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POVZETEK 

 

V diplomskem delu preučujem tekmovalnost v gibalnih igrah in njihovo uporabo v vrtcu. 

Izhajam iz stališča, da je tekmovalnost v Kurikulumu za vrtce opredeljena kot »nezaželena«, 

saj se z njo kršijo načela Kurikuluma za vrtce. Za celosten razvoj predšolskega otroka naj bi 

vzgojiteljica skrbela skladno z globalnimi cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Procesno-

razvojno zasnovan kurikulum daje vzgojiteljici avtonomijo pri realizaciji vzgojno-

izobraževalnega dela. V pregledu elementarnih iger, ki jih vzgojiteljice lahko pridobijo v 

različni literaturi, namenjeni predšolskim otrokom, je zaslediti spodbujanje tekmovalnosti oz. 

so pretežno prežete s tekmovanjem, premagovanjem, zmagovanjem ipd. Zato sem v tej 

diplomski nalogi želela preučiti, kolikokrat tedensko izvajajo gibalne igre z otroki, ali izvajajo 

tudi gibalne igre, ki vsebujejo tekmovalnost in kolikokrat mesečno v povprečju jih izvajajo, 

čemu pretežno pripisujejo tekmovalnost pri otrocih in kaj njim pomeni zdrava tekmovalnost 

in če je v vrtcu potrebna. Dosedanje raziskave kažejo razlike med mestnim okoljem in 

podeželjem. Na podeželju imajo več možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti, večje površine 

ipd., v mestih pa imajo pogosteje bolje opremljene vrtce z drobnimi pripomočki ipd. zanimalo 

me je, ali se bo razlika v okoljih pokazala tudi pri gibalnih igrah in tekmovalnosti.  

 

Namen diplomskega dela je bil torej ugotoviti razliko v pogostosti izvajanja gibalnih iger v 

mestnem in primestnem okolju; raziskati mnenja o količini tekmovalnosti pri otrocih včasih in 

danes; ugotoviti razlike v mnenjih o pripisovanju prisotnosti tekmovalnosti pri otrocih med 

vzgojiteljicami mestnega in primestnega okolja.  

 

Strukturirala sem anketni vprašalnik, ki so ga rešili vzgojitelji mestnih in primestnih vrtcev, 

obeh starostnih skupin. V vzorec je bilo vključenih 60 vzgojiteljev, od tega so bile vse 



ženskega spola. Zajeli smo 30 vzgojiteljic iz mestnega in 30 vzgojiteljic iz primestnega 

okolja. 

 

Na osnovi anketnega vprašalnika sem ugotovila, da med mestnim in primestnim okoljem ni 

statistično pomembnih razlik pri povprečnem tedenskem izvajanju gibalnih iger in 

pripisovanju tekmovalnosti. Rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik v količini 

tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes. 
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ABSTRACT 

 

In thesis I examined the competition in motion games and their use in kindergarten. I start 

from the position, that competition in the curriculum for kindergarten is defined as 

"unwelcome" because it infringed the principles of kindergarten curriculum. For the overall 

development of pre-school children  should care  preschool teacher in accordance with the 

global objectives and principles of the kindergarten curriculum. Process-development 

designed curriculum provides preschool teacher autonomy in the realization of educational 

work.  Elementary games that teachers can acquire from the various literature, aimed at pre-

school children, have been traced to promote competition or are largely imbued with the 

competition, overcoming, winning, etc... So I wanted in this thesis to examined how many 

times a week are they playing physical games with children, or are they playing physical 

games, which are including competition and the average number of times per month they 

perform, what mainly attributed to rivalry in children and what it means healthy competition 

and  if it is needed in the kindergarten. Previous researches  have shown differences between 

urban environment and countryside. The countryside are more likely to carry out physical 

activities, a larger surface area, etc.., in cities are more likely to be better equipped 

kindergarten with tiny devices, etc.. I was wondering whether the difference in the 

environments found in the motion games and competition. 

 

Purpose of this thesis was therefore to determine the difference in the frequency of motion 

games in urban and suburban environment. Explore opinions about the amount of competition 

in children past and today. To determine the differences in opinions on attributing the 



presence of competition for children from preschool teachers of urban and suburban 

environments. 

 

To this end, I have structured questionnaire, which was rescued educators urban and suburban 

preschool, both age groups. The sample included 60 educators. They were all female. We 

have included  30 preschool teachers in the city and 30 preschool teachers in a suburban 

environment. 

 

Based on the questionnaire I found, that between the urban and suburban environment is no 

statistically significant differences in average weekly implementing physical games, and the 

opinions of preschool teachers on attributing competition among children. The results showed 

no significant difference on the amount of competition for children sometimes and today. 
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1 UVOD 
 

Otroštvo in mladost sta obdobji rasti in razvoja, zato je to obdobje človekovega življenja sila 

burno, polno sprememb in zelo ranljivo, obenem pa prilagodljivo. Rast in razvoj telesa sta 

skladna le tedaj, če gre za zdravo dedno osnovo in zdravo fizično, biološko, psihično in 

socialno okolje, ki otroka spodbuja, da lahko razvije svoje potencialne sposobnosti do 

optimalnosti (Kosec in Mramor, 1991). 

 

Gibalni razvoj je v razvoju človeških funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Že 

pri prvih gibalnih poskusih, ko se otrok uči plaziti in hoditi, je njegov spoznavni razvoj 

povezan z gibalnim. Kdor prej shodi, prej usvoji prostor okoli sebe, spoznava okolico in ima 

več možnosti za komunikacijo. Zato bi morali starši in vzgojitelji nenehno spodbujati otroke 

pri njihovih gibalnih dejavnostih, se igrati z njimi, jih voditi na sprehode, skratka njihovo 

naravno potrebo po gibanju bi morali zadovoljevati in krepiti. Otrokov razvoj poteka od 

naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti, v 

interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno aktivnostjo. V predšolskem 

obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 

2003). 

 

Igra je ena izmed osnovnih vsebin otrokovega življenja. V prvih letih otrokovega življenja je 

glavna dejavnost in nenadomestljiva potreba. Otrok se v igri razvija in igra razvija njega. V 

igri se otrok giba. Različna gibanja v igri otroku omogočajo, da občuti svoje telo, z njim 

upravlja, ga usmerja, določa mu mesto v prostoru. Posamezne vrste gibanj uri, osvaja, 

povezuje med seboj, kar pomeni, da svoje gibalno znanje in navade tudi preizkuša v praksi. 

Igra otroka veseli in od njega zahteva vedno večjo zmogljivost v stiku z drugimi otroki 

(Kosec in Mramor, 1991). 

 

Videmšek in Visinski (2001) menita, naj bi program gibalnih dejavnosti izhajal iz različnih 

potreb in zmožnosti otrok, da bi tako kar najbolj prispeval k razvoju otrok. Vadba naj bo 

prijetna in prilagojena posamezniku in njegovim zmožnostim, le tako bodo vsi otroci pri tem 

doživljali prijetne občutke. Spodbuda in bogastvo doživetij vodita k želji in potrebi po 

športnem udejstvovanju tudi v kasnejših letih. Vzgojitelj otroke usmerja tako, da sami iščejo 
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svoje načine za rešitve nalog in z lastno domišljijo odgovarjajo na nove izzive ter s tem 

izrazijo lastno ustvarjalnost in gibalno ekspresijo. 

 

 



3 

 

2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 GIBANJE 

Gibanje človeka spremlja ves čas; začne se že v prednatalnem obdobju. Z gibanjem otrok 

zaznava okolico, prostor in samega sebe. Ob obvladovanju svojih rok, nog in trupa čuti 

veselje, ugodje in varnost, pridobi si samozaupanje in samozavest. Potrebi po gibanju in igri 

sta primarni otrokovi potrebi (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Otrok si z gibalnimi dejavnostmi razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti, poleg tega pa še 

spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Predšolsko obdobje je obdobje 

temeljnega gibalnega razvoja. Tistega, kar se zamudi v zgodnjem otroštvu, se kasneje ne da 

več nadoknaditi, so ugotovili strokovnjaki. Torej ima gibanje, glede na razvojne značilnosti, 

povsem drugačno vlogo v predšolskem obdobju  kot v odrasli dobi. Prav zato je naloga vrtca, 

da vsakodnevno spodbuja in omogoča otrokom različne dejavnosti, v prostoru in na prostem, 

ki jim omogočajo spoznavanje in razvijanje gibalnih sposobnosti in lastnosti. Otrok z 

gibalnimi dejavnostmi postopoma začne spoznavati in usvajati osnovno motoriko (hoja, tek, 

plazenje ...) ter nato še osnove različnih športov (smučanje, plavanje, rolanje, drsanje ...) in si 

s tem širi tudi znanja drugih področij (družba, narava, jezik ...). Preko gibanja spoznava svoje 

telo, okolico, promet ... Gibanje na prostem krepi in ohranja otrokovo zdravje. Otroka 

seznanja z lepoto ter vrednostjo narave. Različne gibalne dejavnosti, zlasti elementarne igre, 

otroku omogočajo spoznavati smisel in pomen upoštevanja pravil igre, pomen sodelovanja ter 

spoštovanja in upoštevanja različnosti (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

 

2.1.1  GIBALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, ki 

so odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja in otrokove lastne aktivnosti. Med vsemi temi 

dejavniki obstaja tesna povezanost in soodvisnost. Temelj razvoja človekovih sposobnosti in 

značilnosti so dednostni dejavniki, ki predstavljajo prirojene biološke osnove. Prav tako je za  

razvoj pomembno okolje, v katerem otrok odrašča. Med dejavnike okolja se uvrščajo tudi 

življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in gibalna dejavnost. Neprimerni vplivi okolja ali 

odsotnost ustreznih vplivov imajo lahko negativne posledice v razvoju. V zadnjih desetletjih 
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je človekov razvoj proučevalo mnogo znanih teoretikov, ki so veliko prispevali k razlagi in 

razumevanju otrokovega razvoja. Vsak med njimi je iz različnih zornih kotov pojasnjeval 

razvojne procese od otroštva do zrelega obdobja, vsem pa je skupno izpostavljanje pomena  

gibalnega razvoja za človekov razvoj v celoti (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2004) pravita, da je gibalni razvoj tesno povezan z drugimi 

področji razvoja – zaznavnim, čustveno-socialnim in spoznavnim. Gibalni razvoj od 

prednatalnega obdobja naprej poteka po dveh načelih. 

