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Povzetek 

V diplomski nalogi želimo predstaviti končni produkt projekta, ki je nastajal v času vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo in je primer učinkovitega združevanja jezikovno in kulturno 
različnih ljudi. Predstaviti želimo kako lahko v predšolskem obdobju podremo pregrado 
jezikovne komunikacije in kako lahko z gibanjem in gibalnimi dejavnostmi, če jih učinkovito 
vključimo v pedagoško delo povežemo vsa področja kurikuluma.  

Končni produkt projekta je Vrtec Mali svet. V diplomski nalogi želimo predstaviti celotno 
aktivnost od ideje do uresničitve projekta mednarodnega vrtca, katerega želja je omogočiti 
otrokom ciljnih skupin čim hitrejše in čim manj stresno vključevanje v novo kulturno in 
socialno okolje. Vrtec je namreč tista institucija, ki s svojimi kadri, pogoji dela in življenja te 
potenciale pri otroku razvija (Bahovec (et al.), 1999). Ker lahko jezik oz. »dvojezičnost« 
prostora, v katerem otrok živi, predstavlja težavo pri vključevanju v širšo skupnost, smo v 
vrtcu z ustreznimi metodami dela, še posebej metodo igre, omilili in tudi popolnoma podrli 
komunikacijske ovire. Z gibanjem namreč otroku nudimo možnosti za izražanje, sproščanje, 
doživljanje, podoživljanje vsebin, obvladovanje in razvijanje celovite osebnosti. Z njim pa mu 
omogočimo tudi uveljavljanje in samopotrjevanje, da bo samostojno ustvarjal in gradil 
spoznanja o človekovem okolju. 

V predšolskem obdobju se otrok uči z gibanjem in igro. S pridobivanjem gibalnih izkušenj se 
uči, kar lahko učinkovito izkoristimo tudi za prepletanje z ostalimi področji kurikuluma. To 
lahko storimo na več načinov. Na eni strani je to lahko spodbudno okolje, na drugi pa z dobro 
postavljenimi pravili igre dosežemo spontano in ustvarjalno učno okolje. S takšnim delom se 
bo otrok počutil varnega, zadovoljnega in ljubljenega. Zato bomo v tej diplomski nalogi 
predstavili učinkovito aplikacijo teorije v praksi, in sicer v vrtcu Mali svet. 

 

Ključne besede: otrok, gibanje, metoda igre, vrtec Mali svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis represents the final product of a project, which has been developed during the time 
that Slovenia was in the process of entering the European Union. It is an example of effective 
integration of linguistically and culturally diverse people, who strive to knock over the barrier 
when communicating with pre-school children. Physical movement and all movement 
activities in general, can be of much assistance with this issue, if they are effectively included 
in children’s games and can consequently connect all areas of the curriculum.  

The end result of this project is the establishment of a private kindergarten, called Mali svet 
(Little World). My aim in this thesis is to present the entire spectrum of activities: from the 
original idea to implementation as an international kindergarten, open to all children in 
Slovenia, especially those with a foreign background. The objective is to integrate those 
children, with as little stress as possible, into a new cultural and social environment. A 
kindergarten is in fact that one institution, which with its staff, work and living conditions, 
develops the potentials of each individual child. When the language of the people in the 
child’s environment differs from its native tongue, it can sometimes represent a problem with 
integration into the community. This is why the staff in the kindergarten strives to alleviate 
and eventually remove completely, the language and other possible barriers, with the method 
of play and movement, as the most effective way to integrate a child. Through movement and 
play the child is offered opportunities to express itself, completely relax and experience life 
while developing a holistic personality. Only in this way children can assert themselves in a 
positive manner, so they will be able to independently create and learn through different 
experiences. 

In the pre-school phase of child development innovative creation is achieved through the 
game process. Children acquire physical experience which they can combine with other areas 
of education. With the incentive to move as much as possible, we provide the child with the 
environment, where it feels safe, happy and above all – loved. In this thesis my aim is to 
present an effective application of these theories into practical use in the Mali svet 
kindergarten. 

Key words: child, movement, play method, kindergarten Mali svet  
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 1 UVOD 

 

Človek je celovita osebnost, ki se skozi življenje spreminja in razvija. Njegov razvoj se prične 
že pred rojstvom. Ko govorimo o razvoju mislimo na rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo. 
Predvsem izkušnje so tiste, ki lahko vplivajo na hitrejše prehajanje nekaterih stopenj v 
razvoju. Izkušnje si otrok že pred rojstvom ustvarja z gibanjem. Otrokovo gibanje je tudi 
njegova prva in osnovna oblika sporazumevanja s svetom. Gibanje je vzgojno izobraževalno 
področje, preko katerega otrok poleg motoričnih razvija tudi intelektualne sposobnosti. 

Gibanje je elementarna potreba in poglavitni del celostnega razvoja posameznika. 
Zadovoljevanje potreb po gibanju se prične v družini, kjer starši s svojo vzgojo zagotavljajo in 
nudijo otrokom možnosti za aktivno ustvarjalnost. Različne gibalne dejavnosti, spodbude in 
igre so tiste, ki gradijo otrokovo ustvarjalnost in razvijajo domišljijo. Preko njih spoznavajo 
sami sebe in svojo okolico (Videmšek in Pišot, 2007). 

Vzgoja v vrtcih je dopolnjevanje vzgoje staršev, zato je pomembno tesno sodelovanje med 
starši, otroki in vzgojiteljem. Z iskanjem novih in drugačnih oblik sodelovanja med vrtcem in 
domom, v želji vzgojiteljev, da starše seznanijo s svojim delom, skupna ustvarjalna srečanja 
pripomorejo k sproščenosti, medsebojni komunikaciji, zaupanju in spoštovanju. Gibalna 
dejavnost v vrtcih je v predšolskem obdobju zelo pomembna in v socialnem pogledu 
nepogrešljiva. Tega se vedno bolj zavedajo tudi vzgojitelji, saj gibalna dejavnost v vrtcih 
oblikuje, izraža in spodbuja ustvarjalno mišljenje in razvija osebnost. Gibalna aktivnost vpliva 
na vsa področja otrokovega razvoja (kognitivni, konativni in socialni). Telo in duševnost sta 
povezana in obojestransko vplivata drug na drugega, ter skupaj tvorita celoto. Otrok si preko 
igre in gibanja razvija vrednote in spoznava svet okoli sebe (Planinšec, 1995). 

