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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Telesna dejavnost je kakršnokoli telesno gibanje,
doseženo z mišičnim delovanjem, ki poveča energijsko
porabo.
Količina zahtevane energije za izvedbo določene
dejavnosti se meri v kilodžulih (kJ) ali kilokalorijah
(kcal) in je odvisna od količine mišične mase, vključene
v dejavnost, ter intenzivnosti, trajanja in frekvence
mišičnega krčenja.
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Sem spadajo tudi hišna opravila.
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Telesna/športna vadba oz. trening je podpomenka
telesne dejavnosti, za katero je značilno, da je
načrtovana, strukturirana, ponavljajoča se in se izvaja z
namenom izboljšanja ali ohranjanja ene ali več
komponent telesne pripravljenosti.
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Šport je posebna vrsta telesne dejavnosti, ki se nanaša
na organizirano, načrtovano vadbo in lahko vključuje
določeno obliko tekmovanja. Zanj je značilen agon –
rivalstvo, ki posameznika žene biti boljši od drugih
(aristos) s pomočjo odličnosti (biti najboljše, kar si
lahko; arete), ki jo doseže, ko uporabi vse svoje
potenciale (pogum, moč, pamet, prebrisanost ...)
(Levski, 2005)
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Telesna zmogljivost predstavlja raven gibalnih
sposobnosti, ki človeku omogočajo gibalno
avtonomnost in ustvarjalnost v vsakdanjem življenju
ter so hkrati v tesni povezanosti z njegovim zdravjem
(Škof, Tomori, Stergar, Čuk, & Pišot, 2010)
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
»Physical fitness« je opredeljen kot sposobnost
posameznika za učinkovito in osredotočeno izvajanje
vsakodnevnih opravil brez prehitrega utrujanja, tako da
mu ostane dovolj energije za uživanje v prostočasnih
dejavnostih ali za premagovanje nadpovprečnih
telesnih in duševnih obremenitev ob nepričakovanih
dogodkih (Corbin, Pangrazi, & Franks, 2000).
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Različni prevodi v slovenščino:
- Telesni fitnes (večina avtorjev)
- Motorične sposobnosti
- Gibalna učinkovitost
- Telesna kondicija
Terminološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša (ISJFR, 2017)
- Telesna pripravljenost
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Telesna pripravljenost obsega tako gibalnofunkcionalne sposobnosti telesa kot tudi njegovo
morfološko stanje. Sestavljata jo dve osnovni
komponenti:
- z zdravjem povezana telesna pripravljenost (health
related physical fitness)
- z gibalno učinkovitostjo povezana telesna
pripravljenost (skill related physical fitness) (Corbin
et al., 2000)
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Z zdravjem povezano telesno pripravljenost sestavlja
pet komponent:
- telesna sestava,
- mišična jakost,
- mišična vzdržljivost,
- gibljivost
- srčno-dihalna vzdržljivost.
Dobra z zdravjem povezana telesna pripravljenost je
povezana z nižjim tveganjem za bolezni in višjo
kvaliteto življenja (Caspersen et al., 1985; Corbin et al.,
2000)
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Z gibalno učinkovitostjo povezano telesno
pripravljenost sestavljajo:
- agilnost,
- ravnotežje,
- koordinacija,

- moč,
- hitrost
- reakcijski čas.

Določajo splošno in specialno gibalno učinkovitost pri
športnih dejavnostih in niso neposredno povezane z
zmanjševanjem zdravstvenih tveganj.
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OSNOVNI POJMI - DEFINICIJA
Zagotavljajo ustrezno gibalno učinkovitost, ki izboljšuje
kakovost življenja in zmanjšuje možnost poškodb.
Posamezniki z bolje razvitimi naštetimi telesnimi
sposobnostmi se bodo verjetneje ukvarjali z redno telesno
dejavnostjo, kar bo vplivalo tudi na z zdravjem povezano
telesno pripravljenost (Caspersen et al., 1985; Corbin et al.,
2000).
11

OSNOVNI POJMI - POVZETEK
- Telesna dejavnost
- telesna pripravljenost

Pomembno prispevata k preventivi in k zdravljenju
predvsem kroničnih nenalezljivih bolezni.
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pogosto uporabljen termin
•Sestavljen iz grških besed “kinesis” – gibanje in “logos” –
veda, zakonitost: Veda o gibanju.

Znanost, ki preučuje zakonitosti upravljanja vadbe in
posledice delovanja vadbenih procesov na človekov
organizem.