– Načelo cefalokavdalne smeri razvoja pomeni, da razvoj poteka v smeri od glave 

navzdol. Dojenček se najprej nauči nadzorovati glavo, nato gornje okončine in trup 

ter nato še spodnje okončine. 

– Načelo proksimodistalne smeri razvoja pomeni, da razvoj poteka v smeri od 

srednjega dela k bolj oddaljenim delom telesa. Dojenček najprej osvoji različne gibe, 

ki potekajo iz ramen, nato iz komolca in nato iz zapestja, nazadnje pa gibe prstov.  

 

Gibalni razvoj pri večini otrok poteka v določenem zaporedju, v hitrosti njegovega razvoja pa 

se kažejo precejšne razlike. Ključna vedenja, ki so pomembna za posamezno razvojno 

obdobje in se pojavljajo po točnem določenem zaporedju, imenujemo mejniki. Ti služijo 

napovedovanju otrokovega razvoja. Vsaka novo pridobljena sposobnost otroku omogoča, da 

začne usvajati naslednjo. Pridobljene sposobnosti otrokom omogočajo vse bolj raznoliko in 

natančno gibanje ter vse večji nadzor nad okoljem. Sposobnosti se z razvojem postopno 

prilagajajo in združujejo v vse bolj celovite sisteme gibalnih dejanj, ki predstavljajo 

zapletenejše in učinkovitejše načine raziskovanja. Razvoj gibanja se kaže tudi v vse večji 

moči, hitrosti, ravnotežju in usklajenosti gibov. Moč predstavlja lastnost, ki poteka sočasno z 

rastjo mišičnega tkiva. Skozi celotno otroštvo opazimo stalno rast moči. Podobno se povečuje 

tudi hitrost gibov. Sposobnost upogibanja telesa in posameznih okončin v različne položaje 

predstavlja gibljivost. Ohranjanje ravnotežja oz. sposobnost ohranjanja telesa v določenem 

položaju je tudi pogoj za uspešno izvajanje gibalnih dejavnosti. Ta lastnost se razvija skozi 

celotno otroštvo in se izboljšuje tudi v mladostništvu. V otroštvu razvija tudi sposobnost 

usklajevanja tega, kar človek želi narediti, in tega, kar zmore (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004).  

 



5 

 

Poznavanje otrokovega motoričnega razvoja je zelo pomembno, saj nam omogoča, da 

ustrezno načrtujemo gibalne dejavnosti in s takšnimi dejavnostmi skrbimo za krepitev ter 

ohranjanje otrokovega zdravja (Cemič, 1997a).  

 

K hitrejšemu gibalnemu razvoju pripomorejo tudi ustrezne razmere: primeren prostor, 

ustrezna obleka in obutev, dobra volja ter športni pripomočki in igrala, ki otroka spodbujajo h 

gibanju. Razvoj otrokovih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če otrok nima 

možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

 

2.1.2  VLOGA GIBANJA V EDUKACIJI PREDŠOLSKIH OTROK  

Cemič (2008) trdi, da poznavanje značilnosti razvoja privede do spoznanja, da ima gibanje 

povsem drugačno vlogo v predšolskem obdobju kot v odrasli dobi. Opozarja na razvojno 

pogojene razlike, zlasti med temeljno in športno gibalno fazo razvoja, ki bistveno vplivajo na 

učenje in jih je potrebno upoštevati pri učinkovitem poučevanju. Predšolski otrok je v 

temeljni gibalni fazi razvoja, kar pomeni, da se šele uči osnovnih gibanj – v sebi mora 

ustvariti osnovne dele gibanja, ki jih nujno potrebuje pri vsakodnevnih opravilih. Gibanje pa 

odraslemu daje možnost za dosego cilja; pomembno je pri postavljanju in ohranjanju 

biopsihosocialnega ravnovesja. Odrasli imajo že izoblikovane elemente gibanja, ki jih le 

kombinirajo in izpopolnijo.  

 

V predšolskem obdobju si otrok postopoma razvija lastne osnovne funkcije, zato je otroku 

gibanje – igra nenadomestljiva vsakodnevna potreba, ki pomeni tudi učenje. Danes se še 

vedno dogaja, da se način poučevanja, ki je primeren za odraslega, prenaša na malčke, kar je 

napačno. To se dogaja, ker razlike še niso ozaveščene. Zavedanje in upoštevanje razvojnih 

razlik je predpogoj za kvalitetnejše poučevanje predšolskih otrok. Razvojne značilnosti so v 

zgodnjem obdobju vzrok neločljivosti in prepletenosti gibanja z igro in učenjem. Vedeti je 

treba, da se otrok uči spontano, s svojo igro – gibanjem. Saj je igra – gibanje naravna možnost 

za vpliv na celovit razvoj otroka, ki mu pomeni spontano, vendar aktivno raziskovanje lastnih 

idej. Predšolski otrok aktivira funkcije preko senzomotorike. Zaradi tega bi bilo smiselno pri 

poučevanju izhajati iz gibalnega področja kot temelja, ki je razvojno pogojen in je rdeča nit 

interakcij posameznih področij v razvoju. 
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V predšolskem obdobju naj prevladuje spontano učenje, otroci se učijo preko igre in drugih 

praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu potekajo v raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki 

in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja (manipuliranja s 

stvarmi in materiali) in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in 

poslušanja drugih, reševanja konfliktov in dogovarjanja ... Prav zato Kurikulum za vrtce, po 

katerem delujejo slovenski javni vrtci, ni visoko strukturiran oz. je bolj odprt in fleksibilen. 

To pomeni, da določa predvsem temeljna načela in želene cilje predšolske vzgoje. Načeloma 

je za tak, manj strukturiran program, značilna in želena »nedirektivna vzgojiteljica«, ki 

spodbuja aktivno udeležbo otrok v vseh elementih kurikuluma. Kurikulum zagovarja tako 

vlogo vzgojiteljice, ki bo sledila željam in interesom otrok ter jim ponujala dejavnosti, med 

katerimi lahko izbirajo (Batistič Zorec, 2002). 

 

Marjanovič Umek in Zupančič (2006) pravita, da igra koordinira učenje in povezuje različne 

vrste učenja. Opredelitve kažejo, da je igra ena izmed pomembnejših in specifičnih 

dejavnosti, ki jo otrok uporabi za dialog med domišljijo in realnostjo. Zajema široko paleto 

različnih spontanih in ustvarjalnih dejavnosti, ki nastajajo iz otrokove notranje potrebe in 

želje.  

 

V predšolskem obdobju si težko predstavljamo igro brez gibanja. Ko se otrok igra, se giba in 

z gibanjem se igra (Cemič, 2002). 

 

 

2.1.3  GIBANJE V KURIKULUMU  

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje. V njem so predstavljeni cilji Kurikula za vrtce in iz njih izpeljana 

načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji 

in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Zapisani cilji pri posameznih področjih 

dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba 

vzgojiteljem. Ti na ravni izvedbenega kurikula predlagane vsebine in dejavnosti na različne 

načine povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Globalni cilji za področje gibanje, opredeljeni v kurikulumu (Kurikulum za vrtce, 1999): 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,  

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,  

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,  

 razvijanje gibalnih sposobnosti,  

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,  

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,  

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

Področje gibanja je prilagojeno različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da 

optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. Ustvariti prijetno in zaupno vzdušje, v 

katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev je naloga 

vzgojiteljev, da otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane  in vodene 

dejavnosti. Upoštevati je potrebno značilnosti posameznika, saj je uspeh relativen glede na 

individualne interese in sposobnosti otroka. Vzgojitelj otroku pomaga, da zazna svoj napredek 

in ga doživi kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. V elementarnih gibalnih igrah, ki 

predstavljajo osnovo športnih iger, otroci postopoma spoznavajo smisel in pomen upoštevanja 

pravil igre in se socializacijsko krepijo (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

V program področja dejavnosti gibanja vzgojitelj vključuje naravne oblike gibanja (hojo, tek, 

skoke, plazenje, lazenje, valjanje, potiskanje, vlečenje, plezanje ...) in druge kompleksnejše 

športne dejavnosti (dejavnosti z žogo, rolanje, plavanje, drsanje, smučanje ...). Pri tem 

uporablja različne organizacijske metode (poligon, delo po postajah ...) in oblike (v parih, 

skupinsko, skupno ...). Od ciljev, ki jih vzgojitelj želi uresničiti, je odvisno, za katere metode 

in oblike dela se bo odločil. Pri tem mora upoštevati tudi še druge dejavnike (otrokove 

sposobnosti, zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor in pripomočke ...). Program 

dejavnosti mora biti prilagojen različnim otrokovim potrebam, zmožnostim in interesom. 

