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IZVLEČEK
Telovadnico na prostem v današnjem času sestavljajo na eni strani otroška igrišča in
na drugi trim steze. Ponudba obeh je z vidika orodja raznovrstna, vendar se tako na
otroških igriščih kakor na trim stezah namembnost orodja podvaja. Podvajanje se
kaţe v tem, da je veliko orodij namenjenih razvoju enakih sposobnosti, s čimer se
raznovrstnost zmanjša. S tem se omeji širina pridobivanja gibalnih znanj in obenem
krati prostor, ki bi lahko bil porabljen za orodje z nekim drugim namenom. Z uporabo
otroškega igrišča in trim steze bi moral vadeči pridobiti čim več različnih gibalnih
informacij, s katerimi bi se skladno in celostno razvijal.
V obstoječi literaturi nisem zasledil, da bi bila orodja na otroških igriščih in trim stezah
organizirana z vidika gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja, zato je bil moj cilj
najprej pregledati ponudbo orodij na trţišču, nato pa njihovo uporabnost opredeliti,
glede na zahtevnost gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja. S takšno delitvijo
lahko opredelimo, katera so tista orodja, ki so potrebna, da zadovoljijo raznovrstnost
gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja.
Analiza je pokazala, da so za otroška igrišča potrebna najmanj tri igrala in pet orodij
na trim stezi, da zadovoljijo te potrebe. Na otroških igriščih so ta orodja: plezalo,
gugalnica in ravnoteţno igralo. Na trim stezi pa: plezalna vrv, gred, doseţni drog,
preskakovalna klop in moška bradlja.
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ABSTRACT
The outdoor gym nowadays is divided into two sectors. On one side we have
children’s playgrounds and on the other trim trails. There are many types of
equipment available on the market, but it seems that the purpose of them doubles on
playgrounds as well as on trim trails. Duplication is reflected in the fact that many of
the apparatuses are used for the development of equal motor abilities, thereby
reducing diversity. That’s why the wideness of gaining motor skills and space for
other apparatuses with a different purpose is limited. By using the children’s
playground and trim trail equipment people should gain as many different movement
informations as they can and use them for the coherent and integrated progress.
While reading the existing literature about children’s playgrounds and trim trails I
didn’t found anything that would organize them from a motor ability and natural
movement point of view. That is why my goal was to explore the supplies of
apparatuses on the market and to evaluate their usefulness from the complexity of
motor abilities and natural movements. With such a division we can define, which
apparatuses are necessary to meet the diversity of motor abilities and natural
movements.
The analysis showed that we only need three apparatuses on children’s playground
and five on trim trails to satisfy that diversity. For children’s playground we need a
climbing, a balance and a swing apparatus. And for trim trail we need a climbing
rope, a balance beam, a reachable horizontal bar, men’s parallel bar and a jump over
beam.
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1. UVOD
Gimnastika je oblika telesnih vaj, katerih glavna značilnost je natančno izpolnjevanje
časovnih in prostorskih elementov gibanja (Kristan, 1980). Čeprav srečamo
gimnastično dejavnost ţe v starem veku (na Kitajskem, v Egiptu in Perziji so se z njo
ukvarjali zaradi vojaških namenov), ima sam pojem svoje korenine v antični Grčiji. Cilj
vadbe je bil skladno oblikovano telo, ki je omogočalo najbolj ekonomične in skladne
gibe pri delu, zabavi ter predvsem bojevanju (Bolkovič, Čuk, Kokole, Kovač in Novak,
2002).
Danes ima izraz gimnastika dvojni pomen:
 Poimenovanje športnih panog, ki jih zdruţuje Mednarodna gimnastična zveza
– Federation Internationale de Gimnastique (FIG, ustanovljena leta 1881):
moška in ţenska športna gimnastika, ritmična gimnastika, aerobika,
gimnastika za vse, akrobatika, skoki z male proţne ponjave, skoki z dvojne
male proţne ponjave in skoki na veliki proţni ponjavi (Bolkovič idr., 2002).
 Sistem izbranih gimnastičnih vaj. Gimnastične vaje so vaje, sestavljene z
določenim ciljem, njihov glavni namen je z natančnim izpopolnjevanjem
prostorskih elementov gibanja doseči določen učinek na telo. Učinek je lahko
usmerjen v razvoj posameznih gibalnih sposobnosti (moč, gibljivost itd.) ali na
natančno določeno dejavnost (npr. smučarska gimnastika, terapevtska
gimnastika ipd.) (Bolkovič idr., 2002).

1.0.1. KRATKA ZGODOVINA GIMNASTIKE
Gimnastika je ena najstarejših panog na svetu. Svoje korenine ima v stari Kitajski in
Indiji, na evropskih tleh pa so prva obeleţja iz staroegipčanske in minojske kulture.
Antični Grki so jo uporabljali kot sredstvo telesne vzgoje, dali pa so ji tudi nov smisel
v pripravah na vojaške podvige. Ime gimnastika izhaja iz grške besede gymnos – kar
v prevodu pomeni biti nag. Vsebine, ki so značilne za gimnastiko, so nadaljevali
Rimljani, v srednjem veku je dejavnost večinoma zamirala, zaradi odnosa krščanske
cerkve do telesnosti. Renesančni prosvetitelji so telesno vzgojo obudili, Nemec
Ludvik Fridrih Jahn pa je izumil tudi nekaj novih orodij (bradlja, gred), ki so danes
sestavni del gimnastike. Z gimnastiko so se kmalu srečali tudi Slovenci, ki so leta
1863 ustanovili Juţnega sokola, pravi razcvet gimnastike pa se je pričel s prihodom
dr. Viktorja Murnika, ki je deloval kot prosvetitelj, organizator, tekmovalec, trener in
sodnik. Slovenska gimnastika je najuspešnejša slovenska športna panoga saj so
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njeni predstavniki osvajali medalje na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih
prvenstvih (Čuk, 2000).

1.0.2. GIMNASTIKA KOT TEMELJNA ŠPORTNA PANOGA
Gimnastika poleg atletike predstavlja najbolj temeljno športno panogo, ki je
izjemnega pomena za gibalni razvoj posameznika, saj omogoča zavesten nadzor
poloţaja in gibanja telesa. Glede na njeno vsebino in vrednotenje jo uvrščamo med
polistrukturne konvencionalne športne panoge. Definicija skupine, v katero sodi
panoga, poudarja raznovrstno gibalno vsebino. Konvencionalnost športne panoge pa
pomeni, da se morajo vsa gibanja izvajati v okviru določenega modela gibanja (Čuk,
1996).
Zajc (1992) navaja, da je ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa
razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost,
ravnoteţje in hitrost. Izbira različnih orodij, prvin in njihovih kombinacij daje večji ali
manjši poudarek eni ali drugi od zgoraj navedenih gibalnih sposobnosti.
Vsebine gimnastike so zelo raznolike, pri vadbi lahko uporabljamo različna orodja,
najpogostejše oblike vadbe pri začetnih skupinah so lahko tudi poligoni, kar vse
pripomore k pospešenemu razvoju koordinacije gibanja (Štihec in Kovač, 1988).
Gimnastiko uvrščamo med športe, pri katerih je poudarek tudi na lepoti gibanja, pri
čemer mora biti gibanje tehnično pravilno, vendar sproščeno in lahkotno. Ta gibalna
razseţnost je mnogokrat zanemarjena, čeprav je ena temeljnih prvin človekove
gibalne kulture in ekspresije posameznikove osebnosti skozi gibanje (Novak, Kovač
in Čuk, 2008).
Novak idr., (2008) navajajo, da je eden od najpomembnejših ciljev gimnastične
vzgoje je razvoj zavestnega nadzora poloţaja in gibanja telesa. Brez primerno
razvitih gibalnih sposobnosti nadzora ne more biti, predvsem moči in gibljivosti, saj
moč in gibljivost močno pogojujeta izkoristek ostalih sposobnosti.
Gimnastika je umeščena v učne načrte športne vzgoje na vseh ravneh in oblikah
šolanja, tako da je izbor ciljev, vsebin in standardov znanja prilagojen stopnji razvoja
učencev in dijakov. Pomembno dejstvo, ki vpliva na umeščenost gimnastike v učne
načrte, je, da je gimnastika zelo primeren program za ustvarjanje temeljev gibalnih
vzorcev, ki jih hranimo v motoričnem spominu, in so nujni za človekovo skladno in
učinkovito gibanje (Novak idr., 2008).
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Zaradi velike raznolikosti prvin ter gibanj, ki se pojavljajo pri gimnastični vadbi, je tudi
vpliv na gibalne sposobnosti dokaj pomemben. Z gimnastično vadbo pozitivno
vplivamo na razvoj moči, koordinacije gibanja, razvoj gibljivosti in natančnosti. Zaradi
kratkotrajnih obremenitev, ki se pojavljajo v gimnastiki, pa se vzdrţljivost ne razvija v
takšni meri kot druge gibalne sposobnosti. Tudi hitrost se pri gimnastiki, ki se izvaja v
šolskih programih, ne razvija v veliki meri, kar je po vsej verjetnosti posledica
˝narave˝ prvin, ki se izvajajo v šoli. To so preteţno prvine, pri katerih za uspešno
izvedbo ni pomembna velika hitrost gibanja (Vogrinec, 2008).
Tudi Turšičeva (2007) v svoji magistrski nalogi navaja pozitiven vpliv gimnastike na
zgoraj omenjene gibalne sposobnosti. S pomočjo ekspertnega mnenja športnih
pedagogov je ugotovila, da z gimnastiko najbolj razvijamo koordinacijo gibanja in
ravnoteţje, sledi pa razvoj gibljivosti in moči. Z gimnastičnimi prvinami naj bi, po
mnenju športnih pedagogov, manj razvijali vzdrţljivost, najmanj pa hitrost. Zaradi
različnih struktur gibanj velja gimnastika za temeljni šport, ki je drugim športnim
panogam nujno potrebna za dosego ciljev v vrhunskem športu. Nekaj panoţnih zvez
se pomena športne gimnastike za dosego vrhunskega rezultata v svoji panogi ţe
zaveda. V programih, namenjenih širšim kategorijam, predvsem mlajši šolski mladini,
dopušča športna gimnastika izbiro gibalnih moţnosti in organizacijskih oblik, ki
izpolnjujejo osnovne cilje športne vzgoje. Značilni vplivi na psihosomatični status
izvirajo predvsem iz mnoţice gibalnih moţnosti, ki nam jih ponuja gimnastični
program.

1.0.3. GIMNASTIKA NA PROSTEM
Vadba na prostem nam ponuja veliko moţnosti, ki jih zaprti prostori odvzamejo (sveţ
zrak, prisotnost narave,...).
Skozi zgodovino se je vadba gimnastike in z njo povezanih disciplin preselila z
zunanjih prostorov (zunanja telovadišča) v notranje (zaprte prostore). Še v 19.
stoletju so začetniki športne gimnastike vztrajali, naj se čimveč vadi na prostem. Tako
kot treningi so bila tudi vsa večja tekmovanja na prostem. Danes se večina treningov
in vsa tekmovanja izvajajo v telovadnicah (gimnastičnih).
Še vedno pa obstajajo prostori na prostem, kjer se lahko izvaja gimnastiki podobna
vadba izvaja. Za otroke so primerna orodja na otroških igriščih, kjer lahko preko igre
na igralih razvijajo gibalne sposobnosti in naravne oblike gibanja. Odrasli imajo to
moţnost na zunanjih telovadiščih. V Sloveniji so uporabne predvsem trim steze, kjer
lahko vadimo na orodjih v naravi. Po svetu so priljubljena zunanja telovadišča, kjer
imajo ljudje moţnost vadbe na gimnastičnih orodjih, ki so prirejena za zunanjo
uporabo. Ker so ta orodja postavljena brez opisa, katere gibalne sposobnosti in v
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kolikšni meri se na določenem orodju razvijajo, sem v diplomski nalogi opredelil
orodja na otroških igriščih in zunanjih telovadiščih – trim stezah – in to z vidika
gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja.
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1.1. PREDMET, PROBLEM IN NAMEN DELA
Predmet diplomske naloge je predstaviti orodja za izvedbo nekaterih gimnastičnih
vsebin. Problem je opredelitev obstoječih orodij na otroških igriščih in zunanjih
telovadiščih z vidika gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja, kot najbolj
prvinske oblike gimnastike, ki jo lahko imenujemo kar gimnastika na prostem. Takšna
opredelitev je potrebna, saj bomo tako vedeli, na katerih orodjih razvijamo določene
sposobnosti.
Namen diplomske naloge je oprediliti, katere gibalne sposobnosti in naravne oblike
gibanja razvijamo na določenih orodjih in katera orodja so najkoristnejša za njihov
razvoj. Na osnovi rezultatov primerjalne analize bomo izbrali orodja, ki naj sestavljajo
osnovno otroško igrišče in zunanje telovadišče.

