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POVZETEK
V diplomskem delu smo skozi pregled slovenske in tuje literature predstavili celostni razvoj
predšolskega otroka. Osredinili smo se na gibalni razvoj, pri katerem smo poudarili vse
gibalne sposobnosti, še posebej pa ravnotežje. Ugotavljanje razvitosti posamezne gibalne
sposobnosti se pri otrocih močno razlikuje od ugotavljanja enake sposobnosti pri odraslem.
Številni faktorji celostnega razvoja bistveno vplivajo na rezultat in tako merilcu ne morejo
dati ustreznih odgovorov. Ravnotežje je tista gibalna oz. motorična sposobnost, ki je odločilna
za izvedbo katere koli gibalne naloge (na primer: od vožnje kolesa, meta žoge do plavanja).
Ne glede na to, da z izbrano nalogo lahko razvijamo drugo motorično sposobnost, je treba
najprej obvladati svoje telo, tako da ne pade, in šele nato, ko je izvedba zanesljiva, lahko z njo
razvijamo vzdržljivost, moč, koordinacijo, preciznost, hitrost, gibljivost. Zato se v
predšolskem obdobju nekateri testi, ki naj bi merili druge sposobnosti (npr. repetitivno moč),
izkažejo, da z njimi merimo npr. koordinacijo. Merjenje motoričnih sposobnosti v
predšolskem obdobju vključuje dejavnike celostnega razvoja, zato so testi za odrasle pogosto
neprimerni.
Ravnotežje je tista motorična sposobnost, ki vključuje čutne vhode gibalnega ravnotežja, ki se
delijo na proprioreceptorje in eksteroreceptorje. Prvi so pomembni, ker se nahajajo v
notranjosti telesa; mednje sodi tudi ravnotežni organ, ki je čutilo v notranjem ušesu in daje
informacije o položaju glave. Drugi pa vključujejo organe s površine telesa. Eksteroreceprorji
in proprioreceptorji se med seboj prepletajo in jih ni mogoče ločiti.
Problem, ki smo si ga s tem diplomskim delom zadali, je bil ugotoviti, v čem so razlike v
izvedbi nekaterih ravnotežnih nalog (metodičnih enot) med otroki, starimi od dveh in štirih
let. Izbrali smo pet metodičnih enot, ki smo jih skonstruirali po dozdajšnjih raziskavah in ki
naj bi bile pokazateljice ravnotežja v predšolskem obdobju. Otroci so vsako nalogo izvedli
dvakrat, mi pa smo iskali razlike v izvedbi ter jih primerjali med mlajšimi in starejšimi otroki.
V raziskavo smo zajeli štirideset otrok, od tega dvajset otrok, starih dve leti, in dvajset otrok,
starih štiri leta. S kvantitativnimi in kvalitativnimi spremenljivkami smo ugotavljali razlike v
izvedbi. Predpostavili smo, da bodo starejši otroci hitreje opravili nalogo, da bo njihova
izvedba zanesljivejša, da bodo v ravnotežnem položaju vztrajali dlje časa, da bodo nalogo

ponovili večkrat v enakem času, da bodo seskočili iz višje prečke in da bodo določeno pot
opravili hitreje.
Hipoteze smo potrdili. Mlajši otroci so predvsem manj zanesljivo in krajši čas izvajali
ravnotežnostne naloge, kar pomeni, da bi te naloge vzgojitelji lahko uporabljali ne le za
testiranje ravnotežja, ampak predvsem za razvoj ravnotežja.

Ključne besede: predšolski otrok, celostni razvoj, ravnotežje

ABSTRACT
Through a review of Slovenian and foreign literature the thesis presents the child's integrated
development in the pre-school period. We focused on motor development, where we
highlighted all motor abilities, especially the balance. Identifying the development of
individual motor abilities in children is very different from identifying the same abilities in
adults. Many factors of integrated development significantly affect the result and the person
who measures cannot provide adequate answers. Balance is the motion or motor skill which is
critical for the implementation of any motor task (such as: riding a bicycle, throwing a ball or
swimming). Irrespective of the fact that the selected task can develop another motor ability,
you first have to command your body so that it does not fall, and only then, when the
performance is reliable, you can develop endurance, strength, coordination, balance, accuracy,
speed, mobility. Therefore, in the pre-school period, some tests, designed to measure other
abilities (eg., repetitive power) show that they actually measure balance. Measurement of
motor skills in the pre-school period includes factors of integrated development, so the tests
are often inadequate for adults.

Balance is the motor ability, which includes sensory inputs of musculoskeletal balance,
which are divided into proprioreceptors and exteroceptors. Proprioreceptors are important,
since they are located inside the body, and include the equilibrium body, which is an organ in
the inner ear that gives information on the position of the head. On the other hand
exteroceptors include organs from the surface of the body. Exteroceptors and proprioreceptors
are intertwined and cannot be separated.

The problem that we explored in the thesis was to determine the differences in the execution
of some tasks of balance (methodical units) between children aged two and four years. We
selected five methodical units that were constructed on previous studies, and should be an
indicator of the balance in the pre-school period. Children performed each task twice, and we
looked for differences in their performance and made a comparison between younger and
older children. The research included forty children; twenty of them were two years old and
twenty four years old. We assessed differences in their performance with quantitative and
qualitative variables. It was assumed that older children would perform the task faster, that
their performance would be more reliable, that they would insist in the equilibrium position

for a longer period of time, that the task would be repeated several times in the same time,
that they would jump from the higher rungs, and that they would manage a certain route
faster.

The hypotheses were confirmed. Above all, younger children proved less reliable and they
performed balance tasks for a shorter period of time, which means that these tasks could be
used by kindergarten teachers not only to test balance, but primarily for the development of
balance.

Keywords: a pre-school child, integrated development, balance
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1 UVOD
Raziskovalci trdijo, da je otrokov razvoj celosten in dinamičen ter da je hitrost razvoja, ki
vključuje rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo, značilnost posameznika. Otrok prehaja skozi
določene razvojne stopnje s svojo hitrostjo, zato je bistveno, da mu pustimo čas, ki ga
potrebuje v posamezni fazi razvoja, in da mu s tem omogočimo, da se bo lahko celostno razvil
(Pišot in Videmšek, 2004, str. 20–21).
»Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in sicer
na ravni fizikalnega in socialnega okolja. Na vse dejavnosti otrokovega razvoja (rast, zorenje,
izkušnje) ne moremo vplivati. Najmočnejši vpliv na izkušnje ima okolje. Vpliv okolja na
otrokov razvoj poteka skozi proces učenja. Spodbude, ki jih dobiva majhen otrok iz okolja, so
senzorične, odzivi pa gibalni« (Videmšek in sod., 2003, str. 17).
Predšolsko obdobje je temeljno za razvoj gibalnega razvoja. Otrok je v zgodnjem otroštvu
najdovzetnejši za vplive okolja; kar takrat zamudi, pozneje ne bo več mogel nadomestiti.
Temeljna naloga vrtca je otroku vsakodnevno omogočiti gibanje in ga pri tem spodbujati z
različnimi dejavnostmi (Videmšek in Visinski, 2001, str. 64).
Pišot in Videmšek (2004, str. 19) navajata: »Otroci se učijo skozi lastno aktivnost z direktno
interakcijo med učnim okoljem in odraslim – učiteljem, ki ga vodi na dogovorjen način.
Slednji mora otroku ponuditi kakovosten proces, ki ga bo pripeljal do cilja, ki ga sam ne bo
nikoli dosegel.«
Predšolska športna vzgoja ima integracijsko vlogo; namenjena je razvoju gibalnega področja;
je sredstvo spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otroka. Pri mlajših otrocih lažje
vplivamo na pospešen razvoj preostalih področij. Igra sama je za otroke premalo, zato je
potrebna ustrezno izbrana in strokovno vodena gibalna dejavnost (Videmšek in Visinski,
2001, str. 15).
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Otroci z zaostankom v gibalnem razvoju imajo pomanjkljivo razvito usklajenost rok in nog
glede na telo, gibljejo se krčevito in trdo, težje usvajajo športne dejavnosti, med drugim imajo
tudi moteno ravnotežje (Nemec in Kranjc, 2011, str. 55).
V diplomskem delu bomo natančno preučili ravnotežje, njegove vidike, uporabili bomo
kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, ker bomo rezultate iskali s
pomočjo eksperimenta, s katerim bomo ugotavljali razlike v izvedbi enakih ravnotežnostnih
nalog med otroki, starimi dve leti in štiri leta.