Otrok mora imeti vsak dan možnost za gibanje, zlasti na prostem. Z izvajanjem raznovrstnih 

dejavnosti z zmerno intenzivnostjo na prostem skozi vse leto je otrok izpostavljen 

postopnemu zniževanju temperature in vlažnosti zraka. Pomembno je, da vadba poteka 

sistematično v vseh vremenskih razmerah, kajti le tako si otrok postopno prilagodi 

funkcionalne (termoregulacijske) mehanizme, izboljša telesno kondicijo – zviša raven 
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funkcionalnih sposobnosti, ki jih uravnavajo predvsem srčno-žilni, dihalni in toplotno-

regulacijski sistemi organizma. Z vsakodnevnimi gibalnimi dejavnostmi si otrok pridobiva 

tudi ustrezne navade in utrjuje potrebo po redni športni aktivnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

 

 

2.2 IGRA 

Igra zajema široko paleto različnih dejavnosti. Enotno opredelitev otroške igre otežujeta 

dejstvi, da gre za igro pri različno starih otrocih in za različne vrste igre (igro vlog, 

sociodramsko igro, domišljijsko igro, konstrukcijsko igro, gibalno igro, družabno igro ...). 

Dejstvo je, da različni avtorji uporabljajo različne, hkrati pa tudi podobne kriterije, s pomočjo 

katerih opredeljujejo igro. Če igro gledamo iz dejavnostno teoretskega pristopa se jo 

opredeljuje kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne glede na 

njen končni izid in ni vezana na neposredno zadovoljevanje njegovih potreb ali na zahteve, ki 

jih predenj postavlja okolje. Vse opredelitve različnih avtorjev kažejo, da je igra brezmejna 

(neskončna) in reprezentira otrokov kognitivni, socialni, emocionalni, gibalni razvoj ter 

povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, verjetnim in neverjetnim. Igra je 

dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo in sedanjostjo in prihodnostjo. 

Vključevanje odraslih v otrokovo igro ima posebno pomembno vlogo. To zlasti velja za starše 

in druge otrokove vzgojitelje. Otrok se igra s kompetentnejšimi partnerji in se od njih uči 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

Težko bomo našli igro, ki ne vsebuje ali potrebuje gibanja. Pojem igra se uporablja na 

različnih področjih človeškega delovanja (glasbenem, dramskem, lutkovnem, športnem ...) in 

v različnih obdobjih življenja. Na področju športa se gibalna igra predšolskih otrok bistveno 

razlikuje od igre odraslega človeka v (vrhunski) športni igri. Gre za velik razpon gibalnih 

manifestacij in igri imata povsem različen cilj, zato ju nikoli ne smemo enačiti in primerjati. 

Poglavitni namen športne igre je rezultat, gibalne igre predšolskega otroka pa razvijanje 

lastnih osnovnih funkcij. V športni igri se značilnosti igre izrazijo predvsem v taktiki igre. Za 

igro je značilna visoka stopnja svobode, spontanosti, samostojnosti, čustvenosti, 

ustvarjalnosti, fleksibilnosti izražanja sebe in svojega odnosa do drugih (Cemič, 1997b). 
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2.2.1  POMEN IGRE V UČNEM PROCESU 

Odrasli ljudje se po načinu obnašanja razlikujejo od otrok. Dojenček ne zna hoditi ali govoriti, 

dobro leto stari otroci že hodijo, dve leti stari otroci že tudi govorijo. Starejši otroci znajo in 

obvladajo še mnogo več, mladostniki še več. Od kod te spremembe in razlike? Pomemben 

vzrok tovrstnim spremembam v obnašanju je učenje. V človekovem obnašanju najdemo zato 

poleg vrojenih načinov še mnoge druge načine obnašanja, ki jih je pridobil z učenjem. Z 

učenjem pridobiva izobrazbo in znanje, razvija navade, spretnosti in veščine, oblikuje in širi 

svoja čustva, motive, interese, zaznave, svoja stališča in prepričanja, nazadnje tudi svojo 

osebnost. Učenje pomeni zmožnost, da se obnašanje spremeni na podlagi izkušenj. Zaradi 

učenja se širi obseg, širina in globina znanja, s tem pa se laže opravlja naloge in prilagaja 

zahtevam življenja. Učenje ima velik prilagoditveni pomen, in to ne samo za človeka. Že 

razmeroma preprosti organizmi se lahko naučijo izogibati določenim nevarnostim. Pri bolj 

razvitih organizmih je učenja vse več, pri človeku največ. To človeku omogočata visoko 

razvita duševni in živčni sistem (možgani). Učenje temelji na spominu, na ohranjanju 

informacij. Dogaja se, da se pridobljene informacije tudi pozabi (Musek in Pečjak, 2001). 

 

Lastne izkušnje so osnova za učenje. Brez njih otrokovo učenje ni povezano z življenjem. 

Izkušnje si otrok pridobiva preko aktivne uporabe predmetov in materialov. Preko igre, kot 

pomembnega dejavnika otrokovega razvoja, si otrok pridobi največ izkušenj. Zato pravimo, 

da igra koordinira učenje. Igra povezuje različne vrste učenja in v njej je učenje najbolj 

poglobljeno. Otrokom omogoča razumevanje in osmišljanje tega, kar se nauči preko svojih 

idej, občutkov in odnosov z drugimi. Naučeno otroci preko igre laže razumejo in povežejo 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano načelo razvojno-procesnega pristopa, pod katerim 

je opredeljeno, da je cilj učenja v predšolski dobi sam proces učenja. Učenje pa niso le 

pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, 

izražanja, razmišljanja ..., ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju. Temeljna 

načela predšolske vzgoje na najbolj naraven način združuje otroška igra in je v primeru, da je 

opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpletenosti v t. i. akademski ali razvojni 

pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 

obdobju.  
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Vsa spoznanja o razvoju in učenju otroka nas pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu usmerjajo na 

igro in na načrtovanje sistema dejavnikov, ki bodo preko igre celostno vplivale na optimalen 

razvoj posameznika (Cemič, 2002).  

 

Potrebo po čustvenem in socialnem učenju zagotavlja tudi gibalna igra. Z gibalnimi igrami, 

kjer je potrebno sodelovanje, ne pa tekmovalnost, otroci lahko na prijeten in dinamičen način 

razvijajo svoje sposobnosti ter usvajajo različne gibalne sheme. Otroci posnemajo drug 

drugega, prihajajo do novih spoznanj o sebi in drugih, se potrjujejo in si ustvarjajo čustven 

odnos do skupine in svojih dejanj. Otroci sodelujejo, prilagajajo svoje zanimanje ciljem 

skupine in spoštujejo pravila igre. Čustveno učenje poteka, dokler je čustvena vez z obarvano 

vsebino vzpostavljena, ko je ta prekinjena, nastopi naveličanost, otrokova pozornost se 

preusmeri in ne sprejema več informacij (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Vzgojiteljevo načrtovanje otroške igre je zelo zapleten, strokovno izredno zahteven proces, ki 

zajema načrtovanje sistema dejavnikov, ki bodo preko igre uresničili načrtovani cilj. Ta 

proces mora pri otroku sprožiti nivo delovanja z dovolj aktivnosti, svobode in uživanja, pri 

vzgojitelju pa mora potekati na zavestni ravni in zahteva sprotno spreminjanje, vrednotenje in 

iskanje optimalnih sprememb za dosego postavljenega cilja. Edini način, če želi vzgojitelj 

imeti vpliv na igro, je ta, da mora biti pri vodenju v igri soigralec. S tem pa se poruši klasičen 

odnos med otrokom in vzgojiteljem. Pri načrtovanju in vodenju igre se pokaže pomembnost, 

strokovnost in ustvarjalnost vzgojitelja (Cemič, 2006). 

 

 

2.2.2 VRSTE IGER 

Poznamo športne, gibalne in elementarne igre, pri katerih je v ospredju gibanje, vendar se te 

med seboj razlikujejo v bistvu. V nadaljevanju bom predstavila bistvo vsake igre. 

 

 

     2.2.2.1 ŠPORTNE IGRE  

Pri športni igri je v ospredju tekmovanje proti drugim igralcem, rezultat, doseganje 

maksimuma. Športna igra je igra odraslega človeka in se razlikuje od gibalne igre 

predšolskega otroka, zato ju ne smemo primerjati in enačiti. Poglavitni namen gibalne igre je 
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namreč razvijanje lastnih osnovnih funkcij, in ne rezultat – zmaga. Otroku je gibanje igra, 

preko katere odkriva, raziskuje, preizkuša ..., športniku pa le sredstvo (Cemič, 1997b). 

 

 

     2.2.2.2 GIBALNE IGRE  

Pri otrocih celotna gibalna dejavnost poteka preko igre. Vsak del gibalne dejavnosti ima 

določeno nalogo. Vsaka vadbena ura za npr. razvoj gibalnih sposobnosti je sestavljena iz 

uvodnega, glavnega in zaključnega dela. Uspešnost glavnega dela je izredno odvisna od 

uvodnega dela. V uvodnem delu vzgojitelj poleg pomembnega, a ne edinega vpliva na 

gibalnem področju (ogrevanje), vpliva na otrokovo čustveno, socialno in miselno dejavnost. 