•S proučevanjem vadbenega procesa se ukvarja znanstvena
veda– TEORIJA TRENINGA.

• Teorija treninga preučuje metodične zakonitosti
načrtovanja, organizacije, izvajanja in kontrole športne vadbe
z uporabo metod in spoznanj KINEZIOLOGIJE.
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•Zdravstveni status
•Telesne značilnosti (antropometrične značilnosti posameznika)
•Funkcionalne sposobnosti
•Gibalne sposobnosti
•intelektualne sposobnosti
•osebnostne lastnosti

Za vse aktivnosti potrebujemo energijo. Aktivnosti delimo
na:
•Anaerobne: pri energijskih procesih se sprošča majhna
količina energije (kratkotrajne in zelo eksplozivne
aktivnosti: skoki, šprinti, meti…).
•Aerobne: pri energijskih procesih se sprošča velika
količina energije (dolgotrajne in nizko intenzivne
aktivnosti: tek na dolge proge…)
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• So odgovorne za učinkovitost človekovih akcij in reakcij.
• Predstavljajo skupek notranjih dejavnikov, odgovornih za
razlike v gibalni učinkovitosti posameznika.
• V določeni meri so prirojene (z vadbo jih nadgradimo –
izboljšamo).

Ločimo 6 primarnih gibalnih sposobnosti:

» moč
» koordinacija
» hitrost
» ravnotežje
» preciznost
» gibljivost
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MOČ
Sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišice za
delovanje proti zunanjim silam (mišično napenjanje je
lahko statično ali dinamično)
EKSPLOZIVNA MOČ: sposobnost za dosego max. začetnega pospeška, ki se kaže v
premikanju telesa v prostoru ali v delovanju na predmete v okolici. ZNAČILNOST: hitra
mobilizacija velike količine mišične sile v kratkem časovnem obdobju (skoki, šprinti, meti,
udarci).
REPETITIVNA MOČ: sposobnost za ponavljajoče premagovanje zunanjih sil na
osnovi izmeničnih mišičnih krčenj in sproščanj.
ZNAČILNOST: dolgotrajno opravljanje dela pod obremenitvijo. Premagujemo submaksimalno
silo (hoja, tek, lazenja, plazenja, poskoki, potiskanja, vlečenja, ki se v oteženih razmerah vadbe
najpogosteje uporabljajo).

STATIČNA MOČ: sposobnost za dalj časa trajajoče vztrajanje v nekem položaju pod
obremenitvijo. Pri tem razvijamo max. in submax. silo brez manifestacije gibanja. Do izraza
pride predvsem pri ohranjanju telesnih drž, ki se pojavljajo pri nošenjih, prijemih in
upiranjih.

Podrobna delitev moči
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Cilj vadbe za moč
 Hipertrofija: povečanje mišice in vezivnega tkiva

 Povečanje mišične aktivacije
 Izboljšanje lokalne vzdržljivosti
Hipertrof
ija:

Hiperplaz
ija:
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Tipične zunanje sile:
 sila mase našega telesa
 sila mase predmetov
 sila mase partnerja
 sila odpora (zraka, vode...)
 sila trenja
 sila vztrajnosti
 centrifugalna sila

MOČ
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TELESNI dejavnik
 longitudinalne izmere +
 voluminoznost telesa +
 transverzalne izmere +
 podkožna tolšča -

MOČ

Funkcionalni dejavnik
 motorični korteks v možg. škorji
 živčne poti
 prehodne sinapse
 motorične enote
 hitre
 počasne

MOČ
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Psihološki dejavnik
Emocionalna stanja:
 afektna stanja
 jeza
 strah

 motiviranost
 hipnoza
 patološka stanja

MOČ

Biološki dejavnik
 seštevek prejšnjih dejavnikov
 moški so močnejši

MOČ
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OBLIKE MIŠIČNEGA NAPENJANJA
IZOTONIČNO –
DINAMIČNO

IZOMETRIČNO STATIČNO

OBLIKE KONTRAKCIJE
KONCENTRIČNA

EKSCENTRIČNA

Mišično napenjanje
 Izometrično (a): mišična
pripoja ostajata na konstantni
razdalji; sila mišice je enaka sili
bremena

 Koncentrično (b): mišična
pripoja se približujeta: sila
mišice je večja od sile bremena
 Ekscentrično (c): sila mišice je
manjša od sile bremena
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Ločimo tudi
 absolutna moč
 relativna moč

KOORDINACIJA
Sposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja
časovnih in prostorskih elementov gibanja. Odvisna je od
delovanja osrednjega živčnega sistema.
SPOSOBNOST ZA IZVEDBO CELOSTNIH PROGRAMOV GIBANJA: sposobnost, da se neka
gibalna naloga zazna kot celota in se kot celota tudi izvede (gibalna dojemljivost).

