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IZVLEČEK

ANALIZA PLAVALNEGA TEČAJA TRETJEŠOLCEV OSNOVNE ŠOLE ŠENČUR

Namen  diplomskega  dela  je  bil  ugotoviti  uspešnost  plavalnih  tečajev  za  učence  tretjega 

razreda  osnovne šole.  Uporabljeni  so bili  podatki  šestih  generacij  tretješolcev,  vključno z 

generacijo 2011/2012, ki sem jo na tečaju tudi sama spremljala in sodelovala pri ocenjevanju. 

Na  podlagi  20-urnega  plavalnega  tečaja  in  pridobljene  dokumentacije  je  bila  izvedena 

pedagoška  raziskava,  v  katero  je  bilo  vključenih  463  tretješolcev.  Pri  ocenjevanju  smo 

uporabili  8-stopenjsko lestvico,  ki  jo  je  predpisalo  Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost, 

kulturo in šport.

Z razliko ocen med začetnim in končnim testiranjem je bil izračunan napredek v plavalnem 

znanju tretješolcev. Hkrati se je primerjal napredek učencev glede na spol. 

Raziskava je pokazala, da je tečaj plavanja občutno vplival na napredek v znanju plavanja 

tretješolcev.  Na začetku tečaja je bilo evidentiranih  100 plavalcev,  kar je le  21,6 % vseh 

učencev prijavljenih na tečaj. Zadnji dan tečaja pa je število plavalcev naraslo na 365, kar 

predstavlja 78,8 % vseh tretješolcev vključenih v raziskavo.

Rezultati primerjalnega testa glede na spol učencev so pokazali, da so bile deklice nekoliko 

uspešnejše v napredovanju, ob prehodu od neplavalca k plavalcu. Odstotek plavalk se je s 

tečajem zvišal za 63,5 %, odstotek plavalcev pri dečkih pa za 52,2 %.

KLJUČNE BESEDE:        
- učenje plavanja

- plavalni tečaj

- plavalno znanje

- plavalne sposobnosti

- 3. razred

- bronasti delfin, srebrni delfin in zlati delfin
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ABSTRACT

SWIMMING COURSE RESEARCH IN THIRD GRADE OF PRIMARY SCHOOL 

ŠENČUR

The study evaluated effectiveness of swimming courses for children in the third grade. Six 

generations data were used, including the year 2011/2012, witch I monitor and evaluate itself. 

The research, based on the 20 hours swimming course and the documentation, has included 

463 pupils. The eight-scale ranking, created by the Ministry of Education, Science, Culture 

and Sport, was used.

Difference  between  the  initial  and  final  testing  of  pupils  has  shown  their  progress  in 

swimming skills. We have compared the progress of pupils on grounds of sex too. 

The  research  showed  that  the  rate  of  swimming  significantly  affect  the  progress  in  the 

swimming skills of pupils. The course was recorded 100 swimmers on the first day of the 

course, which is 21,6 % of all children in the course. The last day of course, the number of 

swimmers increased to 365, which represents 78,8 % of participating pupils.

The  results  of  comparative  tests  by  gender  of  children  have  shown  that  girls  are  more 

successful  in  the  transition  from non-swimmer  to  swimmer.  The  percentage  of  girls  has 

increased with the rate of 63,5 %, the percentage of boys with the rate of 52,2 %.

KEYWORDS
- learning to swim

- swimming course

- swimming knowledge

- swimming ability

- third grade

- bronze dolphin, silver dolphin and gold dolphin
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1.0 UVOD

Plavanje je osnovni način gibanja v vodi kot je hoja osnovni način gibanja na kopnem. 

Predstavlja  človekovo  obvladovanje  vode  z  lastnimi  silami,  ki  mu  omogočajo  varno 

gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo (Kapus, 2002).

Čeprav je plavanje naravno gibanje, se ga moramo naučiti, saj so naši naravni gibi v vodi 

dokaj neokretni in neučinkoviti. V anatomskem smislu naše telo ni dovolj prilagojeno na 

gibanje v vodi. Značilnostim vode se naučimo prilagoditi s pravilnim načinom dihanja ter 

s  primernim  načinom  uporabe  naših  okončin,  ki  nam  omogoča  pomikanje  po  vodni 

površini. 

Voda je že v času plemenskih skupnosti ljudem predstavljala neposredno nevarnost za 

preživetje.  Poplave  rek  so  večkrat  ogrozile  poljedelstvo  in  povzročile  nomadska 

preseljevanja. Plavalci so upodobljeni že na prvih kulturnih spomenikih iz starega Egipta. 

Z razvojem vojaštva, trgovine in kulture je postala povezanost z morjem še toliko bolj 

pomembna, posledično pa seveda tudi plavanje. Za zlato dobo plavalnega opismenjevanja 

takratnega časa bi lahko imenovali antiko. Med starimi Grki in Rimljani je veljalo, da 

mora  vsak kulturen  človek znati  pisati  in  tudi  plavati.  Seveda pa je  bilo  na  ta  način 

plavanje kulturna vrednota višjih družbenih slojev.

Tudi v sodobnem svetu je plavanje pomembna življenjska potreba. Menimo, da ga mora 

obvladati vsak civiliziran človek. Plavanje prištevamo k telesnim aktivnostim, ki lahko 

vplivajo na razvoj mladega človeka in ga ohranjajo vitalnega do pozne starosti. Plavajo 

lahko  ljudje  vseh  starosti  in  stopenj  telesnega  zdravja  kot  tudi  ljudje  različnega 

ekonomsko-socialnega statusa.

Plavanje je pomembno orodje za rehabilitacijo bolnikov s prizadetim gibalnim aparatom, 

pri astmatikih in bolnikih z obstruktivnim bronhitisom, deluje pa tudi preventivno proti 

obolenju  dihalnih  organov,  ki  so  najpogostejša  bolezen  mlajših  otrok.  S  pomočjo 

vodoravnega položaja telesa v vodi ter zaradi zakonitosti, ki delujejo na telo (navidezna 

breztežnost  v  vodi),  je  plavanje  primerno  tudi  za  starejše  in  težje  ljudi,  paraplegike, 

spastike, ljudi s poškodbami hrbtenice in sklepov. V vodoravnem položaju pa bolje deluje 
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tudi srčno-žilni  sistem. Hkrati  plavanje omogoča številne gibe, ki jih med gibanjem na 

kopnem ni mogoče izvajati (Rajtmajer, 1992).

Eden  najpomembnejših  razlogov  za  učenje  funkcionalnega  plavanja  je  še  vedno 

omogočanje varnosti pred utopitvami. V Sloveniji so utopitve na tretjem mestu po številu 

smrtnih žrtev, takoj za prometnimi nesrečami in nesrečami pri delu. Od leta 1969 do 1990 

je v Sloveniji zaradi utopitev umrlo 1517 ljudi. V obdobju od 1988 do 1992 so bile v 

Sloveniji utopitve drugi glavni vzrok umrljivosti otrok, starih do 15 let. V letih od 1993 do 

1997 je bilo v Sloveniji 189 utopitev in je s tem utopitev kot vzrok smrti padla na tretje  

mesto smrtnih nesreč. Število smrti je še vedno strašljivo, a se z leti manjša prav zaradi 

prizadevanja zgodnjega učenja plavanja (Anzeljc, 2004). 

Oktobra 1994 so bili sprejeti zaključki prvega slovenskega posveta o učenju plavanja in 

varnosti pred utapljanjem. Najpomembnejši med njimi so, da je učenje plavanja obvezni 

sestavni del učnih programov v osnovnih šolah, da se morajo otroci do vpisa v 4. razred 

naučiti plavati ter da morajo otroci ob prehodu iz šestega v sedmi razred praktično dokazati 

znanje plavanja. Pomembno za plavalno opismenjevanje mlajših otrok pa je tudi leto 2000, 

ko  se  je  v  Nacionalni  program športa  v  Republiki  Sloveniji  med  drugimi  uvrstil  tudi 

program Naučimo se plavati. Znanje plavanja je tako postalo tudi stvar kulture celotnega 

slovenskega naroda (Jurak, & Kovač, 2002). 

V  procesu  učenja  plavanja  vsakega  neplavalca  je  gotovo  eden  najpomembnejših 

dejavnikov primerna vodna površina pokrajine v kateri prebiva. Slovenija je precej bogata 

z  vodnimi  površinami,  primernimi  za  plavanje.  Poleg  majhnega  dela  morske  obale, 

številnih rek in jezer nam pogoje za plavanje nudijo tudi bazenska kopališča, ki jih je v 

Sloveniji 142 (69 letnih, 62 zimskih in 11 kombiniranih). Največ kopališč se uporablja na 

Savinjskem  (25)  in  Gorenjskem  (24),  najmanj  pa  na  Notranjsko-kraškem  (2)  (Jurak, 

Kovač, & Strel, 2002).

Ob pojavu prvih plavalnih bazenov se je začelo razvijati plavanje kot športna veščina, ki je 

sestavni  del  gibalne/športne  vzgoje  in  sodi  dandanes  med  osnovne  telesne  spretnosti 

človeka.
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2.0 PREDMET IN PROBLEM

2.1 Plavalna vzgoja otrok

Dandanes je otrokom omogočeno, da se začnejo učiti plavati že zelo zgodaj. Veliko otrok 

prične  z  učenjem plavanja  že  pred  četrtim letom starosti.  Pri  tej  starosti  se  otroku ob 

raziskovanju vode predvsem odpre nov svet igre, veselja in novih skrivnosti. Pri učenju pa 

moramo biti pozorni na otrokove razvojne značilnosti in psihofizične posebnosti.  Da bi 

otroka  naučili  zanesljivo  in  sproščeno  plavati,  so  nam v  pomoč  najrazličnejši  plavalni 

rekviziti oz. pomagala.

Najugodnejše obdobje za učenje plavanja je obdobje od 6. do 10. leta starosti otroka. V 

okviru stopenj psihomotoričnega razvoja govorimo o športni/gibalni fazi. To je obdobje, v 

katerem  se  osnovna  lokomotorna,  stabilnostna  in  manipulativna  gibanja  vedno  bolj 

izpopolnjujejo, prečistijo in kombinirajo v bolj zahtevne oblike gibalnih dejavnosti. V tem 

osnovnošolskem  času  imajo  otroci  tudi  največ  možnosti  za  učenje  plavanja.  Učenje 

plavanja je obvezen element  športne  vzgoje,  otroci  pa plavajo tudi  v šoli  v  naravi,  na 

športnih dnevih in ob drugih izletih. Tako lahko redno prihajajo v stik z vodo in se učijo 

plavanja do te mere, da so v vodi varni in da spoznajo osnovne elemente reševanja iz vode 

(Rajtmajer, 1992).

Pretežno vsi otroci so v šolskem obdobju najbolj motivirani za plavanje, zato moramo to 

obdobje karseda izkoristiti. Zanimanje otrok za športne dejavnosti moramo vzpodbujati, saj 

to dobro vpliva na kasnejši razvoj otrok. Pri otrocih, ki se aktivno ukvarjajo s športom, 

namreč  redko  zasledimo  znake  delikvence,  alkoholizma,  suicidnosti  ali  kakih  drugih 

zasvojenosti. Plavanje tako smatramo tudi kot pomemben vzgojni element.

Prva težava na katero naleti otrok, ko se prvič sreča s plavanjem, je strah pred »novim«. Z 

udeležbo na plavalnem tečaju se otroci  srečajo z  novimi  plavalnimi  vsebinami  v vodi, 

plavalnim učiteljem, vodnimi elementi,  številnimi drugimi plavalci,  novo metodiko dela 

oz. vadbenim procesom. Pri začetnih učno-ciljnih korakih tečaja se torej najprej srečamo s 

problemom didaktične adaptacije (Rajtmajer, 1994). 

- 3 -



      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Obleščak, Katja; diplomsko delo

Cilji učiteljev plavanja otrok osnovne šole naj bodo (Kapus, 2002):

otroke  motivirati  in  jim pomagati  odpraviti  morebitni  strah  pred  vodo iz  predhodnih 

obdobij,

naučiti  pravilnega  plavanja,  saj  je v kasnejšem življenjskem obdobju težje  odpravljati 

napake pridobljene v otroški dobi,

otroke in starše motivirati za udejstvovanje v športu nasploh in razvijati pozitiven odnos 

do športa. Plavanje naj postane sredstvo za rekreacijo in zabavo.

Odzivi neplavalcev med 6. in 10. letom starosti so si med seboj zelo podobni. Manj ko ima 

plavalec  negativnih  izkušenj  z  vodo,  manjše  bodo njegove prilagoditvene  težave,  med 

katere  prištevamo  anksioznost,  kot  stanje  in  ne  kot  osebnostno  potezo  (Tušek,  1994), 

stopnjo  odpornosti  na  stresnost,  neznane  vsebine,  ki  ob  pomanjkanju  transferja  in 

didaktičnih medijev akomodirajo v otroka in povzročajo rušenje njegove homeostatične 

trdnosti (Labinowicz, 1989). Pri otrocih pa bo tudi manj osebnih razočaranj ob razkoraku 

med pričakovanji in realnostjo v smislu napredka didaktične transformacije neplavalca v 

plavalca.  To slednje se dogaja še zlasti  tam, kjer se uporablja zelo malo didaktičnih in 

igralnih pomagal. 

V nadaljevalni  fazi  pa je  plavalna  vzgoja za otroka neplavalca,  kljub navidezno veseli 

vadbi,  polna  tudi  stresnih  razmer.  Celotno  plavalno  okolje  in  zahteve  (naučiti  plavati) 

neprestano  pritiskajo  na  otroka  in  rušijo  njegovo  homeostatično  stanje.  Razumevanje 

vzrokov in posledic tega pojava nujno zahteva od plavalnega pedagoga, da si zna pojasniti 

te pojave in pravilno odreagirati nanje, tako da bo to koristilo otroku. Osrednje vprašanje je 

učni  prehod,  ki  ga  mora  pedagog otroku vedno znova ustvarjati.  Vsak predhodni  učni 

korak z ustrezno izkušnjo je prehod k naslednji zaposlitvi  med vadbo. Učenje plavanja 

mora biti uravnovešeno s procesi asimilacije in akomodacije (Rajtmajer, 1994).

