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POVZETEK 

 
Namen diplomskega dela je predstaviti metode za razvoj vzdrţljivosti in na podlagi 

gibalnega in telesnega razvoja predšolskega otroka ugotoviti, katero izmed metod, ki so jih 

raziskovalci razvili za odrasle, lahko uporabimo v predšolskem obdobju. Na podlagi 

kritične analize sodobne slovenske in tuje literature o razvoju predšolskega otroka 

predpostavljamo, da je v predšolskem obdobju najprimernejša metoda za razvoj 

vzdrţljivosti fartlek. Fartlek pomeni igro hitrosti. Vključuje pa hitre in počasne teke, 

različne gibalne dejavnosti med aktivnostjo in omogoča precej svobode in prilagajanja 

posameznika med vadbo. Podoben način izvedbe zaznamo med metodo igre. Kadar ţelimo 

po tej metodi razvijati vzdrţljivost v predšolskem obdobju, uporabimo različno oddaljena 

mesta, od koder otroci bodisi nekaj prinašajo ali odnašajo bodisi kaj rešujejo ali sestavljajo. 

Glavni namen na področju gibanja pa je, da čim večkrat prehodi in preteče te razdalje. 

Ţeleli smo preveriti, ali je srčni utrip otrok med izvajanjem metode igre, kjer smo razvijali 

vzdrţljivost, podoben srčnemu utripu odraslega med izvajanjem fartleka. 

 

Vzorec raziskave je sestavljen iz 7 predšolskih otrok, starih od 5 do 6 let. Eksperiment smo 

izvajali tako, da smo otrokom namestili merilce srčnega utripa, nato pa z njimi izvajali 

gibalno dejavnost po metodi igre.  

 

Ugotovili smo, da se otroci razlikujejo od odraslih tako na gibalnem kot tudi telesnem 

področju. Srčno-ţilni in dihalni sistem pri otrocih še nista razvita, kar pomeni, da pride do 

hitrejše in večje obremenitve kot pri odraslih. Prav tako pri otrocih še ni dokončana 

osifikacija kostnega sistema, zato iz tega vidika prepogosta in ekstremno dolgotrajna vadba 

vzdrţljivosti ni primerna, saj pri njej prihaja do izčrpavanja za rast kosti potrebnih 

mineralov in hranil. Iz tega sklepamo, da razvijanje vzdrţljivosti pri predšolskem otroku po 

neprekinjeni in intervalni metodi ni mogoče, saj ti dve metodi vodita v anaerobno območje 

oziroma do rušenja acido-bazičnega ravnovesja, prav tako pa vodita v preobremenitev 

organizma. 

 

Edina metoda, ki bi bila primerna za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju bi 

lahko bil fartlek, katerega bistvena značilnost je ravno ta, da si stopnjo napora oziroma 

obremenitve prilagodi vsak sam, kar pomeni, da se otrok lahko ustavi kadarkoli, s čimer 

preprečimo preobremenitve. S tem smo potrdili prvo hipotezo, da je fartlek edina primerna 



. 

metoda za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju. 

 

Skozi meritve smo potrdili drugo hipotezo in dokazali, da skozi metodo igre razvijamo 

vzdrţljivost po metodi fartlek. Iz grafov frekvenc srčnega utripa otrok je bilo razvidno, da 

je bila stopnja napora pri otrocih v povprečju med 50 in 85 % oz. je bil njihov srčni utrip 

med 140 in 190 udarcev/minuto. Pri večini otrok je bilo zaznati krajše izmenjajoče si 

intervale večjega in manjšega napora, katerih dolţina in intenzivnost nista točno določena, 

tako da se od otroka do otroka razlikujeta, saj je vsak otrok stopnjo napora prilagajal 

svojim individualnim potrebam, kar pa je tudi glavna značilnost fartleka.  

 
KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, gibalni razvoj, vzdrţljivost, fartlek, metoda igre, 

srčni utrip 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this thesis is to present the methods for developing endurance and find out 

which method that the researchers have developed for adults we can use in preschool 

education based on motor and physical development of the preschool children. Based on 

the critical analysis of modern Slovene and foreign literature we presume that during the 

preschool years the most suitable method for developing endurance is the fartlek method. 

Fartlek means the game of speed. It includes fast and slow runs, different physical 

activities during practice and enables individual a lot of freedom and adaptation during 

practice. We can find a similar way of realization in the method of game. When we want to 

develop endurance with this method we use two or more locations in between which 

children move things around, solve problems or construct something. The main goal is that 

children walk or run the distance several times. We wanted to examine if the heart rate of 

children during the method of game is similar to the heart rate of an adult during practice 

fartlek. 

 

The sample used in the research consisted of seven preschool children aged between 5 and 

6. We equipped the children with heart rate monitors and monitored them while 

performing physical activity like method of game. 

 

We discovered that children differentiate from adults in the field of motor and physical 

skills. Because the cardiovascular and respiratory systems are not developed yet with the 

preschool children, the strain on the body is bigger as with the adults. The ossification of 

the child's skeletal system is not finished yet that's why extreme and long endurance 

training is not appropriate for the children as it leads to depletion of minerals and nutrition 

needed for bone growth. We can conclude that with preschool children it is not possible to 

develop endurance by using continual and interval method, because both methods lead to 

anaerobic area and with this to the collapse of acid-basis balance and also put too much 

pressure on the organism. 

 

Fartlek is the only method which can be suitable for developing endurance during 

preschool education. Its main characteristic is that everyone can adjust the level of strain 

according to his ability which means that the children can stop anytime and this means that 

it does not come to overexertion. With this we confirmed the first hypothesis which is that 



. 

the only appropriate method for developing endurance during preschool years is fartlek. 

 

With the help of the measurements we also confirmed the second hypothesis – through the 

method of game we develop the endurance by the fartlek method. From the graphs 

showing the frequency of the child's heartbeat we can read that on average the level of 

effort was between 50% and 85 % respectively their heart rate was between 140 and 190 

bpm. With the majority of children we noticed exchanging intervals of lesser and greater 

exertion. Its length and intensity differ as the child adjusts the level of strain according to 

his individual needs. This being also the main characteristic of the fartlek method. 

 

KEYWORDS: preschool children, motor development, endurance, fartlek, method of 

game, heart rate 
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1 UVOD 
 

Vsa področja otrokovega razvoja, telesno, gibalno, socialno in čustveno, so v medsebojni 

soodvisnosti. Človek je tako celota psihomotoričnega, kognitivnega in čustveno-socialnega 

razvoja. Ker so podsistemi psihosomatskega statusa med seboj tesno povezani, razvoj 

enega podsistema ter s tem povezanih sprememb vpliva na formiranje in preobrazbo 

drugih. Tako pomeni napredek na enem področju napredek tudi na drugem in zaostanek na 

enem področju zaostanek na vseh ostalih. Osebnost otroka se razvija kot enovita celota, ki 

je ni moč razdruţiti (Zurc, 2008). 

 

V zgodnjem otroštvu je razvoj zelo dinamičen in celosten in ravno v tem obdobju je 

gibalna aktivnost izjemnega pomena. Predstavlja namreč pomembno sredstvo za 

pridobivanje različnih informacij in nabiranje novih izkušenj ter za razvijanje gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti. Na splošno je za človeka značilno, da njegovo gibalno 

sposobnost omejuje šest gibalnih sposobnosti in funkcionalna sposobnost. Moč, hitrost, 

koordinacija, gibljivost, ravnoteţje in preciznost ter vzdrţljivost so sposobnosti, ki 

določajo učinkovitost posameznika pri realizaciji različnih gibalnih nalog (Pišot in 

Jelovčan, 2006). 

 

A. Cemič (2004) je skozi projekt, ki ga je izvajala v vrtcu Marjetica razvila koncept Igra, 

gibanje in razvoj, znotraj katerega je postavila metodo igre kot najustreznejšo in 

najučinkovitejšo metodo dela v predšolskem obdobju. Metoda igre je zastavljena tako, da 

lahko preko nje v glavnem delu ure razvijamo katero koli motorično sposobnost, kar 

pomeni, da lahko razvijamo tudi vzdrţljivost. 

 

Razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju kot tudi kasneje v ţivljenju ima lahko zelo 

pozitivne učinke na naše zdravje, saj z vadbo vzdrţljivosti krepimo srčno-ţilni in dihalni 

sistem ter povečujemo odpornost organizma. Vendar pa ima lahko prenaporna vadba 

vzdrţljivosti v predšolskem obdobju nasprotni oz. škodljivi vpliv na razvoj in rast otroka 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Pri odraslih razvijamo vzdrţljivost skozi tri metode: neprekinjeno, intervalno in fartlek. 