2 PREDMET IN PROBLEM
2.1 Gibalni razvoj otroka
»Čim mlajši je otrok, tem pomembnejšo vlogo ima gibalni razvoj kot del celostnega razvoja
otroka (Videmšek in sod., 2003, str. 57).«
Cemič in Zajec (2011, str. 9) navajata: »Motorika predšolskega otroka ima danes ključni
položaj znotraj otrokovega osebnostnega razvoja. Pojmujemo jo celostno kot integriran del
kognitivnega in čustvenega področja.«
Gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi, se neprestano izpopolnjuje in je posebno
izrazit v prvih treh letih otrokovega življenja. Novorojenček je povsem nemočno bitje, ki se
ne more premakniti z mesta, prijeti predmeta, doseže pa takšne zmožnosti, da se lahko
samostojno premika in upravlja z različnimi predmeti (Videmšek in Visinski, 2001, str. 19).
Videmšek in sod. (2003, str. 14) navajajo, da je gibalni razvoj predvsem v ospredju v prvih
letih življenja ter da poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladenjsko zahtevnejših
športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastnovoljno
aktivnostjo. Tovrstne izkušnje si otrok pridobiva skozi igro.

V gibalnem razvoju se pojavljajo razlike, ker otroci ne rastejo in se ne razvijajo enakomerno;
odvisne so od hitrosti razvoja živčnega sistem, zdravstvenega stanja in vadbe. Odvisen je od
2
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zorenja in učenja, in sicer v prvih letih otrokovega življenja, zato mora otrok neprestano
vaditi, da ne zaostane v razvoju. Pri otroku poteka gibalni razvoj od zgoraj navzdol in od
znotraj navzven (Pistotnik in sod., 2002, str. 26–27).
Nemec in Kranjc (2011, str. 48) navajata: »Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši
nadzor gibanja mišic.« Na telesni in gibalni razvoj vplivajo: dednost, okolje, dojenje,
socialno-ekonomske razmere, urbanizacija, letni časi in podnebje, kronično stresno okolje in
športna aktivnost. Nekateri otroci se gibalno ne razvijajo tako, kot bi pričakovali. Vzroki za
razvoj so zelo različni, nekateri so:
 zorenje možganskih centrov,
 nepravilen ali slabši telesni razvoj,
 slaba telesna kombinacija,
 preobremenjenost,
 stres,
 pretirano ukvarjanje s športom,
 strah.
Otrokov razvoj poteka v več smereh; gibalni razvoj je povezan s telesnim, kognitivnim,
čustvenim in s socialnim razvojem. Na začetku poteka gibalni razvoj v cefokavdalni smeri,
otrok nadzira gibanje glave, nato trupa, rok in nato šele nog. V proksimodistalni smeri pa
otrok najprej nadzira gibanje delov telesa, ki so bližje hrbtenici, pozneje pa tudi tiste, ki so
oddaljeni (Videmšek in Pišot, 2007, str. 41–42).
FAZE IN STOPNJE MOTORIČNEGA RAZVOJA (Tancig, 1987, str. 23–30)
Faze motoričnega razvoja so razdeljene v štiri skupine. Prva je refleksna gibalna faza, ki
poteka od prenatalnega obdobja in do prvega leta starosti. Sledi ji rudimentalna gibalna faza,
ki poteka od enega leta do dveh let. Temeljna gibalna faza, ki poteka od dveh do sedmih let,
ter zadnja je »športna« gibalna faza, ki poteka od sedmega naprej.
Osredinili se bomo predvsem na temeljno gibalno fazo in »športno« gibalno fazo. V temeljni
gibalni fazi so otroci aktivno vključeni v raziskovanje in preizkušanje svojih gibalnih
zmožnosti. Otroci odkrivajo in izvajajo različna lokomotorna (npr. tek in skoki), stabilnostna
3
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(npr. hoja po gredi) in manipulativna gibanja (metanje in lovljenje), ki se najprej izvajajo
izolirano, pozneje pa v kombinaciji. Temeljno gibalno fazo delimo v tri stopnje, in sicer na
začetno, osnovno in na zrelo stopnjo. Stopnje se med seboj tudi prepletajo. »Športna« gibalna
faza se od temeljne razlikuje v tem, da pri športni ni več poudarka na učenju gibanja kot
takem, ampak gibanje postane sredstvo, ki ga uporabljamo v različnih kompetitivnih in
kooperativnih igrah, atletiki, plesu … Cemič in Zajec (2011, str. 34) navajata, da v tej fazi
postane gibanje sredstvo (npr. skok pri atletiki, košarki, gimnastiki …), poudarek ni več na
učenju gibanja, ampak na individualni ali skupinski športni dejavnosti. V tej fazi se temeljna
gibanja vse bolj izpopolnjujejo in kombinirajo v zahtevnejše oblike na višji ravni delovanja.
»Športna« gibalna faza se deli na tri stopnje, in sicer: splošno ali prehodno stopnjo, specifično
stopnjo in specializirano stopnjo.
Kremžar in Petelin (2001, str. 35–36) navajata nekaj obče veljavnih temeljnih načel
človekovega razvoja:
1. Motorični razvoj se pojavlja v cefalokavdalni smeri od glave navzdol.
2. Motorični razvoj se pojavlja v proksimodistalni smeri od središča telesa navzven.
3. Motorični razvoj poteka od masovnih nediferenciranih gibov do samodejnih
specifičnih hotenih gibov in motoričnega nadzora.
4. Motorična funkcija vpliva na telesno zgradbo, kar pomeni, da uporaba ali dejavnost
organov določa fizično telesno rast.
5. Med posameznimi povprečno razvitimi otroki je veliko različnosti glede starosti, v
kateri so se pojavili razvojni mejniki; razvoj se pojavlja v zaporedjih; izpolnitev mora
biti povprečna.
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2.2 Gibalne sposobnosti
Človekovo gibanje je odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti in znanj. Sposobnosti so
človeku naravno dane; značilnosti so elementi, ki opredeljujejo človekov videz, reakcije na
okolje; spretnosti pa vključujejo z učenjem pridobljena znanja. Ljudje nimajo vsi enako
razvitih gibalnih sposobnosti, zato niso vsi sposobni izvesti vseh nalog. Gibalne sposobnosti
delimo na pridobljene in prirojene. Človek ima določene sposobnosti že ob rojstvu, ki se bodo
ob normalni rasti razvile, s treningom pa lahko razvitost tudi preseže (Pistotnik, 2011, str. 17).

