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POVZETEK 

 

Z raziskavo, ki temelji na Delacatovi teoriji, smo želeli ugotoviti, kakšne razlike se pojavijo v 

hoji predšolskih otrok. Raziskovali smo razvoj hoje predšolskih otrok glede na smer in 

stranskost gibanja. Ugotavljali smo, ali predšolski otroci najprej hodijo po ravnem, nato po 

stopnicah navzgor in nazadnje po stopnicah navzdol. Zanimale so nas razlike v hoji glede na 

starost gibanja ter glede na spol. Ugotavljali smo tudi, kakšne razlike v hoji se pojavijo med 

izbranimi vrtci. 

 

V vzorec je bilo vključeno 58 otrok, od tega 28 deklic in 28 dečkov. Zajeli smo 25 otrok 

prvega starostnega obdobja in 29 otrok drugega starostnega obdobja. V raziskavo so bili 

vključeni otroci iz vrtcev: Mokronožci (Mokronog), Galjevica, enota Orlova (Ljubljana 

Rudnik), Šentrupert, enota Čebelica (Šentrupert), Labod (Novo mesto) in Črenšovci. 

 

Rezultati so pokazali, da razvoj hoje glede na smer gibanja poteka postopoma, in sicer otroci 

najprej hodijo po ravnem naprej, nato po stopnicah navzgor in nazadnje navzdol. Teorijo smo 

oprli na razvojno pogojeno Delcatovo teorijo stranskosti razvoja hoje, kjer se kvaliteta kaže v 

razvoju hoje skozi tri stopnje, in sicer s pristopanjem z leve na desno nogo, nato enostransko 

in na koncu križno. Z opazovanjem kvalitete hoje smo torej ugotovili razvoj hoje glede na 

smer gibanja po prostoru. Ugotovili smo, da otroci najprej hodijo po ravnem naprej, nato po 

stopnicah gor in nazadnje dol. Kvaliteta njihove hoje v različnih, razvojno pogojenih smereh, 

pa je torej razvidna iz stranskosti telesa. 

 

Ugotovili smo še, da se križna hoja po stopnicah navzgor in navzdol pojavi v drugem 

starostnem obdobju. V prvem starostnem obdobju večina otrok hodi križno samo po ravnem. 

Hoja po stopnicah navzgor ali navzdol se pojavi na nižji stopnji, in sicer kot enostransko 
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gibanje ali celo s pristopanjem. Raziskava je pokazala, da deklice prej hodijo križno kot 

dečki. Poleg tega tudi bistveno hitreje dosežejo višjo stopnjo. Pojavile so se tudi razlike v hoji 

otrok glede na posamezni vrtec. V vrtcih Orlova, Labod in Čebelica so vsi otroci hodili 

križno, medtem ko je bil v vrtcu Mokronožci opažen otrok, ki je po ravnem hodil enostransko. 

Tudi v hoji po stopnicah navzgor in navzdol so se pojavile razlike med vrtci. Razlike med 

vrtci smo povezali s kakovostjo ponujenih gibalnih dejavnosti, ozaveščenem vzgojiteljev in 

spodbudnim okoljem, ki otrokom nudijo hitrejši napredek. 
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ABSTRACT 

The research based on the Delacato theory was aiming to find out the differences in pre-

schoolers' way of walking. We researched the development of preschoolers’ walking in terms 

of direction and patterns. We wanted to define the time frame of walking on the flat terrain, 

walking upstairs and downstairs. We were also interested in the relation between the age and 

gender of the children. Lastly, we wanted to examine if there are some differences between 

different kindergartens. 

 

The sample included 58 children, 28 girls and 28 boys. 25 children were taken from the first 

age group and 29 from the second age group. Kindergartens included in the research were the 

following: Mokronožci (Mokronog), Galjevica, Unit Orlova (Ljubljana-Rudnik), Šentrupert, 

Unit Čebelica (Šentrupert), Labod (Novo mesto) and Črenšovci. 

 

The results show that walking develops gradually in terms of direction of walking. Children 

first master walking on flat terrain, then walking upstairs and finally walking downstairs. We 

relied on the Delacato theory of patterns: i.e. walking develops in three different stages, the 

first being changing weight from the left to the right leg, the second homolateral and the third 

cross-pattern walking.  By monitoring the quality of walking we were able to define the 

development of walking in terms of direction of movement. We discovered that children first 

start walking forwards on flat terrain, then upstairs and finally downstairs. If we want to 

definethe quality in terms of children’s developmental stage, we have to monitor the use of 

patterns. 

 

We also found out that children do not use cross-pattern walking when walking upstairs and 

downstairs until they enter second age group. In the first age group children walk in cross 



8 

 

pattern only when walking on flat terrain. When they attempt walking upstairs or downstairs 

they prefer using homolateral pattern or even changing weight from the left to the right leg. 

The research showed us that girls master cross-pattern walking sooner than boys and 

furthermore they even transfer from one level to a higher level of walking sooner than boys. 

We also noticed that there were some differences between kindergartens. All children from 

kindergartens Orlova, Labod and Čebelica had no difficulties with cross-pattern walking but 

at the kindergarten Mokronožci we noticed one child who walked homolaterally on the flat 

terrain. There were some differences in walking upstairs and downstairs as well. These 

differences can be ascribed to different levels of exercise activities, knowledge and experience 

of babysitters and stimulative environment, which all enhance children’s progress.  
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1 UVOD 

 

Predšolsko obdobje je za otroka temeljno obdobje gibalnega razvoja. Otrokove potrebe po 

gibanju se kažejo že pri novorojenčku in malčku ter nato skozi celo življenje. Zato je 

pomembno, da ima otrok že od samega začetka možnost razvijanja naravnih gibanj, ki se prej 

ali slej pojavijo. Otrok mora imeti kvalitetno in pestro gibanje, ki ga bo motiviralo in 

spodbujalo. Zagotoviti mu moramo različne dejavnosti v prostoru in na prostem ter mu dati 

možnost razvijati gibalne ter druge sposobnosti in lastnosti.  

 

Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega razvoja, ki se prične že v 

predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje. Še posebno je razvit v prvih treh letih življenja. Že 

v prvih dveh letih doseže otrok take gibalne zmožnosti, ki jih ni sposobno nobeno drugo bitje 

in se kažejo v pokončni hoji. Od povsem nemočnega novorojenca, ki se sam ne more 

premakniti z mesta in ki ne more prijeti z roko najpreprostejšega predmeta, otrok doseže 

stopnjo, ko lahko sam s svojo voljo obvladuje razdalje v prostoru in po svoji volji ravna s 

predmeti (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Hoja je osnovna funkcija človeka, brez katere bi težko preživel. Človeku omogoča, da se 

spontano in naravno giblje po prostoru, da pride do hrane, se razmnožuje, sprošča, zabava … 

Pri opazovanju hoje pa lahko opazimo tudi razpoloženje posameznika – če je žalosten, se 

počasneje giblje in ima bolj sproščene mišice, če je vesel, se giblje lahkotno po prostoru. Pri 

izražanju odločnosti se držimo pokončno in strogo (Marjanovič Umek, 2004). 

 

Otrok mora najprej sedeti, nato stati, šele nato lahko shodi. Če katere od teh faz ne usvoji, ne 

bo napredoval na višjo stopnjo in tudi hodil ne bo. Prvi samostojni koraki so zanj zelo 

pomembni. Od dne, ko se prvič postavi na noge, pa do takrat, ko prvič prehodi dolžino 

dnevne sobe, gre otrokov razvoj skozi več faz. Iti mora skozi vse stopnje, čeprav lahko iz ene 

v drugo prehaja različno hitro. Zelo pomembno je, da vstane in shodi sam. Dopustiti mu, da se 

pomemben dogodek odvije spontano, to naj bo izključno otrokova odločitev. Starši morajo 

otroku zagotoviti varnost, hkrati pa spodbudno okolje, v katerem lahko raziskuje.  
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Otrokova hoja je v začetku zelo negotova. Iz dneva v dan se povečuje zanesljivost in v 

devetih mesecih poskuša samostojno hoditi. Hoji se pridruži tudi plazenje, potiskanje, 

vlečenje, dviganje in metanje. Otrok postaja močnejši, spretnejši in hitrejši. Hoja v različnih 

oblikah krepi predvsem mišice nog, trupa, ramenskega obroča, vpliva na pravilno 

izoblikovanje stopalnega loka in razvijanje sposobnosti ravnotežja. Hoja vpliva tudi na 

delovanje notranjih organov, dihal, prebavil in krvnega obtoka (Videmšek, Visinski, 2001). 

 

Za potrditev pomembnosti spodbudnega okolja za hitrejši napredek otroka v hoji bi bilo 

smiselno ugotavljati  razlike v kvaliteti hoje glede na isto starost otrok v odnosu do različnih 

smeri gibanja po prostoru. Z diplomskim delom želimo najprej ugotoviti ter nato  potrditi 

Delcatovo teorijo o kvaliteti premikanja hoje predšolskega otroka, ter ugotoviti nekatere 

razlike v hoji predšolskih otrok.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 GIBALNI RAZVOJ 

Gibanje je eden od osnovnih načinov in pogojev za zaznavanje lastnega telesa, navezovanja 

stikov z okolico, samozavedanja in tudi samopotrjevanja. Z obvladovanjem telesa in gibanja 

lahko že dojenčki občutijo ugodje in varnost, pridobivajo izkušnje, oblikujejo osebnost in 

odnose z drugimi. Gibalni razvoj napreduje po sistematičnih zakonitostih, ki se med 

posamezniki lahko razlikujejo (Bergant 2009). 

Razvoj naravnih oblik gibanja je filogenetsko pogojen, kar pomeni, da so ta gibanja značilna 

za človeka kot vrsto in se bodo prej ali slej pojavila. Njihov potek je točno določen s 

stopnjami, ki se jih ne da preskočiti, le hitrost prehajanja med stopnjami je pri posameznikih 

lahko različna. Pojavljanje vsakršnih gibanj je odvisno od zorenja organizma in se razvojno 

pojavljajo po naslednjem vrstnem redu: stabilnostna, lokomotorna in manipulativna gibanja. 

Med lokomotorna gibanja štejemo hojo, lazenje, plazenje, plezanje, potiskanje, vlečenje ... V 

tem diplomskem delu se bomo še posebej osredotočili na hojo. 

