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POVZETEK 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti ali obstajajo razlike v hitrosti prilagajanja na vodo med 

šolskimi in predšolskimi otroki ter vpliv strahu pri prilagajanju na vodo. V vzorec je bilo 

zajetih 30 otrok, od tega 15 otrok 3. razreda OŠ Toneta Pavčka, starih 8-9 let, ki so obiskovali 

plavalni tečaj v Šmarjeških toplicah ter 15 otrok iz vrtca Pedenjped, enota Videk, starih 5-6 

let, ki so obiskovali plavalni tečaj v OŠ Grm.  

 

Otroke smo ocenjevali pred in po končanem 10-urnem plavalnem tečaju s pomočjo 

ocenjevalne lestvice, ki je bila sestavljena iz dveh delov. V prvem delu smo ocenjevali strah 

pred vodo, v drugem pa prilagojenost nanjo. Prilagojenost na vodo smo ocenjevali s pomočjo 

ocenjevalnega lista, ki je bil skonstruiran za potrebe ugotavljanja napredka plavalnih 

sposobnosti otrok na plavalnih tečajih društva ABC šport (Škrl idr. učitelji/-ce plavanja, 

zaposleni pri društvu ABC šport).  Ocenjevalni list je razdeljen na potop glave, gledanje pod 

vodo, dihanje, plovnost in drsenje. Za ugotavljanje strahu pred vodo pa smo uporabili 

prilagojeno Beckovo ocenjevalno lestvico anksioznosti (Beck Anxiety), ki jo je v okviru svoje 

diplomske naloge prilagodila Urša Marc (2011). 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Prikazani so s pomočjo tabel in grafov.  

 

Rezultati so pokazali, da so otroci preko plavalnega tečaja napredovali na vseh področjih 

prilagajanja na vodo in v premagovanju strahu. Šolski otroci so po koncu tečaja dosegli boljše 

rezultate na vseh področjih prilagajanja na vodo, vendar je t-test pokazal statistično 



 
 

pomembne razlike le na področjih izdihovanja v vodo ter pri plovnosti. Pri premagovanju 

strahu sta si bili skupini izenačeni. 

Ključne besede: plavanje, razlike, šolski otroci, predšolski otroci, prilagajanje na vodo, strah 

pred vodo 
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ABSTRACT 

 

With this research we wanted to determine whether there are differences in speed in 

adaptation to water during school and pre-school children and the influence of fear in 

adapting to water. The sample included 30 children, 15 children of 3. class of elementary 

school of Tone Pavček, aged 8-9 years, who were attending swimming lessons in Spa 

Šmarješke, and 15 children from kindergarten Pedenjped, unit Videk, aged 5-6 years, who 

were attending swimming lessons in elementary school Grm. 

 

Kids were estimated before and after the 10-hour swimming lessons. We used a scale that has 

been composed of two parts. In first part we evaluated the fear of water, and second part 

adaptation to it. Adapted to water was measured using an evaluation sheet that has been 

constructed for the purpose of determining progress swimming ability of children to 

swimming classes ABC Sports Association (Škrl and other swimming teachers employed by 

ABC Sports Association). Evaluation sheet is divided into head diving, watching under water, 

breathing, buoyancy and glide. To determine the fear of water was used adapted Beck's rating 

scale of anxiety (Beck Anxiety), which was adjusted by Urša Marc (2011).  

 

The data was processed using SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). They are 

displayed using tables and graphs. 

 

The results showed that over the swimming lessons the children progressed in all areas of 

adaptation to water, and in dealing with fear to water. At the end od swimming lessons school 

childrens achieve better results in all areas of adaptation to water, but the t-test showed a 



 
 

statistically significant difference only in the areas of exhalation into the water and the 

buoyancy. In dealing with fear to water both groups achieve the same results.  

 

Key words: swimming, differences, school children, pre-school children, adaptation to water, 

fear of water 
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1. UVOD 
 

»Če je v gibalnem smislu hoja osnovni način gibanja na kopnem, potem je plavanje osnovni 

način gibanja v vodi. Predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki mu 

omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo« (Kapus, 2011, str. 24). 

Plavanje je ena izmed osnovnih športno-rekreativnih zvrsti. Predstavlja naravno gibanje 

človeka (Prešern, 1989).  

Ljudje so se že od nekdaj zavedali, kako pomembno je znanje plavanja. Plavati so morali, da 

so ujeli ribe, ki so bile pomembna hrana za preživetje, da so se rešili pred nevarnostjo 

utapljanja itd. Znanje plavanja jih je lahko rešilo tudi v poplavah in vojnah. Kasneje je postalo 

kulturna vrednota višjih družbenih slojev in pomembno vojaško znanje. Danes lahko plava 

vsak človek, ne glede na starost, spol, socialni status ali poklic. Plavajo lahko tudi ljudje s 

posebnimi potrebami, nosečnice … V skrajnih primerih je to sploh edino gibanje, ki ga lahko 

počnejo. Voda sprejme vsakogar in mu ponuja obilo užitkov, saj vzgon omogoča občutek 

breztežnosti (Šajber, 2006).  

Plavanje je človekova trajna vrednota, saj s svojimi pozitivnimi učinki na organizem omogoča 

dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. Zaradi značilnosti je primerna 

dejavnost za vso družino in za vsa starostna obdobja. Ker zanj potrebujemo le kopalke in 

primerno vodo, se z njim lahko ukvarja vsak ne glede na denarne zmožnosti (Jurak, Kovač, 

1998). 

Findak (1981) pravi, da se zaradi pomembnosti plavanja v vsakdanjem življenju ljudi, učenju 

plavanja in izobraževanju neplavalcev poklanja čedalje večja pozornost. Čeprav se pri tem 

poslužujejo različnih oblik in metod, se vsi strinjajo, da je potrebno z učenjem začeti čim prej, 

in sicer že v predšolskem obdobju.  

Sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih  elementov plavanja je tako tudi eden izmed 

ciljev iz področja gibanja, ki so zapisani v Kurikulu za vrtce (1999). Prva starostna skupina 

otrok se v vrtcu igra ob vodi in z njo, izvajajo različne igre, ki vključujejo vodo, opazujejo 

plavajoče figure … Starejši otroci (druga starostna skupina) pa se že prilagajajo na vodo z 

različnimi igrami, so v bazenu v vodi, ki jim sega do pasu, plavajo … Vzgojitelji jim pri vsem 

tem nudijo ustrezne izzive in jim omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo sproščeno in brez 

strahu. Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah so tudi odgovorni za varnost otrok.   
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2. PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1. POMEN PLAVANJA 

 

»Vedno več ljudi spoznava, da dobra telesna pripravljenost prispeva k daljšemu življenju. 

Modro prehranjevanje, manj stresa in dovolj vadbe so le nekateri dejavniki, s katerimi lahko 

kljubujemo pritiskom modernega življenja. Plavanje je eden izmed maloštevilnih športov, s 

katerimi lahko povečujemo svojo vzdržljivost, gibčnost in moč, obenem pa srca ne 

obremenjujemo preveč, ker nam ni treba prenašati telesne teže, zato te načine zelo lepo 

dopolnjuje« (Juba, 2010, str. 4). Rajtmajer (1992 po Petrič, 1987) pravi, da je plavanje z 

vidika medicine dela izjemno zanimiva in pomembna gibalna telesna dejavnost. Poleg 

splošnega preventivnega učinka na zdravje in s tem na delovne sposobnosti človeka služi še 

kot sredstvo za rehabilitacijo bolnikov s prizadetim gibalnim aparatom, uspešno pomaga 

ljudem po srčnem infarktu ter pri astmatikih in bolnikih z obstruktivnim bronhitisom. 

Tudi Kerković (1981) pravi, da ima plavanje velik vpliv na pravilen anatomski in fiziološki 

razvoj organizma. Pri plavanju sodeluje celotno telo, zato ima poseben vpliv na razvijanje 

mišične mase rok, nog in ramenskega pasu ter tudi na povečanje mobilnosti vseh sklepov.  

Plavanje pozitivno vpliva na rast, razvoj in zdravje ljudi. Zato je zelo primerna športno-

rekreativna dejavnost za vse starostne skupine (Praznik, Črešnar, 2001). Služi lahko tudi kot 

razvedrilo, saj s svojimi značilnostmi predstavlja idealno okolje za sprostitev, zabavo, 

regeneracijo, rekreacijo, druženje in igro (Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.1.1. VPLIV PLAVANJA NA TELESNI RAZVOJ 

 

VPLIV PLAVANJA NA SRCE IN OŽILJE 

 

Zaradi premagovanja odpora vode z velikimi in ritmično ponavljajočimi gibi se zelo 

pospešuje delovanje srca in pretoka krvi po ožilju. Zelo ugoden vpliv na srce ima med 

plavanjem že sam ležeči položaj plavalca. Srcu tako ni treba črpati krvi iz spodnjih okončin in 

spodnjega dela telesa, prav tako pa mu tudi ni treba črpati krvi v višje ležeče predele telesa. 

Poleg tega med plavanjem ne nosimo teže lastnega telesa, kar vse olajša srcu delo. Prav zato 
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je plavanje šport za otroke, mlade in starejše, ljudi s prekomerno telesno težo … S plavanjem 

se ohranja tudi prožnost žil. Večje skupine mišic se izmenično krčijo, kar pomaga pri pretoku 

krvi in ohranja prožnost ožilja. S tem pa se zmanjšuje tudi možnost za nastanek raznih hib in 

okvar samega ožilja (Praznik, Črešnar, 2001). »Občutljivost žilnega sistema v koži in 

podkožnem tkivu omogoča oddajanje toplote iz telesa. Pri plavanju je to pomembno zaradi 

različnega vpliva toplote vode. Krvne žilice se pri toploti razširijo, pri mrazu pa skrčijo in s 

tem zmanjšujejo kroženje tople krvi in oddajanje toplote. Posledica slabega delovanja tega 

sistema so prehladi. Zato plavanje predstavlja dobro zaščito za izboljšanje 

termoregulacijskega mehanizma« (Jurak, Kovač, 1998, str. 12). 

 

 

VPLIV PLAVANJA NA DIHALA 

 

»Človek diha tako, da širi in oži prsni koš ter spušča in dviga trebušno prepono. Kolikor zraka 

vdihne, za toliko razširi prsni koš in preponi. V vodi pa mora za toliko, kolikor je vzdihnil s 

prsnim košem in trebuhom, odriniti tudi vode. Za to delo potrebuje dodatno moč, ki je za 

dihanje na suhem ne potrebuje. Zato se v začetni fazi učenja plavanja krepi tudi dihalno 

mišičevje. Pri izdihu pa obratno pritisk vode pomaga mišičevju pri stiskanju prsnega koša. 

Med plavanjem se povečuje tudi potreba po sprejemanju večje količine kisika. Na suhem bi se 

ritem dihanja pospešil. Ker pa je pri plavanju ritem dihanja vezan na ritem plavanja, se 

dihanje le poglobi. S tem se izboljšuje gibljivost prsnega koša in trebušne prepone ter 

povečuje vitalna kapaciteta pljuč. Poleg tega vsega pa ne smemo pozabiti, da plavalec 

vzdihuje zrak, ki je čist, vlažen in bogat z ozonom, kar izredno ugodno vpliva na sluznico 

dihalnih poti. Zato je plavanje, še zlasti v morju, zelo pomembno pri nekaterih respiratornih 

boleznih« (Praznik, Črešnar, 2001, str. 6). 