1.1.1. OTROŠKA IGRIŠČA

1.1.1.1. POMEN OTROŠKEGA IGRIŠČA ZA OTROKOV RAZVOJ
V civiliziranem svetu postaja igra otrok vedno bolj statična, s tem pa narašča število
bolezni današnjega časa. Glede na to, da sta potrebi po gibanju in igri osnovni
otrokovi potrebi, jim moramo ponuditi aktivno in zdravo preţivljanje prostega časa.
Ena takih moţnosti je tudi igra na otroškem igrišču, ki mora biti strokovno načrtovana
z vidika varnosti, uporabnosti in udobnosti. Kakovostno otroško igrišče mora
vsebovati igrala, ki ustrezajo vsem standardom, so ustrezno vzdrţevana, za otroke
pa zanimiva in vabljiva. Dobro zasnovana in primerno opremljena otroška igrišča ob
vrtcih, šolah in v stanovanjskih naseljih imajo lahko pomembno vlogo pri telesnem,
gibalnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem razvoju otrok (Videmšek, Hosta,
Bučar Pajek in Čuk, 2007).

1.1.1.2. OTROŠKO IGRIŠČE – POMEMBEN DEJAVNIK V OTROKOVEM
RAZVOJU
Otrokovo doţivljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz
njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi
ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva
svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doţivlja veselje in ponos ob razvijajočih se
sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Z različnimi dejavnostmi razvija
13

gibalne in funkcionalne sposobnosti, osnovne gibalne koncepte oziroma sheme ter
postopno spoznava in osvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Da bi otroku
zagotovili optimalen razvoj glede na njegove zmoţnosti, potrebuje okolje, ki mu nudi
razmere za pridobivanje raznovrstnih izkušenj na ravni samostojnega delovanja. Ena
od ustreznih moţnosti za spodbujanje otrokovega gibalnega razvoja je nedvomno
igra na otroškem igrišču (Videmšek idr., 2007).
Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen otrokom, njihovim potrebam in ţeljam, kjer
se ti počutijo varno, sproščeno in svobodno (Mramor, 2001). Otrok vsakodnevno
potrebuje tek, plazenje, lazenje, plezanje, skakanje, guganje, zviranje itd., kar mu je
na sodobnem otroškem igrišču nedvomno omogočeno. Dejavnosti na igralih, kot so
na primer različne gugalnice, tobogani, igrala za razvoj ravnoteţja, plezala, vrtiljak
itd., omogočajo otroku, da se začne zavedati lastnega telesa in pridobi sposobnosti
upravljanja z njim (Videmšek idr., 2007).

1.1.1.3. ZNAČILNOSTI IGRAL NA SLOVENSKEM
Otroško igrišče je objekt, ki naj bi zadovoljil večino otrokovih potreb po gibanju in tudi
igri. V slovenski telesni kulturi so otroška igrišča nekakšen pastorek, saj poleg prvega
stroška nabave igral sledi nepričakovan strošek vzdrţevanja, ki ni majhen, saj je
potrebno zagotavljati čistost objekta (komunalni stroški), nadzor in vzdrţevanje
objekta. Tako mnogokrat lastniki otroških igrišč še zmorejo enkratni strošek nabave
igral, potem pa omagajo in nato sledi propad igrišča, dokler ni toliko nevarno, da ga
odstranijo (večkrat) ali obnovijo. Tudi zakonski in podzakonski akti niso ravno v
podporo primernim otroškim igriščem, saj se z njimi skoraj ne ukvarjajo. V Sloveniji
imamo normative za igrala (harmonizirana z EU), ki jih uveljavlja Inštitut za
standardizacijo, vendar ti normativi veljajo le za proizvodnjo in prodajo novih
proizvodov. V Zvezi za šport otrok in mladine ţe več let poteka projekt Varno otroško
igrišče, s problemi otroških igrišč pa se ukvarja Zveza prijateljev mladine, razne
civilne organizacije, in le-ti občasno skupaj z velikimi trgovci in proizvajalci otroških
proizvodov obnovijo kakšno otroško igrišče. V okviru OKS-ZŠZ deluje tudi odbor za
objekte, od katerega tudi lahko pričakujemo prispevek k izboljšanju poloţaja (Čuk,
Bučar Pajek, Bricelj, Videmšek in Hosta, 2007).
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1.1.1.4. VRSTE ZUNANJIH IGRAL

1.1.1.4.1. ENOSTAVNA IGRALA
Enostavna igrala so igrala, ki so namenjena umirjeni igri in druţenju, ob tem pa ne
predstavljajo večje nevarnosti za otroka (Skubin, 2005):
 Mizice in klopi

Slika 1. Miza (Aukam, 2010).

Slika 2. Klop (Aukam, 2010).

 Figure ţivali

Slika 3. Zmaj (Byo playground, 2010).

 Figura vozil (avtomobili, lokomotive)

Slika 4. Gasilski avtomobil (Byo playground, 2010).
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 Nizke igralne hišice

Slika 5. Igralna hišica (Aukam, 2010).

1.1.1.4.2. PLEZALA
Plezala so zahtevna igrala, kar dokazuje tudi statistika nezgod na tovrstnih igralih.
Najvišja točka plezala je lahko tudi 4m od tal, kar je precejšnja višina, še posebej
tam, kjer igralo ni izdelano in postavljeno v skladu z zahtevami standardov (Skubin,
2005).
V grobem ločimo nekaj tipov plezal:


Lestve

Slika 6. Veriţna lestev (Byo playground, 2010).
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 Klančine

Slika 7. Plezalna klančina (Byo playground, 2010).
 Plezalne vrvi

Slika 8. Plezalna vrv na kombiniranem plezalu (Aukam, 2010).



Plezalne drogove

Slika 9. Ţrd na kombiniranem plezalu
(Aukam, 2010).

Slika 10. Doseţni drog (Aukam, 2010).
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 Plezalne stene

Slika 11. Plezalna stena (Aukam, 2010).

Slika 12. Plezalna stena (Byo playground,
2010).

 Plezalne mreţe

Slika 13. Plezalna mreţa (Aukam, 2010).

 Kombinirana plezala

Slika 14. Kombinirano plezalo (Aukam, 2010).
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1.1.1.4.3. VISEČE GUGALNICE
Viseče gugalnice so igralo, ki se pojavlja v veliko izvedbah in različicah. Tudi viseča
gugalnica sodi med zahtevnejša igrala, saj se uporabnik giblje relativno hitro in tudi
precej visoko. Na tem igralu nastopa predvsem nevarnost padca ali pa nevarnost trka
z otrokom ali predmetom v bliţini (Skubin, 2005). Je naprava za guganje, gnana s
teţo uporabnika, obešena na enoosno ali vsestransko vrteči se zglob (Rudolf, 2006).
 Gugalnica z eno osjo vrtenja
Sedeţ, katerega gibljivi del visi na nosilni prečki, omogoča samo zibanje
naprej in nazaj v krivulji prečno na nosilno prečko (Rudolf, 2006).

Slika 15. Gugalnica z gibanjem v smeri nazaj in naprej (Aukam, 2010).

 Gugalnica z več osmi vrtenja
Sedeţ, ki visi na eni ali več prečkah s podporami, tako da se lahko giblje
prečno oz. tudi vzdolţno na smer nosilne prečke (Rudolf, 2006).

Slika 16. Gugalnica z več osmi vrtenja (Aukam, 2010).
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 Gugalnica na eni točki
Sedeţ oz. del za stanje, katerega obešala so obešena v eni točki, se lahko
giblje v vse smeri (Rudolf, 2006).

Slika 17. Gugalnica na eni točki (Aukam, 2010).

1.1.1.4.4. TOBOGANI
Tudi tobogan je igralo, kjer se uporabnik lahko giblje – drsi zelo hitro. Ukrepi za
zagotavljanje varnosti obravnavajo predvsem moţnost padca ob vzpenjanju ter
pripravi na spust, druga vrsta nevarnosti pa je moţnost zatikanja ob spustu (deli
telesa, obleka, trakov itd.), ali pa poškodbe ob zaključku spusta (Skubin, 2005).
 Valoviti tobogan
Tobogan z drsno površino v sekcijah različnih naklonov (Rudolf, 2006).

Slika 18. Valoviti tobogan (Byo playground, 2010).
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 Tobogan, prilagojen terenu
Drsne površine v veliki meri sledijo obliki okoliškega terena. Dostop je lahko
urejen direktno ali preko dostopne lestve (Rudolf, 2006).

Slika 19. Tobogan, prilagojen terenu (Aukam, 2010).

 Dodani tobogan
Tobogan je sestavni del kombiniranega igrala. Dostop na vstopni del je moţen
samo z ostalih igral (Rudolf, 2006).

Slika 20. Dodani tobogan (Aukam, 2010).

 Zaviti ali spiralni tobogan
Drsni del je oblikovan v spiralo ali zavoj (Rudolf, 2006).

Slika 21. Zaviti tobogan (Byo playground, 2010).
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 Prostostoječi tobogan
Tobogan, z vsemi sestavnimi elementi, je postavljen povsem ločeno od ostalih
igral in ima urejen lasten dostop (Rudolf, 2006).

Slika 22. Prostostoječi tobogan (Aukam, 2010).

 Tunelski tobogan
Drsna površina je speljana skozi prosojno ali neprosojno cev (Rudolf, 2006).

Slika 23. Tunelski tobogan (Aukam, 2010).

1.1.1.4.5. ŢIČNICE
Ţičnica je igralo, ki omogoča gibanje uporabnika od štartne do ciljne točke tako, da ta
visi in drsi po »vodoravno« napeti vrvi. Osnovni varnostni ukrepi določajo, da je
maksimalna hitrost gibanja 7m/s, maksimalna višina padca pa je lahko 3m (Skubin,
2005).

22

Slika 24. Ţičnica (Aukam, 2010).

1.1.1.4.6. VRTILJAKI
Vrtiljak je naprava za igro, na kateri se eden ali več uporabnikov vrti okoli navpične ali
nagnjene osi naprave (Rudolf, 2006).
 Vrteči kriţ

Slika 25. Vrtiljak vrteči kriţ (Wikipedia, 2008).

 Vrtiljak z vrtečo ploščadjo

Slika 26. Vrtiljak z vrtečo ploščadjo (Aukam, 2010).
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 Vrtiljak »vrteča goba«

Slika 27. Vrteča goba (Aukam, 2010).

 Vrtiljak na tirnicah

Slika 28. Vrtiljak na tirnicah (Byo playground, 2010).

 Vrteča plošča – disk

Slika 29. Vrteča plošča (Pedagoška fakulteta, 2010).

1.1.1.4.7. PREVESNE GUGALNICE
Prevesna gugalnica - gugalo je igralo, ki se giblje s pomočjo uporabnika in je na
spodnji strani pritrjeno. Naprava ima lahko enega ali več sedeţev ali stojišč (Rudolf,
2006).
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 Aksialna gugalnica
Naprava se premika v vertikalni smeri (Rudolf, 2006)

Slika 30. Aksialna gugalnica (Aukam, 2010).

 Enotočkovna gugalnica
Naprava z enotočkovnim nosilnim delom, običajno enojna spiralna vzmet
(Rudolf, 2006).

Slika 31. Enotočkovna gugalnica (Aukam, 2010).

 Večtočkovna gugalnica
Naprava z več nosilnimi deli (Rudolf, 2006).

Slika 32. Večtočkovna gugalnica (Byo playground, 2010).
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 Nihajna gugalnica
Naprava, ki se zaradi več paralelnih osi giblje samo naprej in nazaj (Rudolf,
2006).

