starši otroka s posebnimi potrebami.

Šola starše seznanja in izobražuje o otrocih s posebnimi potrebami in o možnostih vključevanja
v šolo. Seznani jih tudi s sprejetimi zakonskimi in programskimi prilagoditvami. Staršem
predstavlja eno največjih skrbi, da bo njihov otrok slabo sprejet v oddelek in bo to negativno
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vplivalo na delo in odnose ter da bodo prikrajšani za pozornost s strani učitelja. Starši otrok s
posebnimi potrebami imajo različna pričakovanja do šole in otrok. Velikokrat je njihova
odzivnost neracionalna in imajo veliko željo po sodelovanju. Šola mora staršem zagotoviti
zaupanje in razbremeniti njihov strah. Da je sodelovanje šole in staršev uspešno, pa je potrebno
usklajeno timsko interdisciplinarno delo strokovnih delavcev na šoli. Za učinkovito vključitev
otroka je potrebno poznati otrokova močna področja in težave ter s starši sodelovati pri
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa (Navodila za izobraževalne
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo,
2003).
1.4.3. Individualiziran program
Za vsakega učenca strokovna skupina na šoli izdela individualiziran program. Ta program je v
skladu z odločbo o usmeritvi. V njem je opredeljen način in organizacija izvajanja dodatne
strokovne pomoči, strategije vključevanja otrok, oblike dela na posameznih področjih in cilji,
prilagoditve pri ocenjevanju, preverjanju, doseganju standardov in napredovanju. Program
vključuje tudi uporabo prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične
pomoči, časovno razporeditev pouka, prehajanje med programi in prilagoditve pri organizaciji,
izvajanje tolmačenja v slovenskem jeziku, veščine za samostojnost v življenju in načrt
vključitve v zaposlitev (Osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, b.d.).
1.4.4. Prilagoditev in dodatna strokovna pomoč
Učenci imajo dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev oziroma motenj.
Imajo tudi dodatno učno pomoč in svetovalno storitev. Dodatne pomoči so deležni skupinsko
ali individualno, kar ne sme presegati 5 ur tedensko (Osnovnošolsko izobraževanje za otroke s
posebnimi potrebami, b.d.).

1.5.

Športna vzgoja in igre z žogo

Športna vzgoja vpliva na otrokove gibalne, gibalno-taktične, gibalno-estetske in gibalnoritmične spretnosti ter veščine. Poleg vsega tega pa vsebuje tudi teoretična znanja o športih.
Skozi športno vzgojo se otrok razvija na spoznavnem in čustveno-socialnem področju ter
oblikuje vrednote in medosebne odnose (Dežman in Dežman, 2011).
Eden izmed sklopov športne vzgoje so tudi igre z žogo. Dežman in Dežman (2011) trdita, da ta
sklop uvrščamo med najpomembnejša področja športne vzgoje v prvem triletju osnovne šole.
Vključene so različne vaje z žogo, elementarne in moštvene igre z žogo. Vse to vpliva na razvoj
koordinacije, ravnotežja, natančnosti podajanja in zadevanja. Tukaj gre za enostavna,
sestavljena in situacijska gibanja z žogo. Slednja vključujejo pozornost, mišljenje, orientacijo
v prostoru in hitrost odzivanja. Pri moštvenih igrah pa otroci spoznavajo pomen sodelovanja,
strpnosti, samodiscipline in športnega duha (Dežman in Dežman, 2011).
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V sklop igre z žogo spada (Dežman in Dežman, 2011):
-

poigravanje z različnimi žogami,
nošenje,
kotaljenje,
vodenje,
zadevanje različnih ciljev,
podajanje,
lovljenje,
meti in streli.

Dežman in Dežman (2011) razlagata, da se otroci najprej seznanijo z nošenjem ene ali več žog
po prostoru. Žogo lahko držijo na različne načine in pazijo, da ne pade na tla. Z eno ali obema
rokama hkrati nosijo eno ali več žog. Po prostoru se premikajo na različne načine, s hojo, tekom,
skakanjem in hojo pod ovirami. Nadaljujejo z usmerjanjem in kotaljenjem žoge z različnimi
deli telesa, z rokami, nogami, glavo, s palico, loparjem, kijem. Žogo lahko kotalijo v različne
smeri in nad ali pod ovirami.
Pri vodenju žogo potiskajo proti tlom z eno ali obema rokama, lahko tudi izmenično z eno in
drugo roko. Vodenje izvajajo v različnih smereh v teku ali hoji. Ko obvladajo vodenje z eno
žogo, lahko poskusijo tudi z dvema (Dežman in Dežman, 2011).
Predajanje žoge pomeni, da si otroci med samo predajajo žogo iz roke v roko. To lahko delajo
z eno ali obema rokama, v gibanju ali na mestu in na različne načine (zgoraj, spodaj, bočno). S
predajanjem žoge pod stegnom in v osmici okrog in med nogami pa lahko otrok sam izvaja to
veščino z žogo (Dežman in Dežman, 2011).
Bistvo podajanja žoge je, da otroci z eno ali obema rokama žogo z bolj ali manj silovitim gibom
usmerijo proti sošolcu ali sebi (v zrak, steno ali tla). Poznamo različne načine podaj z obema
rokama: nad glavo, prsmi ali od spodaj. Z eno roko pa lahko podamo: iznad rame, v višini rame
ali od spodaj. Vse to je mogoče izvesti na mestu ali v gibanju (Dežman in Dežman, 2011).
Nato sledi lovljenje žoge, kjer je najbolj pomembno, da otroci žogo čvrsto zagrabijo s prsti obeh
rok, ki smo jih prej usmerili proti žogi. To lahko izvedejo na mestu, v skoku ali med gibanjem.
Žogo pa lahko ulovijo v višini prsi ali spodaj (Dežman in Dežman, 2011).
Pri metih žogo držimo in jo z neprekinjenim bolj ali manj silovitim gibanjem usmerimo v cilj
ali daljavo. Mečemo z eno ali obema rokama. Met je lahko izveden po zraku v loku ali
premočrtno in po tleh (Dežman in Dežman, 2011).

1.6.

Igre z žogo in naravne oblike gibanja

V sklop igre z žogo vključujemo tudi naravne oblike gibanja. To so najstarejše oblike gibanja,
ki jih je človek razvil v svoji evoluciji. Glede na način premikanja telesa in segmente v prostoru
jih delimo v dve skupini (Karpljuk, idr., 2013):
-

pedipulacije:
• plazenje,
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-

• lazenje
• hoja,
• tek,
• padci,
• plezanje,
• skoki (daljina, višina, globina);
manipulacije:
• meti in lovljenje predmetov,
• udarci in blokade udarcev,
• prijemi.

Vidovič idr. (2003) navajajo, da ta gibanja omogočajo otroku najosnovnejše spretnosti za obstoj
v okolju. Otrok tako krepi telesne in duševne sposobnosti za reševanje problemov, utrjuje
zdravje in dobro počutje, razvija čutno-gibalne spretnosti in samozavest, kar mu omogoča
kvalitetnejše življenje.
Stopnje naravnega gibanja so pri otrocih s posebnimi potrebami lahko zelo različne. V najvišjo
stopnjo uvrščamo samostojno premikanje, kar pomeni gibanje telesa kot celote v okolju.
Najnižja stopnja gibanja pa je pasivno gibanje. To pomeni, da je posameznik sposoben gibanja
le s pomočjo zunanje sile, kjer je telo popolnoma pasivno in gre le za sprejemanje čutnih
dražljajev iz okolja (Vidovič idr., 2003).

1.7.

