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POVZETEK 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, kakšen izvedbeni kurikulum v večji meri vpliva na 

celotno, torej gibalno, kognitivno, socialno in emocionalno  odzivnost 2−3 letnih otrok. V ta 

namen smo analizirali dva izvedbena kurikuluma, in sicer izvedbeni kurikulum v 

eksperimentalni skupini, kjer se je področje gibanja načrtno izmenjaje integriralo z ostalimi 

področji dejavnosti ter izvedbeni kurikulum v kontrolni skupini, ki se sicer izvaja v  našem 

vrtcu.  

 

Za potrebe raziskave smo skonstruirali ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere smo ugotavljali 

razlike pri gibalno-psihosocialnih odzivih med eksperimentalno in kontrolno skupino. Vzorec 

sta predstavljali dve skupini 2−3 letnih otrok iz enote Želvica Vrtca Vrhnika, pri čemer je bilo 

v eksperimentalni skupini 13, v kontrolni pa 14 otrok. V obeh skupinah smo izvedli po pet 

dejavnosti v obdobju enega tedna. Podatke smo obdelali kvantitativno in kvalitativno. Za 

kvantitativno obdelavo podatkov smo uporabili frekvenčno porazdelitev. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da eksperimentalni izvedbeni kurikulum v 

večji meri pozitivno vpliva na celotno odzivnost otrok kot izvedbeni kurikulum, ki se izvaja v 

našem vrtcu. Otroci v eksperimentalni skupini so tako pogosteje izvajali lokomotorna in 

manipulativna gibanja, pogosteje so se vključevali v ponujene aktivnosti in izražali več 

pozitivnih čustev. Otroci eksperimentalne skupine so se o vsebini pogosteje konstruktivno 

pogovarjali s časovnim zamikom in jo tudi dlje aktivno ohranjali. V eksperimentu se je 

pokazala tudi tesna pozitivna povezanost gibalnih aktivnosti z vsemi področji dejavnosti.  

 

Ključne besede: otrok, razvoj, igra, učenje, gibanje, medpodročno povezovanje, 

kurikulum. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this work was to analyse the influence of different implementing curriculums on 

the holistic, i.e. motoric, cognitive, social and emotional, response of 2-3 year old children. To 

this extent we have analysed the performance of two implementing curriculums; the 

experimental curriculum applied to a test group includes changeably integrating motional and 

other activities, whilst in a control group the standard implementing curriculum of our 

kindergarten was implemented. We have developed and applied our own grading scale to 

quantify the differences in motoric and psychosocial response between the test and the control 

group. The sample is represented by two groups of 2-3 year old children from the unit 

"Želvica" of   Vrhnika Kindergarten. There were 13 toddlers in the test group and 14 in the 

control group. Five different activities were performed in both groups within one week. Data 

were qualitatively and quantitatively analysed. Quantitative analysis is based on a frequency 

distribution. The results confirmed that experimental implementing curriculum had bigger 

positive impact on the holistic response of children compared to the standard implementing 

curriculum of our kindergarten. Children in the experimental group more frequently 

performed different locomotive and manipulative motions and more frequently took part in 

the offered activities. They were debating and actively performing some of the activities for 

longer periods afterwards. They also showed more positive emotions. The experiment also 

revealed close positive relation between motoric and other activities. 

 

Key words: child, development, play, learning, motion, interfield connection, curriculum. 
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1 UVOD 

 

Predšolsko obdobje je eno od pomembnejših obdobij v razvoju posameznika, saj se v tem 

času oblikujejo temelji, ki pomembno vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. 

 

V tem času otrok spoznava in odkriva svet predvsem s pomočjo gibanja in igre. 

 

Kot ugotavljajo avtorji teorije integriranega razvoja (Cowel et al., 1976; v Videmšek, Drašler 

in Pišot, 2003) je gibalna aktivnost v predšolskem obdobju izrednega pomena, saj omogoča 

otroku vključevanje vseh področij njegovega izražanja, od motoričnega, kognitivnega pa do 

čustveno-socialnega.  

 

Kurikulum za vrtce (1999), ki je nacionalni dokument in služi kot strokovna podlaga za delo v 

vrtcu, v uvodnem delu poudarja pomen celostnega pristopa pri vzgojnem delu. Doseči ga 

poskušamo s povezovanjem vsebin različnih vzgojnih področij. Vendar strokovnim delavcem 

v nadaljevanju ne nudi dodatnih usmeritev, kako naj bi ta pristop izvajali v praksi. Tako je 

vzgojiteljevo delo odvisno od številnih dejavnikov, ki so vezani tako na njegovo 

profesionalnost, strokovnost, podporo vodstva vrtca kot tudi od njegovega subjektivnega 

pogleda. Menimo, da ima prav slednji zelo močan vpliv na izvedbeni kurikulum v 

posameznem oddelku. 

 

Vodstvo našega vrtca podpira iskanje vedno novih pristopov pri vzgojno-izobraževalnem 

procesu, vendar morajo biti le-ti v skladu s kurikulumom in stroko. Tako nam je bila dana 

možnost za oblikovanje pričujočega pedagoškega eksperimenta. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Strokovni delavci v vrtcu bolj ali manj samostojno oblikujemo izvedbeni kurikulum. Vedno 

znova iščemo poti, ki bi v kar največji meri pozitivno vplivale na otrokov celostni razvoj. V 

diplomski nalogi bomo predstavili v eksperimentalni skupini izvedbeni kurikulum, ki se v 

našem vrtcu še ne izvaja. S pomočjo pridobljenih rezultatov v eksperimentalni in kontrolni 

skupini bomo skušali prikazati in analizirati razlike odzivnosti otrok pri učenju istih vsebin na 

podlagi različnih izvedb. 

 

2.1 Kurikulum za vrtec 

 

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago vsem 

strokovnim delavcem pri njihovem delu s predšolskimi otroki. Je dokument, ki obenem 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev in z novejšimi teoretičnimi pogledi na zgodnje otroštvo 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. Čeprav je oblikovan predvsem za 

tako imenovane dnevne programe, je hkrati ustrezna strokovna podlaga za izpeljave različnih 

programov, ki se lahko izvajajo na ravni predšolske vzgoje v naši državi. 

 

V njem so predstavljeni cilji, iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in 

učenja v predšolskem obdobju, dnevna rutina, odnosi med otroki, odnosi med strokovnimi 

delavci in otroki. Kot pomembna elementa kurikula sta predstavljena tudi urejenost prostora 

in sodelovanje s starši. 

 

Dejavnosti otrok so razvrščene na naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava 

in matematika. Pri vsaki od naštetih dejavnosti so navedeni tudi cilji, primeri dejavnosti, ki se 

razlikujejo glede na starost otrok (od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti), vloga odraslih. 

 

S sprejetjem Kurikuluma za vrtce (1999) se je pričelo medpodročno povezovanje vključevati 

tudi v vzgojno delo v vrtcih, saj je eno od načel uresničevanja ciljev kurikuluma za vrtce tudi 

načelo horizontalne povezanosti, ki opredeljuje (Videmšek in Pišot, 2007, 126): 

- Povezovanje dejavnosti različnih področij dejavnosti v vrtcu (gibanja, narave, jezika, 

matematike, družbe in umetnosti) in pri tem različnih vidikov otrokovega razvoja in 
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učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so soodvisni in med seboj 

povezani tudi vidiki njegovega razvoja. 

- Izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo 

specifičnost predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo različnih 

področij dejavnosti v vrtcu. 

 

Kurikulum za vrtce s predlaganimi vsebinami in dejavnostmi nudi možne poti za 

uresničevanje ciljev, vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako. 

 

2.1.1 Področje gibanja  

 

V Kurukulum za vrtce (1999) so opredeljena različna področja dejavnosti. Ker se vsebina 

našega problema navezuje na področje gibanja, bomo to področje podrobneje predstavili.  

 

Otrokovi primarni potrebi sta potreba po gibanju in igri. S pomočjo gibanja otrok raziskuje 

okolico, prostor, samega sebe. Ob gibanju čuti veselje, ugodje, pridobiva samozaupanje in 

samozavest. 

 

Otrokov gibalni razvoj je najbolj intenziven v prvih letih življenja in poteka od naravnih in 

preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in zahtevnejših 

športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju naj bi otroci pridobili vse potrebne gibalne 

izkušnje s pomočjo igre.  

 

Temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi so pozitivne spodbude s strani 

strokovnih delavcev vrtca. Ti morajo omogočati in spodbujati razvoj otrokovih gibalnih 

sposobnosti ne glede na prostor (v zaprtem prostoru in na prostem). 

 

Gibalne dejavnosti ne spodbujajo samo gibalnega razvoja, temveč vplivajo tudi na otrokov 

intelektualni, socialni in emocionalni razvoj. Pri načrtovanju in izvajanju vsebin s področja 

gibanja moramo vse elemente kurikuluma prilagoditi potrebam, interesom in sposobnostim 

otrok. 

 

Cilje s področja gibanja (Kurikulum za vrtce, 1999) lahko razdelimo na tri področja: cilje z 

vidika razvoja gibalnih sposobnosti; cilje z vidika usvajanja različnih znanj; cilje z vidika 
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čustveno-socialnih odnosov. Strokovni delavci sami načrtujejo dejavnosti, s pomočjo katerih 

uresničujejo cilje s področja gibanja. Ali bodo te v skladu z razvojnimi sposobnostmi otrok, 

pa je odvisno od strokovnega pristopa, saj vzgojitelji na podlagi tega odločajo, kaj, kdaj in 

kako bodo posamezne vsebine in dejavnosti predstavili otrokom.  

 

2.1.2 Metode dela, ki jih uporabljamo pri poučevanju  predšolskih otrok na področju 

gibanja 

 

Raziskava, ki jo je opravil Humhrey (1990), je pokazala, da poteka učenje različnih vsebin 

posameznih predmetov učinkoviteje, če v proces učenja vključimo gibalne aktivnosti 

(Planinšec, 2000; v Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). S tem se strinja tudi Kremžarjeva 

(1992), ki meni, da je za harmoničen osebnostni razvoj otroka potrebno gibanje in urjenje 

telesne sposobnosti s pomočjo nenehnega preizkušanja. Izpostavlja, da je v večini vrtcev 

preveč poudarka na fino motoričnih dejavnostih, kar ima svojo kognitivno vrednost, vendar 

pa to za otroka ni dovolj. V kolikor želimo doseči cilje na motoričnem, kognitivnem in 

čustveno-socialnem področju, moramo po njenem mnenju otroku ponuditi raznolike vsebine 

ob uporabi ustreznih metod dela. 

 

Kot eno izmed uspešnih metod dela pri izvajanju gibalnih dejavnosti pri predšolskih otrocih, s 

katero delujemo na posameznika kot celoto, Cemičeva (2007) omenja metodo igre. Po njenem 

mnenju se otrok ob uporabi le-te metode v dejavnost vključuje spontano in je v njej 

ustvarjalen in učinkovit. 

 

Na ta način otroku omogočimo, da ob ustreznih gibalnih dejavnostih pozitivno vpliva na svoj 

gibalni in funkcionalni razvoj (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

  

Po mnenju Kremžarjeve  (1981) se otrok z gibanjem in postopnim usvajanjem prostora 

osamosvaja ter se na različne načine sporazumeva z okolico. Ob tem pridobiva tudi različne 

socialno-emocionalne izkušnje. Zagovarja trditev, da ima gibanje osrednje mesto znotraj 

celostnega osebnostnega razvoja. Z njo se strinja tudi Rajtmajer (1988; v Zalokar Divjak, 

1998), ki trdi, da mora biti športna vzgoja sredstvo pospešenega kognitivnega, konativnega in 

socialnega razvoja otroka.  
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Cemičeva (1997) poleg metode igre govori tudi o metodi poligona in metodi postaj kot o 

možnih učnih metodah za področje gibanja v predšolskem obdobju.  

 

2.1.2.1 Metoda igre kot metoda poučevanja gibalnih vsebin pri predšolskih otrocih 

 

Cemičeva (1997) opredeljuje igro kot najprimernejšo metodo dela pri poučevanju gibalnih 

vsebin v predšolskem obdobju. Meni, da je metoda igre načrtovani sistem dejavnosti, kjer se 

preko nje uresničujejo načrtovani cilji. Igra kot proces učenja mora potekati v otroku 

spontano. Otrok se v njej giblje na njemu lasten, izviren, ustvarjalen način. Tudi intenzivnost 

in hitrost opravljanja nalog si otrok pogosto znotraj pravila določa sam. Med igro je miselno 

aktiven, saj mora sam reševati problem v okviru postavljenega pravila. Tako otrok na 

naraven, optimalen in učinkovit način rešuje naloge samostojno ter celostno. 