Celostni razvoj zagotavlja, da z usvojenimi znanji pridobivajo in razvijajo tudi gibalne
sposobnosti in nasprotno. Gibalne sposobnosti lahko otrok usvoji skozi tri nadrejene stopnje
in s tem razvije gibalna znanja za dobro smučanje. Funkcionalno opredeljene stopnje so (Pišot
in Videmšek, 2004, str. 24–25, po Rajtmajer, 1988):
 sposobnost stabilnosti (uravnotežen položaj, ravnovesje – prilagoditev, osnovni
položaji, drsenje);
 sposobnost lokomotorike (prvi zavoji, klinasto in osnovno vijuganje – pomembna
je pot do cilja, manj kakovost izvedbe – že smuča – »pelje«);
 sposobnost manipulacije (dinamično vijuganje – pomembna je kakovost izvedbe;
sposobnost izvajanja v različnih razmerah – v smučanju uživa).

Pri otroku ne moremo preskakovati v razvoju gibalnih sposobnosti, zato razvoj poteka od
preprostejših gibov do hotenih in sestavljenih gibanj (Pišot in Videmšek, 2004, str. 25).
Motorične sposobnosti so latentne dimenzije človeka, določajo motorični status človeka, o
njih lahko sklepamo na podlagi gibalnega dejanja, pod vplivom motivacije in znanja.
Motorične sposobnosti so tako koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, preciznost, gibljivost in
vzdržljivost (Cemič in Zajec, 2011, str. 35).
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2.3 Ravnotežje
Pistotnik (2011, str. 112) navaja: »Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja
kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je le-ta
porušen«. Težišče človeka zaradi sile gravitacije stalno niha, zato se morajo oblikovati
ustrezni korektivni programi za ohranitev položaja. Pri ohranjanju ravnotežja imajo poleg
centralnega ravnotežnega organa v notranjem ušesu pomembno vlogo tudi čutili za vid in
sluh, taktilni receptorji v koži, tetivni in mišični receptorji in receptorji v obsklepnih
strukturah.
Cemič in Zajec (2011, str. 38–39) navajata: »Ravnotežje je sposobnost za uravnavanje
želenega položaja telesa v mirovanju«. Ravnotežje se razvija že pred rojstvom, vendar je do
šestega leta slabo razvito. Senzorično področje za ravnotežje je ravnotežni vestibularni organ,
ki se nahaja v notranjem ušesu. Organ je sestavljen iz treh polkrožnih kanalov in preddvora.
Anatomsko-fizična osnova za vzdrževanje ravnotežja (Cemič in Zajec, 2011, str. 39):
 vestibularni aparat,
 vratni in drugi proprioreceptorji,
 vid (vidne informacije) in drugi eksteroreceptorji (taktilni),
 živčni sistem (vestibularna jedra v možganskem deblu in mali možgani),
 motorično reagiranje (krčenje mišic).
»Ravnotežje je sposobnost ohranjanja ali vzpostavljanja stabilnega položaja telesa v
prostoru«. Čutila (vestibularni aparat, čutilo vida in sluha …) posredujejo informacije iz
okolja in telesa v zbirni center, ki se nahaja v malih možganih. Pokončna drža telesa je gibalni
mehanizem, ki se izoblikuje v prvih letih življenja, njegove pomembnosti pa se zavemo šele,
ko je ohranjanje ravnotežnega položaja moteno (Pistotnik in sod., 2002, str. 20).

2.3.1 Pojavne oblike ravnotežja
Cemič in Zajec (2011, str. 38) kot pojavni obliki navajata statično in dinamično ravnotežje.
Statično ravnotežje (Videmšek in sod., 2003, str. 44) opredeljujejo kot ohranjanje
ravnotežnega položaja v mirovanju ter dinamično kot ohranjanje ravnotežnega položaja v
6
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gibanju. Pistotnik (2011, str. 114) navaja za pojavni obliki ravnotežja sposobnost ohranjanja
ravnotežnega položaja in sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja.
1. Sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja
Pri ohranjanju položaja mora center padati v mejah podporne ploskve, saj na človeka delujejo
sile, ki ta položaj rušijo. Sposobnost je pomembna takrat, ko na posameznika delujejo sile, ki
želijo ta položaj porušiti, in ko se izključijo posamezni receptorji, ki ohranjajo ravnotežje
(Pistotnik, 2011, str. 114). Pri drsenju se zgodita pomik težišča in s tem izguba ravnotežnega
položaja

in gibalna reakcija, ki želi vnovično vzpostaviti ravnotežni položaj. Otrok bo

najverjetneje reagiral tako, da bo znižal težišče, povečal podporno ploskev, potisnil trup
naprej in dvignil roke (Pišot in Videmšek, 2004, str. 25–26).
Pistotnik (2011, str. 115) navaja primer za ohranjanje ravnotežja pri odraslih, in sicer stojo na
obrnjeni T-klopci vzdolž pri odprtih očeh. Pri tem se meri čas ohranjanja ravnotežnega
položaja na T-klopi.
Cemič in Videmšek (1991, str. 132) navajata primerne vaje za statično ravnotežje pri otrocih,
in sicer prijem krpe s prsti nog in prehod skozi obroč.
2. Sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja
»Sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja je sposobnost hitre postavitve v stabilen
položaj po motnjah vestibularnega aparata« (Pistotnik, 2011, str. 114). Ravnotežni položaj
želimo po gibanju, ki ga poruši, čim hitreje ponovno vzpostaviti. Sposobnost je pomembna pri
izvajanju hitrih sprememb smeri in zaustavitvi rotacijskih gibanj (Pistotnik, 2011, str. 114).

Vute in Novak (2012, str. 267) navajata, da sta sposobnost ohranjanja in vzpostavljanja
ravnotežnega položaja izjemno pomembni, saj na otroke in starejše delujejo sile, ki rušijo
ravnotežni položaj. Ravnotežje je pri otrocih s posebnimi potrebami najizrazitejše pri
cerebralni paralizi v pojavih oblikah spastičnosti, atetoze in ataksije.
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Pistotnik (2011, str. 115) navaja primer vzpostavljanja ravnotežja pri odraslih, in sicer obrate
in stojo na gredici. Meri se čas petih obratov in postavitve v stojo na gredici do vzpostavitve
ravnotežja.
Cemič in Videmšek (1991, str. 106) za razvoj dinamičnega ravnotežja pri otrocih predlagata
hojo nazaj, saj se je ta test izkazal kot najtežji in hkrati najbolj subjektiven.
»Vsako gibanje, na kopnem ali v vodi, vedno vključuje tudi vzpostavljanje ravnotežnega
položaja. Otroci z nepravilnostmi v delovanju vestibularnega sistema ne občutijo natančnega
delovanja sil gravitacije in imajo posledično težave s celovito kontrolo svojega telesa. Pri
porušenem ravnovesju je načeta tudi ustrezna mišična kontrola, rezultat pa se kaže v težavah
pri ohranjanju in vzpostavljanju ravnotežja med sedenjem, stojo in pri gibanju (Vute in
Novak, 2012, str. 267, po Cheatum in Hammond, 2000).
»Sposobnost ohranjanja oz. vzdrževanja ravnotežja ravnotežnega položaja pa pride do izraza,
kadar se gibljemo na zmanjšani podporni ploskvi (hoja po v gorah, drsanje, šolska gimnastika,
alpsko smučanje ipd.) kadar pri gibanju prihaja do velikih in hitrih sprememb telesnih
položajev (zaustavitev gibanja, sprememba smeri ipd.) ali po zaključku rotacijskih gibanj
(zaradi motenj v delovanju vestibularnega aparata). Sposobnost se razvija predvsem z
izvajanjem različnih lokomocij na zmanjšani ploskvi (hoja, tek, lazenja, vlečenja, potiskanja,
nošenja na klopi, gredici, brvi ipd.) ali z uporabo različnih rotacijskih gibanj za motenje
delovanja vestibularnega aparata (obrati, prevrati, premeti ipd.)« (Pistotnik in sod, 2002,
str. 20).