Slika 33. Nihajna gugalnica (Biotehniška fakulteta, 2006).

1.1.1.4.8. RAVNOTEŢNA IGRALA
Ravnoteţna igrala predstavljajo zelo pomemben del pri otrokovem razvoju, saj je na
njih potrebno vzdrţevati ravnoteţni poloţaj, ki je pomemben za razvoj koordinacije in
preprečevanje padcev.

Slika 34. Gred (Aukam, 2010).

Slika 35. Gred na vzmeteh (Aukam, 2010).

1.1.1.4.9. OSTALA IGRALA
Poleg naštetih osnovnih vrst igral obstaja še veliko igral, ki v opisane kategorije ne
sodijo, vendar morajo prav tako izpolnjevati vse splošne zahteve standardov,
predvsem v zvezi z varnostjo in zdravjem uporabnikov. K ostalim igralom lahko
prištevamo igrala in igralne površine, kot so npr. peskovniki, naravna klančina, vodne
površine, namenjene igri, skalnjaki itd. (Skubin, 2005).
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Slika 36. Peskovnik ladja (Aukam, 2010) Slika 37. Miza za pesek in vodo (Byo
playground, 2010).

1.1.1.4.10.

KOMBINIRANA IGRALA

Pogosto so posamezna igrala zdruţena v skupino igral, medsebojno povezanih z
mostički, podesti, prehodi, lestvami itd. Taka kombinirana igrala morajo ustrezati
zahtevam standardov za posamezna igrala, hkrati pa mora zahtevam standarda
ustrezati tudi celota (Skubin, 2005).

Slika 38. Kombinirano igralo (Byo playground, 2010).
V Slikah od 1 do 38 so prikazana orodja na otroških igriščih. Slikovno gradivo sem
pridobil s svetovnega spleta, za čim boljšo predstavo teh orodij. Večina slik izhaja iz
prodajnega kataloga nemške druţbe Aukam in angleške B.Y.O. playground.
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1.1.2. ZUNANJA TELOVADIŠČA
Po svetu obstaja veliko vrst zunanjih telovadišč. Oprema na zunanjih igriščih je
najbolj podobna orodju v gimnastičnih telovadnicah. Pri nas so na prostem najbolj
razvite trim steze, ki se sedaj postavljajo na novo, kot sodobna telovadišča, nekatere
pa tudi razpadajo. Zaradi obsega trim stez v Sloveniji jih bom v nadaljevanju
predstavil.

1.1.2.1. KAJ JE TRIM?
TRIM je beseda angleškega izvora, s katero Norveţani poimenujejo zadnjo fazo
natovarjanja ladij, ko tovor uravnoteţijo. Odkar se beseda uporablja v športnem
izrazoslovju, pomeni TRIM v ţivljenju človeka ravnovesje med vključevanjem njegove
fizične in psihične komponente, na kateremkoli področju delovanja, prav tako pa je v
ospredju ravnovesje človeka z njegovim okoljem.
Glede na to, da se je akcija TRIM pojavila v različnih deţelah in povsod naletela na
ugoden odmev, je tudi razlaga pojma podobna in gre pri različnih opisih za bolj ali
manj nebistvene razlike.
Tako na primer zasledimo takole pojmovanje: »Trim ne poizkuša dodatno oteţiti ţe
tako prenapetega ţivljenja, pač pa skuša nuditi uţivanje v dobri funkcionalnosti.«
Trim je psihofizična aktivnost, ki daje dopolnilno energijo, zabavo in korist, je pa
izraţena skozi rekreativni šport in aktivno ţivljenje v naravi ter prilagojena
vsakodnevnemu ţivljenju.
Za Švede je trim zbir ali spekter vseh dejavnosti na področju športne rekreacije,
bodisi v tekmovalnih ali drugih oblikah, s katerimi se ljudje ukvarjajo, da bi se aktivno
rekreirali v svojo korist in zadovoljstvo.
Tudi pri nas pojem trima podobno razlagamo. Namreč trim nam ne pomeni samo
uravnoteţenja ladij s tovorom, marveč tudi bio-psiho-socialno ravnoteţje sodobnemu
načinu ţivljenja in delu delovnih ljudi in občanov. Trim je akcija, ki daje ljudem
programsko orientacijo za uvajanje ali vzdrţevanje psihofizične kondicije.
V bistvu gre torej za vključevanje najširšega kroga delovnih ljudi in občanov v
športnorekreativne dejavnosti na osnovi spontane, zavestne in svobodne odločitve,
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da bi se sprostili in nabrali novih sil, brez merjenja doseţkov v smislu tako
imenovanega vrhunskega, oziroma selektivnega športa (Berčič, 1980).

1.1.2.2. POJAV TRIMA NA SLOVENSKEM
Zaradi humanih ciljev, ki jih je nosilo s seboj trimsko gibanje, so ideje o redni
vsakodnevni športnorekreativni dejavnosti kaj hitro našle mnogo zagovornikov tudi v
naši oţji domovini.
Med posameznimi strokovnjaki, telesnokulturnimi delavci in pobudniki trimskega
gibanja na slovenskem naj omenimo »očeta slovenskega trima« prof. Draga Ulago, ki
je skupaj s prof. Ljubom Jovanom, Marjanom Lenarčičem, Tonetom Goršičem,
Janezom Virkom in drugimi veliko prispeval k razmahu te dejavnosti v naši oţji
domovini.
Prve zamisli o trimu so se pri nas pojavile leta 1970, ko so v eni izmed ljubljanskih
telesnokulturnih organizacij pričeli s tako imenovano »trimsko spiralo«
Pobudo za razmah trimskega gibanja na Slovenskem so prevzele nekatere
republiške telesnokulturne organizacije, med njimi Partizan Slovenije in Zveza
telesnokulturnih organizacij Slovenije. Skupina telesnokulturnih delavcev in
strokovnjakov je pripravila predlog za uveljavitev trimske akcije v Sloveniji pod
geslom »Šport za vsakogar«.
Tej akciji se je pridruţila tudi Zveza sindikatov Slovenije, ki si je od vsega začetka
prizadevala seznaniti z akcijo Trim čimveč delavk in delavcev, oziroma zaposlenih,
hkrati s tem pa jih spodbuditi k redni športnorekreativni dejavnosti (Berčič, 1980).

1.1.2.3. POJAV TRIMSKIH STEZ
Prizadevanja strokovnjakov na področju športne rekreacije in v okviru trimskega
gibanja so se usmerila tudi v iskanje novih oblik ter pogojev in moţnosti za redno
športnorekreativno vadbo.
Med iskanjem novih oblik spadajo tudi trimske steze, ki naj bi jih kot
športnorekreativne objekte načrtovali in gradili v prirodnem okolju, med travniki in
gozdovi, ob morju in v višjih legah, in če je le moţno, daleč stran od mestnega,
onesnaţenega in škodljivega okolja.
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Leta 1885 je znani švicarski zdravnik in higienik Arnold Rikli dal pobudo za izgradnjo
trimske steze na Bledu, ki jo danes poznamo pod imenom »Riklijeva fitnes
promenada«. Ţe v tedanjem času je omenjeni napredni zdravnik spoznal blagodejne
in koristne učinke vode, zraka in sonca, tako da je med sredstva in metode, ki jih je
uporabljal pri zdravljenju, koristno vključeval tudi aktivnost na trimski stezi, oziroma v
prirodnem okolju.
Po letu 1971 smo v Jugoslaviji, prav tako pa tudi v Sloveniji, pospešeno začeli graditi
trimske steze.
»Novi val« je zajel številne napredne dejavnike v naši telesnokulturni praksi, tako da
so se v mnogih krajih naše oţje in širše domovine pojavile trimske steze takorekoč
čez noč.
Pri gradnji so se mnogi načrtovalci zgledovali po znani švicarski stezi, spet drugi pa
so med posamezne postaje vnašali novosti in s pomočjo izvirnih naprav vključevali
med aktivnosti take, ki so tipične in značilne za posamezne kraje. Bolj ali manj
tipizirane steze se v posameznih krajih bistveno med seboj ne razlikujejo glede
izvajanja gibalnih nalog na posameznih postajah, pač pa po dolţini poti ter
izoblikovanosti in raznolikosti terena, kjer so speljane (Berčič, 1980).

1.1.2.4. TRIMSKE STEZE
Trimska steza je v bistvu vadnica v prirodi, ki je sestavljena iz steze za hojo in tek ter
posameznih postaj, ki si sledijo vzdolţ steze.
Na posameznih postajah delajo udeleţenci gimnastične vaje, ali izvajajo druge
gibalne naloge oziroma aktivnosti.
Dolţina trimskih stez je lahko zelo različna, saj so poznane take, ki merijo nekaj sto
metrov, nekatere pa se pribliţujejo tudi 10 km.
Trimska steza je lahko kroţna ali pa ima nepravilno obliko. Z organizacijskega vidika
je seveda bolje, če sta start, oziroma začetek steze, in cilj, oziroma zaključek steze,
na istem mestu, ali vsaj v neposredni bliţini.
Razdalje med posameznimi postajami so lahko različne, vendar je njihova dolţina
največkrat med 70 in 200 m.
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Vzdolţ trimske steze so na posameznih postajah informativne table, ki v besedi in
sliki obveščajo udeleţence o vsebini in izvajanju posameznih vaj ter številu
ponovitev.
Iz slikovnega zapisa je moč razbrati, kakšen naj bo začetni poloţaj vadečega pri
posameznih vajah, smer in amplituda (razseţnost) gibanja, način uporabe orodja, s
katerim naj vadi ter doziranje, ki je običajno prilagojeno dvema kategorijama, in sicer
»treniranim« in »netreniranim«.
Poleg opisanih tabel pa je na trimski stezi z manjšimi smernimi puščicami označena
tudi pot hoje in teka.
Skoraj pri vseh stezah je na začetku postavljena večja informativna tabla, na kateri je
shematično prikazana steza, z vrisano potjo in posameznimi postajami ter okoljem,
kjer steza poteka. Na njej so tudi podatki o dolţini steze, številu postaj in višinski
razliki.
Značilno za trimsko stezo je, da jo lahko uporablja vsak ob vsakem času in
brezplačno (Berčič, 1980).

1.1.2.5. VRSTE TRIMSKIH STEZ
Danes poznamo več vrst trimskih stez, ki se medsebojno razlikujejo po dolţini, številu
postaj in vrsti naprav, ki sestavljajo posamezne postaje. Razlike so tudi v bolj ali manj
zahtevnih gimnastičnih vajah, oziroma gibalnih nalogah in aktivnostih, ki jih vadeči
izvajajo med športnorekreativno vadbo na trimskih stezah.
Med posameznimi trimskimi stezami so se v svetu uveljavile predvsem naslednje:
 »VITA-PARCOURS« - švicarska steza, ki je običajno dolga 2 do 2,5 km in ima
20 postaj. Ta steza je razmeroma enostavna in praktično univerzalna, kot
temu pravimo. Uporabna je za najširši krog udeleţencev, torej za vso druţino,
moške in ţenske posameznike z razmeroma nizko stopnjo prilagoditvenih
sposobnosti in motoričnih izkušenj.
Zaradi svoje široke uporabnosti so načrtovalci tudi pri nas zgradili večje število
tovrstnih stez.
 »TRIM PARCOURS« - holandska steza, dolţine pribliţno 1500 m in s 16-imi
postajami. Ta steza je bolj zahtevna od prej opisane, zlasti kar se tiče
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izvajanja posameznih vaj in nalog. Razdalje med posameznimi postajami so
cca 80 do 100 m, pri čemer je med prvo postajo in startom ter zadnjo postajo
in ciljem razdalja nekoliko večja. Ta steza je bolj namenjena odraslim in takim
z razmeroma dobro prilagoditveno sposobnostjo srca in oţilja in z določenimi
motoričnimi izkušnjami. Za otroke in starejše občane je navedena steza
prezahtevna.
 »TRIM-LOYPER« - norveška steza, dolţine pribliţno 800 m, s 14-imi
postajami. Za to stezo je značilno, da je namenjena predvsem otrokom in
mlajšim udeleţencem športnorekreacijske vadbe, seveda pa na njej lahko
vadijo tudi starejši. Vadba na posameznih postajah je privlačna in zanimiva
zaradi posebej izbranih nalog, ki naj bi vplivale na hitrejši razvoj otrokove
motorike in pridobivanju tovrstnih izkušenj (Berčič, 1980).