 

Naloga vzgojitelja je pri uporabi metode igre veliko bolj zahtevna, saj od njega zahteva 

poznavanje otrok, kurikula, ciljev, zakonitosti razvoja ipd. Na podlagi tega mora izbrati 

ustrezno, za otroke zanimivo igro s preprostim pravilom. Vzgojitelj mora biti v igro aktivno 

vključen, saj ima lahko le tako vpliv na potek igre. 

 

2.1.2.2 Metoda poligona kot metoda poučevanja gibalnih vsebin pri predšolskih otrocih 

 

Pri uporabi metode poligona otroci v koloni izvajajo določene naloge, tako da se postopoma 

neprekinjeno pomikajo naprej po pripravljeni poti. Gibalni izzivi otroku ne smejo 

predstavljati prevelikih ovir, saj bo v nasprotnem primeru prišlo do zastoja. Le-temu se lahko 

izognemo tudi tako, da otroci začnejo vaditi na različnih mestih ali pa s postavitvijo 

vzporednih postaj, ki omogočajo izvedbo iste naloge. Na ta način otrok rešuje dan problem v 

okviru svojih sposobnosti in pridobiva ustrezne izkušnje.  

 

Vzgojitelj postavi poligon v skladu z načrtovanim ciljem, starostjo otrok, njihovimi 

sposobnostmi ter prostorom, kjer bo le-ta postavljen. Pri postavitvi poligona mora biti vedno 

pozoren na to, da ima pregled nad dogajanjem, določiti mora tudi rizično mesto, kjer bo sam 

skrbel za nemoteno, dinamično izvajanje dejavnosti. Posamezne dejavnosti lahko po potrebi 

tudi spremeni. 

 

To metodo uporabimo takrat, ko je otrokom vsebina dela že vsaj delno ali v celoti znana.  
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2.1.2.3 Metoda postaj kot metoda poučevanja gibalnih vsebin pri predšolskih otrocih 

 

Pri uporabi te metode dela otroke predhodno razdelimo na več manjših skupin, ki istočasno 

izvajajo različne gibalne dejavnosti. Kako velike bodo te skupine, je odvisno od števila otrok 

in števila postaj. Vsebina posameznih nalog je odvisna od cilja, ki smo si ga zastavili.  

 

Posamezne postaje predstavljajo otroku dan problem, ki ga otrok ob izvajanju dejavnosti 

večkrat zaporedno rešuje in na ta način utrjuje določeno gibalno nalogo. Otrokova uspešnost 

pri reševanju danega problema je odvisna od njegovih predhodnih izkušenj.  

 

Vzgojitelj se v dejavnost neposredno ne vključuje. Predhodno pa poskrbi, da so vsebine 

posameznih postaj primerne starosti − razvojni stopnji otrok in prostoru − ter da z njimi 

doseže cilj, ki si ga je postavil. Poleg tega, da skrbi za varnost otrok, da tudi znak, kdaj in 

kako morajo skupine zamenjati postajo. Ta znak je v naprej dogovorjen. 

 

2.2 Ciljno in procesno-razvojno naravnani kurikulumi 

 

Sodobni kurikuli v svoji osnovi združujejo različna spoznanja iz razvojne psihologije, 

pedagogike in drugih družboslovnih ved, poudarjajo otrokove pravice in druge demokratične 

vrednote. Za razliko od predhodnih programov, ki so sloneli na trditvi, da se otrok uči samo 

ob načrtovanih dejavnostih, sodobni kurikulumi poudarjajo dejstvo, da se otrok uči v 

interakcijah z vrstniki, odraslimi, med igro in dnevno rutino, ki poteka v vrtcu. Ti kurikuli 

priznavajo in upoštevajo razlike med socialnimi okolji in družbenimi skupinami. Na ta način 

prihaja do večje povezanosti kurikula z vsakodnevnim življenjem otrok, njihovim okoljem in 

družinami. Mnogi avtorji in avtorice pravijo, da so sodobni kurikulumi usmerjeni k otroku 

oziroma govorijo o »razvojno ustreznem« kurikulu (Batistič Zorec. 2003).  

 

Po mnenju nekaterih strokovnjakov so sodobni kurikulumi ciljno in procesno-razvojno 

naravnani, kar pomeni, da lahko do realizacije ciljev pridemo po različnih poteh, ki so 

prilagojene razvojni stopnji otroka. Zato je smotrno pričakovati, da se bodo vsebine med 

posameznimi vrtci razlikovale. Predlagane vsebine v Kurikulumu za vrtce so namreč 

strokovna ponudba vzgojiteljem, izbira predlaganih dejavnosti pa je med drugim odvisna tudi 

od geografske lege vrtcev, od vpetosti vrtcev v socialni, družbeni in zgodovinski okvir. 
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Vzgojitelj je pri svojem delu avtonomen. Na podlagi svoje strokovne usposobljenosti določa, 

kdaj, kako in s pomočjo katerih vsebin bo dosegel zastavljene cilje (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010).  

 

2.3 Celostni razvoj otroka 

 

Razvoj je kontinuiran, sestavljen, integrativen proces, ki poteka z različno intenzivnostjo vse 

življenje. Še zlasti intenziven je v prvih letih otrokovega življenja. Razvoj pri otroku pomeni 

kvalitativne in kvantitativne spremembe na individualni ravni delovanja; je pojavljanje in 

razvijanje otrokovih sposobnosti delovanja na višji ravni otrokovega vedenja na gibalnem, 

kognitivnem, emocionalno-socialnem področju; integracija psihomotoričnega, kognitivnega, 

emocionalno-socialnega razvoja (Cemič, 1997).  

 

Otrokov razvoj je odvisen od dednosti, okolja in njegove lastne aktivnosti. Spremljamo ga kot 

celoto. Strokovnjaki ga zaradi boljšega pregleda delijo na posamezna razvojna področja 

(Kosec in Mramor, 1991). Spremembe in napredek na enem področju vplivajo na vsa ostala 

področja razvoja otroka (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

2.3.1 Gibalni razvoj 

 

Človekov gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega razvoja. Najbolj 

intenziven je v prvih letih življenja, ko prehaja otrok od stopnje popolnoma nebogljenega 

dojenčka do stopnje, ko lahko sam premaguje razdalje v prostoru in manipulira z želenimi 

predmeti (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Samostojna hoja otroku omogoča navezovanja stikov z  okolico. Tako pridobiva različne 

socialno-emocionalne izkušnje (Kremžar,1981). Na podlagi tega smo se v eksperimentalni 

nalogi usmerili na opazovanje lokomotornih in manipulativnih odzivov otrok. 

 

Otrokov gibalni razvoj se ne razvija naključno, temveč sistematično in predvidljivo, skladno s 

postopnim razvijanjem kontrole mišic. Govorimo o dveh smereh razvoja: cefalokavdalni, pri 

kateri poteka razvoj kontrole mišic od glave navzdol. Otrok najprej obvladuje mišice glave, 

nato vratu, ramen, trupa ter na koncu mišice rok in nog; proksimodistalni, pri kateri poteka 
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razvoj od znotraj navzven. Otrok najprej obvlada gibe trupa, nato rok in na koncu zapestja ter 

prstov (Horvat in Magajna, 1987). Skladno z razvojem in pozitivno naravnanim okoljem se 

otrok uči stabilnostnih, lokomotornih in manipulativnih gibanj, kot so npr.: obdržati statično 

in dinamično ravnotežje in ravnati z različnimi predmeti. Lokomotorna gibanja, kot so hoja, 

tek, skoki ipd., se pri otroku razvijajo spontano. Kvaliteta izvajanja posameznega 

lokomotornega gibanja pa je odvisna od gibalnih izzivov, ki mu jih omogoča, ponuja okolje. 

V nasprotju z lokomotornimi gibanji, ki so filogenetsko pogojena, pa temeljijo manipulativna 

gibanja na zavednem nivoju. Cemičeva (2007) pravi, da uspešno usvajanje različnih 

manipulativnih gibanj (meti, lovljenje, prijemi) pozitivno vplivajo na otrokov kognitivni 

razvoj. 

 

Pomemben segment otrokovega motoričnega razvoja predstavlja tudi razvoj motoričnih 

sposobnosti, kot so: koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, vzdržljivost 

(Gallahue in Ozmun, 2006; v Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Tako otrok ob pomoči različnih dejavnikov postopoma prehaja različne gibalne faze. Po 

Gallahue in Ozmunu (2006) poteka razvoj gibalnih faz skozi različna obdobja, ki jih 

imenujemo razvojne stopnje. V slednjih lahko opazimo otrokove značilne oblike vedenja. 

Različne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju: 

- Refleksna gibalna faza: 

- stopnja vkodiranja (zbiranja) informacij (traja od prenatalnega obdobja do 4. meseca) 

- stopnja dekodiranja (procesiranja) informacij (traja od 4. meseca do 1. leta) 

- Začetna gibalna faza: 

- stopnja inhibicije refleksov (traja od rojstva do 1. leta) 

- predkontrolna stopnja (traja od 1. do 2. leta) 

- Temeljna gibalna faza: 

- začetna stopnja (traja od 2. do 3. leta) 

- osnovna stopnja (traja od 4. do 5. leta) 

- zrela stopnja (traja od 6. do 7. leta) 

- Specializirana gibalna faza: 

- splošna stopnja (traja od 7. do 10. leta) 

- specializirana stopnja (traja od 14. leta dalje) 
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Podrobneje bomo predstavili temeljno gibalno fazo, ki se navezuje na vsebino našega 

problema. 

 

Temeljna gibalna faza predstavlja tretjo fazo motoričnega razvoja in traja od drugega do 

sedmega leta starosti. V tej fazi otrok razvija temeljna gibanja, uči se ohraniti ravnotežje v 

različnih položajih ter sprejem in oddajanje sile objektu. V tem obdobju ima pri gibalnem 

razvoju veliko vlogo tudi okolje, ki otroku ob ustreznih pogojih in spodbudah omogoča, da 

čim bolj raziskuje svoje gibalne zmožnosti. Na začetni stopnji razvoja so otrokova temeljna 

gibanja še zelo neusklajena. Opazna je pomanjkljiva prostorska in časovna percepcija. Na 

osnovni stopnji razvoja so otrokovi gibi že veliko bolj usklajeni. Če živijo otroci v premalo 

spodbudnem okolju, lahko ostanejo njihovi gibalni vzorci na osnovni stopnji razvoja. Za zrelo 

stopnjo razvoja je značilna večja usklajenost, učinkovitost in kontrola pri izvajanju gibalnih 

nalog. 

 

Kot je bilo že večkrat omenjeno, poteka otrokov razvoj zelo individualno. Tako tudi nekateri 

otroci dosežejo to stopnjo razvoja zgolj z zorenjem in le majhnimi vplivi iz okolja, drugi pa 

do te stopnje razvoja ne pridejo brez velikih spodbud okolja, v katerem živijo. 

 

Otroku, ki ne doseže zrele stopnje temeljne faze, je prestop na naslednjo stopnjo razvoja zelo 

otežen, kajti temeljna gibanja so osnova za sestavljena gibanja, ki so kombinacija različnih 

temeljnih gibanj (Cemič, 1996). 

 

2.3.2 Čustveni razvoj  

 

Otrokov čustveni razvoj je v prvih letih življenja zaznamovan z neprestanimi spremembami, 

saj v tem obdobju še nima razvitih spoznavnih procesov, ki so potrebni za izražanje čustev. 

Njegove osnovne emocije so zelo intenzivne, kažejo se v burnih reakcijah. Otrok je pri 

svojem izražanju čustev izredno nepredvidljiv, saj se na iste dražljaje pogosto odziva različno. 

Skladno z dozorevanjem možganov in spoznavnim razvojem pa postajajo otrokova čustva 

vedno bolj prilagodljiva in socialno sprejemljiva (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman, 

2003). 

  

Otrok v prvih letih življenja spontano izraža različna prijetna in neprijetna čustva. Pogosto 

izraža čustvo veselja, ki ga spremljajo smeh, sprostitev in intenzivni gibalni odzivi. V tem 
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obdobju so pogosta tudi neprijetna čustva. Najpogosteje se srečamo z izlivi jeze in s strahom. 

