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PREGLED
PROJEKTA
Swim Your Way je projekt Erasmus + SPORT (malo partnerstvo), izvajalo ga je pet organizacij, iz
Grčije, Italije, Romunije in Slovenije.
Projekt so sestavljale organizacije, ki delujejo na različnih področjih z različnimi, a dopolnjujočimi se
kompetencami, dve univerzi, dva plavalna kluba in neprofitno združenje.
V projektu smo se osredotočili na invalidne otroke, ki jim ovire v okolju in v odnosih pogosto
preprečujejo polno sodelovanje v družbi. Invalidi imajo omejene možnosti, da bi bili tako fizično
aktivni kot ljudje brez invalidnosti. Zato je bil cilj tega projekta ustvariti dobro strukturiran priročnik o
tem, kako učiti plavati invalidne otroke, upoštevajoč njihove potrebe, da bodo lahko imeli popoln
dostop do športnih dejavnosti, kar je v skladu z evropsko strategijo 2010-2020.
Skozi tri delavnice so bile izbrane štiri kategorije invalidnosti: motnje avtističnega spektra (MAS),
nevrološke manj zmožnosti, invalidnost zaradi telesne poškodbe in Downov sindrom. Vsaka
partnerska organizacija je oblikovala in izvedla tečaj plavanja, ki je prilagojen potrebam določene
skupine invalidov.
Na koncu so bile izbrane metode, ki najbolje delujejo. Te so vključene v Priročnik, ki je kot odprt
izobraževalni vir na voljo drugim športnikom, učiteljem plavanja, učiteljem in trenerjem. Napisan je v
petih različnih jezikih (ANG, GR, IT, SL, RO), pričakovati pa je, da bo dolgoročno pozitivno vplival na
prilagojeno učenje plavanja in bo pomagal pri učenju plavanja za invalidne osebe.
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Podrobnosti konzorcija
Koordinator:
Kolymvitikos Athlitikos Omilos Asterias (Plavalni klub Asterias, Katerini,
Grčija)
Asterias je plavalni klub v Kateriniju, ki organizira ure plavanja za otroke od 2. leta dalje, invalidne
otroke in odrasle. Opremljen je z napravami za invalide. Direktor kluba je specialist za biomehaniko
plavanja in je strokovnjak za otroke s cerebralno paralizo. Ministrstvo za izobraževanje je odobrilo
njegov program poučevanja plavanja v grških osnovnih šolah.

Partnerji:
Nacionalna in Kapodistrijska univerza v
Atenah - Visoka šola za telesno vzgojo in
športne vede - Laboratorij za prilagojeno
telesno dejavnost / razvojne in telesne
okvare (Grčija)

Visoka šola za telesno vzgojo in šport je del Nacionalne in Kapodistrijske univerze v Atenah (UA) in je
najstarejša visokošolska ustanova v Grčiji, pa tudi na Balkanskem polotoku in v vzhodnem
Sredozemlju. Specializira se za preučevanje, raziskovanje in poučevanje vseh izrazov gibanja
človeškega telesa s celostnim in poglobljenim interdisciplinarnim programom, ki vključuje
naravoslovne, družboslovne in humanitarne vede.

Laboratorij za prilagojeno telesno aktivnost /

razvojne in telesne okvare je eden od treh osnovnih in neodvisnih laboratorijev Sektorja za teoretične
znanosti. Laboratorijske dejavnosti vključujejo izobraževanje ne samo dodiplomskih, ampak tudi
podiplomskih študentov.
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Poleg tega laboratorij prispeva k povečanju vrednosti izobraževanja in raziskovanja na UA ter
pripravlja raziskovalne izobraževalne programe za podiplomske študente na področju prilagojene
telesne dejavnosti (APA). Laboratorij je specializiran za učitelje športne vzgoje in trenerje ter se ukvarja
z osnovnimi in uporabnimi raziskavami v APA. Organizira tudi seminarje, konference, predavanja,
predavanja ali druge znanstvene dogodke in sodeluje z vrhunskimi osebnostmi in znanstveniki.

Nacionalna univerza za telesno vzgojo in šport
Bukarešta (Romunija)
Nacionalna univerza za Športno izobraževanje in šport, Bukarešta (NUPES), je ena najstarejših javnih
ustanov v Evropi, ustanovljena leta 1923. Vsako leto ponuja diplomske, dodiplomske, magistrske in
doktorske programe, za približno 1000 študentov na področjih telesne vzgoje, športa in
kinezioterapije. Visoko raven izobraževalnih storitev priznava romunska agencija za kakovost v
visokem šolstvu. NUPES razvija in izvaja znanost na svojem področju delovanja na nacionalni in
mednarodni ravni, promovira svoje in univerzalne znanstvene vrednote, metodologije, izume,
spodbuja mednarodno sodelovanje in vključevanje v evropski visokošolski sistem. NUPES z
interdisciplinarnega vidika spodbuja znanstvene raziskave, usmerjene v razvoj področja športne
vzgoje, športa in kinezioterapije ter njihove povezave z drugimi znanstvenimi področji.

Športno društvo Riba (Slovenija)
Športno društvo Riba je plavalni klub, ki ga je leta 2002 ustanovila skupina mladih plavalnih
navdušencev in nekdanjih tekmovalnih plavalcev, polnih idej in željnih akcije. V klubu so člani, stari od
3 do 80 let.
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Plavanje učijo tako otroke kot odrasle, upokojence, invalide, prikrajšane itd. V svoji ekipi imajo
licencirane inštruktorje, učitelje in trenerje plavanja (z licenco Plavalne zveze Slovenije) in strokovnjake,
ki so diplomirali na Fakulteti za šport (Univerza v Ljubljani). Klub navadno vključuje svoje plavalce v
dvojno kariero - njihova želja je, da vsakdo, ko konča s tekmovalno kariero, ostane povezan s
plavanjem kot masters plavalec, inštruktor ali trener. Organizirajo različne prireditve za otroke in
odrasle, za invalide - navadno vključijo vse sposobnosti in vse starostne skupine. Poleg tega si
prizadevajo širiti pomen Masters plavanja za tekmovalne plavalce, starejše od 18 letti pa se redno
udeležujejo tekmovanj svetovnega in evropskega prvenstva. Nazadnje vsako leto organizirajo vsaj dve
mednarodni tekmovanji v plavanju, kjer lahko vsak nastopi v najbolj priljubljenih disciplinah.

Associazione Euphoria (Italija)
Euphoria je italijanska neprofitna organizacija, katere cilj je spodbujanje in prepoznavanje evropskih
vprašanj, spodbujanje razprav, ozaveščanje in spreminjanje stališč z dejavnostmi razširjanja,
komunikacijskimi in informacijskimi kampanjami, dobro uveljavljenimi lokalnimi in evropskimi
mrežami ter decentraliziranimi dejavnostmi sodelovanja. Organizacijo so leta 2014 ustanovile tri
ženske, ki so želele deliti svoje izkušnje, pridobljene z delom in v Evropski komisiji na področju
političnih zadev, komuniciranja, oblikovanja projektov, upravljanja projektov in finančnega upravljanja.
Danes imajo vsi člani združenja mednarodno ozadje, ki izhaja iz več kot 20 let izkušenj z delom,
učenjem in poučevanjem v večkulturnih in mednarodnih okoljih. Združenje organizira različne
prireditve, zlasti na področju izobraževanja, usposabljanja, državljanstva EU in mladinske politike.
Euphoria je v sodelovanju z drugimi združenji, sindikati in univerzami pripravila prilagojene tečaje za
učitelje, ravnatelje in administrativno osebje šol o evropskih projektih in evropskih izobraževalnih
zadevah, ki jih je doseglo več kot 2000 udeležencev šolskega osebja iz Italije in celotne Evrope Poleg
tega Euphoria organizira delavnice in tečaje za študente, da bi povečali njihovo zanimanje in
sodelovanje pri vprašanjih EU ter razvili veščine, koristne za družbo 21. stoletja, kot so vodenje
projektov in digitalne veščine.
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A.
Pregled literature o prednostih
plavanja pri različnih populacijah
invalidov
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Uvod

Cilj tega poglavja je pripraviti pregled, ki bo omogočil boljše razumevanje potencialnih koristi vodnih
športov in vodnih terapij za otroke, mladostnike in odrasle z nevrološkimi motnjami (osrednje in
periferne nevrološke motnje (ND)), motnjami avtističnega spektra (ASD), motnjami v duševnem
razvoju (ID) in mišično-skeletnimi motnjami (MD). Poleg tega je cilj ugotoviti, kako so bili ocenjeni
rezultati. Literaturo smo iskali prek Medline, SportDiscus, Google Scholar in Google. Ta pregled je
sestavljen iz petih delov.
Prvi del raziskuje fizične in psihosocialne učinke, povezane z različnimi vrstami vodnih vadb, ki
spodbujajo vzdrževanje zdrave ravni aktivnosti.
Drugi del se ukvarja z učinki vadbe vodnih športov pri načrtovanju programov za ljudi z motnjami
spektra avtizma (ASD).
Tretji del opisuje možne koristi vodnih športov za ljudi z živčno-mišično boleznijo (NMD).
Četrti del govori o učinkih vodnih športov za pomoč pri načrtovanju vadb za ljudi s fizičnimi
poškodbami, peti del pa odkriva načine za pomoč pri načrtovanju vadb za ljudi z Downovim
sindromom.
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1. del: Prednosti programov gibanja v vodi za ljudi z in brez invalidnosti
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou,
P.E. Teacher Anna Galaiou)

Terapevtske lastnosti vode lahko zasledimo že v staroegipčanski, grški in rimski civilizaciji, kjer je bilo
kopanje običajna praksa pri zdravljenju. Hipokrat in Platon, dva slavna grška filozofa, sta pisala o
prednostih hidroterapije, ki je danes znana kot "vodna terapija". Uporaba vode za zdravljenje fizičnih
in psiholoških bolezni v 18. stoletju, je skozi stoletja razvila različne vrste programov gibanja v vodi za
izboljšanje zdravja (Gianfaldoni, 2017).
Obstaja veliko literature o programih gibanja v vodi za posameznike s težavami v nevrološkem
razvoju, zlasti motnje avtističnega spektra (ASD) in motnjami v duševnem razvoju (ID), pa tudi člankov
o učinkih pri nevroloških motnjah, kot so cerebralna paraliza (CP), Parkinsonova bolezen (PD),
poškodbe hrbtenjače (SCI), spina bifida (SB), mišična distrofija (MD), multipla skleroza (MS) in
pridobljena možganska poškodba (ABI). Iz pregleda so bile ugotovljene tri glavne kategorije intervencij
programov gibanja v vodi: plavanje, hidroterapija in potapljanje z največ prispevki v prvih dveh
kategorijah. Najpogostejše okvare so bile cerebralna paraliza, poškodba hrbtenjače, Parkinsonova
bolezen, motnja avtizemskega spektra in motnje v duševnem razvoju.
To je bilo pričakovati iz številnih praktičnih razlogov, saj se plavanje in hidroterapija že vrsto let
uporabljata kot terapevtski storitvi, ki sta finančno podprti kot druge intervencijske kategorije. Na
področju plavanja je bilo izvedenih veliko raziskav na elitnih plavalcih s posebnimi potrebami in malo
manj na področju splošne telesne aktivnosti (Burkett, 2017). Raziskave so podprli tudi številni ukrepi in
dobri rezultati, do katerih so prišli na podlagi športne uspešnosti (v povezavi s financiranjem
paraolimpijskih iger in drugih športnih tekmovanj). Kar zadeva hidroterapijo, je možna razlaga
velikega števila študij, povečanje števila trenerjev in zdravstvenih delavcev, ki opravljajo te storitve, kar
ima za posledico večje možnosti za sodelovanje bolnikov oz. strank (Wilson, Lewis in Murray, 2009).
Že zgodaj sta bila hidroterapija in plavanje priznana kot način rehabilitacije za ljudi s posebnimi
potrebami (Becker in Cole, 2004; Ruoti, Morris in Cole, 1997).
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A. Hidroterapija (ali vodna terapija)
Hidroterapija (vodna terapija) je program ali pa predpisane vaje, ki se izvajajo v vodi - za sprostitev,
pridobivanje kondicije in telesno rehabilitacijo, imajo pa tudi druge terapevtske koristi. Usposobljeni
terapevt spremlja osebo, ki se giblje v ogrevanem terapevtskem bazenu. Med tehnike / metode vodne
terapije spadajo še “Ai Chi”, “Aqua Run”, “Bad Ragaz Ring metoda”, “Burdenkova metoda,” “Halliwick”,
“Watsu” in drugi vadbeni programi.
Raziskovalce in zdravstvene delavce zanimajo posebnosti vode, kot so vzgon, hidrostatični tlak,
viskoznost in temperatura, pa tudi mehanizmi pozitivnih učinkov vodnega okolja (Becker, 2009;
Mooventhan in Nivethitha, 2014).
Znanstvena literatura o prednostih zdravljenja v vodi piše, da lahko taka vadba zmanjša bolečine,
izboljša gibljivost in poveča pretok krvi (Becker, 2009; Mooventhan in Nivethitha, 2014; Wardle, 2013).
Večina raziskav je bila osredotočena na hidroterapijo, zlasti za ljudi z boleznimi, kot so revmatoidni
artritis, osteoartritis in bolečine v križu (Enblom, Wicher in Nordell, 2016).Nekatera nevrološka stanja
pa se pojavljajo tudi v sistematičnih pregledih bolnikov / strank s cerebralno paralizo (CP) (Roostaei et
al., 2017), poškodbo hrbtenjače (SCI) (Ellapen et al., 2018), Parkinsonovo boleznijo (PD) (Pinto in sod.,
2019), motnjo avtizemstičnega spektra (ASD) (Mortimer, Privopoulos in Kumar, 2014) in pridobljenimi
možganskimi poškodbami (ABI) (Mehrholz, Kugler in Pohl, 2011).
Ti pregledi podpirajo dokaze o pozitivnih telesnih učinkih, kot so: izboljšane velike motorične
sposobnosti (Roostaei et al., 2017), zmanjšanje spastičnosti mišic, izboljšana kinematika podvodne
hoje, zmanjšani profili kardiometaboličnega tveganja (Ellapen et al., 2018), izboljšave ravnovesja in
funkcionalna mobilnost (Pinto et al., 2019), pa tudi izboljšave v vsakdanjem življenju in moči (Mortimer
et al., 2014).
Tako kot izboljšave telesnih funkcij in veščin, so za splošno zdravje in dobro počutje pomembni tudi
psihosocialni učinki (Tough, Siegrist in Fekete, 2017). Hidroterapijo predlagajo tudi za izboljšanje
socialnih interakcij in vedenja udeležencev z ASD (Mehrholz et al., 2011). Obstajajo raziskave, ki
raziskujejo tako fizične kot psihosocialne učinke te intervencije.
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Aqua Jogging tehnika

Zelo pomemben del hidroterapije je vodni tek.
Terapevt z nadzorovanjem ustrezne temperature vode, pravilne drže bolnika v bazenu, posebne
opreme in tehnik teka ustvarja ustrezne pogoje za vodni tek.

Prednosti vodnega jogginga v bazenu:
1. Izboljšanje aerobne zmogljivosti - kardiorespiratorna stimulacija
2. Izguba teže
3. Dobro počutje in zmanjšanje stresa
4. Izboljšanje mišične moči - vzdržljivost
5. Izboljšanje živčno-mišične koordinacije in koordinacije sklepov
6. Priprava poškodovanih tkiv na tek na “suhih” površinah.

Pravilna drža:
Mehanski kinematični model teka v vodi je podoben modelu na kopnem. Telo se nekoliko nagne
naprej (upogibanje bokov s hrbtenico v nevtralnem položaju). V globokem bazenu ni nobenega stika
okončin z dnom - ko se okončine premikajo v breztežnosti, se mišice trupa aktivirajo, da stabilizirajo
telo in tako izboljšajo koordinacijo in propriocepcijo. V plitvem bazenu, kjer jemožen stik stopal z
dnom pa lahko dosežemo povečanje mišične moči.

Pravilna drža:
1. Glava je poravnana s trupom,
2. Prsi so visoko,
3. Ramena so v isti ravni kot boki,
4. Mišice trebuha in mišice zadnjice (gluteusi) so napeti.
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Posebna oprema za tek:
1. Telovnik ali plovec.
2. “Lopatke” za povečanje učinka upora vode v rokah..
3. Plavuti ali čevlji za vodo.

Tehnike teka:
1. Enakomeren tek
Tehnika je najbolj podobna teku na kopnem. Kolena malo bolj upogibamo, konec stopala pa je
iztegnjen, v plantarni fleksiji.

2. Podaljšan korak
Uporabljamo za izboljšanje gibljivosti in moči. Najprej dvignemo koleno in ga potisnemo čim bolj
naprej, hkrati pa zadnjo nogo potisnemo, kolikor je le mogoče nazaj, iztegnemo kolenski sklep.
Konica stopala sledi upogibu ali iztegu kolena.

3. Hoja

Poskušamo čim bolj zanihati z zgornjimi in spodnjimi okončinami. Konice prstov na nogah pri
premikanju naprej napnemo in potisnemo navzgor (dorzalna fleksija), pri odrivu pa prste iztegnemo
navzdol (plantarna fleksija).

4. Preskakovanje
Koleno skrčimo in dvignemo, medtem ko drugo nogo iztegnemo.
Kadar poskakujemo v globoki vodi, so stopala ves čas v dorzalnem upogibu (navzgor, 90o), v plitvem
bazenu, pa stopalo sledi gibanju in se giba skladno s pristajanjem in odrivanjem s prsti. Roke
premikamo paralelno z zgornjim delom trupa, komolci so upognjeni za 90°.
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5. Zvezdice
Tečemo podobno kot pri enakomernem teku. Koraki so krajši in čim bolj krožni.
A. Aqua jogging je zelo koristen in prijeten hidroterapevtski program, kjer ima terapevt možnost
varnega izvajanja rehabilitacijskega programa, pri katerem pacient teče, hkrati pa ima poškodovana
tkiva vsaj delno zaščitena (Karamanidou, 2017).
B. Aqua trening
Aqua trening v bazenu je metoda, pri kateri vaje izvajamo v vodi, namenjena je rehabilitaciji in
vračanju v formo po bolezni.
.

Prednosti:
Aqua trening izboljša:
1. kardiorespiratorne sposobnosti
2. gibljivost,
3. hitrost,
4. ravnotežje,
5. propriocepcijo,
6. spretnost,
7. moč,
8. vzdržljivost
9. psihološko počutje,
10. vračanje sposobnosti.

Indikacije:
1. Zmanjšana sposobnost vadbe v običajnih pogojih.
2. Nepopolna stabilizacija trupa.
3. Bolečina.
4. Šibkost.
5. Zmanjšan aktivni obseg gibanja.
6. Nenormalna hoja.
7. Zmanjšana dihalna sposobnost.
8. Težave s krvnim obtokom - otekanje
9. Mišični krči.
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Kontraindikacije:
1. Vročina
2. Urinska inkontinenca,
3. Odprte rane
4. Nalezljive bolezni
5. Kožne bolezni,
6. Negativne psihološke reakcije na vodo,
7. Težave s srcem
8. Nizka vitalnost pljuč,
9. Epilepsija
10. Bolezni ledvic.

Posebna oprema:
Oprema uporabljamo za spreminjanje intenzivnosti vaj s prilagajanjem dolžine giba, dolžine ročice,
površine, ki nudi upor, hitrosti gibanja, učinke gravitacije.

Opremo sestavljajo:s of:
1. Elastične cevi v obliki obroča različnih premerov in debelin
2. Plavalni pasovi - pas iz penaste plastike z nastavljivim jermenom
3. Vodne uteži
4. Plavalne deske
5. Plastične votle palice
6. “Lopatke” - za povečanje upora vode, ko delamo z rokami
7. Uteži za zapestja in gležnje v različnih velikostih.
8. Plavajoči obročki za gležnje.
9. Elastični trakovi - za vaje z večjim uporom.
10. Stopnišče - velika in stabilna površina, ki ima različne višine, postavljena na dno bazena.
11. Kratke plavalne plavuti.
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Učinek vzgona:
:Klient se lažje premika v vodi, saj se zaradi vzgona pritisk teže na sklepe zmanjša. Na kopnem je
središče teže telesa na križu (sacrumu), v globoki vodi, pa je na zgornjem delu trupa, na pljučih.
Glede na globino bazena se lahko nivo telesne teže, ki jo klient občuti, spreminja.
V globokem bazenu čutimo le 10 % svoje telesne teže, ko voda sega do prsnega koš, začutimo 25
% teže in, ko voda doseže sredino telesa, je začutimo 50 %. To pomeni, da je v plitvejši vodi
težavnost teka večja.

Temperatura bazena:
Idealna temperatura vode je 26-30 °C.

Program treninga v vodi:
:Vsak program treninga aqua vključuje:
1. Ogrevanje - izvedemo ga vedno, naš cilj je, zvišati telesno temperaturo in telo pripraviti na
zahtevnejše vaje v programu.
2. Raztezanje - poteka pasivno ali aktivno, da čutiti moramo rahlo spremembo v telesu, ne da bi
pri tem nastale poškodbe.
3. Vaje za mišično moč in vzdržljivost - težavnost je odvisna od faze okrevanja po poškodbi in
cilja terapevta.
4. Sprostitev - umiritev, s katero odstranimo stranske produkte presnove, ki se kopičijo med
vadbo.

Terapevtska vadba v bazenu je pionirski in prijeten pristop na področju rehabilitacije, saj se
pacient, pod ustreznim vodstvom terapevta, lahko premika že v prvih fazah rehabilitacije po
poškodbi (Karamanidou, 2017).
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C. Terapija s potapljanjem (scuba-terapija)
Hidroterapija in plavanje sta v literaturi dobro znana programa gibanja v vodi osnovi. Podvodno
zdravljenje je novejši program, ki ga tudi najdemo v raziskavah. Pri hidroterapiji so udeleženci
delno potopljeni, scuba-terapija pa udeležence prestavi v podvodno okolje. Vključuje tudi
uporabo opreme za potapljanje (pripomočki za vzgon in dihanje) in poteka v zaprti ali odprti vodi
(bazen ali morje). Ti postopki so bolj zapleteni in imajo posebne lastnosti (Pearson, 2014).

Programi s potapljanjem za invalide, so v literaturi redkejši. Možne razlage: so razmeroma nove
vrste programov in so slabše dostopni. Študije, ki so se osredotočale na posameznike s
cerebralno paralizo (CP) in poškodbo hrbtenjače (SCI), so se bile najpogostejše, sledijo
intelektualna oviranost (ID), Parkinsonova bolezen (PD) in multipla skleroza (MS), nato pa
najdemo bistveno manj raziskav o drugih težavah. Raziskave programov potapljanja so bile
osredotočene predvsem na psihosocialne rezultate in so vključevale raziskovanje mnenj, misli in
občutkov udeležencev glede programa. Terapija s potapljanjem se izvaja v bazenu in v morju,
vedno pa jo nadzira potapljaški inštruktor. Cilji potapljaških programov na bazenu so terapevtski,
medtem ko je potapljanje v morju usmerjeno na rekreacijo in sodelovanje (Gail inDerek, 2007;
Pearson, 2014).

D. Omejitve študij in prihodnje raziskave
Zdi se, da je literatura o nevroloških stanjih, kot sta spina bifida (SB) in mišična distrofija (MD), pa
tudi intelektualna okvara (ID) omejena, le en sistematičen pregled je raziskal psihosocialne učinke
na udeležence (Mortimer et al., 2014). Glavne omejitve študij so vključevale majhno velikost
vzorca, znatno variabilnost spretnosti na začetku, variabilnost starosti in resnosti stanja
udeležencev, pomanjkanje analize namena zdravljenja, nejasne metode razporejanja udeležencev
in variabilnost terapevtov (Ellapen et al. ., 2018; Mehrholz et al., 2011; Mortimer et al., 2014; Pinto
et al., 2019; Roostaei et al., 2017).
Bolj verjetno je, da bodo raziskali fizične učinke, kot so izboljšanje telesnega zdravja, splošne
kondicije, telesne funkcije in spretnosti pri programih hidroterapije, plavanja in drugimi vodnimi
programi. Manj raziskano je razumevanje psihosocialnih izidov teh programov (socialni vplivi,
stopnja užitka, motivacija za sodelovanje in učinki na splošno zdravje in dobro počutje). Med
najpogostejše metode sodijo bruto motorične lestvice, kot sta "Bergov test ravnotežja" in
"Časovno merjeni test vstani in pojdi", psihosocialni programi pa najpogosteje uporabljajo
vprašalnike o razpoloženju in kakovosti življenja. Vendar bi lahko bile prihodnje raziskave
usmerjene v omejeno uporabo poročanja o razpoloženju, utrujenosti in bolečini pri programih
vadbe v vodi (Marinho-Buzelli, Bonnyman in Verrier, 2015).
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Vir: https://www.pinterest.ch/pin/403072235373079312/
Vodne vaje APFT | vadbe | Vadba v bazenu, bazen.

Cilj tega poglavja je bil prikazati programe vadbe / treninga v vodi, ki so na voljo po svetu in so na
voljo ljudem z nevrološkimi in nevrorazvojnimi motnjami, ter opravljene raziskave. Individualna
variabilnost stopnje in narave invalidnosti (variabilnost telesnih in kognitivnih sposobnosti ljudi z
nevrološko poškodbo, avtizmom in motnjo v intelektualnem delovanju), kaže na potrebo po
močnejših raziskovalnih načrtih z večjimi vzorci, randomiziranih kontrolnih preskušanjih in izbiri
rezultatov.
Tako se bodo razširili dokazi in kakovostnejše raziskave v različnih kategorijah vodnih intervencij.
Potrebujemo več raziskav na več področjih in sistematičnih pregledov, da bi bolje razumeli
potencialne koristi in učinkovitost vadbe v vodi za ljudi z nevrološkimi in nevrološkimi motnjami.
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2 del: Plavanje in otroci z motnjami avtističnega spektra (ASD)
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou,
P.E. Teacher Anna Galaiou)
IV predstavljenem pregledu literature smo temeljito preučili vplive vadbe v vodi in plavanja na
otroke z avtizmom. Večina je eksperimentalnih (30 raziskav), vključene pa so tudi ena kvalitativna
raziskava (z intervjujem) in dve retrospektivni raziskavi. Retrospektivne raziskave nam pomagajo
priti do zaključkov tako, da zberemo številne podobne raziskave, v našem primeru so to raziskave,
ki se ukvarjajo z vplivom plavanja na avtizem.
Voda je resnično prijetno okolje (Vute, 2017), tako za otroka kot za odraslo osebo, ne glede na to,
ali je na spektru ali ne in povzroča stanje evforije in dobrega počutja ter ne potrebuje prefinjene in
drage opreme ali drugih posebnih sposobnosti. Samoumevno je, da je sposobnost plavanja
življenjskega pomena za vse, ne glede na njihov spol, starost, telesne ali umske sposobnosti (Vute,
2017), kaj šele za otroke z motnjo avtizma, za katere je utopitev glavni vzrok naključne smrti (Alaniz,
et al., 2017; Kraft & Leblanc; McIlwain & Foster, 2017). Poleg tega se zdi, da so dejavnosti v bazenu
zelo učinkovite za gibalne (predvsem grobe), psihomotorične, prilagoditvene in socialne
sposobnosti otrok z avtizmom (Battaglia et al., 2019).
Število otrok z motnjami avtističnega spektra (ASD) v zadnjih letih narašča. Avtizem je huda
invalidnost, ki se ponavadi pojavi v prvih treh letih starosti, zanjo je značilna komunikacijska
oviranost ter tudi druge težave povezane z rastjo in izobraževanjem (Υilmaz et al., 2004; Ennis,
2011; Mortimer, Privopoulos & Kumar, 2014; Aleksandrovic et al. ., 2015). Čeprav je splošno znano,
da je gibanje koristno za ljudi z ASD, se zdi, da se ti ljudje premalo gibljejo (Fragala-Pinkham, O'Neil
& Haley, 2010; LaLonde in sod., 2014). Motorična simptomatologija pri avtizmu ni bila dobro
zaznana in ni bila dodana v diagnostična merila ASD, kljub dejstvu, da je več raziskav ugotovilo
prisotnost motoričnih motenj pri tem sindromu (Paquet in sod., 2016) in še več težav pri grobih
motoričnih sposobnostih (Partovi, Sheydaei & Ghasemzadeh, 2018). Študije so pokazale, da vadba
zlasti v vodi, izboljša motorične sposobnosti posameznikov z ASD (Caputo, et al., 2018).
Poučevanje ljudi z ASD ne bi smelo biti enako poučevanju nevrotipičnih otrok, predvsem zaradi
njihovih motenj (Aleksandrovic in sod., 2015). Potrebujemo alternativni izobraževalni pristop, ki je v
mnogih primerih lahko koristen tudi za nevrotipične populacije. To je razlog, da so bile izvedene
študije, ki so ustvarile kar nekaj vzgojnih pristopov, ki se zdijo pozitivni na otroke z avtizmom.
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Halliwickova metoda
Na tej metodi temeljijo vse študije o vplivih vadbe v vodi na ljudi s katero koli motnjo. Metodo je
leta 1940 razvil James McMillan in tako, ljudem z motnjami, predstavil vodno okolje. Dandanes je
postala osnova številnih hidroterapevtskih programov, saj se prilagaja individualnim potrebam
vsakega človeka (Rojo, 2014). Poučevanje po metodi Halliwick za samostojno gibanje v vodi za ljudi
s posebnimi potrebami (Mohamed, 2017), temelji na znanstvenih načelih hidrostatike in
hidrodinamike. Uporabna je za ljudi vseh starosti z motnjami ali brez njih. Njena osnova je blaga
metodo seznanjanja z vodo, ki je primerna zlasti za ljudi, ki se je bojijo.
Halliwickova filozofija:
Radost
Delo ena na ena (učitelj / učenec)
Igra je del učenja
Skupinske igre in programi
Enakost
Užitek
Učenje poteka v logičnem vrstnem redu
Osredotočanje na veščino
Pozitivno mišljenje
Filozofijo lahko uporabimo tudi, kadar progra izvajamo s pomočniki
Učenje skozi igro, na prijeten način poleg tega pa še razumevanja gibanja, ravnotežja in stabilnosti
ter z nadzorovanjem dihanja, so del filozofije Halliwick (Vute, 2017). Program desetih točk
predstavlja osnovo Halliwicka.

Program desetih točk:
1. Psihološka prilagoditev
2. Samostojnost
3. Nadzor navpičnega obračanja - preko popka (prej vertikalno vrtenje)
4. Nadzor sagitalnega obračanja (levo-desno)
5. Vzdolžno vrtenje (prej lateralna rotacija)
6. Povezava različnih vrst vrtenja (kombinirana rotacija)
7. Občutek za vzgon
8. Ravnotežje pri mirovanju v vodi (plavanje na mestu)
9. Turbulentno drsenje (z vrtinčenjem vode)
10. Elementarno gibanje v vodi in osnovni plavalni slog

19

Program sledi logičnemu vzorcu, zato je treba narediti vse zaporedne korake, da postane plavalec
resnično sposoben gibanja v vodi. Filozofija Halliwicka sloni tudi na dobrem počutju in evforiji,
občutku svobode, neodvisnosti in uživanja. Glavni cilj ni popoln slog plavanja. Halliwick je skrbno
zasnovan program, ki vodi do učinkovitejšega učenja plavanja. Ponuja smernice z natančno
opredeljenimi in progresivnimi cilji, za vse nivoje zmožnosti. Inštruktorje spodbujamo, da razvijejo
svoj osebni slog poučevanja (Vute, 2017).

Strategije poučevanja v vodnem okolju, za otroke z ASD
Cilj raziskave (Kraft, Leblanc & Culver, 2018) je bil učiteljem plavanja predlagati učinkovite
strategije za učenje otrok z ASD. Raziskava je kvalitativna, izvedli so študijo primera. Zbiranje
podatkov je vključevalo: demografski vprašalnik, opažanja in razgovore. Sledilo je obdobje
opazovanja, ko je glavni raziskovalec opazoval učitelje plavanja pri delu in si je zapisoval.
Tečaje plavanja so dvakrat opazovali, da bi natančno določili strategije, ki jih uporabljajo, da bi
lahko kasneje z intervjujem raziskali, kako so se naučili teh posebnih strategij. Vsaka učna ura je
trajala približno 45 minut in je bila individualna ali skupinska (3 plavalci). Po dveh obdobjih
opazovanja so sledili intervjuji.
Rezultati te raziskave so pokazali, da je posebno usposabljanje inštruktorjem prineslo tehnike in
znanja, ki so jih lahko uporabili pri učenju otrok z ASD, ni se jim bilo treba zanašati zgolj na
osnovni trening, osredotočen predvsem na pridobivanje plavalnih veščin.
Naslednje leto so isti raziskovalci učiteljem plavanja ponudili nekaj tehnik za poučevanje zabavnih
vodnih programov za otroke z motnjo avtističnega spektra. Natančneje, ta članek bo obravnaval
štiri tehnike poučevanja za spodbujanje dejavnosti v vodi, za otroke z visoko funkcionalnim ASD:
1) Uporaba pozitivnih povratnih informacij. Pozitivni jezik je učinkovit pri sprejemanju in
popravljanju veščin. Učitelji naj uporabljajo spodbuden jezik pri opisovanju pravilnih gibov, ki
bodo izboljšali gibanje plavalcev. Trenerji lahko plavalce, na primer, spodbujajo tako, da rečejo
"Krasno, stopala držite napeta in obrnjena!" To dokazano dobro deluje na izboljšanje in
pridobivanje veščin (Kraft, 2016).
2) Iskanje ustreznega načina komunikacije. Ta način vključuje prikaze predmetov in dejavnosti
vizualno, v obliki slik, ki delujejo kot socialno spodbudne zgodbe. Na primer, učitelj plavalcu
pokaže sliko otroka, ki je v bazenu in potaplja glavo, da mu tako vizualizira pričakovanja glede
dejavnosti, podkrepi in poveže jih z verbalnimi navodili.
3) Učenje s pomočjo vodenja giba. Učitelji uporabljajo dotik, vodenje, da plavalce postavijo v
želeni položaj in jim s tem omogočijo, da začutijo gibanje telesa. To je npr. držanje plavalcev za
roke, medtem ko jih premikate v krogu, tako popravite gibanje in razvijate njihove plavalne
sposobnosti (Kraft, 2016). Nekateri namesto fizičnega stika s trenerjem, raje uporabljajo
pripomočke.
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4) Nudenje možnosti izbire. Učitelji spodbujajo plavalce, da se, ko je to najbolj koristno za
plavalce, sami odločajo. Ko vprašajo plavalce: “Bi zdaj raje začeli na trebuhu ali na hrbtu?" dajejo
možnost, da nadzorujejo aktivnost, hkrati pa to učitelju omogoča, da ohrani strukturo učne ure
(Kraft, 2016).
Te strategije niso primerne za vse otroke z ASD, zlasti previdni moramo biti pri tistih, ki odklanjajo
dotikanje!