Vsi  pedagogi,  ki  se  srečujejo  s  plavalno  vzgojo  otrok  vseh  starosti,  bodisi  vzgojitelji, 

razredni  učitelji,  športni  učitelji,  učitelji  plavanja  ali  amaterski  vaditelji,  naj  se,  z 

namenom,  da  bi  bili  na  plavalnem področju  primerno  strokovno  izobraženi,  šolajo  po 

enakem programu (Kapus, 2002). 
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2.2 Telesni razvoj otroka

Plavanje  je  koordinativno  zahtevna  telesna  dejavnost,  ki  zahteva  določeno  stopnjo 

razvitosti  motoričnih  sposobnosti.  Osvojiti  je  potrebno  določene  gibalne  vzorce,  ki  so 

odvisni od ustreznosti delovanja lokomotornega aparata oziroma od skladnosti delovanja 

več organskih sistemov, mišic, sklepov, živčevja in srčno-žilnega ter dihalnega aparata.

Kosti otroka so bolj prožne, saj so drugače zgrajene; vsebujejo manj soli, kalcija in fosforja 

kot pri odraslih, delež hrustančnega tkiva pa je večji. V tej dobi so kosti in sklepi zelo 

dovzetni za morebitne pozitivne pa tudi negativne spremembe, ki jih lahko s plavanjem 

odpravimo (Kapus, & Šink, 1977).

Razvoj mišic in razvoj kosti, na katere se mišice pripenjajo, sta tesno povezana. Krčenje in 

proženje mišic sta pri otroku bolj izrazita. Mišice se hitreje utrudijo in tudi čas, ki ga otrok 

potrebuje za počitek,  je krajši.  Pri  približno desetem letu starosti  otrokova vzdržljivost 

mišic  doseže stopnjo odraslega.  V rasti  in razvoju vseh mišičnih skupin pa se pojavlja 

razlika med fanti in deklicami, ki jih moramo upoštevati pri usmerjeni telesni aktivnosti.

Skladno  delovanje  kosti  in  mišic  je  povezano  tudi  s  sorazmernim  razvojem živčnega 

sistema. Razviti  se morajo ustrezne živčne povezave,  pa tudi motorični centri v velikih 

možganih. Tako lahko otroci te starosti kontrolirajo mišični tonus, s tem pa natančnost in 

celovitost odzivanja na svoje gibanje (Kapus, & Šink, 1977).

Za  dihalni  sistem je  plavanje  zahteven  proces,  hkrati  pa odlična  vzpodbuda za njegov 

razvoj.  Globoko  in  ritmično  dihanje  pri  plavanju  pomaga  razvijati  dihalne  mišice  in 

povečuje ventilacijo pljuč. Ni zanemarljivo, da je delovanje dihalnega sistema povezano z 

nekaterimi celostnimi sistemi v otroškem organizmu. 

Za razliko od odraslih sta pri otrocih boljša dihalna površina pljuč in količinski pretok krvi 

skozi  pljuča.  Prepona  je  visoko privzdignjena,  vendar  so  dihalne  mišice  slabo razvite. 

Prsnica pa se zarase kasneje, zato je pri otrocih večja gibljivost prsnega koša (pri prsnem 

plavanju je oviran vdih in izdih). Otroci med plavanjem dihajo hitreje in neenakomerno. 
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Pri  mlajših  deklicah  prevladuje  prsni  način  dihanja,  pri  dečkih  pa  prevladuje  trebušno 

(preponsko) dihanje (Kapus, & Šink, 1977). 

2.3 Psihomotorični razvoj otroka

Uporaba predpone  psiho - v povezavi z motoriko pomeni, da sta v pojmu zajeta zraven 

gibalne še kognitivna (znanje) in afektivna (občutki) komponenta. Motoričnih aktivnosti ne 

moremo ločiti od miselnih operacij (kognitivne sfere), še manj pa od emocionalne sfere. 

Zato  takrat,  ko želimo  poudarjati  kognitivno ali  afektivno sestavino gibalne  dejavnosti 

otroka, uporabljamo izraz psihomotorika (Rajtmajer, 1990).

Že grška filozofa Sokrat in Platon sta poudarjala povezanost psihičnih in telesnih funkcij, 

vendar se je šele v petdesetih in šestdesetih letih tega stoletja začelo načrtno raziskovanje 

povezanosti obeh področij. Veliko zaslugo za to ima Piaget, ki je v svojih delih (1926, 

1925)  poudarjal  pomen  gibanja  v  razvoju  psihomotoričnega  in  kognitivnega  področja 

(Labinowicz, 1989). 

Psihomotorično učenje ima po mnenju strokovnjakov močan vpliv na posamezne segmente 

osebnostnega razvoja. Otrok napreduje v kognitivnih sposobnostih, pospešena je njegova 

socializacija.  Psihomotorično  učenje  vpliva  na  integralni  (celostni)  razvoj  otroka,  na 

energetsko  komponento  gibanja  ter  na  razvoj  nekaterih  motoričnih  in  funkcionalnih 

sposobnosti.

Ob  pomoči  ciljev  in  namenov,  prek  telesne  aktivnosti  otroka  nastajajo  gibalni  vzorci. 

Gibalni  stereotipi  nastanejo  šele  ob  učenju.  Predvsem niso  v  ospredju  nameni  in  cilji 

temveč  tudi  kvaliteta  plavanja  (kako  otrok  plava).  Pri  gibalnem  stereotipu  je  ključno 

predvsem to, da otrok pridobi, usvoji občutek za določen gib. Sodobnejši izraz za to je tudi  

sklepno-mišično  občutenje,  ker  zaznavanje  premikov  telesa  in  udov  ne  prihaja  le  od 

mišičnih vreten, ampak tudi od receptorjev v tetivah in sklepih.

Psihomotorični  razvoj  se  kaže  v  vedno  bolj  učinkovitem  in  nadzorovanem  gibanju. 

Ponavadi ga delimo v dva vidika (Rajtmajer, 1988):
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1. Prvi vključuje razvoj sposobnosti, kot so na primer: repetitivna moč, eksplozivna 

moč, gibljivost, koordinacija, hitrost, ravnotežje, agilnost.

2. Drugi  predstavlja  tri  široke  in  prepletajoče  se  kategorije.  To  so  stabilnostne, 

lokomotorične in manipulativne dejavnosti. Vse tri kategorije se pojavljajo na vseh 

stopnjah človekovega razvoja od otroštva skozi vso odraslo dobo. 

Običajno  govorimo  o  treh  temeljnih  vidikih  kognitivnega  razvoja,  na  katere  lahko 

vplivamo s primerno gibalno dejavnostjo. Prvi vidik je senzorični razvoj, drugi je razvoj 

postopnega pridobivanja in razumevanja raznih teoretičnih pojavov in znanj  s področja 

naravoslovnih in družbenih ved, matematike in komunikacije (jezika). Tretji vidik obsega 

razvijanje različnih ravni intelektualnega delovanja.

Fotografija 1: Štafetna igra - prilagajanje učencev na vodo.

V  začetku  otrokovega  razvoja  so  pri  psihomotoričnem  učenju  uspešnejši  otroci  z 

bogatejšimi zaznavami. Na operacionalni ravni se to kaže  v boljšem taktilnem, vizualnem 

in kinestetičnem zaznavanju. Pri nadaljnjem učenju pa so uspešnejši posamezniki, ki imajo 

obsežnejša motorična znanja in bolj razvite motorične sposobnosti. Na koncu učenja oboji 
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dosežejo približno enako kvaliteto in kvantiteto motoričnih informacij  oziroma gibalnih 

izkušenj (Praznik, & Črešnar, 2001).

Učitelji se moramo nenehno zavedati, kako povezani so med seboj dejavniki otrokovega 

vedenja. Zavedati pa se moramo tudi tega, da so psihomotorično, kognitivno in čustveno-

socialno področje človekovega vedenja v nenehni soodvisnosti. 

Otrok se v zgodnjem šolskem obdobju uči gibanja z igro, predvsem pa z gibanjem samim. 

To lahko ponazorimo z naslednjim modelom:

Graf 8: Model učenja gibanja

    

Ena  najpomembnejših  nalog  športne  vzgoje  ni  samo  razvijanje  psihomotoričnih 

sposobnosti  in  spretnosti,  temveč,  da  ustrezno  vpliva  tudi  na  kognitivni  in  čustveno-

socialni razvoj otrok (Tancig, 1987).
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Gibalne izkušnje imajo pomembno vlogo pri izoblikovanju samega sebe kot posameznika 

in pri razvoju vrstniških odnosov ter sodelovanju v skupinah. Pojmovanje samega sebe je 

osebna ocena svoje vrednosti, ki temelji na tem, kar sami mislimo o sebi in na tem, kar 

menimo,  da  drugi  mislijo  o  nas.  Pozitivna  ocena  samega  sebe  se  razvija  v  skladu  z 

izkušnjami uspešnega delovanja v okolju. Posledice negativnega pojmovanja samega sebe 

so  povišane  anksioznosti,  slabši  dosežki  in  uspehi,  ki  so  pod  resničnimi  zmožnostmi, 

vedenjski problemi in učne težave (Zalokar-Divjak, 1998).

Otrokovo pozitivno pojmovanje samega sebe se okrepi, če obvlada svoje telo in gibanje. 

Obratno pa ima otrok, ki je neuspešen v raznih gibalnih dejavnostih, pogosto negativno 

podobo o samem sebi. Tak otrok se bo zaradi neuspehov, ki jih doživlja, izogibal gibalne 

dejavnosti. Gibalna dejavnost ni edini način oblikovanja pozitivnega pojmovanja samega 

sebe a je pri otrocih eden najpomembnejših.

Fotografija 2:  Lebdenje na vodni gladini - prilagajanje na vodo.

Motorično učenje se praviloma odvija v manjših ali večjih skupinah, zato ima tudi v tem 

pogledu pomemben socializacijski učinek na otroka. 
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Ker pri motoričnem učenju ocenjujemo praviloma le učinke izboljšanja gibalne izvedbe, 

zanemarimo učinke  učenja  na  ostalih  spremenljivkah.  Učinke  psihomotoričnega  učenja 

lahko ponazorimo s krivuljami učenja. Krivulja v diagramu je aproksimativna, saj kaže na 

povprečje, ki ga izražamo s centralnim parametrom, tako imenovano aritmetično sredino 

opazovanega pojava. Oblika krivulje je pri posameznikih bistveno različna. Odvisna je od 

predhodnih izkušenj  subjekta,  specifičnosti  gibalne  naloge in  dejavnikov,  ki  to  gibanje 

pogojujejo.  Lahko  se  zgodi,  da  ne  pride  do  nobenega  napredka  več.  Vzroki  za  to  so 

različni: od zasičenosti, ki jo povzroči monotonija vodenja (drila) do razvojne nezrelosti ter 

neustreznih vsebin vadenja (Praznik, & Črešnar, 2001).

     Psihomotorično učenje se odvija in poteka preko treh faz (Rajtmajer, 1988):

1. Začetno vadenje (groba gibanja)  krivulja A-B

2. Osnovno vadenje (fina izvedba gibanja)  krivulja B-C

3. Situacijsko vadenje ali funkcionalna faza (uporabno gibanje) krivulja C-D 

Pojma  poučevanje  in  učenje  sta  za  psihomotorično  učenje  zelo  pomembna,  saj  tvorita 

bipolarnost komunikacijskega kanala: na eni strani je vaditelj, ki oddaja informacije prek 

verbalne in gestovne učne metode, na drugi strani pa je otrok, ki se uči oziroma nabira 

gibalne  izkušnje  prek  holističnih  in/ali  analitično  sintetičnih  učnih  tehnik.  (Rajtmajer, 

1990).
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Psihomotorično učenje omogoča rast in zorenje otroka, vendar pa tudi samo motorično 

učenje pospešuje rast in zorenje otroka. Gibanje se pri mlajših otrocih razvija vzporedno z 

razvojem oziroma zorenjem živčevja. Motorično učenje, ko je še določeno kot nenehno 

spreminjanje gibanja (Praznik, & Črešnar, 2001), je pravzaprav aktiviranje najpreprostejših 

refleksov,  ki  jim  višji  centri  v  kasnejšem  zorenju  dodajajo  vedno  več  nadzornih 

mehanizmov. Tako nastopajo vedno bolj zahtevni refleksi. Veliko vaje oziroma treniranja 

te refleksne poti še dodatno utrjuje (Rajtmajer, 1994).

Pri razvoju sposobnosti psihomotorične koordinacije kot tudi pri psihomotoričnem učenju 

sta zelo pomembni telesno-gibalna in prostorska zmožnost oziroma inteligenca. Telesno-

gibalno inteligenco (Gardner, 1995) delimo v dve podzvrsti:

1. Zmožnost  uporabe  telesa  na  različne  spretne  načine  pri  utilitarnih,  agonističnih  in 

ekspresijskih  gibih.  V  zadnjih  dveh  še  zlasti  izstopajo  športniki  v  individualnih 

panogah in pantomimiki.

2. Zmožnost  spretnega  ravnanja  s  predmeti,  ki  se  kaže  v  sposobnosti  grobe  in  fine 

motorike.  Tu  mislimo  še  zlasti  uporabo  rok.  Običajno  te  sposobnosti  imenujemo 

manipulacije z deli telesa in s predmeti. Najbolj značilen primer so igralci z žogo.

Za telesno-gibalne inteligentne ljudi je značilno, da lahko svoje telo uporabljajo na različne 

spretne načine in v različnih okoliščinah. Prav tako dobro obvladajo fine motorične gibe 

prstov in rok, spretno ravnajo z različnimi  predmeti  kot tudi spretno uporabljajo grobe 

motorične gibe celotnega telesa.