 

2.2 HOJA 

Hoja kot filogenetsko pogojeno gibanje ima pri svoji postavitvi v gibalnem razvoju točno 

določen vrstni red pojavljanja glede na smer premikanja v prostoru in stranskost telesa oz. 

zaporedje premikanja telesnih udov. Delacato (1960) trdi, da se je človek filogenetsko razvil 

po točno določenih vzorcih. Meni, da se ontogenetski razvoj posameznika (od oploditve pa do 

smrti) na splošno ponovi v filogenetskem razvoju (po živalskem deblu navzgor). 

2.2.1 Razvoj hoje 

Ljudje pogosto mislimo, da se otrok hitro in zlahka nauči hoditi, vendar to ni res. Prva 

gibanja, ki so osnovna za hojo, se pojavijo že v predporodnem obdobju oz. takoj po rojstvu. S 

tem otrok usvoji gibanje, koordinira mišice nog in trupa. Vse to je osnova za kompleksnejše 

gibalne sposobnosti, kot npr. pri pokončni hoji. Večina otrok shodi med 9. in 15. mesecem 

starosti. Pri hoji se najprej pojavi hodilni refleks (Horvat in Magajna, 1989). 
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Najzgodnejša oblika gibanja je obračanje in valjenje, ki zajema obremenitev glave in mišičnih 

ramen. V prvem mesecu je dojenčkovo obračanje telesa glede na obračanje glave pasivno. Če 

dojenčkovo glavo obrnemo, temu sledi celo telo brez obračanja hrbtenice. Pri valjenju je 

ravno nasprotno. Otrok nogo položi prek druge noge in jo potegne naprej, sledijo najprej boki, 

nato še nasprotno rame. Po tem vzorcu se majhni otroci obračajo pri prehodu v sedenje in 

prehodu v stojo. Naslednja stopnja je gibanje v sedečem položaju, ko se otrok sede poriva s 

premikanjem ene noge naprej, medtem ko je druga noga zvita in mu pomaga obdržati 

ravnotežje. Pri tem so vključene tudi roke, ki pokrivajo telo in mu obenem dajejo oporo za 

ravnotežje. Tako gibanje se pojavlja okrog 6. meseca starosti (Kremžar in Petelin, 2001). 

   

Plazenje je naslednja oblika gibanja, za katero je značilno, da se telo iztegne in se trebuh 

sprva dotika podlage. Glava in ramena so dvignjeni in oprti, ker prenašajo težo. Osnova 

plazenja ni izmenično gibanje rok in stopal, temveč rok in pokrčenih kolen. Na začetku, ko 

dojenček šele odkriva to novo obliko gibanja, je včasih tako vznemirjen, da se plazi nazaj, 

čeprav je igrača, ki jo želi doseči, pred njim. Zdi se, da je ritensko plazenje na začetku lažje in 

otrok se mora še naučiti, kako usmeriti svoje telo v želeno smer (Papalia, 2003). 

Sprva poskuša otrok stati le ob opori in da bi lažje obdržal ravnotežje, stoji močno 

razkoračeno, kolena in boki so rahlo upognjeni, zgornji del trupa in glava pa sta nagnjena 

nekoliko naprej. Zelo pogosto se otrok tudi ziblje naprej in nazaj, ker še ne obvladuje 

ravnotežja. Ko otrok usvoji sposobnost pokončne stoje, previdno začne s prvimi koraki, ki so 

negotovi, kratki, usmerjeni naravnost, med stopali je velik razmik, stopa na celo stopalo ter 

krili z rokami. Trudi se obdržati pokončnost, zato si pomaga z rokami, dlani stiska v pest. 

Zanesljivost je večja, če drži v rokah igračo, zato otroku pustimo, da igračo nosi s sabo. S tem 

so mišice bolj napete in uspešneje obvladuje telesno težo v ravnotežju. Ravnotežje pri hoji ne 

ohranja le z rokami, ampak tudi tako, da na podlago postavi najprej prvo stopalo in šele potem 

dvigne drugo. Spreminjanje smeri je težavno. Za hojo je značilno, da se peta ene noge najprej 

dotakne tal, stopalo pa se po zunanjem stopalnem loku prevali na prednji del stopala. S tem je 

omogočen prenos teže telesa na prste in palec se zadnji odrine od tal. Prsti in stopalni sklepi 

morajo biti uigrani v hojo (Horvat in Magajna, 1989, Kremžar in Petelin, 2001). 



5 

 

Za hojo otrok potrebuje skladnost gibanja rok in nog, ravnotežje in ritem, dobro moč vseh 

mišičnih skupin, orientacijo v prostoru, dober občutek za obvladovanje telesa ter dodatne 

funkcionalne sposobnosti (Bergant, 2009). 

Za ustrezno hojo je potrebna uskladitev ustreznih predelov možganske skorje ob sodelovanju 

dveh subkortikalnih vzporednih motoričnih sistemov, to so bazalni gangliji in mali možgani. 

Zaradi pokončne drže pri hoji, visokega težišča telesa in majhne podporne površine stopal je 

naloga ravnotežnega sistema, tako imenovanega vestibularnega sistema, da poskrbi za 

ustrezno statično in dinamično ravnotežje. Ob tem je pomemben somatosenzorični dotok s 

periferije, zlasti je pomembna vidna informacija, ki s senzomotorično integracijo na različnih 

ravneh osrednjega živčevja uravnava izvedbo gibov. Načrt za izvedbo giba nastane v različnih 

asociacijskih predelih možganske skorje, ki se integrirajo z informacijami iz bazalnih 

ganglijev in malih možganov v premotorični skorji, od koder se prek primarne motorične 

skorje nadaljuje v piramidno progo ter nato prek ustreznih mišic izvede gibanje oz. gib 

(Bergant, 2009). 

Na začetku je pri hoji značilno slabo ravnotežje in vsaka neznatna ovira na poti je za otroka 

do dveh let nepremostljiva – to se kaže v pogostih padcih otrok na trebuh ali zadnjico. Od tu 

naprej otrok le še izpopolnjuje svojo hojo in poleg hoje usvaja še ostala temeljna gibanja, kot 

so tek, skok … (Horvat in Magajna, 1989). 

Otrok, ki obvlada za premikanje samo hojo, se mora posebej osredotočiti nanjo. Če v vzorcu 

hoje naleti na oviro, ima težave pri postavitvi stopala na običajen način. Sorazmerno neprožni 

vzorci ne dovoljujejo sprememb in zunanjih vplivov, ki predstavljajo za otroka moteči 

dejavnik (Kremžar in  Petelin, 2001). 

Angleški avtor Delacato je razvoj hoje opisal na naslednji način:  

1. Gibanje trupa pri novorojenčku je primerljivo s plavalnimi gibi rib. Za te gibe naj bi 

bili odgovorni medularni deli možganov (podaljšana hrbtenjača). 

2. Homolateralno (istostransko) plazenje (plazenje na način, da sta roka in noga  

pokrčeni na tisti strani, kamor je obrnjena tudi glava, na drugi strani pa iztegnjeni)  je 

primerljivo s plazenjem dvoživk. Za te gibe naj bi bilo odgovorno možgansko deblo. 
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3. Križno kobacanje (gibanje s pokrčeno roko in iztegnjeno nogo na tisti strani, kamor je 

obrnjena glava, in ravno obratno na drugi strani) je primerljivo z gibanjem plazilcev. 

Za te gibe naj bi bili odgovorni mali možgani. 

4. Okorna hoja (hoja brez križnega vzorca) je podobna gibanju primatov. Takšna hoja naj 

bi predstavljala začetke funkcioniranja možganske skorje. 

5. Križni vzorec hoje je kot izključna oblika človekovega gibanja in predstavlja zrelo 

delovanje možganske skorje. 

    Tabela 1: Razvoj hoje po Delacatu 

Motorična 

stopnja 

Razvojna 

stopnja 

Stopnja 

ontogeneze 

Stopnja 

vzorca 

živčevja 

1 Ribe 

(živec, 

trup, rep) 

Zarodek 

(migetanje) 

Hrbtenica 

2 Dvoživke 

(vrat, trup, 

rep, 

okončine) 

Pred 

porodom 

in po 

porodu 

(prosto 

plavanje) 

Center za 

ravnotežje 

3 Sesalci 

(trup in 

štiri noge) 

Malček 

(plazenje) 

Mali možgani 

4 Antropoidi 

(dve roki 

in nogi) 

Človek 

(dve nogi) 

Otrok, 

odrasel 

(hoja) 

Možganska 

skorja 
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Tabela 2: Stopnje razvoja hoje po Delacatu 

Stopnja Nivo Gibanje Pred terapijo 
(število) 

Po terapiji 
(število) 

0 Ni gibanja   
1 Obračanje na 

trebuh in 
obratno 

  
Gibanje 

2 Premikanje v 
krogu ali naprej 

  

3 Premikanje 
naprej po 
trebuhu brez 
vzorca 

  

4 Homologno   
5 Homolateralno   

Plazenje  

6 Križni vzorec   
7 Brez vzorca   
8 Homologno   
9 Homolateralno   

Kobacanje  

10 Križni vzorec   
11 Dviganje v 

pokončen 
položaj, 
oprijemanje za 
pohištvo, stoja 
in drža za 
pohištvo 

  

12 Hoja brez 
pomoči, brez 
vzorca 

  

Hoja  

13 Hoja, križni 
vzorec 

  

 

Delacato trdi, da je razvoj vsake stopnje odvisen od razvoja predhodnih stopenj. Temu 

primerno vsaka stopnja predstavlja kritično točko v razvoju, saj je ta pogoj, da se naslednja 

stopnja sploh lahko razvije. To pomeni, da če križno kobacanje ni bilo usvojeno v zadovoljivi 

meri, bo imel otrok težave s hojo. Na podlagi teh ugotovitev naj bi se usvajanje višje stopnje  

zgodilo šele, ko je bila zadovoljivo usvojena prejšnja stopnja. 

Doman in njegovi sodelavci so pri svojem delu proučevali tudi, kako naj bi se šest 

najpomembnejših področij pri otroku razvijalo: premikanje (hoja in tek), jezik, fina motorika 

(pisanje), sluh, vid in tip. Raziskali so, pri kateri starosti naj bi se ta področja razvila pri 
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normalnih otrocih in kateri deli možganov naj bi bili odgovorni za posamezna področja. 