2.3.2 Razvoj ravnotežja pri otroku
Vestibularna jedra se razvijajo devet tednov po oploditvi, delovati začnejo deseti, enajsti
teden, v petem mesecu nosečnosti pa so že dobro razvita. Med nosečnostjo mati z gibanjem
spodbuja razvoj zarodkovega vestibularnega sistema. »Vestibularni sistem dokončno izkazuje
svojo zrelost prvi teden življenja. V tem so dokazana gibanja okrog telesne osi (aksialne
rotacije v treh ravneh (vertikalni/vzdolžni, horizontalni/prečni, sagitalni/bočni), kar je danes
uporabljeno v zgodnji terapiji možgansko prizadetih otrok (model Frankfurt)« (Kremžar in
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Petelin, 2001, str. 75). »Otroci dokončno razvijejo vestibularni aparat do 15. leta« (Videmšek
in Pišot, 2007, str. 74).
Poročila raziskovalcev nakazujejo, da je kritično obdobje za razvoj nadzora nad držo med
tretjim in sedmim letom starosti. V tem obdobju se razvija senzoričnopovezovalna
zmogljivost. Pri treh letih prevladuje viden vzorec, do sedmih let pa se razvijejo zreli odzivi.
V starosti od štiri do šest let so opazili prehodno obdobje s povečano raznolikostjo odzivov.
Na podlagi vseh teh poročil in tudi tistih, ki poudarjajo, da je pomemben časovni okvir za
odpravo primanjkljaja pri ravnotežju, predlagajo, da se programi za ugotavljanje in
odpravljanje primanjkljajev na področju nadzora nad držo izvajajo med tretjim in sedmim
letom starosti otrok (Ride. in sod., 1996, str. 56).

Vute in Novak (2012, str. 269, po Halliwick Association of Swimming Therapy, 2010)
navajata vaje in igre v konceptu učenja plavanja za razvijanje in ohranjanje ravnotežja otrok
in starejših:
 Vaje in igre za psihično prilagoditev (hoja v različne smeri, posnemanje korakov
velikana, kengurujevi poskoki …).
 Vaje in igre za uravnoteženje (iz ležečega položaja na hrbtu v položaj »stola« in
nasprotno, vrtenje mlinskega kolesa, iz položaja stoje v položaj »gobe«).
 Vaje in igre za nadzorovanje gibanja v vodi (hoja po vseh štirih po plitvi vodi, hoja iz
plitve v globoko vodo …).
 Elementarne oblike gibanja v vodi in osnovni slog (premikanje plavalca v hrbtnem
položaju z zamahi rok ob telesu, premikanje z delom nog …).
Avtorja Vute in Novak navajata vaje in igre za razvijanje in ohranjanje ravnotežja pri otrocih.
V predšolskem obdobju pa je pomembna igra otrok, skozi katero otrok izvaja različne vaje, s
katerimi razvija svoje sposobnosti. Vajo v igro vključimo tako, da ji dodamo pravila, pri
katerih otrok prek zgodbe izvaja vaje. Otrokov cilj pri tem je »delati« (nabirati sadje) prek
zgodbe, naš cilj pa je, da otrok razvija motorične sposobnosti, ki smo si jih mi zadali za ta
dan. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi čutni vhodi gibalnega ravnotežja, ki jih sestavljajo
proprioreceptorji in eksteroreceptorji, ki so nujni za razvoj ravnotežja, na kar smo se osredinili
v nadaljevanju.
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2.3.3 Čutni vhodi gibalnega ravnotežja
1. Proprioreceptorji
To so receptorji, ki se nahajajo v notranjosti telesa in se nanašajo na fizično stanje telesa.
Proprioreceptorji so mišično vreteno, golgijev tetivni organ in vestibularni organ, ki daje
informacije o položaju in gibanju glave. Pomembne so informacije iz vratnega dela, saj dajejo
obvestila o razmerju glave do telesa. Vestibularni organ deluje v nasprotju in vzdržuje
ravnotežje celotnega telesa in ne samo glave. Informacije se predeljujejo v malih možganih,
vestibulanih jedrih podaljšane hrbtenjače in v retikularni formaciji možganskega debla
(Cemič in Zajec, 2011, str. 41).
Nemec in Kranjc (2011, str. 65) navajata: »Propriorecepcija, pogosto pozabljen čut, je
zavedanje lastnega gibanja. Temelji na informacijah, ki jih v možgane pošiljajo mišice, sklepi
in ravnotežni organ.« V prvem letu se posebno hitro razvija; v obdobju od treh do petih
mesecev otrok začne razlikovati med seboj in drugimi. Pozneje s pomočjo vida prilagodi
kobacanje in prve korake. Opazi se povezanost med kobacanjem, hojo in pokončno držo z
vidom, propriorecepcijo in gibalnim razvojem.
Propriorecepcija pogosto omenja šesti čut, ki se je razvil kot sredstvo za sledenje in nadzor
različnih delov telesa. Človek je sposoben premikati prst naprej in nazaj, kar je za
propriorecepcijo lahka naloga. Brez nje človek ne more čutit in vedeti, kaj se s prstom dogaja
(SPD Avstralija, 2013).
Proprioreceptorji so v nasprotju z vestibularnim sistemom, saj se v celoti nanašajo na položaj
in razumevanje trenutnega položaja posameznika. Ima sposobnost načrtovanja telesnih gibov
brez uporabe vida in dotika. Proprioreceptorji se nahajajo po vsem telesu, v sklepih in
mišicah, svoje informacije pa pošiljajo možganom (O´Dell Enginneering, 2010).
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2. Eksteroreceptorji
Ekstetroreceptorji so čutila – organi s površine telesa. Ravnotežje vzdržujejo s pomočjo
vidnih (oko) in taktilnih (koža – pritisk, upor) informacij. Vidne informacije se pojavljajo pri
odpovedi vestibularnega aparata, saj pri počasnem gibanju z odprtimi očmi oseba lahko
vzdržuje ravnotežje, pri hitrem gibanju pa ga ne moremo več vzdrževati. Pritisk nam da
informacijo o porazdelitvi teže telesa, upor pa se kaže, ko se neka sila upira telesu (Cemič in
Zajec, 2011, str. 41–42).