Atleti,  gimnastiki,  smučarji,  plesalci  in  tudi  plavalci  temeljito  obvladajo gibanje svojih 

teles,  medtem  ko  igralci  z  žogo,  instrumentalisti  in  obrtniki  do  potankosti  obvladajo 

ravnanje s predmeti. Vsa kulturno-umetniška in športna področja temeljijo na več kot eni 

inteligenci in nobena izvedba ni mogoča z uporabo zgolj ene same inteligence.

Delovanje gibalnega sistema zahteva povezano usklajevanje številnih različnih živčnih in 

mišičnih sestavin. Za vsak premik roke, da nekaj prinese, premakne, vrže ali ujame, poteka 

zelo zapleteno medsebojno delovanje oči in roke, pri tem pa vsakemu gibu sledi povratno 

obvestilo,  ki  omogoči  natančneje nadzorovan naslednji  gib.  Na osnovi  primerjave  med 
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nameravanim ciljnim stanjem in dejanskim položajem udov in delov telesa v določenem 

trenutku, se motorični  gibi neprestano izboljšujejo. Pri  hotenih gibih je potrebna stalna 

primerjava  nameravanih  dejanj  z  doseženimi  učinki.  Izvajanje  gibov  spremlja  stalno 

posredovanje povratnih obvestil.  Možgani ta sporočila  primerjajo z vidno ali  jezikovno 

podobo, ki dejavnost usmerja. Iz istega razloga vpliva na posameznikovo zaznavanje sveta 

stanje njegovih motoričnih dejavnosti; podatki o položaju in stanju telesa sami določajo, 

kako  se  bo  dogajalo  nadaljnje  zaznavanje  sveta.  Pravzaprav  se  brez  takih  povratnih 

obvestil na temelju motoričnih dejavnosti zaznavanje ne more razvijati (Gardner, 1995).

Pri vseh primatih je delovanje motoričnega sistema podobno. Obstaja pa vsaj ena zmožnost 

motoričnih  dejavnosti,  morda  najpomembnejša,  ki  je  skupna  le  pripadnikom  človeške 

vrste. To je zmožnost prevladovanja ene polovice telesa (in ene polovice možganov), da 

prevzame vodilno vlogo pri vrsti motoričnih in zaznavnih dejavnosti. Prevladovanje leve 

poloble pri motoričnih dejavnostih je najverjetneje povezana z jezikom. Tako kot ležijo pri 

večini  normalnih  posameznikov  jezikovne  zmožnosti  v  levi  možganski  polobli,  ima  ta 

polovica možganov prevladujočo vlogo tudi pri motoričnih dejavnostih. Dokazano je, da je 

stranskost (levičarstvo ali desničarstvo) dedno pogojena (Gardner, 1995).

Posledica prakse, torej telesne aktivnosti, ki vključuje tudi druga dva spoznavna elementa 

(opazovanje  in  mišljenje),  so  številne  gibalne  izkušnje.  Pridobivanja  le  teh  poteka 

večinoma  s  pomočjo  kinestezije,  ki  je  pomemben  člen  človekovega  primarnega 

zaznavnega sistema. Da bi otrok lahko razvil čutne sposobnosti, je potrebna kar najbolj 

razvejana  in  čim  zgodnejša  praktična  (telesna)  aktivnost,  torej  praksa.  Med  prakso  in 

izkušnjami bi lahko potegnili kar enačaj: PRAKSA  =  IZKUŠNJA (Rajtmajer, 1994).

2.4 Psihološke osnove plavalne vzgoje otrok

Psihologija je veda, ki je dandanes vpeta v domala vse sfere našega vsakdanjega življenja. 

Predvsem pa je pomembna in v pomoč pedagogom v kateremkoli pedagoškem procesu, saj 

mu služi kot ozadje.

Ozadje  vsake  gibalne  aktivnosti  pri  športni  vzgoji  otroci  doživljajo  intelektualno in 

emocionalno. Pri tem spadajo intelektualni doživljaji v spoznavni svet otrokove aktivnosti, 

- 12 -



      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Obleščak, Katja; diplomsko delo

ki jo sestavljajo sestavni elementi opazovanja, mišljenja in prakse. Ti elementi in njihova 

medsebojna odvisnost regulirajo stopnjo in hitrost otrokovega spoznavanja objektivnega 

sveta  (sprejemanje  informacij  oziroma  nabiranje  izkušenj).  Vse  tri  spoznavne  funkcije 

(opazovanje,  mišljenje  in  praksa)  so  enako  pomembne  v  procesu  spoznavanja,  saj  ni 

opazovanja brez mišljenja in prakse ter ne prakse brez opazovanja in mišljenja (miselnih 

operacij) (Rajtmajer, 1988).

Pri učenju plavanja je predvsem v pomoč uporaba pedagoške psihologije oz. psihologije 

učenja,  psihologije  osebnosti,  razvojne,  klinične  in  socialne  psihologije.  Pedagoška 

psihologija nam pomaga poiskati najbolj ustrezne metode in načine učenja, izpopolnjevati 

plavalne  sposobnosti  s  poudarkom  na  motoričnem  učenju.  V  psihologiji  osebnosti  in 

socialni  psihologiji  iščemo  odgovore  za  motivacijo  pri  učenju  plavanja.  Razvojna 

psihologija  nam  pomaga  pri  razumevanju  otrokovih  razvojnih  značilnostih,  klinična 

psihologija pa nam pride prav v primerih, ko se razvijajo določene bojazni ali težave pri 

učenju (Tušak, 1994).

V sklopu plavalne vzgoje otrok nas zanimajo predvsem tri glavna psihološka področja: 

-  motorično učenje

-  motivacija za učenje plavanja

-  psihične težave in problemi pri učenju plavanja

2.4.1 Intelektualno doživljanje plavalne vzgoje

Intelektualno  doživljanje  otroka  zajema  predvsem  čutenje  oziroma  zaznavanje, 

opazovanje,  pomnjenje,  domišljijo,  pozornost,  mišljenje  in govor.  Gibalna aktivnost,  še 

posebej  vodena,  usmerjena,  je  pomembno  sredstvo  detekcije  in  selekcije  vseh  vrst 

občutkov: akustičnih, ravnotežnih, optičnih, taktilnih in še posebej kinestetičnih občutkov. 

Pri otroku je zaznavanje gibanja še bolj  smotrno in namerno. Zavestno opazovanje mu 

omogoči, da že zaznava tudi posamezne gibe (strukturne elemente gibanja), sposoben je 

analize  in  sinteze  gibanja,  kar  pa  omogoči  bolj  analitičen  pristop  k  spoznavanju 

zahtevnejših oblik gibanja. Posledično je tudi boljši posnemovalec gibanja.
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Pri šolskih otrocih se pri gibanju že pojavljajo razlike med spoloma. Tako so dečki bolj 

usmerjeni k zaznavanju detajlov, deklice pa bolj k dojemanju celote (Rajtmajer, 1988).

Izkušnje, ki si jih pridobi v zgodnjem otroštvu in se nanašajo na njegovo lastno telo, otrok 

prenaša v kasnejši  dobi  na odnose v prostoru.  Pojmi,  kot  so:  blizu-daleč,  hitro-počasi, 

večje-manjše,  lažje-težje,  mu  pomagajo  pri  gibalni  orientaciji  v  prostoru  in  času 

(Rajtmajer, 1988).

Pri različnih gibalnih igrah se otrok spozna z različnimi socialnimi pojmi kot so: poštenost, 

spoštovanje  pravil,  tovarištvo,  nasprotništvo,  požrtvovalnost,  skupno  doseganje  ciljev, 

podrejanje, vodstvo, občutek zmage in poraza itd. Prav tako pa ni pravih otroških iger brez 

otrokove verbalne aktivnosti (govora).

Ob izvajanju gibanja otrok misli in opazuje; ko pa hoče svoje misli realizirati, mora biti 

praktično aktiven, se gibati. Tako ni predšolske telesne vzgoje brez treh spoznavnih funkcij 

učnega procesa: opazovanja demonstracije, razmišljanja o ponovitvi in poskusa izvajanja 

gibanja.

2.4.2 Emocionalno doživljanje plavalne vzgoje

Izraz  emocija  (čustvo)  izhaja  iz  latinske  besede  motere (gibati  se).  V vsaki  emociji  je 

vsebovana težnja po dejavnosti (Goleman, 1997).

»Čustvo  je  vsako vzburjenje  ali  beganje  uma,  občutka,  hrepenenja;  vsako  vihravo  ali  

vznemirjeno duševno stanje.  Čustev je  več  sto,  skupaj  s  sestavljenimi  čustvi,  njihovimi  

različicami,  preoblikovanji  ali odtenki. V čustvih je več pretanjenosti,  kot imamo besed  

zanje.« (Goleman, 1997, str. 339)

Čustva vplivajo na motivacijo, usmerjanje in prilagajanje interesov. Na podlagi čustev nas 

določeni pojavi privlačijo ali odbijajo. Ker je čustveno vzburjenje povezano z delovanjem 

avtonomnega  in  vegetativnega  živčnega  sistema  in  tako  vpliva  na  vrsto  fizioloških 

sprememb in procesov, ga lahko opazujemo in merimo. Ob vzburjenju se pojavi pospešeno 
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dihanje, bitje srca, »naježena koža«, kri v mišicah, izločanje adrenalina, ovirana prebava in 

ne nazadnje smeh in jok (Musek, & Pečjak, 1992). 

Čustveni  odzivi  posameznika so odvisni od individualnosti  temperamenta  in odzivanja, 

trenutne starosti posameznika in zunanjih okoliščin (Magajna, & Horvat, 1989).

V  človeški  duši  imajo  čustva  osrednje  mesto.  Po  mnenju  sociobiologov  se  čustvom 

prepustimo takrat, kadar se znajdemo v zadregi ali pred več pomembnimi nalogami, da bi 

se prepustili samo razumu. Takšne okoliščine so lahko nevarnost, boleča izguba, vztrajno 

stremenje  k  cilju  (kljub  frustracijam),  navezanost  na  prijatelja.  Vsako čustvo  je  vedno 

pripravljeno na  ustrezno delovanje  in  nas  usmeri  na  pot,  kjer  smo se  že  prej  uspešno 

zoperstavili ponavljajočim se življenjskim izzivom. Ko čustva prevladajo, je inteligentnost 

brez vsake moči. Ekman in drugi (Goleman, 1997) razvrščajo čustva v družine, kot so jeza, 

žalost, strah, veselje, ljubezen in druge, ki ustrezno pokrivajo neskončno število odtenkov 

našega čustvenega življenja.

Za čustva velja, da dozorevajo, vendar se jih otrok tudi nauči izražati. Ker je otrok zelo 

sugestibilen, se jih hitro nauči od odraslih. Znano je, da otrok dobesedno vsrkava način 

čustvovanja odraslih (staršev, vzgojiteljev, učiteljev). Zato je pomembno, da učitelji znamo 

in zmoremo svoja čustva primerno obvladati (Rajtmajer, 1988).

Pri  otroku  so  vedno  emocije  tiste,  ki  pospešujejo  ali  zavirajo  njegove  motorične  ali 

mentalne dejavnosti. Pojavijo se v obliki afektov in zelo vplivajo na otrokovo življenje. 

Otrokova  čustva  še  niso  popolnoma  socializirana,  le  ta  jih  še  ne  more  obvladati  ali 

kontrolirati, zato ga je predvsem treba naučiti čustva obvladati. Čustva vplivajo na to ali 

bodo otroci pri vadbi pazljivi, navdušeni, aktivni in ali bodo imeli do telesnih dejavnostih 

negativen ali pozitiven odnos (Rajtmajer, 1988).

Ob vsakem plavalnem tečaju  lahko pričakujemo,  da  vsi  otroci  ne  bodo imeli  enakega 

navdušenja do vseh gibalnih aktivnosti.  Zato je zelo pomembno, da je vaditelj plavanja 

oseba, ki z ustreznimi organizacijskimi prijemi in vsebinami zagotovi pozitivno vzdušje in 

pogoje za delo.  Na čustva zelo slabo vpliva enolična vadba,  saj  monotono delo otroka 

utruja,  dolgočasi,  mu  daje  občutek  zasičenosti.  Najbolj  pa  je  pomembno  analizirati 

čustveno doživljanje otroka neplavalca (Rajtmajer, 1988).
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Potrebno je upoštevati  predvsem temeljne čustvene potrebe otroka: potrebo po čustveni 

varnosti in uspehu, potrebo po spoštovanju in priznanju (učitelja in vrstnikov), potrebo po 

omejitvah  in  disciplini,  potrebo  po  neodvisnosti  in  samostojnosti  ter  potrebo  po 

samospoštovanju in koristnosti. Nikakor pa ne sme plavanje postati vir novih problemov in 

nepotrebnih frustracij (Marentič-Požarnik, 1980).

Otroci v vodi velikokrat zapadejo v stanje anksioznosti. Pojavi se močan strah, napetost in 

negotovost otroka. Pri tem je otrok razburjen, sledi povečan srčni utrip, trese se po vsem 

telesu, stiska roke ob telo, odmika se od roba bazena in podobno (Rajtmajer, 1992). 

Otroci  se  največkrat  počutijo  ogroženi  zaradi  neravnovesja  med  zahtevami  okolja  in 

lastnimi sposobnostmi. S pravilnim pristopom se takšnim situacijam lahko izognemo že v 

začetku vadbe. Skozi sproščeno igro jih počasi lahko privadimo na vodno okolje in jih s 

tem rešimo strahu pred vodo. Tovrsten strah je vedno socializiran, naučen ali pridobljen ob 

slabi izkušnji.

Tudi  pretirano  pozitivna  čustva  do  vode  ne  vodijo  do  koristnih  rezultatov  v  vodi. 

Razigranost  in  veselje  lahko  kaj  kmalu  preideta  do  takšne  mere,  da  ju  ni  več  moč 

nadzorovati. Posledično pa lahko pride tudi do neprijetnih nesreč in poškodb.

Pri  veselju  je  povečana  dejavnost  v  možganskem  centru,  ki  zavira  negativna  čustva, 

razvnema  vso  razpoložljivo  energijo  ter  zatira  tista  čustva,  iz  katerih  se  porajajo 

zaskrbljujoče misli.  Takšno stanje celemu telesu omogoča spokojnost, pripravljenost na 

zagnanost za katero koli delo ter spodbuja k zadovoljevanju več ciljev (Goleman, 1977).