Gibalna dejavnost v vrtcih je v tesni povezavi z vsemi ostalimi  kurikularnimi področji. 
Strokovnjaki menijo, da se z gibalno dejavnostjo posega tako v vzgojo, kot v poučevanje in 
služi kot učna metoda, še posebej, če jo izvajamo v obliki metode igre (Zajec, 2010). Z 
gibanjem nudimo otroku možnosti za izražanje, sproščanje, doživljanje, podoživljanje vsebin, 
obvladovanje in razvijanje celovite osebnosti. Omogočamo mu uveljavljanje in 
samopotrjevanje, da bo samostojno ustvarjal in gradil spoznanja o človekovem okolju. 

Kako bomo združili gibanje in igro in z njima podrli bariere medkulturnih razlik, je bilo 
raziskovalno vprašanje, ki smo ga z akcijsko raziskavo na študiji primera želeli ugotoviti s 
projektom Mali svet. 
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2 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

 

2.1 Celostni razvoj otroka 
 
Na področju preučevanja otrokovega razvoja so se že v preteklosti ustvarjala in izoblikovala 
različna mnenja in teorije. Številni strokovnjaki so se zavzemali vsak za svoje teorije o 
otrokovem razvoju, le-te pa so izhajale iz različnih usmerjenosti (psihološke, filozofske). 
Enotni pa so si bili v tem, da so gibanje, igra in celostni razvoj, pomembni dejavniki za 
celovit otrokov razvoj (Cemič in Zajec, 2011). Velik pomen so namenili harmoničnemu 
razvoju vseh področij otrokovega razvoja. Razvoj poteka vse življenje, intenzivnost pa je 
različna. Kljub temu, da razvoj poteka vse življenje, ne potek vse življenje navzgor. V 
predšolskem obdobju je efikasno usmerjena navzgor, če je le otrok zdrav. 

Avtorji teorije o celostnem razvoju (Cowel, Ismail, Gruber, 1976; v Videmšek in Pišot, 2007), 
ugotavljajo, da se osebnost otroka razvija kot edinstvena in nerazdružljiva celota. Socialno, 
emocionalno, motorično, morfološko, konativno in kognitivno področje razvoja so tesno 
povezana med seboj. Razvoj in s tem povezane spremembe enega, vplivajo tudi na formiranje 
in preobrazbo drugih. Ustrezna motorična reakcija otroka v dani situaciji pomeni ustrezno 
adaptacijo v smislu funkcioniranja vseh sistemov. 

Upoštevanje dinamičnosti in integrativnosti otrokovega razvoja so poudarili tudi vsi vidnejši 
psiholog: Freud, Erikson, Havighurst (Pišot, 2000). 

Ker se vsa področja razvoja med seboj tesno povezujejo, dopolnjujejo in prepletajo, tudi 
spremembe in napredek na enem področju, vplivajo na spremembe in napredek na vseh 
ostalih področjih razvoja otroka. 

 

2.1.1  Dejavniki otrokovega razvoja 
 
Otrokov razvoj je dinamičen proces, na katerega vplivajo dednost, okolje in lastna aktivnost 
(Videmšek in Pišot, 2007).  

Med dejavnike otrokovega razvoja pa uvrščamo rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo. Ti štirje 
dejavniki se med seboj prepletajo in so v stalni medsebojni odvisnosti. Dejavniki vplivajo na 
spremembe v otrokovem razvoju. Brez lastnega prizadevanja posameznika in njegovega 
sodelovanja, se prirojene možnosti ne bodo popolno razvijale, niti si ne bo pridobil znanja, 
spretnosti in navad (Cemič, 1997).   

Predšolski otrok potrebuje veliko gibanja, ki ni pomembno le za duševni razvoj, ampak vpliva 
tudi na skladen telesni razvoj. 
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Medsebojni vpliv med telesnim in duševnim oziroma gibalnim in intelektualnim razvojem, je 
toliko večji, kolikor je človek mlajši. »Manifestacija razvoja motorike je stopnja učinkovitega 
in nadzorovanega gibanja. Poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih sestavljenih 
gibalnih dejavnosti« (Cemič, 1997). 

Vsi dejavniki so torej tesno povezani in odvisni drug od drugega, skoraj nemogoče pa je 
določiti vpliv posameznega dejavnika na razvoj otroka.  

 

2.1.2 Intelektualni razvoj 
 
»Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 
presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 
odločanje in učenje. Na razvoj intelektualnosti vplivajo številni dejavniki, najpomembnejši so 
biološko zorenje, izkušnje iz okolja, socialna transmisija in uravnoteženost. Podobno kot pri 
ostalih razvojnih področjih tudi kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, temveč je povezan z 
gibalnim in s čustveno-socialnim razvojem« (Videmšek in Pišot, 2007). 

Ko govorimo o razvoju in učenju v predšolskem obdobju je neobhodno potrebno omeniti igro, 
saj preko nje otrok dosega najvišje nivoje miselne aktivnosti. Razvoj poteka od igre k učenju 
in nato k učenju skozi igro (Batistič Zorec, 2003). 

 

2.1.3 Čustveni razvoj 
 
Otrokova čustva se razlikujejo od čustev odraslih; so kratkotrajna, javljajo se nepričakovano 
in se tudi hitro spreminjajo (Videmšek, 2003). Čustva postajajo v razvoju vse bolj definirana, 
z razvojem se spreminja njihova moč doživljanja in izražanja (Videmšek in Pišot, 2007). 