Gibalne sposobnosti

Otroci s posebnimi potrebami razvijejo gibalne sposobnosti, ki se razlikujejo od pričakovanih.
Imajo zmanjšane funkcionalne sposobnosti in zmanjšano možnost učenja novih gibalnih
vzorcev ter spretnosti. Zaradi teh primanjkljajev razvijejo nadomestne vzorce, kar se kaže v
nastanku skrajšav mišic, kit in ligamentov ter kostnih deformacij. Zato je potrebno začeti z
vadbo in pravilnimi vajami že v najzgodnejšem obdobju razvoja. S tem vplivamo na čutnogibalne izkušnje in na razvoj bolj normalnih vzorcev drže in gibanja, kar omogoča tudi boljši
razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti (Rotar, 2003).
Sposobnosti so naravne danosti človeka. Pistotnik (2011) trdi, da so odvisne od nivoja
delovanja različnih upravljavskih sistemov v človekovem telesu in predstavljajo zmožnost
izkoristka teh potencialov pri doseganju zastavljenih ciljev. Gibalne sposobnosti pa so pri
ljudeh različno razvite. Tako lahko nekateri posamezniki izvedejo gibalne naloge na različen
način in z drugačno uspešnostjo kot ostali.
Gibalne sposobnosti so v določeni meri prirojene, v določeni pa pridobljene. Že ob rojstvu so
človeku dane osnovne zasnove, do katere stopnje se bodo lahko sposobnosti razvile. To stopnjo
pa lahko posameznik preseže z gibalno aktivnostjo (Pistotnik, 2011).
Po opredelitvi Pistotnika (2011) so gibalne sposobnosti:
-

koordinacija,
moč,
hitrost,
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-

gibljivost,
ravnotežje,
preciznost.

Na razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti vplivamo z ustrezno in načrtno vsestransko vadbo.
Tako bo otrok sposoben učinkovito izvajati različne gibalne naloge, ki mu bodo koristile pri
reševanju gibalnih problemov v vsakdanjem življenju. Zavedati se moramo, da vsak otrok s
posebnimi potrebami potrebuje drugačno obravnavo. Nekateri bodo napredovali hitreje, drugi
pozneje. Razlike so tudi v dedni pogojenosti določenih gibalnih sposobnosti. Z vadbo pa
vplivamo predvsem na tiste, ki imajo nizko stopnjo prirojenosti. Na sposobnosti, ki imajo
visoko stopnjo dedne pogojenosti, z vadbo vplivamo le delno (Vidovič idr., 2003).
1.7.1. Koordinacija
Koordinacija je sposobnost, ki človeku zagotavlja usklajeno gibanje, posebej v nenaučenih,
nepredvidljivih in zahtevnih gibalnih nalogah (Ušaj, 2003, v Železnik, 2012).
To je sposobnost posameznika, da učinkovito oblikuje in izvaja kompleksne gibalne naloge. Na
ta način učinkovito realizira časovne, prostorske in dinamične dejavnike gibanja (Pistotnik,
1999, v Železnik, 2012).
Izmed vseh sposobnosti je koordinaciji potrebno nameniti največ pozornosti, saj je najbolj
kompleksna in je podlaga za sprejemanje osnovnih gibalnih informacij in znanj. Za
koordinirano gibanje je značilno, da znamo izkoristiti predhodno znanje za izvedbo novih vaj.
Za izvedbo gibanja aktiviramo le tiste mišice in mišične skupine, ki so potrebne za gibanje, kar
pomeni, da gibanje izvedemo čim bolj ekonomično. Pri gibanjih, ki jih ne znamo izvesti, pa so
napete tudi tiste mišice, ki za izvedbo niso potrebne. Posledično porabimo več energije, gibi pa
so bolj okorni in nepovezani (Vidovič idr., 2003).
1.7.2. Moč
Moč je sposobnost, da posameznik učinkovito izkorišča sile mišic, ko premaguje zunanje sile.
Najpogostejše zunanje sile so (Pistotnik, 2011):
-

sila gravitacije,
sila trenja,
sila vztrajnosti telesa ali predmetov,
sila partnerja ali nasprotnika.

Pistotnik (2011) razlaga, da v mišicah nastajajo sile po principu biološkega motorja, kar
pomeni, da se kemična energija pretvarja v mehansko. Stranski produkt tega je toplota, ki
povzroča mišično krčenje in posledično mišično silo.
Moč ima nizek koeficient dednosti (50 %), zato se lahko v veliki meri natrenira. Stopnja
možnosti povečanja moči je odvisna od bioloških, funkcionalnih, morfoloških in psiholoških
dejavnikov (Pistotnik, 2011).
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Moč deli Pistotnik (2011) na tri osnovne oblike:
-

eksplozivna moč,
statična moč,
repetitivna moč.

Pri otrocih moči ni potrebno vaditi z utežmi, ampak je dovolj, da jim breme predstavlja njihovo
lastno telo ali del telesa. Primerne vaje za razvijanje moči so potiskanje, vlečenje, plazenje,
opiranje, plezanje, skoki, vzpenjanje, prenašanje in premagovanje ovir (Vidovič idr., 2003).
1.7.3. Hitrost
Hitrost je sposobnost posameznika, da izvede gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem
možnem času. V največji meri se pojavlja pri premagovanju kratkih razdalj pri cikličnih
gibanjih in gibalnih nalogah, ki zahtevajo izvedbo giba v najkrajšem možnem času (Pistotnik,
2011).
Po mnenju Pistotnika (2011) osnovne pojavne oblike hitrosti delimo na:
-

hitrost izmeničnih gibov,
hitrost reakcije,
hitrost enostavnega giba.

Pri hitrosti je vso gibanje odvisno od delovanja lastnih mišic. Delimo jo tudi na (Ušaj, 1996):
-

hitrost posamičnega giba,
najvišjo hitrost,
hitrost odziva,
najvišjo frekvenco gibov,
štartno hitrost.

Pri hitrosti je pomembna aktivacija ustreznih gibalnih centrov, ki sprožijo gibanje. Da bi bil
pospešek gibanja največji, mora biti aktivacija čim bolj silovita (Ušaj, 1996).
Pred razvijanjem hitrosti se pri otrocih s posebnimi potrebami najprej osredotočimo na
izboljšanje tehnike in koordinacije gibanja. Najbolj primerna vadba hitrosti pa je v olajšanih
okoliščinah in s čim več ponovitvami pri največji hitrosti (Vidovič idr., 2003).
1.7.4. Gibljivost
Gibljivost je Pistotnik (2011) opisal kot sposobnost posameznika, da izvaja velike razpone
gibov v sklepih in sklepnih sistemih. Odvisna je od notranjih in zunanjih dejavnikov. Notranji
dejavniki so biološki, morfološki, fiziološki, anatomski in psihološki. Med zunanje dejavnike
pa uvrščamo prehrano, temperaturo okolja, obdobje dneva ... Gibljivost delimo na tri oblike:
gibljivost ramenskega obroča, trupa in kolčnega sklepa.
Gibljivost omogoča izvedbo gibov z veliko amplitudo. Tak način omogoča delovanje sile z
manjšo frekvenco gibov pri enaki hitrosti, delovanje sile na daljši poti in bolj racionalno
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premagovanje ovir. Gibljivost v največji meri omogočata elastična struktura mišičnih vlaken in
kompleksno uravnavanje mišične togosti (Ušaj, 1996).
Za izboljšanje gibljivosti so primerne raztezne gimnastične vaje ali vaje raztezanja. Pomembno
je, da vaje izvajamo počasi, brez zamahov in sunkov ter tehnično pravilno. Vse vaje izvajamo
do točke, ko začutimo bolečino in potem končni položaj zadržimo nekaj sekund (Vidovič idr.,
2003).
1.7.5. Preciznost
Preciznost je sposobnost posameznika, da določi pravo smer in intenzivnost pri gibanju ali
zadevanju. Najpomembnejša dejavnika sta vid in kinestetična čutila. Poznamo tudi dve pojavni
obliki preciznosti (Pistotnik, 2011):
-

sposobnost preciznosti z vodenim objektom,
sposobnost preciznosti z izvrženim objektom.

Preciznost je odvisna tudi od tega, kako tehnično pravilno znamo izvesti gibanje. Vadba poteka
situacijsko, tako da gibanje čim večkrat ponovimo. Gibanje najprej izvajamo počasneje, nato
pa v optimalni hitrosti (Vidovič idr., 2003).
1.7.6. Ravnotežje
Ravnotežje nam omogoča vzdrževanje ravnotežnega položaja telesa pri različnih oblikah
gibanja. Čutilo za ravnotežje je v notranjem ušesu in uravnava ter razčlenjuje različna gibanja.
Od ravnotežnega centra prihajajo informacije tudi do čutila za vid in vseh drugih delov telesa.
Na tak način poskušamo z dopolnilnimi gibi vzpostaviti ravnotežni položaj (Vidovič idr., 2003).
Poleg koordinacije je to temeljna gibalna sposobnost, ki ji pri otrocih z motnjo v duševnem
razvoju moramo nameniti posebno pozornost. Med vadbo je najbolj primerno, če otroka
postavljamo v položaj, ko bo moral vzdrževati ali vzpostaviti ravnotežni položaj.
Najučinkovitejši način je, da vadimo situacijsko, kar pomeni, da otrok z gibanji in gibalnimi
dejavnostmi čim večkrat vzpostavi in ohrani ravnotežni položaj telesa (Vidovič idr., 2003).