Skozi diplomsko nalogo smo poskušali ugotoviti, ali bi lahko vzdrţljivost razvijali po 



Humar, A. (2013). Metode za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

2 

kateri izmed teh metod. Da bi to lahko ugotovili, smo najprej preverili, kakšne so razlike v 

gibalnem in telesnem razvoju otrok in odraslih, in kako specifičnost otrokovega telesnega 

in gibalnega razvoja omogoča oz. onemogoča razvijanje vzdrţljivosti. V praktičnem delu 

smo na otrocih preverjali, kakšen je njihov srčni utrip med gibalno uro po metodi igre. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

2.1 GIBALNI RAZVOJ 
 

Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih, kar pomeni, da je 

gibalni razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Za 

področje gibalnega razvoja veljajo podobne temeljne zakonitosti, ki so značilne za razvoj 

nasploh, ob tem pa je seveda še nekaj posebnosti. V začetnem obdobju poteka gibalni 

razvoj v cefalokavdalni smeri, pri čemer je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, 

nato trupa in rok, šele potem nog, ter v proksimodistalni smeri, kar pomeni, da lahko otrok 

najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bliţje hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj 

oddaljenih. Tako otrok postopno postaja sposoben nadzirati in učinkovito izvajati 

zahtevnejše gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v 

motoričnem vedenju, ki se kaţejo v razvoju motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, 

hitrost, ravnoteţje, gibljivost, preciznost, vzdrţljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, 

manipulativne in stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 2006, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot 

in Šimunič, 2010). Celotno gibalno stanje človeka namreč določajo gibalne sposobnosti, ki 

so v osnovi odgovorne za izvedbo vseh naših gibov. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo 

gibalne naloge. 

 

Razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Gibalni razvoj poteka skozi 

različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno 

vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek 

in Pišot, 2007). Vsaka razvojna stopnja je na nek način rezultat predhodne in pogoj za 

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

v enakih starostnih obdobjih in trajajo pribliţno enako dolgo. Zaporedje razvojnih stopenj 

je torej pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene (prav 

tam).  

 

Ţe za novorojenčka so značilna določena gibanja, vodena iz subkortikalnih centrov, kar 

pomeni, da vsa gibanja izvaja refleksno. Na določeni stopnji razvoja pa preide na aktivnost 

z lastnim odločanjem in načrtovanjem. Vse to je tesno povezano s stopnjo razvitosti. 
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Otrokovo gibanje vedno manifestira dogajanje v otroku, zato se zlasti v zgodnjem obdobju 

gibalna »zmoţnost« uporablja za ugotavljanje otrokovega razvoja. Zaradi razvoja (zorenja) 

so značilne specifične oblike gibanja, ki se pojavljajo in izginjajo v določenem obdobju 

(Cemič, 1997). 

 

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

Refleksna gibanja so nadzorovana subkortikalno. Na draţljaje, kot so svetloba, zvok, dotik, 

premiki telesa, se fetus in novorojenček odzoveta z nehotnim gibanjem, vendar jima to ţe 

omogoča, da na neki način spoznavata svoje telo in okolje. Na tej stopnji so refleksne 

dejavnosti pomembne tako za zbiranje informacij kot tudi za preţivetje organizma (prav 

tam). 

 

Ţe v prvem mesecu ţivljenja dojenčka pa lahko opazimo postopno pojavljanje spontanih 

ritmičnih gibov, ki najverjetneje odraţajo nevrološko zorenje ter predstavljajo gibanje, ki 

je bolj zapleteno kot preprosti refleksi in manj variabilno in fleksibilno kot kasnejše 

namerno gibanje. Namerno gibanje se pojavi okoli 6. ali 7. meseca (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Strokovnjaki (Cemič, 1997) poudarjajo, da razvoj vključuje rast, zorenje, izkušnje in 

adaptacijo. Kolikšen odstotek vpliva ima kateri od navedenih dejavnikov na razvoj, ni 

pojasnjeno. Ravno zato je teţko določiti mesece in leta, ko bi moral otrok nekaj ţe znati ali 

narediti. Vseeno pa obstajajo neka povprečja. Videmšek in Visinski (2001) menita, da do 

tretjega leta starosti otrok uspe osvojiti vse oblike naravnega gibanja, kar pomeni, da se zna 

plaziti, laziti, hoditi, teči, skakati, dvigati, nositi, valjati, potiskati, vleči, metati, loviti in 

viseti. Ob teh gibanjih otrok razvija ravnoteţje, koordinacijo ter postopoma pridobiva na 

moči in pa hitrosti. 

 

Otroci med tretjim in četrtim letom naj bi bili ţe sposobni sonoţno skočiti, enonoţno še ne. 

Stoja na eni nogi naj jim ne bi povzročala večjih teţav, prav tako plezanje navzgor, teţave 

pa se lahko pojavljajo pri sestopanju. Za to starostno obdobje so značilna različna plazenja, 

lazenja, valjanja in prevali naprej. V tej fazi razvoja ţe začnejo z usvajanjem osnovnih 

elementov različnih športnih zvrsteh, vendar je njihovo izvedba počasna, negotova in 

površna. Pri lovljenju in metanju ţoge imajo običajno še nekaj teţav. Otroci se večinoma 
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ţe vozijo s skiroji, tricikli in kolesi s pomoţnimi dvokolesi in se tudi ţe vključujejo v 

skupinske igre s preprostimi pravili. Zaradi kratkotrajne koncentracije lahko hitro izgubijo 

zanimanje, zato morajo biti igre pestre in podajanje vsebin zabavno (Zajec idr., 2010).  

 

Petletni otroci so ţe hitrejši, spretnejši in natančneje izvajajo gibalne aktivnosti, ki so tudi 

zahtevnejše in kompleksnejše. Pri naravnih oblikah gibanja napredujejo, in sicer tako, da je 

njihova hoja ravna in enakomerna, tek pa ţe zanesljivejši in z manj padci. Otroci, stari pet 

let, so ţe sposobni skakati po eni nogi in sonoţno v daljino, višino in globino. Pri igrah z 

ţogo so bolj koordinirani, spretnejši in natančnejši. Gibi so čedalje bolj koordinirani (prav 

tam).  

 

Šestletniki se gibljejo še hitreje kot petletniki. Od njih se razlikujejo tudi po moči in 

spretnosti. Njihovo gibanje je ţe podobno odraslemu. Med naravnimi oblikami gibanja ţe 

osvojijo potrebne gibalne vzorce do stopnje zanesljivosti; tako je hoja zanesljiva, tek pa 

pravilen in ga ţe lahko sestavljajo tudi različni skoki. Med igrami prevladujejo tekalne 

igre. Za to starostno obdobje je pomembno tudi dejstvo, da se v njem začne razvijati 

tekmovalni duh. Pri različnih gibanjih z ţogo opazimo vedno boljšo manipulacijo. 

Šestletniki običajno ţe dobro mečejo, lovijo, in zadevajo cilje, ki so lahko negibni, 

premikajoči se, različno oddaljeni in različnih velikosti. Tudi ravnoteţje se postopno 

razvija in šestletniki povečini brez teţav hodijo po različnih orodjih z zmanjšano, neravno, 

različno trdo ali nagnjeno podporno ploskvijo (prav tam).  

 

Časovni okviri so postavljeni relativno. Otroci lahko prehitevajo ali zaostajajo v razvoju 

zaradi različnih dejavnikov. Ker je njihov razvoj celosten in različno intenziven v različnih 

obdobjih, jih v aktivnosti ne silimo, ampak jim ponujamo čim bolj pestro okolje in 

moţnosti za uporabo različnih športnih pripomočkov in igral. 

 

2.2 TELESNI RAZVOJ 
 

2.2.1 RAST 
 

Največja razlika med otrokom in odraslim je v tem, da otrok raste in se razvija, odrasel 

človek pa le skrbi za svoj obstoj (Trdina, 1961). 
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Ob rojstvu je otrok v povprečju velik okoli 50 cm. V prvem letu po rojstvu se višina 

poveča za 50 % na pribliţno 75 cm, v drugem letu pa od 12 do 13 cm. Rast se nato umiri 

na 5–6 cm letno. Nov rastni sunek se pojavi v času predpubertete, ko se ponovno pojavi 

hitrejše povečanje. Dekleta doseţejo 98 % končne višine v povprečju pri 16,5 letih, fantje 

pa med 17. in 18. letom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Ob rojstvu otrok tehta pribliţno 3500 g. V prvih petih mesecih se povprečna masa otrok 

glede na porodno podvoji, do prvega leta pa skoraj potroji. Ta hitra rast se upočasni v 

drugem in tretjem letu (Nemec in Kranjc, 2011). V obdobju mladostništva pride do sunka 

tudi v telesi teţi, ki v pribliţno dveletnem obdobju pri deklicah znaša okoli 16 kg in pri 

dečkih okoli 20 kg. Telesna masa doseţe vrh 3 mesece za vrhom v povečevanju telesne 

višine. Po obdobju mladostništva naj bi telesna masa zadrţala svojo vrednost, in sicer v 

okviru pričakovane (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Tudi sama oblika telesa pri otrocih je drugačna kot pri odraslem. Ob rojstvu so dojenčkove 

roke in noge nenavadno kratke. Glava pa je glede na telo ogromna, saj predstavlja kar eno 

četrtino dolţine telesa, v primerjavi z eno osmino pri odraslem človeku (Morris, 2008). 