1.1.2.6. PREDNOSTI TRIM STEZ
Trimske steze so postale priljubljene zaradi prednosti, ki jih imajo pred drugimi
objekti. Te prednosti so obenem tudi zahteve, ki naj bi jih izpolnil graditelj trimskih
stez.
.
 Iz definicije besede trim v športnem izrazoslovju izhaja, da trim pomeni v
človekovem ţivljenju ravnovesje med vključevanjem njegove fizične
komponente na različnih področjih delovanja, pomembno pa je tudi ravnovesje
človeka z njegovim okoljem. Iz te definicije izhaja ena najpomembnejših
prednosti trimske steze: gibanje na sveţem zraku, stran od industrijskih
objektov in prometnih cest.
 Druga prednost je ta, da trimsko stezo lahko uporablja vsakdo, ob vsakem
času in brezplačno.
 Frekvenca obiska je lahko zelo velika.
 Za udejstvovanje na trimskih stezah ni potrebno članstvo v društvih – kdor tu
trenira, lahko brez nadzora drugih krepi zdravje .
 Aktivnosti na trimski stezi je integralnega značaja: zajema celo telo. Z dobro
premišljenim programom lahko posreduje maksimalen uspeh prav vsem
udeleţencem, ker se lahko prilagodi njihovim individualnim sposobnostim.
 Vadba na trimski stezi mora upoštevati načelo: najprej ogrevanje, nato
postopna obremenitev, polna obremenitev in ohlajevanje. Zato je priporočljiv
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začetek steze na ravnem delu, nadaljevanje na valovitem terenu in zadnji del
po bregu navzdol ali po ravnini.
 Izgradnja trimske steze in njeno vzdrţevanje je relativno poceni in vendar s
tem močno zmanjšamo primankljaj športno rekreativnih objektov v bliţini
naselij (Keluc, 1983).

1.1.2.7. TRIMSKE STEZE V SLOVENIJI
Po letu 1971, ko se je tudi v Sloveniji začelo trimsko gibanje z akcijo »TRIM – šport
za vsakogar«, so tudi pri nas pričeli pospešeno graditi trimske steze. Grajene so bile
na osnovi različnih pobud, brez poprejšnje natančnejše analize, zasnove in načrtno
usmerjene akcije (Ojdanič, 1983). Podobne trimske steze, kot so bile grajene in
najbolj obiskane v drugih drţavah, so se gradile tudi pri nas. Ponekod so bile samo
delno prirejene našim običajem in kulturi (Klemenc, 2003).
Prebivalci velikih mest imajo zagotovo drugačne moţnosti ukvarjanja s
športnorekreativnimi dejavnostmi kot prebivalci v manjših mestih, vaseh (Klemenc,
2003).
Preglejmo, kje se nahajajo trimske steze v večjih slovenskih mestih in na kakšni
lokaciji:
 V Novi Gorici je trimska steza postavljena na obrobju mesta. Trimska steza je
v dobrem stanju in jo prebivalci tudi uporabljajo.
 V Kopru imamo tri trimske steze in vse so postavljene v mestu. Prav lokacija je
po mnenju odgovornih ljudi glavni razlog, da so jih lokalni vandali uničili.
Trimske steze zaradi uničenih označevalnih in obveščevalnih tabel ter orodij
niso več uporabne za vadbo. Veliko ljudi uporablja trimsko stezo samo še za
hojo in sprehode.
 Domţale imajo odlično ohranjeno trimsko stezo. Postavljena je na obrobju
mesta, vendar prebivalci nimajo teţav z dostopom do nje. Ker je uporabna in
vzdrţevana, jo prebivalci Domţal tudi uporabljajo kot športno-rekreativno
dejavnost.
 Kamnik ima prav tako samo eno trimsko stezo, ki pa je propadla leta 1996, ko
so jo prenehali vzdrţevati zaradi neurejenega lastništva zemljišča. Postavljena
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je na obrobju mesta. Tudi neustrezna oblika (konfiguracija) terena trimske
steze odvrača prebivalce od te oblike rekreacije.
 V Ljubljani imamo 50 % trimskih stez postavljenih v mestu (trimski stezi
Mostec in Tivoli).
Drugi dve trimski stezi sta postavljeni na obrobje mesta (trimski stezi MarijaVera in Krim-Rudnik). Obe sta povsem uničeni in nefunkcionalni. Bili bi lahko
zelo uporabni in izkoriščeni, saj leţita poleg stanovanjskih naselij.
 Novo mesto ima trimski stezi v Šmarjeških Toplicah in na Otočcu. Obe sta
postavljeni v mestu in sta tudi funkcionalni. Za obe skrbita zdravilišči (Krka in
Šmarješke toplice) in tako omogočata svojim obiskovalcem vključevanje v to
obliko športno-turistične-zdravstvene ponudbe.
 V Celju imajo dve trimski stezi in obe sta postavljeni na obrobju mesta.
Trimska steza Sankaku, ki je v privatni lasti, je v dobrem stanju in je uporabna.
Najbolj jo uporablja Judo klub Celje.
 Velenje ima svojo trimsko stezo postavljeno na obrobju mesta. Trimska steza
ni uporabna in je povsem uničena.
 Maribor ima tri trimske steze, dve sta locirani na obrobju mesta in ena v mestu.
Samo trimska steza Betnava, ki je postavljena v mestu, je še funkcionalna in
jo prebivalci tudi uporabljajo kot obliko rekreacije.
 Slovenska Bistrica ima eno trimsko stezo, ki je postavljena na obrobju mesta.
Trimska steza je v zelo slabem stanju in neuporabna. Glavni razlog za
navedeno stanje je vandalizem lokalnih band. Občina Slovenska Bistrica ne
načrtuje obnove trimske steze, saj so stroški obnove previsoki.
 Na Ptuju imajo trimsko stezo postavljeno v mestu in je v odličnem stanju.
Občina, ki skrbi za redno vzdrţevanje, namerava trimsko stezo prestaviti v
bliţino šole. Tako bi tudi šolarjem omogočili, da spoznajo to obliko športne
rekreacije (Klemenc, 2003).
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1.1.2.8. OPREMA TRIMSKIH STEZ
Zaradi slabe ponudbe opreme za trimske steze na našem trţišču je v nalogi
predstavljena le oprema podjetja Imont d.o.o., katerega glavna dejavnost je
izdelovanje proizvodov za kemično zaščito lesa (lesnih proizvodov). V svojem
prodajnem programu ponujajo tudi opremo za trimske steze.
Za trim steze je značilno, da so orodja zgrajena iz lesa, ker so steze postavljene
praviloma na gozdnih površinah in se lesena orodja ujemajo z naravo. Omenjeno
podjetje je tudi na novo opremilo trimsko stezo v parku Tivoli, kjer so orodja
postavljena na enem mestu. S tem ne izpolnjuje pogojev trimske steze, kjer so orodja
postavljena na določenih razdaljah, temveč je bolj podobna telovadišču. Kljub temu
je postavljena vzorno in učinkovito. Potrebno jo je le pravilno vzdrţevati, da bo
obstala.

1.1.2.8.1. ORODJA TRIMSKIH STEZ

Slika 39. Preskakovalni koli (Imont, 2010).

Slika 41. Plezalna vrv (Imont, 2010).

Slika 40. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 42. Oris postaje (Imont, 2010).
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Slika 43. Poševni tram (Imont, 2010).

Slika 44. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 45. Talni tramovi (Imont, 2010).

Slika 46. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 47. Gredi (Imont, 2010).

Slika 48. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 49. Doseţni drog (Imont, 2010).

Slika 50. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 51. Preskakovalne ovire (Imont, 2010).

Slika 52. Oris postaje (Imont, 2010).
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Slika 53. Potisni tramovi (Imont, 2010).

Slika 54. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 55. Poševna in navpična
lestev (Imont, 2010).

Slika 56. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 57. Preskakovalne ograje (Imont, 2010). Slika 58. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 59. Doseţni krogi (Imont, 2010).

Slika 60. Oris postaje (Imont, 2010).
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Slika 61. Obremenilni hlodi (Imont, 2010).

Slika 62. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 63. Preskakovalna klop (Imont, 2010).

Slika 64. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 65. Moška bradlja (Imont, 2010).

Slika 66. Oris postaje (Imont, 2010).

Slika 67. Poševna lestev (Imont, 2010).

Slika 68. Oris postaje (Imont, 2010).
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V Slikah od 39 do 68 so prikazana orodja slovenskega podjetja Imont d.o.o., ki se
ukvarja tudi z izdelavo orodja za trim steze. Slike dopolnjuje oris postaje, s katerim si
lahko bolje predstavljamo način uporabe določene vadbene postaje.
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1.1.3. GIBALNE SPOSOBNOSTI
Na vseh gimnastičnih orodjih mora vadeči premagovati silo teţe lastnega telesa, zato
je to tudi najbolj naraven način pridobivanja moči. Prvine zahtevajo in tudi razvijajo
statično, repetitivno in eksplozivno moč, pri vseh oblikah moči je poudarjena
natančna velikost, smer in trajanje mišične sile (Novak idr., 2008).
Gimnastika zahteva in tudi najbolje razvija gibljivost med vsemi športnimi panogami,
ne samo tisto ekstremno gibljivost. Predvsem razvija tisto gibljivost, ki je najbolj
pomembna za vsakdanje ţivljenje, gibljivost ramenskega obroča in trupa. S
ponavljajočimi gimnastičnimi vsebinami dobro razvijamo vzdrţljivost v moči, ki pride
prav tudi pri drugih športih (Novak idr., 2008).
Z vadbo na raznolikih plezalih, zviralih, drogovih in bradlji razvijamo različne vrste
moči, skladnost gibanja, ravnoteţje in gibljivost (Novak idr., 2008).
Gibalne sposobnosti omogočajo človekovo gibanje. Ustrezna razvitost gibalnih
sposobnosti je nujni pogoj za izvajanje gibanja. Posledično se z izvajanjem gibanja
vzdrţuje oziroma povečuje gibalna učinkovitost (Novak idr., 2008).
Delitev gibalnih sposobnosti je sestavljena in hierarhično urejena iz sekundarnih in
primarnih gibalnih sposobnosti, te pa se še dalje delijo na večje ali manjše število
pojavnih oblik (Jošt in Agreţ, 1994).
Večina avtorjev uporablja definicijo, da so gibalne sposobnosti notranje dispozicije
človeka, ki so odgovorne za razlike v gibalni učinkovitosti (Jošt in Agreţ, 1994). Drugi
trdijo, da so to naravne danosti človeka, ki so odvisne od nivoja delovanja različnih
upravljalnih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmoţnost izkoristka teh
potencialov pri doseganju zastavljenih ciljev (Pistotnik, 2003).
Iz definicij je razbrati, da gibalnih sposobnosti ni mogoče neposredno meriti in
ocenjevati, ampak le posredno z rezultati, ki jih posameznik doseţe v določenih
nalogah, ki pa morajo biti dobro izbrane. Gibalne sposobnosti so prirojene in
pridobljene, to pa pomeni, da je človeku ţe z rojstvom dana stopnja, do katere se mu
bodo razvile sposobnosti skladno z njegovo normalno rastjo in zorenjem, lahko pa se
z rojstvom določeno stopnjo razvitosti preseţe z gibalno aktivnostjo (Jošt in Agreţ,
1994).
Po delitvi glede na splošne – naravne zakone, ki temeljijo na objektivnih rezultatih,
dobljenih s preverjenimi merskimi instrumenti, ki so bili uporabljeni na velikem številu
ljudi, obstaja primarna delitev gibalnih sposobnosti (Pistotnik, 2003) na:
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gibljivost;



moč;



koordinacijo;



hitrost;



ravnoteţje;



preciznost;



vzdrţljivost.