1.8.

Igre z žogo

1.8.1. Nogomet
Nogomet je med športnimi igrami najbolj razširjen in priljubljen šport. V nogometu je veliko
gibanja v različne smeri z različnimi hitrostmi in reševanjem nepredvidenih situacij. Nogomet
pa omogoča izražanje lastne iniciative in ustvarjalnosti. Oblikuje človekov značaj, saj razvija
medsebojno sodelovanje, spoštovanje, borbenost, vztrajnost, mirnost in zbranost. Razvija se
tudi natančnost podajanja žoge, uspešnost ustavljanja žoge in zadevanja cilja. Izvajamo pa
gibalne naloge z nogometnimi elementi in prilagojeno igro (Karpljuk idr., 2013).
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Nogomet je organizacijsko preprosta igra, ki zagotavlja dinamiko in intenzivnost ter vpliva na
bio-psihosocialni razvoj. Pomembno je uspešno reševanje številnih zapletenih in
nepredvidljivih situacij, zato so poleg gibalnih sposobnosti pomembne tudi funkcionalne in
intelektualne sposobnosti ter vedenjske lastnosti (Elsner v Stegne, 2015).
Pri nogometni igri je zelo pomembno sodelovanje med igralci, ki je odvisno od njihovih
individualnih značilnosti, načina vodenja, sestave moštva itd. (Železnik, 2012).
Železnik (2012) trdi, da sodobni model igre od igralca zahteva:
-

-

-

-

-

motorične sposobnosti:
• koordinacija,
• hitrost,
• eksplozivna moč.
morfološke značilnosti:
• večja relativna teža,
• telesna višina (170 – 188 cm),
• malo podkožne maščobe.
konativne lastnosti:
• optimalna agresivnost in anksioznost,
• ekstravertiranost,
• intrizična motivacija,
• trdoživost.
taktično inteligentnost:
• specializacija,
• ustvarjalnost,
• smisel za igro.
funkcionalne zmožnosti:
• anaerobno-aerobna vzdržljivost.
dinamično tehniko:
• upravljanje žoge,
• hitrost vodenja žoge,
• hitrost spremembe smeri.

Za dosego vrhunskih rezultatov je med najpomembnejšimi nogometna tehnika. To je
pravzaprav osnova igre. Omogoča uspešno izvajanje hitrih in natančnih gibanj v različnih
igralnih pogojih in boljšo izbiro taktike v igri. Delimo jo na gibanje brez žoge in gibanje z žogo
(Železnik, 2012).
Gibanje brez žoge:
-

-

tek:
▪
▪
▪
▪
skoki:

naravnost,
vzvratno,
s spremembo smeri za 45°, 90°, 135°, 180°, 270°,
z obratom za 180° in 360°.
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-

▪ z enonožnim in sonožnim odrivom,
▪ enonožni in sonožni doskoki.
padanje in vstajanje,
varanje brez žoge.

Gibanje z žogo:
-

-

-

-

vodenje žoge:
▪ z nartom,
▪ z notranjim delom stopala,
▪ s sprednjim notranjim delom stopala,
▪ z zunanjim delom stopala,
▪ s podplatom.
udarjanje žoge:
▪ z nartom,
▪ z notranjim delom stopala,
▪ s sprednjim notranjim delom stopala poševno naprej, nazaj in pod pravim kotom,
▪ z zunanjim delom stopala naravnost in poševno naprej,
▪ »effe« udarec z zunanjim, notranjim in sprednjim notranjim delom stopala,
▪ z notranjim delom stopala za stojno nogo,
▪ s peto,
▪ s konico stopala,
▪ volley udarci z nartom, notranjim delom stopala, zunanjim delom stopala in
sprednjim notranjim delom stopala,
▪ »drop kick« udarec z nartom, notranjim delom stopala in zunanjim delom
stopala,
▪ udarec z glavo s tal in iz skoka.
zaustavljanje žoge:
▪ po principu ovire (nizke in srednje visoke žoge z notranjim delom stopala,
visoke žoge z notranjim delom stopala takoj po odboju, visoke žoge s prsmi in
stegnom),
▪ po principu amortizacije (z notranjim delom stopala, visoke žoge z notranjim
delom stopala, s prsmi, stegnom in nartom),
▪ s povlekom (z notranjim in zunanjim delom stopala, z notranjim delom stopala
za stojno nogo),
▪ z obrati (z amortizacijo z notranjim in notranjim + zunanjim delom stopala, s
povlekom z notranjim in zunanjim delom stopala ter notranjim delom stopala za
stojno nogo, visoke žoge s prsmi),
odvzemanje žoge (osnovno odvzemanje z notranjim delom stopala, s prestrezanjem, z
odrivanjem in s podrsavanjem),
varanje z žogo (z zunanjim delom stopala, s sprednjim notranjim delom stopala in
podplatom, prestopanje žoge, varanje po nakazanih udarcih, z obrati in povleki …),
metanje avta,
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-

tehnika vratarja (osnovni položaj, lovljenje, metanje in odbijanje žoge, udarjanje žoge,
odriv in let).

1.8.2. Košarka
Košarka je eden najbolj priljubljenih športov v Sloveniji. Za to so zaslužni uspešni nastopi naši
košarkarjev, košarkaric, klubov in reprezentanc. Poleg tega je pri nas tudi veliko košarkarskih
igrišč in s tem priložnost za rekreativno igranje (Erčulj idr., 2019).
Po mnenju Erčulja idr. (2019) ima košarka pomembno vzgojno funkcijo, hkrati pa vpliva tudi
na celostni razvoj človeka. S košarko tako razvijamo gibalne, funkcionalne in psiho-socialne
sposobnosti oz. lastnosti, saj zajema različne gibalne strukture in kompleksne tehnično-taktične
elemente.
Košarka je zelo pestra in raznovrstna, kjer lahko otroci žogo kotalijo, vodijo, odbijajo, podajajo,
lovijo in mečejo na koš. S tem razvijajo učinkovitost gibanja v prostoru, natančnost podajanja
in zadevanja ter uspešnost lovljenja. Izvajajo tudi kompleksne gibalne naloge s košarkarskimi
elementi in prilagojeno igro (Karpljuk idr., 2013).
Igro sestavljajo aciklična in ciklična gibanja igralcev z žogo in brez nje. Na igrišču so hkrati
igralci dveh ekip, ki imajo nasprotujoče interese. V napadu je osnovni cilj, da igralci taktično
preigrajo nasprotnika in dosežejo zadetek, v obrambi pa želijo ta zadetek preprečiti in čim prej
preiti v napad (Dežman, 2012).
Glede na napad in obrambo ločimo tudi različno košarkarsko tehniko z žogo in brez nje, ki jo
delimo na tehniko napada in tehniko obrambe. Za posamezne pozicije igralcev je značilna tudi
specifična tehnika (Erčulj idr., 2019).
V tehniko napada in obrambe brez žoge po navedbah Erčulja idr. (2019) uvrščamo:
-

-

ciklične elemente:
▪ hoja (naprej in nazaj),
▪ tek (naprej in nazaj, počasi, hitro, bočno).
aciklične elemente:
▪ preže in položaji (nizka, srednja, visoka),
▪ spremembe smeri (naprej, nazaj, cikcak),
▪ prehodi v tek,
▪ zaustavljanja (enotaktno in dvotaktno, vzporedno in diagonalno),
▪ obrati (na mestu in med gibanjem),
▪ varanja (spremembe smeri in hitrosti).