Tancigova meni, da je eden najpomembnejših vidikov čustvenega področja pojmovanje 
samega sebe. Temelji na tem, kaj sami mislimo o sebi in kaj menimo, da mislijo drugi o nas. 
Eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na čustveni razvoj je gibanje. Otroci visoko 
vrednotijo gibalne spretnosti in je od njih precej odvisno sprejemanje posameznika v skupini. 
Posledice negativnega pojmovanja samega sebe so lahko precejšnje, zato je izoblikovanje 
pozitivnega pojmovanja samega sebe zelo pomembno, in ga ne smemo prepustili naključju 
(Videmšek, 2003). 

 

2.1.4 Socialni razvoj 
 
Človek ima naravno potrebo po življenju v družbi, je družbeno in socialno bitje, ki svojo 
družabnost uveljavlja z medsebojnim komuniciranjem, sporazumevanjem in sodelovanjem v 
različnih socialnih procesih (Divjak, 1971). 

Otroci po tretjem in četrtem letu razvijajo nove oblike socialnih interakcij, predvsem pri 
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razvijanju sposobnosti komunikacije, empatije in skupnega reševanja problemov. Istočasno v 
vrstniški skupini razvijajo samopodobo. 

»Igra omogoča otrokom komuniciranje, vzpostavljajo se različne situacije, pri katerih se otrok 
uči nadzorovati svoje vedenje, izražati čustva in sodelovati z drugimi« (Videmšek in Pišot, 
2007). 

 

2.1.5 Gibalni razvoj 
 
»Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega razvoja, ki se začne že v 
predporodni dobi  in se stalno izpopolnjuje« (Horvat in Magajna, 1987). »Razvoj poteka od 
naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti. Gibalne 
razlike so odvisne od posameznikove intelektualnosti, zdravstvenega stanja otroka, kot tudi od 
življenjskih razmer v katerih otrok živi« (Videmšek, 2003). 

Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta, predstavlja spremembe v motoričnem 
vedenju, ki se odražajo v razvoju motoričnih sposobnosti in gibalnih spretnosti (Videmšek in 
Pišot, 2007). 

 

 

2.2 Motori čni razvoj otroka 
 

2.2.1  Razvoj motorike 
 
Razvoj motorike je proces, ki poteka celo življenje, njegova intenzivnost pa je različna.  

Dejavniki otrokovega razvoja so : 
- rast 
- zorenje 
- izkušnje 
- adaptacija (Cemič, 1997). 
»Rast se nanaša na kvantitativne spremembe glede na povečanje števila in velikosti celic v 
telesu. Zorenje se nanaša na kakovostne spremembe v organizmu. Z zorenjem se pojavljajo 
dejavnosti, ki imajo določen vrstni red. Hitrost pojavljanja teh dejavnosti je pri različnih 
osebah različna. Izkušnje se nanašajo na dejavnike okolja, kateri ima vpliv na razvoj skozi 
proces učenja. Tako zorenje kot izkušnje imajo svoj pomen za razvoj, čeprav so vedno v 
medsebojni odvisnosti. Adaptacija se nanaša na sestavljeno medsebojno učinkovanje 
posameznika in okolja. Tako vidimo, da se vsi dejavniki razvoja vedno medsebojno 
prepletajo« (Cemič, 1997). 
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2.2.2 Motori čne sposobnosti 
 
»Motorika predšolskega otroka ima danes ključen položaj znotraj otrokovega osebnostnega 
razvoja. Pojmujemo jo celostno kot integrativni del kognitivnega in čustvenega področja.« 
(Kremžar, 1985) 

Pojem motorične sposobnosti se je pojavil v delih teoretikov športne vzgoje ob koncu 19. in 
na začetku 20. stoletja, vendar ne s takšnim imenom. Kot sinonimi so bili uporabljeni različni 
izrazi: fizične sposobnosti, fizične kvalitete, gibalne kvalitete in gibalne sposobnosti. V 
zadnjem času se je ustalil termin motorične sposobnosti. So tisti del človekove motorike, ki je 
abstrahiran od motorične navade, čeprav je njihovo ponavljanje mogoče edinole preko 
konkretnih motoričnih aktov. 

»Danes izhajamo, da so motorične sposobnosti človeka tiste njegove lastnosti, ki povzročajo 
individualne razlike v uspešnosti opravljanja različnih motoričnih nalog. Motorične 
sposobnosti se ne morejo izražati brez telesne povezanosti z motoričnimi znanji oz. navadami, 
saj je učinek posameznika ugotovljen na osnovi izvedbe konkretnega gibalnega akta, ki ne 
more biti programiran. Motoričnih sposobnosti ni mogoče neposredno meriti, ker se 
manifestirajo v določenem delu rezultata. Sposobnosti, ki so povzročile individualne razlike v 
rezultatih, pa so dejansko skrite, nevidne in jih zato imenujemo latentne dimenzije. Te so 
odgovorne za to, da dosegajo posamezniki boljše ali slabše rezultate v raznih motoričnih 
nalogah. O njih lahko sklepamo samo na podlagi konkretnega gibalnega dejanja, ki vsebuje 
tudi vpliv motivacije in znanja« (Cemič, 1997). 

Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi lahko vplivamo na stopnjo razvitosti motoričnih 
sposobnosti. (Cemič, 1997). 

Motorične sposobnosti so : 
- koordinacija 
- ravnotežje 
- moč 
- hitrost 
- preciznost 
- gibljivost 
- vzdržljivost (funkcionalna sposobnost) (Cemič, 1997). 
 