1.1.3.1. GIBLJIVOST
Gibljivost (fleksibilnost) je gibalna sposobnost doseganja maksimalnih razponov
gibov v sklepih ali sklepnih sistemih posameznika. Gibljivost predstavlja pomemben
dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika, tako v športu kot pri
vsakodnevnih opravilih (Pistotnik, 2003).
Gibljivost je sposobnost človeka, da izvede gib s kar največjo amplitudo. Delimo jo
lahko po več merilih na:




doseţno in dinamično;
aktivno in pasivno gibljivost;
sklepno in telesno (Strel idr., 2003).

Fiziološko je gibljivost odvisna od velikosti in oblike sklepnih površin, sestave
kostnega in hrustančnega tkiva sklepa, viskoznosti sinovialne tekočine v sklepu,
elastičnih lastnosti mišičnega in vezivnega tkiva ter stanja centralnega ţivčnega
sistema, ki pogojuje mišični tonus. Odvisna je tudi od morfoloških značilnosti, starosti,
spola, telesne temperature, temperature okolja, dnevnega časa, bolezenskih stanj in
gibalne dejavnosti (Pinter, 1996 in Strel idr., 2003). Koeficient prirojenosti je relativno
nizek; v razvoju pa obstajajo izjeme pri tistih predelih telesa, kjer je amplituda giba
omejena z anatomskimi značilnostmi sklepov in vezi (Strel idr., 2003).

1.1.3.2. MOČ
Moč je tista sposobnost, s katero učinkovito izkoriščamo sile mišic pri premagovanju
zunanjih sil. Sila mišic je sila, ki nastaja na osnovi delovanja mišice kot biološkega
motorja. V mišici se kemična energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri
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katerem se pojavi mišična kontrakcija (napenjanje, krčenje), česar rezultat je mišična
sila. Moč človeka je produkt sile in hitrosti (Pistotnik, 2003).
Na vseh gimnastičnih orodjih mora vadeči premagovati silo teţe lastnega telesa, zato
je to tudi najbolj naraven način pridobivanja moči. Prvine zahtevajo in tudi razvijajo
statično, repetitivno in eksplozivno moč, pri vseh oblikah moči je poudarjena
natančna velikost, smer in trajanje mišične sile. S ponavljajočimi gimnastičnimi
vsebinami dobro razvijamo vzdrţljivost v moči, ki pride prav tudi pri drugih športih
(Novak idr., 2008).
Procesi treninga v moči so v bistvu procesi adaptacije človekovega gibalnega ustroja
na obremenitev. V gibalnem smislu je trening moči prilagajanje telesa obremenitvam
(Pistotnik, 2003).

1.1.3.3. KOORDINACIJA
Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih
gibalnih nalog. Kaţe se v učinkoviti realizaciji časovih, prostorskih in dinamičnih
dejavnikov gibanja (Pistotnik, 2003).
Neprecenljiv je vpliv gimnastike na razvoj skladnosti (koordinacije) gibanja;
gimnastika je ena redkih športnih panog, kjer se gibanja izvajajo v vseh smereh –
naprej, nazaj, gor, dol, levo, desno, z vrtenjem okoli vseh osi telesa – čelne,
dolţinske in globinske, s sočasnim in raznočasnim delovanjem rok in nog ter leve in
desne strani telesa, s centričnim in ekscentričnim delovanjem sil na telo (Novak idr.,
2008).
Koordinacija gibanja je najpogosteje opredeljena kot sposobnost hitrega
uresničevanja sestavljenih gibalnih nalog. Določa jo visoka stopnja plastičnosti
ţivčnega sistema, ki omogoča prilagoditev, rekonstrukcijo in oblikovanje gibalnih
programov. Številne raziskave kaţejo, da ni enopomenske definicije te sposobnosti
(Strel idr., 2003). Različni avtorji govorijo o globalni koordinaciji kot sposobnosti
usklajevanja gibov celega telesa v prostoru in času, hitrem učenju sestavljenih
gibalnih nalog, hitrem izvajanju sestavljenih gibalnih nalog, hitrosti izvajanja
sestavljenih gibov v določenem ritmu, reorganizaciji stereotipnih gibanj, koordinaciji
gibanja velikih mišičnih skupin, koordinaciji gibanja rok in nog, koordinaciji gibov rok
ali samo koordinaciji gibov nog. Nekateri avtorji uvrščajo v področje koordinacije
gibanja agilnost, ki je definirana s hitrimi spremembami smeri gibanja (Strel idr.,
2003).
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1.1.3.4. HITROST
Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem moţnem
času. Pomembno je predvsem premagovanje kratkih razdalj s cikličnim gibanjem
(tek, plavanje, kolesarjenje ipd.) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo
posameznega giba. Od vseh gibalnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna
od dednih lastnosti (Pistotnik, 2003).

1.1.3.5. RAVNOTEŢJE
Ravnoteţje je sposobnost vzpostavljanja in vzdrţevanja nekega poloţaja. Prav tako
tu obstaja več definicij. Tako ločimo: ravnoteţje z odprtimi in zaprtimi očmi; statično in
dinamično ravnoteţje. Raziskave na mlajših merjencih kaţejo visoko povezanost
ravnoteţja s koordinacijo gibanja (Strel idr., 2003).

1.1.3.6. PRECIZNOST (NATANČNOST)
Preciznost (natančnost) je sposobnost, da zadenemo določen cilj ali da vrţemo oz.
vodimo predmet do cilja. Je najslabše raziskan del motoričnega prostora, saj je
uspešnost odvisna od različnih šumov (hitrosti percepcije, motivacije, emocij,
nevrotizma, temperamenta, pozornosti, vizualizacije). Pojem natančnosti se v
literaturi pojavlja tudi kot eden od vidikov koordinacije gibanja (Ušaj, 1996). Odvisna
je od centra za percepcijo in njegove povezave z retikularnim sistemom. Pomemben
je perceptivni nadzor mišične dejavnosti, ki je optične in kinestetične narave (Jošt,
Deţman in Pustovrh, 1992).

1.1.3.7. VZDRŢLJIVOST
Vzdrţljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako
učinkovitostjo. Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje
časa. Vzdrţljivost je torej sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti. Ločimo
statično in dinamično vzdrţljivost, ki je lahko splošna (ne glede na vsebino gibalne
aktivnosti) ali specifična (točno določena vsebina), aerobna (ob hkratni dobavi
potrebnega kisika) ali anaerobna (deluje v kisikovem dolgu) ter vključuje različne
mišične skupine (lokalna, regionalna, globalna) (Videmšek in Pišot, 2007).
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1.1.4. NARAVNE OBLIKE GIBANJA
Najosnovnejša gibanja, ki so se pojavljala v začetnih fazah človekovega razvoja, so
bila povezana z nabiranjem hrane, lovom in z borbo s sovraţniki. Za vse navedene
aktivnosti je značilno, da so sestavljene iz temeljnih gibalnih struktur, kot so hoja, tek,
skoki, plezanja, meti ipd. Te osnovne gibalne strukture so se razvile skozi filogenezo
človeške vrste in so se izvajale v naravnem okolju ter tako predstavljale prvobiten
odnos človeka do narave. Zato ni naključje, da še danes med primitivnimi plemeni v
Afriki najdemo izvrstne skakalce in tekače, v Oceaniji dobre plavalce in potapljače,
med Eskimi pa odlične veslače, saj so še ne dolgo tega vsa ta gibanja potrebovali za
svoje preţivetje. Ravno zaradi tega smo bazična, za ţivljenje pomembna gibanja,
poimenovali naravne oblike gibanja (Pistotnik, Pinter in Dolenc 2002).
Naravne oblike gibanj delimo na:


Pedipulacije oziroma lokomocije, kamor prištevamo različna osnovna premikanja
celega telesa v prostoru;



Manipulacije, v katerih je zajeto opravljanje osnovnih gibalnih operacij s
posameznimi telesnimi segmenti;



Druga gibanja se lahko poimenujejo sestavljena. V njih ne prevladuje nobena od
naštetih gibalnih operacij, temveč so pedipulacije in manipulacije tesno povezane
ter tako tvorijo novo gibalno kvaliteto, t.j. novo gibanje (Pistotnik idr., 2002).

Med lokomocije spadajo naslednja gibanja:








plazenja,
lazenja,
hoja,
tek,
padci,
plezanja in
skoki.

Manipulacije so v glavnem vezane na upravljanje (ravnanje) z različnimi predmeti ali
opravljanje del s posameznimi telesnimi segmenti. V športni praksi se največkrat
pojavljajo kot:



meti in lovljenja predmetov,
udarci in blokade udarcev in
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prijemi (Pistotnik idr., 2002).

Naravne oblike gibanja, ki se najpogosteje pojavljajo v vsakdanjem ţivljenju, so t.i.
osnovna sestavljena gibanja. Sestojijo se iz lokomocij in manipulacij, ki se izvajajo
hkrati (npr. prijem in hoja, tek in met ipd.).Pogostejše oblike sestavljenih gibanj, ki
imajo tudi večji pomen za ţivljenje in jih prištevamo k naravnim oblikam gibanja, so:





potiskanja,
vlečenja,
dviganja in
nošenja (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.1. PLAZENJA
Plazenja so gibanja, pri katerih se za premikanje v prostoru uporabljajo roke, noge in
trup, pri čemer je trup v stiku s podlago. Pomeni, da se plazenja lahko izvajajo v
različnih leţah, prvinska oblika gibanja pa se izvaja v trebušni leţi, s pomočjo rok,
nog in trupa. Ker so to kompleksna gibanja, z njimi lahko vplivamo na krepitev mišic
celega telesa. V odvisnosti od poloţaja telesa in smeri gibanja ter intenzivnejšega
vključevanja posameznih telesnih segmentov v gibanje so krepilni učinki lahko oţje
usmerjeni na posamezne predele (predvsem na mišice rok in ramenskega obroča
(Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.2. LAZENJA
Lazenja so gibanja, pri katerih se vadeči premikajo s pomočjo rok in nog, trup pa je
dvignjen od podlage. To pomeni, da se lazenja izvajajo v različnih mešanih oporah
na rokah in nogah (opore leţno, klečno, čepno ali sedno). Z njimi lahko vplivamo
predvsem na krepitev mišic gornjih in spodnjih okončin. Ker so lazenja bolj dinamična
kot plazenja, se z njihovo uporabo ţe v določeni meri vpliva na funkcionalne sisteme
vadečih (dihalni in krvno-ţilni sistem) (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.3. HOJA
Hoja je osnovna oblika gibanja, ki jo uporabljamo za premikanje v prostoru. Pri hoji
se človek, ob pokončnem poloţaju telesa, izmenično opira na spodnji okončini, kar je
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v naravnem okolju, iz katerega izhaja, posebnost, saj se med sesalci le redki
postavljajo na zadnje noge in se dalj časa obdrţijo v pokončnem poloţaju (npr.
medvedi, gorile ipd.). Z vadbo hoje vplivamo na izpopolnjevanje ţivljenjsko
uporabnega gibanja, ki omogoča večjo mobilnost človeka v prostoru in mu zagotavlja
neovirano opravljanje dejavnosti. Z bolj dinamičnimi oblikami hoje, predvsem s hojo
navkreber in navzdol po strminah, lahko vplivamo na krepitev nog in spodbudimo k
delovanju na višji ravni večje funkcionalne sisteme, kot sta krvoţilni in dihalni
(Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.4. TEK
Tek je hitrejše gibanje, pri katerem se, zaradi močnejših in hitrejših odrivov od
podlage, pojavi brezpodporna faza, t.j. faza leta, pri čemer pa ne prihaja do večjih
nihanj teţišča telesa. Ker je tek ciklično gibanje, lahko v večji meri vpliva na
izboljšanje aerobnih zmogljivosti vadečih (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.5. PADCI
Človek si nenehno prizadeva, da bi telo ohranil v ravnoteţnem (običajno pokončnem)
poloţaju. Ţe kot otrok si na temelju gibalnih izkušenj oblikuje posebno gibalno shemo
(program), ki mu nato omogoča učinkovito upravljanje lastnega telesa in mase, ki jo
predstavlja. Kadar ohranjanja ravnoteţnega poloţaja ni več mogoče uravnavati s
kompenzacijskimi gibi, pride do izravnoteţenja telesa, ki posledično povzroči bolj ali
manj trd stik s tlemi. Takšen prehod v nov, niţji ravnoteţni poloţaj, se imenuje padec.
Padci so torej gibanja telesa iz praviloma višjega, pokončnega poloţaja (opore) v niţji
poloţaj (najpogosteje leţe) (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.6. PLEZANJA
Plezanja so gibanja, pri katerih se vadeči premika v različnih vesah s pomočjo svojih
okončin. Zaradi aktivnosti, ki se izvaja v nasprotni smeri sile gravitacije (vzpenjanje)
ali v isti smeri, ob njeni amortizaciji (spuščanje), so ta gibanja zelo naporna, lahko pa
tudi nevarna. S plezanji vplivamo predvsem na krepitev mišic rok in ramenskega
obroča (najpogosteje na upogibalke) ter upogibalk in iztegovalk trupa (trebušne in
hrbtne mišice). Plezanja predstavljajo tudi pomembno korektivno vadbo, s katero
skušamo odpravljati škodljive posledice dolgotrajnega sedenja. Plezanja tudi
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pozitivno psihološko vplivajo na vadeče, saj s postopnim povečevanjem višine plezal
vadeči premagujejo strah in tako večajo samozavest (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.7. SKOKI
Skoki so gibanja, za katere je značilno, da so sestavljena iz treh faz: odriva, leta in
doskoka. Za skoke v višino in daljino sta pomembnejši fazi odriva in leta, pri skokih v
globino pa predvsem fazi leta in doskoka. Pri skokih v višino in daljino se z mišičnim
krčenjem (koncentrično mišično kontrakcijo) premaga sila gravitacije, kar da telesu
pospešek, da se odlepi od podlage (faza odriva) ter preide v fazo leta, ki se izvede v
različnih krivuljah. Pri skokih v globino se z mišično silo ublaţi (amortizira) vpliv sile
gravitacije na telo (ekscentrična mišična kontrakcija) in se tako omogoči varen in
mehak pristanek tudi na trši podlagi. Ne glede na vrsto skoka pa v vseh primerih
prihaja do večjih obremenitev iztegovalk nog (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.8. POTISKANJA IN VLEČENJA
Potiskanja in vlečenja so sestavljena gibanja, ki se pogosto pojavljajo v vsakdanjem
ţivljenju, saj se teţji objekti, ki se ne morejo prenesti, lahko potiskajo ali vlečejo po
podlagi. Ker so potiskanja in vlečenja običajno povezana s premikanjem objektov v
prostoru, je za njihovo izvedbo potrebno aktivirati ustrezno količino mišične sile.
Glede na predele telesa so tako pri potiskanjih najbolj obremenjene iztegovalke, pri
vlečenjih pa upogibalke gornjih okončin (Pistotnik idr., 2002).