Dober plavalni pedagog zna zaposliti otroke z različnimi igrami ter pri tem paziti, da se 

izogiba hitrim in grobim spremembam zaposlovanja otrok. Pri takšnem vzdušju se pojavijo 

pozitivna čustva zadovoljstva, ki vplivajo na optimalen učinek plavalne edukacije.
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2.4.3 Motivi za gibalno dejavnost

Potrebo po znanju plavanja lahko uvrščamo med osnovne biološke in socialne potrebe ter 

potrebe  po  varnosti  (zdravje,  razvoj  telesa,  reševanje  v  vodi,..).  Motivacija  za  učenje 

plavanja je dandanes v veliki meri socialno pogojena. Sodoben človek se na mnoge načine 

rad  potrjuje  in  primerja  z  drugimi  ljudmi.  Znanje  kakršnekoli  spretnosti  ali  veščine 

pripomore k boljši samopodobi  človeka.  Prav v konceptu samopodobe najdemo glavne 

motive za učenje plavanja, saj le to spada med tiste spretnosti, ki ob današnjih vrednotah 

bistveno višajo lastno samopodobo.

Pri  plavanju  ima  pomembno  vlogo  tudi  komponenta  socialnega  jaza.  Znanje  plavanja 

človeku  omogoča  nek  običajen,  družbeno  sprejet  vzorec  rekreiranja,  druženja  in 

komunikacijo z drugimi. Zaradi sorazmerno visoke cenovne dosegljivosti pa predstavlja 

plavanje tudi možnost, da se z njim ukvarja cela družina, s tem pa se okrepijo tudi danes 

žal pogostokrat načete družinske vezi.

2.5 Vsebine in metoda vadbe

2.5.1 Osnovni problemi prilagajanja na vodo

Prirojen strah pred vodo ne obstaja.  Strah se pojavi kot posledica otrokovih negativnih 

izkušenj z vodo ali pa strah otroku ustvarijo ljudje iz njegove okolice, ko ga pri njegovem 

raziskovanju  neprestano  opozarjajo  pred  nevarnostjo  vode.  Otroci  se  najbolj  bojijo 

neznanega, zato se bo njihov strah zmanjšal, če bodo imeli več izkušenj z vodo. 

S  psihološkega  vidika  je  za  neplavalca  najbolj  pomemben  prvi  kontakt  z  bazenom. 

Neustrezni  posegi  v  tem obdobju lahko močno podaljšajo sam proces  učenja plavanja, 

negativne izkušnje povzročene v zgodnji otroški dobi pa človek kasneje težje odpravi. 

Učitelji si moramo vzeti dovolj časa za postopno privajanje otrok na vodo. Prehitevanja ali 

celo izpuščanja posameznih vaj oziroma zaposlitev v vodi si nikakor ne smemo privoščiti, 
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saj  so odločujoča za pridobivanje pozitivnih  izkušenj,  na katerih kasneje  otroci  gradijo 

plavalno znanje.

Pri šest do sedem letnih otrocih je didaktično-gibalna igra najbolj primerna tehnika dela oz. 

zaposlovanja v vodi. Otroci si pridobivajo motorične plavalne informacije o gibanju na 

vodi  in  pod  njo  na  celosten  način  preko  igranja  vlog,  osmišljenega  zaposlovanja  in 

usmerjenega vodenja skozi posamezne faze prilagajanja na vodo.

Popolni neplavalec je v začetnih poskusih prilagajanja na vodo v nenehnem (ne)ravnotežju, 

saj nima starih izkušenj, ki bi mu bile v oporo pri zagotavljanju ekvilibracije (stabilnosti, 

ravnotežja)  (Labinowicz,  1989).  Tako  je  tudi  plavalec  začetnik  manj  sposoben 

akomodacije  (prilagajanja,  navajanja)  in  težje  spremlja  variacije  novih  oblik,  ki  so 

posledica novega elementa - vode in velikega števila novih informacij o gibanju na vodi in 

pod njo. In običajno jih spremljajo različni strahovi in bojazni. 

2.5.2 Didaktična pomagala pri učenju plavanja

Didaktična pomagala so vsi tisti pripomočki, ki pomagajo učencem predstaviti in pojasniti 

določeno  športno  znanje,  varujejo  učence  pri  izpeljavi  naloge,  pomagajo  učencem  pri 

izvajanju itd (Kapus, 2002).

Didaktična pomagala (mediji) so pripomočki za delo, tekmovanje, zabavo in ustvarjanje. 

So specifične naprave oz. pripomočki, ki omogočajo prenos informacij v psihomotoričnem 

spoznavnem procesu. Omogočajo prenos sprejemanja specifičnih informacij, ki vplivajo na 

uspešno plavalno edukacijo (Rajtmajer, 1994). 

Vključevanje didaktičnih  plavalnih  pripomočkov je  pri  pouku začetnikov plavanja zelo 

koristno in racionalno, potrebna pa je pravilna in ustrezna izbira preverjenih pomagal. V 

bazenih s (pre)globoko vodo je uporaba didaktičnih pomagal neizbežna. V takem okolju 

nam didaktična pomagala pomagajo premostiti vrsto težav, predvsem pri izvajanju tistih 

gibalnih nalog, ki bi jih morali izvesti v plitki vodi (Vauhnik, 1993).
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Osnovni cilj, h kateremu težijo vsi učitelji plavanja, je doseči učenčev vodoravni položaj v 

vodi. Pri tem si lahko pomagajo z vsemi mogočimi pomagali, vendar so dovoljena le tista, 

ob katerih uporabi  so neplavalci  popolnoma varni tudi takrat,  ko je učitelj  več metrov 

oddaljen od njih. 

Fotografija 3:  Plavanje s pomočjo plavalnih pripomočkov.

Poznamo stabilna in mobilna didaktična pomagala in pripomočke (Rajtmajer, 1992). 

STABILNA POMAGALA

Stopnice

Stopnice,  ki  se  raztezajo  čez  vso  širino  bazena,  nudijo  najboljše  možnosti  izvajanja 

začetnih vaj privajanja na vodo tako pri učenju v plitki vodi, kot tudi pri kombiniranem 

učenju v plitki  in  globoki  vodi.  Zelo uporabne so pri  izpopolnjevanju tehnik  plavanja. 

Stopnice omogočajo dober pregled učitelja nad celotno skupino otrok in frontalno delo. 

Primerne stopnice pomagajo pri kar najhitrejšem načinu prehoda neplavalcev v vodoravni, 

tj. plavalni položaj.
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Robovi bazena

Rob  bazena  je  učinkovito  pomagalo,  ne  glede  na  to,  ali  poučujemo  v  plitki  vodi  ali 

kombinirano (v globoki vodi je včasih celo edino). Pravzaprav ni vadbe z začetniki ali tudi 

boljšimi plavalci, v kateri se ne bi del nje odvijal ob robu bazena. Trdna opora začetniku 

omogoči zaupanje v lastne sposobnosti, hkrati pa ga ročkanjem (preprijemanjem) relativno 

enostavno pripelje z v vodoravni položaj.

Plavalna vrv

Trdno napeta debela vrv, obložena s plutovinastimi valji,  ki leži  na vodni gladini, nam 

služi pri izvedbi niza vaj za privajanje na vodo. Vrv omogoča, da pri prehodu vrvi učenec 

nezavedno preide iz navpičnega v vodoravni položaj, pri plavanju pod vrvjo pa še dodatno 

preide z glavo pod vodo. Omogoča tudi »prevale«, razne družabne igre, lovljenja, ko se 

mora otrok še z eno roko oprijemati trde opore, ker še ni v celoti odpravljen strah pred 

vodo. 

Otroška igrala

Zaradi higiensko-varnostnih predpisov v običajne bazene (z globoko vodo) ne postavljamo 

raznih igral,  plezal.  Specializirani  bazeni v svetu pa imajo v vodo postavljena posebna 

plezala, ki jih uporabljajo otroci neplavalci in motorično ovirani otroci. Njihova vrednost je 

predvsem v tem, da se otrok z oporami za roke premika po vodi in se s tem na svojevrsten 

način privaja na vodo.

Drogovi

Drogovi, ki jih položimo preko bazena ter kombiniramo ročkanje na zidu z ročkanjem v 

vesi na drogu. Drogovi so lahko dolgi 2 do 3 metre.

MOBILNA POMAGALA

Prednost mobilnih pomagal je v tem da so popolnoma varna, saj se trdno pripnejo na telo 

otroka in mu med plavanjem ne drsijo proti glavi ali proti bokom. Bolj primerna so za 

učenje predšolskih otrok in otrok nižje stopnje. Sem prištevamo razne plavalne pasove z 

naramnicami, plavalne jopiče in t.i. žoge za plavanje.
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Plavalna deska 

Je namenjena predvsem učenju udarcev ob vodno gladino, ob pomanjkanju plovcev pa jih 

učitelji uporabljajo tudi za učenje zavesljajev. Če začetniku ali slabšemu plavalcu zaradi 

močnega vzgona deska pobegne iz rok, lahko nastopi za otroka zelo kritičen trenutek. Če 

ob njem ni učitelja, so posledice lahko celo nevarne. Iz tega vidika so primernejše deske 

narejene  iz  pene.  Za  učenje  najmlajših  otrok  so  priporočljive  za  uporabo  skupaj  s 

Fredovimi plavalnimi obroči.

Plavalna blazina

Podobno pomagalo kot plavalna deska. Prednost blazine je v možnosti doziranja vzgona, 

saj jo praznimo ali polnimo po potrebi glede na situacijo. Nevarnost predstavlja v primeru, 

da ventil ni dobro zaprt in jo otrok izprazni med plavanjem.

Plavalna (potapljaška) žoga

Uporablja se za izboljšanje položaja telesa v vodi,  za označevanje v vodi,  pri  vajah iz 

potapljanja pa ima učitelj tudi večjo možnost pregleda nad otroki, saj mu hitro preštevanje 

otrok v skupini omogoča število žog in »glav« otrok.

Plavalni pasovi

So pripomočki, ki so popolnoma varni le, če jih pripnemo otroku okoli pasu ali okoli vratu. 

Kakršenkoli premik pasu iz telesa neplavalca ima lahko zanj usodne posledice.

Plavalni jopič

Ima podobno funkcijo kot plavalni pas, le da se lahko s spuščanjem zraka precizneje dozira 

vzgon. Je zelo učinkovito pomagalo za varnost pri vodnih športih in igrah v vodi za tiste 

otroke, ki še niso najbolj sigurni v globoki vodi.

Rokavčki

So sicer učinkoviti pri spoznavanju otroka z vodo, v plavalnih šolah pa niso priporočljivi. 

Neplavalca nenehno silijo v navpični položaj telesa v vodi, ovirajo pa tudi aktivnost rok pri 

plavanju, ki je za plavanje še kako pomembna. Roke so glavni generator potisne sile, hkrati 

pa si otrok z rokami pomaga pri vzpostavljanju ravnotežja (vodoravnega položaja) v vodi. 
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Plavalne »ročke«

So približno  2  cm debele  palice,  do  meter  dolge,  ki  so  na  obeh straneh zaključene  z 

valjčkoma oziroma kockama iz  stiroporja  ali  pene.  V kockah ali  valjih  so luknjice,  ki 

omogočajo  sestavljanje  različnih  kompozicij,  ki  dodatno  motivirajo  otroke  ter  jim 

pomagajo pri učenju plavanja.

Plavutke 

Plavutke povečajo vzgonski moment na ekstremitete, kar omogoča otroku lažje in hitrejše 

prehajanje iz vertikalnega v horizontalen položaj. Ko se otroci z njimi naučijo pravilno 

udarjati,  so plavutke zelo učinkovito pomožno sredstvo; omogočajo hitrejše premikanje 

med posameznimi vajami, kar jih navdušuje in motivira med samo vadbo. Pri večini otrok 

noge v začetni fazi plavanja ne prispevajo prav dosti. Udarjanje z nogami je za njih zgolj 

element ravnotežja in stabilnega položaja v vodi, ne pa toliko generator potisne moči. Tako 

omogočajo povečanje propulzivne sile udarcev kravl, udarcev hrbtno in udarcev delfin. 

Hitrost plavanja se močno poveča, za to pa ni bilo potrebno več moči, temveč drugačen 

način gibanja. Začetniki lahko uporabljajo plavutke le v kombinaciji z drugimi plavalnimi 

rekviziti (žoga, plavalni pas, deska,..).

Pri učenju plavanja pa se včasih poslužujemo tudi pomagal,  ki niso povsem didaktične 

narave,  temveč jih uporabljamo bolj  v razvedrilne namene in bi jih lahko poimenovali 

specifični plavalni pripomočki. Takšna pomagala delujejo kot razbremenitev ob sicer težjih 

zaposlitvah. 

Plavajoče igrače in žoge

Plavališče  se  lahko spremeni  v vodno igralnico,  kjer  se  učenci  sprostijo  in  poveselijo. 

Dogajajo se lahko igre,  ki so popolnoma razvedrilne ali  štafetno tekmovalne,  ki otroke 

močno razgibajo.

Potopljive igrače

Z njimi popestrimo plavalno dno. So zelo uspešen pripomoček za prilagajanje na gledanje 

pod vodo, saj jih tudi plavalci začetniki z velikim veseljem iščejo pod vodo.
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Žogice za namizni tenis

So večnamensko pomagalo. Z njimi lahko izvajamo dihalne vaje, ko jih otroci s pihanjem 

potiskajo po vodi. Lahko jih potapljamo globoko v vodo, s čimer so nazorno prikazani 

učinki  vzgonske sile  v  vodi.  V razvedrilne  namene pa si  jih  otroci  radi  podajajo med 

plavanjem in med »stojo« v vodi, jih potiskajo stran od sebe, ko udarjajo le z nogami, 

vadijo streljanje v cilj iz vode ali igrajo mini vaterpolo ter še mnogo drugih igric. 