Table 1

Slika 1: Štiri strategije poučevanja plavanja za otroke z ASD, dodatni viri in reference.
Vir: Kraft, Leblanc & Culver (2019)

Namen opisane strategije je izobraziti trenerje in olajšati učenje vodnih aktivnosti za mlade z
ASD, saj je financiranje učiteljev dostikrat omejeno
Programi plavanja so, statistično pomembno, pozitivno vplivali na ljudi z ASD.
Največ za najmanj (MLP)
Tehnika, ki so jo v Turčiji uporabili leta 2010 in 2015, se imenuje "Največ za najmanj" (MLP). V prvi
raziskavi (Yilmaz in sod. 2010) so bili udeleženci trije devetletni dečki z ASD. Glavni cilj študije je
bil, naučiti otroke z ASD ene preproste plavalne spretnosti. Študija je trajala 10 tednov (3 vadbene
enote na teden). Vse so bile izvedene z individualnim pristopom (en trener - en otrok). V tehniki
"Največ za najmanj" obstajajo tri stopnje:
1) Telesni signal podamo hkrati z ustnimi navodili: ,trener daje navodila vadečemu in hkrati kaže
vajo, na primer, pokaže roke in jih namesti v ustrezen položaj, da vadeči razume, da se lahko
uleže nanje, da ga bo trener lahko premikal v vodi. Hkrati doda še besedno potrditev ("Dobro
opravljeno").
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2) Trenerji z besedami izrazi podporo vsakih 5 sekund.
3) V zadnji fazi je bil vadeči deležen samo ustnih navodil. Rezultati so pokazali, da je bila tehnika
poučevanja „Največ za najmanj“ učinkovita pri poučevanju osnovnih plavalnih veščin.

Slika 2: stopnje učenja po Halliwickovi metodi

Source:Yilmaz, et al.(2010)

V drugi raziskavi (Yanardag in sod., 2015) so opazovali 3 otroke, stare 6 let z ASD. Cilj raziskave je
bil ugotoviti, ali je MLP učinkovita tehnika za poučevanje veščine motoričnega raziskovanja v
bazenu, za otroke z avtizmom. Učili so se tri ravni MLP. Nobeden od treh udeležencev pred
študijo ni imel izkušenj z motoričnim raziskovanjem. Študija je trajala 10 tednov (3 ure vadbe
vsak teden). Vse ure so potekale individualno (en trener - en otrok). Postopek je vključeval:
1) ustno sporočilo, da pritegne pozornost udeleženca,
2) nato je bil udeleženec povabljen, da izvede predlagano veščino,
3) udeležencem je bilo omogočeno pet sekund časa, da so začeli z gibi,
4) če se je udeleženec pravilno vedel, je bil rezultat označen s plusom (+),
5) če se je udeleženec vedel napačno, je bil rezultat označen z minusom (-).
Po ocenjevanju je bilo vedenje udeležencev okrepljeno s pohvalami za sodelovanje.Nato je
raziskovalec uporabil kontrolni poziv za potapljanje obraza.
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Podobno je bil kontrolni poziv uporabljen za pobiranje predmeta z dna bazena. Glede na
rezultate je bila ta tehnika učinkovita, saj so otroci ne le povečali svoje plavalne sposobnosti,
temveč so te uspešne sposobnosti ohranili tudi v naslednjih fazah.
Slika 3: opis ciljnih veščin

Source:Yanardag, et al.(2015)

CI-MAT
CI-MAT je program terapevtskega plavanja, je večsistemska vodna terapija grobih motoričnih in
socialnih veščin, ki sta jo uporabila Caputo et al. (2018) in Battaglia et al. (2019), dobila sta
statistično pomembne rezultate. V prvi raziskavi (Caputo et al., 2018) je bilo izvedeno preverjanje
učinkovitosti CI-MAT. V raziskavi je sodelovalo 26 otrok (17 dečkov in 9 deklet). Pripravili so dve
skupini otrok z ASD, 13 udeležencev je bilo v skupini CI-MAT (2 deklici) in 13 v kontrolni skupini (7
deklet). Eksperimentalna skupina je sledila programu CI-MAT, medtem ko kontrolna skupina ni
bila deležna vodnega zdravljenja. Obe skupini sta bili deležni standardne oskrbe, ki je bila
sestavljena iz kombinacije običajne jezikovne terapije in vaj iz psihomotrike. Zdravljenje je trajalo
10 mesecev.
V tej posebni raziskavi so bila uporabljena orodja: Lestvica za oceno avtizma v otroštvu (CARS,
Schopler et al., 1993), ki je oblika za vrednotenje avtistične simptomatologije in lestvica
prilagoditvenega vedenja Vineland (VABS, Sparrow et al. 1984), ki ocenjuje prilagoditveno vedenje
z uporabo intervjuja. CARS in VABS sta bila uporabljena dvakrat, na začetku in na koncu
programa. Kar zadeva praktični del v vodi, so uporabili Humphriesovo oceno vodne
pripravljenosti (HAAR- Humphries, 2008), ki je kontrolni seznam za ocenjevanje vodnih
sposobnosti in je razdeljen na pet stopenj.
1. Psihološka prilagoditev
2. Uvod v vodno okolje
3. Vrtenje / rotacije
4. Ravnotežje in nadzor
5. Samostojno gibanje v vodi
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In program CI-MAT, ki obsega tri stopnje:
1. Čustvena prilagoditev
2. Prilagoditev na plavanje
3. Socialna integracija
Slika 4. Kratek opis programa CI-MAT: stopnje, cilji, razvojna področja in primeri dejavnosti.

Vir: Caputo et al. (2018)

Prvi dve stopnji izvedemo enkrat na teden v obliki "ena na ena" - en strokovnjak na enega otroka,
tretjo pa izvajamo dvakrat na teden v majhnih skupinah (otroci od 4 do 6 let) z enim učiteljem na
tri otroke, vsaka vadbena enota je trajala 45 minut.
Poleg tega sta bili uporabljeni jezikovna terapija in psihomotrika, tako za kontrolno skupino kot
za eksperimentalno skupino. Konvencionalna jezikovna terapija je jezikovno usposabljanje, ki
temelji na sistematičnem postopnem poučevanju s pomočjo pozivov in koristnih ojačitev.
Psihomotorika je pristop zdravljenja, ki se opira na idejo, da je učenje motoričnih veščin osnova
za razvoj bolj zapletenih in učinkovitih vedenjskih veščin. Rezultati raziskave kažejo, da je CI-MAT
učinkovit program za različne funkcionalne in vedenjske motnje otrok z ASD.
Naslednja raziskava (Battaglia et al., 2019) je bila namenjena preučevanju rezultatov programa CIMAT v mobilnosti, veščinah nadzora predmetov ter v kontaktnem in interaktivnem vedenju
najstnikov z ASD. Najstniški udeleženci so bili trije (dva fanta in eno dekle). Zasnova raziskave je
sledila večplastnemu pristopu za vrednotenje:
1) Test mentalne starosti, starost udeležencev, antropometrične in grobe motorične sposobnosti
so bile ocenjene s testom ocenjevanja skladnosti in funkcij (tako na začetku študije kot na koncu)
2) Ocena staršev o prilagoditvenem vedenju udeležencev
3) Videoposnetek vedenja udeležencev v bazenu (tako na začetku študije kot na koncu).
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Vrednotenje prilagoditvenega vedenja je bilo izvedeno z Vinelandovo lestvico prilagoditvenega
vedenja (VABS), izpolnili so jo starši udeležencev. Izvedena je bila tudi ocena socialnega vedenja.
Veruti (2001) je ustvaril in prilagodil program opazovanja, da je zagotovil število interakcij in stike
udeležencev. Poleg tega je bila opravljena ocena grobih motoričnih spretnosti s testom grobega
motoričnega razvoja (TGMD). To je preizkus, na katerega se sklicuje merilo, sestavljen iz dveh
podtestov, namenjenih merjenju dveh sklopov spretnosti: 7 gibalnih spretnosti in 5 spretnosti
nadzora objekta.
Nato je 12 tednov sledil program CI-MAT, kjer so med vadbo (50 minut) otroke snemali. Rezultati
so pokazali, da je bil uporabljeni program učinkovit za krepitev veščin upravljanja s predmeti in
stroji pri osebah z ASD. To gre z roko v roki s prejšnjimi študijami, ki so pokazale, da vodne vaje
izboljšujejo različne vidike grobih gibalnih sposobnosti. Druga raziskava (Ennis, 2011) je sledila
drugemu programu, katerega cilj je izboljšati gibalno in socialno funkcioniranje. 11 otrok, starih
od 3 do 9 let, je sodelovalo v raziskavi, a le 6 jih je zaključilo program, ki je trajal 10 tednov.
Program, ki so ga morali upoštevati otroci, je prikazan v tabeli 5. Ocenjevanje otrok je bilo
opravljeno tako pred programom kot tudi pozneje.

Slika 5: zasnova programa učenja plavanja

Vir: Ennis (2011)

Orodja, ki so bila uporabljena za to specifično raziskavo, so bila: 1) WOTA na osnovi metode
Halliwick, ki raziskuje prilagojenost na vodo, in 2) QPED-QL, ki so ga dobili starši za oceno
kakovosti življenja. Rezultati so pokazali, da so vsi otroci na koncu programa izboljšali gibalne
funkcije, medtem ko njihovi rezultati glede socialnih spretnosti rezultati niso bili zadovoljivi.
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Raziskava Yupana (2010) je bila namenjena ugotavljanju učinkovitosti programa vodnih vadb
plavanja (WESP: water exercise swimming program) ter vodnih veščin in socialnega vedenja. V
raziskavi je sodelovalo 16 fantov z ASD. Vsi fantje so zaključili 21-tedenski program (10 tednov
WESP, 10 tednov preverjanja in 1 teden prehoda). Vsakega udeleženca so pregledali trikrat,
enkrat na začetku, enkrat na koncu prvega 10-tedenskega obdobja in enkrat po koncu nadaljnjih
10 tednov. WESP je bil razdeljen v štiri kategorije:
A) Dejavnosti zunaj bazena in v stojni globini vode,
B) Navodila,
C) Skupinske dejavnosti,
D) Umiritvene dejavnosti.
Zasnova WESP je temeljila na direktivi Humphries of Water Readiness (HAAR- Humphries, 2008),
ki je bila razvita na temeljih Halliwickove metode (Martin, 1981).
Slika 6. Program plavanja z vajami

vir: Chien- Yu Pan (2010)

Rezultati zgornjih raziskav kažejo, da so se vodne spretnosti (WESP) in na splošno funkcionalne
motnje otrok z ASD izboljšale. Zdi se, da vsi programi plavanja izboljšujejo vodne varnostne
sposobnosti (p = 0,0002). Poleg tega sta CI-MAT in SPARK učinkovita programa za razvoj
motoričnih veščin in socialnega vedenja (WESP) (p <0,05).
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Tehnika "Največ za najmanj" je ena najučinkovitejših metod za povečanje plavalnih sposobnosti
otrok z avtizmom.
Vendar pa je raziskava (Alaniz, et al., 2017) pokazala, da izbrani načini zdravljenja niso
pomembno vplivali na grobe motorične sposobnosti, na hitrost, koordinacijo in moč, a = 0,05
Raziskava (Mohamed, 2017) je tudi pokazala, da statistično ni bistvenih razlik med preizkusi in
podtesti za eksperimentalno skupino na lestvici ocenjevanja avtizma v otroštvu (CARS). Končno
je raziskava (Pinkham, Haley & O'Neil, 2011) pokazala, da statistična analiza ni odkrila
pomembnih sprememb med skupinami.
Čeprav se je v zadnjih dvajsetih letih diagnoza motenj v spektru avtizma znatno povečala, otroci z
ASD še vedno nimajo veliko možnosti za telesno vadbo. Pouk plavanja je bil predlagan kot
idealna vrsta telesne dejavnosti za to populacijo, vendar so raziskave, ki preučujejo izkušnje
inštruktorjev, ki se ukvarjajo s temi plavalci, še vedno precej omejene.
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3. del: Nevromuskularne bolezni in vodna terapija
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Nevromuskularne bolezni (NMD) so tiste, ki so zaradi dednosti ali kot pridobljene bolezni,
povezane s perifernim živčno-mišičnim sistemom. NMD prizadene celice trebušnega roga,
periferne živce, živčno-mišične stike in mišice (McDonald, 2002). NMD so definirane kot
heterogena skupina motenj, ki vključujejo nevronske motnje, motnje perifernih živcev, motnje
živčno-mišičnega prenosa in bolezni mišic. Razvoj bolezni se lahko med posamezniki bistveno
razlikuje. Primanjkljaji se lahko pojavijo v številnih kombinacijah in se razlikujejo od mišične
oslabelosti, senzorične izgube, bolečine, utrujenosti in avtonomne disfunkcije. Posledica so tudi
okvare mišično-skeletnih in senzoričnih funkcij, omejitve v dejavnostih in omejitve sodelovanja
(Cup et al, 2007).
Zmanjšana telesna aktivnost je glavni rezultat progresivnih živčno-mišičnih bolezni. NMD vpliva
na kakovost življenja in slabše zdravstveno stanje. Obstaja povezava med patofiziologijo
bolezni, samo okvaro, funkcionalnimi omejitvami, invalidnostjo in omejitvami, ki jih povzroči
telesna aktivnost v družbi (McDonald, 2002). Neaktivnost in debelost pri bolnikih z NMD sta
povezana z velikim tveganjem za razvoj ali poslabšanje komorbidnih stanj, kot so visok krvni
tlak, povišan holesterol v krvi, diabetes, bolezni srca, kapi, koronarna arterijska bolezen,
debelost, osteoporoza, tesnoba in depresija (McDonald, 2002; Stan, 2013).
Mnogi ljudje z NMD si želijo biti telesno aktivni, vendar različne ovire zmanjšujejo njihovo
sposobnost za doseganje priporočene ravni vadbe. Telesna vadba je še posebej težka za
bolnike z NMD zaradi velikega pomanjkanja ustreznih mest za vadbo, prevoza in zahteve, da
vadba poteka individualno. Poleg tega, je vadba na kopnem bolj naporna, saj se gibljejo proti
gravitaciji, kar povzroči višje tveganje za padce in druge poškodbe (McDonald, 2002; Stan,
2013). Nasprotno pa vodno okolje vsem ljudem, tudi tistim z omejenimi gibalnimi
sposobnostmi, ponuja varno in učinkovito alternativo (McDonald, 2002; Stan, 2013). Vodna
vadba, ima v primerjavi z vadbo na suhem, manj vpliva na sklepe zaradi sil. Vendar pa voda
hkrati zagotavlja odpornost, ki jo lahko uporabimo za povečanje mišične moči in aerobne
zmogljivosti. Poleg tega sodelovanje v vodnih vadbenih programih izboljša socializacijske
veščine in duševno zdravje (Atamturk & Atamturk, 2018).
Čeprav lahko vodna terapija resnično koristi otrokom ali odraslim z NMD, je v obstoječi
literaturi vrzel. Obstoječe stanje je mogoče razložiti s heterogenostjo NMD, različnimi protokoli
terapij, ki se uporabljajo (fizioterapija, delovna terapija, vadbena terapija, vodna terapija itd.) In
zelo individualiziranimi programi, ki ne omogočajo izdelave raziskovalnih načrtov.
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Zaradi vseh omenjenih razlogov je McDonald (2002) sistematično pregledal gibalne terapije in
razne druge vrste fizioterapij za bolnike z živčno-mišičnimi boleznimi (NMD).
Pregledal jih je glede na naslednja merila:
1) različne vrste NMD: bolezni motoričnih nevronov, motnje korenin motoričnih živcev ali
perifernih živcev, motnje nevromuskularnega prenosa ali mišične bolezni in 2) vse vrste
vadbene terapije in druge vrste fizioterapij.
Rezultati so morali biti vidni v telesnih funkcijah, aktivnostih ali udeležbo v skladu z
opredelitvami Mednarodne klasifikacije za invalide in zdravje (ICF). Zaključek sistematičnega
pregleda literature je, da so razpoložljivi dokazi omejeni, vendar pomembni za klinično prakso.
Najpomembnejša ugotovitev je bila, da se bodo morale prihodnje raziskave v zvezi s telesno
aktivnostjo pri živčno-mišični bolezni osredotočiti na razvoj znanstveno utemeljenih priporočil.
Ta priporočila morajo vsebovati optimalne vadbene pristope in vključevati specifične in splošne
smernice (McDonald, 2002).
Hydukovich in Schmitz (2008) sta pregledala različne študije, da bi ugotovila učinke programov
gibanja v vodi na otroke, ki trpijo zaradi živčno-mišičnih motenj, v primerjavi s tradicionalnimi
storitvami fizioterapije in delovne terapije na suhem.
Rezultati so pokazali, da je cerebralna paraliza tista nevromuskularna motnja, ki je bila najbolj
povezana s terapijo v vodi. Namen terapije je povečanje obsega gibanja, funkcionalne gibljivosti,
izboljševanju običajnih gibalnih vzorcev in občutkov samozavesti.
Večina študij je ugotovila, da je terapija v vodi izvedljiva in učinkovita intervencijska metoda. Kot
metoda zdravljenja, je na različne načine, koristna za otroke, ki trpijo zaradi živčno-mišičnih
motenj. Izjemnega pomena je povečanje obsega gibanja, saj je to temeljna sposobnost za
izvajanje vsakodnevnih življenjskih dejavnosti in tudi za izboljšanje samozavesti (Hydukovich in
Schmitz, 2008)
Vadba v vodi je med najpogostejšimi programi telesne aktivnosti za otroke z živčno-mišičnimi in
nevrorazvojnimi motnjami. Vendar pa ukrepi, ki bi jih morali terapevti upoštevati pri delu s temi
posebnimi populacijami, niso pogosto preučevani. V ta namen so Rodríguez, Lima Florencio,
Arias-Buría, Lambeck, Fernández-de-las-Peñas in Palacios-Ceña (2019) oblikovali široko analizo,
da bi prepoznali in med seboj primerjali glavne poudarke raziskav in njihove in rezultate, glede
fizioterapije v vodi za otroke. Kot okvir so uporabili opredelitve Mednarodne klasifikacije za
invalide in zdravje (ICF). Vsebinsko primerjavo rezultatov so povezali z ICF in za njihovo analizo
so bile uporabljene vsebinske metrike. Iz podatkov so izpeljali štiri ukrepe:
1) Humphriesova ocena prilagojenosti na vodo (HAAR), 2) Prilagojena ocena plavalne
pripravljenosti, 3) Test mentalne pripravljenosti in orientacije v vodi Alyn 1 in 2 (WOTA 1,2) in 4)
Neodvisna ocena plavalnih veščin (SWIM ).
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Ti štirje ocenjevalni testi so skupaj vsebovali kar 116 smiselnih konceptov in so bili povezani s 35
kategorijami 2. stopnje ICF. Uporaba ICF kot vodila za primerjavo vsebine meritev vodnih
spretnosti, je pokazala homogenost, tudi glede na teoretične temelje; pokazalo pa se je tudi
nekaj razlik pri analizi vsebine.
Pri oceni je potrebno določiti, kako funkcionalni in zamudni so ti ukrepi. Pri vseh štirih zgoraj
omenjenih orodjih je bil povprečni čas porabljen za izvedbo testov 15–30 minut, vendar je za
izbiro posameznega orodja treba upoštevati tudi predhodno usposabljanje ocenjevalca, da jih
lahko uporablja. V tem primeru sta bila WOTA 1 in 2 edina, ki sta ta koncept upoštevala kot
predpogoj in zagotovila pravilno uporabo.
Vsa uporabljena orodja so ocenjevala predvsem spretnosti v vodi, ki temeljijo na Halliwickovem
konceptu, in so bile razdeljene glede na to, ali so bili rezultati bolj osredotočeni na terapijo ali na
vidike, povezane z učenjem plavanja. Pregled te študije je pokazal, da je ocenjevanje veščin v vodi
zelo enosmerno (Rodríguez et al., 2019).
Učinkovitost in varnost skupinskega programa aerobne vadbe v vodi pri kardiorespiratorni
vzdržljivosti, za otroke s posebnimi potrebami, so preučili Fragala-Pinkham, Haley in O'Neil
(2008). Šestnajst otrok (11 moških, 5 žensk), starih od 6 do 11 let (povprečna starost 9 let 7
mesecev [SD 1 leto 4 mesece]), je 14 tednov sodelovalo v tem programu dvakrat na teden.
Participants were diagnosed with autism spectrum disorder, myelomeningocele, cerebral palsy,
or other developmental disability. Udeleženci so bili diagnosticirani z motnjami avtističnega
spektra, spino bifido, cerebralno paralizo ali drugimi motnjami v razvoju. Več kot polovica otrok
je hodila samostojno in brez pripomočkov. Otroci so plavali v krogih in sodelovali v štafetnih
igrah in igrah, kjer je bil poudarek na ohranjanju srčnega utripa v določenem ciljnem območju.
Modul, namenjen pridobivanju moči, je bil sestavljen iz vaj, pri katerih so uporabljali vodne uteži,
plavalne tube (črve) in upor vode. Meritve v študiji so bile: pol milje hoje ali teka, izometrična
mišična moč, 3-metrski test “vstani in pojdi” in motorične spretnosti. Zbrali so tudi pritožbe
zaradi bolečin ali poškodb.
Rezultati študije so pokazali pomembne izboljšave v rezultatu teka na pol kilometra, ne pa v moči
ali motoričnih sposobnostih. Povprečna udeležba na programu je bila 80 %, o poškodbah niso
poročali. Fragala-Pinkham in drugi (2008), so zaključili, da je vadba v vodi v skupini lahko zabavna
alternativa vadbenim programom na suhem, za izboljšanje kardiorespiratorne vzdržljivosti pri
invalidnih otrocih in lahko zagotovi varno in koristno alternativo nizko intenzivni vadbi.
Aleksandrović in sod. (2010) so zasnovali raziskavo, da bi prikazali učinke prilagojenega
plavalnega programa na otroke z živčno-mišičnimi okvarami. Glavni cilj programa plavanja je
naučiti udeležence, kako se gibati v vodi varno in neodvisno. Udeležilo se ga je 7 otrok z živčnomišičnimi okvarami (cerebralna paraliza, pareza, spina bifida), starih od 5 do 13 let, ki so jih vzeli
v program ne glede na njihovo predhodno plavalno znanje. Uporabili so Ttest WOTA2, ki meri
plavalno znanje invalidov. WOTA 2 ima 27 postavk, ki jih ocenjujemo na lestvici od 0 do 3:
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1. Splošna prilagoditev v vodi
2. Pihanje mehurčkov skozi usta
3. Pihanje mehurčkov skozi nos
4. Pihanje mehurčkov s potopljeno glavo
5. Ritmično izdihovanje med premikanjem
6. Izmenično izdihovanje, skozi nos in usta
7. Vstop v vodo
8. Izstop iz vode
9. Sedenje v vodi
10. Vlečenje z rokami po stranici bazena
11. Hoja v bazenu
12. Poskoki naprej
13. Splošna prilagoditev vodi
14. Pihanje mehurčkov skozi usta
15. Poskoči in se skloni
16. Sprememba položaja: iz stoječega v lebdenje na hrbtu
17. Statično lebdenje na hrbtu, 5s
18. Sprememba položaja: iz lebdenja na hrbtu v stoječi položaj
19. Drsenje od stene proti terapevtu
20. Sprememba položaja iz lebdenja na trebuhu v stoječi položaj
21. Vzdolžna rotacija v desno
22. Vzdolžna rotacija v levo
23. Kombinirana rotacija
24. Potapljanje
25. Preprosto gibanje na hrbtu
26. Kravl
27. Hrbtno
Raziskovalci so z začetnim in končnim merjenjem poskusili določiti stopnjo orientacije v vodi z
uporabo osnovnih statističnih parametrov (t-test za odvisne vzorce). Intervencijski program je
trajal 8 tednov, dva krat na teden po 45 minut. Vsao srečanje je bilo zasnovano individualno enana ena (inštruktor - udeleženec).
Dodatne prilagoditve so bile upoštevane, glede na značilnosti udeležencev (npr. starost in
vrsta invalidnosti). Kočni program je bil zasnovan po načelih Halliwickove metode,
hidroterapije in učenja plavanja neplavalcev tipične populacije.
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Rezultati te študije so pokazali statistično pomembne razlike med meritvami v korist končnega
rezultata. Udeleženci na začetku niso zmogli nadzorovati ravnotežja in gibanja, na koncu
programa pa so se vsi udeleženci bistveno izboljšali pri štirih nalogah (naloge 15-18). Čeprav
pri drugih nalogah nadzora ravnotežja in gibanja ni bilo bistvene statistične razlike med
začetnim in končnim merjenjem, je zaradi programa prišlo do očitnega izboljšanja
(Aleksandrović in sod., 2010).
Stan (2013) je tudi oblikoval študijo primera:, kako lahko program vodne terapije izboljša
obseg gibanja, moč rok in nog ter zmanjša spastičnost pri ljudeh z multiplo sklerozo.Stranski
učinek programa vadbe v vodi, je tudi povečana socializacija. Intervencijski program je temeljil
na tehnikah, kot so Watsu, Bad Ragaz, Halliwickov koncept, edukacija pacientov. Udeleženka je
bila gospa, stara 75 let. Program je trajal 7 tednov, enkrat na teden, vsakič po 30 minut.
Rezultati študije so pokazali, da čeprav je multipla skleroza degenerativna in progresivna
bolezen, ji je plavalni program pomagal ohranjati zadovoljivo raven samostojnega življenja,
počutila se je bolj samozavestno glede svojih sposobnosti. Vadba v vodi olajša izvedbo
celotnega obsega gibov, predvsem zaradi večjega vzgona. Drug pomemben rezultat študije je
znatno povišanje stopnje, ko je zaznala utrujenost, to pa je povezano s pozitivnim učinkom na
funkcionalne sposobnosti. Vodna rehabilitacija učinkovito izboljša težave, povezane z okvaro
in invalidnostjo, za ljudi z omejitvami zaradi nevromuskularnih pojavov.
Programe vodnih vadb za ljudi z živčno-mišičnimi motnjami bi morali oblikovati in nadzorovati
terapevti s strokovnim znanjem, saj lažje prepoznajo pomanjkanje nadzora nad funkcionalnim
gibanjem, s katerim se pogosto srečujejo ti bolniki, in učinkovito pripravijo strategije za njihovo
premagovanje (Stan, 2013).
Atamturk in Atamturk (2018) sta oblikovala tudi študijo primera. Namen je bil opredeliti, kako
lahko udeležba v telesnih dejavnostih koristi invalidom. Udeleženec je bil fant z Duchennovo
mišično distrofijo (DMD). Trenutna študija poroča: 1) o prilagoditvah glede na individualne
potrebe, 2) o povečanju kakovosti storitev za podporo individualnim potrebam in 3) o koristih
programov vadbe v vodi. Zaključek te študije je pokazal, da je imela vodna terapija ugodne
učinke na udeleženca z DMD v smislu socializacije, sprostitve, kakovosti življenja in
samozaznavanja (Atamturk & Atamturk, 2018).
Na koncu so Plevnik, Retar in Zupan (2014) ocenili program hidroterapije, plavalne
sposobnosti udeležencev in pomen različnih rehabilitacijskih tehnik, vključenih v
rehabilitacijski program. V ta namen je 236 ljudi, ki so se udeležili nacionalnega programa
rehabilitacije za osebe z mišično distrofijo, izpolnilo vprašalnik z 32 spremenljivkami.
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Rezultati študije so pokazali, da sta hidroterapija in plavanje pomembna dela rehabilitacije za
ljudi z mišično distrofijo, zlasti če jih primerjamo s posameznimi vajami v fizioterapiji in
terapevtski masaži. Udeleženci, ki niso mogli plavati pod vodo ali se niso mogli potapljati,
ocenjujejo hidroterapijo kot resnično koristen del rehabilitacijskega postopka. Prilagajanje vodi
in učenje učinkovitih tehnik samoreševanja predstavljata pomemben del programov
hidroterapije za ljudi z živčno-mišičnimi motnjami (Plevnik in sod., 2014).
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4. del: Cerebralna paraliza
(Valeria Balan, Associate Professor PhD, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD Oba avtorja sta enako prispevala pri pisanju poglavja in sta oba glavna avtorja)
Cerebralna paraliza je trajna okvara v možganih, ki onemogoča popoln nadzor nad gibanjem.
Cerebralna paraliza je neprogresivna kronična motnja (Eisenberg et al., 2009, str. 79), ki se
pojavi v otroštvu in vključuje neorganiziranost drže in gibanja (Marinescu et al., 2011, str. 5).
Cerebralna paraliza je posledica poškodb nezrelih možganov, ki se lahko pojavijo pred, med ali
po rojstvu (WHO, 1993, str. 1; Eisenberg in sod., 2009, str. 79; Dimitrijević in sod., 2012, str. 167
) in prizadene bolnike do konca življenja (WHO, 1993, str. 1).
Pădure (2011, str. 59) navaja, da je cerebralna paraliza klinični kompleks neprogresivnih
posturalnih in motoričnih nepravilnosti, ki jih povzročajo poškodbe razvijajočega se
centralnega živčnega sistema, kjer se motorična okvara pojavi pred, med ali kmalu po rojstvu.
Pojavi se približno 2 na 1000 običajnih rojstev v Evropi (Haberfehlner et al., 2020, str. 18).
Statistični podatki Svetovne zdravstvene organizacije ([WHO], 1993, str. 1) omenjajo pojavnost
1 primera pri 300 rojstvih na svetovni ravni, medtem ko Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str.
1240) govorijo o dveh do 3,5 primerov na 1.000 rojstev.
Cerebralna paraliza je bolezen, ki jo je opisal že Hipokrat (Panteliadis, Panteliadis in Vassilyadi,
2013, str. 285), vendar so se podrobnejše raziskave začele šele v 19. stoletju (Little, 1862, po
Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1240).