Tehnika z žogo pa se razlikuje v napadu in obrambi (Erčulj idr., 2019).
Napad:
-

ciklični elementi:
▪ vodenje (na mestu in v gibanju, naprej in nazaj, nizko in visoko).
aciklični elementi:
▪ preže in položaji,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

prehodi v vodenje (čelno in hrbtno),
spremembe smeri (naprej in nazaj, cikcak, z menjavo roke spredaj, zadaj, med
nogami in z obratom),
podaje (enoročne in soročne, z mesta, gibanja in skoka, neposredne in posredne),
lovljenje (z obema rokama in z eno roko, nizko in visoko),
meti (z obema rokama in z eno roko, z mesta in gibanja, od spodaj, zgoraj ali
preko glave, po zaustavljanju in obratu),
obrati (prednji in zadnji),
skoki (enonožni in sonožni),
varanja (spremembe smeri in hitrosti, varanja metov, podaj, prodorov in obratov,
varanje brez menjave rok, z enojno ali dvojno menjavo).

Obramba:
-

aciklični elementi:
▪ usmerjanje,
▪ prestrezanje,
▪ izbijanje,
▪ blokiranje,
▪ skoki za žogo.

Od vseh teh gibanj začnemo najprej učiti gibanja brez žoge, saj so enostavnejša in manj
kompleksna. Vsa ta gibanja predstavljajo osnovo gibanj z žogo. Nato začnemo z učenjem gibanj
z žogo, kar je dolgotrajen in zahteven proces, kateri ni nikoli zaključen. Najpozneje pa učimo
tehniko gibanja proti žogi, kar pomeni različne aciklične elemente v obrambi (Erčulj idr., 2019).
1.8.3. Rokomet
Rokomet je hitra in dinamična igra, pri kateri je cilj ekipe doseči več golov od nasprotne ekipe.
S tem športom razvijamo učinkovitost gibanja v prostoru z ovirami in sočasno pozornost na
osnovno gibalno nalogo. Pri tem športu prav tako razvijajo natančnost podajanja, uspešnost
lovljenja in zadevanja gola/cilja. Otroci se učijo igre skozi kompleksne gibalne naloge in
elementarne igre, ki vsebujejo elemente rokometne igre. Tako so na koncu sposobni prilagojene
igre (Karpljuk idr., 2013).
Rokomet spada v polistrukturne kompleksne športe. Igro sestavlja veliko število gibalnih
strukturnih enot, ki se lahko izvajajo z žogo ali brez nje. Rokometna igra je zelo kompleksna,
kar se kaže v njeni zapletenosti in dejavnikih, ki so odvisni od naše in nasprotne ekipe. Izbor in
izvedba gibalnih struktur pa je odvisna od igralnih situacij (Šibila, 2004, v Medved, 2017).
Igro sestavlja veliko individualnih elementov, ki jih lahko igralci izvajajo v sodelovanju z
igralci ali v konfliktu z nasprotnikom (Šibila, 2004).
Za rokometno igro so značilni ponavljajoči kratki hitri teki, nenadna zaustavljanja, hitre
spremembe smeri, veliko skokov in gibanja v preži. Poleg vsega tega je pri igri tudi veliko
metov in lovljenj žoge, padanja in vstajanja ter zapiranja poti nasprotniku s telesom. Zaradi

32

vseh teh gibanj se v rokometu še posebej razvijata eksplozivna in elastična moč mišic nog, rok
in ramenskega obroča, hitrost gibanja, agilnost in gibljivost (Šibila, Bon in Kuželj, 1999).
Rokometna igra se deli na (Šibila, 2004, v Radojković, 2019):
-

-

fazo obrambe:
▪ vračanje v obrambo (preprečevanje nasprotnikovega protinapada in prehod v
branjenje),
▪ branjenje v želenem načinu (kombinirano, consko, individualno).
fazo napada:
▪ protinapad (individualen, skupinski, skupen),
▪ napad (postavitev na postavljeno kombinirano ali consko obrambo).

Šibila (2004) deli rokometno tehniko na napad in obrambo ter na igro z žogo in brez nje.
Napad:
-

brez žoge: hoja, prehodi v tek, tek, položaji, spremembe smeri, skoki, obrati, padci in
pobiranja,
z žogo: podaje, lovljenja, streli, vodenja, položaji, varanja, preigravanja in blokade.

Obramba:
-

brez žoge: hoja, prehodi v tek, tek, položaji, spremembe smeri, zaustavljanja, skoki,
obrati, padci in pobiranja,
proti žogi: zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in rokami, borba za žogo,
kritje in spremljanje, odvzemanje žoge in blokiranje strela,
tehnika vratarja: branjenje strelov iz oddaljenosti, izpred črte vratarjevega prostora, iz
protinapada in sedemmetrovk.

Rokometna igra postaja vedno hitrejša in dinamična. Ne temelji več tako na fizični moči, ampak
prihajajo v ospredje tudi druge gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti. Tako se vedno
bolj poudarjata tudi hitrost in eksplozivna moč. Med igro igralci tečejo več in hitreje, razvijajo
se novi in izpopolnjeni tehnični in taktični elementi, na tekmi je večje število napadov in
zadetkov (Šibila, 2002, v Radojković, 2019).
1.8.4. Odbojka
Odbojka spada med najmlajše športne panoge izmed vseh športnih iger z žogo. Je šport brez
medsebojnih stikov med nasprotnima ekipama, saj ju ločuje mreža. Med igro sta na igrišču
hkrati dve šesterici igralcev. Osnovni cilj ekipe je, da največ s tremi dotiki pošlje žogo v
nasprotnikovo polje, ne da bi ta ekipa žogo ujela in jo vrnila nazaj (Zadražnik in Marinko,
2018).
Tehnično-taktični elementi odbojke (Zadražnik in Marinko, 2018) so:
-

servis,
sprejem servisa,
podaja,
napadalni udarec,
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-

blok,
sprejem udarca.

Odbojkarske igre ne delimo na napad in obrambo, ampak na kompleks I in kompleks II. Sattler
(2007) pojasnjuje, da pod kompleks I spadajo vsi tehnični in taktični elementi ekipe po
nasprotnikovem servisu. Sem spadajo tehnični elementi: sprejem servisa, podaja in udarec.
Kompleks II pa so vsi tehnični in taktični elementi v igri ekipe, ki izvaja servis. Tukaj so
tehnični elementi: servis, blok, sprejem udarca, podaja in udarec.
Sattler (2007) navaja, da so pri odbojki igralci specializirani za določena igralna mesta.
Posledično eni igralci izvajajo ene prvine bolje, drugi pa druge. Igralna mesta so podajalec,
napadalec-sprejemalec, korektor, bloker in libero.
Med igro je veliko kratkih in hitrih gibanj ter skokov. Zadražnik (1998) uvršča med
najpomembnejše lastnosti odbojkarjev eksplozivno moč, hitrost reakcije, elastično moč,
splošno in specialno vzdržljivost ter koordinacijo. Za uspešnost odbojkarja je zelo pomembna
tudi telesna višina. Poleg tega je potrebna natančnost zadevanja, ustrezna raven osvojenih
tehničnih prvin z žogo in zaznavne sposobnosti.
Pri odbojki najprej začnemo učiti individualne spretnosti in ko to posamezniki osvojijo,
začnemo z učenjem igre do kompleksne igre 6:6. Pomembno je, da otroci najprej osvojijo
obvladovanje žoge. Za tem jih seznanimo s prostorom, mrežo, sporazumevanjem, tekmovanjem
in točkovanjem. Pri individualnih vajah otroke najbolj motiviramo z zabavnimi in raznolikimi
vajami ter s štafetnimi in skupinskimi igrami (Zadražnik, 2000, v Primožič, 2020).
Odbojka je šport, ki se vedno bolj uporablja v zdravstveni rehabilitaciji, kjer je pomemben
primeren emocionalni, intelektualni in telesni napor. Razvijajo orientacijo in učinkovitost
gibanja v prostoru, sposobnost pravočasnega približevanja padajoči žogi, uspešnost izvajanja
kompleksnih gibalnih nalog in elementarnih iger z odbojkarskimi elementi, izvajamo pa tudi
prilagojeno igro (Karpljuk idr., 2013).

1.9.

