
Balančné prvky - Tréning rovnováhy 
Podľa fyzioterapeutky - Hannah Harboe

Postav a balancuj Gonge - Balančné prvky, pred-
stavujú dynamický tréning rovnováhy pre deti 
s vysokou citlivosťou vestibulárneho aparátu.

Pozn. /Vestibulárny aparát – orgán rovnováhy v uchu/  

Veľká časť populácie je vraj veľmi citlivá. Vysoká 
citlivosť v zmyslovom aparáte môže byť významná 
pre rozvoj motoriky a pohybových aktivít dieťaťa. 

Pre dieťa je ťažké oddeliť prichádzajúce zmys-
lové dojmy a má sklon na ne nadmerne reagovať.
Keď je vestibulárny aparát nadmerne reaktívny, 
dieťa zisťuje, že stráca kontrolu a má strach z 
pádu, aj keď čelí iba malej výzve rovnováhy. 

Pohyby, ktoré dieťa robí aby zabránilo pádu sú 
často prehnané. Dieťa je nervózne a jeho pohy-
by, motorická zručnosť a aktivita sú príliš opatrné.

Jednoducho povedané, nadmerná citlivosť vesti-
bulárneho aparátu môže byť popísaná ako objem 
vnemov, ktoré sa objavujú viac, než je obvyklé. 
Dieťa cíti, počuje a reaguje silnejšie a intenzívnejšie.

Dieťa, ktoré má tieto problémy sa často 
zdráha zapojiť do hier zameraných na balan-
ciu a stimuláciu. Preferuje sedavý spôsob hry 
v malých skupinách v komornejšom prostredí.

Takéto dieťa v porovnaní s ostatnými, nera-
do prijíma výzvy spojené s telesnými a mo-
torickými zručnosťami, čím dochádza k 
potláčaniu rozvoja motoriky a zručností. 

Aby bolo zaistené, že mozog dieťaťa akceptuje a učí 

sa automatizovať pohyby, musí byť tréning rôznych 
pohybov pravidelný a rozmanitý. Automatická od-
poveď je efektívnejšia, ekonomickejšia a menej 
náročná pre mozog. Pohyb sám o sebe je kvalitne-
jší, tj. pružnejší, plynulejší a pokroky sú viditeľné. 

Vestibulárna stimulácia predstavuje akýkoľvek 
typ stimulácie, ktorá si vyžaduje reakciu 
tela na pohyb, zrýchlenie alebo zmeny sme-
ru, tak aby bola precvičovaná rovnováha. 

INSIGHTS



Príklad: 
Anička má 7 rokov. Je to spoločenské, zdvorilé a príjemné 
dievčatko. Má rada spoločnosť a vplyv dospelých ako aj 
hru s jedným kamarátom. Avšak vo väčšej skupine je uti-
ahnutá a je pre ňu ťažké zapojiť sa do hry. V škole je neistá 
a pred hodinami telesnej výchovy znervóznie. Hovorí, že 
telesná výchova je „smradľavá“ a je tam príliš veľa hluku. 
Vždy sa zaradí na koniec skupiny za všetkých svojich 
spolužiakov. Keď začnú všetky deti bežať, vidí ich pred 
sebou a nemá ich tesne vo svojej blízkosti, čím ju nie je 
vidieť a nedostane sa z ich strany do pozície prekvapenia.   
Existuje mnoho činností, ktorých sa Anička nezúčastňu-
je. Neodváži sa vyjsť na rebriny alebo sa kĺzať na 
šmýkačke. Nemôže bicyklovať, behať alebo korčuľovať. 

Terapia:
 
Anička chodí na tréning k fyzioterapeutovi, kde sa rozpráv-
ajú o tom ako jej tieto procedúry pomáhajú. Čím sa jej 
snaží vysvetliť fungovanie jej tela a Aničkine telo jej tak 
nepripravuje až toľko šokov. Tréning je zameraný na pod-
poru jej sebavedomia, na podnietenie záujmu o skupinovú 
činnosť, zábavu, šport a pohybové aktivity v rámci školy.   
Keď cvičí s terapeutom, neporovnáva sa s ostatnými deťmi. 
Porovnáva len to čo sa odvážila urobiť, s tým ako to robila 
naposledy. Zisťuje, že precvičovanie a opakovanie, je to čo 
potrebuje, aby sa stala odvážnejšou, istejšou a zdatnejšou.  

Anička sa bojí byť vo výške nad podlahou, preto sa na 
jej tréning rovnováhy využívajú GONGE – Balančné 
prvky. S terapeutom si postavia balančnú cestičku 
zo žltých veží (GN2226) a modrých  rovných dosiek 
(GN2222). Anička musí na každej rovnej doske uro-
biť tri kroky, čo u nej vyvoláva pocit, že chodí opatrne 
a je si vedomá toho, že má nôžky blízko seba, čo jej 
poskytuje potrebnú odvahu a pocit bezpečia, čím elim-
inuje strach z pádu. Keď sa zameriava na nôžky, zrak 
jej pomáha udržať rovnováhu, a minimalizuje jej sklon 
mávať rukami, keď si myslí, že stratila rovnováhu. 

Keby aj stratila rovnováhu je tak nízko nad zemou, že 
je schopná získať opäť rovnováhu tým, že jednu nôžku 
položí na podlahu. 

Keď toto cvičenie úspešne zvládne 3x po sebe bez 
toho, aby stratila rovnováhu, nahradia sa žlté veže 
oranžovými (GN2227) a rovné dosky (GN2222) sa pos-
tupne zvyšujú na druhý a tretí stupeň, čím je stále o 

niečo vyššie. Následne sa obtiažnosť cestičky zvýšuje 
tým, že jednotlivé dosky sú umiestňované pod uhlom, 
kombináciou rôzne vysokých veží a použitím náročne-
jších balančných prvkov ako je napríklad: fialová dos-
ka s pásom (GN2224) a zelená hojdačka (GN2225).

Nakoniec je cestička vyskladaná tak, aby bola čo najob-
tiažnejšia. Čo pomôže Aničke uvedomiť si, ako sú prvky 
v cestičke vyskladané, tak aby bolo ich zvládnutie pre 
ňu novou výzvou.

Po každej zvládnutej aktivite, dostane Anička od terapeuta 
pochvalu za statočnosť a odvahu. Predtým než sa zvýši ob-
tiažnosť jednotlivých úsekov cestičky, musí Anička pocítiť 
kontrolu nad činnosťami, ktoré vykonáva, musí nadobud-
núť pocit, že má kontrolu nad situáciou. Keď príde pred 
ďalší, ťažší úsek cestičky má premyslené, ako jednotlivé 
prvky spolu vytvárajú náročnejšiu trasu a ako ju zvládne. 

Anička tréning zvláda s radosťou a zdá sa byť viac se-
baistá a sebavedomá. Úspechom a vrcholom trénin-
gu je keď, terapeutovi hovorí, že teraz už môže chodiť 
po jednotlivých doskách bez pádu a je presvedčená, 
že na bicykli sa už udrží bez toho, aby spadla.

Terapeut súhlasí, že sa Anička určite cez víkend naučí s 
ockom jazdiť na bicykli.
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