Splošni klinični vidiki
Poškodba možganov povzroči motnje v gibanju, povezano z nenormalnimi refleksi, togostjo
okončin in trupa, nenormalno držo, nehotenimi gibi, nevarno hojo ali njihovo kombinacijo.
Poškodbe lahko prizadenejo tudi druga področja možganov, kar povzroči težave z vidom,
sluhom, pri komunikaciji in pri učenju (WHO, 1993, str. 1). Možganska bolezen se pojavi zgodaj
v otroštvu ali v predšolskem obdobju, zato je treba zdravljenje začeti takoj.
Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1240), pa tudi Gunel et al. (2014, str. 32-34) govorijo o
simptomih in znakih cerebralne paralize:
1.Spastičnost - mišice so zelo zakrčene (Pădure, 2011, str. 25), izvajanje gibov pa je počasno in
nerodno. Telo ima nenormalen položaj, oteženo je tudi obračanje z ene strani na drugo, zato je
mogoče izvajati le majhno število gibov (WHO, 1993, str. 4). Nenaravnost gibov se še poveča, ko
se oseba poskuša premakniti hitro. Preiskovanci imajo lahko tudi težave in bolečine v sklepih. S
staranjem se lahko pojavijo dodatne deformacije.
McIntyre in sod. (2011, str. 115) ocenjujejo, da ima to obliko cerebralne paralize 85% do 91%
prizadetih.
Po Pădure (2011, str. 56) lahko, glede na motorično okvaro, ločimo CP na: parezo (zmerni
motnji) ali plegijo (hudi motnji), kadar prizadene celo telo govorimo o tetraplegiji, kadar pa le
spodnje okončine: paraplegija. McIntyre in sod. (2011, str. 115) menijo, da se tetraplegija
pojavlja pri 26 % ljudi z diagnozo cerebralna paraliza, hemiplegija v 38% primerov in displazija
pri 36% bolnikov;
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2.Diskinezija - se kaže kot atetoza ali distonija, pojavnost se giblje med 4% in 7% (McIntyre in
sod., 2011, str. 115). Bolniki z atetozo so hipotonični in hiperkinetični, tisti z distonijo pa
hipokinetični (McIntyre in sod., 2011, str. 115). Gibi so nehoteni, počasni (Pădure, 2011, str.
57), neurejeni (napeti gibi ali krčenje rok, rok, nog ali obraza). Ti gibi so bolj očitni, kadar so
pacienti vznemirjeni in zmanjšani, kadar so mirni. Mišice iz možganov prejemajo mešane
signale (od popolne zakrčenosti do mlahavosti) (McIntyre in sod., 2011, str. 115), posledično je
položaj telesa nenaraven, spremeni se uravnoteženost telesa. Če je prizadet obraz, se pacienti
s težavo hranijo in težko govorijo, njihove besede je težko razumeti (Pădure, 2011, str. 57).
Deformacije telesa so manj pogoste.
3.Ataksija - zanjo je značilno, da pacient potrebuje široko oporo na podlago v stoječem
položaju, pogosti so padci (zlasti na hrbet), možne pa so tudi nepravilnosti oči in hipotonija
(Pădure, 2011, str. 58). Gibi so nestabilni in tresavi (McIntyre in sod., 2011, str. 115). Težave se
pojavijo, ko oseba poskuša vstati, hoditi ali nekaj narediti z rokami (WHO, 1993, str. 4). Veliko
težav imajo z ravnotežjem, pacient se težko nauči stati in ohranjati stoječ položaj, s težavo
hodi. Incidenca je od 4 % do 6 % (McIntyre in sod., 2011, str. 115);

Vrste poškodb
Povezane okvare in funkcionalne omejitve, s katerimi se srečamo pri cerebralni paralizi, so:
Mišična kontraktura - vključuje skrajšanje mišičnih tkiv zaradi mišične togosti. Kontraktura
lahko zavira rast kosti in povzroča njihovo deformacijo, poleg tega pa tudi deformacije
sklepov, pogoste izpahe ali delne izpahe (Dimitrijević in sod., 2012, str. 167). Mišična
kontraktura je lahko povezana tudi s težavami pri koordinaciji, to pa povzroča zaplete,
povezane s požiranjem (Hinchcliffe, 2007, str. 201) ali pa prizadenejo vidni ali slušni sistem.
V drugih primerih so mišice mlahave (Pădure, 2011, str. 66). McIntyre in sod. (2011, str.
115) navajajo, da je hipotonija redka (2%) in je ne bi smeli obravnavati kot obliko
cerebralne paralize.
Slaba prehrana - pacienti imajo lahko težave s prehranjevanjem zaradi težav z mišicami
vratu, jezika in ustnic (WHO, 1993, str. 7). Glede na to, da je hranjenje bolnika zelo težko,
imajo mnogi pacienti s cerebralno paralizo slabo prehranjenost. To lahko negativno vpliva
na rast kosti in razvoj mišic. Hemiplegični preiskovanci imajo na prizadeti strani tanjšo in
krajšo roko in nogo v primerjavi z drugimi nespremenjenimi deli telesa (WHO, 1993, str. 7).
Do 8 % pacientov potrebuje cev za hranjenje (McIntyre in sod., 2011, str. 116; WHO, 1993,
str. 7; Pădure, 2011, str. 80). Hkrati imajo nekatere osebe s cerebralno paralizo, zaradi
okvarjenih mišic vratu, jezika in ustnic, motnje govora (Pădure, 2011, str. 59). Svetovna
zdravstvena organizacija (1993, str. 7) poroča, da ima učenje žvečenja zelo pozitivne učinke
na govor. Tudi kadar pacient govori, njihove besede niso dovolj jasne, da bi jih drugi
razumeli (WHO, 1993, str. 7).
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Težave v duševnem zdravju - nekateri pacienti s cerebralno paralizo imajo tudi motnje v
duševnem in intelektualnem razvoju (Pădure, 2011, str. 59). WHO (1993, str. 7), McIntyre et
al. (2011, str. 116), Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1240) ocenjujejo, da ima skoraj
polovica oseb z diagnozo cerebralna paraliza intelektualne težave, 20 % do 30 % pa hude
motnje v duševnem razvoju (McIntyre et al. , 2011, str. 116). Gunel in sod. (2014, str. 37)
omenjajo, da več kot 65% oseb s cerebralno paralizo kaže znake, ki kažejo na obstoj
motnje v duševnem razvoju. WHO (1993, str. 7) ugotavlja, da težave z govorom nekaterih
preiskovancev, strokovnjake pripeljejo do povezovanja z duševnimi motnjami, čeprav je
njihov inteligenčni kvocient normalen. Otroci z atetoidno cerebralno paralizo imajo lahko
povprečne ali celo dobre intelektualne sposobnosti. Na duševni ravni so lahko prisotni tudi
epileptični napadi in epilepsija (Pădure, 2011, str. 59; Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013,
str. 1240). Ti povzročajo nove poškodbe možganov in zmanjšujejo učne zmogljivosti (WHO,
1993, str. 8). Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1243) govorijo o pogostejših
psiholoških težavah otrok s cerebralno paralizo, v primerjavi s tipičnimi otroki. Pri odraslih
s cerebralno paralizo se znaki utrujenosti pogosto pojavljajo v 23 % primerov (McIntyre et
al., 2011, str. 116), bolečina je prisotna pri 70 % (McIntyre et al., 2011, str 116), kažejo pa
tudi simptome depresije. Pavao et al. (2013, str. 1372) opisuje motnje pozornosti, Gunel in
sod. (2014, str. 39) pa omenjajo težave s spanjem.
Poškodbe mišično-skeletnega sistema - mišična kontraktura povzroči dodaten pritisk na
sklepe, kar ima za posledico deformacije stopal (Dimitrijevic in sod., 2012, str. 167), izpah
kolka (8%) (McIntyre in sod., 2011, str. 116 ) itd. Zaradi spastičnosti je prizadeta drža telesa
(Davlet'yarova, Korshunov in Kapilevich, 2015, str. 2). McIntyre in sod. (2011, str. 116)
ocenjujejo, da ima med 27% in 25% oseb s cerebralno paralizo oslabljeno hojo.
Davlet'yarova, Korshunov in Kapilevich (2015, str. 2) so opazili nenormalno gibljivost
kolčnih, ramenskih in komolčnih sklepov pri osebah s cerebralno paralizo - displazijo.
Poleg tega pa slaba prehrana, pomanjkanje gibanja in uporaba specifičnih zdravil,
povzročajo zmanjšanje kostne gostote (osteopenija in osteoporoza) (Jorgic et al., 2012, str.
49; Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1244), kar poveča tveganje za zlom. Colver,
Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1240) ugotavljajo, da imajo nekateri pacienti tudi druge
fizične primanjkljaje, kot npr. skolioza.
Poškodbe dihal ali kardiovaskularnega sistema (Ballington & Naidoo, 2018, str. 2).
Okvare vida - Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1240, 1244), Idwan et al. (2011, str. 1).
McIntyre in sod. (2011, str. 116) ocenjujejo, da ima 5 % do 12 % oseb s cerebralno paralizo
resne težave z vidom, 30 % pa blage do zmerne težave z vidom. Najpogostejša težava je
strabizem (WHO, 1993, str. 7; Pădure, 2011, str. 59), lahko pa se pojavita tudi kratkovidnost
in hipermetropija (Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1244), pa tudi nistagmus (Gunel
in sod., 2014, str. 38). S starostjo lahko strabizem izgine (WHO, 1993, str. 7). Če se težava
nadaljuje, mora otroku pomagati zdravnik. Lahko se pojavi tudi slepota (Pădure, 2011, str.
59).
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Okvare sluha (Hinchcliffe, 2007, str. 16; Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1244) povzročajo dodatne težave pri učenju govora (govor se razvija počasneje). McIntyre in sod.
(2011, str. 116) ocenjujejo, da se težave s sluhom pojavijo pri več kot 10 % oseb s cerebralno
paralizo, 2% pa ima težave z obema ušesoma;
Poškodbe zaznavnih sistemov (Hinchcliffe, 2007, str. 16; McIntyre in sod., 2011, str. 115;
Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1240) - imajo neposreden vpliv na občutke in
zaznavanje pacientov s cerebralno paralizo.
Nagnjenost k okužbam kože in ledvic (Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1244), seveda
pa so prisotne tudi druge težave.

Motorični vidiki
Colver, Fairhurst in Pharoah (2013, str. 1245) trdijo, da so motorične intervencije, skupaj z
delovno terapijo in logopedijo nujne in jih je treba izvajati vsak dan (Shariat in sod., 2014, str. 3).
Učinki motorične zaostalosti so široki (WHO, 1993, str. 11). Vrsta motorične okvare je včasih
opazna že v prvih dneh življenja, vendar obstajajo primeri, ko postane očitna šele okoli tretjega
ali četrtega leta (Marinescu in sod., 2011, str. 5). Motorično oceno naredimo z uporabo razvojnih
mejnikov, ki so enaki za vse otroke (WHO, 1993, str. 11). Spremljati jo mora tudi ocena
komunikacije in vedenja.
Ocenimo tudi zmožnost hoje - nekateri pacienti lahko hodijo, nekateri ne. Spastičnost pacientom
preprečuje izvajanje celotnega obsega giba, ki ga omogoča posamezni sklep, vpliva na obseg
njihovega gibanja.
Motorična ocena je podlaga za izdelavo intervencijskega programa, ki ga prilagodimo potrebam
osebe s CP (Pavao et al., 2013, str. 1372). Priporočljivo je, da začnemo s programom čim prej, vaje
je potrebno delati pravilno in vztrajno (Pădure, 2011, str. 84). Program sestavljajo navodila o
izvedbi posameznih vaj, učenje izvedbe, utrjevanje in izboljševanje osnovnih ter uporabnih
funkcionalnih motoričnih sposobnosti. Priporočljivo je, da začnemo z motorično stimulacijo takoj,
ko opazimo zaostanek, to pomeni, takoj, ko pride do nekaj tedenske zamude pri motoričnem
razvoju otroka (Marinescu in sod., 2011, str. 5).
Marinescu in sod. (2011, str. 5) in Gunel et al. (2014, str. 46) trdijo, da je možnost okrevanja
boljša, če z intervencijskim programom začnemo zgodaj, ko motorični centri še niso dokončno
razviti (mielinizacija se pojavi do 7. leta) in je zaradi plastičnosti možganov mogoče spodbujanje
različnih funkcij posameznih centrov, kar je bolj učinkovito, kadar je pacient bližje razvojni fazi /
starosti, v kateri se običajno pridobivajo motorične spretnosti (Marinescu in sod., 2011, str. 5).
Pomembno je, da naučeno gibanje in motorično znanje natančno preslikamo v vsakodnevno
dejavnost, tako se oseba s CP lažje osamosvoji (WHO, 1993, str. 2).
Motorična stimulacija omogoča osebi s cerebralno paralizo, da se ne razvija samo fizično, temveč
tudi čustveno, kognitivno in socialno (Davlet'yarova, Korshunov in Kapilevich, 2015, str. 2) in pa
psihosocialno (Doban, 2008, str. 11).
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Motorično stimulacijo lahko dosežemo tudi s pomočjo, v zadnjem času hitro razvijajoče se,
tehnologije (Idwan et al., 2011, str. 2; Chung-Sing & Yu-Lin, 2013, str. 185; Necula & Marcu,
2014, str. 150), ki se že uvršča v programe okrevanja za osebe s cerebralno paralizo; ne more
pa nadomestiti telesne vadbe, katere vrednost je že dolgo prepoznana in sprejeta.
Fizičnim vajam za obnovo motoričnih sposobnosti, dodamo posebne elemente (Georgescu,
1999, str. 6) glede na vrsto cerebralne paralize, starost, spol, pogoje, povezane z glavno
diagnozo itd. Vaje, vključene v intervencijski program, moramo hkrati usmeriti na čim več
razvojnih področij (Pădure, 2011, str. 78).
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 1993, str. 20), Hinchcliffe (2007, str. 88), Pădure
(2011, str. 88) itd., so napisali splošna priporočila (ki smo jih delno prilagodili), ki bi jih bilo treba
upoštevati pri izdelavi programa izboljševanja zdravstvenega stanja, za osebe z različnimi
vrstami cerebralne paralize:
spodbujanje čim bolj naravnega izvajanja gibov;
spodbujanje izvajanja gibov z rokami in nogami (Hinchcliffe, 2007, str. 182);
spremljanje razvojnih faz gibalnega razvoja mlajših pacientov (Hinchcliffe, 2007, str. 88);
spodbujanje izkustvenega učenja in veščin, ki jih je mogoče enostavno prenesti v
vsakodnevno dejavnost (Pădure, 2011, str. 88): skrb za osebno higieno, prehranjevanje,
prilagajanje vsakdanjemu življenju in samostojnost;
pravilna postavitev v ležeči, sedeči, klečeči in stoječi drži (Hinchcliffe, 2007, str. 89-94);
preprečiti, da pride do pojava napačnih stališč ali telesnih pomanjkljivosti.
WHO (1993, str. 20) predlaga cilje, ki jih zasledujejo programi motorične intervencije za različne
vrste cerebralne paralize:
1. Spastični tip:
sprostitev otrdelih mišic;
izogibanje gibom, ki vodijo do pojava spastičnosti;
preprečevanje nastanka telesnih primanjkljajev.
2. Atetotični tip:
držanje predmetov, umiritev nenadzorovanih gibov;
obvladovanje težav pri nadzoru sedenja, hoje, požiranja.
3. Hipotonični tip:
zagotoviti ravnotežje v primernem položaju;
utrjevanje gibov, ki krepijo mišice
4. Ataksični tip:
izboljšati ravnotežje v klečečih in stoječih položajih, pa tudi med hojo;
pokončna drža, vzravnana hoja;
nadzor nad tresočimi gibi, zlasti rok.
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Učenje hoje je glavni cilj pri zdravljenju osebe s cerebralno paralizo. Ta zapleten postopek
(Pădure, 2011, str. 82) začnemo z oceno navpičnega položaja telesa, sledi ocena sposobnosti
gibanja in nadzora posameznih telesnih delov (Marinescu in sod., 2011, str. 5). Učenje ali
izboljševanje hoje temelji na tem, da pacienta naučimo pridobivati informacije iz čutil, tako dobi
večji občutek varnosti (Marinescu in sod., 2011, str. 5). Ko otrok shodi, je zelo poseben trenutek
(Marinescu in sod., 2011, str. 5), doživi nov občutek, postane neodvisen, izpolni se mu največja
želja - sodelovanje v igri z drugimi.
Glede na to, da se osebe s cerebralno paralizo ne morejo prosto gibati, imajo nizko stopnjo
izobrazbe in telesne pripravljenosti (Van den Berg-Emons et al., 1998, str. 180; Jorgic et al.,
2012, str. 49; Shariat et al., 2014, str. 1). Po mnenju Marinescuja et al. (2011, str. 5), mora učenje
gibanja spremljati obrazložitev (primer: "To počnem, ker ..." ali "Če se zgodi to, moram storiti
tako”), da lahko vadijo v prostem času, izven strokovno vodenega programa.
Program za učenje, utrjevanje in izboljšanje motoričnih spretnosti (učenje hoje), bo bolj
učinkovit, če vključimo kondicijske komponente in obratno(Dimitrijević in sod., 2012, str. 167).
Težave s koordinacijo različnih delov telesa so pri osebah s cerebralno paralizo izstopajoče, so
posledica otrdelih mišic. Zaradi tega ne zmorejo izvajati tekočih gibov, kar vpliva na ročne
spretnosti pacientov (Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1240). Motena je tudi koordinacija
mišic, ki zagotavljajo držo telesa (Pavao in sod., 2013, str. 1368), to pa vpliva na izvajanje
vsakodnevnih dejavnosti (delovnih spretnosti), pa tudi na prilagajanje okolju.
Zaradi nevrološkega primanjkljaja je zelo prizadeto ravnotežje (Dimitrijević in sod., 2012, str.
167), kar vpliva na vsakodnevne dejavnosti (Pavao et al., 2013, str. 1372). Marinescu in sod.
(2011, str. 5) menijo, da bi bilo treba vaje za ravnotežje izvajati vzporedno z učenjem hoje;
navajajo, da je priprava osebe na učenje vzdrževanja ravnotežja, prvi korak v procesu
vertikalizacije in je sestavni del, ki mora biti vključen v intervencijski program, vsaj dokler ne
zmore sedenja.
Nezmožnost gibanja, povezana s komunikacijskimi težavami, povzroči, da je oseba s cerebralno
paralizo velikokrat razočarana in frustrirana in se zgodi, da dejavnost prehitro opusti ali pa ne
želi več poskušati (WHO, 1993, str. 8). Zato bi morale biti osebe, ki delajo s temi ljudmi zelo
mirne, pomagajo naj jim pomagati razumeti, kaj je cilj.
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Intervencijski program naj upošteva, da imajo nekateri pacienti s CP sedeč življenjski slog
(Dimitrijevic in sod., 2012, str. 172; Ballington & Naidoo, 2018, str. 2). Trajanje vadbene enote
naj bo individualizirano - od 15 do 20 minut (Pădure, 2011, str. 79) do 45 minut (Van den BergEmons et al., 1998, str. 181; Rogers et al., 2008, str. 813) oz. 60 minut (Marinescu in sod., 2011,
str. 5). Priporočajo tudi možnostjo izvedbe dvakrat na dan (Pădure, 2011, str. 79). Shariat et al.
(2014, str. 3) menijo, da je treba program izvajati 3-krat na teden, Van den Berg-Emons et al.
(1998, str. 181), 2 do 4-krat na teden, medtem ko Marinescu in sod. (2011, str. 5) priporočajo
ponavljanje 5 dni na teden. Gotovo je, da je treba program vadbe izvajati dlje časa (Dimitrijevic
et al., 2012, str. 172) da bo imel vidne neposredne učinke na celo telo.
Da bi zmanjšal monotonost vadbe, ki temelji na fizioterapiji, uvajamo različne športne
dejavnosti. Tako razširimo učinke fizioterapije in prilagojene telesne vzgoje (Teodorescu & Bota,
2007, str. 4) pomagamo si z motoričnimi elementi, ki so značilni za nekatere športne discipline.
Vaje, ki jih pridobimo iz različnih športnih disciplin, bodo imela enake cilje kot fizioterapija in
prilagojena športna vzgoja, hkrati pa zasledujemo tudi cilje, specifične za športno panogo,
izbrano za vadbo.
Garcia in sod. (2012, str. 143) navajajo, da je izvajanje športnih dejavnosti pomembno za
zdravje in kakovost življenja oseb s cerebralno paralizo. Omogoča jim odkrivanje svojega
gibalnega potenciala, premagovanje ovir in vnaprej pripravljenih idej o uspešnosti, spodbujanje
socialne vključenosti, zmanjševanje malodušja in brezbrižnosti, pa tudi razvoj osebnosti (WHO,
1993, str. 8).
Vadba prilagojenega športa postopoma preraste, ni namenjena le okrevanju, postane način
preživljanja prostega časa - z družino, prijatelji ali drugimi ljudmi z enakimi zdravstvenimi
težavami. Na višji ravni se prilagojeni šport izvaja tudi v tekmovalni obliki. Danes obstaja veliko
prilagojenih športnih disciplin, ki so prilagodile svoje predpise (Bălan, 2018b, str. 10), da jih
lahko izvajajo osebe z različnimi ovirami - na lokalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni
(svetovno prvenstvo, paraolimpijske igre).

Socialni vidiki
Fizične vaje, ki se izvajajo v različnih oblikah, imajo poleg bioloških tudi socialne valence
(Georgescu, 1999, str. 20), ki jih najbolje poudari stik z drugimi posamezniki.
Socializacija je proces, ki se pojavi s časom in se začne v prvih mesecih življenja, ko dojenček
pride v stik s starši in drugimi ožjimi sorodniki, ki morajo ustvariti stabilno družinsko okolje, ki
spodbuja otroka k asimilaciji stališč, vrednot, vzorcev vedenja (Ivan, 2010, str. 105), pa tudi
simboli, ki pripadajo skupinam, družbi, njihovemu načinu življenja (Negulescu, 2006, str. 8).
Kasneje se skupina, s katero se otrok druži, širi s stiki z bolj oddaljenimi sorodniki, prijatelji
staršev itd.
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Ta začetni socialni stik se nadaljuje z obiskovanjem različnih oblik izobraževanja, pri katerih
predmeti komunicirajo z ljudmi iste starosti, s katerimi začnejo preživljati vse več časa. Osebe s
cerebralno paralizo ne bi smele biti izključene iz teh družbenih izkušenj, temveč jim je bilo
treba pomagati in jih spodbujati, da se udeležujejo v teh ustanovah.
V zadnjih letih narašča zanimanje za športne dejavnosti, ki se izvajajo ne le kot del programov
okrevanja, temveč tudi kot sprostitev, rekreacija in zabava. V tem okviru prilagojene športne
discipline delujejo v dveh smereh (Dragnea in sod., 2001, str. 3): socializacija znotraj gibalnih
akcij in poudarjanje socializacijskih učinkov gibalnih dejavnosti. Ivan (2010, str. 105) razkriva
tudi dva pozitivna učinka prilagojenih gibalnih aktivnosti z vplivom na krepitev psihe,
samospoštovanja, samoidentitete, pa tudi na skladen telesni razvoj, ohranjanje zdravja in
dobrega počutja.
Povečalo se je tudi zanimanje drugih družbenih kategorij za športno aktivnost invalidov, o
čemer priča vse večje število gledalcev na tekmovanjih, število ur, namenjenih predvajanju
večjih tekmovanj, število prisotnih novinarjev na tekmovanjih, pa tudi število usposobljenih
strokovnjakov, pripravljenih izpolniti zahteve, ki se pojavijo med usposabljanjem invalidov.
Športne discipline se kot načini vadbe prilagajajo posebnostim oseb s cerebralno paralizo in
ustvarjajo okolje, ki olajša in podpira učenje in socialno integracijo. Učinki sistematičnega
ukvarjanja s športom so zapleteni, večsmerni.
Zaradi lažjega socialnega stika, ki se pojavi med vadbo, lahko osebe s cerebralno paralizo
uživajo majhne motorične uspehe skupaj z drugimi vrstniki, ki imajo enake zdravstvene težave,
s svojimi družinami, prijatelji in drugimi ljudmi, ki jih srečujejo med motoričnimi aktivnostmi.
Tako se ovire med njimi in okoljem, med njimi in odnosom drugih do njihovih omejenih
zmožnosti gibanja (nezmožnost uporabe nekaterih telesnih segmentov ali nenadzorovano
gibanje), ki jim omejujejo dostop do življenja v skupnosti, zmanjšajo (Pădure, 2011 , str. 85).
Motorična vprašanja teh subjektov vplivajo tako na njihovo komunikacijo (WHO, 1993, str. 23;
Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str. 1240) kot na način vedenja (Colver, Fairhurst in
Pharoah, 2013, str. 1240) v različnih situacijah.
Komunikacijske težave precej občuti odrasla oseba (Colver, Fairhurst in Pharoah, 2013, str.
1243), ki ima težave s sodelovanjem in vključevanjem v družbeno življenje, pa tudi z
upravljanjem interakcije z okoljem.
Slušni subjekti komunicirajo z besedami. Komunikacijska orodja so lahko predstavljena z
glasom ali izražanjem različnih občutkov skozi jok, smeh, cviljenje, gibe telesa, izraz obraza,
geste, kazanje z očmi ali prsti, pisanje ali risanje (WHO, 1993, str. 23). McIntyre in sod. (2011,
str. 116) ocenjujejo, da le 20% do 30% prizadetih sploh ne komunicira. Za komunikacijo z njimi
je mogoče uporabiti nekatera od zgoraj omenjenih orodij ali tehnoloških naprav generatorja
glasu (McIntyre in sod., 2011, str. 116).
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Preiskovanci s cerebralno paralizo imajo težave tudi z jasnim izgovarjanjem besed, ker imajo
težave z nadzorovanjem gibov glave, obraza, jezika in ust. Ko drugi ne razumejo, kaj želijo
povedati, se mnogi subjekti razočarajo in nočejo nadaljevati socialne vključenosti. Vendar
Pădure (2011, str. 85) trdi, da je za take subjekte pomembno, da komunicirajo na kakršen koli
način.

Posebni vidiki, povezani z izvajanjem vodnih dejavnosti za ljudi s cerebralno
paralizo
Vadba različnih vodnih dejavnosti je lahko dobra alternativa za okrevanje (Chrysagis et al., 2009,
str. 23) za osebe s cerebralno paralizo, zlasti če nimajo veliko možnosti za premikanje po
kopnem. To izjavo podpirajo tudi Dimitrijevič in drugi. (2012, str. 168), Maniu (2015, str. 72),
Chrysagis et al. (2009, str. 14) in mnogi drugi, ki cenijo prednosti vodne terapije, sestavljene iz
vaj z majhnim učinkom (Fragala-Pinkham, Haley in O'Neil, 2008, str. 826).
Majhen vpliv vaj v vodi je posledica učinkov Arhimedove sile, ki očitno zmanjšuje telesno težo.
Telesna teža ne pritiska več na sklepe, mišice se sprostijo in raztegnejo, telesne segmente pa je
mogoče mobilizirati iz funkcionalnih, običajnih položajev (Bălan, 2018, str. 17). Vzpon omogoča
izvajanje gibov po celotni gibalni poti (Dimitrijevic et al., 2012, str. 168), hkrati pa izvaja tudi težja
sredstva kot na kopnem, kar je mogoče izvajati dlje časa (Benelli, 2003, str. 57) .
Pri načrtovanju vodnih tečajev je treba upoštevati več vidikov in jih prilagoditi posebnostim
dejavnosti, ki se izvajajo v bazenu:
pred začetkom pouka na vodi je treba na kopnem oceniti splošne motorične sposobnosti
posameznika. Vodno dejavnost s cilji SMART je treba načrtovati na podlagi te ocene.
Predlagane vaje, pa tudi posebne in nespecifične pripomočke, ki se uporabljajo pri pouku, je
treba beležiti vsak dan (Dimitrijevic in sod., 2012, str. 170). Po določenem obdobju je treba
opraviti še eno oceno. Glede na dosežke, ki jih je dosegel predmet, je mogoče začetno
načrtovanje prestrukturirati in prilagoditi (Pădure, 2011, str. 78);
ocena mora biti objektivna in jo mora opraviti druga oseba, ki učenca ne pozna (za
povečanje objektivnosti). Dobra kognitivna raven je pokazala, da je osebo mogoče oceniti.
Hkrati je treba subjekta spodbuditi, da sporoča zaznane spremembe skozi učenje, pa tudi
druge vidike, ki jih želi razumeti;
Poleg stopnje razvitosti različnih gibalnih spretnosti mora načrtovanje vodnih ur upoštevati
tudi konkretne potrebe posameznika (Pavao et al., 2013, str. 1372). Pri starejših
preiskovancih bi bilo dobro upoštevati tudi njihove želje za izvajanje določenih vodnih
dejavnosti;
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število lekcij, namenjenih učenju motoričnih spretnosti, se razlikuje od enega predmeta do
drugega. Obstajati mora zadostno število lekcij, da se predmetu omogoči čas, da ponovi to
veščino (WHO, 1993, str. 18);
demonstracijski in ročni napotki bodo uporabljeni, da bodo subjekt razumeli, kaj mora
storiti, ali ga bodo popravili;
trening mora vsebovati vse posebne delovne navade (tuširanje pred in po pouku, vezanje
vrvice kopalnega plašča, brisanje z brisačo, oblačenje, sušenje las itd.), ki se skozi vajo utrdijo
in se lahko prenesejo v vsakdanje dejavnosti (WHO , 1993, str. 47):
✔ upoštevalo se bo, da nimajo vsi predmeti enake stopnje napredka. Ta stopnja je odvisna
od težavnosti gibalne naloge, stopnje poškodbe predmeta, pa tudi drugih s tem povezanih
pogojev, razpoložljivosti časa, materialnih virov družine, razpoložljivosti družinskih članov za
spremstvo osebe v bazen, itd .;
če je učenje težko, je treba uporabiti poenostavljena sredstva;
pomembno je tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki delajo s predmetom, da bi vedeli
njihove cilje v določenem obdobju, kako se subjekt ukvarja z dejavnostjo, način dela, ki ga
uporabljajo ti strokovnjaki; vzdušje, ustvarjeno med poukom, mora biti prijetno, tako da se
subjekt želi vrniti v bazen;
pri komunikaciji s subjektom s cerebralno paralizo bodo uporabljene preproste besede ali
kratki stavki. Dobro bi bilo, če bi bile uporabljene besede povezane z gibanjem.
Preiskovanec mora imeti čas za odziv (WHO, 1993, str. 18);
če imajo predmeti stopnjo razvoja, ki ustreza njihovi kronološki starosti, bi bilo dobro, da bi
se z njimi pogovorili in jim povedali o ciljih, ki jih morajo doseči v določenem obdobju;
treba je ceniti trud, ki ga je predmet opravil med poukom, in občasno otroka nagraditi
(WHO, 1993, str. 18);
priporočljiv je neposreden stik z družino subjekta (Hinchcliffe, 2007, str. 119), ker njeni člani
najbolje poznajo subjekta in lahko olajšajo komunikacijo z njim, če so prisotne težave s
komunikacijo;
družino osebe je treba obvestiti o doseženem napredku ali katerem koli drugem pozitivnem
ali negativnem vidiku, ki se pojavi med vodnim poukom.
Garcia (2012, str. 143) priporoča izvajanje vodnih dejavnosti, ker so koristne za celo telo, četudi
organi in sistemi delujejo veliko več, takoj ko telo potone v vodo. Dimitrijevič et al. (2012, str.
172) priporočajo 2 tečaja plavanja na teden v trajanju po 55 minut, pri temperaturi vode 27,7 ° C
in globini vode 70 do 180 cm.
Chrysagis et al. (2009, str. 16) govorijo o tečajih plavanja, ki trajajo 50 minut in se izvajajo
dvakrat na teden v 25-metrskem bazenu pri temperaturi vode med 28 ° C in 31 ° C. Te lekcije so
osredotočene na učenje plavalnih udarcev (plazenje spredaj in hrbtno) s pomočjo posebnih
pripomočkov za plovbo.
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Drugo mnenje je, da bi morale vodne aktivnosti trajati 45 minut, vendar je tedenska pogostost
vadb drugačna: Maniu in Maniu (2014, str. 33), 2 lekciji na teden, Jorgic et al. (2012, str. 55), 3
lekcije na teden in Roger et al. (2008. str. 812), 4 ure na teden. Dimitrijevič et al. (2012, str. 172)
za vodne ure priporočajo uporabo individualiziranega dela kot najboljše metode treninga, ker je
učiteljeva pozornost usmerjena samo na delovni predmet in tako lahko takoj posreduje, če se
pojavi težava. Pomembno je, da vodni trening, povezan z drugimi kopenskimi terapijami
(Carayannopoulos, Han in Burdenko, 2020, str. 25), postane del dnevnega urnika (WHO, 1993,
str. 47; Hinchcliffe, 2007, str. 191).