V prvih letih se otrok boji vsega, kar se pojavi iznenada ne glede na to, ali je to predmet ali 

oseba (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Gibalna aktivnost pospešuje otrokov čustveni razvoj, saj je ena izmed temeljnih otrokovih 

potreb, s pomočjo katere lahko izrazi svoje občutke in doživlja zadovoljstvo ob uspehu 

(Frostig, 1970). S pomočjo gibalne aktivnosti po mnenju Tancingove (1987, v Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk, 2003) otrok tudi oblikuje pojmovanje samega sebe, kar zajema enega 

izmed najpomembnejših vidikov čustvenega razvoja. Ta ocena se oblikuje na podlagi tega,  

kar sami mislimo o sebi in kar menimo, da drugi mislijo o nas. Kako pomembno je pozitivno 

dojemanje lastnih gibalnih sposobnosti priča dejstvo, da lahko tudi povprečno ali 

nadpovprečno inteligentni otroci ob gibalnih neuspehih pojmujejo sebe kot nesposobne za 

opravljanje večjih nalog in sodelovanja v raznih igrah (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

Zavedamo se, da otrokov čustveni razvoj ne moremo vrednotiti tako ozko kot smo se odločili 

mi v tem eksperimentu. V skladu z danimi pogoji pa menimo, da  smo se odločili za najboljšo 

možnost. Osredotočili smo se na izražanje najpogostejšega čustva v predšolskem obdobju, in 

sicer čustvo veselja. 

 

2.3.3 Socialni razvoj  

 

Človek se na socialnem področju razvija vse življenje, kar mu omogoča, da se prilagaja 

zahtevam, ki se pojavljajo v različnih vlogah na posameznih razvojnih stopnjah (Frostig, 

1970). 

 

Otrokov socialni razvoj poteka postopoma. Začne se v ožjem družinskem krogu in se v drugi 

polovici prvega leta postopoma usmeri na širšo okolico. Otrok sprva opazuje druge osebe z 

varne razdalje, ko osvoji hojo in ravnanja s predmeti, pa se razvija z neposrednim stikom z 

vrstniki (Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 2003). 

 

Postopoma se otrokova pozornost usmeri tudi na druge ljudi, ki niso neposredno vezani na 

njegovo primarno okolje. Z vključitvijo otroka v vrtec lahko spodbujamo njegov socialni 

razvoj tudi s pomočjo gibalnih dejavnosti, saj se ob tem otrok prilagaja delovanju skupine in 

posameznikom, s katerimi si deli prostor in druga sredstva. Na ta način otrok razvija socialno 
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zavest in se uči socialnih vlog (Frostig, 1970). Videmšek in Pišot (2007) menita, da se na ta 

način razvija tudi otrokova samopodoba in samospoštovanje. 

 

V eksperimentalnem delu smo tako spremljali vključevanje otrok v ponujene dejavnosti. 

Zavedamo se, da odzivi otrok v eksperimentu ne bodo vezani samo na trenutno situacijo, 

ampak bodo odražali celoletno delovanje skupine in odnosov v njej. 

 

2.3.4 Kognitivni razvoj 

 

V eksperimentalni nalogi smo se usmerili samo na otrokov govor, čeprav na podlagi trditve 

Marjanovič Umekove (2004; v Videmšek in Pišot, 2007) vključuje kognitivni razvoj poleg 

govora še druge intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, sklepanje, 

presojanje, spomin in reševanje problemov. To odločitev smo sprejeli v skladu s pogoji 

izvedbe eksperimenta. 

 

Prve informacije iz okolja pridobiva otrok s pomočjo čutil, saj predmete prijema, okuša, voha.  

Da je tako pridobivanje znanja zelo pomembno za otroka, opozarjata tudi Thornton in 

Brunton (2007; v Zajec, 2009), ki pravita, da ravno integracija vseh čutil vpliva na celosten 

razvoj predšolskega otroka. O pomenu slušnega zaznavanja, ki ima pomembno vlogo pri 

razvoju otrokovega govora, govori tudi Zalokar Divjakova (1998), ki pravi, da otrok, s tem ko 

posluša, pridobiva številne informacije. Tako postane govor že v drugem letu starosti 

pomembno sredstvo mišljenja. Postopoma pa tudi sredstvo za vzpostavljanja socialnih stikov 

(Horvat in Magajna, 1989).   

 

Da je kognitivni razvoj v tesni zvezi z drugimi področji razvoja, se strinja tudi mnogo drugih 

strokovnjakov. Kagan (1971; v Horga, 1993; v Videmšek in Pišot, 2007) ugotavlja, da je 

motorični razvoj soodvisen od kognitivnega razvoja, saj razvoj kognitivnih struktur pogojuje 

otrokovo pripravljenost za usvajanje gibalnih spretnosti, kot tudi otrokova gibalna spretnost 

aktivira kognitivne funkcije.  

 

Prav zato so za otrokov razvoj zelo pomembne gibalne in druge problemske izkušnje. 

Podobno razmišlja tudi Kremžarjeva (1977), saj poudarja, da tisti otroci, ki se iz različnih 

vzrokov (bolezen, stil življenja) premalo gibljejo, ne dosegajo želenih rezultatov na telesnem, 

gibalnem, kognitivnem, socialnem in čustvenem področju.  
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3 CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

 

Ugotoviti razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino pri gibalno-psihosocialnih 

odzivih pri od 2- do 3-letnih otrocih na podlagi različnih izvedb dejavnosti istih vsebin. 

 

 

 

4 HIPOTEZE 

 

H 1: Otroci v eksperimentalni skupini bodo veliko več izvajali lokomotorna gibanja kot otroci 

v kontrolni skupini.  

 

H 2: Otroci v eksperimentalni skupini bodo pogosteje manipulirali z različnimi predmeti kot 

otroci v kontrolni skupini. 

  

H 3: Otroci eksperimentalne skupine se bodo več konstruktivno (z razumevanjem) pogovarjali 

o vsebini kot otroci v kontrolni skupini. 

 

H 4: Pri otrocih v eksperimentalni skupini bo zaznanih več prijetnih čustev (smeh, 

navdušenje) kot pri otrocih v kontrolni skupini.  

 

H 5: Otroci v eksperimentalni skupini se bodo pogosteje vključevali v ponujene dejavnosti 

kot otroci v kontrolni skupini. 
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5 METODA DELA 

 

5.1 Metoda  

 

Pri delu smo uporabili eksperimentalno metodo – pedagoški eksperiment. 

 

5.2 Vzorec merjencev 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj smo zajeli dve skupini od 2- do 3-

letnih otrok iz enote Želvica Vrtca Vrhnika. V eksperimentalni skupini je bilo v času izvajanja 

eksperimenta 13 otrok, od tega  8 dečkov in 5 deklic, v kontrolni skupini pa 14 otrok, od tega 

9 dečkov in 5 deklic. 

 

5.3 Način zbiranja podatkov 

 

Pred samim začetkom zbiranja podatkov smo si pridobili dovoljenje za tak proces in za 

uporabo podatkov v raziskovalne namene z upoštevanjem varovanja osebnih podatkov. 

 

Eksperiment sta izvajali dve vzgojiteljici vzporedno v različnem prostoru, in sicer po 

predhodni različno načrtovani pripravi z enakim ciljem vzgojnega področja dejavnosti. 

 

Eksperimentalno skupino, ki je moja skupina v vrtcu, sem vodila po predhodni pripravi, pri 

čemer sem področje gibanja izmenjaje povezovala z vsemi ostalimi področji dejavnosti v 

vrtcu. Vzgojiteljica druge (kontrolne) skupine je izvajala dejavnosti po pripravi na običajen 

način. 

 

Podatki so bili zbrani  v roku enega tedna v mesecu aprilu za vsak dan posebej s pomočjo 

načrtnega opazovanja, ki je zajelo štiri področja otrokovega izražanja: gibalno, kognitivno, 

socialno in emocionalno. Na gibalnem področju smo spremljali lokomotorna in manipulativna 

gibanja. Na kognitivnem področju smo bili pozorni na otrokov konstruktivni pogovor, na 

socialnem nas je zanimalo otrokovo vključevanje v ponujene dejavnosti, na čustvenem 

področju pa smo se opredelili na otrokovo veselje ob izvajanju dejavnosti. Uporabljena je bila 

4-stopenjska ocenjevalna lestvica (1-nič, 2-malo, 3-srednje in 4-veliko). Vsak dan po izvedbi 
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dejavnosti sta vzgojiteljici eksperimentalne in kontrolne skupine ocenili vsakega otroka 

posebej v vseh postavljenih kategorijah ocenjevanja. 

 

5.4 Metoda obdelave podatkov  

 

Podatki so bili obdelani kvantitativno in kvalitativno. Za kvantitativno obdelavo podatkov 

smo uporabili frekvenčno porazdelitev. Rezultati so prikazani s pomočjo tabel in grafov. 

 

5.5 Izvedba eksperimenta 

 

Eksperiment se je izvajal en teden v času izvedbe dejavnosti v dveh skupinah  od 2- do 3-

letnih otrok. V tednu izvedbe eksperimenta so se otroci obeh skupin seznanjali z isto temo. Za 

obe skupini so bili postavljeni enaki cilji s posameznega vzgojnega področja dejavnosti. 

Posamezna vzgojna področja so si sledila enako v obeh skupinah in so bila izvedena hkrati. V 

obeh skupinah sta bili vedno prisotni dve strokovni delavki. 

 

Eksperimentalna skupina je bila vodena po predhodni pripravi, kjer se je področje gibanja 

načrtno izmenjaje integriralo z vsemi ostalimi področji dejavnosti. Kontrolna skupina je bila 

vodena po predhodni pripravi, na običajen način vrtca ob uporabi metod dela za posamezno 

vzgojno področje – brez načrtovane integracije gibanja z ostalimi področji dejavnosti. 

 

V eksperimentalni skupini smo vse dejavnosti izvajali na prostem - prvi dan smo dejavnost 

izvedli v gozdu nad vrtcem, vse ostale zaposlitve pa na vrtčevskem igrišču - ob zavestni 

uporabi čim več različnih, v naravi dosegljivih materialih. 

 

V kontrolni skupini so se dejavnosti izvajale v igralnici in po skupinah. Otroci so med 

izvajanjem navadno sedeli pri mizah ali na blazini. Gibalne dejavnosti so bile načrtovane  in 

izvedene ločeno od ostalih dejavnosti.  
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6 SKUPNI REZULTATI IN ANALIZA PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH RAZVOJA 

 

6.1 Rezultati in analiza prvega dne v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

6.1.1 Povzetek priprave za prvi dan 

 

Prvi dan je bila za obe skupini (eksperimentalno in kontrolno) pripravljena dejavnost z 

namenom, da otroke seznanimo s pomenom gnezda in valitvijo jajc. 

 

V ta namen smo v eksperimentalni skupini planirali dejavnost tako, da smo povezali področje 

narave s področjem gibanja. Predvideli smo, da bodo otroci učno vsebino spoznavali s 

pomočjo učne metode igre v naravnem okolju (na griču nad vrtcem). 

 

Dejavnost v kontrolni skupini pa smo planirali tako, da je učna vsebina zajemala le področje 

narave. Planirali smo metode pripovedovanja in pogovora. Predvideno je bilo, da bodo otroci 

sede pri mizah gledali knjige s to vsebino. 

 

6.1.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v eksperimentalni skupini  

 

Večina otrok je samostojno premagala pot od vrtca do Sv. Trojice. Posamezniki, ki so 

nekoliko manj gibalno sposobni, so med vzpenjanjem na grič in spuščanjem proti vrtcu 

izrazili željo, da nas držijo za roke. Med samo dejavnostjo niso rabili naše pomoči.  

 

Različni naravni materiali so že sami po sebi predstavljali veliko motivacijsko sredstvo za 

različne oblike manipulacije z njimi. Med iskanjem gnezd, pobiranjem, prinašanjem, 

metanjem različnih materialov so bili otroci zelo nasmejani, veseli. Tudi posamezniki, ki so 

slučajno padli, niso pretirano jokali. Le ena deklica je ta dan sodelovala v manjši meri. Glede 

na to, da se je ves čas zadrževala v naši bližini, nas občasno prijela za roke, smo predvidevali, 

da je imela premalo tovrstnih izkušenj, zaradi česar se je v bližini znanih odraslih oseb 

počutila varneje.  
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Med samo dejavnostjo se otroci niso veliko pogovarjali o vsebini. Na podlagi kasnejših 

odzivov, ki jih nismo predhodno predvidevali, pa se je izkazalo, da se je na novo pridobljeno 

znanje ves čas poteka dejavnosti v otrocih kopičilo, izrazilo pa se je šele ob koncu dejavnosti. 

 

Ob začetku dejavnosti je le manjše število otrok vedelo, da imajo ptice na drevju svoja 

gnezda. Nihče pa ni znal povedati, kakšna je njihova vloga. S pomočjo načrtovane dejavnosti, 

torej igre, se je večina otrok s to vsebino seznanila, kar smo lahko ugotovili iz pogovora 

otrok, zlasti med vračanjem v vrtec in med čakanjem na kosilo. 

  

6.1.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni skupini  

 

Ob predstavitvi jajca v jutranjem krogu smo hitro ugotovili, da otroci jajce poznajo. 