Spretnosti znotraj teh šestih področij se razvijejo, ko možgani dozorijo.  

Angleški strokovnjak Doman je izvedel metodo, v kateri je bilo obravnavanih 76 otrok z 

možganskimi poškodbami (starost od 12 mesecev do 9 let, povprečna starost pacientov je bila 

30 mesecev). Terapije so trajale od 6 do 20 mesecev. Program je obravnaval vse stopnje 

delovanja možganov (poškodovane in normalne). Program naj bi: a) omogočil otroku 

normalen razvoj na področjih, kjer možgani niso bili poškodovani; b) vzpostavljanje vzorcev 

aktivnosti, za katere naj bi bili odgovorni poškodovani deli možganov; c) vnašanje dodatnih 

dejavnikov, ki bi izboljšali nevrološko organizacijo. 

Naslednje podrobnosti Domanove metode: 

Vsi otroci (56), ki niso hodili, so morali ves dan preživeti na tleh z obrazom obrnjenim proti 

tlom. Spodbujali so jih, da bi se plazili (po tleh) ali kobacali (roke – kolena), vse dokler niso 

tega usvojili. Edine dovoljene izjeme so bile za namene hranjenja, nege ali ljubkovanje 

otroka. 

Ko je bilo ugotovljeno, da je otrok napredoval na naslednjo razvojno stopnjo, je bil predpisan 

vzorec aktivnosti, ki naj bi pasivno vplival na centralno živčevje in tako spodbudil aktivnost, 

za katero naj bi bil odgovoren poškodovani del možganov. Otroci so predpisane vaje 

ponavljali sedem dni v tednu brez izjem. Za vaje so bili potrebni trije odrasli. Prvi je obrnil 

glavo, drugi premaknil desno roko in nogo, tretji pa levo roko in nogo. Vaje naj bi izvajali 

usklajeno in ritmično na vseh nivojih. 

Vzorec aktivnosti 1 (homolateralni): Otroci (44), ki se ne plazijo, in tisti, ki se ne plazijo 

križno (7),  izvajajo naslednjo vajo: Prva odrasla oseba obrne glavo, druga pa je na tisti strani, 

kamor je glava obrnjena, in pokrči roko ter nogo. Ko otrok glavo obrne, se okončini iz 

pokrčenega stanja stegneta in prej stegnjeni okončini se pokrčita. 

Vzorec aktivnosti 2 (križni): Otroci, ki se znajo plaziti, in tisti, ki znajo kobacati, izvajajo 

vajo, pri kateri ena odrasla oseba obrne glavo, medtem ko druga oseba proti smeri glave 

pokrči roko in iztegne nogo, tretja oseba pa na nasprotni strani iztegne roko in pokrči nogo. 

Ko se glavo obrne, se  položaj rok in nog zamenja. 
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Vzorec aktivnosti 3 (križni): Otroci, ki sicer hodijo, a imajo težave s hojo, izvajajo vaje 

križnega vzorca (Mackay, Gollogly in Mcdonald, 1986). 

Domanovi postopki so bili osnovani na predpostavki, da so posamezni deli možganov 

odgovorni za različne vidike gibanja. Cilj terapij/vaj je bil vzpostaviti pogoje, ob katerih bi 

otrok z možganskimi poškodbami razvil in uporabil nepoškodovane dele možganov do takšne 

mere, kot je to mogoče pri normalnih otrocih (obdobje mielinizacije v obdobju prvih 18-ih 

mesecih življenja). Otroci bi morali večino dneva preživeti na tleh, saj so tako dobili 

priložnost, da so sami raziskovali in razvijali tiste dele možganov, ki so odgovorni za gibanje 

(Doman, Spitz, Zucman, Delacato, Doman, 1960). 

Prednosti Domanove metode: 

1. Doseganje večje gibljivosti/mobilnosti pacientov z možganskimi poškodbami v 

primerjavi s klasičnimi metodami. 

2. Obravnava motenj govora, neverbalne komunikacije in bralnih motenj. 

3. Dvig inteligence in IQ-količnika. 

4. Preprečevanje komunikacijskih motenj, spreminjanje nenavadnega obnašanja in 

izboljšanje koordinacije (ravnotežja) pri normalnih otrocih. 

5. Vse prej navedene prednosti so pripomogle tudi k drugim splošnim izboljšavam 

(Cohen, Birch in Taft, 1970). 

 

Pomanjkljivosti metode (Freeman, 1967): 

1. Ignoriranje naravnega poteka bolezni pri nekaterih pacientih z možganskimi 

poškodbami. 

2. Predpostavka, da ta metoda »zdravi« možgane, medtem ko naj bi ostale metode 

odpravljale samo simptome. 

3. Napačna prognoza otroka (po končanih terapijah naj bi nekateri otroci z resnimi 

možganskimi poškodbami dosegli tako visoke razvojne stopnje, ki jih niti normalno 

razviti otroci ne). 

4. Prelaganje terapevtskega dela na starše, kar jih še dodatno obremenjuje v primeru 

neuspeha.  
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5. Zaviranje samostojnosti otroka, saj se mu ne dopušča spontanega učenja. Dokler 

zdravniki ne dovolijo, da otrok lahko sedi, ne sme sedeti, pa čeprav mu to že lahko uspe. 

6. Trditve, da so konvencionalne metode škodljive za otroka, povzroča staršem še 

dodaten stres in tesnobo. 

7. Pomanjkljivosti v dokumentaciji raziskave (statistični podatki).  

 

2.2.2 Stopnje razvoja hoje 

Vemo, da v samem razvoju ne moremo spreminjati vrstnega reda razvoja, lahko pa 

spremenimo njegovo hitrost. Otrok se mora najprej naučiti hoditi, preden bo tekal – najprej 

mora sedeti, stati potem hoditi. Pri tem potrebuje spodbudno okolje (Cemič, 1997). 

 

Kljub temu so nekateri avtorji določili nekatere faze v razvoju hoje. Predstavili bomo faze 

hoje po Leacatu iz leta 1986: 

 

1. faza 

Otrok se uči hoditi ob opori. Najprej zdrsne z obema rokama v stran in s tem prenese težišče. 

Nato drsajoč prestavi najprej eno nogo, potem še drugo, tako da spet stoji vzravnan. Otrok se 

z vso težo še ne upa postaviti na noge. 

 

2. faza 

Otrok je bistveno bolj zanesljiv pri hoji z oporo. Ko želi prestopiti, se odmakne od opore in 

tako z vso težo sloni na nogah, z rokami pa ohranja ravnotežje. Bolj ko gre proti koncu te 

etape, bolj skladno je njegovo premikanje rok in nog. Otrok se tako v kritičnih trenutkih opira 

le na eno roko in eno nogo, medtem ko drugo roko in nogo hkrati premika.  

3. faza 

Otrok v tem obdobju že premaguje krajše presledke med dvema opornima točkama. To 

pomeni, da bo lahko »prehodil« vsako razdaljo, ki jo obvlada z iztegnjenima rokama. Pri tem 

se bo z eno roko izpustil šele tedaj, ko se bo z drugo trdno prijel druge opore. 
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4. faza 

Otrok naredi prvi korak brez opore. Otrok bo sposoben samostojno stati, ko bo »hodil« nekaj 

trenutkov brez opore. 

 

5. faza 

Otrok še vedno hodi ob opori, vendar naredi tudi dva ali tri korake, če na poti ni nobenega 

primernega kosa pohištva, za katerega bi se oprijel. 

 

6. faza 

Otrok shodi. Sicer mogoče še ne bo šel prav daleč – ne da bi vmes počival ob opori, vendar 

bo sposoben ob svoji odločitvi prečkati sobo. 

 

2.2.3 Hodilni refleks 

Refleks kot nezavedni notranji odziv je pomemben del otrokovega začetka življenja. 

Omogoča mu varnost oz. nekatere funkcije, ki jih sam še ni razvil. Pri samem hodilnem 

refleksu, ki spada v večjo skupino gibalnih refleksov, gre za gibe, podobne hoteni hoji. Laiki 

bi to razumeli kot: »Veste, moja hčerka je že pri nekaj mesecih začela malce hoditi.« Tu ne 

gre za prve zametke hoje, ampak zgolj za nekakšen dražljaj. Tipična razlaga tega pojava je 

prehod k nadzoru v možganski skorji. Hotena hoja starejšega dojenčka naj bi bila nova 

spretnost, ki so jo usvojili razvijajoči se možgani (Marjanovič Umek, 2006). 

 

Pri mlajšemu otroku se hodilni refleks opazi takole: Ko je otrok v pokončni stoji in ga 

nagnemo naprej ali pa se nagne sam (noge se dotikajo tal), nekaj časa stoji le na eni nogi (je ta 

bolj obremenjena) in tako otrok naredi korak naprej. Korak za korakom se refleks ponavlja. 

Videti je prav tako kot zametki učenja hoje, a je otrok še daleč od tega. Ta refleks se nekaj 

časa ponavlja, nato pa s samim razvojem izgine (okrog enega leta) in se v samem razvoju 

otroka ne pojavi več (Kaplan and Dove, 1987).  

 

Thelenova (1995, po Papalia, 2003) opaža, da je refleksno korakanje novorojenčka 

sestavljeno iz enakih gibov, kot če dojenček leži in brca. Meni tudi, da se dojenčkove noge v 

prvih mesecih življenja sicer krepijo, niso pa še dovolj močne, da bi nosile njegovo težo. 

Hodilni refleks izgine nekje med drugim in tretjim mesecem. Ponovno se začne pojavljati šele 
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proti koncu prvega leta, ko se dojenček pripravlja na hojo. Če pa dojenčka ponovno položimo 

v toplo vodo, ki mu pomaga podpirati noge, se korakanje spet pojavi. Sposobnost izvajanja 

gibov se ni spremenila, spremenili so se samo telesni pogoji in razmere v okolju, ki gibe 

ovirajo ali podpirajo.  

2.2.4 Razvoj gibalnih spretnosti  

Gibalne spretnosti predstavljajo specifično uporabo gibalnih vzorcev in njihovo kombinacijo. 