Okrog tretjega leta starosti postanejo otroci vitkejši, kot so bili v obdobju malčka. 

Razvijajo se trebušne mišice, trup, roke in noge se podaljšujejo (Nemec in Kranjc, 2011). 

Do tretjega leta se dolţina rok poveča za 60 %, dolţina nog pa za 40 %. V prvih dveh letih 

hitreje rastejo tudi dlani in stopala (Horvat in Magajna, 1989, v Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). 

 

2.2.2 OKOSTJE 
 

Ob rojstvu ima dojenček povprečno 270 kosti, zaradi zraščanja pa se njihovo število 

zmanjša na 206, kolikor jih ima odrasel človek. Kosti ob rojstvu še niso trdne, temveč so iz 

vode in mehkega ter bolj upogljivega tkiva, ki ga imenujemo hrustanec. Ta najprej 

omogoča proţnost telesa v maternici, kasneje pa omogoča rast (Morris, 2008). Zaradi 

mehke hrustančne tvorbe so otroci v prvih letih zelo gibčni (Videmšek idr., 2003). 

 

Dolge kosti, kot so: stegnenica, nadlahtnica, podlahtnica ... vsebujejo rastne ploščice, v 

katerih se hrustančne celice mnoţijo z delitvami. Starejše hrustančne celice se premikajo 
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proti sredini kosti, kjer jih sčasoma nadomesti kostno tkivo. Šele ko okosteni celotna kost, 

otrdijo tudi rastne ploščice in se končno tudi same spremenijo v kost (Morris, 2008). 

Osifikacija nekaterih dolgih kosti se lahko zaključi šele v zgodnji odraslosti, tj. po 20. letu 

starosti. Škof (2007) svari, da moramo biti zaradi počasnega in dolgotrajnega razvoja kosti, 

pazljivi pri obremenjevanju le teh in s tem pazljivi pri izbiri vadbenih sredstev. S tega 

vidika prepogosta in ekstremno dolgotrajna vadba vzdrţljivosti ni primerna. Primerna 

gibalna dejavnost pa ima pozitiven vpliv na mineralizacijo kosti in njihovo širino, saj kosti 

postanejo trdnejše in manj krhke. Medtem ko dolgotrajna gibalna neaktivnost lahko 

škodljivo vpliva na rast kosti in zaostajanje v celotni rasti (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Zanimiv je tudi podatek, da imajo otroci ob rojstvu v zapestju le tri kosti, kasneje pa se to 

število poveča na osem. Prav tako otroci ob rojstvu še nimajo pogačic, ti dve se oblikujeta 

šele pri dveh letih ali kasneje (Morris, 2008).  

 

Prav tako otroci ob rojstvu še nimajo ukrivljene hrbtenice, temveč je le ta ravna. Ţe po treh 

mesecih se pojavi prva krivulja, ki otroku omogoča dviganje glave. Ko se pojavi druga 

krivulja, pa otrok ţe lahko sedi in stoji. Vendar je na začetku hrbtenica še vedno zelo 

mehka in proţna, kar pomeni, da kljub temu da otrok večkrat pade, se mu nič ne zgodi 

(Trdina, 1961). Za pravilno ukrivljenje hrbtenice je zaţeljeno, da se otrok čimveč plazi in 

lazi (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.2.3 MIŠICE 
 

Mišična vlakna se delijo na hitra in počasna. Ob rojstvu otroka je kar 15–20 % mišičnih 

vlaken še nediferenciranih. V prvem letu se poveča deleţ počasnih vlaken, saj je gibalna 

aktivnost otroka usmerjena predvsem v premagovanje svoje lastne teţe in ohranjanje 

ravnoteţja sede in stoje. Na splošno pa velja, da določa tip mišičnih vlaken tudi značilnost 

ţivčnih draţljajev in tako je mogoče z gibalno/športno vadbo strukturo mišičnih vlaken 

delno še spreminjati (dinamična plastičnost mišičnih vlaken – po vadbi se učinek prej ali 

slej izniči) (Cemič, 1997). 

 

Otroci imajo tudi relativno majhen mišični tonus, kar dovoljuje večje amplitude gibanja 

(gibljivost), neugoden pa je za moč in natančna gibanja. Splošni mišični tonus uravnavajo 
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mali moţgani (prav tam). 

 

Otrok ima tako kot odrasli tri vrste mišic in sicer: prečnoprogaste ali skeletne mišic, ki so 

pripete na okostje in opravljajo hotene gibe okončin, trupa in obraza. Z rastjo otrok 

pridobiva vedno boljši nadzor nad delovanjem teh mišic. Gladke mišice, ki jih najdemo v 

notranjih organih, izvajajo nenehno mišično aktivnost. Srčna mišica je prečnoprogasta, 

vendar izvaja nehoteno aktivnost, podobno kot gladke mišice. Vse tri vrste mišic se krčijo 

aktivno, raztezajo pa se lahko le pasivno, zato morajo delovati v nasprotujočih si parih, kar 

pomeni, da ko se ena mišica aktivno krči, mora biti nasprotna sproščena in se raztezati 

(Morris, 2008). 

 

2.2.4 SRČNA MIŠICA 
 

Prvi srčni utripi se pojavijo ţe po sedmih tednih embrionalnega razvoja. Ti utripi so še 

povsem avtonomni, saj se ţivčni kontrolni mehanizmi pojavijo šele kasneje (Horvat in 

Magajna, 1987, v Videmšek in Pišot, 2007). Pri otrocih se srce še razvija. Obremenitev 

srca je ob naporu velika. To se kaţe tudi v srčni frekvenci, ki se ob naporu zelo hitro 

poviša in se potem tudi zelo hitro zniţa. Pri dojenčku je srčna frekvenca 130 ud/min in s 

starostjo upada. Tako je pri otroku, starem od dve do šest let, 110–90 ud/min, medtem ko 

je pri odraslem srčna frekvenca 70/80 ud/min (Cemič, 1997). 

 

Utripni volumen, to je količina krvi iztisnjene pri enem utripu, je pri šestletnih otrocih 20 

ml, medtem ko je ta pri odraslih 70 ml. Minutni volumen, ki pomeni zmnoţek frekvence 

srca in utripnega volumna oz. količino krvi, iztisnjene v eni minuti, je pri otrocih od 2 do 

2,5 I, pri odraslih pa 5 I. Pri otrocih se lahko minutni volumen srca med naporom poveča 

od 4 do 5 krat (8–9 I), predvsem zaradi povečane frekvence srca, pri odraslih pa 8 krat (40 

I) – povečata se frekvenca in utripni volumen (prav tam). 

 

Delovanje srčno-ţilnega sistema pri vzdrţljivostnih aktivnostih je podrejeno cilju, da je 

treba mišičnim celicam kar najbolj učinkovito dobaviti kisik. Kisik prihaja izključno s 

krvjo. Pri treniranih in bolj vzdrţljivih športnikih je opaziti učinkovitejšo osrednjo črpalko 

za kri, tj. srce, ki je po svoji prostornini večje od srca netreniranih. Tako je prostornina 

krvi, ki jo srce iztisne z enkratnim krčenjem svoje muskulature, precej večja pri bolj 
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vzdrţljivih športnikih. Takšno srce je tudi uspešnejše, kar pomeni, da je njegova največja 

zmogljivost črpanja (največji minutni volumen srca) večja. Hkrati tudi srce deluje bolj 

gospodarno pri isti prečrpani količini krvi. Športniki imajo v mirovanju manjši srčni utrip 

kot ostali odrasli (Sperryn, 1994, v Pelko, 2002). 

 

2.2.5 DIHALNI SISTEM 
 

V fetalnem obdobju je posteljica tista, ki opravlja funkcijo dihanja. Takoj po porodu se v 

pribliţno 2–3 minutah vzpostavi ritmično dihanje. Zgornja meja frekvence dihanja 

zdravega novorojenčka je 60 vdihov na minuto. Ta frekvenca se s starostjo zmanjšuje in v 

obdobju dojenčka znaša povprečno 40 vdihov na minuto, pri predšolskem otroku okoli 20 

vdihov na minuto, medtem ko pri šolskem otroku in odraslem znaša nekje med 12 in 16 

vdihov na minuto (Findak in Delija, 2001, v Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Dihala so pri otrocih relativno slabo razvita in so zaviralni dejavnik intenzivnejšega in 

trajajočega gibanja vse do pubertete. V tem obdobju se pljuča in prsni koš hitreje razvijajo. 