Metode, ki se uporabljajo v vodnih dejavnostih za osebe s cerebralno paralizo
Vodne dejavnosti so najbolj razširjeno sredstvo za zdravljenje oseb s cerebralno paralizo (Tirosh
et al., 2008, str. 224). Sčasoma so strokovnjaki skušali najti metode, ki olajšajo učenje plavanja
osebam s cerebralno paralizo, saj vedo, da so zaradi posebnih zdravstvenih težav težave pri
učenju gibov v vodnem okolju. V literaturi so predstavljene naslednje metode za učenje plavanja
pri predmetih s cerebralno paralizo:
1. Halliwickov koncept
Halliwickov koncept je najpogostejša metoda za učenje plavanja pri osebah s cerebralno
paralizo. Halliwickov koncept (prvotno znan kot metoda Halliwic-Gresswell, 2015, str. 27) se
nenehno razvija od leta 1949, ko ga je ustvaril James McMillan (rojen v Angliji). Kot inženir
mehanike je razvil metodo, ki olajša učenje plavanja (Grosse, 2010, str. 200) sposobnih ljudi
(Gresswell, 2015, str. 27; Maniu, 2015, str. 78), ljudi z druga zdravstvena vprašanja (debelost,
visoko kardiovaskularno tveganje ali druge omejitve - Maniu, 2015, str. 72-73; možganska kap
- Tripp & Krakow, 2014, str. 432), zlasti pa ljudje z različnimi motnjami (Grosse, 2010, str. 200 ).
Halliwickova metoda se opira na principe hidrostatike in hidrodinamike, ki so prilagojeni
motoričnemu vedenju v vodi (Tirosh, Katz-Leurer in Getz, 2008, str. 225). Njegov namen je
zagotoviti neodvisnost v vodi, varnost v vodi in njeno bližino, užitek med vodnimi aktivnostmi
(Grosse, 2010, str. 200), pa tudi fizično in duševno udobje v nespecifičnem človekovem okolju.
V mednarodni literaturi je posebna pozornost namenjena Halliwickovemu konceptu, številne
študije, ki poudarjajo prednosti te metode pri učenju plavanja, pa tudi koristi plavanja za
zdravje in dobro počutje tistih, ki ga izvajajo. Poleg tega je bilo leta 1994 ustanovljeno
Mednarodno združenje Halliwick (IHA) z namenom promocije in razvoja metode Halliwick po
vsem svetu (Gresswell in sod., 2010, str. 1). IHA se je odločila, da bo izraz "metoda"
nadomestila s pojmom koncepta, ker ima širši pomen, ki strokovnjakom omogoča, da
Halliwick po potrebi uporabljajo v različnih kontekstih (Gresswell in sod., 2010, str. 1).
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IHA trdi, da Halliwickov koncept vključuje celostni pristop k več znanju o vodi in telesu,
poučevanju in učenju, motivaciji, izzivih, dejavnostih, igrah in glasbi, dinamičnih skupinah,
enakih možnostih za invalide in plavanju, vse to na podlagi hidrostatike, hidrodinamike in
fizikalne terapije.
Znotraj Halliwickovega koncepta motorično vedenje v vodi pomeni vrsto gibalnih akcij ali
veščin (Gross, 2010, str. 203), ki povzročijo navajanje na vodo in učenje temeljnih tehničnih
elementov. Sklicujoč se na ta dejanja, Gross (2010, str. 203-205) govori o: vstopu in izstopu iz
vode, vodnem dihanju, orientaciji v bazenu (glava iz vode), premikanju skozi vodo (s hojo,
tekom, skakanjem) , premikanje naprej v ležeči plovec ali nazaj v ležeči plovec, kotaljenje od
ležečega do ležečega in nadaljevanje celotne rotacije nazaj v začetni ležeči položaj,
kombiniranje dveh vrst gibov, vzdrževanje telesa v turbulentnih pogojih (valovi), flotacija pred
s potopitvijo.
Halliwickov koncept vključuje 10-točkovni program (Tirosh, Katz-Leurer, & Getz, 2008, str. 225226; Gresswell et al., 2010, str. 2-10), s pomočjo katerega se osebe s cerebralno paralizo
postopoma naučijo motorike vedenje, značilno za vodno okolje, ki jim bo na koncu omogočilo
samostojno in varno gibanje v vodi z rokami in nogami. Učenja se lotevamo logično in
postopoma ter temelji na vodnih igrah in dejavnostih (Garcia in sod., 2012, str. 143).
Maniu (2015, str. 78) deset točk uokvirja v tri stopnje: duševno prilagajanje, nadzor ravnotežja
in gibanje. Nasprotno pa Gunel et al. (2014, str. 55) deli koncept Halliwick na štiri stopnje:
prilagajanje vodi, vrtenje, nadzor gibanja v vodi in gibanja v vodi. Celoten pristop je namenjen
nadzoru drže telesa, medtem ko se preiskovanec nauči plavati, in sicer se uči ravnotežja v
ležečem položaju (stabilen položaj) in kako ohranjati ravnotežje v nestabilnem položaju (Gunel
in sod., 2014, str. 55).
10 točk koncepta Hallowick je naslednjih:
Duševna prilagoditev (Maniu, 2015, str. 79) - preiskovanec ima pogosto težave pri
ohranjanju položaja telesa na vodni gladini, kar povzroča občutke negotovosti in tesnobe.
Z demonstracijo in ročnimi navodili, ki jih zagotovi učitelj, se udeleženec nauči odzivati se
na zakone, ki urejajo gibanje po vodi. K temu Gresswell (2015, str. 28) povezuje idejo, da bi
se moral subjekt v vodi počutiti srečnega, da bi se učinkovito učil (in bi dodali sproščeno).
Menimo, da ima mentalni trening, ki ga izvajamo tako na kopnem (pred vstopom v vodo)
kot v vodi, zelo pomembno vlogo.
Garcia in sod. (2012, str. 148) delijo isto stališče in priporočajo, da se veščine, pridobljene v
vodi, ponovijo in utrdijo na kopnem. Gresswell (2015, str. 28) omenja, da ta točka vključuje
tudi učenje vodnega dihanja, ki ga je treba izvajati vsakič, ko obraz pride v stik z vodo ali telo
plava (Gresswell, 2015, str. 28).
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Menimo, da je učenje te posebne spretnosti glavna točka v fazi prilagajanja vodi. Iz naših
praktičnih izkušenj pri delu z drugimi kategorijami invalidov lahko ugotovimo, da bi moralo
učenje dihanja, specifičnega za plavanje, spremljati vaje na kopnem, ki se izvajajo tudi doma,
ob podpori družinskega člana. Tirosh, Katz-Leurer in Getz (2008, str. 226) in Ameriški Rdeči
križ (2009, str. 170) menijo, da se je oseba s cerebralno paralizo pripravljena naučiti drugih
veščin, ki so značilne za nadzor telesa v vodi, ko se duševno prilagajajo in vodi dosežena
prilagoditev;
ločevanje (Maniu, 2015, str. 79) vključuje različne dejavnosti, s katerimi se subjekt v vodi
osamosvoji tako fizično kot duševno. V tem trenutku se preiskovanec nauči, da se z nogo
ne naslanja na dno bazena ali da se drži stranskih sten (Gresswell, 2015, str. 28).
Postopoma se odpravi fizična in besedna podpora učitelja;
nadzor prečnega vrtenja (dosežen okoli prečne osi telesa) - to gibanje omogoča, da se
telo premakne iz navpičnega položaja v vodoravni položaj na površini vode in obratno.
Vodoravni položaj je lahko ležeč ali ležeč. Prehod iz navpičnega položaja v ležeč se lahko
zgodi tudi, ko se motiv nagne k mehurčkom vode (Gresswell, 2015, str. 28). Iz ležečega
položaja se premik v navpični položaj opravi tako, da pogledamo na prste, dvignemo glavo
nad vodo ali z rokami sežemo naprej (Gresswell, 2015, str. 29). Gresswell (2015, str. 29)
nakazuje tudi pojav tega vrtenja okoli prečne osi pri izvedbi preprostih zvitkov naprej ali
nazaj (v naprednejši fazi učenja dodamo);
nadzor sagitalne rotacije (dosežen okoli sagitalne osi telesa) - to gibanje se izvaja s
pokončnim motivom osebe v vodi, ki se premika bočno skozi bazen (Gresswell, 2015, str.
29). To lahko storite tudi, če subjekt pokončno upogne svoj tovornjak bočno (Maniu, 2015,
str. 82), da doseže ležeči bočni položaj;
nadzor vzdolžne rotacije (dosežen okoli vzdolžne osi telesa) - s tem gibom se subjekt v
hrbtu obrne za 90°, da doseže ležeči bočni položaj, ali 180 °, da doseže ležeči položaj.
Očitno je, da lahko premikanje telesa iz enega položaja v drugega izvedemo tudi z
vrtenjem za 360°. Začetni položaj je lahko ležeč ali ležeč, smer vrtenja pa v desno ali levo
kombinirano krmiljenje vrtenja - to gibanje nadzoruje zgoraj opisane kombinacije
premikov ali rotacij. Maniu (2015, str. 82) omenja, da je vertikalna rotacija lahko povezana
s stransko rotacijo ali sagitalna rotacija je lahko povezana s stransko rotacijo. Gresswell
(2015, str. 29) pravi, da je še posebej koristen za osebo, ki še nima dobrega nadzora nad
dihanjem ali je izgubila ravnotežje in je z obrazom v vodi dosegla ležeč položaj.
Preiskovanec skozi zaporedne rotacijske gibe doseže ležeči položaj, kjer je dihanje veliko
lažje. V naprednejši fazi ti kombinirani gibi pomagajo subjektu pri izvajanju zavojev, ki se
uporabljajo pri plazenju spredaj in hrbtno (Gresswell, 2015, str. 30);
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potisk - to je lastnost vode, ki pomaga osebi, da plava (Gresswell in sod., 2010, str. 5).
Preiskovanec izve, da ga ta sila podpira na vodi, ne da bi potonil. Učenje plavanja je
priporočljivo, da je povezano z učenjem potopa. Pri potapljanju potisk privede osebo na
površino in jo tam zadrži. Gresswell (2015, str. 30) ta učinek imenuje duševna inverzija.
Verjamemo, da mora oseba ostati mirna in sproščena. Če je motiv vznemirjen in poskuša
čim prej priti na površje ali se poskuša dvigniti precej nad gladino vode, se potisk zmanjša
in plavalčevo telo se potopi. Gresswell (2015, str. 30) na tem mestu poudarja
pomembnost prve postavke, in sicer duševno prilagajanje (Maniu, 2015, str. 79)
ravnotežje v miru - vključuje vzdrževanje položaja telesa na vodi, ne da bi se izvajali
dodatni gibi rok ali nog. V mirujoči vodi in v nemirni vodi (z valovi) je treba vzdrževati
statično ravnovesje. Gresswell (2015, str. 30) navaja, da lahko telo zavzame veliko
položajev, da plava po vodi, najboljši pa je tisti, v katerem subjekt lahko diha - ležeč
položaj;
turbulentno drsenje (Maniu, 2015, str. 82) - vključuje premikanje telesa skozi vodo v
plavajočem položaju brez fizičnega stika med subjektom in učiteljem (Gresswell in sod.,
2010, str. 5). Gibanje telesa je posledica valov, ki jih v vodi povzročajo gibi učitelja, ki je
nekaj korakov za motivom in hodi skozi vodo ali miruje in ustvarja valove pod njegovimi
rameni. Nobeno gibalno gibanje z rokami ali nogami ni potrebno, vendar mora
preiskovanec nadzorovati svoje ravnotežje na vodi, da se ne premakne v drug položaj
(Gresswell, 2015, str. 30);
Preprosto napredovanje in osnovni plavalni udar - vključuje premikanje telesa po vodi
s pomočjo udarcev z roko ali brcanja nog. Preiskovanec lahko gibe nog izvaja z rokami ob
telesu. To pomeni, da lahko preiskovanec kasneje doda gibanje roke v bližini stegen ali
lahko izvede sočasno gibanje roke skozi vodo (roke se dvignejo do ravni ramen in se
spustijo v bližini stegen).

Gross (2010, str. 200–202) omenja, da je pri uporabi Halliwickovega koncepta treba upoštevati
več ključnih vprašanj:
individualizacija: učitelj dela z enim samim predmetom. Zaradi tega je metoda Halliwick
izjemno varna. Učitelj je stalno osredotočen na predmet in posega po potrebi;
plavalni pripomočki se ne uporabljajo: vodne dejavnosti, ki se izvajajo v Halliwickovem
konceptu, se izvajajo brez pripomočkov za plovbo (plavalni obroč, plavalni pas, napihljivi
rezanci). Uporabljata se le podpora in ročno vodenje, učitelj lahko natančno določi, koliko
mora podpirati in / ali pomagati predmetu v določenem trenutku;
nadzor položaja glave je pomembna točka, saj ima pravilno učenje glave odločilno vlogo pri
učenju vseh plavalnih veščin. Zato se učitelj znotraj tega koncepta sploh ne dotakne glave
subjekta, temveč le vodi z besednim ukazom. Tako se pomembnost vizualnega nadzora
povečuje, učitelj pove subjektu, kako naj se drži glave in kje naj drži svoj pogled fiksno, da
bo položaj glave pravilen;
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nadzor dihanja vključuje, da se preiskovanec nauči specifičnega dihanja od samega vstopa v
vodo. Na začetku je obraz osebe nad vodo, da se naučimo pravilnega dihanja. Potem bo
obraz na vodni gladini (voda bo pihala, da bo tvorila val), nato pa bo obraz potonil in voda
bo začela mehuriti. Učenje specifičnega dihanja zmanjšuje strah in daje samozavest;
globina vode: med aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru Halliwickovega koncepta, morajo
ramena predmeta in učitelja ostati pod vodo. Ta položaj je mogoče doseči s potopitvijo
glave v bazenu, katerega globina omogoča stoje pokonci ali z upogibanjem spodnjih
okončin. Zadrževanje ramen pod vodo vzdržuje telesno temperaturo, olajša dihanje, izboljša
delovanje srca in ožilja (Grosse, 2010, str. 2002) itd.

Tripp and Krakow (2014, p. 432) recommend aquatic therapy lessons using the Halliwick
Concept 3 times per week for 45 minutes, while Ballington and Naidoo (2018, p. 3), 2 lessons
per week for 30 minutes.
Depending on the degree of impairment, the time needed to complete the 10 points of the
Halliwick Concept is different. Grosse (2010, p. 206) talks about a very long period in the case of
people with physical or multiple disabilities.
2.Metoda Watsu
Ta metoda združuje raztezanje z mobilizacijo sklepov in plesom (Gunel in sod., 2014, str. 55).
Gibanje subjekta je pasivno (Carayannopoulos, Han in Burdenko, 2020, str. 21), terapevt pa ga
nenehno podpira. Gibi se izvajajo samo v hrbtu in so namenjeni zmanjšanju mišične napetosti
in zmanjšanju stresa.
3. Metoda Bad Ragaz metoda
Izvajajo se pasivni in aktivni gibi (Carayannopoulos, Han in Burdenko, 2020, str. 21), pa tudi
aktivni gibi proti odporu, ki ga uporablja terapevt (Gunel in sod., 2014, str. 55). V celotnem
programu ima subjekt ležeč položaj in je podprt s plavajočimi pripomočki (Gunel in sod., 2014,
str. 55). Za aktiviranje hipotoničnih mišic se uporabljajo tudi proprioceptivne tehnike mišičnomišičnega olajševanja (Gunel in sod., 2014, str. 55).
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Prednosti vodnih aktivnosti za osebe s cerebralno paralizo
Prednosti vodnih aktivnosti za osebe s cerebralno paralizo
- Tripp in Krakow (2014, str. 432) - pozitivni učinki na hojo in izobraževanje nekaterih oblik
mobilnosti.
- Hou, Wan in Li (2010, str. 870) - pomembna učinkovitost hoje pri šolarjih s cerebralno
paralizo.
- Grosse (2010, str. 200) - zaznavno-gibalni razvoj, ker imajo subjekti veliko senzoričnih
informacij. Učenje motoričnih veščin prispeva tudi k izobraževanju fitnes komponent kot del
celotnega učnega procesa (Grosse, 2010, str. 206): moč, srčno-žilna vzdržljivost, povečana fino
motorična kontrola, ker se nadzor mišic poveča in telesna maščoba zmanjša. Hkrati pa
sodelovanje pri pouku skupinske vodne terapije zahteva sodelovanje in interakcijo z drugimi,
hkrati pa omogoča osebam, da izboljšajo svoje funkcionalne gibe v vodnem okolju.
- Chrysagis et al. (2009, str. 14) - povečanje bruto gibalne funkcije pri osebah s spastično
displazijo. Pokazali so povečano upogibanje in abdukcijo spodnjega uda. Poleg tega je
sodelovanje v vodnih programih prispevalo k sprejemanju samopodobe, izboljšali samozavest
in funkcionalno neodvisnost.
- Dimitrijevič idr. (2012, str. 172) - koristi, ki jih povzroča program vadbe na vodi, se pokažejo
veliko prej kot koristi, ki jih povzroči program na kopnem. Prav tako sodelovanje v vodni
terapiji poveča kakovost življenja, izboljša življenjske navade in poveča socializacijo. V drugi
študiji sta Dimitrijevic in sod. (2012, str. 750) govorijo o izboljšanem bruto gibalnem delovanju,
zmanjšani spastičnosti in povečani kardiorespiratorni vzdržljivosti.
- Hutzler in sod. (1998, str. 179) - izboljšanje dihalnih funkcij.
- Garcia in sod. (2012, str. 146) - izboljšana samopodoba, poznavanje telesa in njegovih gibalnih
sposobnosti, mišična sprostitev, zmanjšan stres, olajšano gibanje v primerjavi s kopenskim
gibanjem (potrdili tudi Carayannopoulos, Han in Burdenko, 2020, str. 21), socializacija in
socialna integracija, samozavest in samokontrola.
- Jorgic et al. (2012, str. 55) - izobraževanje kondicijskih komponent, zlasti kardiovaskularne
vzdržljivosti, moči in koordinacije (Jorgic in sod., 2012, str. 49), kot rezultat učenja motoričnih
veščin, značilnih za plavalne kapi. Neposredni učinki se kažejo tudi v telesni stabilnosti na
terenu in izboljšanju socialnega vedenja, samozavesti in samozavedanja (Jorgic et al., 2012, str.
50).
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- Maniu (2015, str. 83) - povečana gibljivost in stabilnost hrbtenice ter povečana stabilnost
medenice in spodnjih okončin; vzgoja ravnotežja in moči v trebuhu.
- Van den Berg-Emons et al. (1998, str. 181) - vadba disciplin, ki temeljijo na aerobnih naporih,
med katerimi plavanje vodi k ohranjanju telesne sestave, razvoju moči in aerobne moči.
- Carayannopoulos, Han in Burdenko (2020, str. 23) - izboljšana poravnava in stabilnost telesa
na kopnem med hojo zaradi vzdrževanja telesa pokonci skozi ves vodni program.
Avtorji trdijo, da so učinki tega programa veliko boljši, če so povezani s kopenskim programom
vadbe:
- Gunel in sod. (2014, str. 55) - opaziti je mogoče psihološke koristi.
- Ballington in Naidoo (2018, str. 7) - izboljšane osnovne motorične sposobnosti, zlasti hoja;
priporočajo dolgoročne vodne aktivnosti, tako da so vidni njihovi učinki.
- Fatorehchy, Hosseini in Rassafiani (2019, str. L55) - izboljšana izobrazba hoje in ravnotežja.
- Gueeita-Rodriguez et al. (2018, 513) - izboljšana kakovost življenja in socialna vključenost ter
povečana odpornost na bolezni.
Ne smemo pozabiti tudi na druge prednosti vodnega okolja za programe predelave (Tirosh,
Katz-Leurer in Getz, 2008, str. 224-225):
- vzgon (Arhimedova sila) podpira gibanje v vodi, ki ga je zaradi gravitacijske sile težko izvesti na
kopnem. Olajša gibanje, če se izvaja navzgor, in otežuje, če se izvaja navzdol (Plas & Hagron,
2001, str. 174; Jorgic in sod., 2012, str. 49);
- hidrostatični tlak izboljša dihanje in poveča srčni utrip. Če je povezan s toplo vodo, zmanjša
bolečino (Bălan, 2018, str. 18);
- temperatura tople vode (32 ° -33 ° C) olajša sprostitev mišic, zmanjša mišični tonus, prispeva k
večji površinski cirkulaciji, spodbuja termoregulacijo in metabolizem (Bălan, 2018, str. 21);
- viskoznost je lahko koristna za razvoj mišične moči. Prispeva tudi k boljšemu zaznavanju
položaja okončin zaradi senzorične stimulacije, k vzgoji ravnotežja (Gunel in sod., 2014, str. 54;
Bălan, 2018, str. 18) in moči (Gunel in sod., 2014, str. 54 );
- trajno vzdrževanje položaja telesa, ki se šteje za neposreden rezultat razmerja med
kontrastnimi silami težišča in središča vzgona, izboljša telesno ravnovesje.
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5. del: Rehabilitacija telesnih poškodb
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Fizioterapija pogosto vključuje terapijo z vajami za izboljšanje mišične funkcije (moči in
vzdržljivosti) in aerobne sposobnosti za preprečevanje ali zmanjšanje sekundarnih težav, kot so
bolečine in hitra utrujenost. Številni viri poročajo o koristih vadbe v vodi. Pacienti v času
okrevanja po poškodbi ne izgubijo mišičnega tonusa in telesnih spretnosti, saj vodna terapija
omogoča alternativno obliko vadbe.
Vodna terapija je bila velikokrat uspešno uporabljena - za osebe z revmatično boleznijo,
fibromialgijo, Parkinsonovo boleznijo, multiplo sklerozo, cerebralno paralizo in tudi poškodbami
hrbtenjače. Vodno okolje ljudem z poškodbami mišičnega skeleta olajša premikanje okončin in
izvajanje gibalnih sposobnosti, ki na suhem niso mogoče. (Cup et al., 2007, Iucksch et al., 2013,
Wong et al., 2009, Munguia et al., 2009).
Vodna terapija je primerna tudi pri poškodbah, ki običajno povzročijo atrofijo mišic, kot so
bolečine v spodnjem delu hrbtenice, amputacije in zlomi zgornjih ali spodnjih okončin. Vzroki so
lahko prometna nesreča ali padec z višine. Posledice so težje za starejše ljudi z osteoporozo
(Vivas et al., 2011, Broach et al., 2003, Kelly et al., 2005).
Za tovrstne poškodbe je priporočljivo uporabiti vodno terapijo, saj tako aktiviramo mišice okoli
poškodovanega območja, ne da bi pacientom obremenjevali sklepe ali povzročali bolečine.
(Kesiktas et al., 2004).
“Bad Ragaz Ring metoda" (BRRM)
BRRM je koncept fizioterapije v vodi, poteka v obliki ena na ena, terapevt pacientu v vodi nudi
oporo in primeren upor. Tehnika od terapevta zahteva, da je spreten in natančen, imeti mora
dovolj znanja o konceptu in tehnike prijemov. To je izjemnega pomena za uspeh metode
(Harrison, 1982).
Beseda “Ring” opisuje obroče ali plovce, ki se uporabljajo za podporo pacienta na vodni površini.
BRRM metoda vsebuje vaje za krepitev in za mobilizacijo, uporablja vodni upor. Temelji na
načelih PNF (proprioceptivna nevromuskularna facilitacija). Primerna je za vse ljudi, v katerikoli
situaciji ali stanju. Ni pa priporočljiva v primeru ko gre za akutna in boleča stanja ter v primerih
povečanega mišičnega tonusa.
Za BRRM potrebujemo dobro poučenega terapevta. Terapevt s pomočjo posebnih ročajev
potisne pacientovo telo, ki poskuša ostati trdno, izvaja izometrično kontrakcijo. Med obravnavo
terapevt uporablja različne gibalne vzorce, tehnike in položaje, s katerimi želi vzpodbuditi
(stimulirati) in olajšati izvedbo gibov ali izboljšati stabilnost. Pacienta skozi gibanje vodi z
različnimi prijemi in dodajanjem upora ter pri tem posnema naravno gibanje v vseh treh
ravninah (tridimenzionalno gibanje).
Vsaka vadbena enota traja 15-20 minut. Večina vaj se izvaja leže, razen nekaterih vaj za
hrbtenico in roke, ki se izvajajo iz položaja na trebuhu. Uporablja 3 vzorce gibanja:
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1. Zgornji udi
2. Boki in spodnji udi
3. Hrbtenica
Metoda BRRM je več kot le to, da naučimo pacienta delovati aktivno proti uporu vode in kako
dodati fiksno točko. Bolnika ocenimo in poiščemo potrebne poudarke, določimo njegove
intervencijske potrebe. Terapevt izbere ustrezne vzorce in parametre. Fiziološki parametri se
razlikujejo glede na terapevtski cilj, na primer, povečanje vzdržljivosti ali moči v gibljivosti.
Količina upora je natančno določena glede na čas in intenzivnost. Bolnika poučimo o postopku
in po potrebi mu pomagamo tudi pri psihološki prilagoditvi (Halliwickov koncept). Ta mentalna
priprava je pomemben del programa zdravljenja po metodi BRRM. Kadar je bolniku neprijetno v
ležečem položaju ali ima težave z nadzorom dihanja, ravnotežnimi reakcijami ali zakrčenostjo,
bo to vplivalo na zdravljenje.
Potrebna oprema:
Ogrevan bazen, 33-36 °C, globine 1 do 1,2 m
3 obroči, različnih velikosti, za vrat, medenico in noge
Vadbeni program BRRM zahteva pripomočke za plovnost, ki pacientom zagotavljajo varnost in
stabilnost v vodi. Ti plavajoči pripomočki upočasnijo tudi obračanje telesa v vodi. Vrat in boke
podpirajo plavajoči obroči (penasti ali napolnjeni z zrakom), tretji obroč pa podpira gležnje.

Vaje so narejeno progresivno in izkoriščajo hidrodinamični upor vode. Hitrejše kot je gibanje,
večji upor ustvari voda (turbulentni tok vode). Sila upora v vodi se povečuje s kvadratom hitrosti
gibanja pacienta. Posledica tega pa je samoregulacija upora, ki je odvisna od pacientovih
zmožnosti. Vaje se tako prilagodijo zmožnostim pacienta.
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Za povečanje upora lahko uporabite opremo, kot so plavalne lopatke. Priporočljivo je, da se ne
osredotočate neposredno na prizadeto območje, zlasti pri pacientih, ki so šibki ali imajo
kronične bolečine. S pravilno izvedbo vaj širimo njihov vpliv iz neprizadetih na prizadeta
območja (Lehman, 1970).
Napredek lahko dosežemo na naslednje načine:
1.Obseg gibov postopno povečujemo.
2.Menjava položaja rok iz proksimalne (bližje telesu) v distalno (dlje od telesa).
3.Povečevanje hitrost gibanja
4.Spreminjanje oblike, podaljševanje ročico gibanja.
5.Uvajanje kombinacij izotoničnih kontrakcij ali ponavljajočih se kontrakcij.
6.Povečevanje upora z uporabo rokavic, lopatk ali druge opreme.
7.Uporaba manjšega števila plavajočih obročev (tako da je bolnik globlje v vodi).
8.Spremenite frontalno površino.
Metoda Watsu
"Watsu" je kombinacija besed "voda" in "shiatsu". Vpliva na fizično, čustveno in duhovno raven.
Z njo so začeli leta 1980 in so je prvotno uporabljali za sprostitev, danes pa jo uporabljajo tudi
za zdravljenje (Dull, 2004).
Topla voda je idealen medij za osvoboditev telesa. Telo lebdi v vodi in v naročju terapevta,
terapevt sledi ritmu diha, toplota prehaja v telo in odpravlja napetosti. Zato se pacient lahko
potopi v vse globljo sproščenost, telo je vse bolj svobodno.
Watsu vpliva na vse ravni našega bitja: na čustveno, psihološko in duhovno, pa tudi na fizično.
Učinkuje na čustva, kar je posledica zaupanja, ki ga vzbudi Watsu. Vsak človek je drugačen in kaj
oseba dobi od Watsuja, je individualno. Pri nekaterih pacientih je izvedljivo le najpreprostejše
zibanje in sproščanje, pri drugih pa se terapevt in pacient lahko premikata v nove položaje, ki se
spontano pretakajo enega v drugega. Do pravega Watsuja pride, ko nekdo čuti enako svobodo,
ne glede na to, s kom plava v bazenu. Svoboda, ki jo pacienti doživijo s terapevtom, je v vsakem
trenutku popolnoma prisotna v telesu. Način, kako se premikajo skozi zaporedja, je tako
spontano, kot je njihovo dihanje.
Za to tehniko je pomembno, da ima voda temperaturo malo nižjo od 37 °C. Terapevt mora
poznati pacienta, da bo lahko dosegel maksimalno sprostitev. Dobro je, da pozna meje osebe, s
katero dela in je nikoli ne potiska do skrajnih meja. Za pacienta je zelo pomembno, da se počuti
varno.
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Pacientovo glavo je treba ves čas podpirati, izogibati se moramo nenadnim gibom ali spuščanju.
Ko se mišice sprostijo, se poveča nevarnost hiperekstenzije. Nos in usta naj bodo vedno nad
vodo. Medtem ko pacient leži, naj terapevt poskrbi, da je v čim bolj udobnem položaju,
preprečiti je treba pretirano potapljanje nog, saj lahko pride do bolečin v ledvenem delu
hrbtenice.
V vodi je vsakdo malo drugačen, zato je pomembno, da se terapevt seznani s pacientovim
telesom in njegovimi reakcijami v vodi. Najboljši način za to je ples z vodnim dihom, pri katerem
terapevt z rokami nežno podpira pacienta pod hrbtom in vratom, ga vodi po vodi in ves čas
opazuje, kako se telo obnaša v vodi. Nekateri vzorci, ki se uporabljajo pri metodi Watsu, so:
Ples z vodnim dihom
Počasno vlečenje
Vlečenje za eno nogo
Vlečenje za dve nogi
Harmonika
Rotacije s harmoniko
Rotacija z bližnjo nogo
Rotacija z oddaljeno nogo
Zamahni
Potisnite okoli
Mirovanje
Vrtenje preko boka ali sredine
Watsu terapevt uporablja in združuje elemente masaže, terapije s pritiskom in mobilizacijske
terapije. Njegov glavni cilj je, da pacientom omogoči boljše počutje v telesu in jih pripelje do
stanja brez bolečin.
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6. del: Downov sindrom
(Valeria Balan, Associate Professor PhD, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD - Oba
avtorja sta enako prispevala pri pisanju poglavja in sta oba glavna avtorja)
Pregled literature
Raziskave Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so pokazale, da ima več kot milijarda ljudi
na svetu neko obliko invalidnosti. Ocenjujejo, da se bo število ljudi z določeno obliko
invalidnosti do leta 2050 podvojilo. V Evropski uniji imamo na leto približno 2,5% (104.000) od
5,2 milijona rojstev s prirojenimi nepravilnostmi; od teh prirojenih nepravilnosti približno 8%
predstavlja Downov sindrom (Evropska komisija, 2019). Po podatkih WHO je incidenca
Downovega sindroma 1 na 1.000 / 1.100 rojstev, Hwang et al. (2019, str. 2473) omenjajo 1 od
700 rojstev, Păcurar in sod. (2018, str. 208), 1 od 650/800 rojstev. Sierra Romero et al. (2014,
str. 293) poročajo, da je trisomija 21 ali Downov sindrom, najbolj znana človeška kromosomska
nepravilnost. To stanje je prvi opisal John Langdon Down (Sierra Romero et al., 2014, str. 293).
V približno 93% primerov se pojavi zaradi prisotnosti tretje kopije kromosoma 21 (Lauteslager,
2005, str. 21). Ta dodatni kromosom (trisomija) povzroča genetsko neravnovesje in povzroča
presnovne motnje na celični ravni, ki so odgovorne za značilnosti tega stanja. Ta vidik je vodil
Korenberja et al. (1994, str. 4997), ki meni, da lahko ljudje z Downovim sindromom
predstavljajo prototip za preučevanje človeške aneuploidije.
Mureşan in Coman (2011, str. 5) poročata, da trisomija 21 vključuje tri povezane skupine
sprememb: visoko specifične dismorfije, zaostajanje v rasti in duševno zaostalost. Duševna
okvara je stalna in se lahko giblje od hude do zmerne ali blage. Inteligenčni količnik (IQ) je med
20 in 85 (Mureşan & Coman, 2011, str. 10), pomeni pa predvsem upočasnjen napredek na vseh
razvojnih področjih. Downov sindrom "pomembno vpliva na življenje bolnikov z motnjo, pa
tudi na njihove družine in družbo, v kateri živijo, kar povzroča trpljenje ljudi in ekonomsko
breme" (Salehi in sod., 2009, str. 627).
Funkcionalni vidiki
Trisomija 21 je povezana s „najrazličnejšimi fenotipi“ (Korenber in sod., 1994, str. 4998), ki so jih
predstavili številni strokovnjaki. Nekateri jih predstavljajo v specializiranih knjigah (Lakatos &
Moldovan, 2000; Lauteslager, 2005; Teodorescu et al., 2007; Marcu et al., 2007); Mureşan &
Coman, 2011; Chilnicean, 2010; Curat, 2015 itd.), drugi v znanstvenih raziskavah, osredotočenih
na ljudi z Downovim sindromom.
V tem okviru bomo enotno predstavili značilne somatske vidike:
01.kratko in čokato telo; pod normalno povprečno višino. Otroci z Downovim sindromom
rastejo počasneje in ostajajo manjši kot otroci brez invalidnosti (Mureşan & Coman, 2011);
02.debele roke in noge;
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03.majhna glava z epikantnimi gubami (Bull, 2011, str. 393);
04.specifičen obraz; ploska lica / ploščat nosni koren (Bull, 2011, str. 393);
05.majhna usta (Bull, 2011, str. 393), relativno velik jezik nad štrlečo spodnjo ustnico (Mureşan
& Coman, 2011, str. 20);
06.majhna, okrogla, displastična ušesa; majhen slušni kanal (Chilniceanu, 2010, str. 32);
07.navzgor usmerjene poševne oči; široko razmaknjene oči. Bull (2011, str. 393) omenja tudi
navzdol spuščene veke;
08.kratek in debel vrat;
09.prsni koš v obliki lijaka in / ali sploščen prsni koš;
10.majhne in široke dlani; nekateri imajo en sam utor na sredini dlani (Bull, 2011, str. 393);
kratek peti prst s klinodaktilijo (Bull, 2011, str. 393);
11.večja kot običajno vrzel med palcem in drugim prstom na nogi (Bull, 2011, str. 393);
12.nizek mišični tonus (Leonard, 2002, str. 164; Fidler, 2005, str. 98; Bull, 2011, str. 396; Malak in
sod., 2013, str. 803; Matute-Llorente in sod., 2013, str . 1152; Paul et al., 2019, str. 1; Boer &
DeBeer, 2019, str. 1453), ki lahko vodi do:
težav s hranjenjem ali prebavne težave (zaprtje), zlasti pri otrocih (Mureşan & Coman, 2011,
str. 21);
napačne drže z neposrednimi učinki na položaj telesa (hrbtno-ledvena kifoza);
težave pri ohranjanju stoječega položaja. Lauteslager (2005, str. 47) meni, da je ohranjanje
stoječega položaja z razmaknjenimi nogami lahko kompenzacijski mehanizem, ki ga
povzroča neučinkovito ravnotežje ali nezadostna aktivacija mišic agonistov in antagonistov
okoli gležnja;
13.hiperlaksnost sklepov. Lakatos in Moldovan (2000, str. 18) pravita, da se največja
hiperlaksičnost pojavi v komolcu in kolenu. Posebno pozornost je treba nameniti tudi
atlantoaksialni nestabilnosti, ki je pri ljudeh z Downovim sindromom zelo pogosta, in sicer 10 %
do 20 % po Mortonu in sod. (1995, str. 115) in 15 % po Dedlow et al. (2013, str. 633). Od teh
potrjenih primerov ima le 18 % simptomov (Morton in sod., 1995, str. 115), ki se lahko kažejo
kot tortikolis in različni znaki kompresije hrbtenjače;
14.krhki sklepi zaradi zapoznele okostenelosti (Mureşan & Coman, 2011, str. 25). S staranjem se
lahko pojavi osteoporoza kot posledica zmanjšanega razvoja kostne mase (Marques-Aleixo et
al., 2013, str. 71). Njegov pojav je povezan tudi z nepravilno prehrano in pomanjkanjem gibanja
(Asonitou idr., 2018, str. 322);
15.senzorične in ortopedske nepravilnosti (Bittles et al., 2006, str. 222);
16.težnja k prekomerni telesni teži in blagi zmerni debelosti (Acharya, 2011, str. 30; MatuteLlorente et al., 2013, str. 1151; Paul et al., 2019, str. 1; Boer & DeBeer, 2019, str. 1453). Savucu
(2010, str. 1292) omenjajo, da je bil metabolični sindrom pogosto povezan s spremembo
lipidnega profila. Diabetes mellitus spada tudi na področje presnovnih motenj (Malak in sod.,
2013, str. 803; Asonitou in sod., 2018, str. 322; Paul in sod., 2019, str. 1).
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Očitno nagnjenost k prekomerni teži in debelosti vpliva na indeks telesne mase (Asonitou in
sod., 2018, str. 322; Marques-Aleixo, 2013, str. 71);
17.primanjkljaji v duševnem razvoju (Malak in sod., 2013, str. 803), ki so lahko blagi (IQ med 50
in 70), zmerni (IQ med 35 in 50) ali hudi (IQ med 20 in 35) (Bull, 2011 , str. 393). Acharya (2011,
str. 30) dokaže, da pri večini ljudi z Downovim sindromom duševna zaostalost ni huda, temveč
"blaga do zmerna". Posledica je počasen razvoj inteligence, pozornosti, verbalne komunikacije,
učenja, spomina in izvajanja motoričnih veščin (Malak in sod., 2013, str. 803).
Poškodbe sistemov in organov
Literatura razkriva vrsto funkcionalnih značilnosti in pojavnosti Downovega sindroma,
povezanih z drugimi stanji; toda ne pojavljajo se vsi pri isti osebi. Prisotnost večjega ali
manjšega števila funkcionalnih manifestacij (povezanih ali ne z različnimi stanji) je odvisna od
nabora kromosomov (Mureşan & Coman, 2011, str. 9), s katerim se oseba rodi. Salehi in sod.
(2009, str. 627) delijo isto mnenje in omenjajo, da trisomija prizadene več kot 300 genov, kar je
povezano z več manifestacijami, ki jih najdemo tudi v funkcionalni ravnini. Različni pogoji se
morda ne pojavijo od rojstva, ampak kasneje v življenju.
Literatura omenja naslednje funkcionalne težave, povezane z Downovim sindromom:
- srčne napake (Bittles et al., 2006, str. 222; Salehi in sod., 2009, str. 627; Bull, 2011, str. 396) in
bolezni srca (Paul et al., 2019, str. 1). Pogosto jih srečamo in negativno vplivajo na prilagajanje
naporu, kar je nezadovoljivo (Makhov in sod., 2018, str. 131);
- imunološke motnje (Korenber et al., 1994, str. 4997; Bittles et al., 2006, str. 222). Najpogosteje
se omenja povečano tveganje za levkemijo (Korenber in sod., 1994, str. 4997; Salehi in sod.,
2009, str. 627; Bull, 2011, str. 396);
-- težave z vidom - refrakcijske napake (Bull, 2011, str. 396), strabizem, anomalije zrkla, sive
mrene (Bull, 2011, str. 396);
- težave s sluhom (Bull, 2011, str. 396; Păcurar in sod., 2018, str. 209) - hipoakuzija ali celo
gluhost;
- težave, povezane z videzom, rastjo in zdravjem zob (Kalyoncu, Giray in Tanboga, 2018, str.
1368; Păcurar in sod., 2018, str. 209);
- endokrina stanja (Korenber et al., 1994, str. 4997; Bittles et al., 2006, str. 222), predvsem pa
težave s ščitnico (Salehi in sod., 2009, str. 627; Bull, 2011, str. 396 ; Păcurar et al., 2018, str.
209);
- dihalna stanja (Bittles et al., 2006, str. 222; Paul et al., 2019, str. 1);
- motnje pozornosti (Asonitou in sod., 2018, str. 322);
- depresija, pa tudi demenca, podobna Alzheimerjevi (Korenber in sod., 1994, str. 4997;
Hodapp in sod., 2019, str. 569), ki se lahko pojavi s staranjem (Acharya, 2011, str. 30);
- prebavne motnje (Bittles et al., 2006, str. 222; Salehi in sod., 2009, str. 627);
- tkivni dismorfizem (Malak in sod., 2013, str. 803).
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Ashworth et al. (2013, str. 1572) so pokazali, da imajo ljudje z Downovim sindromom
»Najpogosteje motnje spanja s pogostimi in daljšimi nočnimi budnostmi, pa tudi nemir,« in so
ugotovili, da se pri njih pojavijo »simptomi motenega dihanja spanja in vrsta drugih težav,
vključno s škrtanjem zob, upiranjem odhajanju v posteljo in spalno tesnobo." Po drugi strani pa
Bresling et al. (2011, str. 1092) poudarjajo, da se težave s spanjem v celotnem razvojnem
obdobju zmanjšujejo, medtem ko vse druge težave, povezane z apnejo v spanju, vztrajajo ali se
s staranjem poslabšajo (Acharya, 2011, str. 30).
Bull & Committee on Genetics (2011, str. 394) so pripravili statistiko, ki opozarja na delež in
pojavnost različnih zdravstvenih težav pri ljudeh z Downovim sindromom (tabela 1).
Tabela 1. Pogoste zdravstvene težave pri Downovem sindromu.