Fotografija 4:  Prilagajanje na vodo s pomočjo plavajočih igrač in žog.

Blazine

Obstaja neskončno število različnih blazin; od takšnih, ki se napihnejo, do blazin iz trdih 

materialov, kock, valjev. Iz vseh teh pomagal pa lahko otroci in učitelji hitro pripravijo 

najrazličnejša igrala (Rajtmajer, 1992).
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2.5.3 Učna priprava

     Preglednica 1:  Primer učne priprave za uro plavalnega tečaja. 

Predmet: ŠVZ Razred: 3. razred Datum: Številka ure:
Učna tema: PLAVANJE Metodična enota: PRILAGAJANJE NA VODO

Cilji:

Prilagojenost na vodo (učenec izgubi strah pred vodo, potopi glavo),
spoštovanje varnostnih navodil, odnos do spoštovanja zdravstvenih in 
higienskih navodil pri plavanju, pomoč drugim učencem pri učenju 
plavanja, preudarno samozaupanje, primerno vedenje na kopališču.

Učne metode: Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje.
Učne oblike: Skupinska, individualna, v paru, kombinirana.
Stopnje uč. procesa: Podajanje novih informacij, ponavljanje in utrjevanje.
Pripomočki Plavalne deske in črvi, namiznoteniške žogice, gumbi, frnikole.

Literatura: Čermak, V., Kapus, V., Sluga, S., Šink, I.: Šola Plavanja, Ljubljana, 1992.
 Kapus, V.: Plavanje, učenje in osnove biomehanike, Ljubljana, 2001.

Korelacija:
Preverjanje: Prilagojenost na vodo.

O R G A N I Z A C I J A   V Z G O J N O   -   I Z O B R A Ž E V A L N E G A   D E L A
Učitelj: Učenec:

Nadzoruje  vstop  v  bazenski  del,  evidentira 
prisotnost,  razlaga  navodil  o  nevarnostih, 
spoštovanju  hišnega  reda,  pravilih  in 
obnašanju na bazenu. 

Pripravi pripomočke, progo, vodi ogrevanje.

Demonstracija  in  razlaga,  opazovanje  in 
korekcije tehnike plavanja. Nadzor učencev 
pri odhodu in vračanju iz sanitarij.

Nadzoruje  igro  v  vodi,  poskrbi  za 
pospravljenje  pripomočkov  in  prog; 
nadzoruje  učence  pri  zapuščanju  bazena, 
sanitarij in garderob.

UVODNI DEL/ PRIPRAVLJALNI DEL:
Priprava  na  plavanje,  odhod  v  bazenski  del, 
evidentiranje in skrb za higieno (prhanje).

Vstop  v  vodo,  različna  lovljenja  ali  nekaj  dolžin 
prostega plavanja.

GLAVNI DEL:
Prsno:
- drsenje-odriv od stene, nato sledi zavesljaj z 

rokami (glava je v vodi),  ko učenec zaključi 
zavesljaj, naveže udarec z nogami, nakar drsi po 
vodi, dokler se skoraj ne zaustavi

- ponovitev vaje +  vključitev dihanja
- odmor po zaključenem udarcu z nogami 

skrajšamo, da dobimo ritem celotnega gibanja
- vajo izvajamo brez in z dihanjem.

Prsni kravl:
- učenec plava tako, da se pretirano valja z boka na 

bok in  pri  tem močno  striže,  z  eno  roko  malo 
počaka spredaj,   z drugo zadaj ob telesu, v tem 
trenutku učenec močno obrne glavo (ne dvigne), 
pogleda proti stropu in vdihne.

Hrbtni kravl:
- roka roko lovi, drseči zavesljaj, ena roka čaka ob 

telesu.

ZAKLJUČNI DEL:
Skoki v vodo ali igra v vodi pod nadzorstvom, 
učenci sami izbirajo pripomočke za igro.  Prhanje.

Opombe:
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2.6 Metode in organizacija vadbe

Pri  učenju  plavanja  učitelj  sledi  različnim  učnim  načelom,  učnim  metodam,  učnim 

oblikam dela ter učnim tehnikam.

2.6.1 Načela plavalne vzgoje

Načelo pomeni  navodilo,  smernico oziroma vodilo za delo.  V okviru vadbe izrabljamo 

določene  pedagoške  in  biološke  značilnosti  otrok  ter  značilnosti  psihologije  in  logike. 

Osnovna načela se nanašajo na vsa področja in naloge vadbe, narekujejo vsebino, sredstva, 

metode in organizacijo vadbe. Pri učenju plavanja upoštevamo načela, ki sicer veljajo pri 

didaktiki športne vzgoje  nasploh. Načela pa delimo v tri skupine (Rajtmajer, 1990):

1. Prva skupina, ki se navezuje na psihofizične karakteristike otroka, kamor prištevamo 

načelo  primernosti  in  akceleracije,  načelo  individualnosti  ter  načelo  interesa, 

doživljajev in motivacije.

2. Druga  skupina,  ki  ima  značaj  vodenja,  usmerjanja  in  ekonomizacije  predšolske 

gibalne  vzgoje  in  kamor  sodijo  načelo  aktivnosti  otroka,  načelo  vodilne  vloge 

vzgojitelja,  načelo  socializacije  in  socialne  skupine,  načelo  sistematičnosti  in 

postopnosti,  načelo  nazornosti,  načelo  povezanosti  telesne  vzgoje  z  ostalimi 

razvojnimi področji ter načelo racionalizacije in ekonomičnosti.

3. Tretja skupina; načela varnosti, ekologije in materinega jezika.

Poseben poudarek na specifiki plavanja imajo:  načelo primernosti,  načelo epigeneze in 

načelo postopnosti.

NAČELO PRIMERNOSTI

Vedeti moramo, kaj je za določeno starostno stopnjo primerno. Učitelj (vaditelj) plavanja 

mora  preudarno  in  taktno  izbirati  učno gradivo,  in  ga  prilagoditi  starostnim stopnjam, 

psihomotoričnim sposobnostim in znanju otrok. 
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NAČELO EPIGENEZE

Načelo epigeneze govori o tem, da razvoj otroka temelji na že znanem, tako da vključuje 

njegove predhodne izkušnje.

NAČELO POSTOPNOSTI

Otroci  začetne  težave  premagujejo  s  prehajanjem  od  znanega  k  neznanemu,  od 

enostavnega  k  sestavljenemu  in  od  lažjega  k  težjemu.  Ena  od  glavnih  stopenj,  ki  jo 

doživijo otroci v procesu učenja plavanja, je premagovanje strahu. Za otroke, ki se bojijo 

vode, je še posebej pomembno upoštevati načelo postopnosti.

2.6.2 Učne metode

Naloga vsakega učitelja je, da pred vsakim podajanjem učne snovi najprej spozna sebe in 

svoje  sposobnosti,  področja  učenja,  predvsem  pa  svoje  učence,  njihovo  znanje  in 

sposobnosti.  Uporabljati  mora  pristop  in  metode,  ki  so  primerne  njihovi  starosti  in 

sposobnostim.  Učne metode kot način dela v vzgojno-izobraževalnem procesu so tesno 

povezane  z  ostalimi  pedagoško-didaktičnimi  področji:  materialno/tehnično,  spoznavno, 

organizacijsko  in  psihološko  stranjo  zaposlovanja  otrok.  Učne  metode  imajo  v  praksi 

dvostranski  pomen;  v  vzgojno-izobraževalnem  procesu  sodelujeta  tako  učitelj  kot  tudi 

otrok.

V zgodovini so se v pedagoškem smislu, v okviru športne vzgoje izoblikovale štiri glavne 

učne metode:  metoda demonstracije,  metoda opazovanja, metoda razlage in  metoda 

vadenja (Rajtmajer, 1988).

           

METODA DEMONSTRACIJE

Demonstracija  (pokazati,  ponazarjati)  pomeni  vse  tisto,  kar  je  mogoče  perceptivno 

doživeti, torej zaznati s čutili. Za učitelja plavanja je pomembno predvsem prikazovanje 

različnih  oblik gibalnih  vzorcev.  Demonstracija  je lahko neposredna (gibanje prikazuje 

učitelj)  ali  posredna  (gibanje  pokaže  učenec  ali  pa  je  prikazan  s  pomočjo  različnih 
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medijev).  V  praksi  se  največ  uporablja  zaporedna  demonstracija,  ko  gibanje  večkrat 

zaporedoma prikažemo.

V  pomoč  pri  motoričnem  učenju  je  tudi  demonstriranje  napak  v  otrokovem  gibanju. 

Tovrstna demonstracija ima vlogo korekcije gibanja oziroma odpravljanja napak, ki so se 

pojavile  v  fazi  učenja  in  utrjevanja  gibalnih  stereotipov.  Otroku  na  ta  način  najbolj 

plastično prikažemo pomanjkljivosti pri izvajanju konkretnega gibalnega vzorca.

METODA OPAZOVANJA

Vodena  oziroma  usmerjena  vloga  učitelja  (vaditelja)  pritegne  otroka  k  aktivnemu 

opazovanju  neposredno  ali  posredno  demonstriranega  gibanja.  Otrokova  sposobnost 

opazovanja še ni dovolj razvita, zato ga mora učitelj usmerjati na predmet opazovanja. Da 

bi bil v tem usmerjanju prepričljiv in zanimiv, izbira zanimive rekvizite in tako ob njih 

posreduje takšne gibalne vzorce, ki otrokovo pozornost pritegnejo. 

METODA RAZLAGE

S pomočjo razlage učitelj otroke vzpodbuja h gibalni aktivnosti, opisuje strukturo gibanja, 

jim daje navodila in jih usmerja pri opazovanju na bistvene elemente gibanja, pojasnjuje in 

odpravlja  napake  v  gibanju.  Običajno  metodo  razlage  uporablja  v  kombinaciji  z 

demonstracijo in opazovanjem. Razlaga pa ni samo učno-vzgojna metoda, temveč poseben 

sistem  simboličnega  komuniciranja  z  otroki.  Skupaj  z  demonstracijo  (gestovno 

komunikacijo) tvori sistem komuniciranja v procesu učenja. S pomočjo razlage se otrok 

uči tudi pojmov, splošnih in specifičnih izrazov, predvsem pa splošnega izražanja.

METODA VADENJA

Večkratno ponavljanje nekega gibanja povzroči, da se tega gibanja otrok nauči do stopnje 

(dinamičnih)  stereotipov.  Vadenje  je  torej  usmerjeno  na  pridobivanje  gibalnih  znanj 

(informacijska komponenta gibanja), z daljšim vadenjem nekega gibanja, pa se posredno 

izboljšuje tudi motorična sposobnost otrok (energetska komponenta gibanja).
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2.6.3 Učne oblike dela

Med učno-vzgojnimi metodami, ki jih pozna splošna didaktika, se uporabljajo  frontalna 

oblika dela, delo v parih, delo po skupinah in individualno delo (Rajtmajer, 1990).

FRONTALNA OBLIKA DELA

Učitelj frontalno nastopa proti celotni skupini otrok. Njegova navodila, demonstracije in 

razlage, popravljanja napak v gibalni izvedbi so namenjena vsem otrokom hkrati. Takšna 

oblika hkrati obvesti otroke o pomembnih informacijah in nudi prihranek časa, saj lahko 

učitelj določene učno-vzgojne vsebine na različen način večkrat razlaga, demonstrira. V 

vzgojni  praksi  pa  je  frontalna  oblika  pomembna  tudi  zato,  ker  omogoča  disciplino  in 

angažirano socialno okolje. 

DELO V PARIH (TANDEM)

Je sorazmerno samostojna oblika dela, s katero lahko zasledujemo specifično učno-vzgojne 

cilje. Tako delo v dvojicah je lahko izredno heterogeno in racionalno; za vadbo razdelimo 

otroke v pare po predznanju in motoričnih sposobnostih, s tem pa izboljšamo uspešnost 

dela in pomagamo problematičnim otrokom. Delo po manjših skupinah je zelo primerna 

socialna oblika vzgoje in izobraževanja. Bistvo tega načina je v samostojnem in aktivnem 

vključevanju otrok v učno-vzgojni proces. Pri delu v skupinah se odpirajo večje možnosti 

diferenciacije in individualizacije vzgojnega dela pri delu v dvojicah (Rajtmajer, 1988).

DELO V SKUPINAH

Izredno uporabna socialna oblika vzgoje in izobraževanja v okviru športne vzgoje, čeprav 

se precej razlikuje od pravega skupinskega dela na drugih področjih. Bistveno je, da se 

otroci  sami  vključujejo v učno-vzgojni proces ter  da vsak posameznik  zavestno usvaja 

učno snov zase, znotraj skupine. Pri športni vadbi si mora vsa skupina pomagati, sodelovati 

in reševati določene naloge. 
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2.7 Sistemske rešitve na področju plavanja v Sloveniji

Sistematično  učenje  plavanja  v  Sloveniji  je  zelo  različno  razvito.  Vzroki  za  to  so  v 

glavnem pri različnosti vzpostavitve sistema organizacije same dejavnosti. Tu se predvsem 

pojavljajo problemi (ne)primernosti  objektov za učenje plavanja, (ne)pripravljenosti šol, 

vrtcev, občinskih struktur, vodstev bazenov in drugih odgovornih za tovrstno dejavnost.

V Sloveniji učenje plavanja poteka na dva načina:

1. V mestnih občinah in nekaterih krajih, kjer imajo bazene, primerne za učenje plavanja. 

Tu poteka učenje v okviru plavalne šole oz. zavoda, ki organizira učenje plavanja na 

tem  področju.  Sodelovanje  med  odgovornimi  za  šport  v  tej  lokalni  skupnosti, 

Ministrstvom  za  izobraževanje,  znanost,  kulturo  in  šport  (v  nadaljevanju  MIZKŠ), 

Zavodom  za  šport  Republike  Slovenije  Planica  ter  šolami  in  izvajalcem  je  nujno 

potrebno.  Pred  začetkom  tečaja  učitelj  športne  vzgoje  pošlje  izvajalcu  dopolnjeno 

preglednico  z  imeni,  priimki  in  letnico  rojstev  otrok.  Preglednica  je  enotna  za  vso 

Slovenijo in  jo pripravi  Zavod za  šport  Republike  Slovenije  Planica.  Izvajalec  nato 

preveri  znanje  plavanja  vseh  učencev,  po  končanem  preverjanju  pa  pošlje  kopijo 

preglednic  z  rezultati  na  šolo.  Šolam in  izvajalcem je  v  veliko  pomoč  računalniški 

program »Morski konjiček«.