Dozorijo tudi regulativni mehanizmi, ki urejajo dihanje (Cemič, 1997). 

 

Dihanje je sestavljeno iz več procesov: izmenjave zraka v pljučih, izmenjave plinov v 

pljučih, transporta plinov, izmenjave plinov med krvjo in celicami, oksidacijskih procesov 

v celicah. Za procese, ki se dogajajo v pljučih, najpogosteje uporabljamo izraz zunanje 

dihanje (ventilacija), za procese v tkivih pa notranje (celično) dihanje (prav tam).  

 

Bazalna presnova je pri otrocih od 20 do 30 % večja kot pri odraslih (zaradi rasti), kar 

pomeni, da je poraba kisika v mirovanju večja (prav tam). 

 

2.3 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 
 

Mnogi avtorji so izpostavili šest primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti: moč 

(sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic za delovanje proti zunanjim silam), hitrost 

(sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem moţnem času), gibljivost (sposobnost izvajanja 

gibov v velikih razponih), koordinacijo (sposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja 

časovnih in prostorskih elementov gibanja), ravnoteţje (sposobnost ohranjanja ali 
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vzpostavljanja stabilnega poloţaja telesa v prostoru), preciznost (sposobnost za ustrezno 

določitev intenzivnosti in smeri gibanja, pri vodenju lastnega telesa ali objekta, na katerega 

se deluje, proti določenemu cilju) in vzdrţljivost (funkcionalna sposobnost), ki 

pojasnjujejo celoten gibalni spekter (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002). 

 

Znano je, da niso vse motorične sposobnosti enako odvisne od dednosti. Visoka stopnja 

prirojenosti se pripisuje hitrosti in ravnoteţju, srednja koordinaciji in preciznosti, nizka 

moči in gibljivosti (Cemič, 1997). 

 

Pri predšolskih otrocih ne moremo natančno opredeliti gibalnih sposobnosti tako, kot pri 

odraslih, vendar na osnovi rezultatov dosedanjih raziskav lahko trdimo, da je latentni 

prostor mlajših otrok še manj diferenciran in se precej razlikuje od prostora odraslih 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Ključnega pomena pri realizaciji gibalnih nalog v predšolskem obdobju so med gibalnimi 

sposobnostmi predvsem ravnoteţje, koordinacija gibanja in pa moč, saj le te otroku 

omogočajo uspešno izvedbo gibalne naloge (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili funkcionalno sposobnost človeka in sicer 

vzdrţljivost, katere razvoj je v predšolskem obdobju prav tako pomemben. M. Videmšek, 

P. Berdajs in Karpljuk (2003) trdijo, da bi otroci ob vsakodnevnih dejavnostih za razvijanje 

vzdrţljivosti poskrbeli za boljše delovanje srčno-ţilnega in dihalnega sistema, prilagodili 

funkcionalne (termoreglativne) mehanizme, izboljšali kondicijo in povečali odpornost 

organizma, s tem pa bi se zmanjšalo število otrok z obolenji dihal. Škof (2007) navaja še 

nekatere druge pozitivne lastnosti, ki jih razvijamo oz. pridobivamo ob vadbi vzdrţljivosti, 

to so: vztrajnost, nepopustljivst, delavnost, doseganje oddaljenejših ciljev itd.  

 

2.3.1 VZDRŽLJIVOST 
 

Vzdrţljivost je funkcionalna sposobnost človeka, da opravlja neko dejavnost dlje časa, ne 

da bi jo moral zaradi utrujenosti prekinjati ali da bi moral bistveno zmanjšati njeno 

intenzivnost (Škof, 2010). Vzdrţljivost delimo po različnih kriterijih in sicer: glede na 

topološki vidik na globalno, lokalno in regionalno, glede na vidik načrtovanja vadbe na 
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splošno in specifično in glede na energijski oz. fiziološko-biokemijski vidik na mišično 

(anaerobno) in srčno-ţilno (aerobno) vzdrţljivost (Škof, 2007). Pri predšolskih otrocih 

razvijamo splošno aerobno dinamično vzdrţljivost (Cemič, 1997), kamor uvrščamo nizke 

in srednje intenzivne napore, v katerih prevladujejo aerobni energijski procesi (Videmšek 

idr., 2003).  

 

Anaerobni prag, če ga izraţamo z deleţem (%) od največje vrednosti VO2max, imajo 

otroci na značilno višjem % (85 %) kot odrasli ljudje. Podobno kot tekači na dolge proge. 

Zato pogosto pravimo, da otroci različne obremenitve rešujejo bolj aerobno kot odrasli. 

Pogosto pravimo, da so otroci aerobni tipi (Škof, 2007).  

 

Visoko relativno aerobno učinkovitost otroku zagotavljajo predvsem ugodni periferni 

aerobni mehanizmi. Otroci imajo večji deleţ počasnih mišičnih vlaken tipa I in več 

mitohondrijskih oksidativnih encimov ter dobro kapilarizacijo mišičnih vlaken. Vse to daje 

otroku sposobnost premagovanja tudi dolgotrajnejših zmerno intenzivnih naporov. Otroci 

imajo tudi hitrejšo dinamiko vključevanja aerobne presnove (VO2) v začetni fazi telesne 

dejavnosti kar istočasno pomeni manjši kisikov deficit in niţjo tvorbo laktata (prav tam). 

 

Za razvijanje vzdrţljivosti poznamo pri odraslih tri temeljne metode, to so: neprekinjena 

metoda, intervalna metoda in fartlek (Škof, 2007). 

 

2.3.1.1 METODE ZA RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI PRI ODRASLIH 
 

2.3.1.1.1 NEPREKINJENA METODA 
 

Neprekinjena metoda, ki se izvaja se v obliki dolgotrajnega in neprekinjenega napora, je 

najstarejša in najpreprostejša metoda za razvoj vzdrţljivosti posameznika. Po mnenju 

Škofa (2007) je ravno ta metoda, če jo izvajamo z zmerno oziroma srednjo intenzivnostjo, 

to je pod in na ravni aerobnega praga, predstavlja osnovno sredstvo za razvoj vzdrţljivosti 

pri otrocih in mladostnikih. Energijske potrebe se pri vadbi v področju zmerne 

intenzivnosti v celoti zadovoljujejo s pomočjo aerobnih energijskih procesov v počasnih 

mišičnih vlaknih, kar po mnenju Škofa (2007) ustreza oziroma sledi razvojnim 

značilnostim predšolskega otroka. 
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Glede na poznavanje motoričnega razvoja predšolskega otroka pa lahko rečemo, da 

neprekinjena metoda ni primerna za razvoj vzdrţljivosti predšolskega otroka. Dolgotrajen 

in neprekinjen tek za predšolskega otroka v bistvu ni mogoč. Za tak tek je treba imeti 

gibanje popolnoma usvojeno (pri otroku se tek šele razvija), treba je imeti visoko 

motivacijo za monotono ponavljanje, ki je v svojem bistvu sicer brezciljno. Poleg tega 

otrok ni zmoţen ohranjati takega teka dlje časa, saj začne prehitro in se mora ustaviti. 

Otroku v predšolskem obdobju moramo ponuditi tako obliko vadbe, ki bo potekala skozi 

igro oziroma v obliki metode igre. Taka oblika gibanja bo otroku omogočila vmesne 

postanke. Tak način vadbe pa ne bo ogroţal celostnega razvoja predšolskega otroka, 

ampak bo k razvoju pozitivno pripomogel (Velikonja, 2012). Zavedati se moramo, da je 

preveliko obremenjevanje ne dokončno razvitega kostnega sistema škodljivo zaradi 

izčrpavanja za rast kosti potrebnih mineralov (kalcija in fosforja) in hranil. Prav tako pa 

tudi prekomerno povečanje srčne mišice, ki je lahko posledica dolgotrajnih obremenitev, ni 

zaţeleno (Škof, 2007). 

 

2.3.1.1.2 INTERVALNA METODA 
 

Okrog leta 1935 so zdravnika Reindell in Roskamm ter trener nemških tekačev Gerschler 

prvič znanstveno oblikovali intervalno metodo za razvoj vzdrţljivosti. Intervalni način 

vadbe je tisti, pri katerem se izmenjujeta vnaprej določena dolţina vadbe in odmor. Danes 

poznamo dva tipa intervalne metode. Ekstenzivni ali aerobni trening, ki je pomembno 

sredstvo za razvoj aerobnih sposobnosti športnikov, in intenzivni ali anaerobni trening, ki 

je namenjen predvsem razvoju specialne vzdrţljivosti v cikličnih športnih disciplinah 

(Škof, 2007). 