Vir: Bull & Committee on Genetics, (2011, p. 394))
Druga študija Lanzonija in sod. (2019, str. 5) omenja povezavo Downovega sindroma z vrsto
fizičnih in intelektualnih motenj, ki niso srčne nepravilnosti (tabela 2).
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Tabela 2: Odstotek nepravilnosti, ki se pojavi v posameznih organski sistemih,
pri otrocih z Downovim sindromom

Vir: Lanzoni et al. (2019, p. 5)
Motorični vidiki
Duševna zakasnitev je povezana z motoričnimi okvarami, ki so enake duševnim okvaram
(Teodorescu in sod., 2007, str. 143), ali pa so motorične sposobnosti veliko bolj prizadete kot
duševne sposobnosti (Lauteslager, 2005, str. 22). Zamude v prvih letih življenja so opazovali
Malak in sod. (2013, str. 803) - pride do zamud pri doseganju samostojnega sedečega položaja
(14 mesecev namesto 6 mesecev), plazenja (12 do 18 mesecev namesto 8 mesecev) in hoje (24
do 74 mesecev namesto 10 do 15 mesecev). Isti avtorji (Malak in sod., 2013, str. 803) menijo, da
se bruto motorične sposobnosti dosežejo v povprečni starosti, ki je včasih dvakrat večja od
povprečne starosti tipičnih otrok, ki se običajno razvijajo. Poleg tega je motorična zakasnitev
tudi neharmonična (Malak in sod., 2013, str. 803). Matute-Llorente et al. (2013, str. 1153), Paul
et al. (2019, str. 1) menijo, da so otroci in mladostniki z Downovim sindromom manj aktivni v
primerjavi z drugimi kategorijami ljudi z duševnimi motnjami. Poleg tega Bota (2016, str. 12)
opozarja, da je treba dekletom posvetiti še več pozornosti, ker so manj aktivne kot fantje, tako
da bo lahko njihov razvoj dosegel mejnike, ki so predvideni takio za invalidnost, kot za
kronološko starost. Glede starosti so Matute-Llorente et al. (2013, str. 1154) pokazali, da so
adolescenti z Downovim sindromom bolj sedeči kot mladostniki brez sindroma.
Rezultat teh težav so zelo slabe motorične sposobnosti in »povzročajo zaostanke v
psihomotoričnem razvoju in težave z učenjem« (Malak in sod., 2015, str. 1905). Dosežki
motoričnih sposobnosti ne napredujejo samodejno (Mureşan & Coman, 2011, str. 22), temveč
jih je treba v izobraževalnem procesu nenehno zunanje spodbujati, predvsem znotraj družine.
Ta stimulacija se mora začeti v otroštvu in nadaljevati vse življenje.
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Gotovo je, da vsako motorično izboljšanje vključuje intelektualni razvoj (Malak et al., 2013, str.
806), funkcionalni razvoj (Terblanche & Boer, 2013, str. 826; Bota, 2016, str. 12) in družbeni
razvoj (Bota , 2016, str. 12).
Ljudje z Downovim sindromom kažejo nizko raven vseh komponent telesne pripravljenosti
(Matute-Llorente et al., 2013, str. 1154). Savucu (2010, str. 1293) je prišel do zaključka, da imajo
ljudje z Downovim sindromom "nizko raven maksimalnega VO2, kar se sklada z nizko stopnjo
kardiovaskularne sposobnosti", ki je pod vrednostmi, ki so jih zabeležile druge kategorije
prebivalstva z duševno zaostalostjo. Nizko vzdržljivost so ugotovili tudi Matute-Llorente et al.
(2013, str. 1152), Asonitou et al. (2018, str. 322), Paul et al. (2019, str. 1), Boer in DeBeer (2019,
str. 1453) itd.
Literatura izpostavlja še druge psihomotorične težave ljudi z Downovim sindromom:
- Motnje ravnotežja (Meneghetti in sod., 2009, str. 231; Malak in sod., 2013, str. 803). Disfunkcija
na tej ravni povzroča težave, povezane z razvojem motoričnih veščin (Malak in sod., 2015, str.
1909). Glede ravnotežja Malak in sod. (2013, str. 803) trdijo, da so te težave "posledica
neustreznih kontrakcij mišic, ki ga povzročajo mišična oslabelost, duševna zaostalost, disfunkcija
v procesih senzorične integracije, hipoplazija hrustanca in nepravilna kostna gostota".
-Motnje koordinacije - fina koordinacija, koordinacija oko-roka, koordinacija telesnih segmentov
med izvajanjem različnih gibalnih akcij. Malak in sod. (2013, str. 805) menijo, da so nizke ravni
koordinacije odgovorne tudi za težave, ki nastanejo pri izvajanju motoričnih sposobnosti, pa tudi
za težave pri učenju načinov, kako si gibi sledijo. Po mnenju istih strokovnjakov so te težave
posledica hipoplazije korpusa kalozuma in malih možganov. Koordinacija hkrati zahteva
pozornost in koncentracijo (Malak in sod., 2013, str. 805), ki sta pomembni kognitivni funkciji;
zato lahko ljudje z blago duševno motnjo bolje opravljajo naloge koordinacije v primerjavi z
ljudmi z zmerno ali hudo motnjo. Poleg tega Savucu (2010, str. 1292) navaja, da je slaba
koordinacija, povezana s "počasnim reakcijskim časom in splošno večjo variabilnostjo gibanja",
odgovorna tudi za "težave pri številnih vsakdanjih dejavnostih in telesnih zmožnostih".
-Nestrukturirana shema telesa (brez razlikovanja med levo in desno roko). Slabe kognitivne
sposobnosti, intelektualna in psihomotorična nezrelost, kakovost informacijskih procesov, vse to
vodi do motenj v razvoju telesne sheme za ljudi z Downovim sindromom (Bălan in Mitrache,
2016, str. 365).
-nizka mišična moč (Matute-Llorente in sod., 2013, str. 1152; Asonitou in sod., 2018, str. 322; Paul
in drugi, 2019, str. 1);
-Motnje zaznavanja (Lauteslager, 2005, str. 24).
Zagotovo vse te težave vplivajo na motorično učenje ljudi z Downovim sindromom. Poleg tega so
težave z motoričnim učenjem povezane tudi s količnikom inteligence (Gilderthorp, Burns in
Jones, 2017, str. 285).
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Marcu in sod. (2001) navajajo, da se ljudje z Downovim sindromom, katerih inteligenčni količnik
je takoj pod normalno (60 do 70), lahko naučijo motoričnih sposobnosti, značilnih za kateri koli
šport. IQ pod 60 kaže na večje težave pri učenju in izvajanju športnih dejavnosti, kar zahteva
spreminjanje in prilagajanje sredstev, značilnih za različne športne discipline. Vendar pa mora
poleg IQ tudi izbira gibalnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali ljudje z Downovim sindromom,
upoštevati njihove funkcionalne zmožnosti in prednostne športne discipline.
Pomembno je, da se gibalna terapija vključi v dnevni intervencijski program za ljudi z
Downovim sindromom (Fragala-Pinkham, O'Neil in Haley, 2010, str. 162; Malak in sod., 2013,
str. 805; Matute-Llorente et al., 2013, str. 1154; Asonitou in sod., 2018, str. 331; Makhov in sod.,
2018, str. 131). Ne samo naključno, vadba mora trajati 60 minut in mora biti zmerno intenzivna
(MGotovo je, da izvajanje programa rednega gibanja blagodejno vpliva na vse kondicijske
komponente, katerih raven se izboljša (Asonitou in sod., 2018, str. 331; Paul in drugi, 2019, str.
4). Učinki 60 minut se kažejo v zmanjšanju bolezni, povezanih s sindromom: osteoporoze,
presnovnega sindroma itd.
Posebno pozornost je treba nameniti učenju ravnotežja, ker ima pomembno vlogo, tako v
mirovanju kot v gibanju (Bălan, Cernea in Georgescu, 2016, str. 315). Moteno ravnotežje
poudari razkoračena stoja (Lauteslager, 2005, str. 47), s katero osebe z DS držijo stoječi položaj,
saj se bojijo, da se ne bodo mogli spustiti ali se dvigniti brez opore - ograje ali druge osebe
(Bălan, Cernea , & Georgescu, 2015, str. 261). Pomanjkanje ravnotežja se pozna tudi pri: pozno
shodijo, (3 ali 4 leta), pogosti padci med tekom, težave in strah pri učenju vožnje s kolesom in
težave pri ustavljanju kolesa, strah ali celo panika, da bi ostali sami na zibajoči površini.
Zdi se, da je ta zadnji problem specifičen za ljudi z Downovim sindromom v primerjavi z
drugimi osebami z duševnimi motnjami (Bălan, Cernea in Georgescu 2015, str. 264). Zgodnje
učenje ravnotežja pozitivno vpliva na hojo ljudi z Downovim sindromom (Bandong, Madriaga in
Gorgon, 2015, str. 39), pa tudi na njihovo sposobnost varnega spreminjanja smeri gibanja, kar
ima neposredne učinke na kakovost gibanja (Malak in sod., 2015, str. 1908). Strokovnjaki
priporočajo prilagojene motorične aktivnosti (Fragala-Pinkham, O'Neil in Haley, 2010, str. 163)
kot najbolj koristne za ljudi z Downovim sindromom, tako jim je dana priložnost, da izkusijo
nove situacije, ki jim pomagajo pridobiti nekaj avtonomije.
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Način učenja motoričnih veščin je v veliki meri odvisen od posameznika. Možna so obdobja, ko
se napredek pojavlja hitro, ko je tempo povsem blizu tempu tipičnih oseb (Mureşan & Coman,
2011, str. 27). Ta obdobja se izmenjujejo z obdobji stagnacije in z obdobji očitne regresije. Res je,
da nenehna zunanja stimulacija vodi do napredka na vseh ravneh, vendar je stalna aktivnost
bistveni pogoj za ohranitev pridobitev tudi v odrasli dobi. Pomembno je, da učimo motorične
veščine tehnično pravilno, ne glede na starost učenca (Bălan, 2015, str. 46).
Malak in sod. (2015, str. 1909), Bota (2016, str. 12) in Alesi et al. (2018, str. 2) poudarjajo gibalne
sposobnosti (hoja, tek, skakanje), ker so ključni dejavnik pri določanju ravni telesne aktivnosti,
telesne pripravljenosti in sestave telesa. To trditev podkrepita Winders (1997) in Wieczorek
(2008), ki v svojih študijah dokažeta, da so vidiki, povezani s tekom, ki so problematični pri
ljudeh z Downovim sindromom, odvisni od hitrosti, vrtenja trupa in faze leta. Poleg tega
Popescu (2016, str. 7-8) trdi, da je bila izgradnja praktičnih gibalnih sposobnosti vedno zelo
pomembna za invalide.
Med motoričnim učenjem je treba upoštevati, da nekateri ljudje z Downovim sindromom težko
prehajajo iz enega giba v drugega, medtem ko drugi ne morejo izvajati preprostih gibov ali ne
morejo izvajati preprostih gibov z lahkoto, lahko pa izvajajo zelo zapletene gibe z visoko stopnjo
tehnične zahtevnosti. V skladu s priporočili Malak in sod. (2013, str. 805), mora učni načrt hkrati
upoštevati več razvojnih področij. Za to zgoraj omenjeni strokovnjaki priporočajo oceno
motorične funkcije in ravnotežja, da bi lahko načrtovali ustrezno fizioterapijo.
NDrugo pomembno vprašanje, ki ima neposreden vpliv na motorične učne sposobnosti, je
velika razširjenost prekomerne telesne teže in debelosti med ljudmi z Downovim sindromom
(Matute-Llorente et al., 2013, 1151). Upoštevati je treba, da se ljudje z Downovim sindromom
večinoma učijo z imitacijo (Bota, 2016, str. 11), ker so za njihov kognitivni fenotip značilne "moči
v vidnem spominu, vizualno-motorična integracija in vizualna imitacija" (Gómez et al. , 2020, str.
40). Sodelovanje, komunikacija in vključevanje v dejavnosti skupaj z drugimi ljudmi, z ali brez
invalidnosti, deluje pozitivno in olajša učenje. Tudi če so ljudje z Downovim sindromom vključeni
v organizacijo, kjer imajo možnost samostojne vadbe, še vedno potrebujejo pomoč, ker se učijo
z zelo majhnimi koraki (Malak, 2015, str. 1907), ki temeljijo na pridobljenem motoričnem
vedenju in izkušnjah, pridobljenih v prejšnjih fazah (Lauteslager, 2005, str. 15). Tako se
motorično vedenje gradi v zaporednih fazah, pozabljanje pa je omejeno.
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Socialni vidiki
Socializacija otrok z Downovim sindromom se začne v družini, preko matere in drugih
sorodnikov (primarna socializacija) (Negulescu, 2006, str. 5), tako ustvarimo trdno in stabilno
družinsko okolje, kar pomeni ugodno in spodbudno klimo (Mureşan & Coman, 2011, str. 88).
Pomembno je vedeti, da otroci z Downovim sindromom razvijejo bolj tesne odnose s starši in
brati in sestrami, če jih primerjamo z otroki z drugimi motnjami v duševnem razvoju (Gomez in
sod., 2020, str. 40), kar pomeni, da je za te družine situacija manj stresna.
Poteze obraza, značilne za Downov sindrom, naredijo to invalidnost vidno, kar vpliva na
medosebne odnose in lahko spodbudi željo po izolaciji (Betancor in sod., 2016, str. 316; Gomez
in sod., 2020, str. 40). To se ne bi smelo zgoditi - družine, ki skrbijo za otroke in osebe z
Downovim sindromom, je treba spodbujati, da se čim bolj vključijo v svoje okolje in jih bolj
integrirati v družbo.
Primarna integracija se nadaljuje v šolah in vrtcih (sekundarna socializacija) (Negulescu, 2006,
str. 5), kjer morajo osebe z Downovim sindromom razviti spretnosti za medosebne odnose. Po
Buzalič in Buzalič (2000) je socialna vključenost otrok z Downovim sindromom, ki imajo brate in
sestre, olajšana že v zgodnjem otroštvu zaradi interakcije s sorojenci, kar ima očitne blagodejne
učinke.
Marcu in sod. (2007, str. 99) menijo, da se ljudje z Downovim sindromom ne morejo prilagoditi
zahtevam družbenega okolja zaradi svoje socialne nezrelosti in nikakor ne zaradi pomanjkanja
medosebnih spretnosti. To vprašanje obravnava tudi Acharya (2011, str. 30), ki poudarja
"pozitiven temperament in socialno odzivnost, redko pojavljanje neprilagojenega vedenja in
razmeroma močne prilagoditvene sposobnosti" ljudi z Downovim sindromom.
Poleg tega Marcu in sod. (2007, str. 99) menijo, da lahko otroci postanejo dobro integrirani kot
odrasli zaradi svoje individualne prilagoditve in ne zaradi izboljšanja inteligence. Iz tega razloga
otrok z Downovim sindromom ne smemo izolirati od drugih otrok, temveč nasprotno, z njimi je
treba vzpostaviti stik (Mureşan & Coman, 2011, str. 51), z njimi se morajo igrati, kadar koli je to
mogoče. Otroci z Downovim sindromom imajo enake potrebe kot drugi otroci; potrebujejo
prijatelje, vključenost v skupino, da so ljubljeni in, da pripadajo skupnosti (Mureşan & Coman,
2011, str. 64).
Instrument, ki olajša socializacijo in vključevanje ljudi z Downovim sindromom, so gibalne
dejavnosti, kot so telesna vzgoja, šport, prostočasne dejavnosti, fizioterapija, dejavnosti
izražanja telesa (Dragnea in Bota, 1999, str. 24). Socializacija, ki se je razvila kot rezultat vadbe
motoričnih aktivnosti, je kompleksen pojav (Dragnea in sod., 2001, str. 3), ki poteka v dveh
smereh: socializacija znotraj gibalnih akcij in poudarjanje socializacijskih učinkov motoričnih
aktivnosti.
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Motorične aktivnosti omogočajo posamezniku, da pridobi samozavest, da bolje razume svoje
lastnosti in prednosti v odnosu do drugih ljudi. Fizična, duševna in motorična dobrobit so zelo
vidni in segajo v družbene skupine, ki ji posameznik pripada. Toda ljudje z Downovim sindromom
imajo omejeno zavest o svojih lastnostih in sposobnostih. Nekatere od teh lastnosti in
sposobnosti (intelektualne, družbeno-vedenjske in druge) lahko spoznajo samo s pomočjo
družine, prijateljev in drugih ljudi, ki jih srečajo med različnimi dejavnostmi, v katere so vključeni.
Motorične dejavnosti poudarjajo biopsihosocialne sposobnosti oseb z Downovim sindromom in
jim pomagajo razumeti sebe in se primerjati z drugimi. Poleg tega z vadbo različnih športnih
panog osebe z Downovim sindromom omogočajo vrstnikom, da jih spoznajo, odkrivajo njihove
lastnosti in sposobnosti (Bota, 2016, str. 7). Sistematično izvajanje športnih dejavnosti razvija
občutek pripadnosti skupini, sposobnost ocenjevanja vrstnikov in sebe, upoštevanje dejanj
drugih in močno prispeva k izobraževanju zaradi svoje specifičnosti, in sicer tekmovalnosti in
skupinskega duha (Marcu et al., 2002, str. 80).
Vseskozi družabno življenje ima več kot 50 % ljudi z Downovim sindromom (Leonard in sod.,
2002, str. 163) težave s komunikacijo. Kar zadeva spol, Leonard in sod. (2002, str. 164) 
ugotavljajo, da moški potrebujejo več pomoči in podpore za komunikacijo v primerjavi z
ženskami.
Počasen razvoj komunikacije (Malak in sod., 2013, str. 805), pa tudi »relativna šibkost v
ekspresivnem jeziku, sintaktiki in besednem delovnem spominu« (Gomez in sod., 2020, str. 40)
vplivajo na odnose. Vendar praksa različnih gibalnih dejavnosti prispeva k pridobivanju vrhunskih
načinov komunikacije in interakcije (Popescu, 2001, str. 93). Malak in sod. (2013, str. 805)
podpirajo to idejo z izjavo, da terapija, namenjena razvoju motoričnih funkcij in izobraževanju
duševnih sposobnosti, tem ljudem omogoča sodelovanje v družbenem življenju. Pozitivni učinki
na komunikacijo se pojavijo tudi kot posledica povezovanja gibalnih aktivnosti s terapijo s
pomočjo živali. Primer v zvezi s tem je poskus Griffioena in Enders-Slegersa (2014, str. 565), ki sta
vodne aktivnosti povezovala s terapijo z delfini.
Ljudje z Downovim sindromom kažejo veliko empatije, jo izražajo z nasmehi, so odprti in topli do
drugih, kar nadomešča vrzeli na drugih manj razvitih področjih (Fidler, 2005, str. 90). So tudi
prijazni (zlasti dekleta) (Leonard idr., 2002, str. 163), občutljivi, ljubeči, navezani na svoje ljubljene
in živahni, ko delajo kaj, kar jim je všeč.
Dobro razumejo, kaj storiti, vendar se odzivajo v nasprotju s pričakovanji (Mureşan & Coman,
2011, str. 33). Ko so prisiljeni narediti nekaj, kar jim ni všeč, dajejo vtis, da želijo dražiti, izzivati in
celo mučiti tiste okoli sebe (Mureşan & Coman, 2011, str. 33). Ko so motivirani, cenjeni in imajo
spodbudo, da nekaj naredijo, uživajo in sodelujejo z drugimi. Ne smemo pa pozabiti, da imajo
ljudje z Downovim sindromom nizko sposobnost koncentracije, se hitro utrudijo in se
zdolgočasijo.
Leonard in sod. (2002, str. 163) navajajo, da starejši ljudje z Downovim sindromom lažje
sodelujejo in se socialno integrirajo kot otroci. Ne glede na starost pa velja, ko enkrat spoznajo
neko dejavnost in njene zabavne vidike, pokažejo dober občutek za posnemanje vedenja (Fidler,
2005, str. 97). Opozorili bi še radi, da jim sram, kot zelo močno čustvo, pogosto preprečuje, da bi
opravili neko dejavnost, ki jo zmorejo.
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Občutek strahu pa imajo slabo izražen, še posebej, če zaupajo ljudem okoli sebe. Gomez in sod.
(2020, str. 40) poročajo, da ljudje z Downovim sindromom "kažejo manj motenj v vedenju in
čustvovanju, kot drugi ljudje z motnjami v duševnem razvoju".
Gotovo je, da se „socialna inteligenca teh oseb lahko izboljša z dovolj zgodnjimi intervencijami“
(Bull & Committee on Genetics, 2011, str. 393).
Na koncu lahko ugotovimo, da so prilagojene gibalne dejavnosti pomembne socialne dejavnosti,
ki dajejo ljudem z Downovim sindromom priložnost, da se fizično in duševno razvijejo, se naučijo
česa novega, se pridružijo vrstnikom, ki imajo enake težave, delijo svoje dosežke z družino,
prijatelji in ljudmi, ki jim pomagajo, da se učinkoviteje prilagodijo različnim socialnim situacijam
(Bull & Committee on Genetics, 2011, str. 393).

Posebni vidiki poučevanja plavanja za ljudi z Downovim sindromom
Tudi osebe z Downovim sindromom se lahko naučijo motoričnih veščin, potrebnih za plavalne
tehnike, vendar to od učitelja ali trenerja zahteva več časa, več pozornosti in veliko potrpljenja
(Bălan, 2018, str. 437). Učenje plavanja in utrjevanje gibov vodi do doseganja nekaterih dodatnih
ciljev (Moanţă et al., 2006, str. 86), kot so:
-premagovanje psiholoških strahov - plavanje pomaga ljudem z Downovim sindromom
premagati strah pred vodo in globoko vodo, povečuje samozavest (Fragala-Pinkham, O'Neil in
Haley, 2010, str. 163), vsaka pridobljena spretnost pozitivno vpliva, olajša pridobivanje novih
veščin, jim daje možnost, da se prosto gibljejo v neobičajnem okolju, kjer so razlike med njimi in
drugimi manj očitne (Bălan, 2018, str. 437);
-povečanje motivacije za pridobivanje novih gibalnih spretnosti - npr. učenje skoka v vodo sede
na robu bazena, vodi k povečanju želje po učenju skoka v vodo stoje;
-zadovoljuje potrebo po gibanju - ob upoštevanju interesov in potreb udeleženca.

Osnovne tehnike plavanja
V začetni fazi udeležence z Downovim sindromom seznanimo z okoljem bazena, samim bazenom
in vodo. Takoj po vstopu v vodo se začne proces prilagajanja na to okolje. S tem korakom
omogočimo telesu, da prestopi iz običajnega, naravnega okolja, kjer veljajo znani biomehanski in
fiziološki zakoni, v nespecifično okolje, ki drugače deluje na udeleženca. To ugotavljata tudi
Arnheim in Sinclair (1995, str. 161), ki pravita, da nobena druga točka v programu plavanja ni tako
kritična in težko dosegljiva za invalide, kot začetna faza.
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Pred vstopom v vodo je dobro, da učitelj pripravi dodatne korake (Arnheim & Sinclair, 1995, str.
157, prilagojeni in dopolnjeni):
uporaba “sprostitvenega treninga” - ležanje z obrazom navzdol ali z obrazom navzgor na
klopi (ali kaj podobnega), kar omogoča zavzemanje vodoravnega položaja telesa, ki je enak
kot v vodi;
izvajanje gibov, ki posnemajo gibe v vodi - v ogrevalnem delu, da telo pripravimo na napor;
uporaba pripomočkov, ki pomagajo pri navajanju na moker obraz in telo - prhanje pred
vstopom v vodo, drgnjenje z mokro brisačo;
igranje z vodo: čofotanje z nogami in rokami in sedenje na robu bazena;
sedenje na robu bazena z nogami v vodi in brcanje - pomaga pri prilagajanju na
temperaturo vode in zmanjša strah pred vodo.
Prilagajanje na vodo je odvisno od različnih zunanjih dejavnikov: temperature vode, globine
vode, okolice bazena itd. Pa tudi od notranjih dejavnikov: invalidnost in z njo povezani pogoji,
starost, čustvena stabilnost, motivacija, sposobnost koncentracije itd .
Arnheim in Sinclair (1995, str. 157) priporočata, da mora biti temperatura vode najmanj 26,7 °C,
globina pa 1 m. Fragala-Pinkham, O'Neil in Haley (2010, str. 164) poročajo, da so izvajali vodne
programe pri temperaturi vode med 27,7 °C in 30,5 °C in globini vode med 0,9 in 3 m. Bazen
mora biti opremljen s stopnicami ali lestvami, ki omogočajo vstop in izstop iz vode.
Plitvih bazenov ni priporočljivo predolgo uporabljati, ker se ljudje z Downovim sindromom
naučijo, da lahko vedno stopijo na dno bazena, če imajo kakršne koli težave (na primer: voda jim
pride na oči). Težava v globokem bazenu, ko ne čutijo več dna, pa je, da se lahko ustrašijo in to
povzroči nove neželene reakcije: odklanjanje vstopa v vodo, ne želi spustiti roba bazena, trajno
potrebuje pripomoček v vodi med plavanjem itd. V takem primeru je treba učenje znova začeti
od začetka.
V učnem procesu oseb z duševno motnjo, mora učitelj vedno pomagati. Na začetku je celo
priporočljivo, da učitelj učenca podpira z rokami, da daje občutek varnosti. To pomeni, da vse
gibanje izvajata skupaj - hoja po bazenu, skakanje, premikanje predmetov itd.
Po Arnheimu in Sinclairju (1995, str. 158) je treba v tej fazi učenja posebno pozornost nameniti
igri. Upoštevati je pa treba stopnjo invalidnosti, starost učenca in pripravljenost za sodelovanje.
Igre je treba pogosto spreminjati, morajo biti privlačne, da pritegnejo pozornost plavalca in, da
jo tudi zadržijo. Nekateri ljudje z Downovim sindromom ne marajo iger, raje imajo "klasične"
vaje in učenje.
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Ko je oseba z Downovim sindromom uspešno vstopila v vodo in se navadila na "delovni
prostor", je naslednji korak učenje dihalnih tehnik in učenje novih položajev telesa na vodi.
Učitelj naj pokaže, kako se vaja izvede in nato dela skupaj z učencem, pri tem ima v mislih to, da
se ljudje z Downovim sindromom zelo dobro učijo z oponašanjem.
Za učenje tehnik dihanja je najbolje uporabiti igre, zlasti take, pri katerih predmete
premikamo "s pihanjem" in vaje, pri katerih učenec potopi obraz in "dela mehurčke v vodo."
Zavedati se je treba, da ima dihanje pomembno vlogo pri učenju plavalnih tehnik (Casey &
Emes, 2011, str. 328).
Učenje položaja telesa na vodi je lahko zelo zahtevno. Pri plavanju telo leži na vodi v
vodoravnem položaju na trebuhu (ventralno) ali leže na hrbtu (dorzalno), roke pa so iztegnjene
vodoravno. Učenje pravilnega položaja ležanja v vodi na trebuhu, je razmeroma enostavno v
primerjavi z učenjem ležanja na hrbtu, zlasti za osebe, ki ga tega zmorejo ali ne želijo narediti
niti na kopnem. Učitelj osebo z Downovim sindromom najprej nauči zavzeti pravi položaj na
kopnem, pomaga si z različnimi vajami, ki jih izvaja skupaj z učencem. Nato je pa treba z vajami
nadaljevati tudi doma, skupaj s starši. Ko se nauči hrbtnega položaja na kopnem, učenec
nadaljuje z vajami v vodi, najprej ob robu bazena. Uporabimo lahko različne plavalne
pripomočke: desko, plavajoči pas, črva (tubo). Učitelj naj pokaže učencem, kako jim voda
“pomaga plavati”, če so v njej sproščeni in mirno dihajo (Arnheim & Sinclair, 1995, str. 157).
Učitelj mora biti vedno v vodi, blizu učenca z Downovim sindromom, tako da ga lahko podpira v
različnih položajih; postopoma pa ga izpusti in spodbudi k samostojnemu plavanju.
Zatem, ko se nauči pravilnega položaja v vodi in lebdenja na vodi, je naslednji korak učenje
drsenja, ki poleg lebdenja vključuje še vodoravno gibanje telesa.
Za lažje učenje in kot pomoč začetnikom pri premagovanju strahu pred vodo, lahko uporabimo
tudi različne dinamične igre. Tako bo postopoma voda postala znano okolje, in bo prehod na
učenje plavalnih gibov lažji, napredek pri učenju različnih tehnik, pa bo hitrejši. Različne vaje in
igre lahko izvajamo posamično, lahko pa tudi v kombinacijah.
Med plavalnimi učnimi urami moramo upoštevati, da:
je posebno pozornost treba nameniti varnosti učenca. Nič ne sme biti prepuščeno naključju;
poudarjamo previdnost glede zdravstvenega stanja učenca, saj lahko osebe z Downovim
sindromom trpijo zaradi atlantoaksialne nestabilnosti (nestabilna povezava med okcipitalno
kostjo in prvim vretencem)
učitelj naj bo v vodi ves čas učnega procesa in po potrebi pomaga učencu;
osnovne tehnične elemente vseh štirih plavalnih tehnik učimo postopoma, v zaporednih
fazah, s točno določenimi vajami;
vaje in naloge, morajo upoštevati potrebe in zmožnosti učenca;
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največkrat je učiteljeva potrpežljivost do oseb z motnjami v duševnem razvoju ključnega
pomena za uspešno učenje motoričnih sposobnosti, potrebnih za plavanje;
bistvenega pomena je zviševanje motivacije;
nove veščine, ki se jih je treba naučiti, naj vzbujajo zanimanje učencev;
individualno delo je zaželeno vsaj v prvi fazi učenja (Bălan, 2018, str. 437);
prehod iz plitvega bazena v globoki del naj bo postopen, tako da se bo oseba z Downovim
sindromom navadila na globino vode.