2. Nekatere šole pa niso vključene v programe plavalnih šol oz. zavodov. Le-te morajo 

učenje plavanja organizirati  same.  Športni  učitelj  je  tako odgovoren za organizacijo 

prevoza, najema bazena, učiteljev plavanja kot tudi za pripravo veljavnih preglednic, ki 

jih ob koncu tečaja pošlje pristojnim osebam.

2.7.1 Postopek sistematičnega učenja plavanja

Analize rezultatov spremljanja znanja plavanja so pokazale, da prizadevanja na področju 

učenja  plavanja  kasneje  niso  uspešna,  če  niso  vzpostavljena  dobra  izhodišča  že  v 

predšolskem obdobju in na razredni stopnji. Zato učenje poteka sistematično in se začne že 

zgodaj. Jurak in Kovač (2002) navajata, da se v okviru tovrstnih prizadevanj organizirajo:
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Tečaji prilagajanja na vodo - za predšolske otroke

Navajanje  otrok  na  značilnosti  gibanja  v  vodi.  Plavalno  opismenjevanje  se  poveže  s 

programom »Zlati sonček«, v katerega je vključenih več kot dve tretjini predšolskih otok in 

učencev prvega in drugega razreda. Tečaj, ki obsega 10 ur, zadosti programu A. Motivacija 

za otroke so predvsem zanimive in pestre učne vsebine in didaktični pripomočki.

Plavalni tečaji - na nižji stopnji

Vse šole morajo organizirati 20-urni tečaj za drugi ali tretji razred osnovne šole, ki ga že 

kar  nekaj  let  sofinancira  MIZKŠ,  večino  stroškov  tečaja  pa  pokrijejo  tudi  lokalne 

skupnosti.  Tudi naloge tega tečaja  povezujemo s programom »Zlati  sonček« in sicer v 

programih B in D. 

Šole v naravi s plavalnimi vsebinami

Šola  v  naravi  je  posebna  vzgojno-izobraževalna  oblika  dela  s  poudarkom na  različnih 

vsebinah,  kot  so  šport,  naravoslovje,  slovenščina,..  Zaradi  sproščenosti  so  splošni 

pedagoški in tudi izobraževalni učinki večji. Če je le mogoče naj bi poletna šola v naravi 

potekala na morju. Učenci zaradi specifičnosti morske vode in podnebnih razmer hitreje 

napredujejo v znanju plavanja. Včasih pa se poletna šola v naravi izvaja tudi v toplicah. 

Tam zaradi ugodnih temperatur vode vadba lahko traja dlje časa.

Preverjanja znanja plavanja – v petem in sedmem razredu

Približno 20% otrok se na tej stopnji še ne nauči plavati. Preverjanja znanja se zato takšni 

učenci  udeležijo  še  enkrat.  Preverjanje,  ki  je  del  projekta  »Odpravljanje  plavalne 

nepismenosti  učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«, sofinancira Zavod za 

šport Republike Slovenije Planica. Lahko pa preverjanja opravljajo tudi javni zavodi, ki 

delujejo na lokalnem področju.

Tečaji plavanja za neplavalce na višji stopnji

Za učence na višji stopnji, ki še vedno ne dosegajo naziva plavalec (bronasti delfin) in 

takih je vsako leto približno 2000, šola organizira plavalne tečaje. Le ti trajajo 20 ur in jih 

skoraj v celoti financira Zavod za šport Republike Slovenije Planica.
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Osnovnošolska ter srednješolska tekmovanja v plavanju

Tekmovanja v plavanju so del dodatne ponudbe, ki jo šole lahko ponudijo študentom in 

dijakom.  Poleg  nadgradnje rednega pouka nudijo možnost,  da se  šola,  učenci  in  starši 

povežejo z odgovornimi za šport na lokalni ravni.

Tečaji plavanja za neplavalce v srednjih šolah in na fakultetah

Srednje šole izvajajo 15-urni plavalni tečaj za dijake neplavalce, ki zaradi kakršnih koli 

razlogov še niso osvojili bronastega delfina. 

Vendar le v redkih mestih izvajajo vse stopnje, ki smo jih navedli. Kjer imajo ustrezne 

bazene,  običajno  vzpostavijo  6-stopenjski  program.  Žal  pa  še  vedno  učenje  plavanja 

ponekod poteka le v šoli v naravi in v plavalnih tečajih na predmetni stopnji (Jurak, & 

Kovač, 2002).

Fotografija 5:  Priprava za skok v vodo.
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2.7.2 Učni načrt

V  okviru  prenovljenega  učnega  načrta  (2011)  se  v  sklopu  ur  rednega  pouka  prvega 

vzgojno-izobraževalnega  obdobja  predvideva  20-urni  tečaj  plavanja  za  drugi  ali  tretji 

razred osnovne šole. Minimalni standardi znanja so pogoj za učenčevo napredovanje. Za 

napredovanje v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje mora biti učenec prilagojen na vodo 

in samostojno preplavati 15 metrov. Za zlatega morskega konjička mora v izbrani tehniki 

preplavati 25 metrov (Učni načrt – osnovna šola, 2011).

     Preglednica 2:  Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu osnovnih 

šol za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (Učni načrt - osnovna šola, 2011).

PLAVALNA ABECEDA

1. razred 2. razred 3. razred

(za šole, ki imajo pogoje in 
šole, ki izpeljejo tečaj 
privajanja na vodo)

Šola mora organizirati 20-urni plavalni tečaj v drugem ali tretjem 
razredu.

Praktične vsebine

Hoja in tekanje v plitvi vodi z različnimi nalogami in igrami.

Vaje za privajanje na odpor vode,  potapljanje glave,  gledanje  in izdihovanje v vodo,  plovnost in drsenje.

Varno skakanje na noge v vodo.

  Povezava elementov 
privajanja  na vodo z 
izbranimi elementarnimi 
igrami v plitvi vodi.

Povezava elementov privajanja na vodo z izbranimi elementarnimi
igrami v vodi.

Ena od tehnik plavanja. Vaje za varnost v vodi in tehnika plavanja prsno,  kravl ali hrbtno.

Teoretične vsebine

Nevarnosti v vodi, še zlasti pri skokih v vodo. Pravila varnosti in red na plavališču. Zamenjava mokrih 
kopalk s suhimi in vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje.

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je  šola  dolžna  organizirati  šolo v naravi  s 

poudarkom na  plavanju in  zimsko šolo  v naravi.  Minimalni  standardi  znanja  (bronasti 

delfin) zahtevajo, da učenci preplavajo 50 metrov brez dotikanja dna, robov bazena ali 

druge osebe v bazenu. Med samim plavanjem pa morajo tudi uspešno opraviti nalogo za 
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varnost.  Učenci,  ki  presegajo  minimalne  standarde  znanja,  pokažejo  še  10  minut 

neprekinjenega plavanja v globoki vodi (Učni načrt – osnovna šola, 2011). 

   Preglednica 3:  Vsebine plavanja in nekaterih vodnih dejavnosti v učnem načrtu osnovnih 

šol za 2. vzgojno-izobraževalno obdobje (Učni načrt - osnovna šola, 2011).

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (šola v naravi)

4. razred 5. razred 6. razred

V šestem razredu šola preveri
znanje plavanja vseh učencev.

Praktične vsebine

Ena ali dve tehniki plavanja. Šolski štartni skok, šolski obrat, potop s prelomom. Elementi samoreševanja.

Teoretične vsebine

Pomen znanja plavanja. Lastnosti vode. Higiena v vodi in ob njej, nevarnosti skakanja na glavo, nevarnosti 
v globoki vodi.

Program  se  v  tretjem  vzgojno-izobraževalnem  obdobju  stopnjuje  s  širjenjem  in 

poglabljanjem znanj. V okviru šole se morajo organizirati tudi plavalni tečaji za učence 

neplavalce.  Nalogi,  ki  ju  morajo  opraviti  učenci,  se  ne razlikujeta  od  nalog v drugem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. (Učni načrt – osnovna šola, 2011)

Preglednica 4: Vsebine plavanja in nekaterih vodnih aktivnosti v učnem načrtu osnovnih 

šol za 3. vzgojno-izobraževalno obdobje (Učni načrt - osnovna šola, 2011).

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI

7. razred 8. razred 9. razred

Šola naj organizira plavalni tečaj za neplavalce.

Praktične vsebine

Spopolnjevanje znanja plavanja. Vzdržljivostno plavanje. Učenje druge ali tretje plavalne tehnike. Skok na 
glavo, obrat, potop z navpičnim prelomom, štafetne predaje. Elementi samoreševanja.

Teoretične vsebine

Higiena na plavališču in urejenost plavališča. Pravila varnosti. Samoreševanje. Sile, ki vplivajo na gibanje 
telesa v vodi.
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2.7.3 Športni programi

Športna  programa  Zlati  sonček  in  Krpan  sta  nadaljevanje  športnega  programa  Športna 

značka, ki je deloval v preteklosti. Zlati sonček je namenjen otrokom od 5. do 9. leta, Krpan 

pa je namenjen otrokom od 9. do 12. leta starosti. Sistem učenja plavanja v Sloveniji deluje 

vzporedno z omenjenima programoma in je z njima vedno bolj povezan (Kapus, 2002).

Od leta 1997 veljajo dopolnjena merila za ocenjevanje plavanja in plavalnih sposobnosti. S 

posebnimi  testi  se  ugotavlja  učenčevo  znanje  plavanja  ter  se  ga  na  ta  način  umesti  v 

standardizirane  skupine  po  stopnji  znanja  plavanja,  stopnji  razvoja  (gibalnih)  plavalnih 

sposobnosti  ter  psihosocialnih  in  varnostnih  vidikov  učenja.  Učenci  morajo  preplavati 

določeno razdaljo, ki se postopoma povečuje. Napredek učencev se torej kaže v vedno daljši 

razdalji,  ki  jo  zmorejo  preplavati.  Kaže  se  tudi  v  povečani  hitrosti  in  sposobnosti 

vzdržljivosti  plavanja.  Med  plavanjem pa  mora  učenec  opraviti  še  določene  naloge  za 

varnost. Dober plavalec je tisti, ki zmore dolgotrajno in ekonomično plavati. Naloga učitelja 

pa je, da pošteno in dosledno izvrši naloge z učenci ter pošteno podeli učencem zaslužena 

priznanja (Kapus, 2002).

Fotografija 6:  Prilagajanje na vodo - igre pod vodo.
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Uveljavljena  merila  za  ocenjevanje  znanja  plavanja  in  plavalnih  sposobnosti  so  torej 

primerljiva  z  merili  programov Zlati  sonček in  Krpan.  V preglednici  je  prikazano,  na 

katerih področjih se merila pokrivajo.

      Preglednica 5:  Lestvica ocenjevanja znanja plavanja (Anzeljc, 2004).

ŠTEVILČN
A OCENA

OPISNA 
OCENA NAZIV DRUGI ŠPORTNI 

PROGRAMI

0 NEPLAVALEC, 
neprilagojen na vodo

1 NEPLAVALEC, stopnja 
prilagojenosti na vodo 1

BRONASTI 
morski konjiček

PROGRAM A, 
»Zlati sonček«

2 NEPLAVALEC, stopnja 
prilagojenosti na vodo 2

SREBRNI 
morski konjiček

PROGRAM B, 
»Zlati sonček«

3 NEPLAVALEC, stopnja 
prilagojenosti na vodo 3

ZLATI 
morski konjiček

PROGRAM D, 
»Zlati sonček«

4 NEPLAVALEC, stopnja 
prilagojenosti na vodo 4 DELFINČEK SREBRNA medalja 

»Krpan«

5 PLAVALEC, 
stopnja znanja plavanja 5 BRONASTI delfin ZLATA medalja 

»Krpan«

6 PLAVALEC, 
stopnja znanja plavanja 6 SREBRNI delfin

7 PLAVALEC, 
stopnja znanja plavanja 7 ZLATI delfin

8 PLAVALEC, 
stopnja znanja plavanja 8 DELFIN REŠEVALEC

OCENA 0 - Neplavalec, neprilagojen na vodo

Učenec ni prilagojen na vodo v tolikšni meri, da bi drsel na vodi.

OCENA 1 - Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 1

Učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z vzročenimi rokami. Drsi na prsih z glavo v 

vodi 5 sekund.

OCENA 2 - Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 2

Učenec preplava 8 metrov s poljubno tehniko neprekinjeno, brez vmesnega dotika dna, roba 

plavališča ali drugega otroka. Nalogo lahko izvede tudi s plavanjem pod vodo. 
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OCENA 3 - Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 3

Učenec  preplava  25  metrov  s  poljubno  tehniko  neprekinjeno,  brez  dotika  dna,  roba 

plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične v vodi ali s skokom, vendar razdalja plavanja 

ne sme biti krajša od 25 metrov. V krajših bazenih lahko preplava razdaljo v eni ali obeh 

smereh.

OCENA 4 - Neplavalec, stopnja prilagojenosti na vodo 4

Učenec  preplava  35  metrov  s  poljubno  tehniko  neprekinjeno,  brez  dotika  dna,  roba 

plavališča ali drugega otroka. Plavanje prične s skokom v vodo na noge. V krajših bazenih 

lahko preplava razdaljo v obeh smereh, vendar preplavana razdalja ne sme biti krajša od 35 

metrov.

OCENA 5 - Plavalec, stopnja znanja plavanja 5

Plavalec preplava 50 metrov, tako da skoči v vodo na noge, plava v eno smer 25 metrov, se 

med plavanjem obrne in plava proti cilju. Med plavanjem drugih 25 metrov se plavalec v 

sredini plavališča zaustavi in opravi t.i. vajo za varnost.