Problem in cilji

V magistrski nalogi bomo izdelali program postopnega učenja iger z žogo za otroke s posebnimi
potrebami. Namenjen bo učenju košarke, odbojke, rokometa in nogometa. Pri vsakem športu
bo program sestavljen iz najlažjih do najtežjih vaj. Vključeval bo osnovne začetne vaje, kjer
bodo vključeni različni elementi športov, nato bolj kompleksne vaje in elementarne igre ter na
koncu prilagojena igra za vsak šport. Te programe bodo lahko uporabili učitelji športne vzgoje
za otroke s posebnimi potrebami in tudi specialni pedagogi.
Cilji:
•
•
•
•
•

opredeliti otroke s posebnimi potrebami,
oblikovati program učenja košarke za otroke s posebnimi potrebami,
oblikovati program učenja odbojke za otroke s posebnimi potrebami,
oblikovati program učenja rokometa za otroke s posebnimi potrebami,
oblikovati program učenja nogometa za otroke s posebnimi potrebami.
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2. METODE DELA
Pri monografskem magistrskem delu je metoda dela deskriptivna. Pomagali si bomo z domačo
in tujo literaturo ter osebnimi izkušnjami.
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3. RAZPRAVA
3.1.

Primeri vaj in iger za poučevanje košarke

Pri učenju košarke uporabljamo različne športne pripomočke (Karpljuk, 2013):
-

žoge različnih velikosti, barv, teže, odbojnosti in trdote,
obroče različnih velikosti in barv ter stojala za obroče,
stožce različnih barv in velikosti,
prenosljive koše z možnostjo nastavitve višine in koše brez table,
viseče padalo,
majice različnih barv.

Gibanja brez žoge
To so temeljna košarkarska gibanja. So manj kompleksna in koordinacijsko manj zahtevna.
Sem spadajo (Erčulj, 2019):
-

tek:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

-

-

čelno,
hrbtno,
počasi,
hitro,
prehodi v tek,
s spreminjanjem smeri:
• naprej-nazaj
• cikcak
▪ s spreminjanjem hitrosti.
gibanje s prisunskimi koraki:
▪ v različnih prežah (nizki, srednji, visoki),
▪ čelno,
▪ hrbtno,
▪ s spremembami smeri:
• naprej-nazaj
• cikcak
skoki:
▪ sonožni,
▪ enonožni.

Rokovanja z žogo:
-

kroženje z žogo okrog glave,
kroženje z žogo okrog pasu,
kroženje z žogo okrog ene noge in nato okrog druge noge,
osmica okrog nog z žogo,
učenec iz predročenja spusti žogo in jo po enem odboju ujame,
iz predročenja odboj med nogami nazaj in lovljenje žoge za hrbtom,
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-

iz zaročenja odboj med nogami naprej in lovljenje žoge pred sabo,
odboj žoge in plosk ter lovljenje žoge,
odboj žoge in počep ter lovljenje žoge,
odboj žoge in sed ter lovljenje žoge.

Slika 1: Postavitev učencev pri izvajanju različnih rokovanj z žogo.

Podaje v parih:
-

soročna podaja od spodaj,
soročna podaja izpred prsi,
soročna podaja izpred prsi z odbojem od tal,
soročna podaja iznad glave,
podaja z levo in desno roko.

Najprej poučujemo podaje na mestu in na kratkih razdaljah. Nato razdaljo postopoma
povečujemo in podajamo tudi po zaustavljanju, iz gibanja, skoka in po obratu.

Slika 2: Podaje v parih.
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Vodenje žoge:
-

vodenje na mestu,
vodenje po črtah košarkarskega igrišča (v hoji in počasnem teku),
vodenje s spremembami hitrosti,
vodenje s spremembami smeri cikcak,
vodenje v omejenem prostoru in izmikanje sošolcem,
vodenje med stožci (polovica jih začne na eni strani, polovica na drugi, vodijo en za
drugim).

Vse vaje izvajamo z dominantno in nedominantno roko.

Slika 3: Vodenje žoge na mestu.

Slika 4: Vodenje žoge po črtah
košarkarskega igrišča.

Slika 5: Vodenje žoge v omejenem Slika 6: Vodenje žoge med stožci.
prostoru, s spremembami smeri in
hitrosti.
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Poligon:
-

kotaljenje čez blazine z žogo v rokah,
vodenje žoge med stožci,
sonožni poskoki iz obroča v obroč z žogo v rokah,
hoja v opori ležno spredaj, potiskanje žoge,
vodenje žoge v osmici okrog obroča,
hoja v opori ležno zadaj, vodenje žoge z nogo,
plezanje pod eno oviro, skok prek druge ovire,
kotaljenje žoge med stožci (vzvratno),
zadevanje tarče.

Slika 3: Poligon.

Štafete
Prenašanje žog: Ekipe so postavljene v kolonah za startno črto. Vsak v koloni drži žogo. Na
startni znak prvi iz vsake ekipe steče do obroča, v katerega mora postaviti svojo žogo (žogo
vodi cel čas). Šele takrat, ko je žoga v obroču, lahko steče nazaj, obkroži kolono ter preda štafeto
prvemu v njej tako, da ga udari po rami. Če med njegovim vračanjem žoga uide iz obroča, se
mora tekmovalec na progi vrniti do žoge in jo ponovno položiti v obroč. Igra je končana, ko
zadnji v koloni postavi žogo v obroč, obteče kolono ter udari prvega po rami.

Slika 4: Štafeta Prenašanje žog.
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Odnašanje žog: Ekipe so postavljene v kolonah za startno črto. Na startni znak prvi iz vsake
ekipe steče do obroča, v katerem je žoga. Žogo prime in jo nese nazaj (žogo vodi). Obkroži
kolono ter preda štafeto prvemu v njej tako, da ga udari po rami in se postavi na konec kolone.
Igra je končana, ko zadnji v koloni prinese žogo, obteče kolono ter udari prvega po rami.

Slika 5: Štafeta Odnašanje žog.

Ne izgubi žoge: Ekipe so postavljene za startno črto. Na znak se prvi iz vsake skupine začne
plaziti po vseh štirih z nogami naprej, hrbet je obrnjen proti tlom, na trebuhu prenaša žogo. Ko
pride do stožcev, žogo z roko kotali med njimi, nato stopi v obroč in vrže žogo trikrat nad glavo
in jo ujame. Če vadeči med nalogo izgubi žogo, jo mora pobrati in nadaljevati nalogo tam, kjer
jo je izgubil. Nato steče nazaj ter z dotikom po rami preda štafeto naslednjemu v vrsti.

Slika 6: Štafeta Ne izgubi žoge.
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Kotaljenje žoge: Ekipe so postavljene v kolonah za startno črto. Na znak prvi iz vsake skupine
teče do blazine, se po njej kotali (roke ima vzročene in drži žogo). Nato prične z rokami kotaliti
žogo med stožci. Ko pride do zadnjega stožca, žogo postavi na tla in poskusi zadeti stožec. Ima
3 poskuse, če zadane, dobi ekipa dodatno točko.

Slika 7: Štafeta Kotaljenje žog.

Vodenje in zadevanje: Ekipe so postavljene v kolonah za startno črto. Na znak prvi iz ekipe
začne z vodenjem žoge med stožci. Ko pride do obroča, se ustavi in poskuša zadeti obroč na
stojalu. Če zgreši, gre po žogo in ponovno poskuša zadeti. Ko zadane, steče nazaj in preda žogo
drugemu v ekipi.

Slika 8: Štafeta Vodenje in zadevanje.
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Met na koš
Z obema rokama izpred prsi ali brade
Izhodiščni položaj je vzporedna napadalna preža, žogo držimo s strani oziroma zadaj v višini
prsi ali brade. Na koš gledamo nad žogo. Izmet začnemo z iztegovanjem kolen in vzponom na
prste. Hkrati dvigujemo žogo v višino glave proti košu. Met na koš je končan, ko smo iztegnjeni
v vseh sklepih in sta zapestji obeh rok rahlo upognjeni in obrnjeni navzven.
Metanje na vse koše v telovadnici.

Slika 9: Met na koš.

Met z obema rokama iznad glave
Ta met je podoben metu z obema rokama izpred prsi ali brade, le da tu dvignemo žogo nad
glavo in gledamo na koš med rokami. Žoga leži na blazinicah prstov obeh rok. Malo pred
izmetom iztegnemo kolena in se vzpnemo na prste. Met na koš se začne z iztegovanjem obeh
rok v komolčnem sklepu in se konča, ko smo iztegnjeni v vseh sklepih v smeri proti košu.
Metanje na vse koše v telovadnici.

Slika 10: Met na koš.
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Zadevanje košev
Učence razdelimo v štiri skupine, vsako pri svojem košu. Vsaka skupina ima največ tri žoge.
Skupine tekmujejo med seboj, katera bo v krajšem času osvojila določeno število košev. Pred
tem označimo mesta, od koder lahko igralci mečejo na koš. Vsak igralec vrže na koš enkrat,
nato poda žogo čakajočemu oziroma naslednjemu igralcu.