So tudi višja raven združevanja senzoričnih in motoričnih sistemov. Stopicanje kot dojenčkov 

odziv na podlago je vzorec, ki se integrira in razvije v hojo naravnost in je usmerjena 

spretnost.  

 

Gibalni vzorec in gibalna spretnost sta pogosto medsebojno povezana, saj je gibalna spretnost 

opazna kot temeljni gibalni vzorec, izoblikovan z veliko natančnostjo in nazornostjo. V 

gibalni spretnosti je natančnost poudarjena in ekstremno gibanje omejeno, medtem ko je v 

temeljnem gibalnem vzorcu poudarjeno gibanje, natančnost pa je omejena. Na tem so grajene 

motorične spretnosti. Zato je usvojitev in pridobitev gibalnih vzorcev osrednji pomen 

celovitega motoričnega razvoja (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Razvoj vedno poteka tako, da otrok najprej usvoji enostavne gibalne dejavnosti in kasneje 

kompleksnejše. Od vsakega posameznika je odvisno, koliko bo v razvoju napredoval. Leta pri 

razvoju ne pokažejo bistvene orientacije v tem, v kolikšni meri je otrok motorično razvit. Tak 

primer lahko vidimo, če opazujemo hojo otrok v vrtcu ter pri tem opazimo, da ima otrok,  star 

tri leta, bistveno bolj razvito hojo, kot kakšen petletnik, zato nam starost otroka ne pove čisto 

vsega (Woolfson, 2001). 

 

Motorika se razvija sistematično in predvidljivo v dveh smereh (Goričnik, 1999): 

 »Od glave proti nogam« (cefalokavdalna smer razvoja):  

– poteka od glave proti spodnjim okončinam; 
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– otrok najprej nadzoruje glavo (gibanje glave se oblikuje že v prvih štirih mesecih po 

rojstvu); 

– pri štirih mesecih otrok že lahko »pase kravice«; 

– pokončna drža glave v sedežu brez naslonjala pri šestih mesecih. 

Razvoj nadzora mišičevja rok (prav tam): 

 

–  prva koordinatna gibalna aktivnost rok je obrambna gesta pred močno svetlobo ali 

približevanjem predmeta; 

–  prijemanje (zavestno in naključno) že zahteva koordinacijo oko–roka.  

 

Razvoj trupa (razvoj nadzora velikih hrbtnih mišic) (prav tam): 

2. mesec: obrat iz strani na hrbet, 

4. mesec: obrat iz hrbta na stran, 

6. mesec: obrat iz trebuha na trebuh, 

10. mesec: pokončno sedenje brez opore. 

 

»Od sredine telesa proti okončinam« (proksimodistalna smer) (prav tam): 

 

– poteka od hrbtenice na obe strani; 

– najprej kontrolira dele, ki so bližji hrbtenici; 

– najprej usvoji gibe iz ramen, komolec in na koncu zapestje, prsti; 

– podobno usvoji gibe spodnjih okončin.  

2.2.5 Učenje gibalnih spretnosti 

Gibalnih spretnosti se otrok nauči z izkušnjami, ki so dejavnik razvoja. Proces učenja lahko 

spremeni pojavljanje različnih razvojnih značilnosti (vpliva na hitrost pojavljanja). Učenje 

lahko vpliva le na ontogenetske funkcije. Filogenetske so dedno pogojene, zato se pojavijo v 
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razvoju vsakega otroka in je vpliv nanje minimalen. Torej lahko na razvoj gibalnih spretnosti 

vplivamo le tako, da otroku ponudimo veliko možnosti, da si pridobiva izkušnje (Kremžar in 

Petelin, 2001). 

Poznati moramo njegovo stopnjo razvoja, da ponudimo njemu primerne izzive, ki zanj ne 

bodo pretežki ali prelahki. Če mu to omogočimo, bo s ponavljanjem hitreje razvil gibalne 

spretnosti. Tako zorenje kot izkušnje imajo svoj pomen za razvoj, čeprav so vedno v 

medsebojni odvisnosti. Praktično ni mogoče določiti deleža enega ali drugega v razvoju.  

Učenje pa ni odvisno le od ponujenih izkušenj, ampak tudi od osebnostnih dejavnikov učenja: 

od notranje motivacije, sposobnosti posameznika in od prejšnjih znanj ter spretnosti. Če otrok 

na prejšnjih stopnjah gibanja ni dovolj dobro usvojil, se naslednja stopnja prav tako ne more 

dobro razviti. Spremembe vrstnega reda razvojnih stopenj in časovni zamiki so v določenem 

okviru normalni, pomembno pa je, da se odvijejo vse razvojne stopnje in da otrok lahko 

nabere dovolj izkušenj. Vsak otrok potrebuje za posamezno stopnjo različno dolgo dobo. Če 

učenje prehiteva proces zorenja, so zaman vsi napori, da bi otroka lahko naučili določenih 

spretnosti. Ko otroka učimo, ne moremo preskočiti določene faze. Posameznik se giba najprej 

uči, nato sledi faza ohranitve, faza ponavljanja in izpopolnjevanje giba. Pri omogočanju 

izkušenj pa moramo paziti, da se otrok giba ne nauči izvajati napačno, saj lahko tako naučen 

gib tudi škodi njegovemu razvoju kosti. Primer tega so lahko različni pripomočki za hojo 

(hojca) (Uther, Brar, Pieters in Treloar, 2000). 

Otrok se novih gibalnih spretnosti uči (Marjanovič Umek, 2004): 

– s poskusi in napakami, pri katerih otrok brez vodenja ali modela po naključju preizkuša 

različne gibe; 

– s posnemanjem otrok opazuje model (npr. starša, starejšega otroka) in ga posnema ter se na 

ta način uči hitreje kot s poskusi in napakami, čeprav se lahko na ta način uči tudi manj 

ustreznega in učinkovitega gibanja;  

– z učenjem, vodenjem in nadzorom model otroku pokaže neko gibalno sposobnost, jo 

preverja in popravlja njegovo izvedbo; gibalni razvoj spodbujajo in usmerjajo tudi različni 

materiali in igrače, ki jih otroku nudijo starši (npr. starši postavijo igračo proč od otroka in ta 

ga prisili, da se začne gibati proti njej).                                                         
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2.3 RAZVOJNI MEJNIKI  

Razvojni mejnik je sposobnost, ki jo otrok pridobi v določenem časovnem okviru. En razvojni 

mejnik je npr. učenje hoje. Večina otrok ta razvojni mejnik usvoji v starosti med 9. in 15. 

mesecem. Mejniki so določena ključna vedenja, ki so pomembna za posamezno razvojno 

obdobje in se pojavljajo po točno določenem razvojnem zaporedju (plazenje, hoja ...). Služijo 

bolj ali manj natančnemu napovedovanju otrokovega razvoja (Marjanovič Umek, 2004).  

Otroci se najprej učijo preprostih spretnosti, ki jih nato kombinirajo v vse bolj kompleksne 

dejavnosti. To so vse kompleksnejše kombinacije preprostejših spretnosti, ki jih je otrok že 

usvojil, kar omogoča večji in natančnejši razpon gibov in boljše nadzorovanje okolja (Papalia, 

2003).  

Motorika se razvija sistematično in predvidljivo. Faze razvoja se med seboj dopolnjujejo in 

vsaka faza razvoja je rezultat predhodne in tudi že prvi pogoj za naslednjo fazo. Otrok se 

najprej nauči preprostih gibov, šele nato preide h kompleksnejšim dejavnostim. Otroka ne 

moremo prisiliti v določeno motorično dejavnost, če ni zrel zanjo in je ne more doseči.  

Mejniki so značilne oblike v razvoju posameznih funkcij. Ugotovimo jih na podlagi 

opazovanja večjega števila otrok iste starosti. Veljajo le za isto populacijo otrok, saj tako 

najlažje vidimo značilnosti določenega razvojnega obdobja.  

Ob opazovanju otrok vidimo, da najprej spoznajo svoje telo, nato pridobijo splošno kontrolo 

nad svojim telesom in ko to usvojijo, se gibljejo po svoji volji. Vsi otroci se ne razvijajo na 

isti način, ampak obstajajo neka splošna pravila v telesnem razvoju, ki veljajo za vse. 

V prvem letu življenja pridobi otrok splošno kontrolo nad svojim telesom, nič več ni mlahav 

in lahko se giblje po svoji volji. Čeprav se niti dva dojenčka ne razvijata na isti način, 

obstajajo pri telesnem razvoju neka splošna pravila, ki veljajo za vse. Imenujemo jih mejniki 

telesnega razvoja. 
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Mejniki telesnega razvoja so (Stoppard, 1992): 

– Pri vseh otrocih se ti mejniki pojavljajo v enakem zaporedju. 

– Hitrost razvoja je redkokdaj enakomerna. Včasih je zelo hitra, potem pa se lahko počasi 

umiri. 

– Preden otrok razvije določeno spretnost, mora izginiti primitivni refleks. 

– Razvoj vedno poteka od glave navzdol. Tako je prvi mejnik kontrola glave; kontrola telesa 

gre potem navzdol k rokam, nato k trupu in nazadnje k nogam. 

– Ko je dojenček še zelo majhen, so njegovi gibi običajno sunkoviti, kasneje pa se umirijo. 

– Nezavedna aktivnost pogosto utira pot povsem določeni aktivnosti. 

– Razvoja ne merimo samo s tem, kaj je doseženo, ampak kako je doseženo. 

– Gibanje in koordinacijo nadzirajo možgani in živčni sistem, torej lahko otrok določen 

mejnik doseže, ko so njegovi možgani na to pripravljeni. 

– Ko otrok obvlada novo veščino, se včasih zdi, da je pozabil tisto, kar se je naučil prej, in 

sicer preprosto zaradi tega, ker se je osredotočil na novo. 

– Na mejnike lahko vpliva tudi otrokova osebnost. 

 

2.4 KAKO IZ STOJE PRIDEMO DO HOJE?  

Otrok do sedmega meseca že usvoji marsikatero spretnost, ki mu pomaga do usvajanja stoje 

in pozneje še hoje. Otrok v tem času že lahko nadzoruje položaj glave, sedi, se vali, plazi … 

Vse to ima odločilen pomen za nadaljnji razvoj otrokovih sposobnosti. Ko se otrok prvič 

postavi v stoječ položaj, je to zelo razburljiv dogodek, saj se otrokov svet s tem zelo poveča. 