Posamezniki so celo opisali, na kakšne načine ga lahko uživamo. Na vprašanje, ali lahko jajca 

samo jemo, nisem dobila odgovora. Ko smo v nadaljevanju predstavili gnezdo, so ga 

posamezni otroci prepoznali, le en otrok pa je poznal njegovo vlogo. Otrokom smo kasneje 

pokazali še nojevo jajce, ki pa ga niso poznali. 

 

Otroci so se s ponujenimi učnimi sredstvi rokovali pri mizah, a zgolj omejeno. Večinoma so 

sedeli, stali pri mizi ali na blazini. Le en deček je pogosto tekal po sobi. Ker je bil s svojim 

vedenjem moteč, je bilo njegovo vedenje pogosto prekinjeno in preusmerjeno na ponujene 

dejavnosti.  

 

V kontrolni skupini se otroci niso posebno veselili ponujene dejavnosti, in sicer gledanja 

knjig. Veselje je izražala le peščica otrok, ki tudi sicer zelo rada gleda knjige. 

 

Med samim gledanjem knjig je bil pogovor, ki smo ga vodili, vezan zlasti na opisovanje 

posameznih živali, kraj, kjer so jih videli, način njihovega oglašanja, kdo jih ima doma in 

podobno. Večina otrok, ki se je zadrževala pri mizah, na katerih so bile knjige, je prevzela 

vlogo poslušalca. Otroci kontrolne skupine niso spontano sledili učnemu cilju. Pogosto smo 

jih morali usmerjati in jih vedno znova motivirati za dejavnost.   

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ines Jesenovec; diplomska naloga 

- 17 - 

6.1.4 Primerjava odzivov prvega dne  

 

6.1.4.1 Lokomotorni odzivi otrok 

 

Tabela 1: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 13 100 

KS 0 0 10 71,4 3 21,4 1 7,1 14 100 

skupaj 0 0 11 40,7 6 22,2 10 37,0 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina ; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 1 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini je 

kar 69,2 % otrok uporabljalo veliko lokomotornega gibanja, v kontrolni skupini pa le 7,1 % 

otrok. Več kot tretjina otrok (10) kontrolne skupine pa je lokomotorna gibanja izvajala malo. 

Rezultati nakazujejo, da je eksperimentalna skupina izvajala bistveno več lokomotornega 

gibanja kot kontrolna. 

 

6.1.4.2 Manipulativni odzivi otrok 

 

Tabela 2: Pogostost pojavljanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 1 7,7 1 7,7 4 30,8 7 53,9 13 100 

KS 0 0 5 35,7 7 50,0 2 14,3 14 100 

skupaj 1 3,7 6 22,2 11 40,7 9 33,3 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 2 je razvidna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini  je kar 53,9 

% otrok izvajalo veliko manipulativnih gibanj, v kontrolni skupini pa le 14,3 % otrok. Je pa v 

kontrolni skupini dobra tretjina otrok malo manipulirala s predmeti. Iz rezultatov je tako 

razvidno, da je v eksperimentalni skupini bistveno več otrok izvajalo manipulativna 

gibanja kot v kontrolni skupini.  

 

6.1.4.3 Vključevanje otrok v ponujeno dejavnost 

 

Tabela 3: Pogostost vključevanja otrok v ponujene dejavnosti v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 1 7,7 1 7,7 2 15,4 9 69,2 13 100 

KS 0 0 2 14,3 5 35,7 7 50,0 14 100 

skupaj 1 3,7 3 11,1 7 25,9 16 59,3 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 3 je razvidna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je 69,2 % 

otrok veliko vključevalo v ponujene dejavnosti, v kontrolni skupini pa 50 % otrok. Rezultati 

kažejo, da so se otroci iz eksperimentalne skupine pogosteje vključevali v ponujeno 

dejavnost. 
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6.1.4.4 Pogovori otrok o vsebini 

 

Tabela 4: Pogostost pojavljanja pogovorov otrok o vsebini dejavnosti v eksperimentalni 

in v kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 3 23,1 1 7,7 5 38,5 4 30,8 13 100 

KS 1 7,1 5 35,7 2 14,3 6 42,9 14 100 

skupaj 4 14,8 6 22,2 7 25,9 10 37,0 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 4 je razvidna manjša razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je  

30,8 % otrok veliko pogovarjalo o vsebini, v kontrolni skupini pa 42,9 % otrok. Je bil pa zato 

odstotek tistih otrok, ki so se srednje pogovarjali o vsebini, veliko višji v eksperimentalni 

skupini. V eksperimentalni skupini je bilo takih 38,5 % otrok, v kontrolni skupini pa le 14,3 

% otrok. Rezultati nakazujejo le nekoliko višjo govorno aktivnost v kontrolni skupini, kar pa 

ne preseneča, saj so bili veliko bolj skupaj kot otroci v eksperimentalni skupini. Pa tudi samo 

načrtovanje dejavnosti je bilo v kontrolni skupini usmerjeno v to aktivnost.  

 

6.1.4.5 Izražanje veselja med dejavnostjo 

 

Tabela 5: Pogostost izražanja veselja ob ponujenih dejavnostih v eksperimentalni in v 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 1 7,7 1 7,7 2 15,4 9 69,2 13 100 

KS 1 7,1 8 57,1 1 7,1 4 28,6 14 100 

skupaj 2 7,4 9 33,3 3 11,1 13 48,2 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 5 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini  je 

69,2 % otrok izražalo veliko veselje ob izvajanju dejavnosti, v kontrolni skupini pa le 28,6 % 

otrok. Kar 85 % otrok v eksperimentalni skupini je izražalo veselje (srednje in veliko), v 

kontrolni skupini pa le dobra tretjina otrok. Na podlagi tega lahko zaključimo, da je v 

eksperimentalni skupini bistveno več otrok izražalo veselje ob izvajanju dejavnosti kot v 

kontrolni skupini. 

  

6.1.4.6 Sklepna misel prvega dne  

 

Načrtovana dejavnost v eksperimentalni skupini je bila izvedena v naravnem okolju, tako da 

se je vsebina s področja narave povezovala z gibanjem, medtem ko načrtovana dejavnost v 

kontrolni skupini, ki je bila izvedena v zaprtem prostoru, tega ni predvidela. Tako ne 

preseneča dejstvo, da se razlika glede na odzive otrok posamezne skupine kaže predvsem pri 

izvajanju lokomotornih in manipulativnih gibanj. Ta gibanja so bila v eksperimentalni skupini 

pričakovana in zaželena. V eksperimentalni skupini so otroci veliko hodili, saj so morali 

premagati pot od vrtca do Sv. Trojice. Gibali so se po različnih površinah in po različnem 

terenu. Zaradi povečane želje po hitrejšem, lastnem preverjanju in spoznavanju podane 

vsebine so tudi veliko tekali. V kontrolni skupini vzgojni pristop otrokom ni dopuščal, da bi 

med dejavnostjo prosto tekali in skakali. Tudi manipulacija s ponujenimi predmeti je bila 

omejena. Tako so otroci kontrolne skupine večinoma potek dejavnosti presedeli na stolih in 

na blazini. Le en deček je tekal po sobi in se plazil pod mizami. Njegova lokomotorna gibanja 

so bila izven ciljne vsebine. S tem, ko je skušal potešiti svoj gibalni nemir, je bil moteč 

dejavnik učnega procesa. 

 

Naravni materiali in sam prostor izvedbe so otroke v eksperimentalni skupini neposredno 

spodbujali k aktivnosti, tako da dodatne spodbude niso bile potrebne. Uporabljena sredstva v 

kontrolni skupini so sicer pritegnila pozornost posameznih otrok, vendar je večina otrok 

potrebovala še dodatne spodbude pri vključevanju v dejavnost. Velika razlika med skupinama 

se je posledično pokazala tudi pri izražanju veselja med samo dejavnostjo, in sicer v korist 

eksperimentalne skupine. Opazna je bila manjša razlika na področju pogovora, v korist 

kontrolne skupine, kar ni presenetljivo, saj jim je prostor vseskozi zagotavljal neposredno 

bližino vseh. Vsekakor pa ne bi bil ustrezen sklep, da v eksperimentalni skupini izvedena 

dejavnost ni spodbudila govorne aktivnosti. V tej skupini je bilo zaznati veliko pogovora o 

vsebini po končani dejavnosti in tudi naslednji dan, kar pa naš eksperiment ni zajel kot 
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kvantitativno vrednotenje. Vsekakor je potrebno opozoriti, da se je govorna aktivnost v 

eksperimentalni skupini prestavila iz same vodene aktivnosti na kasnejše in daljše obdobje.  

  

6.2 Rezultati in analiza drugega dne v eksperimentalni in kontrolni skupini  

 

6.2.1 Povzetek priprave za drugi dan 

 

Drugi dan smo za eksperimentalno in kontrolno skupino pripravili dejavnost z namenom, da 

otroke seznanimo s tem, da poznamo več vrst jajc. 

 

V ta namen smo v eksperimentalni skupini planirali dejavnost tako, da smo povezali področje 

matematike s področjem gibanja. Načrtovali smo, da bodo otroci učno vsebino spoznavali s 

pomočjo učne metode igre na igrišču vrtca. 

 

Dejavnost v kontrolni skupini pa smo planirali tako, da je učna vsebina zajemala le področje 

matematike. Načrtovali smo, da bodo otroci učno vsebino spoznavali s pomočjo metode 

razlage, pripovedovanja ter metodo igre. Predvideno je bilo, da bodo otroci razvrščali v 

kotičku s kockami. 

 

6.2.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v eksperimentalni skupini 

 

Otroci so s pomočjo uporabljene metode igre v glavnem delu vodene dejavnosti pobirali žoge, 

ki so bile razkropljene po igrišču in jih ustrezno razvrščali po barvi. Med tem so poleg 

manipulativnih gibanj izvajali tudi različna lokomotorna gibanja. Sama vsebina igre in 

pripravljeni rekviziti so bili zadostna motivacija za dejavnost. Med opravljanjem naloge so 

bili samostojni. Pri iskanju, doseganju »jajc« so pokazali veliko iznajdljivosti ter veselja ob 

uspehu. Med samo igro so upoštevali na začetku postavljeno pravilo in »jajca« odnašali na 

dogovorjeno mesto, kjer so jih v skladu s svojim predhodnim znanjem tudi razvrščali. 

Dejavnost smo zaključili z izdelavo stolpčnega diagrama s pomočjo katerega smo ugotovili, 

katerih »jajc« je več. 

 

Igra je imela tudi veliko socialno vrednost, saj so nekateri otroci, ki že zelo dobro poznajo 

barve, le-te pomagali razvrščati ostalim. Prav v tem delu igre smo zasledili pri otrocih največ 
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pogovora o vsebini, saj so bili otroci takrat najbolj blizu skupaj. Tudi ta dan so se otroci o 

vsebini pogovarjali še pred kosilom, kar dokazuje, da je bila vsebina ustrezno pripravljena in 

da smo realizirali učni cilj.  

  

6.2.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni skupini 

 

Kot motivacijsko sredstvo nam je služila vsebina knjige Dorino jajce. Med obnavljanjem 

vsebine pravljice je bilo nekaj otrok nemirnih (otroci so se gugali na stolih, vstajali, dražili 

svoje sosede), kar je predstavljalo moteči dejavnik za vse ostale otroke, ki so sodelovali. Ko 

so imeli otroci na voljo še kocke, so se nekoliko umirili. V tem času so tudi zasledili nekaj 

otrok, ki so se pogovarjali o tem, kako in s kom doma barvajo jajca. Stolpe so v večini 

primerov gradili v manjših skupinah, ki so jih sestavili naključno. Občasno je prihajalo tudi 

do manjših konfliktov zaradi odtujitve posamezne kocke. Posamezni otroci med razvrščanjem 

niso bili najbolj samostojni, želeli so, da se jim pomaga. Nekaj otrok pa je kocke razvrstilo 

skoraj brez težav. Večini otrok je motivacija hitro padla in so se začeli igrati s kockami na 

sebi lasten način. Pri določenih otrocih je bilo zaslediti strah pred rušenjem njihovih stolpov 

zaradi dečka, ki je to zelo rad počel. Ta je tudi ves čas, ko so drugi gradili stolpe, tekal po sobi 

in plezal na mize, s čimer je izražal svoj notranji nemir, ki je bil za druge otroke moteč 

dejavnik.  

 

6.2.4 Primerjava odzivov otrok drugega dne  

 

6.2.4.1 Lokomotorni odzivi otrok 

 

Tabela 6: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni  in kontrolni 

skupini 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 2 15,4 10 76,9 13 100 

KS 0 0 3 21,4 9 64,3 2 14,3 14 100 

skupaj 0 0 4 14,8 11 40,7 12 44,4 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 6 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini je 

kar 76,9 % otrok izvajalo veliko lokomotornih gibanj, v kontrolni skupini pa le 14,3 % otrok. 

