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Najhujša kriza telesnega in gibalnega 

razvoja otrok v Sloveniji vseh časov?



Učinki telesne dejavnosti

Telesna dejavnost ima ugodne učinke na številne kazalnike zdravja in lahko 
pomembno zmanjša obolevnost in smrtnost. 

 Telesno udejstvovanje pomaga 

 pri nadzoru nad telesno težo,

 izboljša uravnavanje maščob v krvi,

 pripomore k uravnavanju telesnega maščevja, 

 dviguje raven varovalnega holesterola (HDL) in znižuje raven škodljivega 
holesterola (LDL),

 zmanjšuje neodzivnost na inzulin ter 

 povečuje kostno gostoto.

 Redna telesna dejavnost zmanjšuje stres, anksioznost in depresijo. 



Vadba po načelu FITT

(odrasli)

Frekvenca (pogostost): redno, vsaj 5-krat na teden

Intenzivnost: vsaj zmerna, da se rahlo ogrejete in nekoliko zadihate

Trajanje: 150 minut zmerno intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne telesne 

dejavnosti na teden, oziroma najmanj 30 minut na dan (lahko tudi 2-krat po 15 minut na 
dan)

Tip (vrsta): raznovrstne aerobne vaje, različne vaje za krepitev mišic, koordinacijo, 
ravnotežje, gibljivost in sprostitev

Vsaj 2-krat na teden je potrebno izvajati vaje za krepitev večjih mišičnih skupin!



Kaj pa otroci in 

mladostniki?

Za zdrav razvoj potrebujejo vsaj 60 minut zmerno do visoko intenzivne telesne 
dejavnosti na dan.

Večina telesne dejavnosti naj bo aerobne.

Visokointenzivna telesna dejavnost vključno z vajami za krepitev mišic in 
kosti na bo vključena vsaj 3-krat tedensko!

Usklajevanje in dopolnjevanje telesne dejavnosti v šolskih dneh in šole 
prostih dneh.

Organiziranje vodenih športnih dejavnosti v času počitnic: različni tabori, športna 
društva, planinska društva ipd.     



Izvajanje telesne dejavnosti v otroštvu 
pomembno vpliva na življenjski slog in 

zdravstveno stanje odraslega 
posameznika.

Zdrav odnos do telesne 
dejavnosti se razvija že v 
otroštvu do 12-tega leta.

Srčno-žilna (aerobna) vadba in 
vadba za mišično moč 

zmanjšujeta utrujenost in 
izboljšujeta kakovost življenja.

Skrb za redno telesno 
dejavnost otrok je predvsem v 

domeni staršev.

Naloga vzgojno-izobraževalnega 
sistema je, da otroci in mladostniki 
osvojijo različne gibalne spretnosti, 
spoznavajo ugodne učinke telesne 
dejavnosti in si pridobivajo trajne 

športne navade. 

Skrb za redno telesno dejavnost 

otrok in mladostnikov



Telesna vadba pri otrocih s čezmerno 

telesno maso

• Sprememba gibalnih vzorcev otroka in družine. 

• Postopna zamenjava sedečega časa z lahko do zmerno intenzivno dejavnostjo.

• Nadomeščanje maščobne mase z mišično in ne hujšanje.

• Povečanje gibalne učinkovitosti.

• Usklajevanje telesne dejavnosti in prehrane.



Prilagajanje oblik telesne 

dejavnosti pri otrocih

 Ustrezen čas za začetek načrtovane telesne dejavnosti je specifičen 
za vsakega otroka in ni odvisen samo od njegove biološke starosti. 

 Kljub enaki kronološki starosti se lahko fiziološki razvoj posameznega 
otroka med vrstniki močno razlikuje. 

 Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok/mladostnik osvaja gibalne 
vzorce in spretnosti ter razvija gibalne sposobnosti.