Razširi se na stvari, ki niso le na tleh. To je dober znak, da je na dobri poti, da bo shodil.  
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Avtorji Uther, Brar, Pieterse in Treloar navajajo zaporedje spretnosti, ki naj bi jih otrok 

usvojil v določenem starostnem obdobju:  

 V prvem letu starosti naj bi bil otrok sposoben (Uther, 2000): 

– potegniti se v stojo, iztegniti obe nogi, potegniti se z rokami (Otrok se vzdigne navzgor in 

postavi roke na kos pohištva, da ne bi izgubil ravnotežja, boke ima stisnjene skupaj. Z rokami 

se dvigne in jih močno pritisne navzdol, medtem ko izteza kolena.);  

– stati ob pohištvu, bolj se opirati na noge kot na roke (Še vedno stoji z nogami rahlo narazen, 

saj tako lažje drži ravnotežje.);  

– stati ob pohištvu, se obračati in stegovati eno roko (Otrok je na tej stopnji pri stoji tako 

gotov, da se lahko z eno roko spusti in s telesom zasuče ter seže po igrači.);  

– bočno se premikati ob pohištvu (Otrok se z oporo na celih podplatih začne premikati bočno, 

obrnjen je proti pohištvu. Težo prenese na eno nogo, prosto nogo pa prestavi v stran. Potem 

prenese težo na to nogo in prosto nogo primakne k tej in gre npr. okrog mize.);  

– premikati se ob pohištvu, na pol obrnjen v smer gibanja (To je neposreden korak naprej od 

prej opisane sposobnosti. Otrok se že lahko na pol obrne v smeri gibanja. To je že bližje pravi 

hoji, saj mora otrok rahlo zasukati boke in upogniti noge.);  

– zmožen je stati (Otrok že toliko obvladuje svoje telo, da lahko stoji.); 

– bočno hodi ob steni (Pri tej spretnosti otrok že skoraj hodi. Otrok nosi celotno težo v nogah, 

na oporo se naslanja le z dlanjo, da si pomaga pri držanju ravnotežja.);  

– sposoben je  hoditi, če mu ponudimo primerno okolje (Ko dela otrok svoje prve korake, 

mora imeti spodbudno okolje. Nagiba se naprej, noge s pomočjo osebe, ki ga drži, postavlja 

navzven, v bokih in kolenih je rahlo upognjen.). 
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Med prvim in drugim letom starosti naj bi otrok usvojil (prav tam): 

 – hojo med pohištvom (Roke le malo uporablja za oporo, saj večino dela prevzamejo boki in 

noge – sedaj se ne premika več le okrog enega pohištva, ampak začne prečkati vrzeli, se 

izteguje proti pohištvu ali predmetu, ki je izven njegovega dosega.), 

– hojo in potiskanje vozička (Otrok si še vedno pomaga z oporo, vendar je ta sedaj popolnoma 

pod njegovim nadzorom.), 

– samostojno hojo z dvignjenimi rokami (Otrok hodi z visoko dvignjenimi rokami, da se 

okrepi stabilnost trupa, premika pa se hitro, ker še nima dovolj nadzora in ravnotežja, da bi se 

premikal počasi. Z rokami je vedno na preži.), 

– samostojno hojo – roki ima prosti in sproščeni (Ko bo otrok nadzoroval hojo, bo dvignjene 

roke sprostil. Še vedno stopa s celimi stopali v »račkasti« (vzporedni) hoji.), 

– hojo, ustavljanje in obračanje (Otrokovo življenje bi bilo polno nevarnosti, če se ne bi znal 

pred oviro ustaviti ali obrniti. Ni dovolj, da ohranja ravnotežje in ne pade. Hojo mora v celoti 

nadzorovati.). 

Med drugim in tretjim letom starosti naj bi otrok usvojil (prav tam): 

–  hojo s prestopanjem ovir (To je pomembno za funkcionalno hojo. V tem obdobju že zmore 

prestopiti predmet, ne da bi padel.), 

–  ritensko hojo (Na začetku se bo otrok usedel, ko ga rahlo porinemo nazaj, kot da bi naredil 

korak nazaj in tako obdržal ravnotežje. Dokler ne more stopiti nazaj, bo njegovo ravnotežje 

pri stoji in hoji nezanesljivo.), 

– hojo po stopnicah (Otrok hodi tako, da stopi na vsako stopnico z obema nogama ter se ob 

tem drži ograje. V začetku drugega leta mu hoja po stopnicah navzdol povzroča velike težave, 

zato se običajno spušča vzporedno z ograjo ali pa se s pomočjo plazenja spusti vzvratno 

(Uther, 2000)). 

Med tretjim in četrtim letom je otrokova hoja še vedno neenakomerna, nezanesljiva in 

vijugasta, otrok caplja, kar pomeni, da ima še vedno pokrčena kolena in stopala zelo malo 
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dviguje od tal. Najpogostejši vzrok padcev je premajhno dvigovanje stopal. Otrok pri hoji še 

ni vztrajen, zato jo pogosto prekinja s počepanjem, sedenjem, plezanjem in skakanjem. Za 

naše pojme počne to počasi, nespretno in površno. Ravnotežje še vedno slabo obvladuje, saj 

se s telesom nagiba naprej in nazaj, čeprav ne tako izrazito kot pri dveh letih. Proti koncu 

tretjega leta »račkasta« hoja počasi izginja in prehaja v križno hojo. Pri hoji po stopnicah 

večina triinpolletnih otrok zadovoljivo izmenjuje nogi, ko se vzpenjajo. Tudi pri hoji navzdol 

izmenjujejo nogi, vendar le, če jih kdo ob tem podpira (Videmšek in Jovan, 2002, Kosec, 

1978). 

Med petim in šestim letom je pri otrokovi hoji opazen napredek, saj hodi zravnano in 

enakomerno. Capljanje izgine in skoraj nima več stalno upognjenih kolen. Giblje se hitreje, 

spretneje in močneje ter gibe opravlja bolj natančno. Pri hoji po stopnicah se z lahkoto 

vzpenja in spušča ter pri tem izmenjuje nogi. Proti koncu šestega leta večina otrok obvlada 

hojo oz. hodi tako kot mi, odrasli ljudje (Videmšek in Jovan, 2002, Kosec, 1978). 

 

2.5 SLEDITI ZAKONITOSTIM OTROKOVEGA RAZVOJA 

Ko se otrok prvič postavi na noge, mnogi starši mislijo, da mu je za hitrejše učenje potrebno 

pomagati pri vseh nadaljnjih korakih. Razvojna fizioterapevtka Darja Nagode (2012) pravi, da 

starši prevečkrat uberejo napačno pot. Na podlagi svojih bogatih delovnih izkušenj je 

predstavila najpogostejše napake, ki jih delajo starši, in podala rešitve, kako otroku pomagati 

od prvega obrata na bok do prvega trdnega koraka. 

1. V domačem okolju naj bo otrok čim manj (ali pa celo nič) v različnih stolčkih in ležalnikih. 

Tu so mišljeni razni avtosedeži, gugalniki, stolčki za hranjenje, bubo stolčki itd. Otrok v teh 

pripomočkih ne more izkusiti aktivnosti, kjer se teža prenese vstran, na en ali drugi kolk. Ne 

more dvigovati nožic in krepiti mišic trupa. V teh pripomočkih je omejen v gibanju in 

prisiljen v pasivnost. 

2. Otrok naj bo čim več na tleh oz. na čvrsti, varni in nedrseči podlagi. Oblečen naj bo v 

elastična oblačila, ki mu omogočajo svobodno gibanje in kotaljenje. Le tako bo lahko prehajal 

iz enega na drugi bok, v položaju na boku bo dvignil glavo s podlage in se skotalil naprej 

proti trebuhu ali hrbtu. 
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Otrok, ki brez težav obvladuje ravnotežje in dvig glave leže na boku (peti do šesti mesec 

starosti), najverjetneje ne bo imel nobenih težav pri vzpostavitvi kakovostne samostojne hoje. 

3. Otroka se ne poseda pasivno in se ga ne podlaga z blazinami. Naj bo na čvrsti podlagi, da 

se nauči odrivati od podlage, saj bo tako samostojno našel način, kako se usesti. Le tako si bo 

okrepil mišice ramenskega obroča, trupa in medeničnega obroča. Te mu bodo omogočale 

kakovostno sedenje in avtomatično prestrezanje na roke ob morebitni izgubi ravnotežja. 

4. Otroku je potrebno nuditi varno in stimulativno okolje za samostojno gibanje. Pustiti ga je 

potrebno, da se samostojno plazi, da ob predmetih samostojno vstaja in prestopa vstran. To 

mu bo omogočilo, da bo dodobra spoznal prostor in da si bo z izkušnjami gibanja izoblikoval 

dobro telesno shemo. Ta je potrebna za nadaljnji razvoj gibalnih sposobnosti, raziskovanja in 

razvoj umskih sposobnosti. Otroka je potrebno odlagati na tla vedno v položaj ležanja ali 

sedenja, tako da mora vedno ponoviti vse vzorce gibanja, ki jih obvlada, vse do pokončnega 

položaja. 

5. Otroško stopalo je nežno in mehko. Če želimo, da se bo le-to razvijalo normalno in bo 

deležno čim več kakovostih občutkov, otroka ne obuvajmo v razne ortopedske copatke z 

opetnikom ali čeveljce. Najbolj primerno je doma nadeti le nedrseče nogavice s silikonom ali 

celo (vsaj poleti čim večkrat) pustiti noge bose. Copati, če že morajo biti, naj bodo mehki in 

nedrseči, izredno pomembno pa je, da se v predelu prstov brez težav prepogibajo. 

6. Preden je otrok sposoben samostojno shoditi, se mora znati poravnati v navpični telesni osi 

in težo prenesti z eno na drugo nogo. Šele takrat ima zadostno sposobnost pomika teže vstran 

in proste roke, lahko se začne spuščati in roke uporabljati za funkcijo igre. Med igro, ki je 

ravnotežno zadostno kontrolirana, si gradi izkušnje samostojne stoje, prosto počepa, 

manipulira s predmeti, začenja komentirati svojo igro in uspe mu narediti nekaj prvih 

korakov.  