Večina otrok v kontrolni skupini je izvajala malo lokomotornih gibanj. Iz rezultatov je 

razvidno, da je eksperimentalna skupina uporabljala bistveno več lokomotornih gibanj kot 

kontrolna. 

 

6.2.4.2 Manipulativni odzivi otrok 

 

Tabela 7: Pogostost pojavljanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni  in v kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 0 0 1 7,7 12 92,3 13 100 

KS 0 0 2 14,3 2 14,3 10 71,4 14 100 

skupaj 0 0 2 7,4 3 11,1 22 81,5 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 7 je razvidna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini je 92,2 % 

otrok uporabljalo veliko manipulativnih gibanj, v kontrolni skupini  je bilo takih 71,4 % 

otrok. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je eksperimentalna skupina uporabljala več 

manipulativnega gibanja kot kontrolna. 
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6.2.4.3 Otroci se vključujejo v dejavnost   

 

Tabela 8: Pogostost pojavljanja vključevanja otrok v ponujene dejavnosti v 

eksperimentalni in kontrolni skupini.  

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 1 7,7 11 84,6 13 100 

KS 0 0 1 7,1 3 21,4 10 71,4 14 100 

skupaj 0 0 2 7,4 4 14,8 21 77,8 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 8 je razvidna manjša razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je 

84,6 % otrok veliko vključevalo v ponujene dejavnosti, v kontrolni skupini pa 71,4 % otrok. 

Na podlagi rezultatov lahko razberemo, da se je v eksperimentalni skupini nekaj več otrok 

vključevalo v ponujene dejavnosti kot v kontrolni skupini. 

  

6.2.4.4 Otrok se pogovarja o vsebini 

 

Tabela 9: Pogostost pojavljanja pogovora otrok o vsebini v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 4 30,8 2 15,4 4 30,8 3 23,1 13 100 

KS 6 42,9 1 7,1 3 21,4 4 28,6 14 100 

skupaj 10 37,0 3 11,1 7 25,9 7 25,9 27 100 

 Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 9 je razvidna manjša razlika med eksperimentalno skupino in kontrolno skupino. V 

eksperimentalni skupini se je o vsebini veliko pogovarjalo 23,1 % otrok, v kontrolni skupini 

pa 28,6 % otrok. Je pa zato opazna razlika med skupinama pri tistih otrocih, ki se niso nič 

pogovarjali o vsebini. Takih je bilo v eksperimentalni skupini 30,8 % otrok, v kontrolni pa 
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42,9 % otrok. Ta podatek je nekoliko presenetljiv, glede na to, da je bila dejavnost v kontrolni 

skupini izvedena v kotičku igralnice ter nekoliko usmerjena v govorno aktivnost. Tako 

rezultati nakazujejo, da se je v bistvu skupaj (malo, srednje in veliko) več otrok pogovarjalo o 

vsebini v eksperimentalni skupini kot pa v kontrolni skupini. 

 

6.2.4.5 Izražanje veselja ob dejavnostih 

 

Tabela 10: Pogostost pojavljanja otrokovega veselja ob dejavnostih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 2 15,4 3 23,1 8 61,5 13 100 

KS 1 7,1 6 42,9 4 28,6 3 21,4 14 100 

skupaj 1 3,7 9 33,3 7 25,9 11 40,7 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 10 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. Največjo razliko med 

skupinama pa lahko zasledimo pri otrocih, ki so se zelo veselili dejavnosti. V eksperimentalni 

skupini je bilo takih kar 61,5 % otrok, v kontrolni skupini pa le 21,4 % otrok. Kar polovica 

otrok kontrolne skupine se dejavnosti ni veselila oziroma se jo je veselila malo. Na podlagi 

prikazanih rezultatov lahko sklepamo, da se je v eksperimentalni skupini veselilo dejavnosti 

več otrok kot v kontrolni skupini. 

 

6.2.4.6 Sklepna misel drugega dne 

 

Otroci eksperimentalne skupine niso imeli nikakršnih omejitev pri  izvajanju lokomotornih 

gibanj, v kontrolni skupini pa je bila neformalno zaželena samo hoja. Vsakršno odstopanje od 

teh pričakovanj je povzročalo nenačrtovane in neželene reakcije v učnem procesu. 

 

V eksperimentalni skupini so otroci manipulirali z različnimi športnimi pripomočki. Te so 

pobirali, jih prenašali, metali. Pri tem je bilo moč zaznati veliko iskanj svojih gibanj in veliko 

ustvarjalnega reševanja. V kontrolni skupini pa so imeli otroci na voljo le kocke, katere niso 

dopuščale večje manipulativne ustvarjalnosti. 
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Otroci eksperimentalne skupine so se nekoliko več vključevali v ponujene dejavnosti v 

primerjavi z otroki kontrolne skupine. Razlika sicer ni velika, saj so  imeli otroci obeh skupin 

na voljo sredstva, s katerimi se tudi sicer radi igrajo. Opazili pa smo, da je v nasprotju z 

eksperimentalno skupino, kjer so otroci pogosto izrazili interes po večkratni ponovitvi igre, v 

kontrolni skupini interes otrok hitro upadel. Posledično je bilo mogoče zaznati tudi več 

veselega odziva v eksperimentalni skupini, saj so igro otrok spremljali vzkliki veselja. Opazna 

je bila tudi razlika med skupinama pri tistih otrocih, ki so se veliko pogovarjali o vsebini. Pri 

tem nas kvantitativen rezultat lahko povsem zavede v napačno ovrednotenje. Menim, da je k 

rezultatu poleg mesta izvedbe dejavnosti pripomoglo tudi dejstvo, da so otroci v 

eksperimentalni skupini iskali izgubljena jajca s tako vnemo, da za pogovor takrat dejansko 

niso imeli časa. Več pogovora je bilo slišati v času, ko so otroci jajca razvrščali in ko je bila 

vodena dejavnost že zaključena (pred kosilom, doma).  

 

6.3 Rezultati in analiza tretjega dne v eksperimentalni in kontrolni skupini  

 

6.3.1 Povzetek priprave za tretji dan 

 

Tretji dan smo za obe skupini (eksperimentalno in kontrolno) pripravili dejavnost z namenom, 

da otroke seznanimo z likovno tehniko, ki vključuje uporabo jajca. 

 

V ta namen smo v eksperimentalni skupini planirali dejavnost tako, da smo povezali področje 

umetnosti s področjem gibanja. Načrtovali smo, da bodo otroci novo tehniko spoznavali s 

pomočjo učne metode igre na igrišču vrtca. 

 

Dejavnost v kontrolni skupini pa smo planirali tako, da je učna vsebina zajemala le področje 

umetnosti. Načrtovali smo metodo praktičnega dela. Predvideno je bilo, da bodo otroci 

ustvarjali pri mizah. 

 

6.3.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v eksperimentalni skupini 

 

Danes smo se prvič seznanjali z novo likovno tehniko. Ustvarjali smo stoje, kar v praksi 

uporabljamo bolj poredko. Otrokom pa je predstavljalo svojevrsten izziv.  
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Večina otrok je naloge opravljala eno za drugo, kar pomeni, da so se najprej nekaj časa 

zadržali pri likovnem ustvarjanju, kasneje pa izvedli določena gibanja v sklopu poligona. 

Posamezniki so se v skladu s svojimi interesi nekaj več časa zadrževali pri likovnem 

ustvarjanju.  

 

Glede na nasmejane obraze otrok lahko sklepamo, da so se med dejavnostjo zabavali, saj so 

med drugim uporabljali igrala, ki jih imamo na igrišču tudi na drugačen način. Vsak otrok se 

je gibal na sebi lasten način, prilagajal gibanje svojim sposobnostim. 

 

Na podlagi vsebine pogovora, ki se je odvijal med likovnim ustvarjanjem in kasneje pri 

pripravi na kosilo, lahko sklepamo, da je danes večina otrok spoznala novo uporabnost jajca. 

 

6.3.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni skupini 

 

To, da so rumenjak zmešali s črno tempera barvo, je pritegnilo pozornost otrok, saj so 

spraševali, kaj bodo ta dan počeli. Otroci so z navdušenjem pomagali pri mešanju zmesi. 

Samostojno so pobarvali risalne liste, ki so jih predhodno pobarvali z voščenkami. 

 

Prvič so se srečali z novo likovno tehniko (praskanko). Nekaj otrok je bilo zelo vztrajnih, 

medtem ko je večini interes hitro upadel. 

 

Na začetku je bila pri mizah velika gneča, ki je nekoliko pokvarila vzdušje v skupini.  
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6.3.4 Primerjava odzivov otrok tretjega dne 

 

6.3.4.1 Lokomotorni odzivi otrok  

 

Tabela 11: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni in v kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 13 100 

KS 1 7,1 7 50,0 6 42,9 0 0 14 100 

skupaj 1 3,7 8 29,6 9 33,3 9 33,3 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 11 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini je 

kar 69,2 % otrok veliko uporabljalo lokomotorna gibanja, v kontrolni skupini pa takega 

otroka ni bilo. Kar polovica otrok kontrolne skupine je malo izvajala lokomotorna gibanja. 

Rezultati kažejo, da je eksperimentalna skupina v primerjavi s kontrolno skupino bistveno več 

uporabljala lokomotorna gibanja.  

 

6.3.4.2 Manipulativni odzivi otrok 

 

Tabela 12: Pogostost pojavljanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 2 15,4 2 15,4 7 53,9 2 15,4 13 100 

KS 1 7,1 2 14,3 5 35,7 6 42,9 14 100 

skupaj 3 11,1 4 14,8 12 44,4 8 29,6 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 12 je razvidna razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino. V eksperimentalni 

skupini je 15,4 % otrok uporabljalo veliko manipulativnega gibanja, v kontrolni skupini pa 

kar 42,9 % otrok. Ta razlika se nekoliko zmanjša, če si pogledamo še rezultate tistih otrok, ki 

so srednje manipulirali s predmeti. Takih otrok je bilo v eksperimentalni skupini veliko več 

kot pa v kontrolni skupini. Rezultati kažejo le nekoliko več manipulativnih gibanj v kontrolni 

skupini, kar pa ne preseneča, saj otroci razen likovnega ustvarjanja niso imeli na razpolago 

drugih izzivov.  

 

6.3.4.3 Vključenost otrok v ponujeno dejavnost 

 

Tabela 13: Pogostost vključevanja otrok v ponujene dejavnost v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 0 0 1 7,7 12 92,3 13 100 

KS 1 7,1 1 7,1 2 14,3 10 71,4 14 100 

skupaj 1 3,7 1 3,7 3 11,1 22 81,5 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 13 je razvidna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je 92,3 

% otrok veliko vključevalo v ponujene dejavnosti, v kontrolni skupini pa 71,4 % otrok. Je bilo 

pa v kontrolni skupini 14,2 % takih otrok, ki se niso oziroma so se malo vključevali v 

ponujeno dejavnost. Iz rezultatov je razvidno, da je se je v eksperimentalni skupini več otrok 

vključevalo v ponujeno dejavnost kot v kontrolni. 
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6.3.4.4 Pogovori otrok o vsebini 

 

Tabela 14: Pogostost pojavljanja  pogovorov  otrok o vsebini v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 5 38,5 3 23,1 3 23,1 2 15,4 13 100 

KS 1 7,1 5 35,7 6 42,9 2 14,3 14 100 

skupaj 6 22,2 8 29,6 9 33,3 4 14,8 27 100 

Legenda: Es – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 14 je opazna majhna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je 

15,4 % otrok veliko pogovarjalo o vsebini, v kontrolni skupini pa 14,3 % otrok. Nekoliko 

večjo razliko med skupinama zasledimo pri otrocih, ki so se srednje in malo pogovarjali o 

vsebini. Takih otrok je bilo skupaj v eksperimentalni skupini 46,2 %, v kontrolni skupini pa 

kar 78,6 % otrok. Rezultati nakazujejo, da se je v eksperimentalni skupini nekoliko manj 

otrok pogovarjalo o vsebini kot v kontrolni, kar pa je bilo tudi za pričakovati glede na to, da 

so otroci ustvarjali blizu skupaj.  

 

6.3.4.5 Izražanje veselja med dejavnostjo 

 

Tabela 15: Pogostost izražanja veselja ob ponujenih dejavnostih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 1 7,7 2 15,4 3 23,1 7 53,9 13 100 

KS 5 35,7 2 14,3 5 35,7 2 14,3 14 100 

skupaj 6 22,2 4 14,8 8 29,6 9 33,3 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 15 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se 

je 53,9 % otrok veliko veselilo dejavnosti, v kontrolni skupini pa le 14,3 % otrok. V kontrolni 

skupini lahko zasledimo podatek, da se  kar 35,7 % otrok ni nič veselilo dejavnosti. Na 

podlagi zbranih rezultatov lahko sklepamo, da se je v eksperimentalni skupini bistveno več 

otrok veselilo dejavnosti kot v kontrolni. 