 

 

VPLIV PLAVANJA NA KOSTNO MIŠIČNI SISTEM 

 

Na hrbtenico izredno ugodno vplivata ležeči položaj in navidezno zmanjšanje telesne teže. 

Veliki in specifični plavalni gibi rok ohranjajo gibljivost ramenskega sklepa, ki se zaradi 

enostranske uporabe v vsakdanjem življenju pričenja zelo zgodaj zmanjševati. S plavalnimi 

gibi nog, še posebno pri prsnem plavanju, se ohranja primerna gibljivost v kolčnem, 

kolenskem in skočnem sklepu. S plavanjem si ohranjamo tudi pravilno držo telesa. Plavalni 
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gibi se izvajajo z največjimi skupinami mišic telesa. Še prav posebno pa so obremenjene 

mišice ramenskega obroča, prsnega koša, kolčnega obroča in nog. Zato plavanje stimulira 

harmoničen razvoj in oblikuje lepo postavo. Plavalni gibi se izvajajo kontrolirano in nikdar 

eksplozivno, zato pri plavanju ni nevarnosti poškodb mišičnega tkiva, vezi in sklepov 

(Praznik, Črešnar, 2001). 

 

 

VPLIV PLAVANJA NA ŽIVČNI SISTEM 

 

»Zaradi okolja (sonce, voda, zrak) plavanje pomirjevalno vpliva na živčni sistem. Topla voda 

nas pomirja, mrzla pa nam draži živčni sistem, kar spodbujevalno vpliva na njegovo 

prilagodljivost. Zato je vsakodnevno plavanje zelo primerno za ljudi, ki opravljajo umska 

dela, ki povzročajo visoko živčno napetost« (Jurak, Kovač, 1998, str. 13). Pri plavanju se 

mišičevje krči in razteza. Ker ni potrebno  nositi teže telesa in plavamo v ležečem položaju, se 

mišičevje v fazi raztezanja lahko tudi za krajši ali daljši čas popolnoma sprosti. Ta popustitev 

mišične napetosti vpliva na zmanjšanje celotne živčne napetosti (Praznik, Črešnar, 2001). 

 

 

VPLIV PLAVANJA NA TERMOREGULACIJSKE PROCESE 

 

Termoregulacija je fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature. 

Odvečna telesna temperatura se oddaja preko por na površini kože. Stik telesa z vodo, katere 

temperatura je običajno od 24 do 28°C, močno vpliva na termoregulacijske spremembe v 

organizmu. Glavno funkcijo pri tem opravlja center za toplotno regulacijo v centralnem 

živčnem sistemu in receptorji za temperaturo, ki so v kožnem in podkožnem tkivu.  Dražljaji, 

ki jih povzroča stik kože z vodo, krčijo in širijo ožilje na površini kože, s čimer omogočajo 

večje ali manjše prekrvavljenje. Zelo močni dražljaji mrzle vode povzročajo, da se ožilje oži. 

Taka zožitev vpliva na povečanje menjave kisika in s tem tudi na povečanje produkcije 

toplote. Takemu pojavu ponovno sledi širjenje ožilja, s čimer nastane boljša prekrvavitev 

kožne površine.  

Večji ali manjši odkloni v stalnosti temperature telesa ali samo dela telesa so največkrat 

povzročitelji najbolj množičnega obolevanja ljudi – prehladov. Ljudje, ki veliko plavajo v 

vsakem vremenu in se pogosto izpostavljajo temperaturnim spremembam, so odpornejši 

(Praznik, Črešnar, 2001). 
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2.1.2. VPLIV PLAVANJA NA PSIHIČNI RAZVOJ 

 

»Plavanje ugodno vpliva na miselne sposobnosti in osebnostne lastnosti. Z nizko in zmerno 

intenzivnostjo zmanjšuje anksioznost in depresivnost, izboljšuje razpoloženje, samopodobo 

ter ugodno vpliva na spanje. Samopodoba se pod vplivom plavanja izboljšuje tudi pri osebah s 

posebnimi potrebami. Spoznanja kažejo, da redno plavanje lahko povzroča enake učinke kot 

različne psihoterapije« (Kapus, 2011, str. 54).  

Plavanje pa ugodno deluje tudi na psihični razvoj otrok. Osnovni cilj vseh dejavnosti, ki jih z 

otroki izvajamo v vodi, je občutek zadovoljstva vseh sodelujočih v vadbenem procesu. Vadba 

v vodi za dojenčke in malčke s starši je družinsko dogajanje, ki pripomore razen k telesnemu 

razvoju in ugodju, tudi k okrepitvi družinskih vezi. V vsakdanjiku se redko dogaja, da bi si 

lahko starši privoščili uro bivanja s svojim otrokom, ne da bi bili pri tem moteni (telefon, 

obiski, televizija …). Poleg tega vadba v vodi omogoča staršem, da se spoznajo z drugimi 

družinami. Strokovnjaki poudarjajo pozitiven pomen teh srečanj tudi za blaženje poporodne 

depresije pri materah. Gibanje v vodi pospešuje tudi psihični razvoj otroka. Dojenček si lahko 

svojo željo izpolni s svojimi močni. Če na primer zagleda svojo igračo, »priplava« do nje, jo 

zagrabi, opazuje, suče in obrača, jo ponovno izpusti, zagleda drugo igračo ali pa »priplava« 

nazaj k staršem. Pri prilagajanju na vodo  in učenju plavanja se torej poglablja tudi odnos med 

starši in otroci. Vadba v vodi predstavlja prijetno oazo, v kateri se starši in otroci, zaščiteni 

pred zunanjostjo, še zbližajo. Ob vadbi straši otroke spremljajo in se jih dotikajo. Nežnost, 

predanost in ljubkovanje so izhodišče za kasnejši pozitivni odnos do vode. Tesen telesni stik 

med otrokom in starši vpliva na umirjenost in občutek varnosti pri otroku ter mu posreduje 

zanesljivost (Šajber, 2006). 

 

 

2.1.3. VPLIV PLAVANJA NA SOCIALNI RAZVOJ 

 

»S sociološkega vidika predstavlja učenje plavanja v skupini možnost trajnejšega navezovanja 

stikov v smislu druženja, prijateljstva ali tovarištva (klapa). Zaradi svoje neelitnosti in 

sorazmerne cenenosti predstavlja plavanje možnost, da se z njim ukvarja cela družina in tako 

okrepi, danes na žalost pogosto načete, družinske vezi« (Kapus, 2011, str. 55). 

Ko se otrok začne v vodi samostojno gibati, začne vzpostavljati socialne odnose, saj 

obvladuje vedno širše okolje in tako spoznava druge otroke in njihove starše ter se za kratek 
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čas zadržuje pri njih. V kasnejših urah plavanja se družijo vedno isti otroci, ki se igrajo 

skupne igre. Že zgodaj opazimo, da so nekatere igre posameznim otrokom bolj všeč kot 

druge. Ko otrok pride iz domačega okolja v družbo drugih otrok (bazen, vrtec), se socialno 

razvija na ta način, da se prilagaja vedenju skupine in upošteva tudi druge. Spoznava 

obnašanje in pravila v okolju, v katerem se nahaja. Vzpostavi stik z drugimi osebami in 

sodeluje z njimi. Skupinske igre in vaje, ki jih učitelj usmerja, pripomorejo h krepitvi 

socialnih odnosov med plavalci (Šajber, 2006). 

 

 

2.2. PRILAGAJANJE NA VODO 

 

Voda zaradi svojih lastnosti (večje gostote in drugačne temperature) predstavlja za ljudi 

posebno okolje, zato se je potrebno najprej prilagoditi na gibanje v njej (Praznik, Črešnar, 

2011). Pistotnik (1995) pravi, da so pri učenju plavanja in privajanju otrok na vodo najbolj  

pomembne igre. Z njihovo pomočjo otroka na najbolj enostaven način pripravimo, da počne 

neobičajne novosti v vodi, ki bi mu mogoče lahko drugače vzbujale strah in odpor. Metodika 

plavanja otrok tako zajema poseben pristop, ki temelji na njegovi prilagoditvi na specifično 

okolje (vodo) (Pišot, Jelovčan, 2006). 

V nadaljevanju bomo predstavili metodične enote, ki jih narekuje hidromehanika. S pomočjo 

teh se otroci prilagajajo na: 

- odpor vode, 

- potapljanje glave, 

- gledanje pod vodo, 

- dihanje v vodi (oziroma učenje izdihovanja v vodo), 

- plovnost, 

- drsenje. 

 

Vse naštete metodične enote v predšolskem obdobju vključimo v igre in na ta način otrokom 

omogočimo sproščeno gibanje v specialnem novem okolju.  
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2.2.1. PRILAGAJANJE NA ODPOR VODE 

 

Cilj teh metodičnih enot, ki jih vključimo v igro je, da otrok sam občuti, kako se mora gibati v 

vodi, če želi iti hitreje ali počasneje, jo odrivati, se premikati naprej. Otrok mora pridobiti 

občutek odpora vode, občutiti mora, kako se mu voda zoperstavlja. Plavalce naučimo in 

opozarjamo na pravilno držanje rok in nog, ki nudi največji ali najmanjši odpor vode 

(Praznik, Črešnar, 2011). 

 

Metodične enote (Praznik, Črešnar, 2011): 

- hoja, tek na najrazličnejše načine (bočno, vzvratno, naprej …) po dnu v vodi do kolen, 

pasu, prsi, 

- »rezanje« in »tlačenje« vode z dlanjo, 

- poteg z roko pod vodo, hitro – počasi, 

- povzročanje valovanja s telesom: otroci stojijo v vodi do pasu ob robu bazena, z 

rokami se držijo za rob in se pritegnejo ter odrivajo, 

- vzravnana hoja po dnu v vodu do pasu in veslanje z rokami, 

- razne tekalne igre v vodi do pasu – prsi 

- veslanje (kot pri kravlu) leže na deski oziroma zračni blazini. 

 

Vse zgornje metodične enote vključimo v različne igre in jih ne izvajamo samostojno. Igre za 

prilagajanje na odpor vode so npr. menjava mest, kdo se boji črnega moža, lovljenje, ravbarji 

in žandarji, ožigalkar, potiskanje žoge, košarka v vodi, hoja po steni, potopljena ramena, 

valovanje, krokodil, mlin na vodo, motorni čoln … (Pistotnik, 1995, Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.2.2. PRILAGAJANJE NA POTAPLJANJE GLAVE 

 

Izkušnje kažejo, da je potapljanje glave pod vodo za začetnika zelo zahtevno opravilo v vodi. 

Zato se je teh vaj potrebno lotiti postopoma in preko različnih zaposlitev. Tako otroci 

neposredno ne razmišljajo o potapljanju glave, temveč je njihova pozornost usmerjena 

drugam (Rajtmajer, 1992). Učenec se mora navaditi, da voda zalije vsa čutila (zato so občutki 

drugačni). Cilj vaj je, da se učenec navadi zadrževati dihanje in potapljati glavo, plavati – 

gibati se pod vodo.  