Uvodni del se običajno deli na splošno in lokalno ogrevanje. V splošno ogrevanje so običajno 

vključene tekalne igre, medtem ko za lokalno učitelji uporabljajo gimnastične vaje. Pri 

predšolskih otrocih tega vpliva ne moremo doseči z gimnastičnimi vajami, zato uporabimo 

elementarne igre tako, da le-te s pravili omogočajo otroku, da se splošno in po potrebi lokalno 

ogreje, vendar ne skozi vodeno gibalno zgodbo, pač pa skozi igro, ki s pravili določa vrsto in 

način premikanja. Naloge uvodnega dela so torej: fiziološko-preventivne, psihološke, 

pedagoške in socialne in se vse lahko uresničuje preko ustrezno spremenjenih pravil 

elementarnih iger. Naloga glavnega dela ure je učenje, razvijanje (motoričnih) sposobnosti in 

razvedrilo. To dosežemo preko metod poligona, postaj in igre. Metoda igre je nekoliko manj 

znan način posredovanja znanja in vključevanja otrok v gibalne dejavnosti. Razvila se je v 

konceptu Igra – gibanje in razvoj. Njeno bistvo je, da otroku omogoča popolno participacijo, 

svobodo, ohranja vse elemente igre, hkrati pa vzgojitelj z njo lahko zasleduje svoje cilje, ki se 

razlikujejo od otrokovih. Vsako elementarno igro lahko strokovno spremenimo v metodo igre, 

vendar za to potrebujemo ustrezno znanje; izhajati je treba iz skupine, njenih posebnosti, 

zakonitosti razvoja. Dobro postavljena in spremenjena pravila ter ustrezen prevzem lika v igri, 

ki odloča o njenem razpletu, omogoča vzgojitelju nadzor nad vsemi pedagoškimi, socialnimi, 

telesnimi, gibalnimi idr. odzivi otrok. Naloga zaključnega dela pa je, da vzgojitelj z gibalno 

oz. spremenjeno in ustrezno izbrano elementarno igro otroke telesno in čustveno umiri 

(Cemič, 2002). 
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     2.2.2.3 ELEMENTARNE IGRE  

Elementarne igre imenujemo igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja in v 

katerih imamo možnost prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam (Pistonik, 2004). 

 

Kadar govorimo o elementarnih igrah, mislimo predvsem na skupinske igre, v katerih se otrok 

na nek način giblje: hodi, teka, skaklja, skače, se plazi, meče, potiska ... Elementarna igra 

poteka po nekem ustaljenem redu, z več ali manj dodatki ali spremembami, ki jih dodaja 

vzgojitelj ali otrok. Tako nastajajo različne variante. Za elementarne igre na splošno velja, da 

so enostavne, z enostavnim pravilom, preproste, otrokom hitro razumljive (Kosec in Mramor, 

1991).  

 

V splošnem so elementarne igre pogosto sestavljene za odrasle ljudi. V igrah je vključeno 

tekmovanje, zmaga, izpostavlja in izloča se šibkejše (npr. ulovljene). S tem se kršijo številna 

načela, npr. načelo enakih možnosti za vse. Zato so v predšolskem obdobju te igre potrebne 

celovitega in natančnega ter sistematičnega analiziranja in spreminjanja pravil. Vzgojitelj 

mora upoštevati razvoj otrok in s spremembami pravil igro strokovno spremeniti tako, da bo 

primerna za skupino otrok, ki jo poučuje.  

 

Pistotnik (2004) trdi, da elementarne igre na splošno predstavljajo najpomembnejše sredstvo, 

s pomočjo katerega lahko vadeči igraje in sproščeno razvijajo svoje motorične sposobnosti 

(moč, hitrost, koordinacijo, preciznost, ravnotežje) in se seznanjajo z različnimi motoričnimi 

informacijami (elementi tehnike in taktike različnih športov, posamična gibanja ...), kar 

predstavlja dobro osnovo za njihov telesni razvoj ter poznejše učenje in delo. Predstavljajo 

tudi pomembno sredstvo vzgoje in socializacije vadečih, saj lahko z njihovo pomočjo 

pomagamo posamezniku pri vključevanju v družbo ter pri usmerjanju njegovega čustvovanja 

in obnašanja v različnih okoliščinah. Ker je splošna značilnost gibanje, vplivajo na mnoge 

pomembne funkcionalne sisteme našega telesa (krvožilni in dihalni sistem ...) in te pozitivne 

spremembe se kažejo v razvoju telesa, v večji prilagodljivosti na obremenitve in sposobnosti 

premagovanja večjih naporov. 

 

 Skupne značilnosti elementarnih iger (Marjanovič Umek, 2001):  

– vsebujejo preprosta gibanja, 
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– pravila so preprosta, niso natančno določena, lahko se jih spreminja in prilagaja 

trenutnim potrebam (razvojni stopnji otrok, znanju, razpoloženju ...), 

– igralni prostor je lahko različen (igrišče, travnik, telovadnica ...),  

– mere igrišča niso natančno določene, zato se jih prilagaja številu otrok in cilju, ki se 

ga želi doseči, 

– število otrok in njihove vloge v igri se lahko poljubno spreminjajo, 

– igralni čas ni predpisan in se ga zato lahko uravnava po razpoloženju otrok in 

njihovih željah, 

– igralni pripomočki niso standardizirani in lahko se jih nadomesti z improviziranimi 

sredstvi. 

 

Vse te značilnosti elementarnih iger so v prid vzgojiteljem pri izvajanju gibalnih dejavnosti z 

otroki v predšolskem obdobju. Ker igre nimajo strogih okvirjev, ki bi se jih morali vzgojitelji 

držati in jih upoštevati, jih lahko spremenijo in prilagodijo trenutnim potrebam. Igre lahko 

ravno zaradi tega vzgojitelj učinkovito vpelje in uporabi v uvodnem, glavnem ali zaključnem 

delu gibalne dejavnosti. Pri tem mora biti pozoren predvsem na to, da ne krši načel kurikula, 

igro pa sme popolnoma spremeniti do neprepoznavnosti ter jo poimenovati po svoje in slediti 

ciljem, ki si jih je zastavil. Ta fleksibilnost in odprtost daje vzgojiteljem široke možnosti za 

spremembe pravil, ki jih npr. športne igre ne omogočajo. 

 

 

      2.2.2.3.1 Pomen elementarnih iger 

Vsaka elementarna igra ima poleg zahtev s področja gibalnega razvoja tudi vzgojni pomen. 

Vzgojitelj se mora zavedati, da samo dobro izbrana, nadzorovana ter vodena elementarna igra 

lahko postane primerno vzgojno sredstvo. Med igro se otrok znajde v različnih okoliščinah, v 

katerih se nanj deluje vzgojno. Samo spoštovanje in upoštevanje pravil je dejavnik vzgoje, ki 

zagotavlja pošteno igro, v kateri vsi uživajo. Obvladovanje agresivnosti, obzirnost do 

nasprotnika ... so še ostali elementi vzgoje, ki pomagajo pri izgradnji odgovorne, socializirane 

osebe. Vzgojitelj se mora zavedati, da igra sama po sebi ne vzgaja, vzgaja on, ki je igro izbral 

in jo ustrezno vodil. Zato vzgojitelj pri igri ne sme biti le nemi opazovalec igre, temveč mora 

biti aktiven dejavnik, ki posega v igro in jo usmerja k želenemu cilju (Pistotnik, 2011). 
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      2.2.2.3.2 Izvedba elementarnih iger 

Pri izvedbi elementarnih iger naj bi vzgojitelj upošteval naslednja priporočila (Pišot in 

Jelovčan, 2006): 

– Igro kratko in jedrnato razloži. Pravila naj ne bodo prezahtevna ali dvoumna. Slišati 

jih morajo vsi otroci. 

– Otroke razporedi v številčno in kakovostno enakovredne skupine, kar naj bi 

zagotovilo njihovo večjo zavzetost pri igri. Pri igri morajo biti vsi otroci aktivni. 

– Igralni prostor je lahko različen. 

– Mere igrišča prilagodi številu otrok in cilju, ki ga želi z igro uresničiti. 

– Igralne pripomočke lahko nadomesti z improviziranimi sredstvi.  

– Če med izvajanjem opazi, da več otrok ni razumelo bistva igre, igro prekine in 

dodatno razloži igro in po potrebi še enkrat demonstrira. 

– Pri izbiri in organizaciji iger upošteva načelo postopnosti: od lažjega k težjemu ... 

– Igro čim manj prekinja. Pusti, da se razživi in razvije, zato v pravila ne daje preveč 

omejitev, posebno če nimajo vpliva na zastavljene cilje.  

– Če med izvajanjem igre opazi, da je zanimanje za igro upadlo, jo čim prej zaključi ali 

ustrezno ukrepa (dopolni ali spremeni pravila ...). Pravila lahko spreminja in prilagaja 

trenutnim potrebam (prostor, število otrok, razpoloženje ...). 

– Odmore med posameznimi igrami izkoristi za pogovor in razlago (otrok opiše svoje 

gibanje ...). 

– Po zaključku se z otrokom pogovori o igri ter ga spodbudi, da tudi sam izrazi svoje 

občutke. 

– Izbrano igro lahko večkrat ponovi v isti vadbeni enoti oz. v več zaporednih. Tako bo 

otrok igro dojel in se v njej izrazil. 

 

Na igro se mora vzgojitelj temeljito pripraviti in premisliti, v kakšnih pogojih naj bi se 

udejanjila, zato je ob izvedbi elementarnih iger priporočljivo upoštevati napotke, ki olajšajo 

delo in pripomorejo k uresničitvi ciljev. Saj z igro samo po sebi ne more uresničiti cilja 

(Pistotnik, 2004).  
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2. 3 TEKMOVALNOST 

Stockdale, Galajs in Wohins (1949, po Kobal, Kolenc, Lebrič, in Žalec, 2004) pravijo, da je 

za tekmovalnost značilno, da si del tekmovalcev v želji po doseganju ciljev nenehno 

prizadeva, da bi druge premagali in jih tako izključili. 