2.3.4 Čutilo za ravnotežje
»Čutilo za ravnotežje je gradbeni kamen osnovne motorike« (Kremžar in Petelin, 2001, str.
73). »Čutilo za ravnotežje uravnava in razčlenjuje gibalne situacije, kot so: gor – dol, naprej –
nazaj, desno – levo. Drugi sklop sestavljajo zibanje, delovanje zamahov in pospeškov, krožna
gibanja v različnih oseh in ohranjevanje ravnotežja v različnih telesnih položajih. Informacije,
ki tečejo k možganski skorji, se zadržujejo s taktilnimi, proprioceptivnimi, z optičnimi in
akustičnimi dražljaji ter nam omogočajo prostorsko zaznavanje, spoznavanja o telesnem
položaju in orientacijo znotraj prostora« (Filipčič, 2006, str. 4). Ob rojstvu so dozoreli tektilni,
vestibularni in proprioceptivni sistem, vidni in slušni sistem pa še ne zmoreta sprejeti izzivov
za svoje funkcioniranje (Kremžar in Petelin, 2001, str. 73).
1. Motnje v ravnotežnostnem delovanju
Kremžar in Petelin (2001, str. 79–80) navajata, da – če pospeški in pojemki, ki delujejo na
ravnotežni sistem, niso uravnoteženi – se pojavijo motnje možganskega delovanja. To je
opazno v pomanjkanju gibalnih spodbud ali preobčutljivosti ravnotežja pri krožnih gibanjih
oziroma motnjah težnosti.
Ločita dva tipa preobčutljivosti ravnotežja:
1. Tipi polkrožnih kanalov – nestrpnost do krožnih gibanj. Vrtenje pri posameznih
povzroča močne odzive o omotičnem in nelagodnem počutju. Hkrati pa ta oseba izraža
veselje do premočnega gibanja (smuk naravnost, pospešena vožnja s kolesom po
klancu navzdol).
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2. Otolitni tip – težnostna neodgovornost. Otroci imajo strah pred izgubo podlage, zato
odklanjajo preskoke, skoke gor in dol, ne marajo vzpenjanja po lestvi ali plezanja po
vrvi, kažejo strah pred padcem zaradi težav v globinskem gledanju, ne marajo vožnje z
rolko in rolerji, ker to ogroža njihovo stabilnost.
 Vestibularna nestrpnost – intolerantnost
 Odpornost do vestibularnih vzburjenj
Sposobnost ravnotežja in normalnega motoričnega delovanja zahteva nedotaknjen postularni
nadzorni sistem, ki je odvisen od senzornih komponent, vključno z vizualnimi, s
somatosenzornimi in z vestibularnimi informacijami kot tudi motoričnimi in integrativnimi
komponentami. Primanjkljaj v kateri koli izmed teh komponent bo vplival na ravnotežje in
funkcionalne sposobnosti, in sicer zaradi poročil, da je vestibularna disfunkcija pogosta pri
otrocih s senzorno okvaro sluha in da se morfološke spremembe najdejo v labirintih teh otrok.
Raziskovalci so predpostavljali, da bodo poškodbe vestibularnih struktur v zgodnjem
življenju imele za posledico morfološke spremembe v vestibularnem sistemu in posledično
razlike v sposobnosti pri ravnotežju in motoriki (Ride in sod., 1996, str. 56).

2.3.4 Metode razvoja ravnotežja
Pistotnik (2011, str. 116) navaja: »Da zaradi premalo jasne strukture in predvsem zaradi
neznanih povezav med pojavnimi oblikami ravnotežja prevladuje mnenje, da je to sposobnost
potrebno vaditi situacijsko, po metodi velikega števila ponovitev. Razvoj sposobnosti
ohranjanja ravnotežnega položaja naj temelji na rušenju ravnotežja, pri čemer naj na telo
delujejo zunanje sile ali se izključujejo čutila (predvsem sluh in vid) ter zmanjševanje
podporne ploskve. Razvoj sposobnosti vzpostavljanja ravnotežnega položaja pa na temelji na
motenju vestibularnega aparata, z rotacijami v različnih ravninah in kasnejšem postavljanju na
zmanjšano podporno ploskev«.
Predšolskega otroka je treba drugače obravnavati kot odraslo osebo. Metode za razvoj
ravnotežja so lahko enake za prvo in drugo starostno obdobje in se med seboj prepletajo.
Zaradi celostnega razvoja otroka so kvantitativna merjenja s testi oblikovana za ugotavljanje
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ravnotežja predšolskih otrok. Vključevanje ravnotežnostnih nalog v organizirane in
neorganizirane gibalne dejavnosti je nujen proces za otrokov celostni razvoj. Iskanje
primernih nalog predstavlja vzgojiteljem izziv. Izhajati morajo iz otroka, ne glede na njihovo
starost, iskati morajo ustrezne gibalne spodbude, ki so le za malenkost zahtevnejše od trenutne
otrokove zmožnosti in mu pri tem še predstavlja izziv za reševanje. V tem diplomskem delu
želimo predstaviti pet gibalnih izzivov za razvoj ravnotežja in na podlagi različnih izvedb
pokazati, v čem se kažejo napredki v ravnotežju. Izhajali bomo iz otrok, starih dve leti in štiri
leta.
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3 CILJ
V sladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednji cilj:
Ugotoviti, v čem se razlikuje izvedba ravnotežnih nalog pri otrocih, starih dve leti in štiri leta.

4 HIPOTEZE
H 1: Vztrajanje v ravnotežnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih mlajših otrok
se od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja.
H 2: Stoja na eni nogi mlajših otrok se od starejših razlikuje v času stoje.
H 3: Hoja po različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih – pri tem se mlajši otroci od
starejših razlikujejo v času ustrezno prehojenih oznak.
H 4: Padci oz. seskoki mlajših otrok se od starejših razlikujejo v višini odskoka.
H 5: Vrtenje mlajših otrok se od starejših razlikuje v številu obratov.

14

Teja Sušnik

Razvoj ravnotežja v predšolskem obdobju

5 METODA DELA
5.1 Raziskovana metoda
V diplomskem delu smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega
raziskovanja, ker smo rezultate iskali s pomočjo eksperimenta, s katerim smo ugotavljali
razlike v izvedbi enakih ravnotežnostnih nalog med otroki dveh starostnih skupin.

5.2 Vzorec
Vzorec diplomskega dela je priložnostni; vanj smo zajeli štirideset otrok, od tega je polovica
stara dve leti (povprečna starost otrok je bila 25,4 meseca) in polovica štiri leta (povprečna
starost otrok je bila 45,75 meseca). Ravnotežnostne naloge smo izvajali v mesecu juniju.
Otroci, ki so v nalogah sodelovali, pa obiskujejo Vrtec Mojca v Kranju.

5.3 Vzorec spremenljivk
Ravnotežnostne naloge vsebujejo dve vrsti spremenljivk, in sicer kvalitativne spremenljivke
(vožnja s poganjalcem, stoja na eni nogi in hoja na različnih podlagah) in kvantitativne
spremenljivke (seskoki in vrtenje).
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5.3.1 Ravnotežnostne naloge oz. metodične enote za razvoj ravnotežja
a) Vožnja s poganjalcem na dveh kolesih

Otrok se na vrhu klanca sam usede na poganjalec z dvema kolesoma. Klanec je sestavljen iz
deske, ki je dolga 2,5 metra in od tal dvignjena dvanajst centimetrov. Otrok dvigne obe nogi
in se s poganjalcem spusti po klancu ter pri tem lovi ravnotežje, tako da čim več časa drži
noge dvignjene od tal. Merilec meri čas, ko otrok dvigne obe nogi, in ustavi merjenje časa, ko
merjenec (otrok) stopi na eno ali obe nogi.
Vsako meritev izvedemo dvakrat. Upošteva se boljši rezultat. Merilec poleg časa opazuje tudi
otrokova čustva ob izvajanju naloge, ki jih vrednosti z zgoraj predstavljeno lestvico.

Slika 1: Prikaz vožnje s poganjalcem dveletnega otroka Slika 2: Prikaz vožnje s poganjalcem štiriletnega
otroka
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b) Stoja na eni nogi

Otrok se postavi v prostor in stopi na poljubno nogo, drugo pa dvigne od tal. Nogo, ki jo otrok
dvigne, poskuša čim dlje zadržati v zraku, pri čemer otrok lovi ravnotežje. Otrok se z rokami
ne sme nikogar dotikati, tudi noge ne sme držati. Merilec s štoparico meri otrokov čas, ko je
noga dvignjena od tal, in meritev zapiše v preglednico, ob tem pa opazuje tudi čustva otroka,
ki jih prav tako vpiše v preglednico.