Kadar starši držijo otroka za roke in ga učijo hoditi, mu odvzamejo možnost samostojne 

kontrole svojega telesa. Otrok, ki še ni sposoben teže svojega telesa toliko obvladati, da bi 

poravnal glavo, zadnjico in stopala v navpičnico, ne more loviti ravnotežnostne kontrole. 

Stopala so pri otroku, ki v stoji še ni poravnan in samostojno še ne prestopa vstran, zelo 

mehka in se pod težo telesa zvijajo. Medenica in trebuh padata navspred, ramena so visoko 

zategnjena, z dlanmi se grabi za roke staršev, namesto da bi težo obvladoval od stopal. Pogled 
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ni usmerjen v želeni cilj (lahko je prisotna tudi škilavost), obremenitev stopal s težo je 

napačna. Otrok z vodenjem za roke pogosto ne dobi pravilnih izkušenj, ampak zgolj možnost, 

da se obeša na roke staršev, se vleče naprej in nekoordinirano stopica. Vse to početje z 

razvojem kakovostne ravnotežnostne kontrole v stoji in z razvojem ravnotežja nima kaj dosti 

skupnega.  

Semolič (2008) pravi, da je pri prvem samostojnem koraku zelo pomembno, da otroka ne 

vodimo za roke, ker s tem le poslabšujemo njegovo odločitev, da sam naredi korak, ker se 

počuti negotovega in se začne zanašati na našo pomoč. Drugi moteči dejavnik pri učenju 

dobre samostojne drže in hoje je prezgodaj obut neustrezen čevelj. Dobro je, da otrok shodi 

bos, saj lahko le tako popolnoma usvoji center ravnotežja v stoji, pozicionira položaj telesa in 

usvaja ravnotežje v gibanju, samostojnost in previdnost. Pokončna drža se posledično 

oblikuje v dobro in pravilno držo, hoja pa je lepo koordinirana. Otrok stopa najprej na peto, 

prenese težo prek celega stopala na prste in se odrine. Učinkoviteje in hitreje se zaradi tega 

nauči sonožno poskakovati in teči, se med hojo in tekom ustaviti, obrniti in aktivnost izvajati 

zadenjsko. Čevelj za zaščito noge naj bo tako mehak, da se ga v dlani lahko stisne skupaj. 

Trdi čevlji in podplati so neustrezni. Le če se otrok uči vstajati bos in tudi shodi bos, se mu 

poleg naštetih sposobnosti pravilno oblikuje tudi stopalni lok. Tako se prepreči plosko 

stopalo.  

 

Na podlagi vseh teh teorij, želimo ugotoviti, kako se filogenetski razvoj ponovi v 

ontogenetskem. S postavitvijo treh razvojno pogojenih smeri razvoja hoje želimo ugotoviti 

postopnost in razvojno pogojenost hoje v smislu premikanja telesnih udov. 
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3 CILJI  

 

V diplomskem delu  želimo: 

 

– ugotoviti, ali je hoja v predšolskem obdobju razvojno pogojena in ali je razvoj hoje 

postopen proces; 

 

 – analizirati, ali je hoja v predšolskem obdobju filogenetsko pogojena in se razvija po 

vnaprejšnjem vzorcu; 

– analizirati, kako se hoja razvija glede na premikanje v prostoru.  
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4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1: Predšolski otroci najprej hodijo po ravnem, nato po stopnicah navzgor in nazadnje po 

stopnicah navzdol.  

 

H 2: Pojavile se bodo razlike glede na starost predšolskih otrok. 

 

H 3: Deklice v večini prej usvojijo križno hojo kot dečki.  

 

H 4: Med vrtci se v hoji pojavljajo razlike ne glede na starost otrok.  
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5 METODA DELA 

 

5.1 POTEK 

Uporabili smo kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Diplomsko delo je pretežno 

usmerjeno na raziskovanje, v katerem smo skušali priti do zanesljivih, preverljivih in 

objektivnih spoznanj. Iskali smo vzročno-posledične zveze za obstoječe stanje na področju 

naše raziskave. 

 

5.2 VZOREC 

Opazovali smo predšolske otroke obeh starostnih skupin, ki smo jih naključno izbrali. Vseh 

opazovanih predšolskih otrok je bilo 54, od tega 28 deklic in 28 dečkov. Zajeli smo 25 otrok 

prvega starostnega obdobja in 29 otrok drugega starostnega obdobja.  

 

Opazovali smo v naslednjih vrtcih:  

Vrtec Mokronožci (Mokronog), 

Vrtec Galjevica, enota Orlova (Ljubljana Rudnik), 

Vrtec Šentrupert, enota Čebelica (Šentrupert), 

Vrtec Labod (Novo mesto), 

Vrtec Črenšovci (Črenšovci). 

 

Graf 1: Skupno število otrok (54), razdeljenih po spolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deklice

Dečki
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Graf 2: Skupno število otrok, razdeljenih po starostnem obdobju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3: Skupno število otrok, razdeljenih po starosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 SPREMENLJIVKE 

Pripravili smo opazovalno lestvico, ki je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih 

udov. Z ocenjevalno lestvico smo opazovali, ali otrok v hoji prestopa z ene na drugo nogo (0 

t.), ali hodi enostransko na način istočasnega premikanja leve noge in roke (1 t.) oz. ali hodi 

križno na način istočasnega premikanja leve noge in desne roke (2 t.). 

 

Opazovali smo kvaliteto hoje glede na razvojno pogojene smeri gibanja, in sicer hojo po 

ravnem, hojo po stopnicah navzgor in hojo po stopnicah navzdol. Pri tem smo kvaliteto hoje 

opazovali glede na premikanje telesnih udov, in sicer prestopanje z leve na desno nogo 

(»račkasta« hoja), hoja enostransko (leva noga, leva roka) ter hoja diagonalno/križno (leva 

noga, desna roka).  
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5.4 METODE  

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični paket SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za 

ugotavljanje vrednosti pa podprogram CROSSTABS. Statistično značilnost smo preverjali na 

ravni 5-odstotnega tveganja (p 0,05). 

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Predstavili bomo rezultate, ki smo jih dobili s pomočjo opazovanja predšolskih otrok v vrtcih.  

 

6.1 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA STAROST OTROK 

6.1.1 Enoletniki 

Tabela 3: Opazovanje hoje in točkovanje (7 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 4 3 0 
navzgor 7 0 0 
navzdol 7 0 0 

 
Graf 4: Hoja po ravnem 
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 Pri enoletnih otrocih so se pojavile razlike le pri hoji po ravnem. Štirje otroci so po ravnem 

hodili tako, da so prestopali z leve na desno nogo (»račkasta« hoja). Trije otroci  so že hodili 

enostransko (leva noga, leva roka). Menimo, da so otroci, ki že hodijo enostransko, bistveno 

hitreje shodili, kot pa otroci, ki še prestopajo z leve na desno nogo. Po stopnicah navzgor in 

navzdol so še vsi otroci hodili s pristopanjem.  

 

6.1.2 Dvoletniki 

Tabela 4: Opazovanje hoje in točkovanje (7 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 1 3 3 
navzgor 5 2 0 

navzdol 6 1 0 
 
                                                 Graf 5: Hoja po ravnem 
 

                                                   
 
       Graf  6: Hoja navzgor                                                     Graf 7: Hoja navzdol 
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Pri dvoletnih otrocih so se pojavile razlike v hoji po ravnem, navzgor in hoji navzdol. Hoja po 

ravnem je za enega otroka še vedno predstavljala prestopanje z leve na desno nogo 

(»račkasta« hoja), medtem ko so trije otroci že hodili enostransko, ostali trije pa diagonalno 

oz. križno hojo. Pri hoji navzgor je pet otrok še prestopalo z leve na desno nogo, dva otroka 

pa sta po stopnicah navzgor hodila enostransko (leva noga, leva roka). Pri zadnji obliki  hoje 

(hoja po stopnicah navzdol), je večina otrok (6) pristopila (iz leve noge k desni). Le en otrok 

je navzdol hodil enostransko (leva noga, leva roka). Iz tega sklepamo, da se hoja  po ravnem v 

razvoju pojavi prej, zato jo prej usvojijo. To je razvidno iz kvalitete premikanja udov. 

 

6.1.3 Triletniki 

Tabela 5: Opazovanje hoje in točkovanje (11 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 1 10 

navzgor 0 6 5 
navzdol 6 3 2 

 
 

Graf  8: Hoja po ravnem 
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Graf 9: Hoja navgor                                                        Graf 10: Hoja navzdol 
 

                       
 

Triletni otroci so v večini po ravnem hodili že križno (leva roka, desna noga), le en otrok je 

hodil še enostransko. Pri hoji navzgor je šest otrok hodilo enostransko, pet pa v 

diagonalni/križni hoji. Pri hoji navzdol je bilo najmanj križne hoje in največ s pristopanjem. 

Trije otroci so navzdol hodili enostransko, dva pa križno/diagonalno. Ugotavljamo, da pri treh 

letih otrok še nima popolno usvojene diagonalne/križne hoje (leva roka, desna noga) pri vseh 

smereh gibanja. 

 

6.1.4 Štiriletniki 

Tabela 6: Opazovanje hoje in točkovanje (10 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 10 
navzgor 0 4 6 
navzdol 3 4 3 

 
Graf 11: Hoja po ravnem 
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Graf 12: Hoja navzgor                                                     Graf 13: Hoja navzdol  
 

                    
Po ravnem so vsi štiriletni otroci že hodili diagonalno/križno. Pri hoji navzgor opazimo, da so 

se štirje otroci še vedno premikali enostransko. Še večja razlika pa je pri hoji navzdol, kjer se 

je pri treh otrocih pojavilo celo pristopanje leve k desni nogi, pri drugih treh otrocih pa 

enostranska hoja. 

 

6.1.5 Petletniki 

Tabela 7: Opazovanje hoje in točkovanje (15 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 15 
navzgor 0 2 13 

navzdol 1 3 11 
 

 
Graf 14: Hoja po ravnem 
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  Graf 15: Hoja navzgor                                                        Graf 16: Hoja navzdol 

              

Vsi petletniki so pri hoji po ravnem hodili na križno/diagonalni način. Pri hoji navzgor sta se 

dva otroka še vedno premikala enostransko. Pri hoji navzdol pa je en otrok še vedno hodil s 

pristopanjem leve k desni nogi, trije otroci pa enostransko (leva noga, leva roka). Večina 

otrok (11) pa je hodila navzdol z diagonalnim/križnim načinom. 