 

Podobno navaja S. Griffin-Pierson (1990, po Kobal, Kolenc idr., 2004), ki meni, da je za 

tekmovalno situacijo značilno, da del udeležencev stremi k določenemu cilju, drugi pa jih pri 

tem ovirajo in jim skušajo preprečiti doseganje želenega cilja.  

 

Riskin in Wilson (1982 po Kobal, Kolenc idr., 2004) pravita, da je bistvo tekmovalnosti 

zadovoljstvo, ki ga posameznik doživlja v tekmovalni situaciji in medsebojnem tekmovanju; 

doživljanje zadovoljstva je motiv, da nekaj naredi bolje kot drugi.  

 

Helmreich in Spence (1978, po Kobal, Kolenc idr., 2004) opredeljujeta tekmovalnost kot 

željo po zmagi, za katero je značilno obstajanje nasprotnika ali skupine tekmovalcev, ki 

predstavljajo kriterij v tekmovalni situaciji. 

 

Zgoraj navedene definicije se razlikujejo glede na to, kateri motiv posameznik izbere kot 

prioriteto. 

 

Tekmovalnost je tudi ena izmed osebnostnih lastnosti, pri katerih je vedno nekaj 

podedovanega, nekaj naučenega in nekaj, kar je odvisno od lastne volje. Tekmovalnost je tako  

označena kot motiv. Človek ima neko voljo in interes, da tekmuje. Zato je tudi tekmovalnosti  

več vrst, toliko kot je tudi motivov (Kobal idr., 2004). 

 

Franken in Brown (1994, nav. po Kobal idr., 2004) sta opredelila tri sklope razlogov, zakaj 

ljudje tekmujejo in kako se razlikujejo v tekmovalnosti.  

– Eden od razlogov je možnost zmage ali poraza; če nekdo želi postati zmagovalec, se 

mora nujno podati v tekmo z nasprotnikom in si prizadevati, da ga premaga.  

– Drugi pomemben razlog je razvoj spretnosti in sposobnosti; tekmovalne situacije so 

idealne za preizkušanje lastnih zmožnosti in sposobnosti. 

– Tretji sklop se nanaša na motivacijo: udeleženci v tekmovalni situaciji spoznajo, 

zakaj radi tekmujejo in katere cilje želijo (skozi tekmovanje) doseči. 
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Z rojstvom človek postane del družine in kulture, v katero so rodi. Ti ga globoko zaznamujeta 

za vedno, saj vsaka družina, vsaka kultura prenaša vrednote, ki se ji zdijo bistvene pri 

uspešnem vključevanju otroka v družbo (Chalvin, 2004).  

 

Ideja, ki prevladuje v zahodni družbi, je, da v netekmovalnem okolju nihče ne bo motiviran za 

delo. Tako se otroke že od najzgodnejših dni uči o želeni tekmovalnosti in kako naj se vedejo 

v skladu s tem. Tekmovalnost postane neizogibno dejstvo življenja, na katerega se moramo 

čim prej navaditi (Kobal idr., 2004).  

 

Odraščajoči otroci dobijo sporočilo, da je življenje tekma, v kateri eni zmagajo in drugi 

zgubijo, in deli ljudi na tiste, ki so »najboljši«, in vse preostale, ki niso (Shapiro, 1999).  

 

Tekmovanje z drugimi in premagovanje nasprotnikov tako postane ena izmed najbolj vidnih 

značilnosti medosebne interakcije v zahodni družbi (Johnson in Johnson, 1987). 

 

 

2.3.1 VPLIV TEKMOVALNOSTI NA PREDŠOLSKE OTROKE 

Fülöp (2002) pravi, da so nekateri otroci zelo motivirani za tekmovalne situacije, na drugi 

strani pa so otroci, ki so popolnoma pasivni glede tekmovanja. Pogostost in intenziteta 

tekmovanj med otroki je odvisna od številnih vzrokov, ki se prepletajo med seboj. Otrokovo 

tekmovalno vedenje v skupini je odvisno od njegovih intelektualnih sposobnosti, socialno-

ekonomskega in izobraževalnega ozadja staršev, osebne karakteristike ter spola. 

 

Kobal idr. (2004) pravijo, da tekmovalnost postaja ena od prevladujočih življenjskih praks v 

sodobni družbi ne le pri odraslem, temveč tudi pri odraščajočem posamezniku. Tekmovalnost 

so preučevali v kontekstu samopodobe; v njej niso prepoznali samo negativnega predznaka, 

temveč tudi pozitivnega. Menijo namreč, da je konstruktivna tekmovalnost (različni 

raziskovalci jo različno poimenujejo) temeljnega pomena za posameznikov psihosocialni 

razvoj, njegovo psihično dobro počutje in njegovo samopodobo. V povezavi tekmovalnosti in 

samopodobe z motivacijo pa predstavljajo, da tekmovalnost bistveno vpliva na napredovanje 

posameznika pri učenju. 
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 T. Orlick (1982, nav. po Shapiro, 1999), začetnica gibanja za sodelovalne igre, meni, da 

tekmovalnost navaja otroke na laž, goljufanje, namerno oviranje in povezovanje, ki drugim 

onemogoča zmago. Čeprav nas tekmovalnost izredno zaposluje, veliko vzgojiteljev meni, da 

»zdrave« tekmovalnosti ni. Raziskave kažejo, da uvajanje kakršnihkoli tekmovalnih spodbud 

znižuje šolske dosežke. Sklep je preprost: otroci, ki se trudijo predvsem za to, da ne bi bili 

poraženi, se ne morejo zares poglobiti v nalogo. Ko stremimo k zmagi, je učenje drugotnega 

pomena. 

 

Deutsch (1962, nav. po Johnson in Johnson, 1987) pravi, da se v tekmovalnih situacijah 

pojavi negativna soodvisnost med dosežki posameznih tekmovalcev. Otroci opazijo, da lahko 

nekaj dosežejo samo, če drugim to ne uspe. Zato iščejo izid, ki bo za njih najbolj blagodejen, 

hkrati pa škodljiv za tiste, s katerimi so v tekmovalni situaciji. 

 

Nekateri teoretiki so mnenja, da otroci ne bi smeli tekmovati, ker se tako preveč izpostavljajo, 

nimajo vsi enakih sposobnosti in ker so zadnji vedno prizadeti. Skratka, igre bi morale biti  

usmerjene le na sodelovanje, in ne na tekmovanje. Kljub vsemu pa udejstvovanje v 

tekmovalnih situacijah otrokom omogoča doživljanje prijetnih občutkov ob zmagi ter 

navijanju (Zalokar Divjak, 1998).  

 

Otrok v igri tekmuje sam s seboj. Pri tem si postavlja pravila in se jih skuša držati ter tako 

spodbuja samorazvoj, osebno rast ter notranjo integriteto. Pridobiva nove zmožnosti in 

spretnosti in se začne veseliti svojega razvoja (Praper, 1995). 

 

V Kurikulu za vrtce (1999) je zapisano, da vzgojitelj otroku pomaga, da zazna svoj napredek 

in ga doživi kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. 

 

Danes je tekmovalnosti ogromno, ljudje neprestano tekmujejo med seboj. Ne samo v športu, 

ampak tudi drugje. Sama se strinjam z avtorji, ki menijo, da ima tekmovalnost več negativnih 

kot pozitivnih lastnosti. Če izhajam iz Kurikula za vrtce (1999), je tekmovalnost neželena. V 

njem piše, da otrokovega dosežka ne smemo primerjati z vrstnikovim, ampak moramo 

upoštevati individualne sposobnosti otrok. Gibanje je v predšolskem obdobju izrednega 

pomena pri učenju in razvoju. Otroci takrat šele spoznavajo svoje telo in zmožnosti, odkrivajo 

in utrjujejo različna gibanja. Pri tem pa potrebujejo veliko spodbude in igrivega okolja, ki mu 

to omogoča. Odrasli gibanje največkrat povezujejo s tekmovanjem, kar pa je pri predšolskem 
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otroku napačno. Menim, da vzgojitelji ne bi smeli poveličevati zmage in izpostavljati 

zmagovalca ali poraženca. Igre bi morali organizirati tako, da bi otroci v njih uživali, se 

razvijali in učili, ne pa samo borili za zmago. 

 

 

2. 4  RAZISKAVA O TEKMOVALNOSTI MED  

PREDŠOLSKIMI OTROKI 

Raziskava, ki jo je naredila Sterle (2012) v diplomski nalogi, je pokazala, da vzgojitelji 

opažajo, da otroci v vrtcu najpogosteje tekmujejo z vrstnikom, ki je slučajno v isti dejavnosti  

(48 %), nekaj manj odstotkov je dobil odgovor, da otroci največkrat tekmujejo z otrokom, s 

katerim se najpogosteje igrajo 40 %, 7 % je dobil odgovor, da otrok tekmuje sam s seboj. Pri 

primerjavi rezultatov je opazila nekaj odstopanj v starostnih skupinah. Čeprav je največ 

odgovorov vseeno zgoščenih pri istih dveh trditvah, je opazila določene razlike med otroki I. 

in II. starostne skupine. Otroci II. starostne skupine tekmujejo pogosteje z naključnim 

vrstnikom in prav tako tudi z vrstnikom, s katerim se najpogosteje igrajo. Ker je pri mlajših 

otrocih igra veliko bolj individualna, vzgojitelji opažajo več tekmovanja otrok samih s seboj. 