Slika 3: Prikaz stoje na eni nogi pri Slika 4: Prikaz stoje na eni nogi pri
dveletnem otroku
štiriletnem otroku
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c) Hoja po različno velikih podlagah
Otrok ima po prostoru razporejenih deset različno velikih podlag (20 x 20 cm, 15 x 15 cm, 10
x 10 cm), ki so med seboj enako oddaljene, in sicer 15 cm. Otrok se postavi za črto, ki je
postavljena pred podlagami, in na znak merilca prehodi vse podlage, tako kot so na tleh
razporejene. Slediti mora podlagam; če katero izpusti, mora nalogo ponovno izvesti, ker
morajo vsi otroci opraviti nalogo pod enakimi pogoji. Merilec meri čas od začetka do konca
pravilno prehojene poti in opazuje čustva, ki jih otrok pokaže ob opravljanju naloge.

Slika 5: Prikaz hoje po različnih podlagah Slika 6: Prikaz hoje po različnih podlagah pri
štiriletnem otroku
pri dveletnem otroku
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d) Padci oz. seskoki

V prostoru ima otrok pripravljen letvenik in pod njem blazino. Otrok odide do letvenika, pri
čemer si sam izbere višino prečke, s katere bo izvedel seskok iz letvenika na mehko podlago.
Otrok si izbere prečko, iz katere si upa doskočiti na blazino. Merilec si zapisuje, iz katere
prečke otrok seskoči in kako je doskočil, ob tem pa opazuje otrokova čustva. Doskok opazuje
in ga uvrsti v določeno kategorijo, in sicer ali je doskočil na kolena, kar predstavlja številka
ena; na noge, kar predstavlja številka dve; na zadnjico, kar pa predstavlja številka tri.

Slika 7: Prikaz padca oz. seskoka dveletnega Slika 8: Prikaz padca oz. seskoka štiriletnega
otroka
otroka
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e) Vrtenje

V prostoru ima otrok pripravljen kvadrat v velikosti 1,5 metra x 1,5 metra. Otrok se postavi v
kvadrat, v katerem izvaja vrtenje okrog svoje osi. Za vrtenje ima na voljo 10 sekund. Merilec
šteje otrokove obrate, ki jih izvede v 10 sekundah, in pri tem opazuje otrokova čustva, ki jih
med nalogo opazi.

Slika 9: Prikaz vrtenja dveletnega otroka

Slika 10: Prikaz vrtenja štiriletnega otroka

5.3.2 Odzivi otrok
Ocenjevali smo čustveni odziv, ki se je pojavil na otrokovem obrazu, v smislu prijetne ali
neprijetne izkušnje. Postavili smo si lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 predstavlja, da je otroka
strah; 2 predstavlja, da je žalosten; 3 predstavlja, da je zaskrbljen, 4 predstavlja, da je
zadovoljen, in 5 da je otrok vesel.
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5.4 Način zbiranja podatkov
Podatke smo pridobili z izvedbo petih metodičnih enot, ki jih je preizkusilo dvajset otrok,
starih dve leti, in dvajset otrok, starih štiri leta. Med izvajanjem gibalne aktivnosti smo
podatke zapisovali v preglednico. Dovoljenja staršev za izvajanje petih metodičnih enot sem
pridobila z izjavo o strinjanju, da je njihov otrok lahko vključen v izvajanje ravnotežnih
nalog. Prav tako sem pridobila dovoljenje staršev za fotografiranje otroka pri ravnotežnih
nalogah.

5.5 Metoda obdelave podatkov
Pridobljene podatke o otrokovih dosežkih smo zapisali v preglednico in jih nato predstavili še
z grafom, v katerem so predstavljene razlike med otroki, starimi dve leti in štiri leta. Za vsako
metodično enoto smo izdelali svoj graf. Za statistično obdelavo smo uporabili statistični
program SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). Pri ugotavljanju razlik med
starostnima skupinama smo uporabili hi-kvadrat in kontingenčne tabele. Statistično značilnost
smo primerjali na ravno 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). Podatke o vsaki otrokovi aktivnosti
smo primerjali in ugotavljali, v čem se razlikuje dejavnost pri otrocih, starih dve leti in štiri
leta; s tem smo potrdili ali ovrgli hipotezo.
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6 REZULTATI
Rezultate predstavljamo s pomočjo tabel in grafov.
Preglednica 1: Rezultati dveletnih otrok pri ravnotežnih nalogah
Vožnja s
Starostna
poganjalcem
skupina

*

[s]

Stoja na
eni nogi
[s]

*

Hoja
[s]

*

Seskoki
[št.
prečke/
seskok ●]

*

Vrtenje *
[št.
obratov]

1.

0

3

0,3

4

6,9

5

2/1

5

4

5

1.

0

3

0,5

4

4,7

5

2/1

5

4

5

1.

0

5

1,2

5

10,2

3

2/1

5

5

5

1.

0,2

4

0,4

4

15,5

3

1/1

3

2

3

1.

0

4

0,8

4

11,5

4

1/1

3

6

5

1.

0

3

0,4

5

9,2

3

2/1

4

2

3

1.

0

3

0,6

4

8,5

4

1/1

1

3

4

1.

0

3

0,7

5

11,8

4

1/1

3

3

4

1.

0

1

0,3

3

10,3

5

2/1

5

4

4

1.

0

3

0,5

5

7,5

4

2/1

3

5

5

1.

0

3

0,4

4

8,2

4

1/1

3

4

4

1.

0

4

0,2

3

23,3

3

2/1

5

3

3

1.

0

5

0,5

5

8,8

4

1/1

5

3

3

1.

0

4

0,8

4

12,3

5

2/1

4

4

5

1.

0,2

4

0,6

5

5,5

5

3/3

5

6

5

1,1

4

6,1

5

1/1

1

5

4

1.

0 3

1.

0

4

0,7

5

4,5

4

1/1

3

5

4

1.

0

3

0,5

4

8

3

2/1

2

5

5

1.

0

4

0,8

4

6,2

4

2/1

5

5

5

1.

0

3

0,5

4

8,7

4

2/1

4

4

4

*Čustveni odziv otrok med dejavnostjo od 1 do 5 (1 – strah, 2 – žalost, 3 –
zaskrbljenost, 4 – zadovoljstvo, 5 – veselje)
● doskok na noge = 1, na kolena = 2 in na zadnjico = 3
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Preglednica 2: Rezultati štiriletnih otrok pri ravnotežnih nalogah
Vožnja s
Starostna
skupina poganjalcem

*

[s]

Stoja na
eni nogi
[s]

*

Hoja
[s]

*

Seskoki
[št.
prečke/
seskok ●]

*

Vrtenje
[št.
obratov]

*

2.

3,2

5

3,4

5

4,1

5

6/1

5

8

5

2.

2,1

5

1,8

5

3,2

5

3/1

5

8

5

2.

5,1

5

5,5

5

2,8

5

3/1

5

7

5

2.

0

3

2

5

4

4

4/1

5

7

5

2.

3,4

5

2,5

5

3

4

5/1

5

7

5

2.

4

5

2,2

5

2,7

5

2/1

5

8

5

2.

1,6

5

1,4

5

4,1

4

4/1

5

8

5

2.

2,8

5

6,2

5

3,6

3

3/1

5

6

5

2.

1,2

5

1,7

5

3,7

4

4/1

5

7

5

2.

4,8

5

3,1

5

2,9

5

3/1

5

5

5

2.

5,2

5

16,2

5

4,4

5

4/1

5

12

5

2.

