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Uvod

• Fitnes zveza Slovenije (FZS) + Inštitut za avtizem in sorodne motnje + James 
LTH d.o.o  

• Specifika avtizma (pogostnost, vzroki)

• Pridruženost drugih razvojnih motenj

• Vpliv gibalnih sposobnosti in veščin na otrokovo učenje in funkcioniranje na 
drugih razvojnih področjih – zaznavnem, kognitivnem in socialnem

• Slovenija



Namen raziskave

• Ugotoviti ali lahko z določeno skupinsko vadbo vplivamo na področje 
gibalnih sposobnosti, predvsem ravnotežnostne kontrole in 
koordinacije pri otrocih z AM?

Nov model gibalnih uric za otroke z AM



Cilji raziskave

• Razvijanje osnovnih gibalno-senzornih sposobnosti: ravnotežje, 
senzorika, koordinacija, zavedanje telesa v prostoru 

• spodbujanje dela v paru in skupini

• samodisciplina

• vztrajnost in red

• delo na pozitivni samopodobi in samozavesti

• razvijanje poslušnosti in vodljivosti 

• upad stereotipnega in neželenega vedenja



Multidisciplinarnost

Multidisciplinarni tim strokovnjakov:

• zdravnik

• specialni in rehabilitacijski pedagog

• strokovnjak za telesno vadbo

• prostovoljke: študentke SRP in fizioterapije 



Metode dela

• Preplet individualnega dela, dela v paru in skupini 



Struktura

• 1 krat tedensko

• V obsegu dveh šolskih ur (90 min)

• 10 srečanj

• 20. september – 29. november 2017



Struktura modela gibalnih uric za otroke z AM

• 1. sklop: uvodni del (ogrevanje, gibalne vaje v krogu ali frontalno)

• 2. sklop: osrednji del (gibalne vaje, ki spodbujajo ravnotežje, senzoriko
in koordinacijo)

• 3. sklop: zaključni del (umirjanje na blazini, vaje dihanje, meditacija) 

obvladovanje in modifikacija vedenja

spodbujanju socialne komunikacije ter socialne interakcije 



Vzorec
• skupina 5 otrok

• starost 6 - 11 let 

• vstopni kriteriji: diagnoza AM (pridružena lažja motnja 

v duševnem razvoju), razvojna motnja koordinacije 



Prilagoditve
• Žvižganje  plosk

• Vrsta zbor  sedenje na blazinah 

• Urnik dejavnosti

• Sistem žetoniranja za obvladovanje vedenja

• Peščene ure za prikaz časa (jasen začetek, konec, dolžina)

• Kotiček za jezo



• Kotiček za odmor

• Vizualna pravila

• Vizualna navodila

• Barvne oznake (gumice na rokah, barvna brisača) 

• Vizualna opora za vrstni red dela

• Garderoba

• Razumevanje skupine drugih otrok, ki imajo vadbo po zaključenih gibalnih 
uricah





PREJ - POTEM
• Video začetne 

obravnave:



• Video 4. zaporedne 

obravnave 



Video – meditacija:



Testiranje
• prvo in zadnje srečanje

Testiranje gibanja otrok z AM pripravljeno za namen naše raziskave 

Ocena ravnotežja, senzorike ter koordinacije preko različnih vaj:

• osnovni gibalni vzorci

• vztrajanje v osnovnem stoječem položaju na neravnotežni površini

• hoja po »kamnih« - po fokusarjih (iranci)

• oponašanje hoje živali, kotaljenje levo desno



Video: testiranje



Rezultati

• Empiričen prikaz rezultatov z namenom, da bi ugotovili kakšen vpliv 
imajo gibalne urice na osvajanje gibalnih sposobnosti (ravnotežje, 
senzorika ter koordinacija)? 