Strokovne delavce je povprašala, kako spodbujajo tekmovalnost. Skoraj polovica jih je 

odgovorila, da tekmovalnega vedenja med otroki sploh ne spodbujajo. Ta odgovor je bolj 

pogost v I. starostni skupini kot pa v II. Temu sledi skoraj tretjina tistih, ki tekmovalno 

vedenje spodbujajo le pri gibalnih dejavnostih. Sterle pravi, da je to nekakšna logična 

posledica prepričanja, da se večina tekmovalnosti dogaja v športnih dejavnostih. Petina 

vprašanih strokovnih delavcev spodbuja tekmovalnost pri igrah s pravili. Navedla je še nekaj 

dejavnosti, ki so jih vzgojitelji našteli, da z njimi spodbujajo tekmovalnost: pri družabnih 

igrah; pri domačih nalogah, in sicer s tem, kdo ima več štampiljk; pri pospravljanju igrač; na 

sprehodih in pri oblačenju; pri dobrih stvareh, ki jih naredijo sami od sebe, pri čemer jih 

nagradijo s štampiljko; kadar se za to pokaže upravičena priložnost; pri gibalnih igrah, 

vezanih na hitro reakcijo in pri samem dejanju, da ga otrok usvoji, ne pa da tekmuje s kom. 

Večina vzgojiteljev, ki spodbujajo tekmovalnost, je v raziskavi odgovorila, da jo največkrat 

spodbujajo besedno. Nekaj vzgojiteljev je podalo tudi odgovor, da spodbujajo tekmovalnost z 

načrtnim ustvarjanjem situacij in s tem, da ne preprečujejo tekmovalnosti. Strokovni delavci v 

večini soglašajo s trditvami, ki opredeljujejo tekmovalnost kot pomemben dejavnik pri 

otrokovem razvoju, ne strinjajo pa se, da je zato potrebno tekmovalnost še posebej spodbujati, 
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ali da bi s tem na kakršenkoli način otrokom pomagali pri pripravi na življenje v naši t. i. 

tekmovalni družbi (Sterle, 2012). 

 

Splošno pojmovanje igre je običajno tako, da je igra pravzaprav tekmovanje. Iz tega pogosto 

izhajajo strokovnjaki, ki oblikujejo gibalne igre za predšolske otroke. Ob tem se pogosto 

kršijo načela kurikuluma, ki so: načelo demokratičnosti in pluralizma, načelo odprtosti 

kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, 

načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, 

načelo omogočanja izbire in drugačnosti ... (Kurikulum, 1999).  

 

Igre, ki so v nasprotju z načeli kurikula, vzgojiteljem povzročajo težave pri načrtovanju, iz 

tega pa sledijo tudi težave pri poučevanju. Z diplomsko nalogo želimo ugotoviti, kakšno je 

trenutno razumevanje gibalnih iger, ali se vzgojitelji pri izvajanju držijo načel kurikuluma in 

spremenijo igro tako, da je v skladu z načeli kurikula. Raziskali bomo razliko pogostosti 

izvajanja gibalnih iger v mestnem in primestnem okolju, ugotovili mnenja o količini 

tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes. Vzgojitelje bomo povprašali po mnenju o 

pripisovanju prisotnosti tekmovalnosti pri otrocih ter ugotovili razliko med vzgojitelji 

mestnega in primestnega okolja. 

 

 

 

3  CILJI 

Cilji diplomskega dela so: 

–  ugotoviti razliko v pogostosti izvajanja gibalnih iger v mestnem in primestnem 

okolju; 

– raziskati mnenja o količini tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes; 

– raziskati razlike v mnenjih o pripisovanju prisotnosti tekmovalnosti pri otrocih med 

vzgojiteljicami mestnega in primestnega okolja. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

V skladu s cilji raziskave sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H 1: V mestnem okolju pogosteje izvajajo gibalne igre kot v primestnem okolju. 

H 2: Med otroki je danes več tekmovalnosti kot včasih. 

H 3: V mestnem okolju tekmovalnost pretežno pripisujejo družbi. V primestnem okolju 

tekmovalnost pretežno pripisujejo družini. 

 

5 METODE DELA 

 

5. 1 Metoda 

V diplomski nalogi sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskava je pretežno usmerjena v raziskovanje, v katerem sem skušala priti do 

zanesljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj. Iskala sem vzorčno-posledične zveze za 

obstoječe stanje na področju naše raziskave. 

 

 

5. 2 Vzorec merjencev 

V vzorec merjencev sem zajela 60 vzgojiteljev, od tega 30 vzgojiteljev primestnih vrtcev in 

30 vzgojiteljev mestnih vrtcev. Vsi anketiranci so bili ženskega spola. 

 

Graf 1: Anketiranci, razdeljeni po kraju in starostni skupini, v kateri delajo 
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5. 3 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila. Vprašalnik je zajemal 9 

vprašanj, ki so bila zaprtega in odprtega tipa. Navezoval se je na mnenja vzgojiteljev. 

Povprašala sem jih, kolikokrat tedensko izvajajo gibalne igre, ali izvajajo tekmovalne igre in 

kakšno je njihovo mnenje o zdravi tekmovalnosti. 

 

 

5. 4 Način zbiranja podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. Zbiranje podatkov je potekalo v marcu 

in aprilu 2013. Vprašalnike sem razdelila v Vrtcu Otona Župančiča in Vrtcu OŠ Janka Modra 

Dol pri Ljubljani. Del rezultatov sem pridobila tudi s pomočjo spletne ankete. Anketni 

vprašalnik so v celoti reševali vzgojitelji predšolskih otrok.  

 

Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden v skladu z zahtevami Zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 

 

 

5. 5 Metoda obdelave podatkov 

Podatke sem obdelala s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Uporabila sem podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

odgovorov, za izračun opisne statistike sem uporabila podprogram DESCRIPTIVES, za 

ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS. 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p 0,05). Podatke sem 

prikazala s tabelami in grafi. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

6. 1 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so prikazani rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga reševali vzgojitelji 

predšolskih otrok. 

 

DELOVNA DOBA ANKETIRANIH VZGOJITELJEV 

Zanimalo me je, koliko časa so anketiranci zaposleni kot vzgojitelji predšolskih otrok.  

 

Tabela 1: Delovna doba anketiranih vzgojiteljev. 

      MESTO 

        ZAPOSLITVE 

 

 

 

DELOVNA 

DOBA 

MESTNO OKOLJE PRIMESTNO OKOLJE SKUPAJ 

 

I. starostna 

skupina 

 

II. starostna 

skupina 

 

I. starostna 

skupina 

 

II. starostna 

skupina 

 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

0-5 let 6 10 7 11,7 10 16,7 7 11,7 30 50 

6-10 let 1 1,7 2 3,3 0 0 3 5 6 10 

10 let < 4 6,7 3 5 3 5 0 0 10 16,7 

20 let < 4 6,7 3 5 2 3,3 5 8,3 14 23,3 

skupaj 15 25 15 25 15 25 15 25 60 100 

 

30 (50 %) vzgojiteljev je zaposlenih 5 ali manj let. Od 6-10 let je zaposlenih 6 (10 %) 

vzgojiteljev. Več kot deset let je zaposlenih 10 (16,7 %) vzgojiteljev. Več kot 20 let je 

zaposlenih 14 (23,3 %) anketiranih vzgojiteljev. 
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GIBALNE IGRE 

 

Tedensko izvajanje gibalnih iger 

Vzgojitelje sem povprašala, kolikokrat na teden v povprečju izvajajo gibalne igre z otroki. 

 

1. starostna skupina 

 

Graf 2: Primerjava 1. starostne skupine mestnega in primestnega okolja v povprečnem 

tedenskem izvajanju gibalnih iger z otroki.  

 

 

Graf 2 prikazuje, da gibalnih iger ne izvajata 2 vzgojitelja iz mestnega okolja. Povprečno 1x 

tedensko izvajajo gibalne igre 3 vzgojitelji mestnega okolja in 3 vzgojitelji primestnega 

okolja. 2x tedensko izvajajo igre 3 vzgojitelji mestnega in 4 vzgojitelji primestnega okolja. 3x 

tedensko izvajajo igre 3 vzgojitelji mestnega okolja in 6 vzgojiteljev iz primestnega okolja. 4x 

tedensko izvaja igre 1 vzgojitelj tako v mestnem kot primestnem okolju. 5x izvajajo 3 

vzgojitelji mestnega okolja ter 1 vzgojitelj primestnega okolja.  
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2. starostna skupina 

 

Graf 3: Primerjava 2. starostne skupine mestnega in primestnega okolja v povprečnem 

tedenskem izvajanju gibalnih iger z otroki.  

 

 

Iz grafa 3 razberemo, da v 2. starostni skupini ni vzgojitelja, ki ne bi izvajal gibalnih iger z 

otroki. 1x tedensko izvajajo 3 vzgojitelji mestnega in primestnega okolja. 2x tedensko 

izvajajo igre 4 vzgojitelji mestnega in primestnega okolja. 3x tedensko izvajajo igre 3 

vzgojitelji mestnega okolja in 7 vzgojiteljev iz primestnega okolja. 4x tedensko izvajata igre 2 

vzgojitelja mestnega okolja ter 0 iz primestnega. 5x izvajajo 3 vzgojitelji mestnega okolja ter 

1 vzgojitelj primestnega okolja.  
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Gibalne igre s tekmovalnostjo 

Zanimalo me je, ali vzgojitelji v vrtcu z otroki izvajajo tudi gibalne igre, ki vsebujejo 

tekmovalnost. 

 

Graf 4: Izvajanje gibalnih iger s tekmovalnostjo. 