3,6

5

2,2

5

3,9

5

4/1

5

8

5

2.

2,6

5

2,4

5

11,4

4

6/1

5

8

5

2.

1,7

5

5,4

5

6,2

5

6/2

5

6

5

2.

2,7

5

3,2

5

3,8

5

5/1

5

10

5

2.

3,2

5

1,6

5

4,6

5

4/2

5

7

5

2.

1,3

5

1,4

5

5,1

5

3/1

5

7

5

2.

5,5

5

1,5

5

6,3

5

6/2

5

6

5

2.

2,8

4

1,1

5

5,2

5

5/1

5

6

5

2.

2,9

5

4,2

5

4,2

5

4/2

5

4

5

*Čustveni odziv otrok med dejavnostjo od 1 do 5 (1 – strah, 2 – žalost, 3 –
zaskrbljenost, 4 – zadovoljstvo, 5 – veselje)
● doskok na noge = 1, na kolena = 2 in na zadnjico = 3
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6.1 Vožnja s poganjalcem

vrednosti

Graf 1: Prikaz srednje vrednosti časa in počutja med vožnjo s poganjalcem

5
4,5
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1.
2.
starostna skupina

Iz grafa 1 lahko razberemo, da dveletniki še ne zmorejo zadrževati ravnotežnega položaja, pri
štiriletnikih pa smo že opazili, da ga več časa uspejo zadrževati. Čustva pri dveletnikih nihajo,
pri štiriletnih pa je opaziti manj nihanja.
Preglednica 3: Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in
standardnega odklona pri vožnji s poganjalcem med otroki, starimi dve leti in štiri leta
Starostna
skupina
1.

N

Srednja
vrednost
20

Standardni
odklon

0,02

0,62

2.
20
2,99
1,46
Legenda: 1. starostno skupino predstavljajo otroci, stari dve leti, 2. pa otroci, stari štiri leta
Ena izmed nalog ugotavljanja ravnotežja je bila vožnja s poganjalcem po nizki klančini.
Rezultati so pokazali, da je za testirane dveletnike ta naloga še pretežka, saj sta le 2 izmed 20
otrok nekaj časa vztrajala v ravnotežnem položaju, medtem ko so štiriletniki v povprečju
dosegli čas 2,99 sekunde.
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T-testa za to nalogo ni mogoče izdelati, ker je ta naloga za najmlajše (dveletne) otroke
prezahtevna. Razvidno je, da zaradi prezahtevnosti otroci vaje ne uspejo narediti, saj imajo
dovolj opraviti že s samo vožnjo poganjalca. Za ugotavljanje njihovega ravnotežja bi si morali
izbrati drugačno nalogo za razvoj ravnotežja, vendar v tem primeru ne bi mogli primerjati
ravnotežja s starejšo skupino otrok. Hipotezo tako lahko potrdimo in rečemo, da se vztrajanje
v ravnotežnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih mlajših in starejših otrok
razlikuje v času zadrževanja tega položaja.
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6.2 Stoja na eni nogi

vrednosti

Graf 2: Prikaz srednje vrednosti časa in počutja med stojo na eni nogi
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Iz grafa 2 je razviden povprečen čas stoje na eni nogi pri mlajših in starejši otrocih; pri tem
smo opazili, da starejši otroci dlje časa stojijo na eni nogi. Vidimo tudi razliko v čustvih med
dveletniki in štiriletniki. Pri tem smo opazili, da pri dveletnikih čustva nihajo, pri štiriletnikih
pa so stabilnejša.

Preglednica 4: Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in
standardnega odklona pri stoji na eni nogi med otroki, starimi dve leti in štiri leta

Starostna
skupina
1.

N

Srednja
vrednost
20

0,26

Standardni
odklon
0,06

2.
20
3,35
0,75
Legenda: 1. starostno skupino predstavljajo otroci, stari dve leti, 2. pa otroci, stari štiri leta
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Dveletniki stojo na eni nogi izvajajo tako, da eno nogo dvignejo in malo zadržijo ter spustijo;
predvsem gre za dvigovanje in spuščanje noge. Povprečni rezultat, ki ga dosežejo dveletniki,
je 0,26 sekunde.
Sklepamo, da imajo štiriletniki že razvitejši center za ravnotežje in glede ne njihove
sposobnosti nekateri otroci zdržijo tudi več kot deset sekund, povprečni rezultat pa je 3,35
sekunde.
Ugotovili smo, da pri mlajših otrocih na njihovo nalogo vplivajo tudi čustva, od katerih je
odvisen rezultat naloge, pri čemer starejši to opravijo z veseljem oz. čustva na dejavnost ne
vplivajo veliko.

Preglednica 5: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med skupinama pri
stoji na eni nogi

T-test
Starostna skupina
1. in 2. starostna

Vrednost t-testa

Statistična značilnost

Stopnja prostosti

3,808

19

0,001

skupina
T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi dve leti in štiri leta, nam je pokazal statistično
značilne razlike, saj znaša 0,001. Hipotezo tako lahko potrdimo in rečemo, da se čas stoje na
eni nogi statistično značilno razlikuje med mlajšimi in starejšimi otroki.
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6.3 Hoja po različnih podlagah
Graf 3: Prikaz srednje vrednosti časa in počutja pri hoji po različnih podlagah
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starostna skupina

Iz grafa 3 je razviden povprečen čas hoje po različnih podlagah, ki so enako oddaljene. Pri
hoji smo opazili, da dveletniki porabijo veliko več časa kot štiriletniki. Pri dveletnikih se
opazi nihanje razpoloženja otrok med nalogo, štiriletnikih pa so zadovoljnejši pri opravljanju
naloge.

Preglednica 6: Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in
standardnega odklona pri hoji po različnih podlagah med otroki, starimi dve leti in štiri leta

Starostna
skupina
1.

N

Srednja
vrednost
20

9,39

Standardni
odklon
4,28

2.
20
4,46
1,92
Legenda: 1. starostno skupino predstavljajo otroci, stari dve leti, 2. pa otroci, stari štiri leta
Dveletniki so sledili različno velikim podlagam od začetka do konca in pri tem niso imeli
težav. Potrebovali so več časa, da so nalogo opravili; njihova srednja vrednost znaša 9,39
sekunde.
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Štiriletniki pa so imeli pri tem nekaj težav, saj so kar hitro želeli opraviti nalogo in niso
upoštevali naših navodil, tako da so nekateri morali nalogo ponovno opraviti, da smo dobili
ustrezne rezultate.
Ugotovili smo, da so otroci, stari štiri leta, nalogo opravijo hitreje kot otroci, stari dve leti; pri
vseh otrocih smo opazili nihanja v čustvenem razpoloženju. Pri štiriletnikih je bilo manj
vpletenosti negativnih čustev kot pri dveletnikih.