1.1.4.9. DVIGANJA IN NOŠENJA
Dviganja in z njimi povezana nošenja se v večini primerov uvrščajo med sestavljena
gibanja, saj se običajno povezujejo različni prijemi in ravnanja s predmeti
(manipulacije) ter premikanje telesa v prostoru (pedipulacije).
Dviganja so gibanja, pri katerih predmete ali lastno telo premikamo v nasprotni smeri
od sile gravitacije.
Nošenja so gibanja, pri katerih se predmet med premikanjem v prostoru zadrţuje v
dvignjenem poloţaju (Pistotnik idr., 2002).
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1.1.5. ANATOMSKO FUNKCIONALNA DELITEV MIŠIC
Za uresničitev cilja analize orodij z vidika gibalnih sposobnosti je pomembna
funkcionalna anatomska analiza gibanja na posameznem orodju. Zato so spodaj
naštete mišice, ki izvajajo gibanje.
Tabela 1
Mišične skupine, ki izvajajo določeno gibanje
Upogib v trupu
Izteg v trupu
Odmik in primik v
(U.T.)
(I.T.)
trupu

Sukanje v trupu
(S.T.)

(O.P.T.)

- M.obliquus internus
abdominis
- M.obliquus externus
abdominis
- M.rectus abdominis

- M. longissimus
- M. iliocostalis
- M. spinalis

- M.obliquus internus
abdominis
- M.obliquus externus
abdominis

- M.obliquus internus
abdominis
- M.obliquus externus
abdominis

Upogib v kolku

Izteg v kolku

Odmik v kolku

Primik v kolku

(U.KOLK.)

(I.KOLK.)

(O.KOLK)

(P.KOLK.)

- M. psoas major
- M. iliacus
- M.gluteus minimus
- M. gluteus medius
- M. adductor brevis
- M. adductor longus
- M. gracilis
- M. rectus femoris

Izteg v kolenu

- M.gluteus maximus
- M. biceps femoris caput longum
- M.semimembranosus
- M. semitendinosus
- M. gluteus medius
- M.gluteus minimus

Upogib v kolenu

- M.gluteus medius
- M.gluteus minimus
- M. piriformis
- M.obturatorius
internus-externus
- M.gemellus superiorinferior
- M. sartorius

Upogib v ramenu

(I.KOLE.)

(U.KOLE.)

(U.RAM.)

- M.quadriceps femoris

- M.semitendinosus
- M.semimembranosus
- M. biceps femoriscaput longum
- M. sartorius
- M. gracilis
- M. gastrocnemius

- M.deltoideus-anterior
- M.pectoralis major
- M. coracobrachialis
- M.biceps brachii
- M.subscapularis
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- M.adductor magnus
- M.adductor longus
- M. adductor brevis
- M. pectineus
- M. psoas major
- M. iliacus
- M. biceps femoriscaput longum

Izteg v ramenu
(I.RAM.)

- M.deltoideusposterior
- M.latissimus dorsi
- M. teres major

Odmik v ramenu

Primik v ramenu

(O.RAM.)

(P.RAM.)

- M. deltoideus
- M.supraspinatus
- M. infraspinatus
- M. biceps brachii

- M. latissimus dorsi
- M. pectoralis major
- M. teres major
- M. teres minor
- M. biceps brachiicaput breve
- M. triceps brachiicaput longum
- M. coracobrachialis

Upogib v komolcu

Izteg v komolcu

(U.KOMOL.)

(I.KOMOL.)

- M. brachialis
- M.brachioradialis
- M.biceps brachii

Izteg v zapestju

(U.ZAP.)

(I.ZAP.)

- M. flexor carpi ulnaris
- M. palmaris longus
- M. flexor carpi radialis

Izteg v stopalu

(U.STOP.)

(I.STOP.)

- M. tibialis anterior
- M. extensor hallucis
longus
- M. extensor digitorum
longus
- M. peroneus terius

(S. N. RAM.)

(S. V. RAM.)

Sukanje ven v
podlaktu

(S. N.PODLA.)

(S. V. PODLA.)

Primik v zapestju
(P.ZAP.)

- M. flexor carpi ulnaris
- M. extensor carpi
ulnaris

- M. gastrocnemius
- M. triceps surae
- M.peroneus longus
- M.peroneus brevis
- M. flexor hallucis
longus
- M. tibialis posterior

V Tabeli 1 so opisane mišice, ki izvajajo določeno gibanje.
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- M. infraspinatus
- M. teresminor
- M.deltoideusposterior

Sukanje noter v
podlaktu
- M. pronator teres
- M. pronator quadratus
- M.brachioradialis

- M. extensor carpi
radialis longus
- M. extensor carpi
radialis brevis
- M. extensor carpi
ulnaris

Upogib v stopalu

Sukanje ven v
ramenu

- M. subscapularis
- M. latissimus dorsi
- M. pectoralis major
- M. teres major
- M.deltoideus-anterior

- M. triceps brachii
- M. anconeus

Upogib v zapestju

Sukanje noter v
ramenu

- M. supinator
- M brachioradialis

Odmik v zapestju
(O.ZAP.)

- M. flexor carpi
radialis
- M. extensor carpi
radialis longus

Slika 69. Anatomska lega mišic človeškega telesa (Dacio's fitness, 2010).
V Sliki 69 je za boljše razumevanje prikazana lega mišic, ki so navedene zgoraj.
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1.2. CILJI
Glede na namen, predmet in problem diplomske naloge so cilji naslednji:
 Orodja razčleniti z vidika gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja,
 pregledati, katera orodja so bolj in katera manj uporabna z vidika teh
sposobnosti in gibanj,
 pripraviti predlog orodij, ki so potrebna za osnovno igrišče in zunanje
telovadišče.
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2. METODE DELA
Diplomska naloga je monografska publikacija. S pomočjo domače in tuje literature,
svetovnega spleta in lastnih izkušenj sem opredelil orodja na otroških igriščih in
zunanjih letovadiščih z vidika gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja.
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3. REZULTATI

3.1.

OPREDELITEV ORODJA Z VIDIKA GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Z obiskom otroških igrišč in trim stez vsak posameznik izvaja na orodju določeno
gibanje, ki se mu zdi primerno. Ker gibanja na orodju niso opredeljena, sem osnovna
gibanja povzel in jih opredelil z vidika gibalnih sposobnosti, zato so spodaj prikazane
analize običajnih gibanj na posameznem orodju otroških igrišč in trim stez.

3.1.1. OTROŠKA IGRALA IN GIBALNE SPOSOBNOSTI
Tabela 2
Mišične skupine, ki jih krepimo na določenem orodju
GIBALNE SPOSOBNOSTI

ORODJA

MOČ
U. KOLK.

I. KOLK.

O. KOLK.

P. KOLK.

I. KOLE.

U. KOLE.

U. RAM.

I. RAM.

O. RAM.

P. RAM.

S. N. RAM.

S. V. RAM

U. KOMOL.

I. KOMOL

S. N. PODLA.

S. V. PODLA.

U. ZAP.

I. ZAP.

P. ZAP.

O. ZAP.

U. STOP.

I. STOP.

-

S.T.

-

O.P.T.

I.T.
U.T.
ENOSTAVNA IGRALA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLEZALA
Lestve

1 1 1 1 2 2

-

-

2

-

1

-

-

3

-

-

3

-

2

-

3

-

-

-

1 1

3

-

2

-

-

-

1 1

Klančine

2 2 1 1 1 1

-

-

1

-

-

2

-

-

2 3 2

Plezalne vrvi

3 2 1 1 1 3

-

3 2

-

1

3

-

3 2

-

3 1 1 1 3 3 3 3 1 1

Plezalna ţrd

3 2 1 1 1 3

-

3 2

-

1

3

-

3 2

-

3 1 1 1 3

Doseţni drog

1 1 1 1

-

-

-

-

2

2

-

2

-

3 2 2

-

3 3 3 3

Plezalne mreţe

3 3 2 2 1 1 1 1 1

-

2

2 2 2 2 1 3 2 3

-

3

-

3 2 2 2

Kombinirana plezala

3 3 2 2 1 1 1 1 2

-

2

2 2 3 2 1 3 2 2 1 3

-

3 3 2 2

Plezalne stene

-

-

-

-

-

-

-

1 1
-

-

3 3 2 2 1 3

-

2 3 2 3

3 2 3 1 1 3 2 3

3 3 3 3 2 2

VISEČE GUGALNICE

2 2 1 1

-

-

-

-

1 1

-

-

-

2 1

-

2

-

1 1 3

-

-

-

-

-

TOBOGANI

1 1 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

VRTILJAKI

2 2

-

-

-

-

2

-

1 1

-

-

-

-

2

-

-

1 1 1

-

3

-

2

-

2

RAVNOTEŢNA IGRALA

1 1 1

-

1 1

-

2 2 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

NIHAJNE GUGALNICE

1 1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 1 2

-

3 2

-

-

1 1

-

1 1

-

Legenda: 1 – nizka zahtevnost po moči, 2 – srednja zahtevnost po moči, 3 – visoka
zahtevnost po moči
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V Tabeli 2 je prikazana aktivnost in jakost mišične skupine za običajno gibanje na
orodju. Ker sta za gibanje najpomembnejši moč in gibljivost in brez njiju ni moţno
razvijati ostalih gibalnih sposobnosti, je zato največji poudarek analize na moči, ki jo
lahko dobro opredelimo. Zaradi tega so ostale gibalne sposobnosti analizirane samo
s celovitega pogleda na posameznih orodjih.