2.2.3 Faze in stopnje motori čnega razvoja 
 
Otrok preko gibanja izraža svojo osebnost in stopnjo razvoja. Že za novorojenčka so značilna 
določena gibanja. Otrokovo gibanje vedno izraža dogajanja v otroku. Avtorici (Cemič in 
Zajec, 2010) pravita, da šele na določeni stopnji razvoja otrok preide na aktivnost z lastnim 
odločanjem in načrtovanjem. Vse to je odvisno in tesno povezano s stopnjo njegovega 
razvoja. Pomembno je,  da smo pri usmerjanju otroka v gibalno aktivnost strokovno 
podkovani, da poznamo razvojne zakonitosti in spodbujamo otrokovo samoiniciativnost in 
motiviranost. Otroci, ki se ustrezno gibalno razvijajo, imajo tudi bolj razvito socialno 
interakcijo z okoljem, so bolj komunikativni in lažje spoznavajo sebe in okolico.  
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Gibalna vzgoja tako vpliva na številne sposobnosti in značilnosti otroka, posebno pa je 
namenjena razvijanju in stopnjevanju motoričnih sposobnosti, ki pogojujejo uspešnost in 
uravnoteženost celotne človekove osebnosti. 

 

2.2.4  Motori čno učenje 
 
»Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom.« 
(Pečjak, 1977) 

Učenje nastane pod vplivom okolja, ter je umerjeno v zadovoljitev nekega motiva. Gibalno 
učenje, ki ga opazujemo pri otroku, je arhetipsko in se nanaša na razvoj. 
Za urejeno gibalno vedenje je potrebna vrsta pogojev. Zorenje in izkušnje imajo veliko vlogo 
v otrokovem razvoju. Zorenje je dedno pogojeno in odporno proti zunanjim vplivom. Izkušnje 
se nanašajo na dejavnike okolja, ki lahko spremenijo in preoblikujejo pojavljanje različnih 
razvojnih značilnosti med procesom učenja, zato je za otroke zelo pomembno, da se z okolico 
spoprimejo samostojno. Otrok spoznava, ureja in doživlja. 
Ker so gibalne sposobnosti kompleksna dejavnost, potrebuje otrok veliko vaje in utrjevanja, 
da jih osvoji in obvlada. Spretnost je odvisna tudi od gibalnih izkušenj, ki si jih otrok pridobi 
v zgodnjem razvojnem obdobju. Napredek na motoričnem področju se kaže v povečani 
storilnosti, gospodarnosti gibanja in manjši porabi energije za delo. Pri vsakem posamezniku 
so opazne individualne razlike. Vsak je enkraten, neponovljiv, s svojim potekom razvoja. Ta 
potek določa kombinacija posameznikove dednosti in vplivov okolja (Pišot, 2000). 
 

 

2.3 Gibanje v Kurikulumu 

2.3.1 Metode dela  
 
Načrtovanje kateregakoli procesa je vezano najprej na to koga poučujemo, nato na to kaj 
poučujemo iz tega pa izpeljemo kako bomo to delali. Zato je pri poučevanju predšolskega 
otroka smiselno, da namesto oblik dela, ki se bolj ali manj kažejo v tem kaj oz. na kakšen 
način ustvarimo okolje, poslužujemo metod dela in iz njih izhajamo. Strokovnjaki imajo sicer 
različna mnenja kako delati v predšolskem obdobju. (Cemič in Zajec, 2010) metode dela pri 
gibalni dejavnosti predšolskih otrok razdelita na metodo poligona, metodo postaj in metodo 
igre. Saj menita, da je način posredovanja, kot trdijo ostali strokovnjaki (demonstracija, 
razlaga …) v tem obdobju nesmiseln. Otroci ne razumejo vseh besed, preslikava z drugega 
telesa na svoje telo, preden spoznajo svojega pa je prav tako nesmiselna. Zato sem v tej 
diplomski nalogi uporabila ta način delitve metod dela. 
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Metoda poligona 
 
Poligon ponavadi postavimo v obliki kroga, lahko pa tudi v obliki trikotnika, kvadrata, 
dvojnih krogov… Otroci pa posamezne naloge vedno izvajajo v koloni oz. drug za drugim, in 
sicer tako, da se premikajo naprej po pripravljeni poti. Oblika dela mora biti preprosta in 
otrokom znana. Predvsem pa mora dopuščati različne gibalne izhode, otrok pa naj jih 
sproščeno izvaja in ob tem podoživlja zgodbo, ki smo mu jo v uvodu predstavili.  
 
Za bolj tekoče izvajanje naj otroci začnejo z vadbo na različnih mestih, da se izognemo 
začetnemu zastoju. Med vadbo je treba nenehno spreminjati potek izvajanja nalog in 
odpravljati zastoje z obhodnimi nalogami, ki jih načrtujemo že v pripravljalni fazi. Poligon je 
po mnenju nekaterih avtorjev preprostejši od vadbe po postajah, a tudi manj učinkovit in ne 
omogoča izrazite individualizacije (Videmšek in Visinski, 2001). 
 
Ne glede na to, katero metodo dela izberemo, vedno vodimo otroke preko igrivosti; če se da 
tudi igre v vsej njeni širini.. Igra je najbolj smiseln način poučevanje. Kadarkoli se želimo 
česa naučiti, moramo to ponavljati. Kdaj bo otrok ponavljal, pa je odvisno od tega, kako všeč 
mu bo. V predšolskem obdobju  je vsaka taka igra gibalna, zato je edina smiselna povezava za 
poučevanje oz. učenje ta, da združimo igro z gibanjem ter izberemo pravilo oz. metodično 
enoto, katero želimo, da otroci obvladajo (tako z gibalnega kot ostalih kurikularnih področij). 
 
 
Metoda postaj 
 
Pri metodi postaj otroci v skupinski obliki izvajajo različne gibalne dejavnosti. Razdelimo jih 
v več skupin, odvisno od števila otrok, velikosti prostora in vsebine dela. Vadbo ponavadi 
uporabljamo pri utrjevanju vsebin. Pozorni moramo biti, da vadbena mesta označimo s 
prispodobami, pozorno izberemo športne pripomočke, otroke vodimo preko igre, tako da jim  
predstavimo le vsebino zgodbe in okolje, oni pa to vsebino prenesejo na lasten način v 
različne gibalne izhode. Začetek in konec vadbe na posamezni postaji morata biti v naprej 
načrtovana, menjave mest pa jasne. Ta metoda je težja za mlajše otroke, je pa učinkovita, 
kadar želimo delati z manjšo skupino otrok in jim ponuditi učenje zahtevnejših gibalnih nalog 
(npr. skok s prožne ponjave, preval nazaj ipd.). 
 