6.1.6 Šestletniki 

Tabela 8: Opazovanje hoje in točkovanje (6 otrok) 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 6 

navzgor 0 0 6 
navzdol 0 0 6 

 
                                                    Graf 17: Hoja po ravnem 
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Graf 18: Hoja navzgor                                                 Graf 19: Hoja navzdol 
 

           
 

  

Pri šestletnih otrocih se ne pojavijo več nikakršne razlike. Tako po ravnem in navzgor kot tudi 

navzdol se otroci gibajo diagonalno/križno (leva roka, desna noga). Ugotavljamo, da otroci 

pri šestem letu zmorejo najvišje stopnje premikanja (diagonalna/križna hoja) v vseh razvojno 

pogojenih smereh gibanja.  

 

 

6.2 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA STAROSTNO 
OBDOBJE 

6.2.1 Prvo starostno obdobje od prvega do tretjega leta (25 otrok) 

Tabela 9: Opazovanje hoje in točkovanje (25 otrok) 
 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 5 7 13 
navzgor 12 8 5 

navzdol 19 4 2 
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Graf 20: Hoja po ravnem 
 

 
       
                  Graf 21: Hoja navzgor                                         Graf 22: Hoja navzdol 

                                                                             

V prvem starostnem obdobju smo opazili, da pet otrok še hodi s prestopanjem z leve na desno 

nogo (»račkasta« hoja), sedem otrok hodi enostransko (leva noga, leva roka). Več kot 

polovica otrok (13) pa že hodi križno/diagonalno. Rezultati pri hoji navzgor se razlikujejo od 

rezultatov hoje po ravnem. Dvanajst otrok po stopnicah navzgor hodi s pristopanjem leve 

noge k desni, osem otrok enostransko, pet otrok pa hodi navzgor diagonalno (leva roka, desna 

noga). Pri hoji navzdol je večina otrok (19) še vedno pristopala levo nogo k desni, štirje otroci 

so hodili navzdol enostransko, le dva otroka pa diagonalno/križno.  

 

 



34 

 

6.2.2 Drugo starostno obdobje od četrtega do šestega leta (31 otrok) 

Tabela 10: Opazovanje hoje in točkovanje (25 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 31 

navzgor 0 6 25 
navzdol 4 7 20 

 
Graf 23: Hoja po ravnem 

                                                              

 

Graf 24: Hoja navzgor                                       Graf 25: Hoja navzdol 
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V drugem starostnem obdobju smo opazili, da vseh 31 opazovanih otrok že hodi 

diagonalno/križno, vendar pa se rezultati pri nalogah hoje navzgor in navzdol bistveno 

razlikujejo. Pri hoji navzgor je šest otrok hodilo enostransko, ostali diagonalno/križno. Pri 

hoji navzdol pa se je pojavilo celo pristopanje leve k desni nogi (štirje otroci), sedem otrok je 

hodilo enostransko (leva noga, leva roka), ostali križno/diagonalno (20).  

6.3 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA SPOL 

 

6.3.1 Moški in ženski spol 

 

Tabela 11: Opazovanje hoje in točkovanje (28 deklic)in (28 dečkov)  
 
 

Spol moški       ženske  moški       ženske moški      ženske            

Hoja/ točke              0 t.           1 t.            2 t. 

po ravnem 4     1 3 4 21 23 

navzgor 8 14 6 8 14 16 

navzdol  12 11 8 3 8 14 
 
                                          Graf 26: Hoja po ravnem 
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                                              Graf 27: Hoja navzgor                                            

                  

 

                                            Graf 28: Hoja navzdol                                           

             

V primerjavi rezultatov glede na spol smo ugotovili, da večina deklic po ravnem, navzgor in 

navzdol že hodi križno/diagonalno. Seveda pa se pojavijo tudi izjeme. Pri hoji po ravnem je 

ena deklica še vedno prestopala z leve na desno nogo, štiri deklice pa so hodile enostransko.  

Pri dečkih so rezultati nekoliko drugačni kot pri deklicah. Po ravnem se štirje dečki še vedno 

gibljejo s pristopanjem leve noge k desni (»račkasta« hoja), trije dečki se gibljejo enostransko, 

ostali križno/diagonalno. Pri hoji navzgor je štirinajst deklic še pristopalo levo nogo k desni, 
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osem deklic pa je hodilo enostransko. Pri hoji navzgor se manj kot polovica dečkov giblje 

diagonalno/križno (14), osem dečkov še vedno pristopa nogo k nogi, šest dečkov pa hodi 

enostransko. Pri hoji navzdol je enajst deklic pristopalo levo nogo k desni, tri deklice pa so 

hodile enostransko (leva noga, leva roka). Navzgor dvanajst dečkov pristopa nogo k nogi, 

osem jih hodi enostransko in ostalih osem diagonalno/križno.  

 

6.4 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA VRTEC 
OPAZOVANJA 

 
Vsi opazovanci v primerjavi rezultatov glede na vrtec opazovanja so stari med tretjim in 
četrtim letom starosti.  
 

6.4.1 Vrtec Orlova 

Tabela 12: Opazovanje hoje in točkovanje (5 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 5 

navzgor 0 1 4 
navzdol 1 3 1 

 
V vrtcu Orlova je bilo pet opazovanih otrok med tretjim in četrtim letom starosti. Hoja po 

ravnem je bila pri vseh petih otrocih križna/diagonalna, pri hoji navzgor je en otrok še hodil 

enostransko, pri hoji navzdol pa je en otrok hodil enostransko, en pa je še pristopal nogo k 

nogi. 

6.4.2 Vrtec Čebelica  

Tabela 13: Opazovanje hoje in točkovanje (4 otroci) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 4 

navzgor 0 2 2 
navzdol 0 2 2 
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V vrtcu Čebelica so bili štirje opazovani otroci med tretjim in četrtim letom starosti. Po 

ravnem so hodili križno/diagonalno. Pri hoji navzgor in navzdol razlik ni bilo, ker sta dva 

otroka hodila enostransko navzgor in navzdol, druga dva pa diagonalno/križno – prav tako 

navzgor in navzdol.  

6.4.3 Vrtec Mokronožci 

Tabela 14: Opazovanje hoje in točkovanje (5 otrok) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 1 4 
navzgor 0 4 1 

navzdol 4 0 1 
 

V vrtcu Mokronožci je bilo opazovanih pet otrok med tretjim in četrtim letom starosti. Pri hoji 

po ravnem se je en otrok gibal enostransko, ostali pa diagonalno/križno. Razlike lahko 

opazimo pri hoji navzgor in navzdol. Pri hoji navzgor je križno/diagonalno hodil le en otrok, 

ostali so hodili enostransko. Pri hoji navzdol se je križno/diagonalno gibal le en (isti) otrok, 

ostali so pristopali nogo k nogi. 

6.4.4 Vrtec Labod 

Tabela 15: Opazovanje hoje in točkovanje (3 otroci) 
 

Hoja/točke 0 t. 1 t. 2 t. 

po ravnem 0 0 3 

navzgor 0 3 0 

navzdol 3 0 0 
 

 V vrtcu Labod so bili opazovani trije otroci med tretjim in četrtim letom starosti. Po ravnem 

so vsi trije otroci hodili diagonalno/križno, navzgor enostransko in navzdol s pristopanjem 

noge k nogi. 
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                                            Graf 29: Razlike med vrtci                                          
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7 RAZPRAVA   

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, kako se filogenetski razvoj ponovi v 

ontogenetskem. S postavitvijo treh razvojno pogojenih smeri razvoja hoje smo želeli ugotoviti 

postopnost in razvojno pogojenost hoje v smislu premikanja telesnih udov. Ugotavljali smo 

še, kakšne so razlike v hoji glede na starost otrok, spol in če se pojavijo razlike glede na vrtce. 

 

Z rezultati raziskave, ki smo jo izvedli, smo ugotovili: 

 

7.1 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA STAROST 

 

Pri primerjavi rezultatov glede na starost smo ugotovili, da se pri enoletnikih še ne pojavi 

križna hoja. Večina enoletnikov hodi s pristopanjem. Pri hoji po stopnicah navzgor in navzdol 

so vsi opazovani otroci hodili s pristopanjem. Iz tega lahko sklepamo, da je hoja po ravnem 

razvojno gledano pred hojo po stopnicah gor in dol. V razvoju pa se nato najprej pojavi hoja 

po stopnicah navzgor in nato navzdol. Pri dvoletnikih se je križna hoja pojavila le pri hoji po 

ravnem, ko so hodili po stopnicah navzgor ali navzdol, so hodili enostransko ali pa so 

pristopali nogo k nogi. Največ pristopanja in enostranskosti je bilo pri hoji po stopnicah 

navzdol, saj so vsi razen enega hodili s pristopanjem. Večina otrok pri treh letih po ravnem že 

hodi križno. Pri hoji po stopnicah navzgor noben otrok ne hodi s pristopanjem. Pri hoji po 

stopnicah navzdol pa večina otrok našega vzorca hodi s pristopanjem. Iz tega sklepamo, da 

triletniki nimajo še popolnoma usvojene križne hoje. Pri štiriletnikih so vsi otroci našega 

vzorca po ravnem hodili križno. Večina teh otrok pa pri hoji po stopnicah navzdol še vedno 

hodi s pristopanjem.  

 

V večini otroci po stopnicah navzgor in navzdol hodijo križno od petega leta naprej. Vsi 

šestletniki našega vzorca so hodili tako po ravnem kot po stopnicah navzgor in navzdol 

križno. Iz tega lahko predpostavljamo, da otrok najprej hodi s pristopanjem po ravnem, nato 

se začne hoja po stopnicah navzgor in nazadnje navzdol. Pred vstopom v šolo naj bi po naših 

ugotovitvah že vsi otroci hodili križno tudi po stopnicah navzdol. Predpostavljamo, da je 

razvojno pogojeno zadnja oblika gibanja glede na smer premikanja hodita po stopnicah 
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navzdol, saj to stopnjo najkasneje usvojijo v križnem/diagonalnem načinu premikanja telesnih 

udov.  