8 
 

Metodične enote (Praznik, Črešnar, 2011): 

- zadrževanje sape, otroci najprej na suhem zadržijo zrak in prenehajo dihati za nekaj 

trenutkov (od 3 do 6 sekund), kasneje ponovijo zadrževanje dihanja tudi z obrazom v 

vodi, 

- škropljenje (otroci stojijo v vodi do pasu v krogu, učitelj je v sredini kroga, na znak 

začnejo drug drugega močno škropiti, tudi po obrazu), 

- umivanje obraza, 

- preval; otroci so v vodi do pasu v trojkah, dva primeta za roke tretjega, ki med njima 

naredi preval naprej ali nazaj, 

- metanje jezdecev; otroci so razdeljeni v pare (v vodi so do prsi), eden zajaha drugega 

na ramena, na znak začnejo metati, suvati, vleči, odrivati jezdece iz »sedla«, 

- metanje iz vode; otroci so v vodi do prsi, razdeljeni v pare, eden počepne v vodo, 

sklene dlani tako, da naredi drugemu stopnico, na katero ta stopi; na znak prvi vrže 

drugega v zrak. 

 

Igre, v katere vključimo metodične enote za prilagajanje na potapljanje glave so npr. borba 

jezdecev, skloni glavo, iskanje skritega zaklada, krtove luknje, poligon, žabji skok, 

škropljenje, izogibanje žogi, slalom, mačka in miška, ali je kaj trden most … (Pistotnik, 1995, 

Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.2.3. PRILAGAJANJE NA GLEDANJE POD VODO 

 

Cilj teh vaj je, da se otroci poleg gibanja navadijo pod vodo tudi gledati, opazovati in se tako 

bolje orientirati. Navaditi morajo očesno sluznico – oko na moten, nejasen pogled. Ko otroci 

odprejo oči v vodi, imajo v začetku neprijeten občutek, vendar kmalu ugotovijo, da voda 

(seveda čista) očem ne more napraviti nič hudega (Praznik, Črešnar, 2011). 

 

Metodične enote (Praznik, Črešnar, 2011):  

- stoje v vodi do prsi; otroci potopijo obraz pod vodo, odprejo oči in opazujejo svoje 

nožne palce, 
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- štetje prstov; otroci po parih stojijo v vodi do prsi; prvi potopi obraz, drugi mu pokaže 

roko z določenim številom iztegnjenih prstov; prvi ugotovi število, 

- iskanje predmetov (npr. kamnov), 

- podvodni slalom. 

 

Igre, v katere vključimo metodične enote za prilagajanje na gledanje pod vodo so npr. morski 

psi, delfinčki, iskanje zaklada, štetje potopljenih figuric, tjulnji, trgovina, podvodni predor, 

poligon, kocka, podajanje v parih, glasbene figurice, vlak … (Pistotnik, 1995, Jurak, Kovač, 

1998). 

 

 

2.2.4. PRILAGAJANJE NA IZDIHOVANJE V VODO 

 

Tem vajam moramo posvetiti posebno pozornost, saj pomeni izdihovanje pod vodo osnovo 

pravilnega plavanja. Nepopoln izdih privede do zastajanja porabljenega zraka v pljučih in s 

tem zmanjšuje prostor za dotok svežega zraka. Pomembno je, da plavalec izdihne zrak v 

vodo, ko so usta pod vodo, in ne šele takrat, ko se dvignejo nad njo. Pri plavanju je čas, ko so 

usta nad vodo, zelo kratek, zato mora biti vdih opravljen v pravem času (odvisno od tehnike 

plavanja). Izdih naj bo dolg, enakomeren in popoln, vdih pa hiter, toda prav tako močan. 

Vdihujemo in izdihujemo skozi usta, le zaključni del izdiha je močnejši in je lahko tudi skozi 

nos. Treba je paziti na ritmično dihanje, kar dosežemo z večkratnim enakomernim dihanjem 

pod vodo. Najprej učimo enkratni izdih pod vodo, nato šele vse več izdihov povezujemo z 

enim vdihom nad vodo v tekoče dihanje (Praznik, Črešnar, 2011). 

 

Metodične enote (Praznik, Črešnar, 2011):  

- učenje izdiha na suhem; ustnici pravilni našobljeni, 

- pihanje v svečo; z močnim izpihom naj otroci vznemirijo plamen sveče, z usti se 

približajo plamenu, nato se postopoma oddaljujejo, 

- držanje žogice za namizni tenis v zraku tako, da lebdi na zračnem curku močno 

izpihanega zraka iz ust, 

- pihanje v dlani; otroci zajamejo v sklenjeni dlani vodo, potopijo vanjo usta in izpihajo 

vodo iz dlani, 
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- potiskanje žogice; otroci so v vodi do prsi, pred seboj imajo žogice za namizni tenis, s 

pihanjem v gladini vode potiskajo žogico naprej, 

- enkraten izdih v vodo; otroci globoko zajamejo zrak in ga temeljito izdihnejo pod 

vodo 

- povezovanje dveh izdihov pod vodo s samo enim vmesnim vdihom, pri vseh vajah 

elementarnega učenja dihanja naj otroci stojijo v vodi do prsi, 

- ritmično izdihovanje v vodo neomejeno dolgo; vdih je kratek, izdih dolg in temeljit, 

poudarek je na dobrem izdihu. 

Kratkoročni cilj učenja dihanja je predvsem naučiti otroke izdihovanja v vodo, kasneje šele 

učimo ritmičnega dihanja, ki ga zahteva plavalna tehnika.  

 

Igre, v katere vključimo metodične enote za prilagajanje na izdihovanje v vodo so npr. 

pihanje plamena sveče, klovni, pihanje v dlani, mehurčki, pihanje plavajočih igrač, risanje z 

nosom po vodi,  brundanje, račje hranjenje,  katapult, kiti, ladja v burji, pihanje žogice, strup, 

nihalo, lovljenje z žogo, gasilski drog … (Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.2.5. PRILAGAJANJE NA PLOVNOST 

 

Plovnost je obnašanje povsem pasivnega telesa v vodi, torej to, kar z učencem naredi voda, če 

se ji popolnoma prepusti. Različna je od otroka do otroka, vendar se morajo vsi naučiti ležati 

v vodi, da jih bo ta laže držala na površini. Spoznati in občutiti morajo, da jih voda nosi. Pri 

tem se morajo popolnoma sprostiti in se uravnotežiti (Praznik, Črešnar, 2011). 

 

Metodične enote (Čermak idr, 1992): 

- lebdenje v vodi – horizontalno: v prsnem in hrbtnem položaju (s pomočjo partnerja, s 

prijemom ob rob, za stopnice …) 

- otrok močno vzdihne, počepne na dno bazena, glavo skloni k nogam, z rokami objame 

kolena in čaka, da ga voda dvigne na površino 

- otrok je v vodi do sredine prsi, nato se uleže naprej na vodo, razširi roke in za nekaj 

sekund dvigne noge od dna, da lebdi 
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- mrtvak (V vodi do pasu učenec položi stegnjene in sproščene roke na površino vode, 

globo vdihne, trup nagne nazaj tako, da je glava na površini vode. Z lahkim odrivom 

od dna dvigne noge na gladino vode in se tako uleže. Voda ga bo tako nosila.) 

- otrok leži na gladini, držeč se za rob bazena, roki iztegnjeni, glava v vodi. 

 

Igre, v katere vključimo metodične enote za prilagajanje na plovnost so npr. vrtenje gobe, 

tekma parov, čarobni krog, minolovec, lastovka, vodni liki … (Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.2.6. PRILAGAJANJE NA DRSENJE 

 

Drsenje je premikanje povsem iztegnjenega, a negibnega telesa na vodi ali pod njo. Položaj je 

lahko na prsih, hrbtu, bočno ali vijačen (Praznik, Črešnar, 2011). Vaje drsenja so ključnega 

pomena v učnem procesu neplavalcev in so osnovna prvina plavanja (Rajtmajer, 1992).  

 

Metodične enote (Praznik, Črešnar, 2011): 

- vlečenje čolna; otroci so razdeljeni po parih, prvi sklene roke v pasu in odkoraka v 

določeni smeri, drugi se uleže za prvim na vodo, da prime za zapestje in se sproščeno 

prepusti vleki, 

- drsenje z odrivom od stene na površini vode ali pod njo; na prsih, hrbtu, boku ali 

vijačno, 

- odriv v drsenje v dvojicah; dva se obrneta z obrazom drug proti drugemu, primeta se 

ta roke in iztegneta noge od tal ter jih skleneta s podplati skupaj; na povelje se hkrati 

odrineta in zdrsita na hrbtu vsak v svojo smer. 

 

Igre, v katere vključimo metodične enote za prilagajanje na drsenje so npr. štafeta z deskami, 

ribji skok, veslanja, poligon, vlečemo čoln, lokomotiva in vagon, samokolnica, vrtiljak, 

vlačilec, kdo bo koga … (Pistotnik, 1995, Jurak, Kovač, 1998). 
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2.3. ZNAČILNOSTI MOTORIČNEGA RAZVOJA  

 

»Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, skozi 

katerega otrok se neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi 

razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še 

posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta« 

(Pišot, Planinšec, 2005, str. 17 po Thelen, 2000).  

Motorični razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in 

stabilnostne). Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, 

kar je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi. Razvoj je povezan s kronološko 

starostjo, ni pa od nje odvisen. Motorični razvoj poteka skozi različna obdobja, ki jih 

imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno vrsto značilnega vedenja, ki 

velja za večino otrok. Vsaka razvojna stopnja je na neki način rezultat predhodne in pogoj za 

vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Posamezne razvojne stopnje se večinoma pojavljajo v 

enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo. Zaporedje razvojnih stopenj je 

torej pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki je gensko pogojeno. Zaradi 

individualnih razlik pa se lahko posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih 

starostnih obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak. Zato je treba 

pri obravnavanju stopenj motoričnega razvoja to upoštevati (Pišot, Planinšec, 2005). 
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Motorični razvoj poteka v več stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja. Razvojne 

stopnje in obdobja si sledijo v zaporedju, ki je prikazan v naslednji tabeli (Cemič, 1997 po 

Tancig, 1987): 

faze motoričnega razvoja okvirno starostno obdobje 

razvoja 

stopnje motoričnega razvoja 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

prenatalno – 4. mes. stopnja vkodiranja informacij 

4. mes. – 1. leto stopnja dekodiranja informacij 

RUDIMENTARNA 

GIBALNA FAZA 

rojstvo – 1. leto stopnja inhibicije refleksov 

1-2 leti predkontrolna stopnja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

2-3 leta začetna stopnja 

4-5 let osnovna stopnja 

6-7 let zrela stopnja 

»ŠPORTNA GIBALNA 

FAZA« 

7-10 let splošna (prehodna) stopnja 

11-13 let specifična stopnja 

14 in več let specializirana stopnja 

 

Prvo fazo v motoričnem razvoju predstavljajo refleksni gibi, ki se pojavljajo že pri fetusu. Na 

dražljaje, kot so svetloba, zvok, dotik, premiki telesa, se fetus in novorojenček odzoveta z 

nehotenim gibanjem, vendar jima to že omogoča, da na neki način spoznavata svoje telo in 

okolje. Na tej stopnji so refleksne dejavnosti pomembne tako za zbiranje informacij kot tudi 

za preživetje organizma (Cemič, 1997). 