SPOSOBNOST GIBALNEGA RESEVANJA PROSTORSKIH PROBLEMOV: sposobnost, da se
v nekem gibanju učinkovito odstranijo moteči dejavniki s hitrim oblikovanjem korektivnih
gibalnih programov (gibalna inteligenca).

SPOSOBNOST UPORABE GIBALNIH INFORMACIJ: opredeljena je s količino in kvaliteto
gib. informacij, ki so avtomatizirane in shranjene v centru za gibalni spomin oziroma s stopnjo
njihovega izkoristka pri učenju novih gibanj.

SPOSOBNOST GIBALNE IZVEDBE RITMIČNIH STRUKTUR: sposobnost strukturiranja
gibanja v ritmično forma.
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KOORDINACIJA
Sposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja
časovnih in prostorskih elementov gibanja. Odvisna je od
delovanja osrednjega živčnega sistema.

SPOSOBNOST KOORDINACIJE NOG: sposobnost izvajanja kompleksnih gibov nogami.

SPOSOBNOST TIMINGA: sposobnost izvesti gibanje v časovnem zaporedju, ki je
za njegovo izvedbo optimalna.

Konceptualni model gibalnega obnašanja
• Indentifikacija in analiza dražljaja
• Izbira odziva
• Programiranje odziva
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Kdaj je gibalno obnašanje dobro
koordinirano?
• Pravilno (natančno, ustrezno)
• Pravočasno (časovna usklajenost)
• Prilagodljivo (glede na zahteve)
• Ponovljivo (stabilnost v izvajanju)
• Racionalno (ekonomičnosti)

HITROST
Sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem možnem času.
Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih razdalj
s cikličnim gibanjem.

HITROST REAKCIJE: sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal.

HITROST ENOSTAVNEGA GIBA: sposobnost premika telesnega segmenta na določeni poti v
najkrajšem možnem času (hitrost zamaha, udarca, odriva).

HITROST IZMENIČNIH GIBOV : sposobnost hitrega ponavljanja gibov s konstantno
amplitudo.
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DEJAVNIKI
 Aktivnost gibalnih centrov
 Prevodnost živčnih poti
 Mišični tonus
 Center za inverzno regulacijo agonistov in
antagonistov
 Eksplozivna moč

HITROST

RAVNOTEŽJE
Sposobnost hitrega oblikovanja nadomestnih gibov, ki so
potrebni zavračanje telesa v ravnotežni položaj, ko je ta
porušen.

SPOSOBNOST OHRANJANJA RAVNOTEŽNEGA POLOŽAJA: sposobnost hitrega
oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v
ravnotežnem položaju.

SPOS. VZPOSTAVLJANJA RAVNOTEŽNEGA POLOŽAJA: sposobnost čim hitrejše postavitve
v ravnotežni položaj, po predhodnih motnjah receptorjev vestibularnega aparata. Po gibanju,
ki je porušil ravnotežni položaj, je potrebno ta položaj čim hitreje spet stabilizirati.
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ČUTILA
 Vid
 Kinestetično čutilo (v mišicah in tetivah)
 Vestibularno čutilo (v srednjem ušesu)

RAVNOTEŽJE

PRECIZNOST
Sposobnost za ustrezno določitev intenzivnosti in smeri
gibanja pri vodenju lastnega telesa ali objekta, na
katerega se deluje, proti določenemu cilju.
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GIBLJIVOST
Sposobnost za izvedbo maksimalnih amplitud gibanja.