 

6.3.4.6 Sklepna misel tretjega dne 

 

Glede na to, da je bil način izvedbe med dvema skupinama povsem drugačen, ne preseneča 

dejstvo, da je bila občutna razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino glede izvajanja 

lokomotornih gibanj. V eksperimentalni skupini je veliko otrok ves čas tekalo, plezalo, 

hodilo. Le en deček se je pogosto zadrževal pod toboganom, se tam igral s kamenčki, čez čas 

pa se je ponovno vključil v dejavnost. Otroci v kontrolni skupini so pretežni del poteka 

dejavnosti sedeli pri mizah in ustvarjali. Nekaj otrok je med čakanjem, da pridejo do prostega 

sedeža, le malo tekalo, hodilo od kotička s kockami do miz, kjer je potekala dejavnost. Le en 

deček je ves čas sedel na blazini v kotičku in se v dejavnost, kljub povabilu, ni vključil. 

 

Razlika med skupinama je bila opazna tudi pri izvajanju manipulativnih gibanj. Menimo, da 

je za nekoliko nižje število tistih otrok, ki so v eksperimentalni skupini veliko manipulirali, 

delno krivo tudi dejstvo, da je bila ta dan nekoliko spremenjena funkcionalnost obstoječega 

tobogana. Ta jih je še dodatno vzpodbujala k izvajanju lokomotornih gibanj. 

 

 Otroci eksperimentalne skupine niso potrebovali nobenih dodatnih vzpodbud pri izvajanju 

dejavnosti za razliko od posameznikov v kontrolni skupini, ki so med likovnim ustvarjanjem 

potrebovali veliko vzpodbud.  

 

V eksperimentalni skupini se je nekaj manj otrok pogovarjalo o vsebini kot v kontrolni 

skupini, kar pa nas ne preseneča, saj so bili med dejavnostjo blizu skupaj. V kontrolni skupini 

se je vsebina pogovora navezovala na izkušnje otrok z barvanjem jajc v domačem okolju. V 

eksperimentalni skupini pa so otroci med čakanjem na kosilo predvsem opisovali, kaj so ta 

dan počeli. 

 

V eksperimentalni skupini so otroci že med predstavitvijo poteka današnje dejavnosti veselo 

vzklikali, da bomo tudi danes telovadili na igrišču. Veliko vzklikov veselja smo lahko slišali 
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tudi med spuščanjem po toboganu, tekanju na griček. V kontrolni skupini otroci med 

dejavnostjo niso pokazali večjega veselja. Veseli so bili zlasti takrat, ko smo si skupaj 

ogledali izdelke.  

 

Z odzivom otrok eksperimentalne skupine smo sicer zadovoljni. Pričakovali smo le, da jih bo 

likovna dejavnost bolj pritegnila, zlasti zato, ker so ustvarjali nekoliko drugače kot sicer. 

 

6.4 Rezultati in analiza četrtega dne v eksperimentalni in kontrolni skupini  

 

6.4.1 Povzetek priprave za četrti dan 

 

Četrti dan je bila za eksperimentalno in kontrolno skupino pripravljena dejavnost z namenom, 

da otroke seznanimo z imeni živali, ki se poleg ptic izvalijo iz jajca. 

 

V ta namen smo v eksperimentalni skupini planirali dejavnost tako, da smo povezali področje 

jezika s področjem gibanja. Načrtovali smo, da bodo otroci učno vsebino spoznavali s 

pomočjo učne metode igre na igrišču vrtca. 

 

Dejavnost v kontrolni skupini pa smo planirali tako, da je učna vsebina zajemala le področje 

jezika. Planirali smo metode pripovedovanja, pogovora in igre. 

 

Predvidevali smo, da bodo otroci v času pripovedovanja pravljice sedeli pri mizah, kasneje pa 

vsebino izrazili še verbalno in neverbalno gibajoč se po igralnici. 

 

6.4.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v eksperimentalni skupini  

 

Kljub preprostemu pravilu, da se ob cingljanju zvončka zberemo na dogovorjenem mestu, se 

kar nekaj otrok ni takoj odzvalo. Nadaljevali so s premagovanjem ovir. Menimo, da je k temu 

botrovalo dejstvo, da smo za današnjo dejavnost že obstoječim igralom dodali rekvizite, ki so 

jih vzpodbujali k izvajanju različnih lokomotornih gibanj. Tako smo morali otroke večkrat 

povabiti, da se nam pridružijo. Ob drugem cingljanju je igra potekala brez težav. 
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Živali, ki so bile vključene v načrtovano dejavnost, je večina otrok že poznala, ravno tako 

način njihovega gibanja. Otroci so jih tako med igro brez težav poimenovali. Pri posnemanju 

gibanja pa je prišla do izraza njihova ustvarjalnost. V zaključnem delu smo ob petju 

posnemali gibanje račk ter se vrnili v igralnico. 

 

6.4.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni skupini  

 

Pri obnavljanju vsebine je večina otrok zgodbico le poslušala, posamezniki pa so sodelovali 

pri opisovanju in izražanju različnih čustev. Veliko bolj aktivni so bili ob gibalnem 

uprizarjanju vsebine. Tu so se lahko gibali v skladu s svojimi vlogami, vendar še vedno 

omejeno, saj tek po sobi ni bila najbolj zaželena oblika gibanja.  

 

 V samo uprizoritev so bili vključeni posamezni rekviziti, ki so še dodatno motivirali otroke. 

Kar nekaj otrok se je v samo vsebino zgodbe tako vživelo, da so različna čustvena stanja 

izrazito izražali tako z gibi telesa kot tudi s samim zvokom.  

 

6.4.4 Primerjava odzivov otrok četrtega dne  

 

6.4.4.1 Lokomotorni odzivi otrok 

 

Tabela 16: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 2 15,4 5 38,5 6 46,2 13 100 

KS 1 7,1 2 14,3 6 42,9 5 35,7 14 100 

skupaj 1 3,7 4 14,8 11 40,7 11 40,7 27 100 

Legenda: Es – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 16 je razvidna razlika med skupinama. V eksperimentalni skupini je 46,2 % otrok 

veliko uporabljalo lokomotorna gibanja, v kontrolni pa 35,7 % otrok. V eksperimentalni 

skupini ni bilo nobenega otroka takega, ki se ne bi gibal. V kontrolni skupini pa smo lahko 
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zasledili 7,1 % takih otrok. Rezultati nakazujejo, da je eksperimentalna skupina izvajala malo 

več lokomotornih gibanj kot kontrolna. 

 

6.4.4.2 Manipulativni odzivi otrok 

 

Tabela 17: Pogostost pojavljanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 13 100 0 0 0 0 0 0 13 100 

KS 11 78,6 0 0 1 7,1 2 14,3 14 100 

skupaj 24 88,9 0 0 1 3,7 2 7,4 27 100 

Legenda: Es – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 17 je razvidna razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino. V eksperimentalni 

skupini ni bilo nobenega otroka, ki bi veliko manipuliral s predmeti, v kontrolni skupini pa je 

bilo takih 14,3 % otrok. Iz rezultatov lahko razberemo, da je v kontrolni skupini malo več 

otrok veliko izvajalo manipulativna gibanja kot v eksperimentalni skupini.  

 

6.4.4.3 Vključenost otrok v ponujeno dejavnost 

 

Tabela 18: Pogostost vključevanja otrok v ponujene dejavnosti v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 3 23,1 9 69,2 13 100 

KS 1 7,1 2 14,3 3 21,4 8 57,1 14 100 

skupaj 1 3,7 3 11,1 6 22,2 17 63,0 27 100 

Legenda: Es – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 18 je razvidna razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se je 69,2 

% otrok veliko vključevalo v ponujene dejavnosti, v kontrolni skupini pa 57,1 % otrok. Se pa 

slaba četrtina otrok kontrolne skupine ni nič vključevala v ponujeno dejavnost oziroma se je 

malo vključevala. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se je v 

eksperimentalni skupini več otrok vključevalo v ponujene dejavnosti kot v kontrolni. 

 

6.4.4.4 Pogovori otrok o vsebini 

 

Tabela 19: Pogostost pojavljanja pogovorov otrok o vsebini v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 7 53,9 3 23,1 1 7,7 2 15,4 13 100 

KS 3 21,4 2 14,3 3 21,4 6 42,9 14 100 

skupaj 10 37,0 5 18,5 4 14,8 8 29,6 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 19 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se 

je 15,4 % otrok veliko pogovarjalo o vsebini, v kontrolni pa kar 42,6 % otrok. Je pa razlika 

med skupinama nekoliko manjša, če primerjamo rezultate tistih, ki so se malo in srednje 

pogovarjali o vsebini. Podatki kažejo, da se je v eksperimentalni skupini manj otrok 

pogovarjalo o vsebini kot v kontrolni, kar pa ni presenetljiv podatek, saj je bilo že samo 

načrtovanje dejavnosti v kontrolni skupini veliko bolj usmerjeno v govorno aktivnost otrok.  
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6.4.4.5 Izražanje veselja med dejavnostjo 

 

Tabela 20: Pogostost izražanja veselja ob ponujenih dejavnostih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 2 15,4 1 7,7 2 15,4 8 61,5 13 100 

KS 5 35,7 6 42,9 1 7,1 2 14,3 14 100 

skupaj 7 25,9 7 25,9 3 11,1 10 37,0 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 20 je razvidna bistvena razlika med obema skupinama. V eksperimentalni skupini se 

je 61,5 % veliko veselilo dejavnosti, v kontrolni skupini pa le 14,3 % otrok. V kontrolni 

skupini se velika večina otrok ni nič veselila dejavnosti oziroma se je malo veselila 

dejavnosti. Pridobljeni rezultati nakazujejo, da se je v eksperimentalni skupini bistveno več 

otrok veselilo dejavnosti. 

 

6.4.4.6 Sklepna misel četrtega dne 

 

Glede na to, da so otroci eksperimentalne skupine spoznavali učno snov v povezavi področja 

jezika s področjem gibanja, jim je bilo tudi med dejavnostjo omogočeno izvajanje različnih 

lokomotornih gibanj, zlasti takih, ki jih otroci vsakodnevno ne izvajajo, so pa za njihov 

nemoten gibalni razvoj zelo pomembna. Otroci so se veliko plazili, lazili in plezali. V 

kontrolni skupini smo lahko s področja lokomotornega odziva opazili predvsem hojo. Le en 

deček je večino časa tekal po sobi. S svojim gibanjem je predstavljal moteči dejavnik učnega 

procesa. 

 

Dejavnost v eksperimentalni skupini je bila načrtovana tako, da otrokom ni nudila možnosti 

manipuliranja z materiali in s predmeti. 

 

V kontrolni skupini pa so posamezni otroci veliko manipulirali s knjigo. Ta gibanja so bila 

sicer omejena, saj otroke učimo, kako ustrezno rokujemo s knjigami.  
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Otroci v eksperimentalni skupini so se v večini primerov v ponujene dejavnosti vključevali 

brez dodatnih vzpodbud, medtem ko je bilo otroke v kontrolni skupini potrebno občasno 

vzpodbujati.  

 

Otroci eksperimentalne skupine so se v večji meri usmerili v neverbalno izražanje značilnosti 

posamezne živali. Posamezniki pa so tudi posnemali oglašanje določenih živali. Otroci 

kontrolne skupine so bili veliko govorno aktivni med samo uprizoritvijo vsebine zgodbe ter 

ogledom same knjige. 

 

Večina otrok v eksperimentalni skupini je izrazila svoje veselje že ob sami predstavitvi 

dejavnosti v sobi. Tudi kasneje so ob uspešnem premagovanju različnih ovir ter ob gibalnem 

posnemanju posamezne živali izražali veliko veselja. Pri otrocih kontrolne skupine tudi ta dan 

nismo zasledil pretiranega veselja med izvajanjem dejavnosti.  

 

Izvedba dejavnosti in sam odziv otrok eksperimentalne skupine ni popolnoma izpolnil naših 

pričakovanj. Opazili smo, da so bili otroci na začetku glavnega dela nekoliko zmedeni. 

Predvidevamo, da nismo bili dovolj jasni pri razlagi pravila igre, saj kasneje tega občutka 

nismo imeli več. 

 

6.5 Rezultati in analiza petega dne  v eksperimentalni in kontrolni skupini 

 

6.5.1 Povzetek priprave za peti dan 

 

Peti dan smo za eksperimentalno in kontrolno skupino pripravili dejavnost z namenom, da 

otroke seznanimo s kulturnimi običaji, ki vključujejo uporabo jajc. 

 

V ta namen smo v eksperimentalni skupini planirali dejavnost tako, da smo povezali področje 

družbe s področjem gibanja. Načrtovali smo, da bodo otroci kulturni običaj (iskanje pisanic) 

spoznavali s pomočjo učne metode igre na igrišču vrtca. 