 
Metoda igre 
 
Horvat in Magajna (1987) menita, da je igra zelo kompleksna aktivnost, ki jo obravnavamo na 
različne načine. Otroku je igra v užitek, sam potek in smisel za končni rezultat nista tako 
važna, kot zadovoljstvo v njej. Cemičeva in Zajčeva (2010), v predšolskem obdobju 
predlagata metodo igre, kot najbolj učinkovito 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 za otroka potekati spontano, vzgojitelju pa je 
proces načrtovano in zavestno dejanje.  
»Metodo igre isti avtorici opredelita kot skonstruirano metodo dela, ki jo uporabljamo v 
glavnem delu gibalne ure. Vzgojitelj igro vodi, če prevzame v igri tak lik, ki odloča o 
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nadaljnjem razvoju igre, otroci pa ga morajo upoštevati. Otroci se vživijo v svojo vlogo in 
oblikujejo potek igre po svoje, vendar morajo vedeti, kje so njihove meje. Kot pomembna 
sestavina metode igre je njeno pravilo, ki naj bo eno in enostavno, da mu lahko sledijo vsi 
otroci. V igri je prisotna miselna aktivnost za upoštevanje pravil, ki so uporabljena z 
namenom, da nas pripeljejo do cilja.« 
 
 
 

2.4 Povezovanje kurikularnih podro čij  

 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 1999) je fleksibilen, odprt program za predšolske otroke, ki 
s svojimi cilji omogoča prepletenost področij, ki jih obsega ter istočasno nudi možnosti 
individualnosti, oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik ter 
omogoča dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki in odraslimi. 

Specifičnost vrtca Mali svet je »mednarodnost« in s tem tudi »dvojezičnost« otrok, ki so 
vključeni v ta program. Nepoznavanje in nerazumevanje tujega jezika lahko predstavlja oviro 
pri navezovanju stikov in medsebojnim sodelovanjem otrok pri igri in vseh ostalih dejavnosti. 
Ta »dvojezičnost« ali bolje rečeno »enojezičnost« je opazna že pri najmlajših, ki začno 
komunicirati izključno preko gibanja, saj verbalno ne komunicirajo. Gibanje pa v tem primeru 
opredeljujemo po Kremžarju (1987) v najširšem pomenu besede, kot gibanje celega telesa, 
njegovih delov in govorjenja. Tudi za oblikovanje glasov je namreč potrebna ustrezna 
uskladitev in delovanje mišic. Že v prvem ali pa bolje rečeno še posebej v prvem starostnem 
obdobju ima gibanje prav posebno vlogo pri komunikaciji. Kasneje pa lahko podre številne 
jezikovne pregrade. Otroci namreč ravno preko gibanja odkrivajo razsežnosti v spoznavanju 
novega in »osvajajo« prostor. 

Tudi praksa v Vrtcu Mali svet je pokazala, da so se otroci ravno pri gibalnih dejavnostih 
najhitreje in tudi najbolj intenzivno povezali med seboj, ne glede na njihov materni jezik. 

 

2.4.1 Gibanje v Kurikulumu za vrtce 
 
Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 
predšolske vzgoje v vrtcu, saj otrokov razvoj poteka skozi določene zaporedne faze (Bahovec 
idr., 1999). 

»Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je 
notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna« (Bahovec idr., 1999). 

Igra vzpostavi razmerje med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. Način in vsebina 
igre pa dajeta možnost prepletanja različnih področij kurikula. 

Otrokovi primarni potrebi sta potrebi po gibanju in igri. Z gibanjem telesa je pogojeno 
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zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Z gibanjem in igro otroci razvijajo tudi 
intelektualne sposobnosti, kot tudi socialen in emocionalen razvoj. Program s področja 
gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom, sposobnostim in starosti otrok. 
Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. 

Otroška igra je otrokova osnovna dejavnost, ki poteka po notranji motiviranosti otroka. Brez 
nje ne bi bilo srečnega otroštva. »Otroci se ne igrajo z namenom, da bi razvili svoje 
sposobnosti ali da bi naredili kak izdelek trajne vrednosti. Igrajo se zato, da zadostijo notranji 
potrebi« (Toličič, 1979). Igra vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, 
na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v 
družbeno bitje. Igra ima zlasti v predšolski dobi, nenadomestljivo vlogo za celoten razvoj 
otrokove osebnosti.  

Otrok potrebuje za igro primeren prostor. To je lahko dom, vrtec ali igrišče. Odrasli ne 
smemo pretirano posegati v otroško igro, moramo pa biti na dosegu, če nas otrok potrebuje. 
Igrača ni samo sredstvo igre, temveč je tudi otrokov zvesti spremljevalec, njegov prijatelj in 
prvi soigralec v igri. 

Igra je dejavnost, ki ima velik pomen in daje pečat srečnemu otroštvu otroka. Otrok preko igre 
spoznava okolje, v katerem živi in si preko nje ustvari svoje poglede na svet. Otrokova igra je 
smiselna, saj preko igre izraža samega sebe in doživlja svet. Skozi igralne aktivnosti si otrok 
razvije mišljenje, se uči obvladovanja čustev ter ugotavlja svoje zmožnosti. 

 

 

2.5 Vloga družine 

2.5.1 Vloga staršev in vpliv družine 
 
»Družina je prvo otrokovo okolje in njena vloga je v primarni socializaciji nenadomestljiva. V 
družini otrok pridobiva prve izkušnje o medčloveških odnosih, doživlja varnost, ljubezen in 
zaščito. Ljubezen staršev do svojih otrok se izraža v skrbnem in toplem varstvu otroka, ter 
izkazovanju osebne ljubezni in izražanju sreče nad tem, da ga imamo« (Vzgojni program, 
1979).  
Starši so za otroka prvi vzgojitelji. Uspešni vzgojitelji, pa so lahko le tisti, ki so sami dobro 
vzgojeni, emocionalno, socialno in moralno zreli in, ki poznajo namen vzgajanja. 
Družina vzgaja in socializira hkrati.  
 