 Pot razvoja gibalnih vzorcev 

– refleksna gibalna stopnja (do 1. leta starosti)

– začetna zavestna gibalna (rudimentarna) stopnja (približno od 1. do 2. 
leta starosti)

– temeljna gibalna stopnja (od 2. do 7. leta starosti); 

– stopnja specializacije gibanja (od 7. leta naprej)





Vadba za otroke v starosti 2−6 let

Pri 3−4 letih večinoma 
že obvladajo vrsto 
gibalnih vzorcev: 

plezanje, tek, skakanje, 
metanje predmetov in 

lovljenje žoge. 

Lahko stojijo in skačejo 
po eni nogi. 

Sposobni so izvajati tudi 
različne manj zahtevne 

vrste sestavljenega gibanja 
(teniški udarci, smučarski 
zavoji, osnovni elementi 
borilnih veščin, različni 

skoki itd.), 

Pri izvajanju zelo 
natančnih gibanj (fina 

motorika) in 
kompleksnih gibanj 

imajo še vedno težave. 

Zelo 
pomembno 
vlogo ima 

igra

Vadbene smernice:

• Pomembna organizacija 
vadbe glede na 
sposobnosti

• Pogosti krajši odmori

• Kratkotrajna pozornost

• Poudarek na vadbi za 
roke, ramenski obroč in 
trup

• Bosonoga vadba po 
različno strukturirani 
podlagi

• Ob koncu tega obdobja v 
vadbo vključujemo 
dejavnosti, ki poudarjajo 
obojestranskost, in 
dejavnosti, ki obsegajo 
usklajenost vida in 
dejavnosti rok.



Vadba za otroke v starosti 7−10 let

Obdobje poznega otroštva je čas učenja različnih tehnično zapletenih športnih gibanj. 

Vsebino športne vadbe v tem obdobju sestavljajo osvajanje temeljnih športnih dejavnosti, kot so: 

• akrobatske in gimnastične prvine na orodju, 

• atletika, 

• plavanje, 

• športne igre z žogo in loparji,

• igre z elementi borilnih veščin…

Telesna rast v tem obdobju ni intenzivna in omogoča dobro usklajevanje živčno-mišičnega sistema in s tem ugodne okoliščine za 
razvoj tistih gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost nadzora gibanja še posebej pomembna. 

Vadbene smernice:

• Vadba naj temelji na igri in učenju

• Jasno določeni cilji

• Izpopolnjevanje osnovnih gibanj  stabilne, učinkovite in tekoče izvedbe v različnih okoliščinah

• Tekmovanje pomemben sestavni del njihove športne/gibalne dejavnosti

• Pomembnejši sta pravilnost in hitrost izvedbe, obseg vadbe pa naj bo manjši 

• Ob raznovrstni športni vadbi bodo mladi z igro brez posebnega poudarka razvijali tudi mišično moč in vzdržljivost



Vadba za otroke v starosti 10−15 let

Gibalne sposobnosti 
otrok so dovolj razvite, 
da lahko sodelujejo v 

večini športov. 

Pubertetni razvoj s 
spremenjenim 

hormonskim stanjem je 
osnova pospešenega 
razvoja mišične moči, 
hitrosti in vzdržljivosti 
ter s tem podlaga za 

pričetek vadbe, ki 
vključuje srčno-žilno in 

mišično vzdržljivost 
(aerobno vadbo) ter 

vadbo za moč. 

Zaradi hitre in 
neenakomerne rasti je 

dinamika razvoja 
»informacijskih« 

gibalnih sposobnosti 
(koordinacije, 

ravnotežja, 
natančnosti, 

spretnosti) nekoliko 
upočasnjena.

Pubertetno obdobje je 
obdobje pospešene 

rasti in obdobje velikih 
medsebojnih razlik v 

biološkem razvoju 
(pričetek pubertete je 

različen)

Obdobje velikih razlik v 
biološkem razvoju med 

obema spoloma. 

Vadbene smernice:

•Pomembna naloga tega 
obdobja skrb za gibljivost. 

•Tekmovanja so sestavni 
(čeprav ne nujni) del 
športne dejavnosti. 

•Pozitiven pristop k športni 
vadbi obsega predvsem 
navajanje mladih na 
pravilen odnos do poti, ki 
vodi do uspeha. 

•Vadeči morajo razumeti in 
vedeti, kaj delajo in kakšne 
učinke lahko pričakujejo od 
vadbe, ki jo izvajajo. 