Tabela 3
Gibalne sposobnosti, ki jih razvijamo na določenem orodju
GIBALNE
SPOSOBNOSTI
ORODJA

MOČ

GIBLJIVOST

VZDRŢLJIVOST

RAVNOTEŢJE

PRECIZNOST

HITROST

KOORDINACIJA

ENOSTAVNA IGRALA

-

-

-

-

-

-

1

PLEZALA

3

1

2

1

-

-

3

VISEČE GUGALNICE

-

-

-

1

-

-

2

TOBOGANI

-

-

-

1

-

-

1

VRTILJAKI

-

-

-

3

-

-

1

RAVNOTEŢNA IGRALA

-

-

-

3

1

-

3

NIHAJNE GUGALNICE

-

-

-

1

-

-

2

Legenda: 1 – nizka zahtevnost , 2 – srednja zahtevnost, 3 – visoka zahtevnost
V Tabeli 3 so opisane gibalne sposobnosti, ki jih razvijamo na določenem orodju.
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3.1.2. ORODJA NA TRIM STEZI IN GIBALNE SPOSOSBNOSTI
Tabela 4
Mišične skupine, ki jih krepimo na orodjih trim steze
GIBALNE SPOSOBNOSTI
ORODJA
MOČ

-

-

3 3 3 3 1 1

Poševni tram

1 1 2 2

-

-

-

-

-

3 3

-

3

-

-

3

-

1 1 3 3 3 3

-

Talni tramovi

3 3 2 2 1 1

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

Gredi

1 1 1 1 1 1

-

1 2 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

1 1 1 1

-

-

-

-

2 2

-

2

-

-

3 2 2 1 3 3 3 3

-

2 1 1 1 3 2

-

-

3 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

Potisni tramovi

2 2 2 2

-

1

-

-

2

-

3 3

-

3

-

-

-

3 2

-

2 2 2 2 2 2

Poševna in navpična
lestev

1 1 1 1

-

-

-

-

-

-

3 3

-

3

-

-

3

-

-

3 3 3 3

Preskakovalne ograje

1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2

-

3

-

-

-

3 1 1 3 3

Doseţni krogi

1 1 1 1 1 1

-

-

2 2

-

2 1

-

2 2 2 1 3 3 3 3 1 1

Obremenilni hlodi

2 2 2 2 3 3

-

3 3 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1

-

-

2 2

Preskakovalna klop

1 1 1 1 2 2

-

2 3 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 3

Moška bradlja

3 3 2 2 1 1

-

-

1 1 3 3

3 3 2 2

-

3 2 2 3 3 3 3 1 1

Poševna lestev

1 1 1 1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

2 2 3 3 3 3

-

-

-

-

3 3

-

Legenda: 1 – nizka zahtevnost po moči, 2 – srednja zahtevnost po moči, 3 – visoka
zahtevnost po moči
V Tabeli 4 je prikazana aktivnost in jakost mišične skupine za običajno gibanje na
orodju. Ker sta za gibanje najpomembnejši moč in gibljivost in brez njiju ni moţno
razvijati ostalih gibalnih sposobnosti, je zato največji poudarek analize na moči, ki jo
lahko dobro opredelimo. Zaradi tega so ostale gibalne sposobnosti analizirane samo
s celovitega pogleda na posameznih orodjih.

55

I. STOP.

3 1

-

U. STOP.

3 3 3 3 3 3

-

O. ZAP.

-

-

P. ZAP.

-

-

I. ZAP.

3 2

3 1

3 1

2

U. ZAP.

U. KOMOL.

-

3 3

S. V. PODLA.

S. V. RAM

1 3

-

S. N. PODLA.

S. N. RAM.

-

-

I. KOMOL

O. RAM.

3 2

1

P. RAM.

I. RAM.

-

-

U. RAM.

U. KOLE.

3 2 1 1 1 3

-

I. KOLE.

Plezalna vrv

-

P. KOLK.

-

-

O. KOLK.

-

-

I. KOLK.

U. KOLK.

S.T.

3 1

Preskakovalne ovire

O.P.T.

-

Doseţni drog

I.T.

U.T.

1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2

Preskakovalni koli

-

Tabela 5
Gibalne sposobnosti, ki jih razvijamo na določenih orodjih trim steze
GIBALNE
SPOSOBNOSTI
ORODJA

MOČ

GIBLJIVOST

VZDRŢLJIVOST

RAVNOTEŢJE

PRECIZNOST

HITROST

KOORDINACIJA

Preskakovalni koli

1

2

-

1

2

2

3

Plezalna vrv

3

1

2

-

-

-

1

Poševni tram

3

1

3

-

-

-

2

Talni tramovi

3

-

-

-

-

-

-

Gred

-

-

-

3

2

-

2

Doseţni drog

3

1

-

-

-

-

-

Preskakovalne ovire

2

1

-

-

2

2

1

Potisni tramovi

3

-

-

-

-

-

-

Poševna in navpična
lestev

3

1

3

-

-

-

2

Preskakovalne ograje

2

-

2

1

-

2

2

Doseţni krogi

3

1

-

-

-

-

-

Obremenilni hlodi

3

-

-

-

-

-

-

Preskakovalna klop

2

-

-

-

-

2

1

Moška bradlja

3

2

1

2

-

-

2

Poševna lestev

3

1

3

-

-

-

2

Legenda: 1 – nizka zahtevnost , 2 – srednja zahtevnost, 3 – visoka zahtevnost
V Tabeli 5 so prikazane gibalne sposobnosti, ki jih razvijamo na orodjih trimske steze.
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3.2. NARAVNE OBLIKE GIBANJA, KI SE IZVAJAJO NA ORODJIH
Naravne oblike gibanja sestavljajo lokomocije, manipulacije in sestavljena gibanja.
Na orodjih otroških igrišč in zunanjih telovadišč se ta gibanja uporabljajo različno.
Katera so najbolj uporabljena in katera najmanj, lahko vidimo v naslednjih tabelah.

3.2.1. NARAVNE OBLIKE GIBANJA NA OTROŠKIH IGRALIH
Tabela 6
Naravne oblike gibanja na otroških igralih
NARAVNE OBLIKE GIBANJA
ORODJA
LOKOMOCIJE

MANIPULACIJE SEST.GIB.

PLAZENJA

LAZENJA

HOJA

TEK

PADCI

PLEZANJA

SKOKI

METI PRED.

LOVLJENJA

UDARCI

BLOKADE UD.

PRIJEMI

POTISKANJA

VLEČENJA

DVIGANJA

NOŠENJA

-

-

X X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lestve

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Klančine

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Plezalne vrvi

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Plezalna ţrd

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Doseţni drog

-

-

-

-

-

X X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Plezalne mreţe

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Plezalne stene

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

VISEČE GUGALNICE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

TOBOGANI

X X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

VRTILJAKI

-

-

X X

-

-

-

-

-

-

-

X

X X

-

-

RAVNOTEŢNA IGRALA

-

-

X X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

ENOSTAVNA IGRALA
PLEZALA

Kombinirana plezala

-

V Tabeli 6 so prikazane naravne oblike gibanja, ki so uporabljene na orodjih otroških
igrišč.
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3.2.2. NARAVNE OBLIKE GIBANJA NA TRIM STEZI
Tabela 7
Naravne oblike gibanja na orodjih trim steze

ORODJA

NARAVNE OBLIKE GIBANJA
LOKOMOCIJE

MANIPULACIJE SEST.GIB.

LAZENJA

TEK

PADCI

PLEZANJA

SKOKI

METI PRED.

LOVLJENJA

UDARCI

BLOKADE UD.

PRIJEMI

POTISKANJA

VLEČENJA

DVIGANJA

NOŠENJA

HOJA

PLAZENJA

Preskakovalni koli

-

-

X X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Plezalna vrv

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Poševni tram

-

-

-

-

-

X X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Talni tramovi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gred

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doseţni drog

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Preskakovalne ovire

-

-

X X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potisni tramovi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

-

Poševna in navpična
lestev

-

-

-

-

-

X X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Preskakovalne ograje

-

-

X X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Doseţni krogi

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Obremenilni hlodi

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

Preskakovalna klop

-

-

X X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moška bradlja

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

Poševna lestev

-

-

-

-

-

X X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

V Tabeli 7 so prikazane naravne oblike gibanja, ki se razvijajo na orodjih trimske
steze.
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4. RAZPRAVA