Bergantova (1981) trdi, da je socializacija najpomembnejša vzgojna naloga družine. V družini 
otrok zadovoljuje svoje temeljne biološke in socialne potrebe. Socializacija, kot jo razume 
Rot (1972), je za posameznika pomembna pri opravljanju sedanjih in bodočih nalog. Družina 
deluje kot nekakšna spontana šola za socialne in čustvene odnose do drugih ljudi in do družbe 
v celoti. Kamenov (1987) meni, da je socializacija proces, v katerem se otrok prilagaja 
družbenemu okolju, se vanj integrira in razvija človeške značilnosti. 
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V družini poteka proces otrokove identifikacije. Družina je torej temeljna celica, kjer se otrok 
rodi, uči o sebi, drugih in svetu, raste in si zagotavlja svoj obstoj. Ta proces je pomemben za 
razvoj otrokove motivacije in njegove vrednostne orientacije. V družinskem okolju 
pridobivajo prve izkušnje o vrednosti življenja (Zalokar Divjak, 1998), predstave o ljudeh, 
vedenjske vzorce, v njem najdejo svoje mesto, veljavo in vrednost. 
 
Vloga staršev je pri tem izredno pomembna in nepogrešljiva. Predvsem so starši tisti, ki bodo 
otroka spodbujali, mu nudili pomoč in tkali medsebojno zaupanje. Dolžni so skrbeti za varen 
in zdrav razvoj, ter otroku nuditi pogoje, v katerih se bo dobro počutil in se razvijal. Otroke je 
potrebno vzgajati in voditi tako, da bodo znali biti srečni in zadovoljni (Zalokar Divjak, 
1998).  
 
Vzgajanje otroka je periferna naloga in dolžnost staršev, oziroma otrokove družine. Družina s 
svojim zgledom, vzgojo in vlogo posameznika v družini, močno vpliva na svojega otroka. 
Otrok naj ima pravico, da lahko izraža svojo voljo, zadovoljuje svoje potrebe, starši pa mu 
morajo pri tem nuditi čustveno oporo in ga spodbujati k njegovi kreativnosti. Kvaliteta 
medsebojnih odnosov med starši in otroki je odvisna tudi od vzgojnega stila, ki prevladuje v 
družini. Urejene ekonomske razmere pa zagotavljajo otrokom pogoje za optimalen razvoj 
telesnih, kognitivnih, emocionalnih, socialnih in moralnih sposobnosti (Zalokar Divjak, 
1998). 
 

2.5.2 Družinski odnosi 
 
»Varnost in ljubezen, ki jo otrok dobi in občuti v družini, ga spremlja vse življenje.«  
 
Družinski odnosi so za socializacijo otroka zelo pomembni. Družina je otrokovo prvo 
družbeno okolje. Starši dajejo osnovo, da se razvija otrokova ljubezen do družinskih članov in 
tudi širšega družbenega okolja. Otrok razvija občutek dolžnosti do svojih bližnjih, spoznava 
svoje zmožnosti ter sposobnosti drugih. Pri tem se razvija socializacija, ki je proces v katerem 
se prepletajo medsebojni vplivi vseh družinskih članov (Puhar, 1985). 
 
Starši so po svoji naravi in družbeni funkciji tudi vzgojitelji svojih otrok. Občutek materinstva 
in očetovstva jim nalaga, da skrbijo za otroke in jih vzgajajo v odgovorne odrasle. V zgodnem 
otroštvu je mati najpogostejši vzgojitelj. Od njene vloge, skrbi in njene ljubezni do otroka je 
odvisno oblikovanje bodoče osebnosti, telesno ter duševno zdravje otroka. Če otrok nima 
osebe s katero bi se emocionalno povezal in identificiral, nastanejo težave in motnje v razvoju 
njegove osebnosti (Zalokar Divjak, 1998).  
 
Ob koncu zgodnjega otroštva, dobiva oče kot vzgojitelj vse pomembnejšo vlogo. Otrok 
naveže z očetom emocionalne stike, ki se med seboj dopolnjujejo. Otrok pri tem zadovoljuje 
svojo potrebo po varnosti in sprejetosti, je srečen in zadovoljen. Prekinitev emocionalnega 
stika z materjo ali očetom otrok zazna kot nesprejetost, prikrajšanost, pri tem je ogrožena 
njegova varnost (Prodanović, 1981). 
 
Družina opravlja vzgojno nalogo, če ima zagotovljene pogoje. Ti pogoji so psihološki, 
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socialni in kulturni dejavniki klime v družini, skupaj z osebnostnimi lastnostmi, 
medsebojnimi odnosi in vedenjem posameznih članov družine. Življenje v emocionalno 
stabilni družini je pogoj za razvoj emocionalno stabilne in zrele osebnosti. Zdrava družinska 
klima podpira direktno in iskreno komunikacijo med družinskimi člani. V družini, kjer se 
priznava drugačnost, kjer se odkrito izkazuje ljubezen, kjer so napake dopustne, kjer 
prevladuje odprta komunikacija, kjer sta poštenost in odgovornost nekaj običajnega, je 
ustvarjena klima za razvoj samovrednotenja in samospoštovanja (Zalokar, 1998). 
 
Temelj v odnosu staršev do otrok je ljubezen, brez nje ni skladnega razvoja. Če se starši 
sporazumejo o vsem, kar je bistveno za skupno življenje, postavljajo enotne zahteve tudi 
otroku, kar je zelo pomembno za njegov nadaljnji razvoj.  
 