GIBLJIVOST ROK V RAMENSKEM OBROČU

GIBLJIVOST TRUPA

GIBLJIVOST NOG V KOLČNEM SKLEPU

Na gensko komponento gibljivosti vplivajo
 ANATOMSKI dejavnik
 TELESNI dejavnik
 MIŠIČNI TONUS
 LOKALNA MIŠIČNA TEMPERATURA
 BIOLOŠKI dejavnik

GIBLJIVOST
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ANATOMSKI dejavnik
 oblika sklepnih površin
 sklepna ovojnica
 sklepne vezi

GIBLJIVOST

TELESNI dejavnik
 longitudinalna dimenzija
 voluminozna dimenzija

GIBLJIVOST
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LOKALNA MIŠIČNA TEMPERATURA
Temperaturo dvignemo:
 aktivno
 pasivno

GIBLJIVOST

BIOLOŠKI dejavnik
 seštevek prejšnjih dejavnikov
 ženske so bolj gibljive

GIBLJIVOST
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PREDNOSTI RAZVOJA GIBLJIVOSTI
• Trening moči mišico skrajša, zato je redno raztezanje
nujno.
• Pomanjkanje gibljivosti v antagonistu vodi v omejen
obseg gibanja in negativno vpliva na razvoj moči agonista.
• Naravno skrčenje mišic s starostjo vodi v okorelost.
• Močne in gibljive mišice so manj podvržene poškodbam

PREDNOSTI RAZVOJA GIBLJIVOSTI
• Močne in gibljive mišice so manj podvržene poškodbam
• Negibljive mišice povzročajo težave v telesni drži.
• Raztezanje kot del ogrevanja lahko zmanjša tveganje za
poškodbe.
• Raztezanje v kombinaciji s sproščanjem poveča enotnost
duha in telesa
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DEJAVNIKI TELESNE PRIPRAVLJENOSTI
Srčno-žilna vzdržljivost

je sposobnost srca in pljuč privzemati kisik
in ga dostavljati mišicam med dolgotrajno
vadbo

Mišična vzdržljivost

je sposobnost ponavljajočega se krčenja
brez utrujenosti

Mišična moč

je največja moč, ki jo lahko mišica oziroma
mišična skupina razvije proti uporu

Gibljivost

označuje obseg možnega gibanja v sklepih

Dobro uravnotežen program vadbe mora
vsebovati vse štiri zgornje sestavine.

UČINKI VADBE NA MIŠICE
• Povečanje premera mišičnih vlaken, mišica se poveča
(hipertrofira), število mišičnih celic se ne spremeni.
• Povečanje števila mitohondrijev.
• Povečana učinkovitost izrabe kisika.
• Povečana moč in vzdržljivost.
• Povečana učinkovitost izrabe ATP
• Povečan mišični tonus.
• Povečan mišični metabolizem.
• Povečana učinkovitost izrabe maščob za energijo
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Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z
razmeroma trajnim učinkom.

Pedagoška Enciklopedija 1989 navaja še naslednje:
•Učenje je spreminjanje obnašanja kot posledica vadbe, prakse, treninga.
•učenje je usvajanje novih reakcij in odgovorov pod vplivom prakse.
•Učenje je usvajanje znanja in razvijanja spretnosti in navad.
•Učenje je obvladovanje dosežkov predhodnih generacij.
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•Vzročne teorije gibalnega učenja (okolje izzove reakcijo)
•Kognitivne teorije gibalnega učenja (posameznikovo
doživljanje okolja izzove reakcijo)
•Dinamične teorije gibalnega učenja (alternativa obeh teorij)

FAZE GIBALNEGA UČENJA:
•Generalizacija

ali iradiacija

•Diferenciacija

ali koncentracija

•Avtomatizacija

ali stabilizacija
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4 metode motoričnega učenja:
•Analitična metoda
•Sintetična metoda
•Situacijska metoda
•Ideomotorična metoda

ANALITIČNA METODA
•Gibanje razdelimo na več logičnih delov, nato se

naučimo vsak posamezni del in povezujemo v celoto
•Primerna za kompleksna koordinacijska gibanja.
PRIMER: GIBANJE RAZDELIMO NA 4 DELE = A, B, C, D
naučimo se A, naučimo se B in povežemo A+B
naučimo se C in povežemo A+B+C
naučimo se D in povežemo A+B+C+D
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SINTETIČNA METODA
•Gibanje osvajamo v celoti
•Omogoča lažje razumevanje povezanosti gibanja.
•Primernejša za manj kompleksna gibanja

SITUACIJSKA METODA
•Najpogostejša v vrhunskem športu, kjer z vajami

imitiramo gibanje v določeni športni panogi.
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IDEOMOTORIČNA METODA
•Miselna izvedba gibalne naloge.
•Ima vpliv na gibalno intelegenco, prostorsko

koordinacijo in percepcijo vadečega.

KRIVULJE UČENJA GIBANJA
enakomerna

pospešena

kombinirana S
upočasnjena
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KRIVULJE UČENJA – PLATO
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