 

 

Iz grafa 4 razberemo, da je s trditvijo DA odgovorilo 12 (40 %) vzgojiteljev iz mestnega 

okolja in 8 (27 %) iz primestnega. S trditvijo NE je odgovorilo 18 (60 %) vzgojiteljev iz 

mestnega in 22 (73 %) vzgojiteljev iz primestnega okolja. 

 

 

Povprečno mesečno izvajanje gibalnih iger s tekmovalnostjo 

Pri tistih, ki izvajajo gibalne igre s tekmovalnostjo, me je zanimalo, kolikokrat povprečno 

mesečno izvajajo gibalne igre, ki vsebujejo tekmovalnost.  
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Graf 5: Povprečno mesečno izvajanje iger s tekmovalnostjo. 

 

 

Iz grafa 5 razberemo, da 7 vzgojiteljev na vprašanje ni odgovorilo, vendar izvajajo gibalne 

igre s tekmovalnostjo. 4x ali manj mesečno izvaja gibalne igre s tekmovalnostjo 10 (71 %) 

vzgojiteljev iz mestnega okolja ter 6x ali večkrat mesečno 4 vzgojitelji, kar pomeni 29 %. Iz 

primestnega okolja 4x ali manjkrat mesečno izvaja gibalne igre 15 (79 %) vzgojiteljev, 6x ali 

večkrat mesečno pa 4 vzgojitelji, to je 21 %. 

 

 

Katere gibalne igre s tekmovalnostjo se izvajajo 

Od anketirancev, ki izvajajo gibalne igre s tekmovalnostjo, me je zanimalo, katere gibalne 

igre s tekmovalnostjo izvajajo.  

 

Strokovni delavci so navedli naslednje gibalne igre s tekmovalnostjo, ki jih izvajajo: 

– dan-noč, 

– mačka in miš, 

– kdo se boji črnega moža,  
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– žabe v lužo, 

– kralj in princ, 
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– tla gore,  

– lisica, kaj rada ješ, 

– rdeča in zelena luč, 

– potres, poplava, letala, 

– štafetne igre. 

 

Z igrami, ki so jih vzgojitelji našteli, kršijo načela kurikula (načelo enakih možnosti in 

upoštevanja različnosti med otroki, načelo omogočanja izbire in drugačnosti ...), vendar se 

tega niti ne zavedajo. 

 

 

Spreminjanje pravil gibalnih iger 

Anketirance sem vprašala, ali gibalnim igram spremenijo pravila, da zagotovijo delo za vse 

otroke. 

 

Graf 6: Spreminjanje pravil gibalnih iger. 

  

Iz grafa 6 razberemo, da je bilo število vzgojiteljev mestnega in primestnega okolja pri tem 

odgovoru izenačeno. S trditvijo DA odgovorilo 9 (30 %) vzgojiteljev in s trditvijo NE 21 (70 

%) vzgojiteljev mestnih ali primestnih vrtcev. 

da ne 

Mestno okolje 9 21 

Primestno okolje 9 21 
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Ali gibalnim igram spremenite pravila, da zagotovite delo za vse otroke? 

 



28 

 

Primeri iger s spremenjenimi pravili 

Pri vzgojiteljih, ki igram spremenijo pravila, me je zanimalo, kako spremenijo gibalne igre. 

Zato sem jih prosila, naj  navedejo in opišejo primer gibalne igre, ki so ji spremenili pravila.  

 

Primeri, ki so jih navedli anketiranci: 

Anketiranec A 

»Dan-noč: Tisti, ki izpade, je sodnik.« 

 

Anketiranec B 

»Ptički v gnezda: namesto, da je igra narejena na izpadanje, je organizirana tako, da se otroci 

ne smejo vračati v isto gnezdo, kjer so že bili.« 

 

Anketiranec C 

»Igra ni na izpadanje, ampak se otroci združujejo v večje skupine. Npr.:  ptički v gnezda – 

otrok, ki ostane brez obroča, ne izpade, temveč se pridruži nekomu v obroču. Lisica, kaj rada 

ješ – otrok, ki ga lisica ujame, ne izpade, ampak pomaga lisici pri lovu.« 

 

Anketiranec Č 

»Včasih spremenimo pravila, da namesto izpadanja kot cilj dodelimo vključevanje otrok, npr. 

pri igri ptički v gnezda otroci povabijo druge v svoj obroč. Na koncu preštejejo otroci (ali mi), 

v katerem obroču je največ otrok: kdo je bil zelo gostoljuben.« 

 

Anketiranec D 

»Žabe v luže: otroci skačejo okrog luž. Ko glasba utihne, žabe skočijo v lužo. Ena žaba nima 

luže, zato se odmakne v reko (v nek omejen prostor), kjer plava. Na koncu vse žabe v reki 

plavajo.« 

 

Pri spreminjanju pravil igram moramo biti pozorni, da igre ne spremenimo tako, da izgubi 

svoj namen ali da igra izgubi smisel. Primeri, ki so jih navedli vzgojitelji, nimajo ustrezno 

spremenjenih pravil. 
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TEKMOVALNOST 

 

Pojavljanje tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes 

Zanimalo me je mnenje vzgojiteljev o razliki v pojavljanju tekmovalnosti pri otrocih včasih in 

danes. 

 

Graf 7:  Primerjava mnenj anketirancev mestnih in primestnih vrtcev o razlikah v količini 

tekmovalnosti pri otrocih včasih (npr. pred 10 leti) in danes. 

 

 

Iz grafa 7 razberemo, da je v mestnih vrtcih 19 (64 %) anketiranih mnenja, da je danes več 

tekmovalnosti, 4 vzgojitelji (13 %) so mnenja, da je bilo včasih več tekmovalnosti, 7 (23 %) 

vzgojiteljev pa meni, da ni razlik. V primestnih vrtcih pa je 18 (60 %) anketiranih mnenja, da 

je danes več tekmovalnosti, 5 (17 %) vzgojiteljev je mnenja, da je bilo včasih več 

tekmovalnosti, 7 (23 %) vzgojiteljev pa meni, da ni razlik. 
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Ali menite, da so razlike v količini tekmovalnosti pri otrocih včasih (npr. pred 10 leti) in 

danes? Kdaj je prisotno več tekmovalnosti? 
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Zdrava tekmovalnost 

Zanimalo me je, kaj po mnenju vzgojiteljev pomeni »zdrava tekmovalnost«, ali je v vrtcu 

potrebno, da je prisotna? 

 

Primeri odgovorov vzgojiteljev: 

Anketiranec A 

»Zdrava tekmovalnost: tekmovalnost v zdravi meri (ne preveč). V določeni meri se mi zdi 

potrebna, da se nekateri otroci tudi bolj potrudijo.« 

 

Anketiranec B 

»Da, potrebno je, da je prisotna. Otroci se tako navadijo, da ne bodo vedno vsi enakopravni. 

Včasih bodo izgubljali včasih zmagovali.« 

 

Anketiranec C 

»Zdrava tekmovalnost je tekmovalnost, pri kateri se otroci zavedajo, da je važno sodelovati in 

ne zmagati in da ni nič narobe, če izgubijo. Nekdo mora zmagati, nekdo izgubiti. Otroci se 

morajo zabavati, kljub tekmovanju.« 

 

Anketiranec Č 

»Zdrava tekmovalnost je, ko se otroci veselo igrajo različne gibalne igre in ob tem ni prisotne 

zavisti ali ocene otrok slabšim otrokom. Vzgojitelj mora izbirati različne igre, igram 

spreminjati pravila, tako da v igrah pridejo v ospredje tudi najslabši otroci (otroci, ki so sicer 

počasnejši in pogosto v ozadju). Zelo pomembna je zdrava tekmovalnost v vrtcu, ker otroci v 

družbi so pogosto tekmovalni in tudi nesramni do slabših. Če ni zdrave – pozitivne 

tekmovalnosti v vrtcu (da je škodljiva), je bolje, da se teh iger ne igramo.« 

 

Anketiranec D 

»Da. Otroci se zavedajo, da nekdo zmaga. Pomembno je, da čestitamo tudi tistim, ki so 

sodelovali.« 

 

Anketiranec E 

»Kot spodbuda in motivacija, ne kot nagrada-kazen. V zelo majhnih količinah in na primeren 

način.« 
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Anketiranec F 

»Da, zdrava tekmovalnost je vedno dobrodošla – to je tekmovalnost, ki otroka spodbudi k 

aktivnosti, v katero vloži svoj maksimalen trud ter uporabi vse spodobnosti in ob uspehu 

doživi zadovoljstvo – samopotrditev. Dobro pa je, da se otrok zaveda, da smo si različni, da 

so naše sposobnosti drugačne od drugih in se kljub temu počuti sprejetega v svojem okolju.« 

 

Anketiranec G 

»Zdrava tekmovalnost je po mojem mnenju dobra, saj se otroci učijo zmagovati in izgubljati 

in poraz jemati kot nekaj dobrega, in ne slabega. Otroci se bodo tako želeli drugič še bolj 

potruditi, da zmagajo, s tem pa bodo urili svoje sposobnosti.« 

 

Anketiranec H 

»Zdrava tekmovalnost lahko hitro preraste v negativno tekmovalnost. Je pa v vrtcu zdrava 

tekmovalnost zaželena zaradi napredka otroka na posameznih področjih.« 

 

Anketiranec I 

»Zdrava tekmovalnost je s samim seboj. Da otrok opazi napredek, ki ga je dosegel od 

prejšnjič (merjenje v skokih ipd.). Ne pa to, da se primerja z drugimi!«  

 

Anketiranec J 

»Tekmovalnost je zdrava, dokler je to motivacija. V vrtcu ni potrebna, vendar je prisotna.« 

 

Anketiranec K 

»Ne. Otrok tekmuje le sam s seboj.« 

 

Preostali odgovori so podobni navedenim. Večina vzgojiteljev, ki je jasno opredelila svoje 

mnenje, je odgovorila, da je zdrava tekmovalnost v vrtcu potrebna, saj se otrok s tem nauči 

sprejemati zmago in poraz ter otroke dodatno motivira za delo. Strinjam se s tem, da otrok 

mora dobiti izkušnjo s porazom, vendar ne preko gibalnih iger, ki otroka največkrat izločijo iz 

igre in ga prikrajšajo za gibanje in učenje preko njega.  
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6. 2 OVREDNOTENJE HIPOTEZ   
 

H 1: V mestnem okolju pogosteje izvajajo gibalne igre kot v primestnem okolju. 