Vsi, ki poznajo otrokov razvoj se strinjajo, da sta dobro razpoloženje in optimizem staršev 
izjemno pomembna pri vzgoji, saj se s tem : 

- potrjuje starševska ljubezen do otrok 
- ustvarja občutek varnosti pri otroku 
- otrok išče vzor za svoje vedenje v vedenju staršev 
- omogoča, da otrok prežene neprijetne misli 
- oblikuje prijetno bivanje v družini 
- dovoljuje spontano in naravno obnašanje 
- utrjuje duhovni mir, brez katerega ni duševnega zdravja (Zalokar Divjak, 1998). 

 

2.5.3  Družina danes 
 
V okviru družine je potrebno oblikovati nek ustaljen red (Zalokar, 1998), saj se bo le tako 
otrok počutil varnega. Ugotovil bo, da vedno ne more doseči vsega, vendar bo znal ceniti 
trenutke namenjene skupnemu druženju. Pri tem bi bilo nespametno do otrok se vesti 
pretirano skrbno, občutljivo in mu v vsem popuščati. Znano je, da si morajo otroci, ki imajo  
pretirano zaščitniške starše sami izboriti svojo samostojnost. 
Otroku moramo nameniti vsak dan nekaj časa čisto osebne pozornosti. To so majhne, drobne 
pozornosti, kot npr. skupna igra, sprehod, pripovedovanje pravljic, petje pesmi in ga zvečer 
vzeti v svoje naročje preden zaspi. 
 
Čas, ki ga mati in oče posvečata svojemu otroku, koristno izrabljata in s tem bogatita 
vsestranske (Prodanović, 1981), prijetne odnose v družini. V teh skupnih trenutkih otroka ne 
grajamo in kritiziramo, temveč ga vodimo po poti, kjer se bo naučil samostojno ravnati in 
odločati. 
 
Gibalne dejavnosti so pomemben sestavni del skupnega druženja staršev s svojimi otroci. 
Družina je kažipot v nadaljnjem življenju, saj ob gibalno-telesnih aktivnostih otrok starša 
opazuje in ju posnema. Z različnimi gibalnimi vajami in igrami starša svojega otroka najprej 
nosita, ga gugata, mu pomagata, da pleza, skače, se razteguje in tako spoznava  svojo 
najbližjo okolico. Otrok pri tem doživlja čustveno in telesno ugodje, poleg tega pa si krepi 
posamezne (Trdina, 1979) mišice in organe. S tem postaja spretnejši, iznajdljivejši in bolj 
uspešen. S svojim zgledom starša otroka uvajata in vzgajata v njegovo lastno ustvarjanje, 
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razvijata vrednote, njegovo domišljijo, izvirnost, prožnost.  
 

2.5.4 Uporaba izkušenj staršev 
 

Starši najbolj poznajo svojega otroka, njegove sposobnosti, navade, želje, priljubljene 
dejavnosti. Poznavanje je zasnovano na osebnih merilih staršev in je vedno čustveno 
obarvano.    
 
Da bi vzgojitelj razumel obnašanje staršev do otrok, in da bi uspešno sodeloval s starši, mora 
poznati njihov način razmišljanja.   
Starši se med seboj razlikujejo po poklicu, izobrazbi, starosti, izkušnjah in spontanostih pri 
organiziranju lastnega življenja in življenje družine.  Razlikujejo se tudi po odnosu do svojega 
otroka in načinu vzgoje. Staršem moramo biti vzgojitelji naklonjeni, s tem jih spodbujamo k 
sodelovanju z vzgojiteljem. Pomembno je sodelovanje pri spoznavanju otrokovega vedenja, 
kot tudi dogovarjanje o nadaljnjem ravnanju z otrokom. Čim več predlogov staršev 
sprejmemo, tem večje je zagotovilo, da bodo imeli dogovorjeni  vzgojni postopki tudi uspeh. 
 
Starši ne morejo primerjati znanja, sposobnosti in vedenja otrok iste starosti, vzgojitelj pa 
točno ve, kaj lahko pričakuje od določenega otroka glede na starost in razvojno stopnjo. 
Vzgojitelj ima možnost primerjati in sklepati o otrokovih zmožnostih in sposobnostih pri 
realizaciji aktivnosti pri različnih dejavnostih. 

 
 

2.6 Povezava med vrtcem in starši 

 

Vrtec je institucija, ki je nastala zaradi potrebe družbe. Ena od prvotnih funkcij vrtca je bila 
vsekakor »skrb za otroke« ali »varovanje« otrok v času odsotnosti staršev zaradi dela.  
Vrtec danes razumemo kot institucijo, ki ima pomembno vlogo v procesu socializacije otroka     
in, ki skupaj s prizadevanji staršev spodbuja optimalen razvoj otroka na vseh področjih 
njegovega razvoja. Istočasno je vrtec institucija, ki je v oporo staršem. Starši se lahko 
kadarkoli obrnejo na vzgojitelja pri izmenjavi izkušenj in opažanj, vzgojitelj pa naj bo staršem 
s svojim pedagoškim znanjem in svetovanjem v pomoč pri vzgajanju (Vodopivec, 1996). 
»Medsebojni odnos staršev in vzgojiteljev naj temelji na vzajemnosti, medsebojnemu      
spoštovanju, upoštevanju in globokem zaupanju« (Vodopivec, 1996). 
 
Delo z družino - s starši sodi med zelo zahtevne naloge. Od vzgojiteljev terja veliko 
pedagoškega znanja in pedagoške občutljivosti. Vzgojitelj mora pri delu s starši upoštevati 
principe dela z odraslimi, in jih znati ustrezno prilagoditi konkretni situaciji (Skubin Juretič, 
2007). 
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2.6.1 Vzgoja otrok, skupna naloga staršev in vzgoji teljev 
 

Medsebojno povezovanje in sodelovanje družine in vrtca je pomembno zato, ker je vzgoja 
kontinuiran proces, in je vrtec le ena od institucij, v katero prihaja otrok. V vzgojnem procesu 
je otrok aktiven udeleženec, saj izbira informacije iz svoje okolice, spoznava zakonitosti 
naravnih in družbenih odnosov. Z izražanjem svojih potreb zahteva od staršev in vzgojiteljev 
njihovo aktivnost (Bergant, Kokalj in Levičnik, 1982). 
 