V rudimentarni fazi se pojavljajo prva namerna (zavestna) gibanja. Pojavljanje teh gibanj je 

odvisno od zorenja organizma, zato se zvrstijo v določenem vrstnem redu. Rudimentarna 

gibanja vključujejo razvoj stabilnostnih (drža glave, sedenje …), manipulativnih (prijemanje, 

spuščanje predmetov …) in lokomotornih gibov (plazenje, kobacanje, hoja …) (Cemič, 1997). 

Približno od drugega do sedmega leta traja temeljna gibalna stopnja. V tem času postaja 

gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Značilno za to stopnjo je, da otroci aktivno 

preskušajo in raziskujejo svoje motorične sposobnosti ter zmogljivosti. Otroci odkrivajo in 

izvajajo različne gibalne spretnosti, najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu obdobja 

zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej stopnji, naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih 

spretnosti. Za to potrebuje otrok spodbudno okolje, priložnost za dejavnost in učenje. Če 
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otrok ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v 

nadaljnjem motoričnem razvoju težave (Pišot, Planinšec, 2005 po Gallahue, Ozmun, 1998). 

Po sedmem letu starosti nastopi specializirana (»športna«) gibalna stopnja. Prehodno obdobje, 

ki traja do približno desetega leta, je prvo na tej stopnji motoričnega razvoja. V tem obdobju 

začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih 

športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro. 

Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne spretnosti postanejo bolj natančne, sestavljene, 

dovršene in se smiselno uporabljajo v vse kompleksnejših športnih in drugih gibalnih 

aktivnostih v vsakodnevnem življenju. Otrokom naj bi v tem obdobju zagotovili predvsem 

pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, kar bo izdatno izboljšalo nadzor gibanja in gibalno 

učinkovitost v celoti (Pišot, Planinšec, 2005).  

 

 

2.4. PRILAGAJANE NA VODO IN PLAVANJE PO 

STAROSTNIH OBDOBJIH 

 

Plavanja bi se moral naučiti vsak, ne glede na starost. Otroci naj se z vodo seznanijo čim prej, 

da bodo kasneje lahko srečni in samozavestni v njej. Ko je otrok še majhen, ga starši z vodo 

spoznavajo med kopanjem, kjer brca, škropi okrog sebe … Močno pa je priporočeno tudi, da 

se že dojenčka (po dopolnjenem 6. mesecu) prvič odpelje na bazen (Swimming, 2000). 

Prilagajanje na vodo in učenje plavanja tako potekata že od rojstva naprej. 

 

 

2.4.1. OBDOBJE DOJENČKOV (od prvega meseca do 2. leta starosti) 

 

V svetu so se programi vadbe dojenčkov v vodi začeli razvijati po letu 1960. Voda omogoča 

dojenčku, ki še nima dovolj razvitega gibalnega aparata (še ne sedi, se ne plazi, ne stoji, ne 

hodi …), nemoteno premikanje. Tako pridobiva nove senzorične, gibalne in emocionalne 

izkušnje, kar je zelo pomembno za njegov celosten razvoj. Dojenčki ne poznajo strahu pred 

vodo, saj strah ni prirojen. Ob skupnem izhodišču imajo posamezni programi vadbe 

dojenčkov v vodi tudi nekatere specifične cilje: 
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- podaljšati dojenčkov refleks zadrževanja dihanja, 

- preventivno delovati na dojenčka v primeru nezgod v vodi in ob njej (vadba 

vzdolžnega obračanja), 

- podaljšati dojenčkov sonožni odriv v prsnem položaju, 

- z vodnimi igralnicami dojenčka prilagoditi na vodo in mu privzgojiti primeren odnos 

do vode. 

Vadba dojenčkov v Sloveniji temelji na Fredovem programu. Ta je dopolnjen s primernimi 

vsebinami tudi iz drugih programov. Z vadbo v vodi spodbujamo sonožni odriv, ki ga imajo 

dojenčki, preden shodijo. Vadba poteka preko igre in v prisotnosti staršev. Igra mora biti 

dojenčku užitek. Starši so ves čas vadbe v vodi in spodbujajo  dojenčka pri gibanju. Pri takšni 

vadbi ima učitelj tudi možnost izobraževati starše o pomenu plavanja in odnosu do otroka v 

vodi. Pri vadbi učitelj uporablja Fredove plavalne obroče, ki omogočajo najbolj primeren 

plavalni položaj. Voda, v kateri dojenčki vadijo, mora biti čista in primerno topla (med 32°C 

in 34°C) (Kapus, 2011). 

 

 

2.4.2. OBDOBJE MALČKOV (od 2. do 4. leta starosti) 

 

»Pri tej starosti so pri vadbi v vodi še vedno prisotni starši, saj svoje malčke najbolje poznajo. 

Poznajo njihov govor in se znajo z njimi sporazumevati. Proti koncu tega obdobja prehaja 

osredotočenost počasi s starša na učitelja« (Šajber, 2006, str. 62). 

Na kopnem osvojeno gibanje (tek, skoki, obračanje …) je smiselno izvajati v vodi, ki je 

zahtevnejše okolje. S tem se malček še dodatno gibalno razvija. Udeleževanje vadbe v vodi je 

pozitivno tudi za malčkov psihični razvoj, saj se s tem privaja na učiteljevo razlago, veliko že 

razume in je sposoben izvesti številne vaje v vodi. Šajber meni, da lahko v tem času začnemo 

s prvimi ciljnimi vajami pravilnih zavesljajev, sama pa mislim, da se v tem obdobju otrok ne 

uči pravilnih, ampak le veliko raznovrstnih zavesljajev.  

Učenje se izvaja skozi igro. Naloga učitelja je, da prepleta igro z metodiko učenja plavanja 

(Šajber, 2006). Bazen mora urediti v vodno igralnico s poligoni, pri vadbi pa naj uporablja 

Fredove plavalne obroče, ki omogočajo najbolj primeren plavalni položaj in zagotavljajo 

varnost. Voda za vadbo malčkov mora biti čista in primerno topla (okoli 30°C) (Kapus, 

2011).  
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Starši in učitelji  naj pri učenju plavanja upoštevajo naslednje didaktične principe: 

- od znanega k neznanemu, 

- od bližnjega k daljnemu, 

- od preprostega k sestavljenemu, 

- od lažjega k težjemu, 

- od splošnega k podrobnemu, 

- od plavanja s pripomočkom do plavanja brez pripomočkov. 

»Namen vadbe malčkov v vodi sprva ni samostojno plavanje, temveč preko različnih iger čim 

bolj zabavna in sproščena prilagoditev na vodo, učenje plavanja ter priprava na kasnejše 

samostojno plavanje« (Šajber, 2006, str. 62).  

 

 

2.4.3. OBDOBJE STAREJŠIH PREDŠOLSKIH OTROK (od 4. do 6. 

leta starosti) 

 

Ob upoštevanju otrokovega razvoja pride v obdobju od četrtega do šestega leta do sprememb 

v organizaciji vadbe. To je obdobje močne socializacije, zato otroci iščejo čim več stikov s 

svojimi vrstniki. V tem času so otroci aktivno vključeni v raziskovanje in preizkušanje svojih 

gibalnih zmožnosti. Otroci, ki razvijajo temeljne vzorce gibanja, se učijo prilagodljivo in 

okretno odzivati na različne dražljaje. Starši se postopoma oddaljujejo od vadbenega prostora. 

V igre učitelj in otrok vnašata ustvarjalne prvine: petje pesmic, izmišljanje zgodb … vse s 

ciljem čim boljše prilagoditve na vodo (Šajber, 2006). Rajtmajer (1992) pravi, da je to 

obdobje najbolj primerno za osnovno privajanje na vodo, torej učenje čistih osnov plavanja 

oziroma prilagajanja na vodo.  

Za vodenje vadbe so zelo primerne vzgojiteljice iz vrtcev, če so le ustrezno usposobljene tudi 

za delo v vodi (pomemben vidik varnosti). Pri učenju je nujna uporaba različnih pripomočkov 

(Kapus, 2011).  

 

 

 

 



17 
 

2.4.4. OBDOBJE MLAJŠIH ŠOLARJEV (od 6. do 10. leta starosti) 

 

Obdobje od šestega do desetega leta je obdobje, ki je najprimernejše za učenje plavalnih 

tehnik. V psiho gibalnem razvoju je to športno gibalna faza. To je obdobje, ko se osnovna 

ravnotežnostna in manipulativna gibanja vedno bolj izpopolnjujejo, prečistijo in kombinirajo 

v bolj zahtevne oblike gibalnih dejavnosti. Obseg in stopnja gibalnega razvoja v tej fazi sta 

odvisna od različnih psiho gibalnih dejavnikov. V tem obdobju so telesne značilnosti učencev, 

njihove gibalne in miselne sposobnosti dovolj razvite tudi za zahtevnejše vsebine, učne 

metode in oblike dela. Učitelj uporablja različne metodične postopke tako v vodi kot na 

kopnem. Da je vadba za učence učinkovita in zanimiva, mora biti program sestavljen tako, da 

usklajuje različne oblike dela (poligone, individualno delo, igro, delo z dopolnilnimi in 

dodatnimi nalogami …). Učitelj uporablja tudi pripomočke za popestritev vadbe za učenje 

plavalnih tehnik. Ti pripomočki omogočajo učencem hitrejši napredek. Plavati učijo plavalni 

učitelji, v vadbo pa se vključujejo tudi razredne učiteljice.  

V tem obdobju so učenci zelo motivirani za učenje. Potrebno jih je spodbuditi, da bi se tudi po 

končanem šolanju ukvarjali s plavanjem. Pri učencih, ki se aktivno ukvarjajo s plavanjem, je 

zelo redko zaslediti znake delinkvence, suicidalnosti, alkoholizma ali kake druge zasvojenosti. 

Plavanje se torej v tem obdobju poleg zdravstvenega in športnega vidika kaže tudi kot 

pomemben vzgojni element. Za učitelje plavanja v osnovnih šolah je zelo pomembno, da 

učence motivirajo za učenje plavanja in jim pomagajo odpraviti morebiten strah pred vodo; 

jih naučijo pravilnega plavanja, kajti popravljanje napak je kasneje težje in jim pomagajo 

razviti pozitiven odnos do športa nasploh in plavanja kot sredstva športne rekreacije (Kapus, 

2011). 

 

 

2.4.5. OBDOBJE STAREJŠIH ŠOLARJEV (od 10. do 14. leta starosti) 

 

V naslednjih starostnih obdobjih je učenje plavanja čedalje težje. Otroci preidejo v 

adolescenco, ki jo označuje hitra, a neenakomerna rast ter rušenje ustaljenih gibalnih vzorcev, 

zato je gibanje neusklajeno. Zaradi spremenjenih telesnih značilnosti so otroci zelo občutljivi. 