Slika 11: Igra Zadevanje košev.

Poligon:
-

vodenje med stožci (z zunanjo roko),
kotaljenje na blazini,
plazenje čez klop (žogo zakotalimo),
zadevanje tarče,
podaja izpred prsi z odbojem od tal v steno (žogo ulovimo),
plazenje skozi tunel,
met na koš.

Slika 12: Poligon.
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Vadba po postajah
1. Vodenje med stožci (menjava rok, vedno zunanja roka), poskoki na koordinacijski
lestvi, vodenje okrog obročev v obliki osmice.
2. Podaje v parih (izpred prsi, izpred prsi z odbojem od tal, iznad glave) in lovljenje,
dviganje trupa v parih.
3. Zadevanje stožcev na švedski skrinji, zadevanje koša po vodenju in zaustavljanju,
zadevanje tarče s številkami.

Slika 13: Vadba po postajah.

Goreča krogla
Učenci so razdeljeni v dve skupini. Vsaka skupina ima svoj omejen prostor. Na sredino obeh
prostorov postavimo veliko žogo, gorečo kroglo. Učenci imajo različne žoge, s katerimi ciljajo
gorečo kroglo. Ko se goreča krogla prikotali v prostor nasprotne skupine, je igre konec in točko
pripišemo skupini, ki je zadela gorečo kroglo. Goreče krogle se učenci ne smejo dotikati z roko,
saj se lahko opečejo. Ciljajo jo lahko le za črto, ki omejuje njihov prostor. Ta prostor lahko
prestopijo le takrat, ko gredo po žogo, a se morajo vrniti nazaj v svoj prostor in zopet ciljati.

Slika 14: Igra Goreča krogla.
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Igralec v obroču
Učenci so razdeljeni v dve skupini. Na konca igrišča postavimo velike obroče, okoli obroča pa
narišemo še polkrog premera 2 m, v katerega ne sme nihče stopiti. V vsak obroč stopi en igralec.
Igralci posamezne ekipe poskušajo z medsebojnim podajanjem in gibanjem priti v položaj, iz
katerega bodo lahko podali žogo svojemu igralcu v obroču. Vodenje žoge ni dovoljeno! Igralci
nasprotnega moštva jim poskušajo to preprečiti z blokiranjem podaj in z zaustavljanjem s
telesom. Igro prične na sredini igralnega polja ekipa, ki je dobila žogo z žrebom. Kazenskega
prostora ni. Če je bil storjen prekršek, se igra nadaljuje z mesta prekrška.

Slika 15: Igra Igralec v obroču.

3.2.

Primeri vaj in iger za poučevanje odbojke

Pri poučevanju odbojke potrebujemo različne pripomočke (Krapljuk idr., 2013):
-

balone,
žoge različnih velikosti, materialov in teže,
mrežo in vrvico,
stožce različnih velikosti in barv,
talne označbe,
viseče obroče in obroče različnih barv in velikosti,
viseče padalo,
stojala s podstavki,
sestavljive plastične palice,
majice različnih barv.
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Začetne vaje:
-

Kotaljenje žoge po črtah odbojkarskega igrišča z desno in nato z levo roko. Vajo
izvajamo v gibanju naprej, nazaj in s prisunskimi koraki.
Vodenje žoge po črtah odbojkarskega igrišča z desno in levo roko.

-

Lovljenje po črtah odbojkarskega igrišča s kotaljenjem žoge in nato z vodenjem.

Slika 16: Različne vaje po črtah odbojkarskega igrišča.

Učenje zgornjega odboja (Zadražnik in Marinko, 2018):
-

-

Odbijanje žoge v tla (pazimo na pravilen položaj prstov na žogi).
Valjanje žoge ob steno (najprej s pokrčenimi in nato s stegnjenimi rokami).
Met žoge nad glavo in lovljenje (učenci odbijejo žogo ob tla, nato se spustijo v kolenih
ter žogo s prsti (blazinicami) odbijejo visoko v zrak).
Met žoge nad glavo in zgornji odboj (učenci si vržejo žogo nad glavo ter jo s prsti
odbijejo visoko v zrak).
Učenci so v dveh kolonah, učitelj vrže žogo, učenec jo ujame (pravilen položaj) in z
metom poskušajo zadeti blazino.
Učenci so v dveh kolonah, učitelj vrže žogo, učenec jo odbije čez mrežo in poskuša
zadeti blazino.

Slika 17: Zadevanje blazin z zgornjim odbojem.

46

-

Učenci so v dveh kolonah, po metu učitelja ciljajo v obroč.

Slika 18: Zadevanje obročev z zgornjim odbojem.

-

Učenci so v dveh kolonah, učitelj vrže žogo, učenci vtekajo pod žogo in jo ujamejo ter
poskušajo zadeti blazino.
Učenci so v dveh kolonah, učitelj vrže žogo, učenci vtekajo pod žogo in jo odbijejo ter
poskušajo zadeti blazino.

Slika 19: Zadevanje blazin z zgornjim odbojem po predhodnem teku
do žoge.

-

Odboj s prsti čez mrežo in zadevanje obročev na drugi strani. Vsak zadeti obroč pomeni
1 točko.

Slika 20: Igra Zadevanje obročev z zgornjim odbojem.
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-

Tekmovanje z zgornjim odbojem na košarkarski koš, kdo doseže več košev. Naloga se
začne, ko si učenec vrže žogo nad glavo in jo z zgornjo podajo usmeri proti košu.
Zadetek table velja eno točko, koš pa dve točki.

Slika 21: Tekmovanje z zgornjim odbojem na košarkarski koš.

Spodnji odboj:
-

Izmet žoge v višino, s ploskom učenec označi, kdaj je žoga v najvišji točki.
Izmet žoge v višini bokov, odboj nad glavo in prijem.
Izmet žoge v višini bokov, odboj vsaj do višine glave, žoga pade na tla, odboj se ponovi.
Poigravanje z žogo, odboj z eno roko s podlahtjo čim bolj na mestu.

-

Učenci so v dveh kolonah, učitelj vrže žogo, učenci poskušajo s spodnjim odbojem
zadeti blazino na drugi strani mreže.

Slika 22: Zadevanje blazine s spodnjim odbojem.
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-

Učenci so v dveh kolonah, učitelj meče žoge, učenci poskušajo s spodnjim odbojem
žogo spraviti skozi obroč, ki je nad višino mreže.

Slika 23: Zadevanje obroča s spodnjim odbojem.

-

Učenci so v dveh kolonah, učitelj meče žoge, po vtekanju učenci žogo odbijejo s
spodnjim odbojem (pravilna postavitev) in poskušajo zadeti blazino na drugi strani
mreže.

Slika 24: Zadevanje blazin s spodnjim odbojem po predhodnem teku
do žoge.

3.3.

Primeri vaj in iger za poučevanje nogometa

Za poučevanje nogometa uporabljamo (Karpljuk idr., 2013):
-

žoge različnih velikosti, oblik, teže, materiala in odbojnosti,
mini gole,
tarče s stojali,
stožce različnih velikosti in barv,
stojala z zastavico,
obroče različnih velikosti in barv,
majice različnih barv,
sestavljive plastične palice.
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Razvijanje gibalne vsestranosti (Železnik, 2012)
Vsak učenec se postavi za svoj stožec ali klobuček in začnemo z osnovnimi vajami:
-

stopanje na žogo (najprej z desno in nato z levo nogo),
izmenično stopanje na žogo,
prestopanje čez žogo in okoli žoge,
rolanje žoge desno in levo,
povleki žoge nazaj, desno in levo,
skoki čez žogo,
predgibanja vodenja žoge,
predgibanja udarjanja žoge.

Slika 25: Postavitev učencev pri razvijanju gibalne
vsestranosti.

Vodenje žoge:
-

z nartom, s sprednjim notranjim delom stopala, z notranjim delom stopala, z zunanjim
delom stopala in s podplatom v gibanju nazaj,
naravnost, nazaj, bočno in cikcak,
na vsak korak.

Slika 26: Vodenje žoge na različne načine okrog
stožca in nazaj.
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Podaje v trojkah:
-

Učenec žogo poda in steče za podano žogo (podaje z nartom, sprednjim notranjim delom
stopala, notranjim delom stopala, zunanjim delom stopala).