 

Dejavnost v kontrolni skupini pa smo planirali tako, da je učna vsebina zajemala le področje 

družbe. Planirali smo metodi pripovedovanja in igre.  
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6.5.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v eksperimentalni skupini 

 

Otroci so ves čas poteka dejavnosti sledili navodilom igre in bili tako zavzeti, da smo morali 

igro na željo otrok večkrat ponoviti. Pri tem število »jajc« v kanglici ni igralo nobene vidne 

vloge, vsaj otroci se niso ozirali na to. Ob vsakem jajcu, ki so ga na igrišču našli, pa so izrazili 

veliko veselja. Medtem ko so iskali jajca med, pod, nad ovirami na igrišču, so izvajali različna 

gibanja, prilagojena njihovim sposobnostim. Prav tako so sami prilagajali intenzivnost 

izvajanja lokomotornih gibanj. 

 

Kako intenzivno so otroci doživljali vsebino igre, priča tudi dejstvo, da so v popoldanskem 

času na igrišču odkrili še nekaj skritih jajc, ki so jih prej spregledali. Z navdušenjem so jih 

kazali nam, otrokom, predvsem pa staršem, ki so prihajali po njih. 

 

6.5.3 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni skupini 

 

Otroci so se seznanili s kulturnim običajem – zbijanja jajc. Pravilo igre so v večini primerov 

upoštevali in žogo kotalili proti »jajcu«. Nekateri so bili zelo motivirani za igro, posamezniki 

pa so se raje igrali z žogo. 

 

Zadovoljstvo ob igri z žogami je večina otrok izražala z nasmehom na obrazu, slišali smo tudi 

posamezne vzklike veselja. Občasno je prihajalo do manjših konfliktnih situacij. Otroci so se 

namreč jezili in jokali, če je kdo pobral njihovo žogo. V večini primerov so otroci nastalo 

situacijo rešili sami, nekajkrat pa smo morali posredovati tudi strokovni delavci. 
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6.5.4 Primerjava odzivov otrok petega dne 

 

6.5.4.1 Lokomotorni odzivi otrok  

 

Tabela 21: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 2 15,4 2 15,4 9 69,2 13 100 

KS 0 0 1 7,1 3 21,4 10 71,4 14 100 

skupaj 0 0 3 11,1 5 18,5 19 70,4 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 21 je razvidna manjša razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino. V 

eksperimentalni skupini je 69,2 % otrok uporabljalo veliko lokomotornih gibanj, v kontrolni 

skupini pa 71,4 % otrok. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni bistvenih razlik pri izvajanju lokomotornih gibanj. 

 

6.5.4.2 Manipulativni odzivi otrok 

 

Tabela 22: Pogostost pojavljanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 1 7,7 11 84,6 13 100 

KS 0 0 1 7,1 3 21,4 10 71,4 14 100 

skupaj 0 0 2 7,4 4 14,8 21 77,8 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 22 je razvidna razlika med skupinama. V eksperimentalni skupini je 84,6% otrok 

veliko uporabljalo manipulativna gibanja, v kontrolni skupini pa 71,4% otrok. Na podlagi 
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pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je eksperimentalna skupina malo več uporabljala 

manipulativna gibanja kot kontrolna. 

 

6.5.4.3 Vključenost otrok v ponujeno dejavnost 

 

Tabela 23: Pogostost otrokovega vključevanja v ponujene dejavnosti v eksperimentalni 

in kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 1 7,7 1 7,7 11 84,6 13 100 

KS 0 0 1 7,1 5 35,7 8 57,1 14 100 

skupaj 0 0 2 7,4 6 22,2 19 70,4 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 

 

Iz tabele 23 je razvidna razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino. V eksperimentalni 

skupini se je 84,6 % otrok veliko vključevalo v ponujeno dejavnost, v kontrolni skupini pa 

57,1 % otrok. Rezultati nakazujejo, da so se otroci eksperimentalne skupine več vključevali v 

ponujene dejavnosti kot otroci kontrolne skupine. 

 

6.5.4.4 Pogovori otrok o vsebini 

 

Tabela 24: Pogostost pojavljanja pogovorov otrok o vsebini v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 5 38,5 3 23,1 3 23,1 2 15,4 13 100 

KS 7 50,0 4 28,6 2 14,3 1 7,1 14 100 

skupaj 12 44,4 7 25,9 5 18,5 3 11,1 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek 
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Iz tabele 24 je razvidna razlika med skupinama. V eksperimentalni skupini se je veliko in 

srednje veliko otrok skupaj pogovarjalo o vsebini  38,5 % otrok, v kontrolni skupin pa 21,4 % 

otrok. Se pa v kontrolni skupini kar polovica otrok ni nič pogovarjala o vsebini. Tako rezultati 

nakazujejo, da so se otroci v eksperimentalni skupini občutno več pogovarjali o vsebini kot 

otroci v kontrolni skupini. 

 

6.5.4.5 Izražanje veselja med dejavnostjo 

 

Tabela 25: Pogostost izražanja veselja ob ponujenih dejavnostih v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 nič Malo srednje veliko skupaj 

N % N % N % N % N % 

ES 0 0 2 15,4 4 30,8 7 53,9 13 100 

KS 0 0 3 21,4 5 35,7 6 42,9 14 100 

skupaj 0 0 5 18,5 9 33,3 12 44,4 27 100 

Legenda: ES – eksperimentalna skupina; KS – kontrolna skupina; N – število otrok; % – 

odstotek  

 

Iz tabele 25 je razvidna razlika med skupinama. V eksperimentalni skupini se je 53,9 % otrok 

veliko veselilo ponujenih dejavnosti, v kontrolni pa 42,9 %. Na podlagi rezultatov lahko 

razberemo, da so se v eksperimentalni skupini nekoliko bolj veselili dejavnosti kot v 

kontrolni.  

 

6.5.4.6 Sklepna misel petega dne 

 

Glede na to, da smo dejavnost v kontrolni skupini izvedli s pomočjo žog, ni presenetljivo 

dejstvo, da je bila razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino pri izvajanju 

lokomotornih gibanj majhna. Kljub temu so otroci eksperimentalne skupine zelo veliko tekali, 

malo manj hodili, plezali čez ovire, skakali.  

 

Otroci v kontrolni skupini so več hodili, se plazili pod mizami. Posamezniki so tudi skakali in 

tekali. Slednje lokomotorno gibanje ni bilo najbolj zaželeno. 
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V eksperimentalni skupini so otroci učno sredstvo (jajca iz kolaža) predvsem pobirali, 

preprijemali in ga polagali v kanglice. Ti pripomočki so poskrbeli, da je bila igra zanimiva, 

obenem pa so jim omogočali, da so manipulirali z njimi na sebi lasten način. Otroke so tudi 

vzpodbujali k razmišljanju, saj so morali sami poiskati način in pot do iskanega predmeta. V 

kontrolni skupini je bilo predvsem zaželeno, da otroci žoge kotalijo.  

 

Otroke v eksperimentalni skupini je že sama predstavitev vsebine skupaj z uporabljenim 

učnim sredstvom očitno tako pritegnila, da dodatne vzpodbude za vključevanje v dejavnost 

niso bile potrebne. O veliki motiviranosti priča tudi dejstvo, da smo morali igro na željo otrok 

nekajkrat ponoviti. V kontrolni skupini pa so otroke pritegnile žoge, s katerimi se otroci radi 

igrajo. Posamezne otroke smo morali nekajkrat vzpodbuditi, da so sledili navodilom igre. 

 

Kot smo že predhodno omenili, so se otroci eksperimentalne skupine med igro zabavali, saj 

smo pogosto slišali otroški smeh ter vzklike veselja ob uspešno najdenem jajcu. Nekoliko 

slabši so bili rezultati pri beleženju konstruktivnih pogovorov otrok, saj jih tekom izvajanja 

dejavnosti nismo slišali veliko. Več smo jih zasledili v času priprave na kosilo. Takrat se je 

vsebina pogovora navezovala predvsem na vsebino dejavnosti (pripovedovali so, kje so našli 

jajčka, kam so plezali).  

 

Tudi otroci kontrolne skupine so bili ta dan pogosto nasmejani. Predvsem takrat, ko so zadeli 

večjo žogo (jajce). Ta dan so bili rezultati opazovanja konstruktivnega pogovora o vsebini v 

kontrolni skupini najnižji. Opazen je ponavljajoči se vzorec, saj se očitno otroci, ki so gibalno 

manj aktivni, konstruktivno pogovarjajo o vsebini med samo dejavnostjo, veliko več pa po 

zaključeni dejavnosti. 
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6.6 Skupni rezultati in analiza po posameznih odzivih otrok za pet dni 

skupaj 

  

6.6.1 Ovrednotenje hipotez 

 

6.6.1.1 H1 (hipoteza 1) Otroci v eksperimentalni skupini bodo veliko več izvajali 

lokomotorna gibanja kot otroci v kontrolni skupini. 
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Graf 1: Pogostost izvajanja lokomotornih gibanj v eksperimentalni in kontrolni skupini 

v času poteka pedagoškega eksperimenta. 

 

Na podlagi rezultatov grafa 1 lahko razberemo, da so skoraj vse dni poteka pedagoškega 

eksperimenta otroci eksperimentalne skupine veliko več izvajali različna lokomotorna gibanja 

kot otroci kontrolne skupine. Zlasti bi opozorili na dejstvo, da je pri eksperimentalni skupini v 

vseh dneh najvišji odstotek izražen pri »veliko«, v kontrolni skupini pa le v petem dnevu. 

Samo peti dan je bilo število tistih otrok eksperimentalne skupine, ki so veliko izvajali 

lokomotorna gibanja, primerljivo s številom otrok v kontrolni skupini. To je v skladu s 

pričakovanji, saj so ta dan tudi v kontrolni skupini dejavnost izvajali z vključitvijo gibanja z 
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žogo. V kontrolni skupini je zlasti opazen delež tistih otrok, ki so malo ali nič izvajali 

lokomotorna gibanja, kar je zaskrbljujoč podatek. 

 

Glede na predstavljene rezultate lahko potrdimo hipotezo 1. Otroci eksperimentalne skupine 

so veliko več izvajali lokomotorna gibanja kot otroci kontrolne skupine. 

 

6.6.1.2 H2 (hipoteza 2) Otroci v eksperimentalni skupini bodo pogosteje manipulirali z 

različnimi predmeti kot otroci v kontrolni skupini. 
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Graf 2: Pogostost izvajanja manipulativnih gibanj v eksperimentalni in kontrolni 

skupini v času poteka pedagoškega eksperimenta. 

 

Rezultati grafa 2 nakazujejo, da so otroci eksperimentalne skupine tri dni veliko več 

manipulirali s predmeti kot otroci kontrolne skupine. Izrazita razlika med skupinama je 

predvsem pri odstotku tistih, ki so manipulirali veliko. Dva dni pa so bili rezultati 

eksperimentalne skupine primerljivi z rezultati kontrolne skupine. Četrti dan je bil v obeh 
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skupinah odstotek tistih otrok, ki niso nič manipulirali, zelo visok. Pri tem moramo opozoriti 

na dejstvo, da sta bili ta dan v obeh skupinah načrtovani dejavnosti izvedeni tako, da nista 

vključevali uporabe različnih sredstev. 

 

Glede na predstavljene rezultate lahko delno potrdimo hipotezo 2. Otroci eksperimentalne 

skupine so večino dni pogosteje manipulirali z različnimi predmeti kot otroci kontrolne 

skupine. 

 

6.6.1.3 H3 (hipoteza 3) Otroci eksperimentalne skupine se bodo več konstruktivno (z 

razumevanjem) pogovarjali o vsebini kot otroci v kontrolni skupini. 
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Graf 3: Pogostost konstruktivnega pogovora otrok o vsebini v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 

Na podlagi rezultatov grafa 3 lahko sklepamo, da so se vse dni poteka pedagoškega 

eksperimenta otroci eksperimentalne skupine manj konstruktivno pogovarjali o vsebini kot 

otroci kontrolne skupine. Opozorili bi na visok odstotek otrok eksperimentalne skupine, ki se 
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niso nič pogovarjali o vsebini med dejavnostjo. Ta podatek nas je napeljal na dodatno 

razmišljanje o dogajanju. Na podlagi zbranih dejstev smo prišli do sklepa, da je bila 

motivacija otrok za izvajanje gibalnih vsebin v eksperimentalni skupini tako visoka, da so 

vsebino z govorom lahko izrazili šele po koncu dejavnosti. To potrjuje tudi dejstvo, da so se 

otroci kontrolne skupine peti dan, ko je dejavnost vključevala gibanja z žogo, veliko manj 

pogovarjali o vsebini kot druge dni poteka pedagoškega eksperimenta.  