7.2 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA STAROSTNO 
OBDOBJE 

 

Pri primerjavi rezultatov glede na starostno obdobje smo ugotovili, da je več križne hoje v 

drugem starostnem obdobju. V prvem starostnem obdobju opazimo, da otroci našega vzorca 

hodijo križno le po ravnem pri hoji navzgor ali navzdol pa hodijo enostransko ali celo s 

pristopanjem. Pri hoji po stopnicah navzdol skoraj vsi hodijo s pristopanjem. 

 

7.3 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA SPOL 

 

Pri primerjavi rezultatov glede na spol nismo ugotovili bistvenih razlik. Pri hoji po ravnem se 

križno giblje nekoliko več deklic (23) kot dečkov (21). Tudi pri hoji navzgor se pojavijo 

majhne razlike med dečki in deklicami. Po stopnicah navzgor križno hodi šest deklic več kot 

dečkov, navzdol hodi enostransko pet dečkov več kot deklic, s pristopanjem pa hodil ena 

deklica manj kot dečkov. Tu opazimo razliko med spoloma. Deklice so po naši raziskavi 

hitreje osvojile križno hojo po stopnicah navzdol. 

 

 

7.4 PRIMERJAVA REZULTATOV GLEDE NA VRTEC 
OPAZOVANJA 

Pri primerjavi rezultatov glede na vrtce našega vzorca smo opazovali hojo pri enako starih 

otrocih od tretjega do četrtega leta. Ugotovili smo, da so v vrtcu Orlova, Labod in Čebelica 

vsi otroci hodili po ravnem križno, medtem ko je bil v vrtcu Mokronožci opažen otrok, ki je 

po ravnem hodil enostransko. Pri hoji navzgor in navzdol so se pojavile razlike med vrtci. V 

vrtcu Orlova je večina otrok med tretjim in četrtim letom starosti po stopnicah navzgor hodila 

križno, v vrtcu Čebelica je polovica otrok hodila križno in polovica enostransko, medtem ko 

so v vrtcu Mokronožci in Labod v večini hodili enostransko. Po stopnicah navzdol so v vrtcu 
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Orlova otroci v večini hodili enostransko, v vrtcu Čebelica je polovica otrok hodila križno in 

polovica enostransko, medtem ko so v vrtcih Labod in Mokronožci v večini hodili s 

pristopanjem noge k nogi. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da so v vrtcih Orlova in Čebelica 

otroci z vidika kvalitete hoje na višji stopnji razvoja v primerjavi z vrtcema Mokronožci in 

Labod. Sklepamo, da je kvaliteta hoje pogojena s spodbudnim okoljem, večjo ponudbo 

gibalnih dejavnosti s strani staršev in vzgojiteljev, verjetno tudi večjo aktivnostjo odraslih in 

otrok. 

 

Predpostavljali smo, da se pri predšolskem otroku najprej razvije hoja po ravnem, nato hoja 

po stopnicah navzgor in nazadnje hoja po stopnicah navzdol ter da je razvoj hoje postopen 

proces, kjer otrok ne more preskočiti nobene faze razvoja. 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da se hoja razvija postopoma, da otrok pride skozi vse faze 

razvoja. Potrdili smo Delcatovo teorijo ponovitve filogeneze v ontogenezi, in sicer z vidika 

stranskosti gibanja. Naš zastavljen kriterij je bil postavljen pravilno. Vsaka naloga je bila 

razvojno gledano zahtevnejša, kar se je dobro opazilo pri gibalnih rešitvah. Otroci so se pri 

zaključenih nalogah spustili na nižjo stopnjo. 

 

Na relativno majhnem vzorcu smo dokazali, da se križna hoja po ravnem začne pri drugem 

letu starosti, križna hoja navzgor in navzdol se glede na našo raziskavo osvoji pri petih letih. 

Prej pa se pojavijo razlike v hoji tudi pri enaki starosti. Npr. nekateri petletniki ravnem, 

navzgor in navzdol hodijo križno, medtem ko nekateri še vedno hodijo enostransko oz. celo s 

pristopanjem iz noge k nogi. Starost torej ni nujno pogojena z osvojitvijo naslednje stopnje, 

mejniki so verjetno bolj posledica spodbudnega oz revnega okolja, kot pa starosti. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Hoja je najbolj običajen način premikanja po prostoru in je za otroka zelo pomembna, saj z 

njo začne spoznavati svet v novi (pokončni) dimenziji. Z diplomskim delom smo raziskali 

razlike v hoji predšolskih otrok ter ugotovili, da se hoja razlikuje v kvaliteti premikanja udov 

glede na razvojno pogojeno smer gibanja po prostoru. Mejniki razvoja niso odvisni izključno 

od starosti otrok. Ugotavljali smo razlike v hoji tudi glede na vrtce, starostno skupino in spol. 

 

Potrdili smo Delacatovo teorijo, ki pravi, da se filogeneza ponovi v ontogenezi. Na podlagi 

tega smo postavili kriterije razvoja hoje glede na smer gibanja, in sicer: otrok naprej hodi po 

ravnem, nato po stopnicah navzgor in na koncu po stopnicah navzdol. Razvojno se hoja po 

stopnicah navzdol pojavi najkasneje. Naprej hodi po ravnem s prestopanjem z leve na desno 

nogo, potem enostransko in nazadnj križno/diagonalno. Križna/diagonalna hoja po stopnicah 

navzdol se popolnoma osvoji nazadnje. Ugotovili smo, da se med vrtci pojavijo razlike, ki so 

po našem mnenju odvisne od gibalnih aktivnosti v vrtcu in tudi okolja, ki je otroku ponujeno.  

 

Za otrokovo hojo je zelo pomembno, da mu nudimo spodbudno okolje in možnost, da sam 

naredi prve korake. S tem, ko starši držijo otroka za roke in ga učijo hoditi, mu odvzemajo 

možnost samostojne kontrole lastnega telesa, zavirajo prilagodljivost, vztrajnost in zaupanje v 

samega sebe. Namesto da otroka držimo za roke, mu moramo pripraviti okolje, ki mu bo v 

pomoč pri prvih korakih. Otrok bo tako bolj samostojen in bo lažje obvladal svoje telo.  

Tako vzgojitelji kot starši lahko prispevamo, da bo otrokov razvoj zdrav in imel primerno 

razvito telesno strukturo, ki je zelo pomembna za otrokov razvoj hoje. Za otroka si moramo 

vzeti čas in skupaj z njim razvijati gibalne dejavnosti.  
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10 PRILOGE 

Kriterij za opazovanje 
 

Naloge 
opazovanja/točke 

0 1 2 

Hoja po ravnem Prestopanje z leve na 
desno nogo 

Enostransko Diagonalna/križna hoja 

Hoja navzgor Pristopanje leve k 
desni nogi in obratno 

Enostransko Diagonalna/križna hoja 

Hoja navzdol Pristopanje leve k 
desni nogi in obratno 

Enostransko Diagonalna/križna hoja  

 
Rezultati opazovanja 
 
Opazovanec 
po spolu 
(M/Ž) 

Starost 
opazovanca 

Hoja po 
ravnem 

Hoja 
navzgor 

Hoja 
navzdol 

Vrtec   

1. M  1 leto 1 0 0 Labod 
2. Ž  1 leto 1 0 0 Orlova 
3. M 1 leto 0 0 0 Čebelica 
4. Ž  1 leto 1 0 0 Orlova 
5. Ž 1 leto 0 0 0 Čebelica 
6. M  1 leto 0 0 0 Orlova 
7. M  1 leto 0 0 0 Mokronožci 
8. M  2 leti 1 0 0 Čebelica 
9. Ž  2 leti 1 1 1 Čebelica 
10. M  2 leti 0 0 0 Orlova 
11. M  2 leti 1 1 0 Orlova 
12. Ž  2 leti 2 0 0 Mokronožci 
13. M  2 leti 2 0 0 Mokronožci 
14. M  2 leti 2 0 0 Labod 
15. Ž  3 leta 2 2 1 Črenšovci 
16. Ž  3 leta 2 2 0 Orlova 
17. M  3 leta 2 2 1 Orlova 
18. M  3 leta 2 2 2 Črenšovci 
19. Ž  3 leta  2 1 0 Labod 
20. M  3 leta 2 1 1 Čebelica 
21. Ž 3 leta 2 2 2 Čebelica 
22. Ž  3 leta 2 1 0 Labod 
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23. Ž  3 leta 2 1 0 Mokronožci 
24. Ž  3 leta 1 1 0 Mokronožci 
25. M  3 leta  2 1 0 Mokronožci 
26. Ž  4 leta 2 2 2 Orlova 
27. M 4 leta 2 2 1 Orlova 
28. Ž 4 leta  2 2 2 Mokronožci 
29. M  4 leta  2 2 0 Črenšovci 
30. Ž  4 leta 2 1 0 Labod 
31. M  4 leta 2 2 1 Črenšovci 
32. Ž  4 leta 2 2 2 Čebelica 
33. M  4 leta  2 1 1 Čebelica 
34. Ž 4 leta 2 1 0 Mokronožci 
35. M  4 leta 2 1 1 Orlova 
36. Ž  5 let 2 2 2 Mokronožci 
37. Ž  5 let 2 1 1 Labod 
38. M  5 let 2 2 1 Labod 
39. Ž  5 let 2 2 2 Labod 
40. Ž  5 let 2 2 2 Labod 
41. M  5 let 2 1 0 Labod 
42. M  5 let  2 2 1 Labod 
43. M  5 let 2 2 2 Čebelica 
44. Ž  5 let 2 2 2 Čebelica 
45. M  5 let 2 2 2 Orlova 
46. Ž 5 let 2 2 2 Orlova 
47. M  5 let 2 2 2 Mokronožci 
48. Ž  5 let 2 2 2 Orlova 
49. M  5 let 2 2 2 Mokronožci 
50. Ž  5 let 2 2 2 Črenšovci 
51. M  6 let 2 2 2 Labod 
52. M 6 let 2 2 2 Labod 
53. Ž  6 let 2 2 2 Labod 
54. Ž  6 let 2 2 2 Labod 
55. Ž  6 let 2 2 2 Orlova 
56. M  6 let 2 2 2 Orlova 
 

 