Slika 27: Podaje v trojkah.

Podaje v kvadratu:
-

Podaja in tek za podano žogo (štirje učenci).

Slika 28: Podaje v kvadratu (štirje učenci).
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-

Podaja in tek na prazno mesto (trije učenci).

Slika 29: Podaje v kvadratu (trije učenci).

Zaustavljanje žoge (v trojkah po podaji in v kvadratu po podaji):
-

z notranjim delom stopala z amortizacijo,
s podplatom.

Slika 34: Zaustavljanje žoge v trojkah.

Slika 35: Zaustavljanje žoge v kvadratu
(štirje učenci).

Slika 36: Zaustavljanje žoge v kvadratu
(trije učenci).
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Vodenje in zaustavljanje žoge na različne načine: Gibanje po omejenem prostoru z vodenjem
žoge v različne smeri in z različnimi deli stopala. Ob učiteljevi besedi HOP učenci zaustavijo
žogo na različne načine (s sedenjem na žogi, s kolenom, počepom, poskokom …). Na učiteljev
plosk ustavijo žogo in si jih zamenjajo.
Igra Promet: vodenje žoge po prostoru. Ob besedi zelena učenci vodijo žogo, na rdeča žogo
ustavijo, na besedo avtocesta pospešijo ritem, ob besedi garaža pa parkirajo ob stožcu.

Slika 30: Vodenje in zaustavljanje žoge na različne
načine in igra Promet.

Vodenje žoge z različnimi nalogami okrog stožcev
Učenci vodijo žogo v modrem kvadratu. Ko učitelj zakliče rdeča, delajo določene naloge okrog
rdečih stožcev in ko zakliče zelena, delajo naloge okrog zelenih stožcev:
-

žoge pustijo in stečejo okrog stožca in nazaj,
hodijo v opori ležno spredaj in potiskajo žogo,
hodijo v opori ležno zadaj in imajo žogo na trebuhu,
vodijo žogo okrog stožca.

Slika 31: Vodenje žoge z različnimi nalogami okrog stožcev.
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Podaje v krogu: Polovica učencev je zunaj kroga in polovica v krogu. Učenci v krogu vodijo
žogo in jo podajajo učencem, ki stojijo zunaj kroga. Ti učenci žogo zaustavijo in jo podajo nazaj
tistim v krogu.

Slika 32: Podaje v krogu.

Udarec na gol
Učenci so v dveh kolonah. Učenec 1 poda z notranjim delom stopala učencu 2, ki žogo zaustavi
z notranjim delom stopala z amortizacijo. Nato žogo vodi okrog stožcev in izvede udarec na
gol (s sprednjim notranjim delom stopala, notranjim delom stopala, zunanjim delom stopala in
nartom).

Slika 33: Udarec na gol.
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Poligon:
-

vodenje žoge okrog stožcev izmenično z levo in desno,
osmica okrog obročev,
vodenje žoge med stožci,
vodenje žoge in strel na gol,
tek z žogo pod oviro,
vodenje žoge med obroči,
podaja žoge pod oviro in skok čez oviro,
strel na gol.

Slika 34: Poligon.

Igra Žoge pod stožci: Učenci so razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina je v svojem kotu
telovadnice. Na sredini postavimo stožce, pod katere skrijemo male žogice. Žogice so različnih
barv. Modra pomeni eno točko, rdeča dve in rumena tri. Na učiteljev znak en igralec iz vsake
skupine steče po eno žogico in jo odnese nazaj. Pozneje žogico učenci tudi kotalijo in vodijo.
Zmaga ekipa, ki ima največ točk.

Slika 35: Igra Žoge pod stožci.
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Igra Zbiranje žog: Učence razdelimo v štiri skupine, vsaka je v svojem kotu igrišča. Na sredini
označimo prostor s stožci, kamor postavimo več žog. Na učiteljev znak en učenec iz vsake
skupine steče na sredino in vzame žogo. Žogo kotali v svoj prostor v kotu. Ko pride do tja, steče
na sredino drugi učenec. V nadaljevanju učenci namesto kotaljenja vodijo žogo.

Slika 36: Igra Zbiranje žog.

Igra Hitro v hiške: Učenci vodijo žogo po prostoru na različne načine. Ko učitelj zakliče
določeno barvo, zasedejo obroče (hiške) take barve (na besedo modra zasedejo modre obroče,
na rdeča rdeče obroče in na zelena zasedejo zelene obroče).

Slika 37: Igra Hitro v hiške.
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Igra Potres, poplava, plaz: Učenci vodijo žogo na različne načine. Ko učitelj zakliče
»poplava«, stečejo na blazine (čolne), na besedo »potres« stečejo v gole (zaklonišče) in na
besedo »plaz« stopijo na klopi (drevesa).

Slika 38: Igra Potres, poplava, plaz.

3.4.

Primeri vaj in iger za poučevanje rokometa

Pri poučevanju rokometa uporabljamo različne pripomočke (Karpljuk idr., 2013):
-

žoge različnih velikosti, barv in teže,
žoge s trakovi,
stožce različnih velikosti in barv,
mini gole,
sestavljive plastične palice,
talne označbe,
viseče obroče in obroče različnih barv in velikosti,
tarče s stojali,
majice različnih barv.
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Vadba osnovnih elementov (Šibila, Bon in Kuželj, 1999):
-

držanje žoge z eno in obema rokama,
pobiranje žoge s tal,
kotaljenje žoge.

Slika 46: Postavitev učencev pri vadbi
osnovnih elementov.

Slika 47: Kotaljenje žoge po rokometnem igrišču.

Igra Izprazniti škatlo: Učence razdelimo v dve skupini, vsaka je na svoji polovici igrišča. Na
sredino postavimo dva okvirja švedske skrinje in vanju damo 10 do 15 žog. Določimo dva
učenca, ki mečeta žoge iz skrinje v polje, ostali učenci pa nosijo žoge v skrinjo. Po določenem
času igro ustavimo in preštejemo, koliko žog je v skrinji in v polju ter tako ugotovimo, kdo je
bil uspešnejši.

Slika 39: Igra Izprazniti škatlo.
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Barve rešujejo: Učenci kotalijo žogo po telovadnici. Ko učitelj zakliče eno barvo, učenci
primejo žogo in se morajo čim prej dotakniti predmeta, ki je take barve.

Slika 40: Igra Barve rešujejo.

Vodenje žoge:
-

na mestu,
po širini telovadnice (najprej v hoji, nato v rahlem teku),

Slika 41: Vodenje žoge po širini igrišča.

-

po črtah rokometnega igrišča (v hoji in rahlem teku).

Slika 42: Vodenje žoge po črtah rokometnega igrišča.
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Igra Krmljenje ptic: Učence razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina je v enem kotu, kjer je
postavljena blazina (krmilnica). Na sredino telovadnice prav tako postavimo eno blazino, na
katero damo več žog. Na učiteljev znak učenci skušajo prenesti čim več žog (drobtin) na svojo
blazino v kotu (krmilnico). Učenci žogo najprej nosijo, nato kotalijo in na koncu tudi vodijo.
Zmaga tista skupina, ki v svojo krmilnico prinese največ žog.

Slika 43: Igra Krmljenje ptic.

Igra Čiščenje stanovanja: Določimo igralni prostor in učence razdelimo v štiri skupine. Dve
skupini igrata na eni polovici igrišča. Na vsako stran igralne površine damo en okvir švedske
skrinje in v vsakega damo enako število žog. Učenci poskušajo spraviti čim več žog v
stanovanje ekipe na nasprotni strani igrišča. Žogo na začetku nosijo, nato jo kotalijo in nazadnje
še vodijo.

Slika 44: Igra Čiščenje stanovanja.
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Lovljenje žoge:
-

učenci žogo odbijejo v tla in jo ulovijo,
učenci žogo vržejo nad glavo in jo ulovijo,
učenci žogo vržejo v steno in jo ulovijo,
v parih:
▪ eden izmed učencev žogo vrže z obema rokama, drugi jo ulovi,
▪ en učenec vrže žogo z obema rokama z odbojem od tal, drugi jo ulovi.

Slika 54: Lovljenje žoge po metu v steno.

Slika 55: Lovljenje žoge v parih.