Kadar se osebe učijo plavati v globokem bazenu, bodo gibi, ki jih oseba uporablja za hojo,
uporabljeni za gibanje v vodi. Gibanje poteka s pomočjo učitelja (telo učenca je čim bolj
vodoravno iztegnjeno v vodi, uporabimo posebne pripomočke za varnost in plovnost, ki jih
izbere učitelj - plavalni obroč, plavalni pas, črvi - rezanci, plavalna deska) ali samostojno, v tem
primeru oseba z Downovim sindromom (ki uporablja različne pripomočke za plovnost) izvaja
gibe nog, ki jih pokaže učitelj. Poudarek naj bo na varnosti invalidnega udeleženca.
Število vadbenih enot, v katerih se učimo osnovne plavalne tehnike, se od osebe do osebe
razlikuje. V vsakem primeru se bo plavalec slej ko prej naučil nekaterih temeljnih tehničnih
spretnosti in nekatere bo izboljšal. Jasne razmejitve ni, faze učenja si sledijo odvisno od
spretnosti učenca, pa tudi učiteljevega strokovnega znanja.

Učenje osnovnih tehnik plavanja
Pri ljudeh z Downovim sindromom pri učenju plavanja ne upoštevamo klasičnega
zaporedja učenja, kjer lahko hkrati učimo kravl in hrbtno, čemur sledi prsno in delfin. Te
osebe se vedno najprej začnejo učiti kravl. Šele potem, ko se temeljito in pravilno naučijo te
tehnike, začnemo s hrbtnim in ostalimi tehnikami.
Faze učenja plavalnih tehnik so enake kot pri tipičnih osebah, vendar je potrebno več časa.
Na to vplivajo tako morfološke kot fiziološke značilnosti invalidnosti (Marques-Aleixo, 2013,
str. 78) in nivo posameznih elementov telesne pripravljenosti - koordinacije, gibljivosti,
vzdržljivosti, moči.

Med učenjem je treba upoštevati:
Posnemanje učitelja in njegovih gibov je za učenje ključno. Tudi v fazi utrjevanja učitelj
"plava na kopnem" skupaj z udeležencem, ki je v vodi.
Pri ljudeh z Downovim sindromom vaj za drsenje ni priporočljivo ponavljati zelo dolgo.
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Učenci, ki so drsenje združili s plavanjem z eno roko, kjer vdihnejo pri vsakem zaveslaju so imeli
težave, ko so poskusili plavati celo tehniko kravl - med učenjem drsenja in vajo ni bilo
pozitivnega prenosa in za to so še naprej so plavali kravl, tako da so drseli in držali roke v
vodoravnem položaju. Zelo težko je popraviti slabo naučeno tehniko pri ljudeh z Downovim
sindromom. Zato priporočamo uporabo, da vaje za drsenje uporabljate kratek čas (Na primer:
pri kravlu drsenje uporabljano le, dokler učenci ne razumejo, kako obrniti glavo za vdih, nato
nadaljujemo z učenjem celotne tehnike plavanja).
Posebno pozornost posvetimo tudi skakanju v vodo. Priporočamo, da se učenje skoka z
roba bazena začne šele, ko učenec zelo dobro obvlada izdihovanje v vodo, da preprečimo
vdihavanje vode skozi nos. Učenci izkušnje slabega skoka nočejo ponoviti. Takrat mora
učitelj govoriti z učencem, da bo ta razumel, da se to lahko ponovi, toda učitelj ga spodbudi,
da ne odneha. To velja tudi, ko se udeleženci učijo štartnega skoka z roba bazena ali
štartnega bloka, saj pri nepravilnem skoku lahko telo učenca boleče udari v vodo. Na
plavalnih tekmovanjih lahko ljudje z Downovim sindromom nastop začnejo v vodi ali s
skokom z roba bazena (na noge ali na glavo) ali pa skočijo s štartnega bloka (na noge ali na
glavo). Upoštevanje FINA pravil je obvezno (tako med startom, kot tudi ves čas tekme).
Vsako odstopanje od pravil pomeni diskvalifikacijo športnika.
Učenje plavalne tehnike vedno začnemo z učenjem gibanja nog. Sledi učenje celotne
plavalne tehnike. Sprva uporabljamo različne plavalne pripomočke, ki pa jih sčasoma in z
osvojenim znanjem, postopoma opustimo;
Med učenjem, utrjevanjem in izboljševanjem plavalne tehnike naj bo poudarek na pravilni
izvedbi gibov (Bălan, 2018, str. 432);
pri prsnem in delfinovem slogu, je poudarek na simetrični izvedbi v isti ravnini (tako z
rokami kot z nogami);
Delfinove tehnike ne učimo, kadar imajo osebe atlantoaksialno nestabilnost;
Največkrat učimo enostaven nadvodni obrat. Kadar učimo tekmovalni obrat s prevalom, za
kravl in hrbtno, se prepričamo, da oseba ne trpi zaradi atlantoaksialne nestabilnosti;
Ko se oseba z Downovim sindromom nauči samostojno gibati v vodi, bi bilo dobro, da se
vključi v plavalno skupino (Bălan, 2018, str. 437). Upoštevati je pa je treba njihove želje.
Otroke z DS vključujemo v manjše skupine, ker so nepredvidljivi in jih je treba ves čas
nadzorovati.
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Tiste, ki plavajo dobro, pa lahko vključimo v skupino s tipičnimi plavalci, ki imajo približno enako
tehnično raven plavanja, kot učenec invalid. Vključevanje osebe z Downovim sindromom v
skupino vključuje prilagajanje programa treninga glede na značilnosti in zmožnosti vseh
udeležencev. Učitelj, pa tudi vsi športniki v skupini, morajo biti veliko bolj previdni, da se
izognejo morebitnim nesrečam, pokazati je treba razumevanje in empatijo ter imeti zelo dobre
komunikacijske sposobnosti (prilagojeno po Izquierdo-Gomez & Diaz-Cueto, 2017, str. 44,
dopolnjeno). Tako se razlike med osebo z Downovim sindromom in tipičnimi ljudmi zmanjšajo,
kar ustvarja pogoje, da vsi plavajo kot enaki. Tako postane plavanje instrument vključevanja in
spoštovanja, širjenja pozitivnih vrednot in sprejemanja, postane družbena dejavnost, ki presega
geografske, politične in ekonomske meje (prilagojeno po Shriver, 2015);
Mureşan in Coman (2011, str. 88) ter Fragala-Pinkham, O'Neil in Haley (2010, str. 170)
priporočajo pogosto ocenjevanje oseb z Downovim sindromom. Ocena prinaša podatke o
učnem napredku in pomaga oblikovati sliko o tem, kaj bi morali pričakovati od ljudi z
Downovim sindromom, kako pristopiti k njim, da bi dosegli cilje;
v primeru neželenega vedenja ne smemo sprejeti nobenega odstopanja od pravil (če
obstajajo). Starši in vzgojitelji morajo biti obveščeni o tem, kaj njihovi otroci počnejo v
skupini. Cilj tega pristopa je utrditi želeno vedenje, vidik, ki so ga predstavili tudi Patel in sod.
(2018, str. 221);
napredek ljudi z Downovim sindromom pri učenju plavanja poteka z majhnimi koraki.
Njihove individualne značilnosti in z njimi povezani pogoji puščajo sledi v celotnem
izobraževalnem procesu (Bălan, 2018, str. 437).
Učenje specifičnih motoričnih veščin se nadaljuje tako, da ljudje z Downovim sindromom utrdijo
in izboljšajo tiste spretnosti, ki so potrebne za varno gibanje po vodi (Bălan, 2018, str. 437). Ko
se enkrat naučijo plavati, to lahko postane pomembno sredstvo intervencijskega programa, v
katerem sodelujejo ljudje z Downovim sindromom in je prijetna alternativa (Boer & DeBeer,
2019, str. 1453) za trening na suhem. Plavanje je pogosto najljubša disciplina ljudi z Downovim
sindromom (Winell & Burke, 2003, str. 439; Kerstiens & Green, 2015, str. 199), v nasprotju s
športnimi disciplinami, kjer je stik med nasprotniki stalno prisoten (boks, nogomet, rokoborba).
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DEL B: Koraki učenja plavanja za
štiri različne skupine
invalidnosti
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Uvod
(Dr Katerina Asonitou, Balan V., Čander J. Dr Sophia Charitou, Anna Galaiou, P.E. Teacher,
Jeromen T., Professor Dimitra Koutsouki, Nikodelis T., Ntampakis I., Mujea A.M.)
Plavalne korake in vaje smo zasnovali in izvedli za štiri vrste invalidnosti: motnjo avtističnega
spektra (ASD), nevrološke motnje, telesne poškodbe ter Downov sindrom. Preden jih
predstavimo, začnimo z nekaj posebnimi nasveti za učitelje plavanja, ki delajo z otroki s
posebnimi potrebami.
Predlagamo, da učitelji plavanja pred začetkom vadbe:
Plavalce (ali njihove starše in skrbnike) vprašate, če imajo kakršne koli zdravstvene težave.
Plavalce večkrat ocenite - na začetku, na sredini in na koncu programa. Tako boste lažje
spremljali napredek.
Začetno oceno uporabite za pripravo individualnega programa ter za določanje kratkoročnih
in dolgoročnih ciljev.
Na vsako učno enoto se pripravite in si načrt napišite (tudi, če ga nato spremenite, ker se
prilagajate potrebam plavalca).
Ocenite vsako učno enoto - poiščite povratne informacije, ki vam bodo omogočile, da
prilagodite posamezne korake.
Vodite dnevnik dela, ta lahko pomaga pri refleksiji.
Spremljate napredek plavalcev in preverjate doseganje zastavljenih ciljev.
Prilagodite korake sposobnostim plavalcev in individualnim omejitvam.
Vsak človek ima neka področja močnejša in druga šibkejša, za to začnite z vajami, ki
vključujejo močne plati. To bo okrepilo samozavest plavalcev.
Sodelujete s starši, pogovorite se o spremembah v vedenju plavalcev, opozorite na
napredek. Pokažite staršem tudi to, da cenite njihov trud in prispevek.

Nasveti za učitelje plavanja:
Prva stvar, še preden začnete učiti tehniko, je pridobivanje zaupanja. Najprej z učenci
vzpostavite dober odnos in to enostavno naredite tako, da se pogovorite z njimi o njihovih
izkušnjah z vodo in o tem, kaj bi radi dosegli. Še posebej previdni bodite pri odraslih, ker se
zavedajo, da so cilj naučiti se plavati dolgo odlašali in jim je dostikrat težko, ko pridejo na
tečaj. Pogovorite se z njimi in jih pomirite, da se nikoli ni prepozno in da niso krivi oni, da se
v mladosti niso naučili plavati. Poslušajte njihove zgodbe in zgodnje izkušnje, da se bodo ob
vas počutili sproščeno.
Bodite potrpežljivi in naklonjeni, dovolite, da se vsak uči v svojem tempu. Ne pozabite, da ste
tam, da učencem pomagate in jih usmerjate - ne pa, da jih potiskate v vododa bi jim
pokazali, kar jih želite naučiti.
Bodite radodarni s pozitivnimi povratnimi informacijami, vendar ne oklevajte in povejte
plavalcu začetniku, če bi kaj lahko naredil bolje.
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Pomagajte jim, da se v vodi počutijo varno; če lahko, najdite mirno okolje, ki omogoča
zasebnost, saj je plavalcem začetnikom pogosto nerodno, ker ne znajo plavati. Ne mešajte
učnih skupin - ne učite odraslih skupaj z otroki ali sredi natrpanega bazena.
Začnite tako, da jih naučite osnovnih veščin, v vodi, ki je dovolj plitva, da se vsak lahko
dotakne dna, in ko bodo obvladali osnove, se premaknite na globlji del bazena, če je to
mogoče.
Vedno vadite v varnem okolju.
Plavalne vaje naj vedno sledijo od lažje k težjim.
Kompleksne gibe razdelite na manjše in nato vadite vsakega od teh gibov posebej, nato pa
še skupaj. Na primer, učite gibe rok neodvisno od gibov nog ali pa naučite najprej gib z eno
roko, nato z drugo in šele nato hkrati.
Uporabljajte plavalne pripomočke, vendar pazite, da ne postanejo potuha, da bi se lahko
plavalci nanje zanašali, tudi ko niso več potrebni (npr. plavalni pasovi).
Gibe, ki jih želite naučiti, najprej pokažite in preizkusite na suhem - lezite na tla in pokažite,
kako se gibati, nato pa naj plavalec stori enako.
Gibe, ki jih želite naučiti, najprej pokažite in preizkusite na suhem - lezite na tla in pokažite,
kako se gibati, nato pa naj plavalec stori enako.
Zabavajte se med poučevanjem, smejte se sami sebi; če nekaj ne deluje, poskusite kaj
drugega.
Čim več se učite in izobražujte o plavanju, uporabljajte spletne vsebine, videoposnetke.
S primerno kamero za snemanje pod vodo, posnemite plavanje svoje skupine. Ko oseba vidi
samo sebe, kako plava, je to odličen način, da se ozavesti in popravi napake.
S sodelavci se pogovarjajte o napakah, ki jih delajo vaši plavalci.
Noben plavalec nima enake postave, moči, ravnotežja, telesnih ali učnih sposobnosti. Bodite
pripravljeni na eksperimentiranje, da boste ugotovili, kaj je za posameznika najboljše. Da
pridemo do najvišje možne ravni, potrebujemo veliko časa za izvajanje in razvijanje
posamezne spretnosti. Vsak plavalec ima edinstven slog, ne glede na sposobnosti. Naučena
tehnika mora biti čim bližje predpisani tehniki (ASA, 2017).

Viri
Inclusion
of
Swimmers
with
a
Disability
www.swimming.org/library/documents/477/download
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(ASA,

2017):

retrieved

from

1. Učenje plavanja za osebe z motnjo avtističnega spektra (ASD)
(Professor Dimitra Koutsouki, Dr Katerina Asonitou, Dr Sophia Charitou,
Anna Galaiou, P.E. Teacher)
Deli učnega načrta:
Α) Uvod: V uvodu: naslov, cilji, kratka predstavitev, gradivo, alternativne dejavnosti.
1. korak: določanje pravil
Čeprav se otroci z avtizmom lahko dobro naučijo plavati, lahko dejavniki, povezani s
tem stanjem, na primer nefunkcionalna verbalna ali neverbalna komunikacija,
motnje senzoričnega procesiranja in slabe motorične sposobnosti, otežijo učenje.
Ustrezne prilagoditve imajo lahko velik vpliv na otroke z avtizmom in celo na njihovo
družino.
Cilj: naučiti učence, da se primerno obnašajo in se varno
gibajo na bazenu
Kratka predstavitev:
Pogovor se o ciljih in pravilih vedenja. Spoznavanje novega okolja. Praktični prikaz in
učenje osnovnih higienskih in varnostnih pravil.
1. Spoznavanje učitelj-učenec: Na začetku se z otrokom v prisotnosti staršev
pogovorimo in presodimo, ali je pripravljen oditi stran od staršev. Če je otrok
pripravljen, mu ponudimo roko in skupaj nadaljujemo ogled, spoznavanje okolice
bazena (brez staršev). Če on/ona ni pripravljen/-na, prosimo starše, da nas
pospremijo na ogled, toda bodite previdni, da se starši ne udeležijo vseh učnih ur;
ustvarjamo postopno pridobivanje samostojnosti.
2. Spoznavanje s prostorom: hodimo ob bazenu, razložimo pravila vedenja in kje je
oprema (plavajoči pasovi, žoge, igrače, deske, vodni črvi ...)
3. Seznanitev z vodo: učenca držimo za roko in se usedemo na rob bazena. Učenca
pohvalimo in mu razložimo, katere aktivnosti bodo sledile.

Material

Pripomočki:
slamica ali majhna žogica.

Prilagoditve v primeru dodatnih pravil in predpisov:
Nekateri bazeni lahko zahtevajo določeno opremo (plavalno kapo ali očala). This kind of
equipment may cause anxiety or discomfort to children with autism. Ker lahko to
povzroči tesnobo ali nelagodje otrokom z avtizmom je priporočljivo najprej nekaj na
suhem opremo pokazati, da se z njo seznani.

91

Plavalna deska: pomaga usmerjati plavalca med vadbo udarcev z nogami. Če
ima otrok težave s prijemom, obstajajo tudi deske, ki imajo ročaje za lažji oprijem
Plavalna oprema: otrok bo na začetku morda uporabljal plavalni jopič ali kakšen
drug pripomoček za izboljšanje vzgona, ki bo otroku pomagal ostati na površini.
Pri izbiri bodite pozorni na udobje in prileganje.
Plavalna očala: če otroka moti, kadar mu voda pride v oči, naj poskusi z uporabo
(primernih in prilegajočih se) plavalnih očal.
Vodni črvi: so lepo pobarvani, pisani, zato jih radi uporabljajo.
Zaščita za ušesa: v primeru, da ima občutljiva ušesa, lahko poiščemo izdelke ali
načine za zaščito ušes.
Izogibajte se senzorični preobremenitvi: umaknite igrače, ki jih ne boste
uporabljali, to velja zlasti za otroke, ki imajo težave s senzoričnim procesiranjem.
Raje izberemo posebne senzorične igrače in tudi te, le eno po eno. Učitelj lahko
otroku z avtizmom dovoli, da obdrži svojo najljubšo igračo, če to želi.
Učitelj naj uporablja zelo konkreten jezik.
Socialne veščine učimo neposredno.
Učitelj mora biti dosleden, večkratno ponavljanje in vadba, izboljšuje tehniko
plavanja.
Spremembe uvajajte počasi: ne preskakujte od ene veščine na drugo, saj to
lahko plavalca z avtizmom hitro zmede. Vzemite si čas za pripravo vadbene
enote, ki bo otroku najbolj koristila in le počasi vnašajte spremembe in prehode.

Nekaj predlogov
1.aktivnost: sprehajamo se ob steni okoli bazena, da si ogledamo vse robove in
različne globine (držimo otroka za roko, še posebej, če je prestrašen).
2.aktivnost: držimo otroka za obe roki in stojimo pred njim, nato z izdihom
naredimo mehurčke v vodo. Če otrok tega ne zmore, poskusimo z uporabo slamic
(inštruktor ima slamico in otrok ima svojo) in z njimi delamo mehurčke. Če mu/ji
uspe, se začnemo premikati po vodi in delati mehurčke, medtem ko otrok drži
trenerjevo roko (to aktivnost lahko izvajamo tudi s slamico).
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Dodatne dejavnosti
pred tečajem:
Pogovor o pravilih: katera pravila je potrebno upoštevati doma?
Pogovor o tem, zakaj se moramo naučiti plavati - lahko poiščete zgodbo, kjer
osebe plavajo in razložite, kako plavati in kaj lahko pričakujemo na tečaju
plavanja.
Otroku pokažite fotografije, slike ali videoposnetke ljudi, ki plavajo, da se
otrok navadi na to idejo.
Odpeljite otroka v bazen in mu dajte priložnost da opazuje, kako poteka
tečaj plavanja. Otroku lahko predstavite lokacijo, kjer bo potekal tečaj, saj
velikokrat pomaga, da se seznani s krajem in za to se počuti bolj domače.
a) opazuje učitelja, ki daje navodila;
b) učitelj ima možnost opozoriti na pravila vedenja na bazenu, kako hoditi ob bazenu
in kako vstopiti in izstopiti iz vode.
Igre v bazenu. Učitelj lahko v bazenu počne kaj zabavnega in povabi otroka, da
se mu pridruži, da mu olajša začetno nelagodje in da začuti, da je bazen varen.

Β) Vsebina: razporejena po ciljih, ki omogočajo doseganje splošnega cilja, s posebnimi vajami in
nasveti za organizacijo ter okvirnim trajanjem vsakega cilja.
Vsebina

Spoznavanje,
informiranje

Splošni in organizacijski cilji, nasveti
Sprehod po poti do bazena: vhod, omarice in
garderoba, tuš, bazen, “naš prostorček”
Razkažite vse dele objekta
Lahko obleče plavalni neopren ali obleko za v vodo.
Otroci z avtizmom se bolj udobno počutijo v vodi,
če nosijo neoprensko ali plavalno obleko, kot če
imajo na sebi samo navadne kopalke.V obleki se
počutijo bolj varne
Pokažite mirno sobo, kamor se umakne, če želi biti
sam, se hoče umakniti iz preveč stimulirajočega
okolja. Ni nujno, da je to dejanska soba, to je lahko
območje, kjer je manj ali nič hrupa in dejavnosti.
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Trajanje

5΄

Get to know
– inform

Uporaba
tuša, omarice
in garderob

Zberite se v kotičku za sestanke in:.
novincem opišite okolje bazena. To vključuje vse, tudi
izpostavitev hrupu, novim vonjavam, temperaturi vode,
opozorite na druge dejavnosti v bazenu, reševalce itd.
Pripravite jih narazlične glasne zvoke npr. žvižge
reševalcev. Pokažite piščalko, razložite, zakaj se
uporablja, in dovolite, da učenec zažvižga.
Pripravite urnik s slikami in opisi (odvisno od stila
komunikacije in starosti učenca), saj je veliko ljudi z ASD
ponavadi vizualnega tipa. Enako deluje tudi tabla z
napisanim načrtom. Preverite,kakšna pričakovanja
imajo učenci (do vas in učne ure).

Skupaj prehodite pot na bazen in nazaj.
Pokažite jim, kje se lahko preoblečejo.
Ustvarite rutino za prhanje

Prva izkušnja z
bazenom

Spoznavanje s pravili:
poiščite informacijske oznake. Pravila na slikah so
namenjena varnosti, pa tudi temu, da ohranjamo bazen

Dimmed lights
and noises,
and loosened
rules

čist. Oglejte si opozorilne slike, kot so globina vode,
temperatura vode in spolzke površine. Oglejte si, kje je
komplet prve pomoči, elektrika itd.
Hodi, ne teci. Po bazenu nikoli ne tečemo, saj so tla
lahko spolzka, še posebej, če je po tleh ob bazenu voda.
Bodite previdni pri vstopu in izstopu iz bazena.
Uporabite stopnice in ograjo, da preprečite zdrs ali
padec. Ko izstopate iz vode, se izogibajte plezanju na
spolzkih ali drugih nestabilnih površinah.
Vedno preverite okolico in počasi vstopite v vodo.
Upoštevajte znake za prepoved skakanja in
potapljanja: v vodo skačite in se potapljajte le tam, kjer
je varno (dovolj globoka voda).

Uro organizirajte
v času, ko ni
veliko motenj.
Veliko
nepričakovanih
stvari lahko hitro
zmoti plavalce z
avtizmom.

10΄
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10΄

5΄

Pričakujte, da se lahko
tudi starejši otroci
bojijo vode.

Namig: v primeru, da veljajo na bazenu zelo stroga
pravila glede oblačil, očal, kape itd., jih
poskusite malo zrahljati, saj so te stvari lahko hudo
neprijetne, celo boleče, za ljudi s povečano
občutljivostjo na dražljaje.

Spoznavanje z vodo
V začetku je pri
seznanjanju z vodo
veliko telesnega stika
med inštruktorja in
učencem. Kasneje, ko
se otrok prilagodi na
vodo in bazen, si
lahko pomagamo s

10΄

pripomočkom (črvi za
bazen, plavalna deska
itd.).

Igralne dejavnosti

Ustvarite rutino za vsako učno enoto. Vsaka enota
mora vključevati ogrevanje in ohlajanje. Te naj
bodo vedno enake, lahko so preproste - špricanje
vode, brcanje med tem, ko sedimo na stopnicah ali
pihanje mehurčkov. Rutina bo pomagala umiriti
otrokove živce in povečati zaupanje do učenja
novih stvari.
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5΄

Predlog: plavalna ura se lahko začne in konča s
pesmijo. Lahko pa učitelj ustvari rutino za vsakega
učenca posebej.

Sprehod do tušev, tuširanje in preoblačenje:
Odhod iz bazena preoblačenje - sadna
malica

Ustvarite rutino preoblačenja
Ustvarite rutino po oblačenju (npr. sadna malica).

10΄

C) Točke za razpravo, varnostna pravila, ključne besede
Predlogi za učitelje, o čem naj se pogovorijo in na kaj naj bodo pozorni v zvezi z varnostjo otrok
med poukom.

Točke za pogovor

Kje so možne nevarnosti na bazenu?
Zakaj je pomembno tuširanje pred plavanjem in po njem?
Delo poteka ena na ena, učitelji so vedno v vodi s plavalci.

Varnost in pravila

Ključne besede

Voda, učenje, rutina, tuširanje, oblačenje

2. korak: dihanje
Pravilno dihanje v vodi in med plavanjem, je vedno prva spretnost, ki jo učitelj nauči
vsakogar, ki pokaže interes za plavanje. Stik obraza z vodo ni enostaven, zlasti pri
otrocih z ASD. Zato mora biti pri učenju dihanja v vodi učitelj še posebej previden, da
ne prestraši otroka ne izgubi njegovega zaupanja.
Cilj:
vzpostavljanje zaupanja, izdihovanje v vodo, premikanje med izdihovanjem.

Kratka predstavitev
pogovor o pomembnosti pravilnega dihanja. Praktična uporaba dihanja v vodi.
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1. Začetna stopnja:
Otroku pokažemo, kako potopi obraz in ga spodbudimo, da poskusi. Če to naredi
zlahka, mu ob steni pokažemo, kako pihati mehurčke v vodo. Če mu ne gre, poskusimo
z drugimi vajami, na primer pihanje skozi slamico, ali pa mu pokažemo in ga
spodbudimo, da naj poskusi, tako, da si napolni dlani z vodo in poskusi pihniti tako
zelo, da vodo odpihne.
2.Prilagajanje na vodo in pihanje mehurčkov

Pripomočki:
slamice
Tukaj je nekaj predlogov dejavnosti:
1.aktivnost: otrok stoji ob bazenu in učitelj predlaga, da naj se z rokami postopoma
zmoči - najprej namoči stopala, nato trebuh, roke in na koncu glavo (na tej zadnji stopnji
učitelj lahko reče: “Umij si obraz, kot zjutraj, ko vstaneš - pokaži mi, kako.”) Učitelj stoji
pred otrokom in z njim izvaja vse dejavnosti, razen če se seveda otrok počuti neprijetno
ali ga je strah. V tem primeru inštruktor pomiri otroka in počaka z vajami, dokler se počuti
bolje.

2. aktivnost: otrok drži učitelja za roki (stojita si nasproti), in skupaj delata mehurčke v
vodo. Če otrok tega ne zmore, poskusimo vajo pihanja vode z dlani (učitelj dela vajo
skupaj z otrokom). Ko mu uspe, vajo poskusimo še med hojo, medtem ko otrok drži
učitelja za roko: vsakih nekaj korakov, se ustavimo, otrok spusti učitelja, napolni dlani z
vodo in piha. Če je tudi otroku to težko, poskusimo še s slamicami. Ko mu gre tudi, pri tej
varianti poskusimo pihati in hoditi.
3.aktivnost: žabice. Otroka ne držimo več za roke, skačemo "kot žabe" (vajo delata
skupaj). Žabici naredita tri korake, potem pa počepneta, tako da se obraz dotakne vode in
pihneta mehurčke v vodo. Če se otrok boji, ga lahko učitelj tudi pri tej vaji drži za roko.
4.aktivnost: vsake tri korake potopimo glavo in izdihnemo mehurčke (pazimo, da se
otrok ne potaplja pregloboko, da ne pride do poškodb).
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Pozor, če opazimo, da se otrok boji ali, da ne more izvesti nobene aktivnosti, ne
pritiskamo nanj, ampak se vrnemo na lažjo aktivnost ali pa se samo igramo, če otrok
potrebuje več časa za prilagajanje na vodo.

Nadomestne aktivnosti:
otroku pokažite fotografije ali video posnetke drugih otrok, ki pihajo mehurčke.

Igre v bazenu: učitelj izbere zabavne igre, ki so povezane z izdihovanjem v vodo. Npr.
različica tradicionalne igre dan/noč. Učitelj reče “Dan.” in otroci stojijo pri miru, ko pa
reče “Noč!” se hitro potopijo in izdihnejo.

Vsebina
Uvod
Ponovitev

Nove vaje

Splošni in organizacijski cilji, nasveti
Pozdrav, pesmica.

Trajanje
5΄

Ponovimo aktivnosti iz prejšnjega koraka
Vsako novo aktivnost ponovimo 4-krat (do nasprotne
strani bazena in nazaj). Igre na koncu vadbene enote
naj bodo povezane z aktivnostmi iz glavnega dela ure.

10΄

15΄

Prosta igra

"Igra “Dan/noč” ali “Lisica, kaj rada ješ?”

15΄

Sprostitev

Pesmica in slovo

5΄

Izhod iz bazena

Točke za pogovor

Sprehod do prhe, garderob, kjer se otroci preoblečejo.

10΄

Zakaj je za plavalca pomembno, da lahko potopi glavo?
Občutki, ustvarjanje zaupanja, kaj je novega, kaj so doživeli med
učenjem.
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Varnost
in pravila
Ključne besede

Delo poteka ena na ena, učitelji so vedno v vodi s plavalci.

Voda, prilagajanje, izdihovanje v vodo, delno potapljanje glave,
potapljanje obraza

3. korak: lebdenje
Lebdenje je pri učenju plavanja en najtežjih korakov, še posebej za tiste, ki se bojijo vode.
Da bo lažje, je potrebno ustvariti vzajemno zaupanje med učencem in učiteljem. Zato naj
bo učitelj previden, ko predlaga aktivnosti, da se učenec ne prestraši še bolj. Ko otrok osvoji
to veščino, bo šlo naprej lažje.

Cilj: naučiti učence lebdeti na vodi
Kratka predstavitev
Pogovor se o pomenu lebdenja za učenje plavanja. Pomembno je, da vztrajamo, tudi če bo
na začetku veliko napak in neuspešnih poskusov. Otrok naj se trudi, dokler mu ne uspe.
1.Začetna stopnja: po nekaj vajah v vodi učitelj oceni otrokove sposobnosti. Če je za
otroka lebdenje enostavno, ga spodbudimo, da ostane nekaj sekund pri miru, kot "zvezda".
Tistim, ki jim je težko, pa pomaga učitelj - otrok naj se uleže na učiteljeve izte gnjene roke.
Postopoma preidemo na uporabo plavajoče blazino, deske ali črva. To delamo res
postopoma in počasi, šele, ko je otrok pripravljen, da se izognemo strahu ali navezanost.
2.Lebdenje in drsenje: korak se začne z običajnimi rutinami (pozdrav, pesem …),
ponovimo dejavnosti iz prejšnjega koraka (brez dolgih navodil ali ponavljanj, saj je otrok
vse to že naredil). Na to pa razložimo, katere nove aktivnosti bodo sledile.