 

Trening po tej metodi poteka na višji intenzivnosti obremenitve kot pri neprekinjeni 

metodi, obremenjenost srca in dihalnega sistema doseţe pri tej vadbi največje vrednosti, 

prav tako je prisotna acidoza v mišicah in krvi, zato Škof (2007) svari, da tak način vadbe 

ni primeren za tekače začetnike ali tiste, ki se po nekaj mesecih vadbe pripravljajo na svoje 

prvo tekmovanje, kaj šele za predšolskega otroka, ki ima manjše srce in slabše razvit 

dihalni sistem. S siljenjem v take obremenitve lahko negativno vplivamo na zdrav otrokov 

razvoj. 
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2.3.1.1.3 FARTLEK 
 

Fartlek (ime izhaja iz švedščine in pomeni igra hitrosti) je ena izmed zelo priljubljenih in 

splošno uporabnih metod za razvoj vzdrţljivosti. Zasnoval jo je švedski trener Gosta 

Hohner, v tekaško prakso pa jo je uvedel Ginter Hagg (Škof, 2007). 

 

Fartlek je način treninga, ki ga imajo mnogi za eno od podvrst intervalnega treninga, drugi 

pa ga vidijo kot specifičen pristop k treningu teka oziroma njegovo nadgradnjo. Njegova 

ključna lastnost je ta, da ni vnaprej definiran. To posamezniku dovoljuje, da vsebino vadbe 

vzdrţljivosti prilagaja naravnim okoliščinam in izkorišča moţnosti, ki mu jih daje, ter 

vadbo popolnoma prilagodi svojim zmoţnostim, ţeljam, ciljem ... Čeprav običajno 

mislimo, da je fartlek samo tek, kjer v neenakomernih vzorcih variiramo hitrost, lahko 

oziroma je celo priporočljivo, da uporabimo še več domišljije: v posameznih odsekih lahko 

uvedemo tekaške vaje (hopsanje, skiping, striţenje, bočni poskoki, izpadni koraki itd.) ali 

vaje z lastno teţo (sklece, počepi, zgibi, poskoki, trebušnjaki – odvisno od moţnosti), 

predvsem pa naj bi tak trening potekal izven običajnega tekaškega okolja, to je v naravnem 

okolju, predvsem na mehkih podlagah. Razdalj pri fartleku običajno ne merimo (Vrhovnik, 

2008). Verjetno je otrokov lasten odgovor na premagovanje razdalj med igro ravno farltek. 

To bomo skušali ugotoviti v nadaljevanju. 

 

2.3.1.2 METODE ZA RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 
 

Za odrasle ljudi so raziskovalci postavili tri temeljne metode za razvijanje vzdrţljivosti: 

neprekinjeno metodo, intervalno metodo in fartlek, ki smo jih predstavili v prejšnjih 

poglavjih. Ugotovili smo, da bi bila za predšolskega otroka verjetno najbolj primerna 

metoda fartlek. 

 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je A. Cemič (2004) postavila koncept Igra, gibanje in 

razvoj, v katerem je izpostavila metodo igre kot najprimernejšo metodo poučevanja v 

predšolskem obdobju. Preko metode igre lahko razvijamo vse motorične sposobnosti otrok, 

kar pomeni, da lahko razvijamo tudi vzdrţljivost. 

 

V diplomskem delu smo ţeleli s pomočjo metode igre razvijati vzdrţljivost. Frekvence 

srca otrok med izvajanjem metode igre smo ţeleli primerjati s frekvencami srca, ki jih 
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odrasli izmerijo med izvajanjem gibalnih nalog po metodah za razvijanje vzdrţljivosti pri 

odraslih. 

 

2.4 METODA IGRE 
 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z igro otrok razvija svoje gibalne 

sposobnosti, usvaja različna znanja, poleg tega ima igra velik vpliv tudi na socialni in 

čustveni razvoj. Gibalna igra je torej sredstvo, prek katerega se lahko uresniči integracijska 

vloga predšolske športne vzgoje (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Tudi Rajtmajer (1991) pravi, da je igra, kot sredstvo za prenos informacij in s tem 

nabiranje najrazličnejših motoričnih izkušenj, prav gotovo najustreznejši način 

psihomotoričnega učenja predšolskih otrok. Z njim se strinja tudi Trdina (1961), ki svetuje, 

da naj otrok v predšolski dobi vse, kar pridobi, pridobi v obliki igre, saj je to njegova 

najljubša oblika dela. 

 

A. Cemič in J. Zajec (2010, v Kopač, 2011) predlagata metodo igre, kot najučinkovitejšo 

metodo dela s predšolskimi otroki na področju gibanja. Pravita, da je metoda igre 

načrtovani sistem dejavnosti, kjer se preko nje uresničujejo načrtovani cilji. Igra kot proces 

učenja mora potekati v otroku spontano, v pedagogu pa mora proces učenja potekati kot 

načrtovano in zavestno dejanje, saj le tako metoda igre ohrani vse prednosti igre v procesu 

učenja. 

 

Trdina (1961) pravi, da je voditi telovadbo pri predšolskih otrocih nekaj najteţjega, saj 

morajo imeti otroci občutek, da se gibljejo svobodno, vzgojiteljica pa jih mora tako 

obvladati, da reagirajo tudi na njen najmanjši namig. Prav tako je pomembno, da pri 

otrocih znamo vzbuditi zanimanje za stvar/vajo, saj če se nam to posreči, ne bomo imeli 

teţav z disciplino, prav tako pa bo ob tem otrok motiviran za izvajanje dejavnosti, in bomo 

lahko dosegli zastavljeni cilj. 

 

To teţavo A. Cemič in J. Zajec (2010, v Kopač, 2011) rešita s tem, da gibalno dejavnost 

oblikujeta v igro, saj je otrok z igro notranje motiviran, igra sama pa vzdrţuje motivacijo. 

Vzgojitelja pa v igro aktivno vključita tako, da prevzame nek lik, sprejme določeno vlogo 

v igri, ki je vodilna, kar pomeni, da vzgojitelj preko lika otrokom pripoveduje, kaj se je 
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zgodilo, kaj je treba v nadaljevanju storiti, hkrati pa na ta način postavlja pravila in odloča 

o nadaljnjem razvoju igre. Vzgojitelj s prevzemom svoje vloge na ta način skrbi za 

pomembne vidike gibalne ure: vidik časa, obremenitve, varnosti in doţivljanja otrok.  

 

Kot pomembna sestavina metode igre je tudi njeno pravilo. To naj bi bilo eno in tako 

enostavno, da ga vsi otroci lahko in zmorejo upoštevati in kateremu otroci skozi celotno 

gibalno uro sledijo. Hkrati pa jim mora igra dopuščati toliko svobode, da se lahko gibljejo 

na njim primeren, izviren, ustvarjalen način (prav tam). Vsseno moramo paziti, da bo 

vadba vsestranska, to pomeni, da bomo razgibali otrokovo telo kar se da, vsi gibi in vse 

vaje pa morajo biti na tej stopnji enostavni. Otrok ljubi ponavljanje. Otroci zato radi isto 

vajo izvajajo večkrat. Pri tem se navadijo, da porabijo zanjo vedno manj energije, ker 

pokličejo na delo končno le tiste mišice, ki so za to stvar potrebne, pri tem pa se 

koordinacija vseh delov telesa izboljšuje (Trdina, 1961). Zato igro poskušamo organizirati 

tako, da so vsi otroci aktivni. Vsak otrok naj izvede določeno nalogo čim večkrat 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Oblika dela pri metodi igre je igralna skupina. Zanjo je značilno, da vsi otroci delajo hkrati, 

vsak otrok pa ima v igralni skupini svojo vlogo (Videmšek in Visinski, 2001). Igra, ki se 

izvaja v skupini, je za otroke bolj zabavna in stimulativna kot individualne gibalne naloge. 

Z igrami, kjer je pomembno sodelovanje, ne pa tekmovalnost, otroci lahko na prijeten in 

dinamičen način razvijajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter usvajajo različne 

gibalne koncepte oz. 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 med seboj, prilagajajo svoje zanimanje ciljem skupine in spoštujejo 

pravila igre. Otroci, ki so bolj osamljeni, dobijo priloţnost, da se pogovarjajo in spoznajo z 

vrstniki, tisti, ki pa so preveč vsiljivi, pa se podredijo pravilom skupine. Otroci med seboj 

razvijejo solidarnost, medsebojno pomoč ter spoznavajo in spoštujejo različnost. Otroci se 

navadno v igri povsem sprostijo, zmanjšajo se jim celo nekatere bojazni, kot so strah pred 

govorjenjem pred celo skupino, strah pred zagovarjanjem stališč itd. (Jurak, 1999, v 

Videmšek idr., 2002). 