•Le s pravilnim pedagoškim 
pristopom in z 
ozaveščanjem te starostne 
skupine o pomenu telesne 
dejavnosti in dobrobiti za 
posameznika se bomo 
izognili vedno bolj 
izrazitemu trendu 
zmanjševanja stopnje 
telesne dejavnosti v tej 
starostni skupini



Vadba za mladostnike 

v starosti 15−18 let

Spekter osvojenih gibalnih spretnosti in bolj ali manj zaključen 
biološki razvoj dajeta mladostniku/ mladostnici vse možnosti 

za učinkovito in varno izvajanje raznovrstnih programov vadbe 
za zdravje.









Struktura vadbenega programa 

za otroke in mladostnike

 Ob upoštevanju zahtev gibalnega razvoja mora biti vsebina 
vadbenega programa za otroke in mladostnike strukturirana tudi v 
skladu s splošnimi načeli športne vadbe. 

 Takšen program vsebuje:

 Ogrevanje (telesna in duševna priprava na napornejšo vadbo)

 Srčno-žilno vadbo (aerobno vadbo; vadbo za vzdržljivost)

 Krepilno vadbo

 Vadbo za gibljivost (fleksibilnost) 

 Vadbo za koordinacijo gibanja 

 Vadbo za psihofizično umiritev.



Ogrevanje

 Ogrevanje pred pričetkom glavnega dela  treninga povzroči:

 Dvig temperature telesa in tkiv

 Večja prožnost tkiv

 Porast frekvence srčnega utripa 

 Prerazporeditev krvi v mišice 

 Hitrejše odvijanje energijskih procesov v mišicah 

 Sestava 15-minutnega ogrevanja:

 3−5 minut dinamičnega gibanja z intenzivnostjo 40−60 % največje srčne 
frekvence pri otroku. 

 5 – 10 dinamičnih razteznih gimnastičnih vaj za glavne mišične skupine 

 Izvedba krepilnih vaj 

 Raztezne gimnastične vaje izvajamo tako, da amplitude giba niso največje, saj 
tako zmanjšamo nevarnost poškodb.

 Priporočljivo število ponovitev je 10 ponovitev v eni do dveh serijah 

 Krepilne vaje zaradi večje težavnosti večinoma izvajamo v dveh serijah z 
manjšim številom ponovitev. 

 Ogrevanje naj bi izzvalo globlje dihanje, rdečico na obrazu in kapljice znoja na 
čelu.



Aerobna vadba

 Optimalen program aerobne dejavnosti za otroke naj vključuje tako kontinuirano kot tudi intervalno telesno dejavnost. 

 Vadba vpliva na aerobno učinkovitost le, če je dovolj intenzivna in obsežna. 

 Pomen raznovrstnosti pri izbiri aerobnih dejavnosti

 Otroci naj bodo telesno dejavni vsak dan v tednu vsaj eno uro, intenzivnost vadbe pa naj bo zmerna do visoka. 

 Z raziskavami so dokazali, da je intenzivnost vadbe, potrebna za enake pozitivne učinke pri otrocih, višja kot pri odraslih

 Telesno neaktivnim otrokom, ki šele pričenjajo s programom vadbe, priporočamo postopno doseganje teh meja s 
podaljševanjem trajanja telesne dejavnosti za 10 % vsak teden. 

 Prepogosta tekmovanja in meritve pa so pedagoška napaka, če otroci in mladostniki nanje niso ustrezno pripravljeni

 Uporaba pametnih zapestnic – primer dobre prakse





Vadba za moč

 Vadba za moč poleg izboljšanja mišične zmogljivosti tudi krepi kosti

 Krepilna vadba je lahko nestrukturirana in predstavlja del otrokove igre

 Varnost izvajanja vadbe za moč pri otrocih in mladostnikih?

 Dodajanje zunanjih bremen (uteži, fitnes naprave)?

 Kaj pa uporaba prehranskih dopolnil?

 Smernice pri vadbi za moč:

 Izvajanje vadbe za moč vsaj 3x tedensko

 Otroci in mladostniki lahko izvajajo 2−3 nize z 8−15 ponovitvami z eno do dvema minutama odmora med serijami dva- do trikrat na teden. 