Nekaj predlogov:
1. aktivnost: otroka se uleže v “zvezdico” za nekaj sekund (na hrbtu). Če otrok tega še ne
obvlada, mu pomaga učitelj - drži ga za glavo ali pod rameni ali pod rokami (odvisno od
tega, koliko dotika potrebuje in koliko se počuti varnega).
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2. Aktivnost: otroka držimo, pod glavo, pod rameni ali pod pazduhami in ga “peljemo na
sprehod okoli bazena,” da lahko otrok začuti vodo na svojem telesu. Sprehod je počasen in
enakomeren, da se se ne prestraši. Nadaljujemo lahko tako, da ga zavrtimo, enkrat na
desno in enkrat na levo stran (na vsako stran vsaj 2x).
3. Aktivnost: otrok leži na hrbtu in učitelj ga podpira, spodbudimo ga, da naj poskusi brcati
z nogami. V drugem koraku uporabimo, namesto rok, desko (učitelj le malo pomaga pri
začetnem pridobivanju “poganjanja”).

Pripomočki:
predvajalnik glasbe z otroškimi pesmimi.
Dodatne dejavnosti:
Če se otrok na vaje odzove negativno, se premaknemo na plitvi del bazena ali celo stopnice
in prilagodimo vaje. Na primer, naj se poskusi uleči na hrbet v zelo plitvi vodi, tako, da se
dotika dna bazena z rokami, nato ga spodbudimo, da se odrine in tako premakne proti
drugi strani bazena. Lahko poskusimo tudi tako, da se otrok usede na učitelja, da se počuti
varneje, ta pa ga počasi premika.
Igre
Ko igra glasba, se otroci lahko gibajo okoli po bazenu na kakršenkoli način, ko pa se glasba
ustavi, poskusi otrok ostati negiben v položaju "zvezde" (igra poteka v plitvi vodi, lahko celo
tako plitvi, da si lahko, ko ležijo pomagajo z rokami). Ko se glasba znova začne, se otroci
spet poljubno premikajo.

Vsebina
Uvod

Splošni organizacijski nasveti in cilji
Pozdrav s pesmijo.

5΄

Ponovitev

Ponovimo aktivnosti iz prejšnjega koraka

Nove vaje

Vsako novo aktivnost ponovimo
nasprotne strani bazena in nazaj).

Prosta igra

Trajanje

„Zamrznitev morske zvezde“
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4-krat

10΄
(do

15΄
15΄

Sprostitev
Izhod iz bazena

Pesmica in slovo
Sprehod do prhe, garderob, kjer se otroci preoblečejo.

5΄
10΄

Zakaj je pomembno, da znamo plavati?
Točke za pogovor

Občutki, ustvarjanje zaupanja, kaj je novega, kaj so doživeli
med učenjem
Delo poteka ena na ena. Učitelj je vedno v vodi s plavalcem.

Varnost in pravila

Ključne besede

Pomembno je, da sledimo ritmu in plavalca, tudi če je počasen in
skrbimo za varnost. Ne pozabite, da bo vsak plavalec napredoval
v svojem tempu.

Voda - spoznavanje - izdihovanje v vodo - plavanje - občutek
v vodi

4. korak: drsenje
Raziskave o tem, kako človeško telo drsi v vodi, so kombinacija področij biomehanike in
hidrodinamike. Učitelj mora, poleg znanja o pravilnem gibanju rok in nog, ki plavalca
učinkovito potiskajo skozi vodo, poznati tudi lastnosti upora vode in kako ga izkoristiti.
Upor zaradi položaja telesa v vodi: bolj, ko je telo v vodoravnem položaju, manjši je upor
vode.
Valovi: ko plavalec drsi skozi vodo bo povzročil valove, več valov ko nastane, več energije
odnesejo valovi in za to bo drsenje krajše, oziroma mora plavalec bolj delati.
Trenje: je posledica stika kože in dlak plavalca z vodo (pri učenju plavanja otrok, nas to ne
zadeva).
Cilj:
pravilno drsenje po vodi, med drsenjem izdihniti v vodo (pihati mehurčke)
Kratka predstavitev:
Z otroki se pogovorimo o tem, kakšne sile na telo delujejo v vodi, kaj se zgodi, ko se
odrinemo od stene in drsimo, kako nastanejo sile upora in kako poskrbimo, da v vodi na
naše telo deluje čim manjši upor vode. Učitelj pokaže in razloži praktično uporabo odriva.
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1. Začetni korak, aktivno premikanje po vodi:
Ko otrok dobro obvlada lebdenje, mu predlagamo, da poskusi dodati udarce z nogami,
pokažemo mu, kako lahko s pomočjo plavalne deske in brcanja preplava npr. širino
bazena (učitelj natančno pokaže vajo). Če se boji prijeti za desko, učitelj z rokami
podpira plavalca in mu tako pomaga doseči nasprotno stran bazena, ne da bi potopil
glavo.
2. Lebdenje in aktivno premikanje po vodi:
Uro vedno začnemo z običajno rutino (pesmica, pozdrav itd.). Ponovimo vaje iz prejšnje
ure ali koraka (brez dodatne razlage), učitelj jih izbere glede na potrebe plavalca.
Pojasnimo, katere nove dejavnosti sledijo.

Nekaj predlogov:
1: Otrok prime desko in poskusi plavati na nasprotno stran bazena tako, da udarja z
nogami. Če plavalec ni spreten z desko, naj mu učitelj pomaga tako, da ga prime za roke
(vajo izvaja na enak način, kot če bi držal desko).
2: Učenec drži desko z obema rokama, stopala pa zatakne za rob bazena in počasi,
večkrat zaporedoma (3-5x), vdihne skozi usta in izdihne v vodo, tako da naredi
mehurčke. Namesto deske ga za roke lahko drži učitelj.
3: Pri tretji vaji učenec v rokah drži desko (ali pa ga za roke drži učitelj), močno brca z
nogami in poskusi (približno) na vsakih 6 udarcev ali vsaka 2 metra glavo dvigniti in
vdihniti, nato pa glavo spustiti, izdihniti v vodo.

4: Tokrat plavalec desko drži pred seboj, dodamo zavesljaj z roko: učenec naredi
zavesljaj s iztegnjeno roko, ko roka pride mimo noge se rahlo obrne na bok, obrne glavo
vstran, vdihne, in medtem, ko roko vrača, glavo vrne v začetni položaj, nato prime desko
in počasi izdihuje. Ta vaja je zelo zapletena, gibe naj otroci poskusijo najprej na suhem.
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Pripomočki:
deske, plastične race in plastični delfini
Dodatne dejavnosti:

Igra: "Ribolov v bazenu"
Otrok in učitelj držita vsak svojo desko. Na eni strani bazena smo postavili 4 košare (2
rumeni in 2 modri), en par za učitelja, drug za učenca. Učitelj v bazen vrže "račke"
(rumene plavajoče igračke) in "delfine" (modre plavajoče igračke). Cilj igre je, da učenec
s pomočjo deske in brcanja pride do plavajoče živali, jo položi na desko in plava do
košare, tam postavi “ujeto” žival v ustrezno košarico (račke v rumeno košarico, delfine v
modro). Igra se konča, ko vse živali pospravimo v košare. Na koncu preverimo, ali so
živali pravilno razporejene.

Vsebina
Uvod

Trajanje

Splošni in organizacijski cilji in nasveti

Pozdrav s pesmijo.

5΄

Ponovitev

Ponovimo aktivnosti iz prejšnjega koraka

10΄

Nove vaje

Vsako novo aktivnost ponovimo
nasprotne strani bazena in nazaj).

Prosta igra

„Ribolov v bazenu“

15΄

Pesmica in slovo

5΄

Sprostitev
Izhod iz bazena

Točke za pogovor

4-krat

Sprehod do prhe, garderob, kjer se otroci
preoblečejo.

(do

15΄

10΄

Zakaj je pomembno pravilno plavanje?
Občutki, ustvarjanje zaupanja, kaj je novega, kaj so doživeli
med učenjem.

103

Delo poteka ena na ena. Učitelj je vedno v vodi s plavalcem.
Varnost in pravila

Ključne besede

Voda - upor vode - plavanje - premikanje v vodi

5. korak: potapljanje
Potapljanje glave je za otroke, ki imajo radi vodo, aktivnost, ki jim je zelo všeč in jo vidijo
kot igro, v njem uživajo. Težje pa je otroka, ki se boji vode, naučiti, da se potopi. Veliko
otrok z motnjo avtističnega spektra ne mara imeti glave v vodi in potapljanja.

Cilj:
potopiti celo glavo
Kratka predstavitev:
Otrokom razložite, kako pomembno je, da se plavalec nauči potopiti celo glavo. Kaj se
zgodi, ko smo pod vodo, in kaj moramo narediti, da se počutimo pod vodo varne? (Učitelj
svetuje, razloži in predstavi vaje).

1. Prvi korak:
V plitvi vodi učitelj pokaže in razloži vajo: otrok naj naredi tri korake, roke pri tem potiska
navzgor, na to, pa naj se “prevrne” na trebuh v vodo in zelo močno brca (nekaj sekund,
kolikor lahko). Prestrašenemu učitelj pomaga tako, da ga prime za roke ali pa stoji pred
učencem in ga ujame za roke po skoku. Šteje do 3, nato učenec počasi stopi na tla.

2. Drsenje “s pogonom” in potapljanje
Uro vedno začnemo z običajno rutino (pesmica, pozdrav itd.). Ponovimo vaje iz prejšnje
ure ali koraka. Pojasnimo, katere nove dejavnosti sledijo.
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Nekaj predlogov:
1.aktivnost: učenec (v dovolj plitvi vodi) naredi nekaj korakov, npr. tri, nato visoko dvigne
roke, prste preplete in pade v vodo. Roke drži iztegnjene, močno brca in plava nekaj
sekund ali metrov,
2. aktivnost: “Skakati kot žaba," otrok počepne, tako da mu voda sega do ramen, naredi
tri žabje poskoke: eden … dva … po tretjem potopi glavo pod vodo in izdihne, naredi
mehurčke.
3. aktivnost: Začnemo kot pri 2. aktivnosti, skačemo kot "žaba." Učitelj drži učenca za
roke, eden - dva in po tretjem skoku učenec potopi glavo pod vodo, iztegne roke in učitelj
ga počasi potegne naprej, pri tem močno brca (otrok tako drsi kakšne 3 sekunde)

4. aktivnost: začnemo na globoki strani bazena. Otrok stoji na robu in je pripravljen za
skok (naredimo 2-3 skoke), učitelj je vedno v vodi in blizu. Učitelj ga prime za roke, učenec
se odrine in, ko pade v vodo, ga učitelj za roke za nekaj sekund (približno 3 sekunde) rahlo
vleče naprej.

Pripomočki:
Plastične igračke, plavajoče ribice, potopljive igrače.
Dodatne dejavnosti:
Če se otrok ne odzove, se premaknemo v plitvejšo vodo in prilagodimo vaje.
Igra: "Harpuna"
Učenec sedi na robu, učitelj razloži igro. Učitelj vrže v vodo potopljive igračke. Učenci
poskušajo čim hitreje pobrati “ribe” s tal in jih zložiti v košaro, ki je na robu bazena
(pobere lahko le eno ribo naenkrat). Igra se konča, ko otrok pobere vse ribe z dna bazena.
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Vsebina
Uvod

Splošni in organizacijski cilji in nasveti
Pozdrav s pesmijo.

5΄

Ponovitev

Ponovimo aktivnosti iz prejšnjega koraka

Nove vaje

Vsako novo aktivnost ponovimo 4-krat (do nasprotne

Prosta igra
Sprostitev
Izhod iz bazena

Točke za pogovor

Varnost in pravila

Ključne besede

Trajanje

strani bazena in nazaj).
"Harpuna"
Pesmica in slovo
Sprehod do prhe, garderob, kjer se otroci preoblečejo

10΄

15΄
15΄
5΄
10΄

Zakaj je za plavalce pomembno potapljanje?
Občutki, ustvarjanje zaupanja, kaj je novega, kaj so doživeli med
učenjem.

Delo poteka ena na ena. Učitelj je vedno v vodi s plavalcem.

Voda - občutek lebdenja - premikanje po vodi - drsenje.
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2. Učenje plavanja za osebe z nevrološko invalidnostjo
(Nikodelis Thomas, Ntampakis Ioannis)
Nevrološka invalidnost pokriva širok spekter invalidnosti, lahko je prizadet en del, možne so
kombinirane invalidnosti in prihaja tudi do težav v duševnem razvoju in sposobnostih. Eden
najpogostejših pridruženih simptomov nevrološke invalidnosti je spastičnost. Vsak posameznik je
edinstven, ima drugačne učne sposobnosti in ga je treba tako obravnavati. Predlagani program
učenja plavanja je strukturiran kot splošni vodnik za poučevanje osnovnih plavalnih veščin, vendar
ga je treba vedno individualno prilagoditi plavalcu.
Nekaj splošnih nasvetov:
Kadar ima oseba več invalidnosti, naj se učitelj prilagodi situaciji, včasih je dovolj že izvajanje
pasivnih gibov v vodi. Učitelj si lahko pomaga z različno (primerno) opremo in pripomočki.
Kadar učimo plavalca z zmanjšanimi duševnimi sposobnostmi, naj učitelj ne razlaga preveč aktivnosti demonstrira, učenec pa posnema. Učitelj lahko plavalca tudi vodi, kot lutko, da doseže
želeni vzorec gibanja.
Kadar pride do spastičnosti, je treba med posameznimi koraki izvajati raztezanje, da plavalec ne
bo zakrčen.
Naslednji koraki ponujajo nekaj alternativnih dejavnosti in prilagoditev vaj. Vsi koraki so strukturirani
tako, da lahko vključite plavalce invalide v skupino tipičnih plavalcev, opisane vaje pa se v prvi vrsti
namenjene mlajšim plavalcem (otrokom in mladostnikom).
Učni načrt

1. korak: postavljanje pravil
Cilj: primerno vedenje in varno gibanje na bazenu

Kratka predstavitev:
Discuss the value of the lesson and the behavior rules. Get to know the environment.
Practical application of basic hygiene and safety rules.
Alternative activities:
pogovor o ciljih in pravilih vedenja.
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Β) Spoznavanje z okolico, garderobami in vhodom ter preoblačilnico za invalide, če je potrebno.
Praktični prikaz in učenje osnovnih higienskih in varnostnih pravil. Pokažemo zbirališče, kjer se
vedno dobimo pred začetkom ure in poskrbimo, da je dostopno za voziček.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

Sprehodite se po poti: vhod, garderoba, tuši, bazen,
zbirališče.
Pokažite jim objekt, če je potrebno, poiščite omarice in
Spoznavanje,

5΄

garderobo za invalide ter dostop za invalidski voziček.

informiranje
Srečajte se v kotičku za sestanke in poklepetajte. Zbirno
mesto naj bo dostopno z invalidskim vozičkom.

10΄

Spoznamo pot v garderobe in nazaj in se pripravimo na
plavalno uro.
Pokažite jim, kje se preoblečejo.
Uporaba tuša,
omarice in

Uvedemo rutino za tuširanje (prilagoditi jo je potrebno
tudi invalidom na vozičku).

10΄

Počasi in previdno se sprehodite do bazena.

5΄

garderob

Prvi stik
z bazenom

Spoznavanje
z vodo

Igre

Umivanje obraza: pokažete, razložite. Če gre za več
invalidno osebo ali slepega, ga zmoči učitelj. Tudi učenec
lahko poskusi umiti obraz učitelju.

10΄

Igramo se, da smo kokoške - lahko pokažemo, lahko pa
sami izberejo, kako bodo to naredili ali pokazali.

5΄
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Pokažemo, kako izstopimo in kako gremo proti
garderobi. Invalid s spastičnostjo naj za izhod iz bazena
uporabi poseben stol.
Odhod iz
bazena preoblačenje

Sprehod do garderob, preoblačenje.
Ustvarite rutino. Otroci si med seboj lahko pomagajo.

5΄

10΄

C) Točke za razpravo, varnostna pravila, ključne besede
Predlogi za učitelje, o čem se pogovarjati in na kaj biti pozoren v zvezi z varnostjo učencev med
poukom
Kje na objektu so nevarnosti?
Zakaj je pomembno tuširanje pred in po vadbi?
Točke za pogovor Zakaj je nekaterim težje priti iz bazena po lestvi kot drugim?

Varnost in pravila

Ključne besede

Delo poteka ena na ena, učitelji so vedno v vodi s plavalci.
Objekti naj bodo primerni za invalide.

Voda, učenje, rutina, tuširanje, oblačenje.

2. korak: spoznavanje z vodo
Cilj: udobno počutje v vodi
Kratka predstavitev:
naučite se vstopiti in izstopiti iz bazena ter sprejeti občutek vode na telesu
Pripomočki:
igračke (plavajoče in potopljive)

Dodatne dejavnosti:
plavalci ugotavljajo in odkrivajo občutek, da je voda gostejša od zraka, da igračke plavajo ali pa se
potopijo in kako podpira telo.
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Vsebina

Spoznavanje,
informiranje

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

Močenje obraza, dovolimo, da voda teče po obrazu
(z zaprtimi in nato z odprtimi očmi).

5΄

Zajemanje vode v usta (lahko “naredite vodnjak”).
Uporabite slamico, če ima učenec težave s spastičnostjo.

5΄

Pogovorite se o načinih vstopanja ali izstopanja iz
Vaje za vstop
ali izstop
iz bazena

Vaje za
občutek vode

bazena.
Za vstop v bazen lahko uporabite posebno opremo, na

15΄

primer poseben žerjav, ali pa dva pomočnika.
Vstop s pomočjo vedno najprej pokažemo učencu.
Gladenje, potiskanje in odrivanje vode z rokami
Opazovanje občutkov v vodi
Špricanje

5΄

Brcanje ali hoja, vlečenje ob robu
Umivanje obraza, škropljenje ali polivanje.

Seznanitev
z vodo

Gibanje v
vodi

10΄

Tek v vodi, hoja vstran, poskakovanje (kot kenguru).
Učenec si lahko pomaga s črvom ali pa mu pri premikanju
pomaga učitelj.

Delanje valov, kdo bo naredil večjega?

10΄

10΄

Igra

Točke za
pogovor
Varnost in
pravila
Ključne
besede

Zakaj je pomembno, da imamo odprte oči v vodi?
Kaj se zgodi, ko v vodi tečemo ali skačemo?

Delo poteka ena na ena. Učitelj je vedno v vodi s plavalcem. Globina bazena - do
prsnega koša.
Močenje obraza, odpiranje oči v vodi, gibanje v vodi
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3. korak: izdihovanje v vodo

Cilj: pokazati učencem, da je v vodi udobno
Short
presentation:
Kratka
predstavitev:
uživanje v vodi in dihanju
Learn how to get comfortable with water and breathing
Pripomočki
plavalna deska
Dodatne aktivnosti
učitelj in starši se pogovorijo o igrah in vajah, ki jih lahko izvajajo v domači kopalnici.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti
Vstop v bazen, obnavljanje rutine vstopanja

Prepare –
enter the pool

Trajanje

10΄

Igranje na bobne: plavalci z rokami tolčejo po vodi,
učitelj daje ritem.

Spoznavanje

Veter: pihanje po površini vode, naredite “luknjo v
vodi,” vzemite vodo v roke in jo odpihnite
Vozimo avto, kateri je najglasnejši? Plavalci naj čim
bolj glasno pihajo in brbotajo, oponašajo zvok
avtomobilskega motorja (pri tem naj opazujejo
mehurčke, ki nastajajo v vodi).
Mukanje: učenci naj posnemajo glas krave, najprej
zunaj, nato pa še pod vodo.
Pihanje skozi nos: potopimo se v vodo do nosu in
naredimo čim več mehurčkov.
Pihanje balona ali lahke žogice z ene strani bazena na
drugo.
Tjulenj: potiskanje žogice ali balona z nosom, pri tem
se oglašamo kot tjulnji: “Mmm - mmm.”
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10΄

Plavalno desko premikajte na različne načine: naj
najdejo čudne načine premikanja plavalne deske, z roko,
trebuhom, komolcem, zadnjico, hrbtom, brado itd.
Plavalca s spastičnostjo opozarjamo na raztezanje.

10΄

Gibanje po
bazenu in v
vodi

Lovljenje ravnotežja - hodimo z desko na glavi,
lahko poskusimo tudi spreminjati smer gibanja.
Stolp plavalnih desk: učenci naberejo kar največ
plavalnih desk in poskušajo zgraditi čim višji stolp.

Igra
Točke za
pogovor

Varnost

Ključne besede

Zakaj je pomembno, da znamo izdihovati v vodo skozi nos in skozi
usta?

Voda naj ne sega preko višine ramen.

Nos, usta, dihanje
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10΄

10΄

4. korak: dihanje in izdihovanje med gibanjem
Cilj: izdihovati v vodo med premikanjem
Kratka predstavitev:
učenci se naučijo izdihovati v vodo med gibanjem
Pripomočki:
igračke, majhne žogice, plavalne deske, črv/ tuba
Dodatne aktivnosti:
Učenci lahko izdihovanje v vodo vadijo tudi doma, v kopalnici.
Vsebina

Spoznavanje z
vodo

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Tuširanje pred vstopom v bazen, špricanje, polivanje.

Pihanje plavajočih igračk (račke, manjše žogice, baloni):
učenec izdihne/ pihne tako, da približa usta površini
vode.

Izdihovanje
med odrivom

Dihanje v paru: učenec in učitelj držita plavalno desko
in pihata, vsakič eden.
Učenec s pihanjem potiska igrače ali balone po površini

Trajanje

10΄

10΄

vode v bazenu. Uporabite lahko tudi različno velike in
različno težke predmete.
Mlinček: z rokami oponašate gibanje mlinskih lopatic,
vodo hitro potiskate proti sebi, pod trebuh in hkrati
izdihujete.
Kopanje: odrivajte vodo oz. kopljite po vodi tako, da so
prsti skupaj, dlan je kot žlica.
Leže na hrbtu ali na trebuhu, na robu bazena, brcajte z
nogami. Poskusite narediti čim več “ pene.” Pri brcanju
uporabljajte cele noge, ne upogibajte kolen.
Plavanje pod mostom: nastavimo črva ali obroč tako, da
se mora učenec potopiti pod njim. Med tem naj počasi
izdihuje skozi nos in usta.
Pri učencih z več invalidnostmi poiščemo zanj primeren
način premikanja pod vodo.
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5΄

5΄

Pobegni pred kačo/zmajem: črv (plavajoča tuba) je kača in
lovi otroke. Da bi ji pobegnili, se potopijo, kadarkoli se jim
približa.

5΄

Lovljenje: en otrok lovi druge ali drugega, učitelj naj sodeluje
(zaradi varnosti), lahko tudi pomaga šibkejšim učencem.

10΄

Igre

Točke za
pogovor

Kako pravilno brcati, kdaj je odriv boljši?

Stojna globina vode.
Varnost
Dihanje, koordinacija, odrivi
Ključne besede

5. korak: potapljanje glave, lebdenje in poganjanje
Cilj: združiti potapljanje glave, lebdenje in poganjanje

Kratka predstavitev:
naučili se bomo, kako se potopiti pod vodo, gledati pod vodo, lebdeti in se poganjati
po vodi
Pripomočki
plastični obroči, potopljive igrače, plavalne tube/črvi, plavalne deske in pasovi, zračnica
Dodatne aktivnosti:
učenci razmislijo, kako lahko pomagajo sošolcem pri vaji “kopanja”.
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Vsebina

Navajanje
na vodo

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

Učenci se škropijo, pri tem pa se ne smejo dotikati.

10΄

Učenec dobi obroč ali črva in začne hoditi okoli obroča.

Spoznavanje

Na učiteljev znak se potopi v obroč (med potapljanjem
počasi izdihuje).
Pod vodo si učenci zamenjajo potopljive igračke. Pri tem

z gledanjem
pod

naj poskusijo imeti odprte oči.
Gobice: obroč držimo nad glavo in se potopimo in

vodo

vstanemo, ne da bi obroč spustili.
Učitelj ima v rokah različne potopljive obroče, ki jih
učenci poberejo z njegove roke - pri tem pod vodo
gledajo.

10΄

S plavalno tubo/ črvom pod vratom se učenec uleže na
hrbet in naredi morsko zvezdo. Poskusimo še tako, da

Spoznavanje
z gibanjem

da črva pod pas ali pa ga drži vzdolž telesa.
V tem položaju naj učenec poganja: odpira in zapira
roke in noge - začne se premikati.
Lahko uporabimo več črvov naenkrat, plavalne deske ali
celo kolesarsko zračnico - cilj je, da se plavalec počuti
varno.
Učenec se uleže na tubo/črva na trebuh in začne
počasi “kopati po vodi”
Prsti naj bodo nežno stisnjeni skupaj, in ves čas pod
vodo.

10΄

10΄

Dodajte še brcanje.
Zamenjajte črva za plavalni pas in poskusite ponovno.

Igra

Točke za
pogovor

Varnost
Ključne besede

Dva učenca v paru držita desko vsak na svojem koncu in
brcata. Kdo bo prej potisnil nasprotnika nazaj?

Kako se je lažje premikati po vodi: z rokami, nogami, na trebuhu
ali na hrbtu?
Učenje poteka ena na ena.

Potapljanje glave, zvezdica, sproščanje, poganjanje
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10΄

6. korak: lebdenje, poganjanje, potapljanje
Cilj: premikanje in dihanje v vodi
Kratka predstavitev:
naučite se premikati in uskladiti dihanje z gibanjem
Pripomočki:
plavalne deske, črvi, plavalni pasovi, plavajoča preproga
Dodatne dejavnosti:
Plavalci poskusijo plavati nekaj metrov ali zavesljajev pod vodo brez vdiha.
Vsebina

Splošni in organizacijski nasveti

Trajanje

Tube/črve dobro držite v rokah in udrihajte po vodi, bodite
čim bolj glasni.
Čolni: Plavalec se uleže na trebuh v zvezdico, obraz potopi,
učitelj pa ga počasi vleče po vodi, šteje do 4. Enako
naredita v položaju na hrbtu.
Vozički: učitelj se postavi za plavalca, ga prime za pas ali
noge in ga počasi dvigne. Plavalec z rokami koplje,
Priprava,
uvodne igre

medtem ko ga učitelj počasi potiska naprej.
Sede na robu bazena brcamo z nogami. Učitelj spomni
plavalce, da udarce delajo iz kolkov in ne iz kolen.
Plavalci (z invalidnostjo) lahko to vajo izvajajo tudi leže na
plavajoči preprogi.
Barčice: plavalci ležijo na trebuhu in se držijo za rob
bazena, brcajo. Dodamo izdih v vodo, med pihanjem se
odrinejo od stene, potem pa brcajo, da jo znova ujamejo.
Plavalec vajo lahko izvaja tudi s pomočjo učitelja.

Kombinacija
lebdenja
in
poganjanja

10΄

Plavalec leži na trebuhu, z rokami drži desko in se premika
naprej, tako da brca z nogami. Desko lahko drži zgoraj, na
sredini in spodaj.
Poskusi lahko tudi tako, da objeme desko in jo stisne k
trebuhu.
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5΄

5΄

10΄

Nato prime desko z nogami in brca, toda deska ne sme
pobegniti (dovolj tesno naj stisne desko s koleni).
Dodatne možnosti:
oleži na učiteljevih ramenih
oleži na plavajoči preprogi
leži na črvu

Kombinacija: Plavalec skoči v vodo “kot sveča”, “koplje” do učitelja, tam se
lebdenje,
poganjanje,
potapljanje

Točke za
pogovor

Varnost
Ključne
besede

obrne iz trebuha na hrbet in nato 5 - 10 metrov brca leže na
hrbtu. Namesto skoka lahko učenec začne vajo sede na robu in
se potisne z roba.
Kateri od načinov premikanja po vodi, ki ste jih preizkusili, se vam
zdi najlažji?

Plavalci lahko uporabijo plavalne pasove.

poganjanje, brcanje, položaj na hrbtu in na trebuhu

7. korak: lebdenje in potapljanje
Cilj: plavalci se naučijo plavati pod vodo
Kratka predstavitev:
plavalci se naučijo potapljanja in zbiranja predmetov z dna bazena
Pripomočki:
potopljivi obroči, plavalni valjčki/ plovci, črvi, kovinska palica, pisani baloni
Dodatne dejavnosti:
Plavalci poskusijo plavati nekaj metrov ali zavesljajev pod vodo in pri tem poberejo
potopljen predmet.
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10΄

Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti
Plavalec se potopi in pod vodo zavrti, enkrat ali dvakrat.
Ali pa enkrat v smeri urinega kazalca in enkrat v
nasprotni smeri.

Trajanje

10΄

Priprava,
uvodne igre

Učitelj se potopi in pod vodo poskuša prijeti in tako ujeti
plavalca.
Učitelj pokaže pisane in oštevilčene obroče ali palice, jih
“skrije” pod vodo, plavalec poskuša najti pravo številko
ali barvo, ki jo je zahteval učitelj.

10΄

Učenci se poskusijo potopiti do dna bazena ali pa do
učiteljeve roke. Spodbujamo plavalce, da se samostojno
postavijo nazaj na noge.
Potapljanje pod črvom
Plavalce lahko učitelj podpira, jih vodi in jim pomaga.

Kombinacija
potapljanja
in dihanja

Sprostitev

Točke za
pogovor
Varnost
Ključne besede

Plavalec se močno odrine od stene, drsi pod vodo, tako
globoko na lahko zdrsi med nogami soplavalca ali
učitelja. Počasi povečujemo razdaljo.
Učitelj drži z nogami plovec, plavalec ga poskuša vzeti.
Skoki z roba bazena: skoke vedno izvajamo v globoki
vodi. Kdo bo naredil najbolj smešen skok? Kdo bo
skočil čez črva? Učitelj lahko plavalcu pomaga tako, da
ga drži za roko ali ujame, takoj ko pade v vodo.

Kakšno je varno mesto za skoke v vodo?

Globina mora biti več kot 1,50 metra
potapljanje, dihanje, skoki v vodo
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10΄

10΄

10΄

8. korak: potapljanje in igre s poganjanjem
Cilj: plavalci se naučijo potapljanja, opazovanja okolice in izdihovati v vodo med
gibanjem v vodi.
Kratka predstavitev:
plavalci se skozi igre naučijo potapljanja in gibanja v vodi
Pripomočki:
splavalne tube/ črvi, deske
Dodatne dejavnosti:
Plavalci poskusijo preplavati čim dlje, ne da bi uporabili kakšen pripomoček ali stopili
na tla.
Vsebina

Namigi za vaje

Trajanje

Ribič in ribice.
Učitelj lovi plavalca in ga ujame tako, da se ga dotakne
s črvom. Plavalec se izogne ujetju tako, da se potopi

Priprava,
uvodne igre

pod vodo.
Dva lovca, race in nevihta
Dva plavalca lovita, sta lovca.

15΄

“Race” se rešijo tako, da se (z učiteljevo pomočjo, če je
potrebno) povzpnejo na “čoln” (plavajočo preprogo).
Ko učitelj zavpije “valovi!”, plavalci zapustijo čoln in se
rešijo na rob bazena.
Ko učitelj zavpije: "Morski pes!" se zopet rešijo tako, da
splezajo na čoln.

15΄

Počasnejši plavalci se lahko rešijo tudi tako, da se
uležejo v položaj “zvezdice” ali pa primejo za črva.

Igre

Točke za
pogovor

Varnost

Ključne besede

Vzemite črve in se igrajte “Tarzana”.
Učenec spleza na konja (to je učitelj) in nato se dva para
spopadeta s črvi.
Kakšne so težave, če plavamo v visokih valovih v morju?

Globina mora biti več kot 1,50 metra, plavalci pa morajo nositi
plavalne pasove
Igre, skupinske igre, sodelovanje
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15΄

9. korak: lebdenje, potapljanje, poganjanje
Cilj: plavalci se naučijo plavati in se potapljati.
Kratka predstavitev:
drsenje in dihanje med plavanjem, lahkotno gibanje v vodi
Pripomočki:
valjčki, črvi
Dodatne dejavnosti:
Plavalci, ki so že plavali v morju ali jezeru opišejo razlike, ki jih opazijo v primerjavi
s plavanjem v bazenu.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

Pravilno brcanje z iztegnjenimi nogami: plavalci sedijo na
robu bazena. Učitelj razloži vajo: dvignejo eno nogo in
pokažejo prste iz vode, enako z drugo nogo. Ta gib
ponavljajo, začnejo brcati. Na to enako naredijo v
položaju na trebuhu - rob bazena je tik pod koleni, da
noge držijo čisto ravne.
Priprava,
uvodne igre

10΄

Plavalci držijo črva pod pazduhami in se z rokami premikajo
“po pasje.” Noge naj ves čas ostajajo iztegnjene, plavalec naj
bo čim bolj sproščen in ohranja noge sproščene, iztegnjene
nazaj, tik pod gladino. To velja tudi za plavalce s hemiplegijo
(ohromelost ene strani telesa (polovice telesa)), ki naj
poskusijo “kopati” vodo enakomerno.

10΄

Igra: kdo pride dlje, ne da stopi na tla!