 

Glede na predstavljene rezultate lahko ovržemo hipotezo 3. Otroci eksperimentalne skupine 

se niso več konstruktivno pogovarjali o vsebini kot otroci kontrolne skupine. 

 

6.6.1.4 H 4 (hipoteza 4) Pri otrocih v eksperimentalni skupini bo zaznano več prijetnih 

čustev (smeh, navdušenje) kot pri otrocih v kontrolni skupini.  
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Graf 4: Pogostost pojavljanja veselega odzivanja v eksperimentalni in kontrolni skupini. 

 

Na podlagi grafa 4 lahko razberemo, da so se otroci eksperimentalne skupine vse dni poteka 

pedagoškega eksperimenta bolj veselili dejavnosti kot pa otroci kontrolne skupine. Opozorili 
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bi na dejstvo, da je v eksperimentalni skupini vse dni najvišji odstotek prav pri tistih otrocih, 

ki so se veliko veselili dejavnosti, kar nas ne preseneča. Obenem pa je potrebno opozoriti tudi 

na dejstvo, da je v kontrolni skupini opazen velik odstotek tistih, ki so se malo ali se niso 

veselili dejavnosti, kar pa je zaskrbljujoč podatek. Zlasti če se zavedamo, kako pomemben 

motivacijski element ima zabava (smeh) pri učenju.  

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko potrdimo hipotezo 4. Pri otrocih eksperimentalne 

skupine smo zaznali več prijetnih čustev kot pa pri otrocih kontrolne skupine. 

 

6.6.1.5 H 5 (hipoteza 5) Otroci v eksperimentalni skupini se bodo pogosteje več 

vključevali v ponujene dejavnosti kot otroci v kontrolni skupini. 
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Graf 5: Pogostost vključevanja otrok v ponujene dejavnosti v eksperimentalni in 

kontrolni skupini. 

 

Rezultati, predstavljeni v grafu 5, nakazujejo, da smo v eksperimentalni skupini zaznali več 

otrok, ki so se veliko vključevali v dejavnost kot v kontrolni skupini, kljub temu, da v obeh 

skupinah izrazito izstopa odstotek tistih, ki so se veliko vključevali v dejavnosti. Je pa opazen 
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nekoliko višji odstotek tistih, ki se niso nič ali so se malo vključevali v dejavnosti v kontrolni 

skupini. Otroci eksperimentalne skupine so bili notranje motivirani za dejavnost, medtem ko 

smo morali otroke kontrolne skupine kar pogosto dodatno vzpodbujati. 

 

Glede na predstavljene rezultate lahko potrdimo hipotezo 5. Otroci eksperimentalne skupine 

so se pogosteje vključevali v ponujeno dejavnost kot otroci kontrolne skupine.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Gibanje je otrokova primarna potreba. Medtem ko hodi, teka, pleza ... spoznava svet, ki ga 

obdaja. Ustrezen gibalni razvoj vzpodbuja tudi njegov razvoj na vseh ostalih področjih 

razvoja. 

 

Glede na to, da se čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu, postopoma podaljšuje, moramo tudi 

vrtci, z ustreznim vzgojnim pristopom, otrokom ponuditi čim bolj optimalne pogoje za njegov 

ustrezen gibalni oziroma celostni razvoj. 

 

Kakšnega vzgojnega pristopa se pri delu z otroku poslužujemo, pa je odvisno od več 

dejavnikov. Prav gotovo ima tu najpomembnejšo vlogo vodstvo ter strokovna usposobljenost 

strokovnih delavcev. 

 

S pomočjo eksperimentalne naloge smo želeli ugotoviti, kateri izmed dveh izvedbenih 

kurikulumov omogoča otroku skladnejši celostni razvoj. 

 

Eksperiment je potekal en teden v različnih okoljih (eksperimentalna skupina je dejavnosti 

izvajala na prostem, kontrolna skupina pa v igralnici). Vanj sta bili vključeni dve skupini od 

2- do 3-letnih otrok enote Želvica vrtca Vrhnika. Pedagoški eksperiment je bil izveden tako, 

da so v eksperimentalni skupini otroci spoznavali vsebino s pomočjo gibalnih vsebin, v 

kontrolni skupini pa so otroci spoznavali isto vsebino s pomočjo tako imenovanega 

tradicionalnega vzgojnega pristopa. V obeh skupinah sta strokovni delavki s pomočjo 

opazovalnega lista beležili odzive otrok na gibalnem, socialnem, čustvenem in kognitivnem 

področju. Tako smo spremljali naslednje odzive otrok: lokomotorna in manipulativna gibanja, 

vključevanje otrok v ponujene dejavnosti, navdušenje otrok ob izvajanju dejavnosti in 

pogovore otrok o vsebini dejavnosti. Zavedamo se, da ne moremo tako ozko gledati na 

posamezno razvojno področje, vendar se nam je v danih okoliščinah zdel ta izbor najbolj 

optimalen. Odzivi otrok so se beležili s pomočjo 4-stopenjske ocenjevalne lestvice. Tako je ob 

koncu dejavnosti vsaka vzgojiteljica oddelka ocenila odzivnost posameznega otroka. S 

pomočjo pridobljenih rezultatov smo poskušali odgovoriti na postavljene hipoteze.  
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Pridobljeni rezultati so potrdili hipotezo 1. Otroci  eksperimentalne skupine so ves čas poteka 

pedagoškega eksperimenta izvajali različna lokomotorna gibanja. Zelo veliko so tekali, hodili, 

plezali, skakali ... Gibanja so prilagajali svojim sposobnostim. Otrok ni bilo potrebno dodatno 

vzpodbujati. Menimo, da jih je že sam prostor dovolj motiviral. 

 

Lokomotorna gibanja v kontrolni skupini niso bila v naprej načrtovana. Tu so bila 

lokomotorna gibanja, kot sta tek in plezanje prej nezaželena, saj sta predstavljala moteči 

dejavnik učnega procesa. Predpostavljamo, da je otroke v kontrolni skupini pri izvajanju 

lokomotornih gibanj omejevala že sama velikost igralnice in sorazmerno veliko število otrok 

v njej, posredno pa tudi strokovni delavki z izražanjem skrbi za varnost otrok.  

 

V eksperimentalni skupini so bila manipulativna gibanja bolj ali manj v naprej načrtovana, saj 

so otroci med dejavnostjo pogosto uporabljali različne športne pripomočke. Le-te so prenašali, 

preprijemali, metali in zlagali. Določeno gibanje je bilo povezano s pravilom igre. Med 

samim manipulativnim gibanjem so bili otroci primorani razmišljati, saj so samo tako uspešno 

rešili nalogo. Intenzivnost pa je vsak otrok prilagajal svojim sposobnostim.  

 

V kontrolni skupini so bila manipulativna gibanja vedno v naprej načrtovana in točno 

določena. Otroci so tako rokovali s knjigami, kockami, voščenkami, svinčniki, žogami. Razen 

pri igri z žogami niso imeli možnosti predmete metati, prenašati. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov hipoteze 2 nismo sprejeli. Opozorili pa bi, da je bila 

kvaliteta manipulativnih gibanj v eksperimentalni skupini in kontrolni skupini različna. 

 

Otrok eksperimentalne skupine med samo dejavnostjo nismo ravno pogosto slišali, da bi se 

konstruktivno pogovarjali o vsebini. Veliko  boljši odziv smo zasledili takrat, ko smo bili med 

dejavnostjo blizu skupaj ter med vračanjem v vrtec in pripravo na kosilo. Takrat so otroci na 

novo pridobljene izkušnje povezovali z izkušnjami, ki so jih imeli od doma,  pripovedovali so 

o vsebini dejavnosti, o živalih, ki so najbolj pritegnile njihovo pozornost. Po poročanju 

staršev so o sami vsebini dejavnosti pripovedovali tudi doma. V tem šolskem letu sem prvič 

naletela na tak pozitiven odziv staršev, saj so vsak dan spraševali o vsebini dejavnosti. S 

pomočjo njihovega zadovoljstva smo tudi veliko lažje izvedli pedagoški eksperiment, saj so 

poskrbeli, da so bili otroci vsakodnevno ustrezno obuti in oblečeni.  
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Otroke kontrolne skupine so k pogovoru vzpodbujale knjige in druga sredstva, s pomočjo 

katerih je vzgojiteljica izvedla dejavnost. Pomembno vlogo pri tem odzivu otrok smo imeli 

tudi sami, saj smo jih z različnimi vprašanji, odgovori posredno vzpodbujali k pogovoru.  

 

Če primerjamo odzive obeh skupin, lahko ugotovimo, da v kvantitativnem smislu rezultati 

pričajo o boljšem odzivu kontrolne skupine. V kolikor pa gledamo na kvaliteto odziva otrok, 

pa lahko povemo, da so rezultati veliko boljši v eksperimentalni skupini. Na podlagi 

spremljanja odziva otrok lahko razberemo, da so se otroci eksperimentalne skupine manj 

pogovarjali o vsebini na sami dejavnosti kot otroci kontrolne skupine, vendar veliko več izven 

vodene dejavnosti, zato smatramo, da postavljene hipoteze 3 ne moremo niti sprejeti niti 

zavrniti, vsekakor pa nam daje napotek, da je potrebno tovrstno zbiranje podatkov spremeniti. 

 

Otroci eksperimentalne skupine so se v večini primerov vsakodnevno veselili dejavnosti. To 

je bilo opazno že pri sami najavi dejavnosti kot tudi med samo izvedbo. O tem so pričali 

nasmejani obrazi otrok kot tudi pogosto slišani vzkliki veselja.  

 

V kontrolni skupini takih odzivov nismo zasledili. Nekaj veselja so otroci izrazili le ob 

uspešnem likovnem ustvarjanju ter pred in med igro z žogami.  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko hipotezo 4 sprejmemo. 

 

V eksperimentalni skupini so se otroci v ponujene dejavnosti vključevali brez dodatnih 

vzpodbud. Tudi tisti, ki jim je interes nekoliko upadel, so se čez čas ponovno vključili v 

dejavnost.  

 

V kontrolni skupini pa  ponujene dejavnosti niso tako pritegnile otrok. V večini primerov je 

bila pozornost otrok kratkotrajna, sploh takrat, ko so pri delu naleteli na težave (lepljenje 

prstov, podiranje stolpov ...). Strokovni delavci smo morali veliko otrok pogosto vzpodbujati, 

da so se vključili v ponujeno dejavnost. 

 

Na podlagi rezultatov, pridobljenih s pomočjo opazovanja otrok, smo lahko postavljeno 

hipotezo 5 sprejeli, saj so se otroci eksperimentalne skupine pogosteje vključevali v ponujene 

dejavnosti kot otroci kontrolne skupine. 
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Ob koncu pedagoškega eksperimenta se lahko vprašamo, kaj nas zadržuje, da ne vključujemo 

gibalnih vsebin pogosteje v samo dejavnost. 

 

Predvidevamo, da ta strah pred nemočjo obvladovanja živahne skupine izvira predvsem iz 

osebne nepripravljenosti prilagajanja dejavnosti primarnim potrebam otrok, pri čemer se 

zrcalijo tudi subjektivni pogledi strokovnih delavcev na področje gibanja. V kolikor pa 

preizkusimo tovrsten način dela, začutimo in vidimo navdušenje otrok, pretok informacij med 

otroki in od otrok do staršev, lahkoto vodenja otrok po sami dejavnosti, uvidimo, da ima 

tovrstni vzgojni pristop več pozitivnih lastnosti. Vsekakor pa bom s tem vzgojnim pristopom 

še nadaljevala, saj je za otroke veliko bolj zanimiv, zame pa v izvedbenem smislu veliko lažji. 

 

Vrtec je kraj, kjer otrok preživi pretežni del dneva. V tem času mu moramo omogočiti, da bo 

lahko v zaprtem prostoru ali na prostem razvijal in uporabil vse svoje potenciale na 

kognitivnem, socialnem, emocionalnem ter gibalnem področju. 
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PRILOGA 1 

 

Zaporedna številka otroka -------------------- 

 

GIBANJE (G) 

Vrednotenje: A- izvaja lokomocije;  B -  manipulira s predmeti 

 

KOGNITIVNO PODROČJE (K) 

Vrednotenje:  A - otrok se pogovarja se o vsebini 

 

SOCIALNO PODROČJE (S) 

Vrednotenje: A – otrok se vključuje  ponujeno dejavnost 

 

EMOCIONALNO PODROČJE (E) 

Vrednotenje: A – se veseli dejavnosti 

 

Vrednost: 1 - nič;   

                 2 - malo; 

                 3 - srednje; 

                 4 - veliko; 

 

 

REZULTATI: 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek 

G - A      

G -B      

K - A      

S -A      

E - A      

 