 Vaje naj otroci izvajajo s celotno amplitudo giba

 S športom povezano krepitev pa izvajamo šele na kasnejših stopnjah specializacije. 

 Zaradi zabeleženega upada v moči rok pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji še posebej poudarjamo izvajanje dejavnosti, ki razvijajo moč 
rok in ramen.



Vadba gibljivosti

o Vadba gibljivosti povečuje razpon gibov v sklepih

o Učinek na povečanje gibljivosti imajo samo raztezne gimnastične vaje, pri katerih dosežemo maksimalen razpon giba. 

o Izvajanje vaj v ogretem stanju telesa

o Tri glavne vadbene metode za razvoj gibljivosti

o Pri doseganju največjih amplitud giba je pomembno, da gibe izvajamo v osnovnih anatomskih ravninah, ki jih določajo 
biomehanske značilnosti posameznega sklepa. 

o Smernice pri vadbi za razvoj gibljivosti:

• Vadbo naj bi izvajali dva- do trikrat na teden

• Posamezni razteg naj traja od 15 do 60 sekund 

• V ogrevalnem delu uporabljamo predvsem dinamične raztezne vaje

• V sklopu psihofizične umiritev uporabljamo enostavno oz. klasično statično mišično raztezanje.



Umirjanje po vadbi

– Umirjanje obsega lahkotno vadbo, ki omogoča postopen prehod z intenzivne vadbe na nižjo raven delovanja telesnih sistemov. 

– Glede na intenzivnost glavnega dela vadbe lahko umirjanje vključuje:

– lahkoten tek, 

– hojo, 

– raztezne vaje 

– elementarne igre, ki niso preveč dinamične. 

– Aktivno umirjanje in sproščanje pomagata pri:

– odplavljanju nakopičene mlečne kisline v mišicah 

– sprostitvi mišic 

– hitrejši regeneraciji 

– postopni umiritvi srčnega utripa na vrednosti, ki so običajne za mirovanje. 

– V sklopu umirjanja lahko začnemo tudi z rehidriranjem in z nadomeščanjem energijskih potreb telesa. 



Telesna dejavnost otroka 

in mladostnika športnika

o Optimalni aerobni trening naj bi izvajali tri- do štirikrat na teden po 40−60 
minut pri 85−90 % največje srčne frekvence. 

o Še varna vadba za moč naj vključuje uravnoteženo krepitev agonistov in 
antagonistov in jo izvajamo dva- do trikrat na teden v dveh do treh nizih z 8−15 
ponovitvami mi pri obremenitvi 60−85 % 1RM. 

o Vadba gibljivosti naj zajema predvsem statične postopke raztezanja, pri katerih 
laže nadzorujemo največje raztezanje, tj. približevanje pragu bolečine. 

o Vključitev športnega psihologa 

o Redni zdravniški pregledi



Hidracija otrok med vadbo

Termoregulacijski mehanizmi niso tako razviti kot pri odraslih, zato otroci teže prenašajo vadbo pri visokih temperaturah okolja (ter višji relativni 
vlažnosti zraka).

Dehidriran otrok hitreje doseže hipertermijo kot odrasel človek v enako toplem okolju. 

Zmanjšanje telesne mase za 1−2 %, kar je lahko posledica dehidracije, statistično značilno zmanjšuje aerobne zmogljivosti.

Pri otrocih do 10. leta uporabimo hidriranje s 150−200 ml tekočine 45 minut pred telesno dejavnostjo in nato po 75−100 ml vsakih 20 minut 
telesne dejavnosti (torej med vadbo). 

Po 15. letu vnos dvignemo na 300-400 ml pred vadbo in 150−200 ml med vadbo. 

Izsledki raziskav kažejo, da otroci pijejo več in so bolje hidrirani, če jim ponudimo športne napitke kot samo vodo. 

Hidriranost lahko izboljšamo z dodatkom 6 % ogljikovih hidratov in vsaj 18 mmol/l natrija (~100 mg/240 ml pijače).
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