OCENA 6 - Plavalec, stopnja znanja plavanja 6

Plavalec neprekinjeno plava 10 minut ter na razdalji 50 ali 100 metrov (glede na starost) s 

tehniko kravl izpolni normo za svojo starostno kategorijo in spol.

 

OCENA 7 - Plavalec, stopnja znanja plavanja 7

Plavalec  preplava  150 metrov  mešano.  Prvih  50 metrov  plava  prsno,  drugih  50 metrov 

hrbtno in tretjih 50 metrov kravl. Plavanje prične s skokom na glavo. 150 metrov je treba 

preplavati v določenem času glede na starost in spol plavalca. 

OCENA 8 - Plavalec, stopnja znanja plavanja 8

Plavalec preplava 200 metrov v petih minutah ali bolje in preplava 15 metrov pod vodo. 

Uspešno mora opraviti teste reševalnega plavanja. 

 

Pri  nalogah,  kjer  mora  učenec  izpolniti  določeno  normo,  sta  pomembna  starost  in  spol 

otroka, ki ju mora učitelj dosledno preveriti (Kapus, 2002).
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

  

     Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:

1. Ugotoviti,  za  koliko  se  v  povprečju  poveča  ocena  plavalca  po opravljenem 

tečaju.

2. Ugotoviti,  za koliko odstotkov se poveča število plavalcev med tretješolci  od 

prvega do zadnjega dne plavalnega tečaja.

3. Ugotoviti,  kolikšna je  razlika  v  odstotku plavalcev  med dečki  in  deklicami 

zadnji dan tečaja.

4. Ugotoviti, koliko odstotkov učencev tretjega razreda je ob koncu šolskega leta 

plavalcev.
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4.0 HIPOTEZE

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:

     H1 - Ob koncu plavalnega tečaja se ocena v povprečju poveča za 3 ocene.

H2 - Število plavalcev med tretješolci se od prvega do zadnjega dne tečaja poveča 

za 50 %.

     

     H3 - Zadnji dan tečaja je večji odstotek plavalcev med deklicami kot med dečki.

     

     H4 - 60 % tretješolcev je ob koncu šolskega leta plavalcev.
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5.0 METODE DELA

5.1 Vzorec merjencev

V raziskavo smo vključili šest generacij tretješolcev devetletne osnovne šole Šenčur, ki so 

se udeležili plavalnega tečaja na olimpijskem bazenu v Kranju, od leta 2006 do leta 2012.

Zaradi varnosti osebnih podatkov smo učence v testnih kartonih označevali s številkami, 

da ne bi prišlo do kakršne koli nedovoljene uporabe pridobljenih podatkov.

Starši otrok, ki so na fotografijah, uporabljenih v tem diplomskem delu, so pisno privolili v 

objavo teh fotografij.

V raziskavo je bilo vključenih 463 tretješolcev (208 učenk in 255 učencev). 

5.2 Vzorec spremenljivk

V raziskavi smo uporabljali preglednico za pomoč pri preverjanju znanja plavanja, kamor 

smo vpisovali ocene iz ocenjevalne 8-stopenjske lestvice, ki je prilagojena razvojni stopnji 

otrok in jo je predpisalo Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport.

    Preglednica 6:  Lestvica ocenjevanja znanja plavanja.

 0* Učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje 
plavanja.

0 Učenec je neprilagojen na vodo.

1 Učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z 
glavo v vodi. Gibanje izvaja 5 sekund.

2 Učenec preplava 8 metrov.
3 Učenec preplava 25 metrov.
4 Učenec preplava 35 metrov. Plavanje prične s skokom na noge.

5, 6, 7 Učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina 
oziroma učitelj ve, da zna plavati

       

- 39 -



      Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                            Obleščak, Katja; diplomsko delo

Preglednica 7:  Preglednica za pomoč pri preverjanju znanja plavanja.

Ime in priimek Letnica 
rojstva 0*   0   1   2   3   4   5   6   7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
 17.
 18.
 19.
 20.

       SEŠTEVEK

         
          Legenda:    O  -  začetna ocena
                             X  -  končna ocena
 

5.3 Organizacija meritev

Plavalni  tečaji  vseh  generacij  so  potekali  v  kranjskem  olimpijskem  bazenu.  Letošnje 

podatke smo pridobili na samem tečaju v oktobru 2011, podatke in testne kartone preteklih 

generacij pa je priskrbel šolski športni pedagog, ki je tečaj tudi vodil.

Drugi dan tečaja so potekala testiranja. Po ustreznih vajah ogrevanja zunaj bazena so otroci 

v malem bazenu preplavali  določeno razdaljo. Vaditelj  je učence klical  po abecedi.  Pri 

plavanju pa smo vsakega od njih spremljali in ocenili njegovo predznanje plavanja. 

Nekaterim učencem je pri plavanju pomagal vaditelj, ki je bil postavljen ob plavalni progi. 

Tehnika plavanja je bila poljubna. Spremljali smo plavanje vseh otrok in jih ocenili, ocene 
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pa vpisali v preglednico (uporaba znaka O). Na podlagi pridobljenih rezultatov smo učence 

razporedili v homogene skupine, ki so posamično vadile po predpisanem programu.

Zadnji  dan tečaja smo ob prisotnosti  vaditelja in reševalca ponovno preverili  in ocenili 

pridobljeno  znanje  plavanja.  Otroke  smo  vzpodbudili,  naj  plavajo  čim dlje  po  celotni 

dolžini bazena in nazaj. Za otroke, ki jim je takšna dolžina morda predstavljala težave, smo 

postavili  »prvo postojanko« na 10 m proge. Rezultate  smo vpisali  v preglednico poleg 

začetnih rezultatov (uporaba znaka X). 

Fotografija 7:  Prilagajanje na vodo – motivacijske igre v malem bazenu.

     

5.4 Metode obdelave podatkov

Rezultate smo prenesli v skupno preglednico, kjer smo jih ločili tudi po spolu. Rezultate 

generacij smo sešteli in dobili skupni povprečni oceni ZAČETNIH in KONČNIH testiranj. 

Nato smo s pomočjo križnih računov izračunali odstotke. Nadalje smo izračunali še razliko 

v napredku glede na SPOL UČENCEV. Vse izsledke smo predstavili z grafi.
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6.0 REZULTATI

6.1 Razlika med ZAČETNIMI in KONČNIMI rezultati

V tem poglavju bomo prikazali  rezultate  raziskave,  pridobljene na podlagi  zastavljenih 

ciljev. Celotna pedagoška raziskava je zajemala ocenjevanje znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti  učencev  v  začetnem  in  končnem  delu  tečaja.  Razlika  med  inicialnimi  in 

finalnimi  rezultati  nam  je  pokazala,  da  se  je  povprečna  ocena  znanja  plavanja  pri 

tretješolcih občutno povečala.

Vseh opravljenih plavalnih tečajev, organiziranih za tretješolce osnovne šole Šenčur v letih 

med 2006 in 2012, se je udeležilo 463 učencev. Vzorec merjencev sestavlja 208 deklic in 

255 dečkov, v odstotkih 44,9 % dečkov in 55,1 % deklic.

Na začetnih testiranjih je bilo odsotnih 8 učencev, kar predstavlja 1,7 % vseh merjencev. 

Pri končnih testiranjih pa je bilo odsotnih 0,6 % vseh merjencev. Ker sta to razmeroma 

majhna deleža učencev, podatka nista bistveno vplivala na raziskavo.

Iz preglednice 8, ki predstavlja rezultate začetnih testiranj, je razvidno, koliko učencev, 

tako deklic kot tudi dečkov, je doseglo posamezno oceno. Učenci, ki so bili odsotni, so 

prejeli oceno 0*, nato pa so bile uporabljene ocene od 0 do 7. 

Ocena 0 je predstavljala učenčevo neprilagojenost na vodo. Na začetnih testiranjih jo je 

prejelo kar 38 učencev, medtem ko je bil ob koncu tečaja z oceno 0 ocenjen le še 1 učenec. 

Ocene 5,  6  in  7 so prejeli  tisti  učenci,  ki  so ustrezno prilagojeni  na vodo oziroma se 

uvrščajo med plavalce. Takšnih učencev je bilo na začetnih testiranjih 100, njihovo število 

pa je do konca tečaja naraslo na 365.

Ta dva podatka sta  dovolj  zgleden razlog,  da so tečaji  plavanja ob koncu 1.  vzgojno-

izobraževalnega obdobja nujno potrebni.
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  Preglednica 8:  Preglednica rezultatov ZAČETNEGA ocenjevanja predznanja plavanja.

Šolsko leto Število 
otrok 0* 0 1 2 3 4 5 6 7

1. 2006/2007 43 5 2 1 9 1 10 15 0 0

2. 2007/2008 49 0 4 2 10 3 22 7 1 0

3. 2008/2009 44 0 6 2 8 2 18 8 1 0

4. 2009/2010 38 0 5 2 6 0 18 7 0 0

5. 2010/2011 44 0 1 3 8 3 23 6 0 0

6. 2011/2012 37 0 6 3 7 2 10 9 0 0

DEČKI 255 5 24 13 48 11 101 52 1 0

1. 2006/2007 32 3 4 1 3 2 6 13 0 0

2. 2007/2008 32 0 2 0 8 1 15 6 0 0

3. 2008/2009 42 0 3 2 7 4 21 4 1 0

4. 2009/2010 36 0 2 0 11 1 18 4 0 0

5. 2010/2011 38 0 1 1 5 2 18 11 0 0

6. 2011/2012 28 0 2 1 1 3 13 8 0 0

DEKLICE 208 3 14 5 35 13 91 46 1 0

SKUPAJ 463 8 38 18 83 24 192 98 2 0

100% 100 1,7 8,2 3,9 17,9 5,2 41,5 21,2 0,4 0

        Legenda:

        0*    - učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja;
        0      - učenec je neprilagojen na vodo;
        1      - učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

       gibanje izvaja 5 sekund;
        2      - učenec preplava 8 metrov;
        3      - učenec preplava 25 metrov;
        4      - učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom na noge; 
        5, 6  - učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma učitelj ve, 
        in 7    da učenec zna plavati.
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     Preglednica 9:  Preglednica rezultatov KONČNEGA  ocenjevanja znanja plavanja.

Šolsko leto Število 
učencev 0* 0 1 2 3 4 5 6 7

1. 2006/2007 43 2 0 1 2 5 1 30 1 1

2. 2007/2008 49 0 0 0 3 4 0 37 4 1

3. 2008/2009 44 0 0 1 3 4 3 31 2 0

4. 2009/2010 38 0 0 2 4 2 3 22 3 2

5. 2010/2011 44 0 0 0 1 10 1 26 5 1

6. 2011/2012 37 0 0 3 5 9 0 17 3 0

DEČKI 255 2 0 7 18 34 8 163 18 5

1. 2006/2007 32 1 0 2 1 2 0 24 2 0

2. 2007/2008 32 0 0 0 1 2 0 29 0 0

3. 2008/2009 42 0 1 0 1 1 1 37 1 0

4. 2009/2010 36 0 0 1 0 2 4 28 1 0

5. 2010/2011 38 0 0 0 0 6 0 29 3 0

6. 2011/2012 28 0 0 1 1 1 0 23 2 0

DEKLICE 208 1 1 4 4 14 5 170 9 0

SKUPAJ 463 3 1 11 22 48 13 333 27 5

100% 100 0,6 0,2 2,4 4,8 10,4 2,8 71,9 5,8 1,1

        Legenda:

        0*     - učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja;
        0       - učenec je neprilagojen na vodo;
        1       - učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi; 

        gibanje izvaja 5 sekund;
        2       - učenec preplava 8 metrov;
        3       - učenec preplava 25 metrov;
        4       - učenec preplava 35 metrov; plavanje prične s skokom na noge; 
        5, 6,  - učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oziroma učitelj ve, 
        in 7     da učenec zna plavati.
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       Preglednica 10:  Povprečni oceni začetnih in končnih testiranj.

Število 
učencev 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 Povprečna 

ocena 

SKUPAJ
Začetne 
ocene

463 8 38 18 83 24 192 98 2 0 3,3

SKUPAJ
Končne 
ocene

463 3 1 11 22 48 13 333 27 5 4,6

Iz tabele je razvidno, da je bila povprečna ocena znanja plavanja učencev na začetku 3,3. 

Ob končnih testiranjih je povprečna ocena učencev narasla na 4,6. Izračunali smo, da se 

je zvišala za 1,3 ocene, če upoštevamo predpisano 7-stopenjsko lestvico, brez ocene 0*, 

ki predstavlja odsotne učence.

Graf 9:  Povprečni oceni začetnih in končnih testiranj.
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Napredek v znanju plavanja učencev od začetnega do končnega testiranja smo prikazali 

tudi  v  odstotkih.  Če  pogledamo  tabeli  8  in  9,  vidimo,  da  kar  8,2  % vseh  testiranih 

učencev v začetnem ocenjevanju ni bilo prilagojenih na vodo. Ta odstotek se je ob koncu 

tečaja  zmanjšal  na  0,2  %.  Zmanjšanje  vrednosti  pomeni,  da  je  delež  učencev,  ki  je 

predstavljal to zmanjšanje, napredoval in si pridobil vsaj za eno oceno boljši rezultat. 

Razlika v oceni 1 ni bila tako velika, saj jo je na začetku doseglo 3,9 % učencev, ob 

koncu pa se je ta vrednost zmanjšala na 2,4 % učencev. 
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Preglednica 11:  Razlika začetnih in končnih ocen v odstotkih.

Število 
učencev     0*      0      1      2      3     4 5, 6, 7

Začetna 
ocena

%

463 8     38     18     83     24   192     100

100    1,7     8,2    3,9    17,9    5,2   41,5     21,6

Končna 
ocena

%

463 3 1     11     22     48     13     365

100     0,6     0,2    2,4     4,8   10,4    2,8     78,8

Do občutnejše razlike je prišlo pri doseganju ocene 2, saj se je ob koncu tečaja število 

otrok, ki so jo prejeli, zmanjšalo za 61 učencev, kar predstavlja 13,1 % vseh merjencev. 