4.1. OTROŠKA IGRIŠČA
Otroška igrišča predstavljajo velik del otrokovega gibalnega razvoja. Na igrišču otrok
razvija, telesne, gibalne, spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti. Gibalni razvoj
in s tem razvoj gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja je le del pozitivnih
učinkov uporabe otroškega igrišča, ki sem ga opredelil v diplomski nalogi.
Glede na rezultate v Tabeli 2 lahko opazujemo, katere mišične skupine so aktivne na
določenem orodju. Ko govorimo o moči, se ta sposobnost najbolj razvija na plezalih,
kajti plezala so orodja, kjer so potrebni največji napori za premagovanje določene
ovire oziroma izvajanje določene naloge.
Mišice, ki upogibajo in iztegujejo trup, so skoraj enakomerno aktivirane na vseh
vrstah plezal. Mišice, ki odmikajo in sukajo trup, so obremenjene skoraj na vseh
igralih, vendar nikjer zelo intenzivno. Sodelujejo skoraj pri vseh gibih trupa, vendar
gib ni nikoli popolnoma izoliran, da bi lahko obremenili samo ta del mišic trupa.
Upogibalke v kolku so obremenjene skoraj na vseh plezalih, samo na doseţnem
drogu ne, vendar je povsod obremenitev dokaj nizka. Nasprotno so iztegovalke kolka
na plezalnih vrveh, ţrdeh in plezalnih stenah močneje obremenjene, saj se z njmi
odrivamo navzgor po orodju. Odmikalke v kolku so nizko obremenjene. Sodelujejo
samo na plezalnih mreţah in kombiniranih plezalih, kjer skrbijo za vzdrţevanje
ravnoteţja na premikajočih se podpornih površinah. Primikalke v kolku so veliko bolj
obremenjene predvsem na orodjih, kjer se z nogami oklepamo orodja (plezalna vrv in
ţrd). Aktivne so še tudi na drugih orodjih, vendar so te obremenitve nizke.
Iztegovalke v kolenskem sklepu so aktivne skoraj na vseh igralih, najbolj pa na
plezalni steni, vrvi in ţrdi, saj se s pomočjo nog prebijamo proti vrhu. Obremenjene
so tudi pri vzpostavljanju ravnoteţja na ravnoteţnih igralih. Nasprotno so upogibalke
v kolenskem sklepu neaktivne skoraj na vseh orodjih razen na plezalni steni, visečih
gugalnicah in ravnoteţnih igralih, kjer pomagajo pri vzpostavljanju ravnoteţja.
Med mišičnimi skupinami v ramenskem sklepu so najbolj obremenjene mišice, ki
primikajo ramenski sklep, saj so na orodjih, kjer so aktivne, skoraj povsod visoko
obremenjene. Sledijo jim mišice, ki iztegujejo ramenski sklep. Upogibalke in
iztegovalke v ramenu so aktivne samo na plezalih, vendar z niţjo stopnjo
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obremenitve. Prav tako mišične skupine, ki rotirajo ramenski sklep navznoter in
navzven, niso močno obremenjene, saj je gibanj z rotacijo ramenskega sklepa malo.
V komolčnem sklepu so upogibalke komolčnega sklepa bolj aktivne od iztegovalk.
Aktivacija je najvišja na plezalih, saj so najbolj uporabljene pri plezanju. Zasuki
podlakti – pronacija in supinacija – kaţejo prednost v pronaciji in tudi mišice, ki
pronirajo, so bolj aktivne od tistih, ki supinirajo. Razlog je v tem, da vsi prijemi pri
plezanju in drţanju katerega koli orodja silijo podlakt v poloţaj pronacije.
Mišice v zapestju so tudi najbolj aktivne na plezalih, saj jih za plezanje najbolj
potrebujemo.
Mišice, ki upogibajo in iztegujejo stopala, so najbolj aktivne na ravnoteţnih igralih, saj
so pomembne za vzdrţevanje ravnoteţnega poloţaja.
Iz opisanega je razvidno, da so za razvoj moči najpomembnejša orodja plezala, saj je
razvoj moči na ostalih orodjih nezaznaven. Prav tako je razvoj gibljivosti in
vzdrţljivosti prisoten samo na plezalih, kar vidimo v Tabeli 3. Ostala igrala prispevajo
k razvoju drugih gibalnih sposobnosti. V Tabeli 3 lahko opazujemo, da je razvoj
koordinacije, kot najpomembnejša gibalna sposobnost v otrokovem razvoju, prisotna
na vseh igralih. Ravnoteţje se razvija na vseh orodjih razen na enostavnih igralih.
Razvoj preciznosti je opazen na ravnoteţnih igralih, razvoj hitrosti pa je na otroških
igralih nezaznaven. Razberemo lahko, da so za razvoj moči, gibljivosti in vzdrţljivosti
zadolţena plezala. Gugalnice, tobogani, vrtiljaki in ravnoteţna igrala pa predvsem za
razvoj ravnoteţja in koordinacije.
Iz Tabele 6 je razvidno, da so gibanja na otroškem igrišču predvsem lokomocije. Med
njimi so v ospredju plezanja. Ostala lokomocijska gibanja so prisotna v majhni meri.
Plazenje in lazenje je zanemarjeno, prav tako tek, hoja in skoki. Prijemi, ki spadajo
med manipulacije, so prisotni skoraj na vseh igralih, saj se je potrebno skoraj na vseh
orodjih drţati za orodja, če jih ţelimo uporabljati.
Glede na podatke iz Tabel 2, 3 in 6 lahko zaključimo, da so plezala najbolj učinkovito
orodje z vidika razvoja gibalnih sposobnosti in naravnih oblik gibanja. Za osnovno
otroško igrišče, kjer otrok zadostno razvija svoje gibalne sposobnosti, je potrebno le
plezalo, ravnoteţno igralo in gugalnica. Z igro na teh osnovnih igralih si otrok razvije
gibalne sposobnosti, ki zadostujejo normalnemu in zdravemu gibalnemu razvoju.
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4.2. ZUNANJA TELOVADIŠČA
Zunanja telovadišča, v mojem primeru trim steze, so rekreacijski objekti, kjer se vadi
zunaj in na sveţem zraku. Z vadbo na trim stezi vplivamo na veliko stvari. Gibanje v
naravi pozitivno vpliva na človekove vsakodnevne teţave in s tem izboljša počutje.
Zato je razvoj gibalnih sposobnosti z naravnimi oblikami gibanja, ki ga obravnavamo,
le del učinkov trim steze na človeka.
V Tabeli 4 lahko opazujemo, na katerih orodjih krepimo določeno mišično skupino.
Upogibalke in iztegovalke trupa so aktivne na vseh orodjih in to skoraj enakomerno.
Mišice, ki odmikajo in sukajo trup, so prav tako aktivne na vseh orodjih, niso visoko
obremenjene, temveč sodelujejo kot stabilizatorke trupa.
Upogibalke in iztegovalke v kolku so tudi skoraj sorazmerno obremenjene na vseh
orodjih, razen pri potisnih tramovih, kjer so iztegovalke niţje obremenjene,
upogibalke pa sploh niso obremenjene.
Odmikalke v kolku so pričakovano neaktivne, aktivne so le pri preskokih, kjer
moramo spodnje okončine odmikati za uspešno premagovanje ovir. Nasprotno so
primikalke aktivne na šestih postajah, najbolj pri plezanju po vrvi in na obremenilnih
hlodih.
Iztegovalke v kolenskem sklepu so bolj aktivne od upogibalk. Obremenjene so na
enajstih orodjih, najbolj na preskakovalnih kolih, preskakovalnih ovirah, obremenilnih
hlodih in na preskakovalni klopi. Upogibalke v kolenu so manj aktivne, in sicer
sodelujejo na osmih orodjih, vendar na nobenem orodju ne doseţejo visoke
obremenitve.
Mišice, ki so zadolţene za upogib v ramenskem sklepu, so aktivne skoraj
sorazmerno iztegovalkam ramena, in sicer na desetih orodjih. Odmik v ramenu je gib,
ki se ne ponavlja velikokrat, zato tudi mišice, ki proizvajajo to gibanje, niso aktivne
velikokrat; le na moški bradlji so. Mišične skupine, ki rotirajo ramenski sklep navzven
in navznoter, so dokaj neaktivne. Notranje sukalke so kljub temu bolj aktivne kakor
zunanje. Nasprotno so primikalke v ramenskem sklepu aktivne na desetih orodjih, na
katerih so skoraj povsod visoko obremenjene.
Mišice, ki so odgovorne za upogib in izteg v komolcu, so visoko obremenjene skoraj
na vseh orodjih, kjer so aktivne. Mišične skupine, ki sukajo - pronirajo in supinirajo
podlaket, so obremenjene na vseh orodjih, kjer moramo orodje prijeti. Ravno zaradi
tega so mišice, ki pronirajo podlaket, bolj aktivne kakor mišice, ki jo supinirajo.
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Mišice v zapestju so obremenjene na enajstih orodjih, kar je pričakovano, saj veliko
prispevajo k gibanju, kjer se oprijemamo nekega orodja.
Mišice stopal so najbolj aktivne na vseh orodjih, kjer so vključeni poskoki in na
ravnoteţnih orodjih.
Razvoj moči, kar opazujemo v Tabeli 5, je gibalna sposobnost, ki se z vadbo na trim
stezi najbolj razvija. Moč razvijamo na štirinajstih orodjih od petnajstih. Gibljivost
razvijamo na devetih orodjih. Vzdrţljivost razvijamo predvsem v moči, in sicer na
šestih orodjih. Razvoj ravnoteţja in hitrosti je manjši; ravnoteţje razvijamo na štirih
orodjih, hitrost pa le na treh. Prav tako kot hitrost se tudi preciznost razvija le na treh
orodjih. Zaradi narave vaj, ki se izvajajo na orodjih trim steze, pa je razvoj
koordinacije tudi očiten, saj se razvija na desetih orodjih.
Prav tako kot na otroških igriščih, je tudi na trim stezah največ lokomocijskih gibanj,
kar lahko vidimo v Tabeli 7. Prevladujejo skoki in plezanje. Prisotno je tudi nekaj hoje
in teka, medtem ko sta plazenje in lazenje nezaznavna. Veliko je prijemov, razvijamo
lahko tudi sestavljena gibanja, predvsem dviganje, nošenje in potiskanje.
Iz Tabel 4, 5 in 7 je razvidno, da se veliko gibanj in s tem razvoj pripadnih gibalnih
sposobnosti, ponavlja. Zato je za osnovno telovadišče nepotrebno tako veliko število
postaj. Glede na obremenitve mišičnih skupin in razvoj gibalnih sposobnosti sem jih
izpostavil pet: plezalna vrv, gred, doseţni drog, preskakovalna klop in moška bradlja.
S postavitvijo petih orodij lahko doseţemo isti učinek kakor s petnajstimi orodji. Za
razvoj spodnjih okončin sta zadostni gred in preskakovalna klop. Vaje na gredi in
preskakovalni klopi vplivajo na razvoj moči, gibljivosti, koordinacije in ravnoteţja. Za
razvoj zgornjih okončin pa s plezalno vrvjo, doseţnim drogom in moško bradljo prav
tako razvijamo moč, gibljivost, koordinacijo in ravnoteţje.
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5. SKLEP
Namen diplomske naloge je bil pregledati orodja na otroških igriščih in na zunanjih
telovadiščih (trim stezah) ter opredeliti, katere gibalne sposobnosti razvijamo na
določenem orodju.
V jedru naloge so predstavljena orodja na otroških igriščih in zunanjih telovadiščih.
Predstavljena igrala na otroških igriščih ne zajemajo vseh igral. Zajeta so glavna, ki
jih videvamo na igriščih in ki so opredeljena po standardih Biotehniške fakultete.
Predstavljena orodja na trim stezi so proizvod edinega slovenskega proizvajalca, ki
se ukvarja z izdelovanjem orodja za celotno trim stezo.
Na podlagi funkcionalne anatomije gibanja so opredeljene gibalne sposobnosti in
naravne oblike gibanja, ki jih razvija vadeči na otroških igriščih. Ugotovili smo, da so
na otroških igralih najbolj obremenjene mišične skupine, ki upogibajo in iztegujejo
trup, ter mišične skupine, ki upogibajo komolčni sklep. Glavna gibalna sposobnost, ki
jo otroci razvijajo na otroških igralih je koordinacija in ravnoteţje. Moč lahko otroci
razvijajo le na plezalih, ki so se pokazala za najbolj učinkovito orodje na otroškem
igrišču. Prav tako lahko na plezalih razvijamo tudi gibljivost. Preciznost, hitrost in
vzdrţljivost so gibalne sposobnosti, ki so prisotne v manjši meri. Naravne oblike
gibanja, ki jih razvijamo z uporabo orodij na otroških igriščih so večinoma lokomocije.
Gibanji, ki prevladujeta, sta plezanje in prijemi, saj je večina orodij plezalne narave,
prijemi pa so prisotni zaradi potrebe po oprijemanju orodja. Poleg prijemov drugih
manipulacijskih gibanj ni. Sestavljena gibanja so prisotna le na vrtiljakih, kjer moramo
orodje potiskati ali vleči.
Z opredelitvijo mišičnih skupin, ki izvajajo določeno gibanje, je razvidno, da so na trim
stezi najbolj obremenjene mišice, ki primikajo ramena, upogibajo in iztegujejo
komolec in mišice v zapestju. Moč je glavna gibalna sposobnost, ki jo razvijamo na
orodjih trim steze. Sledi ji koordinacija in gibljivost. Razvoj ravnoteţja, preciznosti,
vzdrţljivosti in hitrosti je prisoten, vendar v manjši meri. Naravne oblike gibanja, ki
prevladujejo na orodjih trim steze, so lokomocije. Največja je prisotnost skokov.
Sledijo plezanje, hoja in tek. Od manipulacijskih gibanj so prisotni samo prijemi, ki so
potrebni za obvladovanje orodja. Potiskanja, dviganja in nošenje so edina
sestavljena gibanja, ki so zaznavna, in to le na dveh orodjih.
S tremi osnovnimi vrstami otroških igral lahko na otroškem igrišču zadostimo potrebe
po gibalnem razvoju. Ta orodja so: plezalo, ravnoteţno igralo in gugalnica. Zaradi
pridobivanja izkušenj v različnih pogojih delovanja je zaţeleno čim večje število igral
na vsakem igrišču. Proizvajalci otroških igral bi mogoče lahko v bodoče razmislili tudi
o vrstah igral, kjer bi otroci razvijali gibalne sposobnosti in naravne oblike gibanja, ki
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so na sedanjih igralih zanemarjene. Od gibalnih sposobnosti sta zanemarjeni
predvsem hitrost in preciznost. Od naravnih oblik gibanja pa so najbolj zanemarjene
manipulacije in sestavljena gibanja. zato so moţnosti za izdelavo boljšega in
uporabnejšega otroškega igrišča še vedno zelo velike.
Za zadosten razvoj gibalnih sposobnosti je na trim stezi dovolj pet orodij. Ta so:
plezalna vrv, gred, doseţni drog, preskakovalna klop in moška bradlja. Vendar ostala
orodja, zaradi večje dinamike trim steze, popestrijo vadbo. Na omenjeni trim stezi je
veliko orodij vese, ki blagodejno vpliva na hrbtenico, ki je posebej obremenjena
zaradi sedečega načina ţivljenja. Na trim stezi najdemo tudi pomanjkljivosti. Pri
naravnih oblikah gibanja so zapostavljene predvsem manipulacije in sestavljena
gibanja. Zato so moţnosti za nadgradnjo velike.
Proizvajalci orodij za trim steze bi se morali ozreti na otroška igrišča in obratno.
Orodjem na trim stezi primanjkuje igrivosti, s katero bi vadbo popestrili in s tem
privabili večje število uporabnikov. Orodjem na otroških igriščih pa na splošno
primanjkuje malo več »resnih« orodij s trim steze, s katerimi bi lahko usmerili razvoj
gibalnih sposobnosti v smer, ki je potrebna za zdrav in celovit razvoj otrok.
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