 

Na podlagi preučene teorije o otrokovem telesnem in gibalnem razvoju in o razvijanju 

vzdrţljivosti pri predšolskih otrocih lahko sklepamo, da je metoda igre, pri kateri vzgojitelj 

vodi aktivnost tako, da je tudi sam aktivno vključen v samo izvajanje, s tem pa mu je 
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omogočeno, da lahko igri kadar koli spremeni zahtevnost oziroma jo prilagodi otrokom, 

prav tako pa v naprej pripravljeno okolje otrokom omogoči, da sami znotraj igre iščejo 

ustvarjalne gibalne rešitve, najprimernejša metoda za izvajanje fartleka v predšolskem 

obdobju. 
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3 CILJA 
 

V skladu s problemom in predmetom naše raziskave smo si zastavili naslednja cilja: 

 

 Ugotoviti, katere metode za razvijanje vzdrţljivosti so primerne tudi v predšolskem 

obdobju. 

 Ugotoviti, ali lahko z metodo igre izvajamo fartlek. 

 

4 HIPOTEZI 
 

V skladu s cilji raziskave smo postavili naslednji hipotezi: 

 

H1 Fartlek je edina ustrezna metoda za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju. 

H2 Z metodo igre lahko razvijamo vzdrţljivost po metodi fartleka. 

 

5 METODE DELA  
 

5.1 Raziskovalna metoda 
 

V diplomski nalogi smo izbrali eksperimentalno kavzalno metodo pedagoškega 

raziskovanja, saj smo rezultate iskali s pomočjo eksperimenta. 

 

5.2 Vzorec 
 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer priloţnostni. Vanj smo zajeli 7 predšolskih 

otrok, starih od 5 do 6 let, iz Vrtca Antona Medveda Kamnik. Eksperiment smo izvajali 

tako, da smo otrokom namestili merilce srčnega utripa, nato pa z njimi izvajali gibalno 

dejavnost po metodi igre.  
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5.3 Vzorec spremenljivk 
 

V raziskavi smo ugotavljali, kakšna je krivulja srčnega utripa pri predšolskih otrocih med 

izvajanjem gibalne dejavnosti po metodi igre. Pridobljene krivulje srčnega utripa smo nato 

primerjali s krivuljami srčnega utripa, ki so značilne za odrasle, kadar razvijajo vzdrţljivost 

po neprekinjeni metodi, intervalni metodi ali fartleku. 

5.4 Način postopka zbiranja podatkov 
 

Podatke smo zbrali s pomočjo izvedenih meritev. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu 

juliju leta 2013. Pred samim začetkom smo vzgojiteljico prosili za dovoljenje za delo z 

otroki in ji predstavili svoj raziskovalni del diplomske naloge, starše pa smo prosili za 

dovoljenje o uporabi merilcev srčnih utripov na njihovih otrocih. Prav tako smo tudi 

otrokom predhodno predstavili merilce srčnega utripa: kakšni so, kako delujejo in kako jih 

uporabljamo. Vsak otrok ga je predhodno tudi preizkusil. S tem smo poskušali zmanjšati 

njihov strah pred nepoznanim, in posledično poskrbeli za to, da so bile meritve bolj realne. 

Med samim izvajanjem gibalne dejavnosti, so se podatki o otrokovem srčnem utripu 

shranjevali v enoto merilca srčnega utripa, kasneje pa smo te podatke pridobili s pomočjo 

računalniškega programa Polar protrainer.  

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 
 

Pridobljene podatke o otrokovih srčnih utripih smo primerjali s krivuljami srčnega utripa 

po vseh treh metodah za razvijanje vzdrţljivosti in pa med seboj ter na ta način ugotavljali, 

ali se lahko pri metodi igre, kadar razvijamo vzdrţljivost, to izkaţe enako, kot takrat kadar 

odrasli razvija vzdrţljivost po metodi fartleka. 
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6 REZULTATI 
 

Rezultate bomo analizirali glede na postavljena cilja.  

 

Prvi cilj je bil ugotoviti, katere metode za razvijanje vzdrţljivosti so primerne tudi v 

predšolskem obdobju. Iz njega smo nato izpeljali hipotezo, da je fartlek edina 

ustrezna metoda za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju. 

 

Skozi preučeno literaturo smo ugotovili, da se otroci razlikujejo od odraslih tako na 

gibalnem kot tudi telesnem področju. Ugotovili smo, da pri otrocih srčno-ţilni in dihalni 

sistem še nista razvita, kar pomeni, da pride do hitrejše in večje obremenitve kot pri 

odraslih, kar lahko ob dolgotrajni ali pa izjemo visoki obremenitvi pripelje do povečanja 

srčne mišice, kar pa v obdobju razvijanja organizma ni zaţeleno. Prav tako pri otrocih še ni 

dokončana osifikacija kostnega sistema, zato tudi iz tega vidika prepogosta in ekstremno 

dolgotrajna vadba vzdrţljivosti ni primerna, saj pri njej prihaja do izčrpavanja za rast kosti 

potrebnih mineralov in hranil. Iz tega sklepamo, da razvijanje vzdrţljivosti pri predšolskem 

otroku po neprekinjeni in intervalni metodi ni mogoče, saj ti dve metodi vodita v 

anaerobno območje oziroma do rušenja acido-bazičnega ravnovesja, prav tako pa vodita v 

preobremenitev organizma. 

 

Edina metoda, ki bi bila primerna za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju bi 

lahko bil fartlek, katerega bistvena značilnost je ravno ta, da si stopnjo napora oziroma 

obremenitve prilagodi vsak sam, kar pomeni, da se otrok lahko ustavi kadarkoli, s čimer 

preprečimo preobremenitve. 

 

Skozi metodo igre, ki je po mnenju A. Cemič (2004) najprimernejša metoda poučevanja v 

predšolskem obdobju smo zato ugotavljali, kakšen srčni utrip imajo otroci med izvajanjem 

gibalne dejavnosti po tej metodi. Ker smo si za cilj dejavnosti izbrali razvijanje 

vzdrţljivosti nas je zato zanimalo, kateremu načinu razvijanja vzdrţljivosti po metodah za 

odrasle je le ta najbolj podobna.  
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S primerjavo grafov krivulj srčnega utripa otrok z grafi krivulj srčnega utripa odraslega 

človeka, ki razvija vzdrţljivost po postavljenih metodah za razvijanje vzdrţljivosti, smo 

ugotovili, da je krivulja otroka najbolj podobna krivulji srčnega utripa odraslega ob 

izvajanju fartleka.  

 

 
Graf 1: Frekvenca srčnega utripa odraslega, ki izvaja dejavnost po neprekinjeni metodi (Vir: Škof, 
2007) 

 

Graf 2: Frekvenca srca pri odraslem med izvajanjem dejavnosti po intervalni metodi (Vir: Škof, 2007) 

 

Graf 3: Frekvenca srčnega utripa med izvajanjem fartleka pri odraslem (Vir: Škof, 2007) 
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Graf 4: Srčni utrip otroka izmerjen med izvajanjem dejavnosti po metodi igre 

 

Pri obeh grafih – srčnega utripa pri otroku in pri odraslem, ki razvija vzdrţljivost po 

metodi fartlek – vidimo, da frekvenca srčnega utripa med samo aktivnostjo zelo niha, pri 

čemer je razpon le te med 100 utripi/minuto pri odraslem oz. 110 utripov/minuto pri 

otrocih (frekvenca srca je za pribliţno 15 utripov na minuto višja od tiste v mirovanju), do 

190 utripov/minuto pri odraslem oz. 210 utripov/minuto pri otroku (frekvenca srčnega 

utripa je le malo niţja od maksimalne). Stopnja napora je tako med 50 in 85 %. Sama 

dejavnost je pri obeh sestavljena iz gibalnih intevalov, ki zahtevajo večje napore in 

intervalov, kjer je napor manjši oz. minimalen, vendar ti intervali za razliko od intervalne 

metode niso točno določeni, saj si dolţino in pogostost počitkov pa tudi obremenitev 

prilagaja vsak sam glede na individualne potrebe. 

  

Z metodo igre otroke motiviramo za gibanje, hkrati pa jim dopuščamo svobodno gibanje. Z 

dobljenimi grafi smo ugotovili, da smo z metodo igre razvijali vzdrţljivost po metodi 

fartlek, iz česar sklepamo, da zato ker so si otroci dozirali stopnjo obremenitve sami glede 

na svoje ţelje, sposobnosti oz. potrebe, je fartlek najboljša oz. tudi najprimernejša metoda 

za razvijanje vzdrţljivost v predšolskem obdobju. S tem smo našo hipotezo potrdili. 

 

Drugi cilj je bil ugotoviti, ali lahko z metodo igre izvajamo fartlek. Iz njega smo 

izpeljali hipotezo, da z metodo igre lahko razvijamo vzdrţljivost po metodi fartleka. 