Ocena 3 predstavlja srednjo pot pri učenju plavanja, zato je za marsikoga pomenila tudi 

končni  uspeh  tečaja.  Tako  smo  pri  končnem  ocenjevanju  tu  naleteli  na  prvi  porast 

vrednosti glede na začetna testiranja. Od začetnih 5,2 % je vrednost narasla na 10,4 % 

učencev. Porast vrednosti pomeni, da so v ocenah napredovali tisti učenci, ki so imeli na 

začetnih testiranjih oceno manjšo od 3.

Graf 10:  Razlika začetnih in končnih ocen v odstotkih.
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Pri doseganju ocene 4 vidimo velik padec števila učencev, ki so jo prejeli, če primerjamo 

začetno in končno stanje. Od 192 učencev na začetku testiranja smo na koncu z enako 

oceno ocenili le še 13 učencev. To bi si morda lahko razložili tako, da je bil marsikateri 

učenec,  ki  je  bil  na  začetku  praktično  že  plavalec,  v  začetku  ocenjen  z  nižjo  oceno 

predvsem zato,  ker  je  potreboval  nekaj  časa  za  prilagajanje  novim razmeram plavanja 

(bazen, učitelji, učne metode,..). Razkorak med ocenama 4 in 5 je zelo pomemben, saj loči 
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učenca od neplavalca do plavalca.  Ker je končni namen tečaja v tem, da otrok postane 

plavalec, so verjetno tako učenci kot tudi učitelji na tej stopnji tudi najbolj motivirani.

 

Velik napredek namreč dokazuje porast števila otrok, ki so dosegli oceno 5, 6 ali 7, torej 

plavalcev. Na začetku tečaja je bilo od vseh otrok le 21, 6 % plavalcev. Ob koncu tečaja je 

ta odstotek narasel na 78,8 %. Čez mejo, ki loči plavalce od neplavalcev, je torej zadnji dan 

prestopilo kar 265 učencev,  kar  predstavlja  57,2 % vseh merjencev v raziskavi.  To so 

učenci, ki so prejeli bronastega, srebrnega ali zlatega delfina. 

Takšen porast v vrednosti nam dokazuje uspešnost in uporabnost plavalnih tečajev na poti 

učenja plavanja šolskih otrok.

6.2 Primerjava rezultatov med DEČKI in DEKLICAMI  

    Preglednica 12:  Primerjava ocen med dečki in deklicami ob končnem ocenjevanju.

Število 
učencev 0* 0 1 2 3 4 5, 6, 7

DEČKI 255 2 0 7 18 34 8 186

% 100 0,8 0 2,7 7,1 13,3 3,1 73

DEKLICE 208 1 1 4 4 14 5 179

% 100 0,5 0,5 1,9 1,9 6,7 2,4 86,1

Skupina merjencev zadnjega testiranja  je bila  sestavljena  iz  55,1 % dečkov in 44,9 % 

deklic. Na tečaju sta bila odsotna 2 učenca (0,8 % vseh dečkov) ter 1 deklica (0,5 % vseh 

deklic). Odsotnost treh učencev glede na celotno število merjencev ni bistveno vplivala na 

našo raziskavo. 

Na podlagi tabele 12 in grafa 4 ugotovimo, da so se deklice v končnih testiranjih odrezale 

nekoliko  bolje  kot  dečki.  Ob začetnem testiranju  je  bilo  med  deklicami  le  74  plavalk 

oziroma 22,6 % vseh deklic. To število pa je naraslo, saj je bilo na zadnji dan plavalnega 

tečaja med njimi kar 179 učenk oziroma 86,1 % plavalk. 
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Od tega je 170 učenk doseglo  bronastega delfina,  9 učenk pa  srebrnega delfina.  Med 

deklicami ni bilo doseženih zlatih delfinov.

Graf 11:  Primerjava ocen med dečki in deklicami ob končnem ocenjevanju.
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Vrednost uspešnosti  dečkov je bila nižja, a še vedno tudi pri dečkih lahko govorimo o 

velikem uspehu glede na začetna testiranja. Od 53 učencev-plavalcev, ki so na začetnih 

testiranjih  prejeli  oceno 5,  6  ali  7,  je  bilo  takšnih na  koncu že 186.  Torej  je  odstotek 

plavalcev med dečki od 20,8 % zrasel na 73 %. Kar 163 učencev je prejelo  bronastega 

delfina in 18 učencev srebrnega delfina. Med dečki pa je bilo tudi 5 učencev, ki so dosegli 

zlatega delfina.

6.3 PLAVALCI v tretjem razredu  

Glede  na  veliko  število  merjencev,  ki  so  sodelovali  v  raziskavi,  lahko  govorimo  o 

povprečni  populaciji  tretješolcev  na  gorenjski  osnovni  šoli,  ki  je  opravila  kvaliteten, 

strokovno in korektno pripravljen plavalni tečaj. 

     Preglednica 13:  Skupne ocene končnega testiranja vseh tretješolcev.

Število 
učencev 0* 0 1 2 3 4 5 6 7

SKUPAJ 463 3 1 11 22 48 13 333 27 5

100% 100 0,6 0,2 2,4 4,8 10,4 2,8 71,9 5,8 1,1
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     Graf 12:  odstotki plavalcev v začetnih in končnih testiranjih.
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Zadnja testiranja nam kažejo, da je v populaciji 463 učencev, ki so se udeležili tečaja, 365 

učencev  plavalcev.  To  število  predstavlja  78,8  %  vseh  testiranih  tretješolcev,  če 

izvzamemo 3 učence, ki so bili na zadnjih testiranjih odsotni.
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7.0 RAZPRAVA

Ob izvedbi raziskave smo dobili dober vpogled v plavalno znanje tretješolcev osnovne šole 

Šenčur ter  vpliv tečaja na njihovo plavalno znanje in plavalne sposobnosti.  Pri  izvedbi 

tečaja so sodelovali športni pedagogi in vaditelji plavanja, ki so mi dovolili tudi vpogled v 

potrebno dokumentacijo.

V razpravi bomo preverili, ali dane hipoteze lahko potrdimo ali ovržemo.

 

Hipoteza 1

Pričakuje se, da ob končanem tečaju učenci dosežejo vsaj oceno 3, torej da so prilagojeni 

na vodo in preplavajo 25 metrov. Presenetljivo so v začetnih testiranjih vsi učenci skupaj 

dosegli  povprečno  oceno  3,3.  To  lahko  pripišemo  dobri  pripravljenosti  učencev  na 

fizikalne značilnosti vode. Po pričevanju športnega pedagoga otroci osnovne šole Šenčur 

večinoma opravijo tečaj plavanja že v vrtcu. Povprečna ocena tretješolcev se je ob koncu 

tečaja  povečala  in  sicer  na  4,6.  Razlika  v  povprečnih  ocenah  začetnega  in  končnega 

testiranja je torej razmeroma majhna in sicer 1,3. Majhno razliko lahko pripišemo dobri 

izhodiščni stopnji znanja plavanja učencev. 

Hipotezo 1,  v kateri  smo navedli,  da bo povprečna ocena znanja plavanja in plavalnih 

sposobnosti učencev narasla za 3 ocene, lahko torej OVRŽEMO.

 

Hipoteza 2

V drugi  hipotezi  smo predvidevali,  da  se  bo  znanje  plavanja  in  plavalnih  sposobnosti 

povečalo za 50 %. Raziskava je pokazala celo še boljše rezultate. V odstotkih je res dobro 

razvidno napredovanje vseh učencev, saj se je znanje izboljšalo celo več kot za polovico in 

sicer za 57,2 %.

Hipotezo 2, ki je napovedovala odstotke uspešnosti plavalnih tečajev, čeprav z le majhnim 

odstopanjem, OVRŽEMO.
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Hipoteza 3

Če želimo preučevati  razliko med učenci  glede na spol,  je potrebno uporabiti  ustrezne 

statistične metode, ki jih v tej raziskavi nismo uporabili. O razlikah med spoloma namreč 

težko govorimo le na podlagi pridobljenih ocen. V diplomskem delu smo predstavili le 

razliko v rezultatih med deklicami in dečki, učenci osnovne šole Šenčur, ki so se udeležili 

plavalnih tečajev. 

Glede na pretekle izkušnje pri delu s tretješolci, predvsem pri učenju novih vsebin, se je 

večkrat  izkazalo,  da so deklice  v tem starostnem obdobju na splošno bolj  pripravljene 

sodelovati in pristopiti k učenju novosti. Dečki pa v začetni fazi večkrat želijo »delati po 

svoje« oz. poskusijo pristopiti k novemu na drznejši ali svojstven način. Z dobrimi rezultati 

v  okviru  ocenjevalnih  kriterijev  se  deklicam  ponavadi  pridružijo  kasneje.  Tudi  v  naši 

raziskavi  so  deklice  dosegle  nekoliko  boljše  rezultate  v  napredku  znanja  plavanja  kot 

dečki. Ob koncu tečaja je dobilo delfina 86,1 % od vseh 208 učenk ter 73 % plavalcev od 

255 dečkov.

Hipotezo 3, ki pravi, da bo ob koncu tečaja večji odstotek plavalk med deklicami kot med 

dečki, torej lahko POTRDIMO.

 

Hipoteza 4

Da bi dobili kar najboljši vpogled v znanje plavanja in plavalne sposobnosti tretješolcev, 

smo združili in izračunali povprečje vseh rezultatov šestih generacij. Vrednost, ki smo jo 

dobili, nam pove, koliko odstotkov otrok je bilo ob koncu tečaja plavalcev.

Hipotezo  4,  ki  predvideva,  da  bo  ob  koncu  tečaja  plavalcev  60  % vseh  otrok,  lahko 

OVRŽEMO, saj je v resnici ta vrednost dosegla 78, 8 %.
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Veliko raziskav o znanju plavanja in plavalnih sposobnosti slovenskih osnovnošolcev sta 

izvedla  Gregor  Jurak  in  Marjeta  Kovač.  Raziskave  so  potekale  v  okviru  projekta 

»Odpravljanje plavalne nepismenosti učencev v višjih razredih osnovnih šol v Sloveniji«, 

izvedene  pa  so  bile  v  petem in  sedmem razredu  osnovne šole.  Prva  raziskava  je  bila 

izvedena v šolskem letu 1994/1995, projekt pa je potekal vse do leta 2000. V šolskem letu 

1999/2000 je bilo ugotovljeno, da kar 25 % vseh 18.728 testiranih učencev 5. razredov ne 

zna plavati, 75 % petošolcev pa je plavalcev (Jurak, & Kovač, 2000). 

Razultati  naše raziskave opravljene s tretješolci so pokazali,  da je bilo ob koncu tečaja 

evidentiranih  kar  78,8 % plavalcev.  Če ta  rezultat  tretješolcev  primerjamo z raziskavo 

opravljeno s petošolci v šolskem letu 1999/2000, lahko vidimo velik napredek v znanju 

plavanja  in  plavalnih  sposobnosti  slovenskih  otrok  v  zadnjem  desetletju.  Ob  tem  naj 

poudarim, da je bila v obeh raziskavah uporabljena enaka 8-stopenjska lestvica.

V raziskavi Gregorja Juraka in Marjete Kovač v šolskem letu 1999/2000 so bili primerjani 

tudi rezultati med deklicami in dečki 5. razreda. Pokazali so, da je med vsemi testiranimi  

dečki  kar 27 % neplavalcev, medtem ko je odstotek neplavalcev med dekleti nižji in sicer 

22,9 %. Torej je neplavalcev med dečki za 4,1 % več kot deklic. Tudi pri odstotkih, ki 

predstavljajo plavalce, so v prednosti deklice. Ob koncu tečaja je bilo namreč med vsemi 

testiranimi deklicami kar 77,1 % plavalk, med dečki pa le 73 % vseh testiranih. Tako so 

tudi v deležu plavalcev deklice boljše za 4,1 %. Avtorja sta mnenja,  da deklice v tem 

starostnem obdobju napredujejo hitreje od dečkov zaradi boljše gibljivosti, ki pa omogoča 

boljše rezultate pri večini plavalnih tehnik (Jurak, & Kovač, 2000).

Podobne rezultate nam je dala tudi naša raziskava, saj je pokazala prednost na strani deklic. 

Ob koncu tečaja je bilo med vsemi tretješolkami evidentiranih kar 86,1 % plavalk, med 

dečki pa je bil ta odstotek za 13,1 % manjši in sicer je bilo med vsemi tretješolci 73 % 

plavalcev.
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8.0 SKLEP

Rezultati  diplomskega  dela  so pokazali,  da  je  v  relativno  kratkem obdobju z  relativno 

majhno frekvenco vadbe mogoče vplivati na razvoj plavalnih znanj in sposobnosti mlajših 

otrok.

V raziskavo sem se podala s pričakovanjem, da bodo rezultati ob koncu tečaja pokazali 

napredek.  Nisem  pa  pričakovala  napredka  v  tolikšnih  razsežnostih.  Tako  jaz  kot  tudi 

športni pedagog in prisotni vaditelji smo bili zadovoljni z napredkom učencev in vsi smo 

bili mnenja, da je tovrsten tečaj še kako koristen za vse učence. Le-ti so izboljšali svoje 

plavalne sposobnosti, posledično pa se je izboljšala tudi njihova samopodoba. 

Vsi učenci,  ki  sem jih na tečaju spremljala,  so bili  vidno motivirani  in so med samim 

tečajem uživali. Zadovoljni so bili tako z delom vaditeljev, kot tudi z igrami, metodičnimi 

postopki  in  zaposlitvami,  vključno s testiranji.  Med njimi  se je stkala  tudi  marsikatera 

prijateljska vez ter se dodatno okrepila samopodoba otrok in njihov tekmovalni duh.

Uspešni rezultati in pa dejstvo, da se v Sloveniji postopoma zmanjšuje tudi število utopitev 

s  smrtnim  izidom,  priča  o  tem,  da  plavalni  tečaji  v  Sloveniji  dobro  služijo  svojemu 

namenu.
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