Učenje plavanja je lahko poleg strahu pred vodo oteženo tudi zaradi estetskih in 

manjvrednostnih zadržkov učencev. To so dodatne ovire, ki jih je mogoče premagati le z 

veliko truda in zaupanja učitelja. Metodični postopki za učenje so podobni kot v prejšnjem 
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starostnem obdobju. Posebno pozornost mora učitelj posvetiti individualizaciji in upoštevanju 

osebnih želja.  

V osnovni šoli so organizirani tečaji za neplavalce in tam, kjer je možnost, je organizirana 

tudi plavalna vadba v okviru ur športne vzgoje in izbirnega predmeta. Kjer pa pogoji niso 

zadovoljivi, je izpopolnjevanje v znanju plavanja za učenca težje. V osnovnih šolah mora 

učitelj vzpostaviti sistem odkrivanja neplavalcev, ki se morajo vključiti v proces plavalnega 

opismenjevanja. Znanje plavanja mora učitelj preveriti s preizkusom v vodi in ne z 

vprašalnikom. V programu šolske športne vzgoje mora učitelj organizirati različne oblike 

vadbe, ki vsebujejo dejavnosti v vodi (športni dnevi …), in plavanje kot izbirni predmet. 

Druga oblika nadaljnjega izpopolnjevanja plavanja so kolonije, ki vključujejo veliko število 

otrok s socialnimi in zdravstvenimi problemi (Kapus, 2011).  

 

 

2.4.6. OBDOBJE DIJAKOV (od 14. do 18. leta starosti) 

 

Srednje šole izvajajo v programu izbirnih športov, športnih dni, šole v naravi, izbirnih vsebin 

tudi plavanje in nekatere vodne dejavnosti.  

Plavalni klubi za mladostnike te starosti niso več zainteresirani, saj so za vključitev v športno 

plavanje že večinoma prestari. Nekaj mladostnikov pa se usmeri v vaterpolske klube, plavalne 

klube brez tekmovalnega programa, v srednji šoli in na univerzah pa tudi v potapljaške klube, 

vendar le v redkih krajih, kjer ti obstajajo (Kapus, 2011). 

 

 

2.4.7. OBDOBJE ODRASLIH (od 18. do 60. leta starosti) 

 

V obdobju med 18. in 30. letom starosti nadaljujejo nekateri šolanje, drugi pa se zaposlijo. 

Oboji se pripravljajo na samostojno življenje, rešujejo stanovanjski problem, problem 

zaposlitve in izbirajo življenjskega partnerja. Probleme je lažje reševati ob dobrem 

zdravstvenem stanju s primerno rekreacijo in sproščanjem. Plavanje in plavalne dejavnosti v 

vodi so najbolj primerne, kajti niso naporne, niso drage in so vsakomur dostopne. 

V obdobju med 30. in 40. letom starosti si je večina že ustvarila družino in je tedaj pravi 

trenutek, da se sistematsko, že zaradi otrok, opredelijo za športno aktivnost. Plavanje in druge 

dejavnosti v vodi ustrezajo vsej družini. Pomembno je, da starši otroka navadijo na vodo in ga 
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obvarujejo strahu pred vodo. Igre v vodi združujejo in prinašajo veliko zabave in 

zadovoljstva. S tem starši navajajo otroke na športno dejavnost, sami pa si upočasnijo staranje 

in lažje premostijo kritična leta.  

V obdobju med 40. in 60. letom starosti se navadno začenjajo zdravstvene težave, predvsem 

degenerativne spremembe organizma. Zato je ta populacija usmerjena predvsem na obiske 

zdravilišč, ki so pri nas zelo dobro organizirana. Vpliv zdravilne vode je kompleksen. 

Zdravilišča ponujajo termalne in mineralne vode. Te imajo termični, mehanični in kemični 

vpliv na organizem. Razen tega vadba, masaže in plavanje v taki vodi vrnejo psihosomatsko 

ravnovesje ter zadovoljstvo (Kapus, 2011). 

 

 

2.4.8. OBDOBJE SENIORJEV (nad 60. letom starosti) 

 

V nekaterih kopališčih in domovih za ostarele imajo redno vadbo v vodi, kar zelo pozitivno 

vpliva na razpoloženje, druženje in dobro počutje. Plavalne dejavnosti nimajo negativnih 

vplivov na kosti in sklepe. Hidrostatične in hidrodinamične zakonitosti vode ter vodoravni 

plavalni položaj omogočajo, da plavalčevo telo ni pod velikimi obremenitvami. To je 

pomembno za starejše in težje ljudi, pri katerih je zaradi obremenitve skeleta gibanje na 

kopnem lahko časovno in intenzivnostjo precej omejeno. Vadba zajema raztezne vaje, igre z 

žogo in plese ter zabavo ob glasbi v ozadju. Priporočljiva je uporaba raznovrstnih 

pripomočkov, ki so na kopnem zelo lahki, v vodi pa zaradi upora vode pomenijo večjo 

obremenitev. Za to dejavnost ni nujno, da vadeči znajo plavati, je pa zaželeno (Kapus, 2011). 

 

 

2.5. VLOGA STARŠEV PRI UČENJU PLAVANJA 

 

Za učenje plavanja je zelo pomemben odnos otrok do vode. Prvi stik z vodo dobijo otroci 

doma, zato starši močno vplivajo na otrokovo doživljanje vode in odnos do nje. Zelo 

pomembno je, da prve izkušnje z vodo niso neprijetne. Starši morajo paziti na temperaturo 

vode (naj bo podobna temperaturi telesa), na to, da otroku šampon ne pride v oči in da otrok 

ne pogoltne vode pri umivanju. Prilagajanje na vodo tako poteka nevsiljivo prek dnevne 

higiene že doma v kopalnici. Staršev ne sme motiti mokra kopalnica in razposajeno 

škropljenje njihovega malčka, temveč ga morajo spodbujati k dejavnostim, ki mu bodo 
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olajšale učenje plavanja. Z nekaj domišljije in otrokovimi priljubljenimi igračami lahko 

kopanje v kopalni kadi spremenimo v prijeten dogodek (Jurak, Kovač, 1998). 

 

 

2.6. VLOGA UČITELJA PLAVANJA 

 

Učitelj pride vedno prvi in pripravi prostor ter pripomočke. Na koncu pripomočke pospravi in 

zadnji zapusti prostor. Vodi in organizira vadbo, sestavlja program vadbe, vodi igro, je 

svetovalec, psiholog in pedagog, odgovoren je za varnost otrok in je prvi reševalec.  

Učitelj mora imeti pozitiven odnos do otrok, biti mora potrpežljiv, prijazen in odločen. Do 

otrok mora pristopiti s pravilno energijo, ustvarjati mora prijetno in sproščeno vzdušje 

(Šajber, 2006). 

Pozitivno razpoloženje učitelj ustvari z uporabo primernih načinov učenja. To je odvisno 

predvsem od njegove strokovne usposobljenosti in znanja, njegovih osebnostnih lastnosti ter 

sposobnosti in njegove ustvarjalnosti in avtoritete (Kapus, 2011). 

 

 

2.7. STRAH KOT PROBLEM PRI PRILAGAJANJU NA 

VODO 

 

»Ena največjih težav pri učenju plavanja je odpravljanje pridobljenega strahu pred vodo. Pri 

učenju plavanja poleg objektivnih strahov v zvezi z učenjem (strah pred utopitvijo, pred 

smrtjo, pred potopitvijo in neprijetnim pitjem vode, pred zmanjkovanjem zraka, pred mrzlim, 

pred temo, pred globino, pred valovanjem, pred umazanijo, elementarni strah pred 

spodmikanjem tal) in socialnih strahov (strah pred neuspehom, nesposobnostjo naučiti se 

plavati, zasmehovanja vrstnikov) obstaja še anksioznost ali generaliziran, neopredeljen strah« 

(Kapus, 2011, str 84). 

»Povsem običajni strahovi pri plavanju, ki jih ljudje občasno doživljajo v obliki neprijetne 

anksioznosti, lahko ob neugodnih okoliščinah in neprimernem učenju povzročijo razvoj 

patoloških fobij, ki popolnoma blokirajo učenje plavanja. Zato mora biti učitelj še posebej 

previden pri ustvarjanju učnega okolja in izbiri učnih postopkov« (Kapus, 2011, str. 86) 
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Rajtmajer (1992) pravi, da je potrebno strah, ki se pojavi ob prvem stiku z vodo premagati 

premišljeno in postopoma. Učitelj mora otroke usmerjati z vprašanji, kako se doma tuširajo in 

podobno, tako da jih zamoti in preko igre pripelje v vodo. Strahu pred vodo ne moremo v 

celoti takoj preprečiti, lahko pa dosežemo, da se pojavlja z majhno intenzivnostjo.  

Strah je sicer socializirana, naučena oblika čustva, ki se pojavi skladno z razvojem otroka. 

Spodbujajo ga starši, vzgojitelji in ostali, ki so v interakciji z otrokom, saj ga ves čas svarijo 

pred padci v vodo, pred utopitvijo … Otrok se tako zavestno začne izogibati vodne bližine, to 

pa mu seveda onemogoča, da bi pridobival nove pozitivne izkušnje o vodi in njenih lastnostih 

(Rajtmajer, 1992).  

Učitelj plavanja pred začetkom plavalnega tečaja oceni prilagojenost na vodo in plavalne 

sposobnosti učencev. S tem tudi vidi, kateri učenci imajo strah pred vodo in te seveda da v 

isto skupino. Tako jim postopoma lažje pomaga, da strah premagajo, saj je ta le posledica 

predhodnih izkušenj z vodo in se lahko med samim učenjem hitro spremeni (Kapus, 2011). 

 

 

2.8. RAZLIKE V PRILAGAJANJU NA VODO MED 

ŠOLSKIMI IN PREDŠOLSKIMI OTROKI 

 

Rajtmajer (1992) pravi, da je najbolj primerna starost otroka za učenje plavalnih tehnik  okrog 

10 let (torej 4, razred OŠ). Vendar pa to obdobje ni najbolj ugodno za osnovno privajanje na 

vodo, torej učenje čistih osnov plavanja. Za pridobivanje takšnih izkušenj je bolj primerno 

predšolsko obdobje (4-6 let).  V predšolskem obdobju torej otroci preizkušajo svoje gibalne 

zmožnosti, prilagajajo se na novo okolje (vodo), na nove dražljaje … Kasneje, nekje v 

obdobju od 6. do 10. leta starosti pa se že učijo plavalnih tehnik in pravilnih plavalnih 

zavesljajev. 

Po letnem delovnem načrtu se predšolski otroci (4-6 let) oziroma otroci 1. razreda OŠ 

udeležijo 10-urnega tečaja prilagajanja na vodo, v 3. razredu OŠ pa se izvaja plavanje v obliki 

20-urnega plavalnega tečaja.  

Nekateri otroci pred obiskovanjem 3. razreda OŠ (torej pred predvidenim 20-urnim plavalnim 

tečajem) še nimajo veliko stika z vodo (z bazeni, morjem …), tako da se v tem času šele 

prilagajajo na njo. Zato me je zanimalo, če se prilagajanje na vodo pri teh otrocih (šolskih) kaj 

razlikuje od prilagajanja na vodo pri predšolskih.  
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Raziskave kažejo, da je ena izmed pomembnih motoričnih sposobnosti za prilagajanje na 

vodo ravnotežje, ki pa je slabo razvito v predšolskem obdobju.  

»Razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, npr. hitrosti in koordinacije gibanja, je v zgodnjem 

otroštvu zelo intenziven, razvoj drugih, npr. ravnotežja, moči, gibljivosti in vzdržljivosti, pa 

nekoliko počasnejši« (Videmšek idr., 2010 po Malina idr., 2004).  

Videmšek in Pišot (2007) menita, da ravnotežje predstavlja filter, ki omogoča ali onemogoča 

oziroma otežuje izvedbo večine gibalnih nalog. »To dejstvo ima pri učenju osnovnih 

elementov različnih športnih zvrsti velik pomen. Prilagoditev na okolje (želja po ohranjanju 

obstoječega stanja in hkratna želja po spremembah), ki otroka spremlja ves čas, ter nenehno 

rušenje in težnja po ponovni vzpostavitvi ravnotežnega položaja so pomembni dejavniki na 

poti k znanju osnovnih športnih prvin, zato jim moramo posvetiti veliko pozornosti« 

(Videmšek idr., 2010). 

 

Z raziskavo, katere rezultate smo prikazali v empiričnem delu diplomskega dela, smo želeli 

ugotoviti, katera izmed skupin (šolski ali predšolski otroci) bo hitreje napredovala v 

prilagajanju na vodo.  

 

 

3. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednja cilja:  

 

- Ugotoviti ali obstajajo razlike v hitrosti prilagajanja na vodo med šolskimi in 

predšolskimi otroki 

- Ugotoviti vpliv strahu pri prilagajanju na vodo 

 

 

4. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Skladno s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1: Po koncu plavalnega tečaja bodo šolski otroci dosegli boljše rezultate v premagovanju 

strahu pred vodo kot predšolski otroci. 
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H2: Po opravljenem tečaju plavanja bodo šolski otroci dosegli boljše rezultate v prilagojenosti 

na potop glave in v gledanju pod vodo kot predšolski otroci. 

H3: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja dosegli boljši rezultat v dihanju. 

H4: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja bolj plovni. 

H5: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja dosegli boljše rezultate v drsenju na 

vodi. 

 

 

5. METODE DELA 

 

5.1. METODA 

 

Uporabili smo kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava je bila pretežno 

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

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

raziskave. 

 

 

5.2. VZOREC MERJENCEV 

 

V vzorec je bilo zajetih 15 otrok 3. razreda OŠ Toneta Pavčka, starih 8-9 let, ki so obiskovali 

plavalni tečaj v Šmarjeških toplicah ter 15 otrok iz vrtca Pedenjped, enota Videk, starih 5-6 

let, ki so obiskovali plavalni tečaj v OŠ Grm. 

 

 

5.3. VZOREC SPREMENLJIVK 

 

Uporabili smo ocenjevalno lestvico, sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu smo ocenjevali 

strah pred vodo, v drugem pa prilagojenost nanjo. Prilagojenost na vodo smo ocenjevali s 

pomočjo ocenjevalnega lista, ki je bil skonstruiran za potrebe ugotavljanja napredka plavalnih 

sposobnosti otrok na plavalnih tečajih društva ABC šport (Škrl idr. učitelji/-ce plavanja, 
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zaposleni pri društvu ABC šport).  Ocenjevalni list je razdeljen na potop glave, gledanje pod 

vodo, dihanje, plovnost in drsenje. Za ugotavljanje strahu pred vodo pa smo uporabili 

prilagojeno Beckovo ocenjevalno lestvico anksioznosti (Beck Anxiety), ki jo je v okviru svoje 

diplomske naloge prilagodila Urša Marc (2011). 

 

 

5.4. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki je bila izdelana za ugotavljanje 

prilagojenosti na vodo. Otroke smo z njo testirali pred začetkom in po koncu 10-urnega 

plavalnega tečaja. 

 

 

5.5. METODA OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

ocen v ocenjevalnih lestvicah ter podprogram DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje statističnih 

razlik med skupinama smo uporabili t-test. Statistično značilnost smo preverjali na ravni       

5-odstotnega tveganja (p≤0,05). Podatke smo prikazali s pomočjo grafov in tabel.  

 

 

6. REZULTATI 

 

V nadaljevanju so predstavljeni in interpretirani rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo 

ocenjevalne lestvice. Prikazani so s pomočjo tabel in grafov.  

 

 

6.2. OVREDNOTENJE HIPOTEZ 

 

H1: Po koncu plavalnega tečaja bodo šolski otroci dosegli boljše rezultate v premagovanju 

strahu pred vodo kot predšolski otroci. 
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Tabela 1: Prikaz ocene strahu pred vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 nam  prikazuje število doseženih točk v premagovanju strahu pred vodo pri 

predšolskih in šolskih otrocih pred in po tečaju. Otroci so bili ocenjeni s točkami od 1 do 5. 

Ugotovimo lahko, da so oboji preko tečaja napredovali. Pred tečajem so šolski otroci dosegli 

malo boljši rezultat (predšolski otroci so v povprečju pred tečajem dobili 3,20 točke, šolski pa 

3,60), po koncu tečaja pa so si bili oboji izenačeni, in sicer so v povprečju dosegli 4,93 točke.   

 

Graf 1: Grafični prikaz št. doseženih točk v premagovanju strahu pred vodo pri 

predšolskih otrocih pred in po tečaju 
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točke 
predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po tečaju pred tečajem po tečaju 

1 0 0 0 0 

2 3 0 1 0 

3 7 0 7 0 

4 4 1 4 1 

5 1 14 3 14 

srednja vrednost 3,20 4,93 3,60 4,93 

standardni odklon 0,86 0,26 0,91 0,26 
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Iz grafa 1 lahko razberemo napredek v premagovanju strahu pred vodo pri predšolskih 

otrocih, ki se je pokazal preko 10-urnega plavalnega tečaja. Pred tečajem so 3 otroci dosegli 2 

točki, 7 otrok 3 točke, 4 otroci 4 točke in 1 otrok 5 točk. Na koncu tečaja pa je le 1 otrok 

dosegel 4 točke, vsi ostali pa 5.  

 

Graf 2: Grafični prikaz št. doseženih točk v premagovanju strahu pred vodo pri šolskih  

otrocih pred in po tečaju 

 

 

Iz grafa 2 je razvidno napredovanje šolskih otrok v premagovanju strahu pred vodo skozi    

10-urni plavalni tečaj. Pred začetkom tečaja je 1 otrok dosegel 2 točki, 7 otrok 3 točke, 4 

otroci 4 točke in 3 otroci 5 točk. Na koncu tečaja pa je 1 otrok dosegel 4 točke, vsi ostali pa 5.  

 

Hipotezo 1, da bodo šolski otroci dosegli boljše rezultate v premagovanju strahu pred vodo 

kot predšolski otroci, lahko po dobljenih rezultatih ovržemo, saj so po koncu tečaja oboji 

dosegli enako št. točk. Pri predšolskih otrocih se je pojavil večji napredek, vendar lahko 

razlog za to poiščemo v tem, da so imeli šolski otroci že pred tečajem višje ocene, in niso 

mogli veliko napredovati.  
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H2: Po opravljenem tečaju plavanja bodo šolski otroci dosegli večje rezultate v prilagojenosti 

na potop glave in v gledanju pod vodo kot predšolski otroci. 

 

Tabela 2: prikaz števila doseženih točk pri potopu glave 

  

predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po tečaju pred tečajem 
po 

tečaju 

min.  1 5 1 9 

max. 8 9 9 9 

srednja vrednosti 6,47 8,73 7,67 9 

standardni odklon 2,07 1,03 1,95 0 

 

Predšolski otroci so pri potopu glave pred začetkom plavalnega tečaja dosegli od 1 do 8 točk. 

V povprečju so dobili 6,47 točke, standardni odklon pa znaša 2,07. Šolski otroci so bili pred 

začetkom tečaja malenkost boljši, njihova ocena je bila v povprečju 7,67, dosegli pa so razpon 

točk od 1 do 9. Na koncu tečaja je večina predšolskih otrok dosegla 9 točk, njihovo povprečje 

pa je znašalo 8,73. Vsi šolski otroci so dosegli maksimalno število točk.  

 

Graf 3: Grafični prikaz št. doseženih točk pri potopu glave pri predšolskih otrocih pred 

in po plavalnem tečaju. 
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V grafu je natančno prikazano število točk, ki so jih dosegli predšolski otroci pri potopu 

glave. Pred začetkom tečaja je 1 otrok dosegel 1 točko, 1 otrok 4 točke, 2 otroka 5 točk, 3 

otroci 6 točk ter 8 otrok 8 točk. Na koncu tečaja pa je večina otrok (14) dosegla vse možne 

točke, le eden – tisti, ki pred začetkom tečaja ni prenesel stika vode z glavo, je dosegel fazo, 

ko si je upal glavo potopiti do nosu (torej je dobil 5 točk).  

 

Graf 4: Grafični prikaz št. doseženih točk pri potopu glave pri šolskih otrocih pred in po 

plavalnem tečaju. 

 

 

Večina šolskih otrok je že pred začetkom tečaja dosegla 7 ali več točk pri potopu glave, le 

eden stika vode z glavo ni prenesel, torej je dobil 1 točko. Tudi ta je med tečajem napredoval, 

in na koncu so vsi dosegli največje število točk (9).  
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Graf 5: Grafični prikaz števila doseženih točk v gledanju pod vodo pri predšolskih 

otrocih pred tečajem 

 

 

Graf 6: Grafični prikaz števila doseženih točk v gledanju pod vodo pri predšolskih 

otrocih po končanem plavalnem tečaju 

 

Grafa 5 in 6 nam prikazujeta število doseženih točk v gledanju pod vodo pri predšolskih 

otrocih. Razberemo lahko, da je pred tečajem več kot polovica otrok (54%) dosegla 1 točko, 2 

točki je doseglo 13% otrok in 3 točke je doseglo 33% otrok. Po končanem tečaju pa je bil 
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napredek zelo očiten. 4 otroci (27%) pod vodo še vedno niso želeli gledate, 1 otrok je dosegel 

2 točki, vsi ostali (66%) pa so dosegli največje številno možnih točk (3).  

Graf 7: Grafični prikaz števila doseženih točk v gledanju pod vodo pri šolskih otrocih 

pred tečajem 

 

Graf 8: Grafični prikaz števila doseženih točk v gledanju pod vodo pri šolskih otrocih po 

končanem tečaju 

 

 

Grafa 7 in 8 nam prikazujeta število doseženih točk v gledanju pod vodo pri šolskih otrocih. 

Skoraj tri četrtine otrok (73%) je pred začetkom tečaja doseglo 1 točko, 1 otrok (7%) je 
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dosegel 2 točki, ostali (20%) pa so dosegli 3 točke. Tudi šolski otroci so po končanem tečaju 

močno napredovali. Le 2 otroka (13%) sta dosegla 1 točko, 2 sta dobila 2 točki in ostalih 11 

jih je doseglo 3 točke.   

Tabela 3: Prikaz doseženih točk pri gledanju pod vodo.  