Podajanje žoge:
-

komolčna podaja:
▪ v steno,
▪ v parih in lovljenje:
• podaja naravnost,
• podaja z odbojem od tal,
• podaje v teku po dolžini telovadnice.

Slika 46: Podajanje žoge v parih.

Slika 45: Podajanje žoge v teku po dolžini
telovadnice.
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Igra Izmenjava žog: Učence razdelimo v štiri enakovredne skupine. Vsaka si določi svoje ime.
Skupine so vsaka v svojem kotu telovadnice ob stožcu. Vsak učenec ima svojo žogo. Učitelj
stoji na sredini in zakliče: »Želim, da si skupini levov in rožic izmenjata žogi!« Učenci teh
skupin stečejo na sredino in si predajo žoge ter se nato vrnejo nazaj k stožcu. Pozneje si začnejo
žoge tudi podajati na krajše razdalje. Med sabo tekmujejo, kateri skupini ob izmenjavi pade na
tla manj žog.

Slika 47: Igra Izmenjava žog.

Igra Potujoča žoga: Učenci se postavijo vzdolžno po igrišču v postavitvi cikcak. Na začetku
kolone damo žoge, ki jih morajo učenci s podajami spraviti na konec kolone.

Slika 48: Igra Potujoča žoga.
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Igra Zbijanje predmetov: Učence razdelimo v dve skupini. Vsaka je na svoji igralni površini.
Na vsaki polovici postavimo klopi, na katere damo različne predmete (kije, stožce, žoge).
Določimo razdaljo od klopi, kjer morajo stati učenci. S tega mesta poskušajo s klopi zbiti čim
več predmetov. Zmaga skupina, ki ji uspe zbiti več predmetov.

Slika 49: Igra Zbijanje predmetov.

Igra Prek jarka: Učence razdelimo v štiri skupine. Po dve skupini igrata na polovici igrišča.
Od sredinske črte vsakega igrišča narišemo črte v oddaljenosti dveh metrov (to polje predstavlja
jarek). Učenci obeh skupin so na svoji strani igralnega polja. Žogo skušajo vreči v nebranjen
del nasprotnikovega igrišča tako, da bi padla na tla. Nasprotna ekipa žogo skuša ujeti, preden
pade na tla. Učenci iste ekipe si žogo med sabo lahko tudi podajajo in jo tako spravijo bližje
jarku. Zmaga ekipa, ki večkrat zadane nebranjen del nasprotnikovega igrišča.

Slika 50: Igra Prek jarka.
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Igra Igralec v okvirju: Učence razdelimo v štiri skupine, po dve ekipi igrata na polovici
igrišča. Na vsako stran igrišča postavimo obroč, v katerem stoji eden izmed učencev. S
podajami poskušajo igralci iste ekipe temu igralcu prenesti žogo. Za vsako uspešno podajo
igralcu ekipa dobi točko. Gibanje učencev je poljubno, ne smejo pa nositi žoge.

Slika 51: Igra Igralec v okvirju.

Rokometna igra: Učence razdelimo v štiri skupine, po dve ekipi igrata na polovici igrišča. Na
vsaki strani igrišča postavimo gol. Učenci poskušajo s podajami priti bližje golu in ga tudi
zadeti. Žoge ne smejo nositi, gibajo pa se lahko poljubno.

Slika 52: Rokometna igra.
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4. SKLEP
V magistrskem delu smo predstavili otroke s posebnimi potrebami in njihovo delitev glede na
vrsto motnje oziroma primanjkljaja. V nadaljevanju smo se osredotočili na povezavo družine,
športa in otrok s posebnimi potrebami. Zavedati se moramo, da so starši prvi, ki bodo otroka
vpeljali v svet, mu privzgojili vrednote in norme. Pomembno je tudi, da otroka začnejo
vključevati v športne aktivnosti, saj le-te prinašajo veliko pozitivnih učinkov. Skozi športno
aktivnost lahko otroci pokažejo svojo veliko voljo in vztrajnost ter s tem postopoma dosegajo
majhne cilje, ki so izjemno pomembni. Izboljšujejo tudi svoje gibalne sposobnosti, pridobivajo
na samozavesti ter zadovoljujejo potrebo po gibanju in zabavi.
V današnjem času se vedno bolj poudarja vključenost otrok s posebnimi potrebami v šolske in
športne dejavnosti. Pri tem se največkrat poudarjata inkluzija in integracija. Inkluzija pomeni,
da so otroci vključeni v redni šolski program in so tako vključeni v vsa področja. Imajo tudi
pravico do individualnega izobraževanja. Vedno bolj se upošteva tudi mnenja otrok in
mladostnikov pri načinih izobraževanja, možnostih za rekreacijo, načinih spreminjanja
lokalnega okolja, prevozih in možnostih samostojnega življenja. Pri integraciji pa so otroci
vključeni v redne šole le do meje, do katere so sposobni dosegati določene standarde. Poznamo
pa tudi več različnih stopenj integracije (fizična, socialna, terminološka, administrativna,
programska in psihološka).
Na področju vzgoje in izobraževanja ima vsak otrok s posebnimi potrebami pravico do
primernega izobraževanja in enakih možnosti, vključenosti v redne vrtce in šole, zagotovljeno
zgodnjo obravnavo in možnosti za zaposlitev. Pri tem se moramo držati načela, da je vsak
posameznik zmožen delati.
Na področju izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami z ustrezno individualizacijo, ki je
prilagojena njihovim potrebam, omogočimo, da dosežejo želeno izobrazbo. Za uresničitev letega je ključno dobro sodelovanje strokovnih delavcev na šoli in staršev, ki skupaj oblikujejo
najbolj primeren program za otroka. Vsi učenci pa imajo tudi možnost dodatne strokovne
pomoči.
Pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v športne dejavnosti je potrebno poznati in
upoštevati njihove razlike v gibalnih dejavnostih. Na ta način je potrebno vsakemu na drugačen
način prilagoditi vadbo, da bo lahko prišel do želenih ciljev. Skozi gibanje otroci spoznajo
pomen pripadnosti skupini, dobijo občutek varnosti in zadovoljujejo svoje potrebe po druženju.
Potrebno jim je dati čim več motivacije in ljubezni, saj le tako lahko napredujejo.
V magistrskem delu smo se podrobneje osredotočili na igre z žogo za otroke z lažjimi in
zmernimi motnjami v duševnem razvoju, starimi od 9 do 12 let. Igre z žogo spadajo med
najpomembnejša področja športne vzgoje, saj vplivajo na razvoj koordinacije, ravnotežja,
natančnosti podajanja in zadevanja. Skozi igre pa otroci spoznajo pomen sodelovanja, strpnosti
in samodiscipline.
Pripravili smo primere vaj in iger za košarko, odbojko, nogomet in rokomet. Pri vseh vajah in
igrah se je potrebno zavedati, da jih vsi otroci takoj ne bodo uspeli izvesti. Kljub enakim
motnjam so med njimi razlike. Zavedati se moramo, da so njihovi potenciali in izhodišča
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različni. Pri nekaterih bo potrebno vaje še dodatno prilagoditi, drugi pa jih bodo takoj pravilno
izvedli.
Otroci s posebnimi potrebami so deležni določenih primanjkljajev, vendar to ne sme biti ovira,
da bi bili v življenju prikrajšani. Potrebno jim je omogočiti, da tudi oni živijo svoje sanje, ne da
bi le sanjali, kako bi lahko živeli, če bi bilo drugače. Pomembno je, da jih družba ne odriva od
sebe, ampak, da jih sprejme in jim pomaga. Ti otroci niso nič manj vredni od ostalih, so le
nekoliko drugačni in na ta način tudi posebni. Za podarjen čas so hvaležni bolj kot kdor koli
drug.
Na temo iger z žogo za otroke s posebnimi potrebami še ni napisane veliko literature. Z
magistrskim delom bi lahko prispevali k pomoči pri sestavljanju programov športne vzgoje za
otroke s posebnimi potrebami. Z vajami si lahko pomagajo učitelji športne vzgoje, vzgojitelji v
šolah s prilagojenim programom in ostali, ki organizirajo različne športne aktivnosti za te
otroke. Magistrsko delo bi lahko nadgradili z izvedbo vaj v praksi. Na ta način bi ugotovili
napredek otrok pri posameznih športih z žogo. Posledično bi videli tudi napredek v njihovih
gibalnih sposobnostih.
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