 

Graf 8: Primerjava mestnega in primestnega okolja v tedenskem izvajanju gibalnih iger.  

 

 

Iz grafa 8 razberemo, da v mestnem okolju 2 vzgojitelja, to je 7 %, ne izvajata gibalnih iger. 

19 (63 %) vzgojiteljev gibalne igre tedensko izvaja 3x ali manj. 9 (30 %) vzgojiteljev pa 4x 

ali 5x tedensko. V primestnih vrtcih 27 (90 %) vzgojiteljev gibalne igre izvaja 3x tedensko ali 

manj. 3 vzgojitelji (to je 10 %) gibalne igre izvajajo 4x ali 5x tedensko. 

 

Tabela 2: Prikaz vrednosti hi-kvadrat in statistične značilnosti. 

 Vrednost hi-kvadrata Statistična značilnost 

Razlike med mestnim in 

primestnim okoljem 

 

2,11 

 

0,35 

 

Hi-kvadrat statistika je pokazala, da razlike med mestnim in primestnim okoljem niso 

statistično pomembne, zato hipoteze 1 ne morem potrditi. 
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H 2: Med otroki je danes več tekmovalnosti kot včasih. 

 

Graf 9: Primerjava pojavljanja tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes. 

 

 

Iz grafa 9 razberemo, da je 37 (62 %) anketiranih vzgojiteljev mnenja, da je danes 

tekmovalnosti pri otrocih več kot včasih. 9 (15 %)  anketiranih je mnenja, da je bilo včasih 

več tekmovalnosti. 14 (23 %) vzgojiteljev je mnenja, da ni opaziti razlik v količini 

tekmovalnosti pri otrocih.  

  

Tabela 3: Prikaz vrednosti hi-kvadrat in statistične značilnosti. 

 Vrednost hi-kvadrata Statistična značilnost 

Razlike med mestnim in 

primestnim okoljem 

 

0,14 

 

0,93 

 

Hi-kvadrat statistika je pokazala, da razlike niso statistično pomembne, zato hipoteze 2 ne 

morem potrditi.   
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H 3: V mestnem okolju tekmovalnost pretežno pripisujejo družbi. V primestnem okolju 

tekmovalnost pretežno pripisujejo družini. 

 

Graf 10: Primerjava mestnega in primestnega okolja v  pretežnem pripisovanju tekmovalnosti 

pri otroku.   

 

 

Graf 10 kaže, da v mestnem okolju 7 (23 %) vzgojiteljev pripisuje vzrok za tekmovalnost 

družini, 16 (53 %) vzgojiteljev pa družbi, 1 vzgojitelj (to so 4 %) vidi vzrok za tekmovalnost 

drugje. V primestnem okolju 5 (17 %) vzgojiteljev tekmovalnost pripisuje družini, 19 (63 %) 

vzgojiteljev pa družbi. 12 (40 %)  vzgojiteljev na vprašanje ni odgovorilo.  

 

Tabela4: Prikaz vrednosti hi-kvadrat in statistične značilnosti. 

 Vrednost hi-kvadrata Statistična značilnost 

Razlike med mestnim in 

primestnim okoljem 

 

0,44 

 

0,51 

 

Hi-kvadrat statistika je pokazala, da razlike niso statistično pomembne, zato hipoteze 3 ne 

morem potrditi. 
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7 ZAKLJUČEK 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti razliko v pogostosti izvajanja gibalnih iger v 

mestnem in primestnem okolju, raziskati mnenja o količini tekmovalnosti pri otrocih včasih in 

danes ter raziskati razlike v mnenjih o pripisovanju prisotnosti tekmovalnosti pri otrocih med 

vzgojiteljicami mestnega in primestnega okolja. V primerjavi z ugotovitvami predhodnih 

raziskav o razlikah med mestnim okoljem in podeželjem ta raziskava ni pokazala razlik med 

mestnim in primestnim okoljem. Vzrok temu je lahko majhen vzorec anketiranih ali pa je bilo 

vključeno netipično podeželje, kjer se čuti vpliv mesta.   

 

S pomočjo strokovne literature sem predstavila mnenja strokovnjakov o pomenu gibanja v 

otrokovem učenju, gibalni razvoj predšolskega otroka ter gibanje, kot ga navaja Kurikulum. 

Poglobljeno sem predstavila tudi igro, njen pomen za otroka v učnem procesu, elementarne 

igre in njihovo izvedbo ter tekmovalnost in njen vpliv na predšolskega otroka. 

 

Preko anketnih vprašalnikov sem dobila tudi vpogled v delo strokovnih delavcev, ali izvajajo 

gibalne igre, ki vsebujejo tekmovalnost, kolikokrat povprečno jih izvajajo, ali gibalnim igram 

spreminjajo pravila in če jih, na kakšen način to naredijo, ter kaj jim pomeni zdrava 

tekmovalnost in ali je v vrtcu potrebna. Ugotovila sem, da večina (33,3 %) strokovnih 

delavcev tekmovalnih iger ne izvaja, pri povprečnem mesečnem izvajanju iger s 

tekmovalnostjo je največ vzgojiteljev odgovorilo, da igre izvajajo 4x mesečno. Večina (35 %) 

vzgojiteljev igram ne spreminja pravil. Večina vzgojiteljev je mnenja, da je zdrava 

tekmovalnost v vrtcu potrebna. Kot razlog so navedli, da se otrok s tem nauči sprejemati 

zmago in poraz. Rezultati so enotni tako v mestnem kot primestnem okolju.  

 

Gibanje ima za človeka velik pomen tudi za preživetje, pri ohranjanju zdravja in fizične 

pripravljenosti. Zato moramo že otroku v predšolskem obdobju omogočiti, da preko gibanja 

spoznava svoje telo, sposobnosti in se razvija. Gibanje mora biti zanj prijetna izkušnja, v 

kateri bo užival in mu bo nudila zadovoljstvo, pri tem pa se ne sme počutiti manjvrednega in 

nesposobnega. Le tako se bo tudi v odrasli dobi z veseljem gibal in ukvarjal s športom. 
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9 PRILOGA  
 

Spoštovane vzgojiteljice, spoštovani vzgojitelji! 

  

Sem Manca Colarič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in v 

okviru diplomske naloge Tekmovalnost v gibalnih igrah izvajam raziskavo na to temo. 

Vprašalnik, ki je pred Vami, je anonimen, in prosim Vas, da ga izpolnite karseda iskreno. 

Zagotavljam Vam, da bodo pridobljeni podatki uporabljeni izključno v študijske namene. 

 

Zahvaljujem se Vam za pomoč! 

          Manca Colarič 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

1. Vaš spol. 
 

              moški           ženski 

 
 

2. Kje ste zaposleni? 
 

    mestno okolje           
 

    primestno okolje   

 
 

3. Koliko časa ste že zaposleni kot vzgojitelj predšolskih otrok? 
 

     _______  let 

 
 

4. V kateri starostni skupini delujete v šolskem letu 2012/2013? 
 

                1. starostna skupina  
                    

                2. starostna skupina  

 
 

5. Kolikokrat v povprečju tedensko z otroki izvajate gibalne igre (npr. črni mož; 

poplava, potres, letala ...)? 
                  
           _______ krat tedensko 

 
 

6. Ali izvajate katero izmed gibalnih iger, ki vsebuje tekmovalnost (npr: ptički v gnezda; 

štafetne igre ...)? 
 

                      ne 
 

                      da  
 

V primeru, da ste na 6. vprašanje odgovorili z da, navedite še, kolikokrat mesečno   

izvajate gibalno igro, ki vsebuje tekmovalnost, in katero.    
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            _______ krat mesečno 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ali gibalnim igram spremenite pravila, zato da zagotovite delo za vse otroke?  
 

                      ne  
 

                      da  

 

V primeru, da ste na 7. vprašanje odgovorili z da, prosim navedite in opišite primer  

gibalne igre, ki ste ji spremenili pravila.  

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

8.   Ali menite, da so razlike v količini tekmovalnosti pri otrocih včasih (npr. pred 10 

leti) in danes?  
 

Na skali od 1 do 5, kjer 1 pomeni malo in 5 pomeni veliko, obkrožite številko, ki označuje 

Vašo presojo o količini tekmovalnosti pri otrocih včasih in danes.  
 

    VČASIH              malo     1     2     3     4     5      veliko  

 

           DANES                malo      1     2     3     4     5      veliko  

 

 

        Čemu pretežno pripisujete prisotnost tekmovalnosti pri otrocih? 
 

                      družina 
 

                      družba 
 

                      drugo ___________________ 

 
 

9.    Kaj po vašem mnenju pomeni »zdrava tekmovalnost«, ali je v vrtcu potrebno, da je 

prisotna? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