 

 

 

 

 

V tabeli 3 vidimo primerjavo doseženih točk pri gledanju pod vodo med predšolskimi in 

šolskimi otroci. Predšolski otroci so pred tečajem dosegli malo boljši rezultat kot šolski. V  

povprečju so dobili 1,8 točke, medtem ko so šolski otroci dosegli 1,47 točke. Po končanem 

plavalnem tečaju se je stanje obrnilo – srednja vrednost doseženih točk pri šolskih otrocih je 

bila 2,6 točke, pri predšolskih pa 2,4.  

 

 

Hipotezo 2, da bodo po opravljenem tečaju plavanja šolski otroci dosegli boljše rezultate v 

prilagojenosti na potop glave in gledanju pod vodo kot predšolski otroci, lahko iz dobljenih 

rezultatov ovržemo. Šolski otroci so po končanem tečaju sicer dobili malenkost boljše 

rezultate, vendar je t-test pokazal, da med skupinama ni statistično pomembnih razlik (t-test 

za potop glave=0,334282, t-test za gledanje pod vodo= 0,513971). 

 

Vsi šolski otroci so pri potopu glave dosegli vse možne točke, pri predšolskih pa je bila 

srednja vrednost dobljenih točk 8,73. 73% šolskih otrok je pri gledanju pod vodo doseglo 3 

točke, medtem ko je pri predšolskih otrocih 3 točke doseglo 66% otrok. 

 

 

 

točke 
predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po tečaju pred tečajem po tečaju 

1 8 4 11 2 

2 2 1 1 2 

3 5 10 3 11 

srednja vrednost 1,8 2,4 1,47 2,6 

standardni odklon 0,94 0,91 0,83 0,74 
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H3: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja dosegli boljši rezultat v dihanju. 

Tabela 4: Prikaz doseženih točk pri dihanju. 

točke 

predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po tečaju 
pred 

tečajem 
po tečaju 

1 2 0 1 0 

2 3 1 3 0 

3 6 5 4 0 

4 4 5 3 3 

5 0 4 4 12 

srednja vrednosti 2,8 3,8 3,4 4,8 

standardni odklon 1,01 0,94 1,3 0,41 

 

V tabeli 4 so prikazane razlike v doseženih točkah pri dihanju med šolskimi in predšolskimi 

otroci. Predšolski otroci so bili pred tečajem ocenjeni s točkami v razponu od 1 do 4. V 

povprečju so dosegli 2,8 točke, standardni odklon pa je bil 1,01. Po tečaju se je srednja 

vrednost doseženih točk zvišala na 3,8 točke, s standardnim odklonom 0,94. Šolski otroci so 

pred in po tečaju dosegli boljši rezultat. Pred tečajem so v povprečju dosegli  3,4 točke, po 

končanem tečaju pa 4,8 točke. 

 

Graf 9: Grafični prikaz števila doseženih točk v dihanju pri predšolskih otrocih. 
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Dva predšolska otroka sta pred začetkom tečaja za dihanje dobila 1 točko, 3 so dobili 2 točki, 

6 jih je dobilo 3 točke in 4 so prejeli 4 točke. Nihče ni dobil 5 točk. Med tečajem so otroci 

izboljšali svoje znanje dihanja v vodi in po koncu tečaja ni nihče dobil 1 točke, 1 otrok je 

dobil 2 točki, 5 jih je prejelo 3 točke, prav tako 5 otrok 4 točke in 4 otroci 5 točk.  

 

Graf 10: Grafični prikaz števila doseženih točk v dihanju pri šolskih otrocih. 

 

 

Iz grafa 10 je dobro razvidno napredovanje šolskih otrok pri dihanju v vodi. Pred tečajem je 1 

otrok dobil 1 točko, 3 so dobili 2 točki, štirje 3 točke, trije 4 točke in štirje 4 točk. Po 

končanem tečaju pa prvih treh ocen ni dobil  nihče, 3 otroci so prejeli 4 točke in vsi ostali (11) 

so dobili 5 točk.  

 

Hipotezo 3, da bodo šolski otroci po končanem tečaju plavanja dosegli boljši rezultat v 

dihanju lahko iz dobljenih rezultatov potrdimo, saj so po tečaju predšolski otroci dosegli 

povprečno število točk 3,8; šolski otroci pa 4,8. T-test je pokazal statistično pomembne razlike 

(t=0,001283). 
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H4: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja bolj plovni. 

Tabela 5: Prikaz doseženih točk pri plovnosti. 

točke 
predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po  tečaju pred tečajem po tečaju 

1 8 0 9 0 

2 7 15 1 2 

3 0 0 5 13 

srednja vrednost 1,47 2 1,73 2,87 

standardni odklon 0,52 0 0,96 0,35 

 

Predšolski otroci so pred tečajem v povprečju dosegli 1,47 točke, s standardnim odklonom 

0,52. Po končanem tečaju so vsi dobili 2 točki, torej so se vsi naučili narediti mrtvaka s 

pomočjo črva. Šolski otroci pa so pred začetkom tečaja v povprečju dosegli 1,73 točke, s 

standardnim odklonom 0,96; po koncu tečaja pa 2,87 točke, s standardnim odklonom 0,35.  

Graf 11: Grafični prikaz števila doseženih točk v plovnosti pri predšolskih otrocih. 

 

 

Pred začetkom plavalnega tečaja je bilo 8 otrok ocenjenih z 1 točko ter 7 z 2 točkama. Po 

končanem tečaju pa so se vsi predšolski otroci naučili narediti mrtvaka s pomočjo črva, torej 

so prejeli 2 točki. Nihče ni naredil mrtvaka samostojno, torej ni bil nihče ocenjen s točko 3.   

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 2 3 

št
. o

tr
o

k 

št. doseženih točk 

predšolski otroci pred 
tečajem 

predšolski otroci po tečaju 



35 
 

Graf 12: Grafični prikaz števila doseženih točk v plovnosti pri šolskih otrocih. 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je 9 šolskih otrok pred začetkom tečaja dobilo 1 točko, 1 je dobil 

2 točki in 5 jih je dobilo 3 točke. Med tečajem se je večina otrok naučila narediti mrtvaka 

samostojno, tako je 13 otrok prejelo 3 točke, le 2 pa sta prejela 2 točki (mrtvaka sta se naučila 

narediti s pomočjo črva).  

Hipotezo 4, da bodo šolski otroci po končanem tečaju plavanja bolj plovni, lahko iz dobljenih 

rezultatov potrdimo, saj so vsi predšolski otroci za plovnost prejeli 2 točki, šolski otroci pa so 

v povprečju dobili 2,87 točke. T-test je pokazal statistično pomembne razlike med skupinama 

(t=0,0000001669862) 

 

H5: Šolski otroci bodo po končanem tečaju plavanja dosegli boljše rezultate v drsenju na 

vodi. 

Tabela 6: Prikaz doseženih točk pri drsenju. 

točke 
predšolski otroci šolski otroci 

pred tečajem po tečaju pred tečajem po tečaju 

1 9 0 3 0 

2 4 1 4 0 

3 1 0 4 0 

4 1 14 4 15 

srednja vrednost 1,6 3,87 2,6 4 

standardni odklon 0,91 0,52 1,12 0 
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Predšolski otroci so pred začetkom tečaja v povprečju dosegli 1,6 točke, s standardnim 

odklonom 0,91. Po končanem tečaju je večina otrok dosegla 4 točke, njihova srednja vrednost 

doseženih točk je bila 3,87, s standardnim odklonom 0,52. Šolski otroci so dosegli malo boljši 

rezultat, in sicer pred tečajem so v povprečju dobili 2,6 točke, po tečaju pa so vsi otroci drseli 

brez pripomočka in z glavo v vodi, torej so vsi dobili 4 točke.  

 

Graf 13: Grafični prikaz števila doseženih točk v drsenju pri predšolskih otrocih. 

 

 

Iz grafa lahko razberemo, da so predšolski otroci v drsenju dosegli naslednje rezultate: 9 otrok 

je pred začetkom tečaja dobilo 1 točko, 4 so prejeli 2 točki, 1 je prejel 3 točke in eden 4 točke. 

Po končanem 10 urnem tečaju pa so otroci na tem področju močno napredovali – le 1 otrok je 

prejel 2 točki, vsi ostali pa so se naučili drseti po vodi samostojno, brez pripomočkov in z 

glavo v vodi, torej so prejeli 4 točke.  
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Graf 14: Grafični prikaz števila doseženih točk v drsenju pri šolskih otrocih. 

 

 

Pred začetkom plavalnega tečaja otroci v večini še niso dobro vedeli, kaj pomeni drseti na 

vodi. 3 otroci so prejeli 1 točko, 4 otroci 2 točki, 4 otroci 3 točke in prav tako 4 otroci 4 točke. 

Po končanem tečaju so vsi naučili drseti brez pripomočka in z glavo v vodi, zato so vsi prejeli 

največje število možnih točk.  

 

Hipotezo 5, da bodo šolski otroci po končanem tečaju plavanja dosegli boljše rezultate v 

drsenju na vodi, lahko iz dobljenih rezultatov ovržemo. Sicer so šolski otroci dosegli malo 

boljše rezultate v drsenju, vendar t-test ni pokazal statistično pomembnih razlik (t=0,334282). 

Pri predšolskih otrocih je 14 otrok dobilo 4 točke (torej le 1 ni prejel največjega števila točk), 

pri šolskih pa so se vsi otroci naučili drseti brez pripomočka in z glavo v vodi, torej je vseh 15 

otrok prejelo 4 točke.  

 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

1 2 3 4 

št
. o

tr
o

k 

št. doseženih točk 

šolski otroci pred tečajem 

šolski otroci po tečaju 



38 
 

7. RAZPRAVA 

 

Ob izvedbi raziskave smo dobili dober vpogled v potek plavalnih tečajev pri šolskih in 

predšolskih otrocih. Preden se otrok nauči plavati, se mora na vodo dobro prilagoditi. Preko 

plavalnih tečajev otroci najprej premagujejo strah pred vodo, potem pa se prilagajajo na odpor 

vode, na potapljanje glave, na gledanje pod vodo, na izdihovanje v vodo, plovnost in drsenje.  

Tako smo tudi mi najprej ocenjevali strah otrok pred vodo. Otroci so bili ocenjeni s točkami 

od 1 do 5. Pred tečajem so predšolski otroci v povprečju dosegli 3,20 točke, šolski pa 3,60. Po 

tečaju je v obeh skupinah 1 otrok dobil 4 točke, ostali pa 5. Povprečje točk se je tako v obeh 

skupinah zvišalo na 4,93. To pomeni, da je plavalni tečaj v smislu premagovanja strahu na 

vodo  na otroke dobro vplival. Reakcije v stiku z vodo so bile pozitivne, otroci so z  

navdušenjem prišli v bazen in se udeleževali raznih vaj za prilagajanje na vodo.  

Do podobnih rezultatov je prišla tudi Marc (2011), ki je v svoji diplomski nalogi primerjala 

razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami. Tudi ona je ocenjevala strah pred vodo 

in ugotovila, da so tako dečki kot deklice po koncu tečaja dosegli večje število točk v smislu 

premagovanja strahu pred vodo. 

Nato smo ocenjevali prilagojenost na potop glave. Ocenjevali smo s točkami od 1 do 9. 