 

V vrtcu smo s sedmimi otroki izvajali gibalno uro po metodi igre, ob tem pa smo z merilci 

srčnega utripa otrokom merili srčni utrip. Dobili smo naslednje grafe:  
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Graf 5: Meritev srčnega utripa otroka1 

 

 
Graf 6: Meritev srčnega utripa otroka2 

 

 
Graf 7: Meritev srčnega utripa otroka3 
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Graf 8: Meritev srčnega utripa otroka4 

 
Graf 9: Meritev srčnega utripa otroka5 

 
Graf 10: Meritev srčnega utripa otroka6 
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Graf 11: Meritev srčnega utripa otroka7 

 

Grafe smo razdelili na tri dele, in sicer na uvodni, glavni in zaključni del. Analizirali bomo 

samo srčne utripe izmerjene v glavnem delu ure, saj je bil cilj tega dela ure razvijanje 

vzdrţljivosti.  

Ţe na prvi pogled vidimo, da so si krivulje srčnih utripov otrok med seboj različne, kljub 

temu da so vsi otroci istočasno delali isto gibalno dejavnost in da je bilo pravilo za vse 

enako. Gibalna dejavnost je bila zastavljena po metodi igre, katere pravilo je zastavljeno 

tako široko, da otroku omogoča ustvarjalno reševanje gibalnih nalog in jim dopušča, da si 

sami dozirajo obremenitev glede na napor, ki ga ob tem doţivljajo.  

 

Če primerjamo frekvence srčnega utripa različnih otrok med seboj ugotovimo, da so otroci 

v različnih časovnih obdobjih in različno pogosto dosegali najvišji srčni utrip. Na grafu 5 

vidimo, da je otrok večkrat dosegel srčni utrip okoli 190 utripov/minuto (njegov najvišji 

srčni utrip) prvič ţe v 10 minuti ure. Na grafu 6 vidimo, da je otrok dvakrat dosegel srčni 

utrip nad 200 utripov/minuto in sicer v 10 in 22 minuti. Najvišji srčni utrip na sedmem 

grafu je bil izmerjen v 15 minuti in pa kasneje v 18 minuti, ko se je bil srčni utrip 215 

utripov/minuto. Na grafu 8 je bil najvišji srčni utrip 220 utripov/minuto izmerjen v 13 in 16 

minuti. Na grafu 9 je bil utrip z 200 utripov/minuto doseţen v 20 minuti, pri grafu 10 pa ţe 

v 8 minuti in pri grafu 11 v 9 minuti. Kar pomeni, da niso vsi otroci hkrati izvajali svoje 

največje maksimalne obremenitve in zato tudi njihov napor ni bil hkrati največji. Prav tako 

pa so nekateri dosegli svoj najvišji srčni utrip večkrat, medtem ko drugi le enkrat. Med 

otroci se razlikuje frekvenca najvišjega izmerjenega srčnega utripa. 
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Opazimo lahko, da med otroki obstajajo razlike med počitki. Počitek pri otroku, katerega 

srčni utrip je prikazan na grafu 10, je bil bolj intenziven, kot na grafu 9, saj na grafu 10 

lahko vidimo, da je srčni utrip padel iz 180 utripov/minuto na 125 utripov/minuto in nato 

kasneje ob ponovni aktivnosti narasel na 180 utripov/minuto, medtem ko na grafu 9 

vidimo, da pravih počitkov sploh ni, saj utrip skozi celoten glavni del ure ni upadel pod 

140 utripov/minuto. Na grafu 11 lahko opazimo, kako je otrok na začetku ure prvih 12 

minut aktivnosti izvajal na sorazmerno visokem naporu, kasneje pa si je ta napor zmanjšal 

na minimalnega (srčni utrip med 100 in 120 utripov/minuto). 

 

Večini grafov je skupno to, da je bila v povprečju frekvenca srca med 140 in 190 

utripov/minuto, kar pomeni, da je bil otrokov napor v povprečju na ravni srednje 

intenzivnosti, kar pomeni, da je otrok dalj časa neprekinjeno ohranjal nek napor in s tem 

razvijal vzdrţljivost. 

 

Iz analiziranih podatkov lahko sklepamo, da je tako glavna značilnost metode igre kot tudi 

fartleka ta, da si vsak človek sam dozira količino in stopnjo napora glede na njegove 

individualne potrebe in ţelje. S tem potrjujemo hipotezo, da z metodo igre razvijamo 

fartlek. 
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7 RAZPRAVA 
 

Namen diplomskega dela je bil skozi preučitev sodobne slovenske in tuje literature o 

gibalnem in telesnem razvoju otroka ugotoviti, katere metode za razvijanje vzdrţljivosti, ki 

so jih raziskovalci postavili za odrasle, lahko uporabimo tudi v predšolskem obdobju. Prav 

tako pa smo ţeleli preveriti, kakšen je srčni utrip otrok med izvajanjem gibalne dejavnosti 

po metodi igre, ki velja za eno najbolj učinkovitih metod učenja v predšolskem obdobju. 

Ţeleli smo ugotoviti ali z metodo igre lahko razvijamo vzdrţljivost po metodi fartlek.  

 

Ugotovili smo, da se otroci razlikujejo od odraslih tako na gibalnem kot tudi telesnem 

področju. Srčno-ţilni in dihalni sistem pri otrocih še nista razvita, kar pomeni, da pride do 

hitrejše in večje obremenitve kot pri odraslih. Prav tako pri otrocih še ni dokončana 

osifikacija kostnega sistema, zato iz tega vidika prepogosta in ekstremno dolgotrajna vadba 

vzdrţljivosti ni primerna, saj pri njej prihaja do izčrpavanja za rast kosti potrebnih 

mineralov in hranil. Iz tega sklepamo, da razvijanje vzdrţljivosti pri predšolskem otroku po 

neprekinjeni in intervalni metodi ni mogoče, saj ti dve metodi vodita v anaerobno območje 

oziroma do rušenja acido-bazičnega ravnovesja, prav tako pa vodita v preobremenitev 

organizma. Predvidevata pa tudi ţe popolnoma usvojen tek, vendar le ta v predšolskem 

obdobju še ni. 

 

Edina metoda, ki bi bila primerna za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju bi 

lahko bil fartlek, katerega bistvena značilnost je ravno ta, da si stopnjo napora oziroma 

obremenitve prilagodi vsak sam, kar pomeni, da se otrok lahko ustavi kadarkoli, s čimer 

preprečimo preobremenitve. S tem smo potrdili prvo hipotezo, da je fartlek edina primerna 

metoda za razvijanje vzdrţljivosti v predšolskem obdobju. 

 

Skozi meritve smo potrdili drugo hipotezo in dokazali, da skozi metodo igre razvijamo 

vzdrţljivost po metodi fartlek. Iz grafov frekvenc srčnega utripa otrok je bilo razvidno, da 

je bila stopnja napora pri otrocih v povprečju med 50 in 85 % oz. je bil njihov srčni utrip 

med 140 in 190 udarcev/minuto. Pri večini otrok je bilo zaznati krajše izmenjajoče si 

intervale večjega in manjšega napora, katerih dolţina in intenzivnost nista točno določena, 

tako da se od otroka do otroka razlikujeta, saj je vsak otrok stopnjo napora prilagajal 

svojim individualnim potrebam, kar pa je tudi glavna značilnost fartleka.  
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Med samim izvajanjem meritev pa smo naleteli tudi na nekaj teţav. Ugotovili smo, da je 

oblika otrokovega prsnega koša drugačna kot pri odraslem, kar je na začetku predstavljalo 

problem pri namestitvi oddajnikov merilcev srčnega utripa. Zaradi majhnega obsega 

prsnega koša pa je bilo potrebno najti način kako namestiti merilce, da bi z njihovo 

pomočjo dobili ustrezne rezultate. Problem smo nato ob pogovoru s profesorjem Štuhcem 

in profesorjem Vertičem s Fakultete za šport (osebna komunikacija, 12. 7. 2013) delno 

rešili tako, da smo uporabili mehke oddajnike, ki se bolje prilagodijo otrokovemu telesu in 

na tak način zagotovili dober stik med telesom in kontakti oddajnika. Dolţino traku smo 

preprosto skrajšali tako, da smo zadaj naredili vozel. 

 

Med samo meritvijo je imel z namestitvijo oddajnika teţave le en otrok, kateremu je zaradi 

gibanja telesa in pa zaradi zares majhnega obsega prsnega koša in s tem teţje namestitve 

oddajnika, le ta enkrat padel dol. 