Preglednica 7: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med skupinama pri
hoji po različnih podlagah
T-test
Starostna skupina

Vrednost t-testa

1. in 2. starostna

Statistična značilnost

Stopnja prostosti

4,696

19

0,000

skupina
T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi dve leti in štiri leta, nam je pokazal statistično
značilne razlike v času hoje po različnih podlagah. Hipotezo tako lahko potrdimo in rečemo,
da se čas hoje po različnih podlagah, ki so enako oddaljene, statistično značilno razlikuje med
mlajšimi in starejšimi otroki.
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6.4 Padci oz. seskoki
Graf 4: Prikaz razlik v padcih oz. seskokih med dveletniki in štiriletniki
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Legenda: 1. starostno skupino predstavljajo otroci, stari dve leti, 2. pa otroci, stari štiri leta
Pri dveletnikih smo ugotovili, da so otroci izbirali prvo in drugo prečko, s katere so seskočili.
Opazili smo, da si je samo en otrok upal seskočiti s tretje prečke; pri tem je padel na zadnjico.
Čustva so pri otrocih zelo nihala; nekateri so se odločili za višjo prečko in se pozneje
prestavili na nižjo, saj so ob tem ugotovili, da z nje ne bodo seskočili. Otroci so različno
izvedli seskok – nekateri so sestopili, nekateri so sonožno skočili.
Otroci, stari štiri leta, pa so se odpravili opravit seskok z višje prečke, in sicer samo en otrok
je seskočil z druge, preostali otroci pa so skakali s tretje, četrte, pete ali s šeste prečke.
Najvišja prečka, s katere so poskušali seskočiti, je bila šesta. Otroci so ob njim najvišji prečki
povprečno doskočili naprej na kolena. Čustvenih odstopanj pri štiriletnikih ni bilo opaziti; vsi
so nalogo z veseljem opravili.
Opazili smo, da so otroci, stari dve leti, seskočili z nižjih prečk kot otroci, stari štiri leta.
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6.5 Vrtenje
Graf 5: Prikaz srednje vrednosti časa in počutja med izvajanjem naloge vrtenja
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Graf 5 prikazuje vrtenje otrok; otroci so v desetih sekundah izvedli različno število obratov.
Opazili smo, da so dveletniki v desetih sekundah naredili manj obratov kot štiriletniki.
Prisotnost strahu se bolj kaže pri dveletnikih kot štiriletnikih.

Preglednica 8: Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in
standardnega odklona pri vrtenju med otroki, starimi dve leti in štiri leta
Starostna
skupina

N

1.

Srednja
vrednost
20

4,1

Standardni
odklon
1,17

2.
20
7,25
1,72
Legenda: 1. starostno skupino predstavljajo otroci, stari dve leti, 2. pa otroci, stari štiri leta
Pri vrtenju dveletnikov in štiriletnikov smo ugotovili, da so dveletniki izvedli manj obratov v
desetih sekundah kot štiriletniki. Otroci, stari dve leti, so v povprečju izvedli štiri obrate v
desetih sekundah.
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Otroci, stari štiri leta, pa so izvedli povprečno sedem obratov v desetih sekundah. Najvišja
razlika, ki smo jo opazili med dveletniki in štiriletniki, je, da so štiriletniki izvedli tudi do šest
obratov več kot dveletniki, kar je razumljivo glede na njihovo starost. Otrokom je pri obratih
zmanjkalo ravnotežja; pri dveh otrocih smo opazili tudi padec med vrtenjem.
Preglednica 9: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med skupinama pri
vrtenju

T-test
Starostna skupina
1. in 2. starostna

Vrednost t-testa

Statistična značilnost

Stopnja prostosti

6,800

19

0,000

skupina
T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi dve leti in štiri leta, nam je pokazal statistično
značilne razlike med izvajanjem naloge vrtenja. Hipotezo tako lahko potrdimo in rečemo, da
se vrtenje mlajših in starejših statistično značilno razlikuje v številu obratov.
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7 SKLEP
V diplomskem delu smo skozi pregled slovenske literature ugotavljali pomembnost ustreznih
gibalnih dražljajev na gibalni in tudi celostni razvoj predšolskega otroka. Osredinili smo se
predvsem na gibalne sposobnosti in med njimi na ravnotežje kot sposobnost, ki je ključna za
vse gibalne naloge. Ugotovili smo, da je zaradi specifike predšolskega razvoja težko govoriti
o tem, katere metodične enote so primerne za katero starostno obdobje. Predpostavili pa smo,
da bodo iste naloge mlajši otroci verjetno izvajali krajši čas in z večjim strahom kot starejši.
V ta namen smo si postavili pet hipotez, ki smo jih izpeljali iz petih ravnotežnostnih nalog. Pri
prvi smo ugotavljali razlike v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih. Postavili smo hipotezo,
da se mlajši otroci od starejših razlikujejo v času zadrževanja ravnotežnostnega položaja. Za
ugotavljanje statistično značilnih razlik med skupinama smo uporabili t-test za neodvisne
vzorce. Ugotovili smo, da mlajši otroci statistično značilno krajši čas vztrajajo v
ravnotežnostnem položaju pri vožnji s poganjalcem, zato smo prvo hipotezo potrdili.
Pri drugi nalogi smo ugotavljali razlike v času pri stoji na eni nogi; pri tem smo si postavili
hipotezo, da mlajši otroci krajši čas stojijo na eni nogi. Hipotezo smo potrdili, ker smo
ugotovili, da otroci, stari dve leti, zadržijo nogo v zraku manj kot pol sekunde, otroci, stari
štiri leta, pa nogo zadržijo okoli tri sekunde in so te razlike statistično značilne.
Tretja hipoteza je bila izpeljana iz testa hoje po različno velikih podlagah, ki so enako
oddaljene. Predpostavljali smo, da mlajši otroci počasneje prehodijo označeno pot. Hipotezo
smo testirali s t-testom in ugotovili statistično značilne razlike med skupinama. Otroci, stari
dve leti, so potrebovali približno devet sekund, da so prehodili pot, medtem ko so starejši za
enako pot potrebovali približno štiri sekunde in pol.
Pri četrti nalogi smo opazovali padce oz. seskoke; postavili smo si hipotezo, da se bodo
mlajši otroci od starejših razlikovali v višini odskoka. Hipotezo smo potrdili, saj smo s hikvadrat preizkusom ugotovili, da otroci, stari dve leti, statistično značilno skačejo z nižje
prečke. Dveletniki v povprečju seskočijo s prve ali z druge letvice, otroci, stari štiri leta, pa po
večini seskočijo s tretje, četrte, pete ali s šeste prečke.
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Pri zadnji ravnotežnostni nalogi smo opazovali vrtenje otrok v desetih sekundah. Postavili
smo si hipotezo, da se bodo mlajši otroci od starejših razlikovali v številu obratov. Hipotezo
smo preverjali s t-testom. Ugotovili smo statistično značilne razlike med skupinama otrok.
Otroci, stari dve leti, so se v desetih sekundah povprečno zavrteli štirikrat, starejši otroci (stari
štiri leta) pa povprečno sedemkrat.
Znotraj skupine dveletnikov ali štiriletnikov pa se opazijo tudi razlike. Nekateri otroci iz
mlajše starostne skupine dosegajo enake rezultate kot nekateri otroci s starejše starostne
skupine. Vzroke za to pripisujemo različnim dejavnikom (spodbudnejše okolje, dednost,
lastna aktivnost). Vzrokov za razlike v tem diplomskem delu nismo raziskovali, zato o njih
sklepamo iz literature. Videmšek in Pišot (2007) opisujeta, čemu lahko pripisujemo razlike, in
vzroke iščeta v zgoraj omenjenih možnostih.
Naša raziskava je pokazala, da mlajši otroci potrebujejo za izvajanje ravnotežnostnih nalog
več časa, manj so sposobni narediti v istem času in seskočiti upajo z nižjih letvenikov. Pri
starejših otrocih pa je ravno nasprotno. Pri mlajših otrocih smo med testiranjem opazili več
strahu kot pri starejših. Vzroke za večji strah pripisujemo otrokovi neizkušenosti in
negotovosti pri izvajanju nalog. Skozi pozitivne izkušnje se otrokom zmanjša strah in si
pridobijo pozitivne spodbude za izvajanje gibalnih nalog.
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PRILOGA
PRILOGA 1: Podpis staršev o dovoljeni objavi slik otroka
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