Vaje za drsenje
in
potapljanje

Med lebdenjem se plavalec obrne iz trebuha na hrbet in
spet nazaj. Pri tem si lahko pomaga s črvom.
Plavalni valjček plavalec stisne z nogami in leži na hrbtu.
Poskusi se zavrteti v levo, tako da plava samo z levo
roko, nato še v desno. Plavanje naprej: uporabi obe
roki. Lahko uporabimo tudi plavalni pas.
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10΄

Poskusimo še leže na trebuhu, z obrazom v vodi.

Potapljanje: zadržite dih in se potopite za nekaj
časa. Poskusite narediti to vajo brez pomoči.
Začetniki naj se potopijo za približno 4 ali 5 sekund.
10΄

Iskanje potopljenih zakladov - učitelj po bazenu
Sprostitev

razporedi potopljive igrače, ki jih nato učenci
poiščejo.
Igra lahko poteka tudi v parih
Potopljeni predmeti so lahko različnih barv in so
vredni več ali manj točk. Učenci na to skupaj

10΄

poskusijo zbrati čim več točk.
Točke za
pogovor
Varnost
Ključne besede

Kako se je najlažje potopiti - ko stojiš, sediš, ležiš … in zakaj?

Globina vode mora biti več kot 1,50 metra.

Odriv, drsenje, poganjanje

3. Učenje plavanja za invalide s telesnimi poškodbami
(Tina Jeromen, Jana Čander)
Deli učnega načrta:
Α) Uvod: V uvodu: naslov, cilji, kratka predstavitev, gradivo, alternativne dejavnosti.
1.korak: spoznavanje z bazenom in z vodo
Cilj: ustvariti zaupanje
Kratka predstavitev:
Preden učenec prvič stopi v vodo, naj učitelj razvije zaupanje - pogovori se o njihovih
izkušnjah z vodo in o tem, kaj bi radi dosegli na tečaju. Tako spozna njihovo motivacijo,
hkrati pa predstavi vodo kot zabavno okolje.
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Pogovori se o stvareh, ki bi jih lahko počeli v vodi, ter o novih občutkih in izkušnjah.
Razviti mora zanimanje pri otroku za plavanje in zlasti za "podvodni svet".

Pripomočki:
talne podloge ob robu bazena, plavalni črvi, deske, igrače.
Dodatne dejavnosti:
pogovor o tem, če gre za srednješolce ali odrasle, da je plavanje življenjska veščina in da
niso sami krivi, ker se niso naučili plavati. Spodbudite jih, da povedo svoje zgodbe in
zgodnje izkušnje, s tem se bodo sprostili.
Pomagajte, da se učenci v vodi počutijo varno; če lahko, poiščite mirno, zasebno okolje,
saj je lahko plavalcem začetnikom nerodno.
Β) Vsebina: razporejena po ciljih, ki pospešujejo doseganje splošnega cilja, s posebnimi vajami in
nasveti za organizacijo ter okvirnim trajanjem vsakega cilja.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

Ogrevanje: hoja (vlečenje z rokami) ob robu bazena;
samostojno ali s pomočjo učitelja. Vadimo v plitvem
delu bazena.
Prvi stik z vodo

Pihanje mehurčkov v vodo ali pihanje plavajočega
predmeta.
Žoganje, podajanje predmetov - rahlo škropljenje, ki
ga povzroči predmet, ki pade v vodo, bo imel pozitiven
učinek na prilagajanje na vodo.

Spoznavanje
vode,
občutek za vodo

Premikanje in potiskanje plavalnega rekvizita z rokami
ali nogami (deska, črv in podobno)
Petje pesmi, ples v krogu, igranje z žogo ali desko.

Igra in prosti čas

Odhod iz bazena

Sproščena igra, samostojno ali s prijatelji.

Skupaj odidemo iz bazena, učenci se stuširajo,
sledi preoblačenje.
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15΄

10΄

5
΄

10’

C) Točke za razpravo, varnostna pravila, ključne besede
Predlogi za učitelje, o čem naj se pogovorijo in na kaj naj bodo pozorni v zvezi z varnostjo otrok med
poukom.

Občutki, zaupanje, kaj je novega, kaj so doživeli med poukom.
Točke za pogovor
Poučujemo v paru, 1 učitelj na 1 učenca.
Varnost

Ključne besede

Učitelji so ves čas v vodi s plavalci.
Voda, občutek vode, gibanje po bazenu, odkrivanje občutkov v vodi,
zadrževanje diha.

2.korak: dihanje, izdihovanje v vodo in škropljenje
Cilj: ustvariti zaupanje, izdihniti v vodo

Kratka predstavitev:
pogovorite se o ciljih koraka in opišite novo izkušnjo z vodo in zadrževanjem diha.

Pripomočki:
rekviziti za plavanje, različne zabavne plavajoče igrače.
Dodatne dejavnosti:
pogovor o tem, da je znanje
plavanja življenjska veščina.Uporabite veliko različnih iger in vaj.
Vsebina

Prvi stik z vodo

Splošni organizacijski cilji in nasveti
ogrevanje - hoja ali vlečenje z rokami ob robu bazena,
tekanje ob robu bazena (plitva voda) s pomočjo
inštruktorja in samostojno.

Metanje, brcanje in lovljenje žoge.
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Trajanje

5΄

10΄

Potiskanje in brcanje plavalnih rekvizitov (deska, črv in
podobno)
Pihanje mehurčkov na vodni površini ali pihanje
predmeta med hojo po bazenu.
Z dlanmi zajamemo vodo in se polivamo po obrazu in
po laseh.

Delno
potapljanje
glave

Iskanje potopljenih predmetov: predmet je najprej
postavljen tik pod vodno gladino, dovolj plitvo, da ga
učenec vidi in seže po njem, vendar dovolj globoko, da

30΄

potopi obraz, da ga doseže. Spodbujajte, da vsakič
zadrži sapo nekoliko dlje.
Potapljanje obraza za nekaj sekund, učitelj ali
soplavalec “merita čas” (naj bo nekje od 1 do 3
sekunde).
Igra in prosti čas
Odhod iz bazena
Točke za pogovor

Sproščena igra, samostojno ali s prijatelji.
Skupaj odidemo iz bazena, sledi tuširanje in preoblačenje.

5΄
10΄

Občutki, zaupanje, kaj je novega, kaj so doživeli med poukom.
Poučujemo v paru, 1 učitelj na 1 učenca.
Učitelji so s plavalci vedno v vodi.

Varnost

Ključne besede

Voda, občutek za vodo, špricanje, delno potapljanje glave/ obraza,
zadrževanje diha za 3 sekunde.

3.korak: potapljanje, lebdenje, poganjanje, potapljanje glave
Cilj: potapljanje glave in zadrževanje diha
Kratka predstavitev:
potapljanje glave, zadrževanje diha in ritmično dihanje. Potreben je
postopen in individualen pristop.
Pripomočki:
plavalni rekviziti, različne plavajoče in zabavne igračes
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Dodatne dejavnosti:
sproščanje, učenje ritma vdihov in izdihov. Razložite, da je vsak človek sposoben
nekaj časa zadržati dihanje, poskusite zunaj bazena.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

v plitvem delu bazena, skačemo gor in dol
(na eni nogi in obeh nogah)
tek z ene strani na drugo

Potapljanje
glave

plazenje z rameni pod vodo
igra “Dan/Noč”
metanje, brcanje in lovljenje žoge
Iskanje potopljenih predmetov: ko učenec seže po
predmetu, ga lahko vsakič nekoliko spustite, da

15΄

15΄

spodbudite potapljanje ust in nosu.
Potiskanje plavalnega rekvizita (deska ali črv) ali
igračke
Petje pesmi, ples v krogu
Igre v vodi
in pod vodo

Most: hoja ali plazenje pod črvi, postavljenimi na
površino vode
Počepi: na glavi držimo desko in se potopimo tako, da
je deska na površini vode, počasi vstanemo in

10΄

ponovimo
“Ribarjenje” - učitelj ali učenec drži črva in se z njim
poskuša dotakniti “ribic”, ki bežijo -rešijo se tako, da
se potopijo.
Prosti čas

Odhod iz bazena

Točke za pogovor

Varnost

Sproščena igra, samostojno ali s prijatelji.
Skupaj odidemo iz bazena, sledi tuširanje in preoblačenje.
Spodbujajte rutino.

5΄

10΄

Občutki, zaupanje, kaj je novega, kaj so doživeli med poukom.
Poučujemo v paru, 1 učitelj na 1 učenca.
Učitelji so s plavalci vedno v vodi.
Pomembno je, da skozi vaje napredujemo počasi in plavalcem dajemo
občutek varnosti. Ne pozabite, da se bo vsak plavalec učil v svojem
tempu in ga ne potiskajte prehitro v težje veščine.

Ključne besede

Voda - občutek vode - potapljanje obraza pod vodo, zadrževanje diha.
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4.korak: lebdenje, poganjanje, potapljanje
Cilj: ležati, plavati na površini brez pomoči inštruktorja ali rekvizitov
Kratka predstavitev:
Pogovorite se o lebdenju, opišite cilj: uležemo se na vodo in vztrajamo v lebdenju.
Pripomočki:
plavalni rekviziti, različne plavajoče in zabavne igrače.
Dodatne dejavnosti:
odkrivanje sproščenega občutka v vodi, skoki, tek, plavanje, medtem ko se držite za
rob ali s pomočjo inštruktorja.
Vsebina

Splošni organizacijski cilji in nasveti

Trajanje

hoja/ vlečenje z rokami ob steni bazena
hoja, tek in poskoki v plitvem delu bazena in skakanje po

Lebdenje

Uživanje v
sproščenem
lebdenju

eni nogi
tek z ene strani bazena na drugo
plazenje z rameni pod vodo, krokodilčki
igra noč/dan
poiščite plavajoči predmet in se potopite pod njim
spodbujajte, da potopijo usta in nos, pa tudi celo glavo.

15΄

igranje različnih podvodnih iger in iger, ki spodbujajo
zadrževanje diha 5-10 sekund.
Lebdenje: učencem razložite, da se pri globokem vdihu
njihova pljuča napolnijo z zrakom in delujejo kot plavalni
obroč (na začetku naj se držijo za rob bazena)
Vzgon: učenec naj globoko vdihne in potopi obraz v
vodo. Občutil bo, kako se noge počasi dvigujejo,
zaplavajo proti površini.
spodbujajte jih, naj ostanejo v položaju vse dlje, dokler
ne lebdijo mirno 5-6 sekund.
naredite krog - sklenite roke, in se dogovorite, da vsak
drugi plavalec dvigne noge in se uleže na hrbet, ostali
učenci pa stojijo na tleh in jih držijo za roke, nato
zamenjajte.
plavalca položite v položaj na hrbet, zvezdico, učitelj ga
drži pod vratom ali rameni in ga počasi vrti.
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30΄

Prosti čas

Odhod iz bazena

Točke za

Sproščena igra, samostojno ali s prijatelji.

Skupaj odidemo iz bazena, sledi tuširanje in preoblačenje.
Spodbujajte rutino.

5΄

10΄

Občutki, zaupanje, kaj se novega naučijo.

pogovor
Delo poteka 1 na 1, učitelj je vedno v vodi z učenci.
Varnost
Ključne besede

Lebdenje

5.korak: drsenje in potapljanje
Cilj: lebdenje in drsenje po površini vode brez pomoči
inštruktorja ali rekvizita

Kratka predstavitev:
Naučili se bomo obdržati telo v vodoravnem položaju in drseti po vodi.
Pripomočki:
plavalni rekviziti, različne plavajoče in zabavne igrače.
Dodatne dejavnosti:
odkrivanje sproščenega občutka v vodi, lebdenje ob robu bazena ali s pomočjo
inštruktorja
Vsebina

Lebdenje

Splošni organizacijski cilji in nasveti
ogrevanje - hoja ali vlečenje z rokami ob robu bazena in
s pomočjo učitelja,
različne igre potapljanja pod rekvizite, pod rokami ali
nogami učitelja ali soplavalca,
lebdenje v vodi, s pomočjo inštruktorja in brez njega, z
rekviziti ali brez njih.
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Trajanje

15΄

Igranje različnih iger potapljanja in iger, ki spodbujajo
zadrževanje diha 5 sekund.
Drsenje: plavalec se nadiha; položi obraz v vodo, sklene
roke, nato pa se odrine od stene ali z dna bazena in
lebdi v drsenju 5-6 sekund.
Spodbujajte jih, da ostanejo v položaju vse dlje
Uživanje v
lebdenju

Plavalec se uleže na vodo, iztegnjene ima roke in noge,
ostali pa ga potiskajo naprej da zadrsi čim dlje,
roke sklene v iztegnjen položaj (položaj za lebdenje),

30΄

počepne in se z nogami hitro potisne navzgor, skoči v
zrak, kot da bi hotel priti iz vode,
delfinji skoki.

Prosti čas

Odhod iz bazena

Točke za
pogovor
Varnost

Ključne besede

Sproščena igra, samostojno ali s prijatelji.

5΄

Skupaj odidemo iz bazena, sledi tuširanje in preoblačenje.
Spodbujajte rutino.

10΄

Občutki, zaupanje, kaj se novega naučijo.

Delo poteka 1 na 1, učitelj je vedno v vodi z učenci.

Drsenje, lebdenje

10 iger v vodi za osebe s telesnimi poškodbami
1.DIRKA Z ŽOGO: uporabite izjemno veliko napihljivo žogo za na plažo. Predlagajte, da otroci
potisnejo žogo na drugo stran bazena (brez metanja, samo s potiskajem)
2. PING-PONG: v bazen postavite približno 20 majhnih žogic za namizni tenis. Učenci naj jih na vaš
znak in v določenem času, zberejo čim več.
3. ŽIVALSKO OGLAŠANJE: izberite eno žival in učenci naj jo kar najbolje oponašajo (delfin, čivava,
slon ...)
4. MORSKI PES IN JATA MALIH TUN: en otrok je morski pes, ki čaka v bazenu. Drugi otroci stojijo na
robu in na oznaki, na znak skočijo v vodo in poskušajo pobegniti mimo morskega psa na drugo
stran bazena.
5. LAČNA LISICA: en otrok je lisica, drugi so piščanci. Piščanci vprašajo lisico: "Lisica, koliko je ura?"
Lisica izbere čas in piščanci naredijo toliko korakov naprej, kot je število (5 ur - 5 korakov). Če pa
lisica zakriči: "Kosilo!" piščanci hitro pobegnejo čim dlje od lisice, da jih ne bi pojedla. Kogar lisica
ujame/ poje, postane pomočnik in lovi piščance za lisico.
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6. POTOPITE SE PO ZAKLAD: učitelj v bazen nameče majhne potopljive igračke različnih velikosti:
majhne kovance, kamenčke ... ali večje igrače - potopljive palice, igrače, velike kamne ipd.
7. DIRKA S ČRVI: otroci ležijo, vsak na svojem črvu (ali kateri koli drugi veliki plavajoči igrači za
bazen) in poskušajo priti čim hitreje na drugo stran bazena - pri tem pa uporabljajo samo noge,
samo eno roko ...
8. BALON: cilj je ohraniti balon čim dlje v zraku. Štejte, kolikokrat ga vaša skupina odbije.
9. VODITELJ TV ODDAJE: učitelj stoji v vodi, otroci so pripravljeni na skok v vodo na noge, tik
preden skoči, učitelj vpraša skakalca, npr.: “Kako je ime tvojemu psu.?” Cilj je, da učenec odgovori
na vprašanje, preden pade v vodo.
10. ŠTAFETNE IGRE. učence razdelite v dve enaki skupini, jim dajte nalogo, ki ustreza njihovim
sposobnostim, in se zabavajte!

129

4. Učenje plavanja za osebe z Downovim Sindromom
(Valeria Balan, Associate Professor PhD, Ana Maria Mujea, Lecturer PhD - Oba
avtorja sta enako prispevala pri pisanju poglavja in sta oba glavna avtorja.
Opisani program je namenjen usmerjanju učitelja, ki uči otroke (pa tudi mladostnike in
odrasle) z Downovim sindromom in motnjami v duševnem razvoju. Program je preizkušen v
praksi. Pripravljen je za 16 urni tečaj plavanja - uporabite pa ga lahko tudi za katerokoli
skupino otrok z motnjo v duševnem razvoju (tudi tiste s težjo motnjo, IQ pod 50). Vsak korak
lahko večkrat ponovite - več težav kot imajo plavalci, več ponovitev je potrebnih. Ljudje z
Downovim sindromom imajo radi rutino, tako da priporočamo, da vaje vedno znova
ponavljate in utrjujete.
Kadar učimo plavalca z zmanjšanimi duševnimi sposobnostmi, naj učitelj ne razlaga preveč aktivnosti demonstrira, učenec pa naj posnema. Velikokrat ponovimo!

Deli učnega načrta:
Α) Uvod:
Naslov: in dihanje
1.korak: spoznavanje z bazenom in prvo srečanje z vodo
Cilj: naučiti učence ustreznega vedenja in varnosti v garderobi
in bazenu (ob bazenu in v vodi).
Kratka predstavitev:
pogovorite se o: ciljih in pravilih vedenja, osnovnih pravilih v garderobi, higieni pred
vstopom v vodo in ob koncu tečaja.
Spoznajte okolje: garderobe, bazensko ploščad in rob bazena (v vodi), varnostna pravila
ob bazenu in v vodi. Praktične vaje / igre v vodi

Pripomočki:
fotografije s pravili (odvisno od IQ učenca ali drugih funkcionalnih / zdravstvenih vidikov)
Dodatne aktivnosti:
ugotovite, katera pravila veljajo doma, kaj že poznajo. Pogovorite se, zakaj
se moramo naučiti plavati.
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Β) Vsebina:
Vključene so tudi posebne vaje in nasveti za organizacijo ter okvirno trajanje vsakega cilja.

Vsebina

Spoznavanje,
informiranje.
Uporaba omaric.

Učenje - pravila

Vaje - nasveti za organizacijo

Trajanje

Vstop v garderobo in omarice:
Razkažemo jim objekt.
Obvestimo jih o pravilih, ki veljajo v garderobi.

5΄

Zberete se v kotičku za sestanke:
Obvestite jih o pravilih, ki veljajo v kotičku za sestanke.

2΄

Vstop v bazen - pokažemo jim mesto, kjer lahko sedijo in
pustijo svoje brisače, prostor okoli bazena, ogrevalni
Spoznavanje:
uporaba tuša

Prva izkušnja
z bazenom

prostor, tuše:
učitelj je vedno zraven,
pokažemo dele objekta,
pokažemo, kje se preoblečejo,
učitelj vodi ogrevanje
ustvarimo rutino za tuširanje.

Spoznavanje z robom bazena:
Sedite skupaj na robu bazena in se dotaknite vode.
Pokažite jim, kje lahko vstopijo v vodo.
Razložite, da se po bazenu hodi počasi in previdno.
Vstop v vodo in prvo prilagajanje:
Vstop v vodo - skupaj
Hoja po bazenu
Močenje obraza in telesa
Vajo najprej pokažete, potem pa delajo sami.
Dodatne dejavnosti:

Spoznavanje
z vodo

1.
2.

Sedite na rob bazena in udarjajte po vodi z rokami
in še brcajte z nogami
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10΄

5΄

20΄

Odhod iz
bazena

Izhod iz vode - tuš - umivanje - oblačenje
Ustvarite rutino za izhod iz vode
Ustvarite rutino za tuširanje
Ustvarite rutino oblačenja

8΄

C) Točke za razpravo, varnostna pravila, ključne besede
Predlogi za učitelje, o čem naj se pogovorijo in na kaj naj bodo pozorni v zvezi z varnostjo otrok
med poukom.

Kdaj smo v objektu v nevarnosti?
Zakaj je pomembno, da se tuširate pred uro in po njej?
Zakaj je pomembno spoštovati pravila ob bazenu in v vodi?
Točke za razpravo
Zakaj je pomembno nekatere vaje ponavljati?

Varnost

Ključne besede

Delo poteka 1 na 1.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Voda - higiena - tuširanje - preoblačenje

2.korak: prilagajanje na vodo in izdihovanje v vodo
Cilj: učenje dihanja in posebnosti dihanja med plavanjem.
Kratka predstavitev:
učenci se bodo počasi navadili na vodo, moker obraz, potapljanje obraza in učili se
bodo izdihniti v vodo,
Ponovimo osnovna pravila v garderobi, varnostna pravila na robu bazena in v vodi ter
osnovna higienska pravila.
Praktične vaje / igre v vodi.
Pripomočki:
žoge, plavajoče igrače, zabavne igrače.
Dodatne dejavnosti:
Uporabite različne vaje in igre (odvisno od starosti učencev).
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Vsebina

Ogrevanje

Vaje - nasveti za organizacijo

Trajanje

Vstop v vodo in prilagajanje:
Sedite na rob bazena in se dotaknite vode
Spuščaje po stopnicah v bazen, počasi in previdno.
Hoja v vodi do pasu/ do ramen.
Močenje po telesu.

10΄

Pihanje vode - demonstracija in vaja.

Dihanje,
potapljanje
glave

Pihanje žogice po gladini vode.
Pihanje mehurčkov, demonstracija in vaja.
Pihanje mehurčkov, tako da se drži roba bazena.
Druge kombinacije pihanja mehurčkov.
Potapljanje glave (brez in z izdihovanjem)
30΄
Dodatne dejavnosti:
1. čenci sedijo na robu bazena, učitelj jih škropi z vodo.
2. Hoja v vodi, zajemanje vode v roke in pihanje vode.

Samostojno / z učiteljem / s prostovoljci / soplavalci

5΄

Igra
Odhod iz
bazena

Točke za razpravo

Varnost

Ključne besede

Izhod iz vode
Tuš

5΄

Izkušnje v vodi.
Najljubše vaje in dejavnosti.
Delo poteka 1/1
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Voda - higiena - tuširanje - oblačenje - dihanje
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3. - 5. korak: prilagajanje na vodo in lebdenje
Cilj: ponovitev, utrjevanje dihanja / izdihovanja, učenje lebdenja v
vodi.
Kratka predstavitev:
osnovna pravila v garderobi, varnostna pravila na robu bazena in v vodi ter osnovna
higienska pravila.
Lebdenje na trebuhu. Praktične vaje / igre v vodi

Pripomočki:
žoge, plavajoče igrače, zabavne igrače
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti).
Vsebina

Vaje - nasveti za organizacijo

Trajanje

Vstop v vodo in prilagajanje na vodo:
V bazen vstopite počasi in previdno.
Ogrevanje

Hoja, tek, poskoki v vodi do pasu/ do ramen.
Močenje po telesu in po obrazu.
Potapljanje glave.

10΄

Pihanje mehurčkov / izdihovanje v vodo skozi
usta.
Učitelj pokaže, kako lahko lebdimo na trebuhu,
učenci ga posnemajo. Lebdenje poskusijo ob
Izdihovanje,
lebdenje

robu bazena (s pomočjo, samostojno in s
pripomočki).
Različne igre za lebdenje.
Dodatne aktivnosti:
Učenec lebdi s pomočjo dveh partnerjev, ali pa s
pomočjo partnerja in se ob tem še drži za
stopnice ali rob bazena.
Sami ali s trenerjem / prostovoljci / športniki.

Igra
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30΄

5΄

Odhod iz bazena

Izhod iz vode
Tuš

5΄

Izkušnje v vodi.
Točke za razpravo Najljubše vaje in dejavnosti.
Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Varnost

Ključne besede

Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Vodeno dihanje - lebdenje
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6. korak: prilagajanje na vodo in lebdenje na hrbtu
Cilj: ponavljanje naučenega, utrjevanje dihanja / izdihovanja. Učenje
lebdenja na hrbtu.
Kratka predstavitev:
osnovna pravila, varnostna pravila, higienska pravila. Lebdenje na hrbtu. Praktične vaje /
igre v vodi.
Pripomočki:
žoge, plavajoče igrače, zabavne igrače.
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti športnikov).
Vsebina

Ogrevanje

Dihanje,
izdihovanje,
lebdenje

Igra

Odhod iz bazena

Vaje - nasveti za organizacijo
Vstop v vodo in prilagajanje na vodo:
Hoja in tek v vodi do pasu/ do ramen.
Močenje po telesu in po obrazu.

Trajanje

Potapljanje obraza in glave.

10΄

Izdihovanje v vodo / mehurčki - štejemo čas
izdihovanja, igramo se različne igre.
Učitelj pokaže, kako lahko lebdimo na hrbtu,
učenci ga posnemajo. Lebdenje poskusijo ob robu
bazena (s pomočjo, samostojno in s pripomočki).
Različne igre za lebdenje.

30΄

Sami ali s trenerjem / prostovoljci / športniki.

Izhod iz vode
Tuš

5΄

5΄
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Izkušnje v vodi.
Najljubše vaje in dejavnosti.

Točke za razpravo

Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Varnost

Vodeno dihanje - lebdenje

Ključne besede

7. - 8. korak: prilagajanje na vodo in lebdenje na trebuhu in na hrbtu
Cilj: utrjevanje dihanja / izdihovanja. Učenje lebdenja na hrbtu in na trebuhu.
Kratka predstavitev:
osnovna pravila v garderobi, v bazenu ter osnovna higienska pravila. Lebdenje na
trebuhu in na hrbtu. Praktične vaje / igre v vodi.
Pripomočki
žoge, plavajoče in druge zabavne igrače
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti športnikov)
Vsebina

Ogrevanje

Utrjevanje
izdihovanja
in lebdenja

Vaje - nasveti za organizacijo
Vstop v vodo in prilagajanje na vodo:
V bazenu vstopite počasi in previdno.
Hoja v vodi do pasu/ do ramen.
Tekanje, lovljenje in različne vaje in igre, ki jih
že poznajo in jih imajo radi.

Pihanje mehurčkov
Drsenje na trebuhu
Drsenje na hrbtu
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Trajanje

15΄

25΄

Dodatne aktivnosti - igre:
Meduza: učenec lebdi na trebuhu in premika roke
in noge stran od telesa oz. narazen in skupaj.
Morska zvezda: lebdi na hrbtu roke in noge čim
bolj razširi, obmiruje - vsaj 5 sekund.
Most: na vodo položimo črva ali desko, ko se
učenec približa “mostu,” se mora potopiti spodaj,
tako da hkrati tudi izdihne.
Sami ali z učiteljem/ prostovoljci / učenci.

5΄

Igra
Odhod iz bazena

Izhod iz vode
Tuš

5΄

Pogovor

Kakšne so njihove izkušnje v vodi?
Katere so njihove najljubše vaje in dejavnosti?

Varnost

Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Ključne besede

Dihanje - lebdenje

138

9. in 10. korak: poganjanje (noge kravl)
Cilj: učenje udarcev kravl (brcanje leže na trebuhu)
Kratka predstavitev:
Brcanje leže na trebuhu. Praktične vaje / igre v vodi.
Pripomočki:
plavalna deska, plovec, črv / tuba, plavutke
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti). Glede na posebnosti učencev
uporabimo različne plavalne pripomočke.
Vsebina

Ogrevanje

Vaje - nasveti za organizacijo
Potapljanje obraza in glave, izdihovanje - mehurčki.
Različne vaje in igre, da utrdimo lebdenje in
drsenje.

Trajanje

10΄

Učitelj pokaže, kako plavati kravl noge, učenci ga
posnemajo.

Učenje kravl nog /
poganjanje leže
na trebuhu

Najprej vadijo tako, da se z rokami držijo za rob
bazena, obraz je med vajo potopljen.
Učitelj / prostovoljec pomaga, večkrat pokaže, če je
potrebno.
Lahko uporabimo plavuti - da se naučijo pravilnega
giba.
Nato vadimo z različnimi pripomočki, desko, črvom,
plavalnimi pasovi (odvisno od učenca).
Dodatne aktivnosti:
Učenec se odrine, uleže na vodo in brca, hkrati pa ga
soplavalec / učitelj prime za roke in ga povleče
naprej (lahko uporabimo plavalno desko).
Z enim vdihom naj poskusijo preplavati 3 m (nato 4, 5
…). Pomagajo si lahko z desko ali drugim plavajočim
predmetom.
Plavanje pod vodo: učenec se močno odrine od
stene in poskusi drseti pod vodo - doda delo z
nogami. Za izziv lahko nastavimo “most” pod katerim
preplava. Most je lahko črv, lahko pa tudi učitelj.

139

30΄

A floating device or floating devices is / are used
Sami
ali z učiteljem/
prostovoljci
/ učenci.
depending
on the
athlete
Additional activities:
Kick on front with the hands on a partner – the
partner pulls the athlete through the water (floating
Zapustijo
vodo,
devices can
bezberejo
used) se na določenem mestu
Odhod
podfront
tuš inwith
v garderobe
Kick on
the hands on a kickboard – a

Igra

Odhod iz bazena

5΄

5΄

partner pulls the athlete through the water (floating
devices can be used)

Pripovedujejo naj o izkušnjah in najljubših vajah.

Točke za razpravo

Varnost

Key words

Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.

Plavanje z nogami - kravl

11. in 12. korak: poganjanje (noge kravl)
Cilj: učenje udarcev kravl (brcanje leže na trebuhu).
Kratka predstavitev:
Brcanje leže na trebuhu. Praktične vaje / igre v vodi.
Pripomočki:
plavalna deska, plovec, črv / tuba, plavutke.
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti). Glede na posebnosti učencev uporabimo
različne plavalne pripomočke.

140

Vaje - nasveti za organizacijo

Vsebina

Ogrevanje

Drsenje na trebuhu in na hrbtu, potapljanje pod
plavajočimi predmeti.
Vaje in igre, da učenci ponovijo in utrdijo izdihovanje,
lebdenje in drsenje.

Trajanje

10΄

Ponovitev: brcajo tako, da se z rokami držijo za rob
bazena (splavutmi in brez).
Nato vadimo z različnimi pripomočki, desko, črvom,
plavalnimi pasovi (odvisno od učenca). Poskusijo

Učenje udarcev
kravl

preplavati širino bazena; prvič lahko vmes vdihnejo
tako, da stopijo na tla, potem pa med vdihom brcajo.
Pripomočki: deska, plovec, plavutke, črv ali plavajoča
blazina, pod katerim poskusijo plavati ipd.
Pridobivanje vzdržljivosti: plavajo dve (4, 6 …) širini ali
dolžini bazena, med pavzo naredijo 5-8 izdihov v
vodo.
Dodatne aktivnosti:

30΄

Samokolnica: en učenec vleče ali potiska drugega, ta
pa mu pomaga tako, da močno brca.
Plavanje pod oviro - učenci poskusijo plavati pod
plavajočo oviro/ mostom (desko, črvom, blazino).

Igra
Odhod iz bazena

5΄

prosta igra
Izhod iz vode
Tuš

5΄

Točke za razpravo Pogovor o naučenem, izkušnjah in vajah, ki so jim všeč.
Varnost

Ključne besede

Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.
Kravl noge - drsenje - poganjanje
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13. - 16. korak: poganjanje (noge hrbtno)
Cilj: učenje hrbtno nog, plavanje na hrbtu
Kratka predstavitev:
hrbtno noge, plavanje na hrbtu, praktične vaje v vodi.
Pripomočki:
plavalna deska, plovec, črv / tuba, plavutke
Dodatne dejavnosti:
različne vaje in igre (odvisno od starosti). Glede na posebnosti učencev uporabimo
različne plavalne pripomočke.
Vsebina

Ogrevanje

Navodila za organizacijo vaj
tek iz ene strani na drugo, škropljenje, potapljanje
pod vodo, iskanje potopljenih predmetov,
drsenje na trebuhu in na hrbtu.

Trajanje

5΄

Učitelj pokaže, kako plavati hrbtno noge, učenci ga
posnemajo.
Najprej vadijo tako, da se z rokami držijo za rob

Učenje
udarcev hrbtno

bazena.
Učitelj / prostovoljec pomaga, večkrat pokaže, če je
potrebno.
Lahko uporabimo plavuti - da se naučijo pravilnega
giba.
Nato vadimo z različnimi pripomočki, desko, črvom,
plavalnimi pasovi (odvisno od učenca).
Vadimo v parih: en učenec vleče drugega - rahlo ga
prime pod pazduhe in ga usmerja oz. rahlo vleče.
Dodatne aktivnosti:
Učenec prime desko in jo namesti pod glavo. Tako se
uleže na vodo in udarja z nogami.
Učenec se hrbtno uleže na vodo in brca, hkrati pa ga
soplavalec / učitelj prime za roke in ga povleče naprej
(lahko uporabimo plavalno desko in / ali plavutke).
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35΄

Additional activities:
Učenci
kako
je lažje
na hrbtu
z
Kick onpreizkusijo,
back with the
hands
onležati
a partner
– the- partner
rokami ob telesu ali iztegnjenimi vodoravno nad
pulls the athlete through the water (floating devices
glavo.
can be used)
Učenci se potrudijo preplavati določeno razdaljo, ne
Kick on back with the hands on a kickboard – a
da bi se vmes ustavili in počivali (3m, širina bazena,
partner…)pulls the athlete through the water (floating
dolžina
devices can be used)

Samostojno ali v skupini
Igra
Odhod iz bazena

Samokolnice, divja reka, vozički, plavanje pod ovirami
Izhod iz vode
Tuš

5΄

Izkušnje v vodi, kaj so se naučili, kaj jim je bilo všeč.
Pogovor

Varnost

Ključne besede

5΄

Delo poteka ena na ena.
Učitelj / prostovoljec je vedno v vodi s plavalci.
Učitelj / prostovoljec pokaže vse vaje.
Udarci hrbtno - noge hrbtno - brcanje
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Galerija učnih ur v praksi!

Konec