 

Po sami meritvi smo ugotovili, da je med samim merjenjem prihajalo do napak, ki so se 

kazale kot neobičajno visok srčen utrip (čez 230 utripov na minuto) ali pa kot izostanek 

meritve (srčni utrip je 0). Polar (Abnormal heart rate readings during exercise, 2013) na 

svoji spletni strani navaja nekatere izmed vzrokov za te nepravilnosti: slab stik med koţo 

in elektrodo oddajnika, obraba oddajnika, različne elektromagnetne motnje, kadar obstaja 

več kot en oddajnik bliţje kot 1 meter, lahko enota pobere signal iz vseh oddajnikov 

znotraj razpona, nastanek statične elektrike zaradi drgnjenja oblačil in oddajnika ter prazna 

baterija. Pri nas je do napak prišlo v začetnem delu ure, ko je bil pri nekaterih otrokih 

ugotovljen izostanek meritve, kar je verjetno posledica še ne vzpostavljene prevodnosti 

signala med telesom in kontakti oddajnika. Prav tako je bilo več napak ugotovljenih pri 

merjenju v zaključnem delu, ko smo otroke zbrali skupaj, da smo jim podali navodila, je 

pri kar petih otrocih opazen skok srčnega utripa na frekvenco 230 utripov na minuto, ki pa 

ni realen, saj so otroci mirovali oz. je bila njihova obremenitev minimalna. Vzrok za 

napako je bilo verjetno to, da so se merilci srčnih utripov motili med seboj in vlekli signale 

drug od drugega. 

 

Prav tako se moramo zavedati, da obstajajo različni dejavniki, ki vplivajo na višino srčnega 

utripa, ti so: poleg starosti in spola še dejavnosti avtonomnega ţivčnega sistema, velikost 

srčne mišice oz. telesne mere posameznika, poloţaj telesa med dejavnostjo, količina 

adrenalina v krvi, psihološke in druge značilnosti posameznika, kot so motivacija, 
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utrujenost, stres ..., hidracija telesa in pa zunanje okoliščine (temperatura, vlaţnost v zraku, 

nadmorska višina, čas dneva …) (Škof, 2007). V našem primeru je na visok srčen utrip 

lahko vplivala motiviranost otrok za igro in pa vreme oz. visoka temperatura, ki je bila, 

kljub temu da smo gibalno dejavnost izvajali dopoldne, v tem času ţe kar visoka.  

 

Ob velikem tehničnem razvoju bi bilo dobro, da bi v prihodnosti razvili take merilce srčnih 

utripov, pri katerih uporaba oddajnika ne bi bila več potrebna in bi bile na tak način 

meritve v predšolskem obdobju laţje izvedljive, rezultati pa tudi pri manjših otrocih bolj 

natančni in z manj napakami. S tem bi lahko spremljali srčni utrip otroka tudi pri ostalih 

aktivnostih, predvsem gibalnih. 

 

Z diplomskim delom smo hoteli pokazati, da je v predšolskem obdobju metoda igre z 

vidika otroka in njegovega celostnega razvoja bolj primerna metoda dela za razvoj 

vzdrţljivosti, kot pa, v vrtcih pogosteje uporabljen, neprekinjen vzdrţljivostni tek ali kros, 

ki otroke sili v dolgotrajne obremenitve, ki za njegov razvoj niso primerne. Ţelimo si, da bi 

vzgojitelji v vrtcih večkrat izvajali gibalne ure po metodi igre, saj je ta oblika dela za 

otroke zanimiva, motivira jih za gibanje, hkrati pa jim dovoljuje ustvarjalno reševanje 

gibalnih problemov, svobodno izbiro poti gibanja, prilagajanje obremenitve lastnim 

sposobnostim ..., prav tako pa se moramo zavedati, da lahko skozi metodo igre razvijamo 

ne le vzdrţljivost temveč tudi druge motorične sposobnosti in da lahko poveţemo temo 

metode igre tudi z ostalimi kurikularnimi področji. 
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8 ZAKLJUČEK 
 

»Otrok ni pomanjšan odrasli, temveč posebno bitje s svojim ustrojem, s svojimi lastnostmi 

in svojimi zahtevami. V primerjavi z odraslim ima veliko glavo in kratke noge pa tudi 

notranji organi so drugačni in prav drugačno je njihovo delovanje« (Trdina, 1961, str. 14). 

 

Tega se morajo zavedati tudi vzgojitelji, ko sestavljajo gibalne naloge za predšolske 

otroke. Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da so razlike v telesnem in gibalnem razvoju 

med odraslimi in otroki takšne, da nekatere metode, ki so primerne za odrasle, lahko pri 

otrocih vodijo v preobremenitve telesa. Za razvijanje vzdrţljivosti smo tako kot edino 

primerno metodo potrdili fartlek. Zavedati se moramo, da neprekinjen tek in intervalni 

trening za otroke nista niti primerna niti zanimiva. Otrokom moramo torej ponuditi take 

dejavnosti, v katerih bodo uţivali, saj jih bomo le na tak način navdušili za gibalne 

dejavnosti, ki pa so pomemben del zdravega in kakovostnega načina ţivljenja tudi v 

odraslosti. 

 

Pogosto pravimo, da je edino delo predšolskega otroka to, da se igra. Skozi igro se otrok 

tudi uči. Zato je A. Cemič za učenje na gibalnem področju postavila metodo igre. Izkazalo 

se je, da skozi igro otroke motiviramo za gibanje, hkrati pa jim dopuščamo ravno pravo 

mero svobode, da so še lahko ustvarjalni in da razvijamo cilje, ki smo si jih zadali. Iz 

vidika vzdrţljivosti je taka oblika dela priporočena tudi zato, ker otrokom omogoča, da si 

obremenitve dozirajo glede na svoje lastne zmoţnosti.  

 

V prihodnosti si tako ţelimo, da bi vzgojitelji v vrtcu večkrat načrtovali in izvajali gibalne 

dejavnosti po metodi igre, saj bomo z delom po tej metodi dela ob koncu ure imeli bolj 

srečne, vzdrţljive in pa zdrave otroke. 
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PRILOGA 
 

UČNA PRIPRAVA ZA GIBANJE  
 

 

Študentka: Alenka Humar 

Vrtec: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Enota Pestrna 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 7 

 

Datum: 17. 7. 2013 

Ura: 9.00 – 9.45 

Prostor: travnik ob vrtcu s hribčkom 

 

Tema: GUSARJU POMAGAMO ZGRADITI NOVO LADJO 

Področje: družba, matematika 

Glavni cilj ure: vzdržljivost 

 

Metodična enota: izbira različnih poti in s tekom prinašanje ustreznih materialov za ladjo 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: skrinja s skritim zakladom, 20 ključev, 50 zlatnikov, 30 kosov lesa, 40 kosov vate, 

načrt ladje, zemljevid, cenik, 4 table z imeni otokov, 11 delov za novo ladjo, ogrodje ladje, zaklad z 

bonboni  

 

  



 

 

UVODNI DEL                                                          ČAS: 5 min 
 
ISKANJE KLJUČA 
 
Otroci tekajo od otoka do otoka in iščejo ključ, ki bi odklenil skrinjo z zakladom. Ko na otoku ključ 
najdejo, pridejo do skrinje in preverijo, če ključ odklene skrinjo, če je ne, gredo iskat nov ključ. 
 
*V skupino pridem oblečena in opremljena kot gusar. Povem jim, da se je v nevihti moja ladja 

raztreščila, vse kar mi je uspelo rešiti je bila skrinja, v kateri naj bi bil zaklad. Ampak ker je skrinja 

zaklenjena prosim otroke, da mi pomagajo najti ključ, ki bi to skrinjo odklenil.  

 

GLAVNI DEL                                                                   ČAS: 30 min 
 
ZGRADIMO GUSARSKO LADJO 
 
Otroci tekajo po travniku in iz otokov prinašajo ustrezne materiale, ki jih nato v trgovini zamenjajo 

za del ladje. Za vsak del ladje je določeno, koliko materiala morajo prinesti. Dele ladje nato 

odnašajo na Gusarski otok, kjer gradijo ladjo. 

 

* Ko pa odpremo skrinjo, v njej ni 

zlatnikov, temveč načrt za gradnjo ladje. 

Predlagam jim, da bi po načrtu skupaj 

zgradili gusarsko ladjo, saj moje ladje ni 

več. Gremo v trgovino, kjer izvemo, koliko 

materiala moramo prinesti za posamezen 

del, nato pa se lotimo iskanja materiala. Na 

vsakem otoku lahko najdemo en material, 

na Mehkem otoku volno, na Drevesnem 

otoku les in na Zlatem otoku zlato. 

 

 

 

 

Skica:   

 
 

ZAKLJUČEK                                                              ČAS: 5 min 

 
Z GUSARSKO LADJO DO SKRITEGA ZAKLADA 
 

Z otroki z ladjo odplujemo po poti zemljevida, da pridemo do pravega skritega zaklada. 

*Ko je ladja zgrajena, otroke povabim na poskusno plovbo. Pokažem jim zemljevid, ki vodi do 

pravega skritega zaklada. Skupaj odplujemo tja. 

 