Predšolski otroci so pred tečajem v povprečju dosegli 6,47 točke, po tečaju pa 8,73. Šolski 

otroci so pred tečajem dobili 7,67 točke, po tečaju pa 9 točk. Med tečajem so v smislu 

prilagajanja na potop glave otroci dobro napredovali. Velika večina otrok se je po koncu 

tečaja brez težav udeleževala skupinskih iger s potopom glave.  

Učitelji plavanja so otroke na potapljanje glave navajali postopoma in preko različnih 

zaposlitev. Rajtmajer (1992) pravi, da je osnova za potapljanje glave potapljanje obraza, v 

začetku še brez izdihovanja zraka, nato pa počasi preko raznih iger (dan-noč, povodni mož 

…) potapljamo tudi celo glavo. 

Kot tretjo stvar smo s točkami od 1 do 3 ocenjevali gledanje pod vodo. Srednja vrednost 

dobljenih točk pri predšolskih otrocih je bila pred tečajem 1,8, po tečaju pa 2,4. Šolski otroci 

so v povprečju pred tečajem dosegli 1,47, po tečaju pa 2,6 točke. V obeh skupinah je tako po 

zaključenem tečaju približno 1 tretjina otrok z gledanjem pod vodo prepoznala barvo 

predmeta.  
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Sicer pa je gledanje pod vodo pomembno predvsem zaradi boljše orientacije v vodi, saj si z  

gledanjem pred sabo naredimo vidno predstavo okolja. Pri vseh vajah prilagajanja na gledanje 

pod vodo moramo biti pozorni, da imajo otroci pod vodo res odprte oči in da si pri dvigu 

glave iz vode ne brišejo oči z rokami. Otroci, ki imajo težave z gledanjem pod vodo, lahko na 

začetku uporabljajo plavalna očala ali maske za potapljanje, kasneje, ko zgubijo strah pa te 

odstranijo (Jurak, Kovač, 1998). 

Nato smo ocenjevali izdihovanje v vodo. Otroke smo ocenili s točkami od 1 do 5. Pred 

začetkom tečaja je bila srednja vrednost doseženih točk pri predšolskih otrocih 2,8, po tečaju 

pa 3,8. Šolski otroci so pred tečajem povprečno dobili 3,4 točke, po tečaju pa 4,8. Oboji so 

preko tečaja v smislu izdihovanja v vodo napredovali, vendar pa je bil napredek najbolj očiten 

pri šolskih otrocih – ti so pred tečajem dosegli točke v razponu od 1 do 5, po koncu tečaja pa 

so vsi otroci prejeli 4 oziroma 5 točk. Navezovanja vdiha zunaj in izdiha v vodo (5 točk) se je 

naučilo 12 šolskih in 5 predšolskih otrok.  

Vajam dihanja so učitelji plavanja med tečajem posvetili kar nekaj pozornosti, saj dihanje 

predstavlja osnovo pravilnega plavanja. Največja napaka začetnikov plavanja je, da ne 

izdihnejo zraka v vodo, temveč zrak izdihnejo šele, ko so usta iz vode. V nadaljevanju učenja 

plavanja nepopolni izdih privede do zastajanja porabljenega zraka v pljučih, kar onemogoča 

plavalcu, da neprekinjeno plava daljšo razdaljo (Jurak, Kovač, 1998).  

Od znanja nadzorovanja dihanja oziroma zadrževanja zraka v pljučih, je odvisna tudi 

plovnost, ki smo jo ocenjevali s točkami od 1 do 3. Predšolski otroci so pred tečajem v 

povprečju dosegli 1,47 točke, po tečaju pa so vsi dobili 2 točki. Šolski otroci so pred 

začetkom tečaja v povprečju dosegli 1,73 točke, po tečaju pa 2,87. To pomeni, da so se vsi 

predšolski otroci naučili narediti mrtvaka s pomočjo črva, šolski otroci pa so v večini mrtvaka 

naredili samostojno.  

Na koncu smo s točkami od 1 do 4 ocenjevali še drsenje na vodi. Predšolski otroci so pred 

začetkom tečaja v povprečju dosegli 1,6 točke, po tečaju pa 3,87. Srednja vrednost doseženih 

točk pri šolskih otrocih pa je bila pred tečajem 2,6, po tečaju so vsi dobili 4 točke. Razen 

izjeme enega predšolskega otroka, ki pri tej dejavnosti ni želel potopiti glave, so se vsi otroci 

naučili dobro drseti na vodi - od stene so se odrinili brez pripomočka in z glavo v vodi.  

Drsenje na vodni površini in učinkovito dihanje v vodi sta elementa vseh plavalnih tehnik. Ko 

otroke naučimo drsenja na vodi, jih je treba naučiti le še učinkovitih gibov plavalnih tehnik ter 
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pridobiti plavalno vzdržljivost in otroci bodo kmalu postali plavalci (Jurak, Kovač, 1998). 

Zato ni smiselno, da otroke ločimo glede na njihovo starost, ampak glede na njihovo gibalno 

učinkovitost, ki se kaže v tem, v kateri fazi gibalnega razvoja se otroci nahajajo.  

Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da sta obe skupini otrok preko tečaja napredovali 

tako v premagovanju strahu pred vodo kot tudi v vseh vajah za prilagoditev na vodo. Šolski 

otroci so v vseh vajah za prilagajanje na vodo dosegli boljše rezultate kot predšolski, vendar 

je t-test pokazal statistično pomembne razlike le na področju izdihovanja v vodo ter pri 

plovnosti. Pri premagovanju strahu pred vodo sta obe skupini dosegli enako število točk.  
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8. SKLEP 

 

V diplomski nalogi sem skušala čim bolj predstaviti pomen plavanja na otrokov celosten 

razvoj. S pomočjo različne literature sem opisala faze prilagajanja na vodo, značilnosti 

motoričnega razvoja otrok in plavanje glede na starostna obdobja. V empiričnem delu sem s 

pomočjo grafov in tabel prikazala razlike v prilagajanju na vodo med šolskimi in predšolskimi 

otroci.  

Prvi kontakti z bazenom, kopališčem oziroma plavanjem so za neplavalca težavni in prav zato 

tudi zelo pomembni s psihološkega vidika. Nepravilni posegi v prvih kontaktih z vodo lahko 

močno podaljšujejo sam proces učenja plavanja. Lahko povzročijo negativne izkušnje v 

zgodnji otroški dobi, ki jih človek občuti še dolgo v življenju. V plavalnih šolah za odrasle je 

veliko takšnih oseb, ki povedo, da so neplavalci zato, ker so v otroških letih doživeli 

negativne izkušnje z vodo. Zelo pomembno je torej, da si pri začetnikih (ne glede na to, ali 

gre za predšolske ali mlajše šolske otroke), učitelji vzamejo dovolj časa za postopno 

privajanje otrok na vodo – da torej ne hitijo ali celo izpuščajo posameznih vaj oziroma 

zaposlitev v vodi, ki so odločujoče za pridobivanje pozitivnih izkušenj, na katerih se kasneje 

gradi plavalno znanje otrok in mladine. 

Sama sem spremljala plavalni tečaj dveh skupin (pri šolskih in predšolskih otrocih) in kot sem 

videla, so učitelji prilagajanju na vodo dali zelo velik poudarek. Otroke so v vodo pripeljali 

preko igre in jih ves čas nekako zaposlovali, tako da otroci niti niso imeli časa, da bi pomislili 

na kakršen koli strah pred vodo. Učiteljem plavanja so lahko zaupali, učenje plavanja jim je 

bilo zabavno, ves čas so bili razposajeni in veseli. Opazila sem, da je bilo dobro poskrbljeno 

tudi za varnost otrok - učitelji so otrokom že preden so šli prvič v vodo razložili vsa potrebna 

pravila (da se okrog bazena ne teka, da naj se ves čas držijo roba bazena …). 

Sicer pa sem preko raziskave dobila rezultate, ki sem jih v večini pričakovala. Šolski otroci so 

dosegli boljše rezultate na vseh področjih prilaganja na vodo (statistično pomembne razlike pa 

je t-test pokazal le na področju izdihovanja v vodo ter pri plovnosti). Mislim, da lahko razlog 

za to  poiščem v tem, da so predšolski otroci po večini še v temeljni gibalni fazi, medtem ko 

so učenci že pretežno v športni gibalni fazi. Predšolski otroci imajo tudi slabše razvito 

sposobnost ravnotežja, ki pa je zelo pomembna motorična sposobnost za prilagajanje na vodo.  
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10. PRILOGE 

 

Ocenjevalna lestvica: 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA:_______________________________ 

1. OCENA STRAHU PRED VODO (1-5 točk) 

                                                                                                                                  TOČKE: 

                                                                                                                    prej potem 

- otrok ne želi v vodo                                                                                    1                       1 

- čustveno stanje ob prihodu v prostor z bazenom (jok, strah…)                 2                       2 

- samostojen vstop po stopnicah v bazen                                                      3                       3 

- otrok se udeleži vaj za prilagajanje na odpor vode                                     4                       4 

- otrokova reakcija pri stiku z vodo je pozitivna                                           5                       5 

 

2. PRILAGAJANJE NA VODO 

a) Potop glave (1-9 točk) 

  prej                    potem 

- otrok ne prenese stika vode z glavo                                                            1                        1     

- umivanje obraza                                                                                          2                        2 

- polivanje po glavi (zalivanje rožic)                                                             3                        3 

- prosto škropljenje (sam sebe in z drugimi)                                                 4                        4 

- potop glave do nosu                                                                                    5                         5 

- potop glave do oči  6                        6 

- potop obraza (obraz si otrok pokrije z rokami)  7         7 

- potop glave s počepom  8                        8 

- udeleževanje skupinskih iger s potopom glave  9                        9 
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b) Gledanje pod vodo (1-3 točke) 

                                                                                                                      prej              potem 

- otrok ne želi gledati pod vodo 1                     1 

- otrok iz tal bazena pobere igračo (obroček)  2                    2 

- otrok z gledanjem pod vodo prepozna barvo  3                    3 

 

c) Dihanje (1-5 točk) 

 prej              potem 

- močan izdih na kopnem skozi usta in nos    1                    1 

- močan izdih v vodo skozi usta (mehurčki)    2                    2 

- močan izdih v vodo skozi nos (usta so zaprta)    3                    3 

- zadrževanje sape z obrazom v vodi    4                    4 

- navezovanje vdiha zunaj in izdiha v vodo    5                    5 

 

č) Plovnost (1-3 točke) 

                                                                                                                       prej               potem 

- mrtvak s pomočjo učitelja (glava je nagnjena naprej) 1                     1 

- mrtvak s pomočjo črva (glava je nagnjena nazaj) 2                     2 

- mrtvak samostojno 3                     3 

 

d) Drsenje (1-4 točke) 

 prej       potem 

- čolniček z odrivom od stene s pripomočkom in učiteljem-glava je zunaj   1             1 

- čolniček z odrivom od stene s pripomočkom (deska)-glava je zunaj   2             2 

- čolniček z odrivom od stene s pripomočkom (deska)-glava je v vodi   3             3 

- čolniček z odrivom od stene brez pripomočka - glava je v vodi   4             4 

 