Način življenja narekuje, da relativno zgodaj ob družinski vzgoji nastopi institucionalna 
vzgoja. Življenje v družini in vrtcu močno vpliva na otrokov razvoj. Starši in vzgojitelji so za 
otroka nekakšen model, po katerem se učijo. To pa seveda pomeni, da se bo otrok na enak 
način učil pozitivnih kot negativnih oblik vedenja (Puhar, 1985). 
 
Z namenom, da bi vplivali na vedenje otrok, starši in vzgojitelji uporabljajo ustrezne vzgojen 
postopke. Starši so pri tem spontani, vzgojitelj pa v svojem ravnanju zavestno usmerja 
otrokov razvoj in pri tem upošteva pedagoška in psihološka znanja ter profesionalne izkušnje. 
Vsaka sodobna in napredna družba si mora prizadevati, da bi vzgojo pojmovali kot eno izmed 
zelo pomembnih človeških in družbenih dejavnosti, ki se odvija v skladu s preverjanjem 
družbenih zakonitosti in ne samo na podlagi ljubezni v družini in želje staršev, da bi bil njihov 
otrok srečen in ljubljen (Vodopivec, 1996). 
 

2.6.2 Družina in vrtec v razvoju otroka 
 
Najpomembnejša institucija v zgodnjem otroštvu je za otroka še vedno družina. Postopki v 
vrtcu so uspešni pod pogojem, da se nadgrajujejo s tistimi, ki so bili začeti v družini. Otrok ni 
sposoben razlikovati med različnimi sistemi vlog ter pričakovanj družine in vrtca. Programi v 
vrtcih naj bodo približani resničnim vsakdanjim izkušnjam, ki jih otrok pridobiva v svoji 
družini in okolju, kjer živi (Zalokar, 1998). 
 
Upoštevati je treba dejstvo, da ni enotnega modela predšolske vzgoje in vrtcev. Upoštevati je 
treba specifike okolja, kjer vrtec deluje in le-te vgraditi v program vrtca. S spreminjanjem 
družbenega okolja se spreminja tudi predšolska vzgoja. Družina in vrtec morata sodelovati 
zaradi zadovoljevanja otrokovih potreb, sodelovanje pa je mogoče uresničiti le s pozitivno 
komunikacijo. Pri vzgoji predšolskega otroka je pomembno, da se med starši in vzgojiteljem 
gradi vzajemno partnerstvo. Dobro sodelovanje temelji na vzajemnemu spoštovanju, 
zaupanju, kar je pogoj za optimalen razvoj otroka. Vzgojitelj mora s starši izmenjavati 
ugotovitve o vedenju in razvoju otroka v neposrednih stikih in brez prisotnosti drugih. Če ne 
pokažemo dovolj spoštovanja do staršev se lahko zgodi, da slednji lastnega ravnanja ne bodo 
usklajevali z delom v VVO, s čimer bodo ovirali otrokov razvoj, ne da bi se tega zavedali ali 
to hoteli. Odnos staršev do otrokovega vzgojitelja je predvsem odvisen od usposobljenosti 
vzgojitelja za sodelovanje z družino, od vzgojiteljevih izkušenj in njegove uspešnosti pri 
poklicnem delu (Prodanović, 1981). 
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2.6.3 Vzgojitelj kot intelektualec  
 
Prvi pogoj oblikovanja dialoškega vrtca je sodelovanje s starši. Vzgojitelj v dialoškem vrtcu 
je široko razgledan intelektualec, kateri razmišlja o razmerjih, ki presegajo odnose 
nadrejenosti in podrejenosti, razmišlja o razmerjih med teorijo in prakso, je vzor otrokom in 
se zavzema za družbeno pravičnost 
Cilji dialoškega vrtca so oblikovati družbeno polje, v katerem ni več prostora za »pravilno« 
znanje in »pravilnih odgovorov na vprašanja«, kjer ni »pravega« načina posredovanja znanja 
in ni »pravilnega« vedenja otrok. Dialoški vrtec lahko pripravi otroke za življenje v katerem 
bosta solidarnost in demokracija zares vrednoti. Dialoški vrtec je vrtec odprte družbe, katera 
ni statična in v kateri vlada heterogenost.  
 
 

2.7 Gibanje 

2.7.1 Gibalne dejavnosti v vrtcu   
 
»Gibalna dejavnost  kot sestavni del splošne vzgoje načrtno vpliva na razvoj človeka, zlasti v 
otroštvu. Takrat se posameznik oblikuje, raste in pripravlja na življenje.« (Ulaga, 1980). 
 
V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok pridobi čim več gibalnih izkušenj. Otrok 
preko gibalnih dejavnosti dobi informacije o svetu in pri tem napreduje v skladu z zorenjem, 
učenjem in lastno aktivnostjo. Začne se zavedati samega sebe, oblikuje lastno identiteto in 
samospoštovanje. Za zdrav otrokov razvoj v predšolskem obdobju moramo starši in 
vzgojitelji prizadevno skrbeti za ustrezno gibalno dejavnost. 
Spodbudno družinsko in vrtčevsko okolje vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti, saj le-ta 
prevzema navade, stališča in vrednote, kar vpliva na otrokov nadaljnji razvoj. 
 
Z gibalnimi dejavnostmi  v vrtcih si otrok krepi in izboljšuje svoje zdravje, izpopolnjuje 
gibalne vzorce, in že pridobiva znanje. Z razvijanjem gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 
vplivamo na otrokov celostni razvoj. Namen gibalne dejavnosti v vrtcih je, da osnovno in 
specialno motoriko razvijemo do take mere, da omogočimo individualno in smotrno izvajanje 
gibalnih nalog in normalno vključevanje v življenje in delo.  
 
Vzgojitelj mora vedeti, da je zdrav telesni razvoj neprecenljive vrednosti za otrokov 
osebnostni razvoj in posebno za razvoj njegovih sposobnosti in socialnih odnosov. S tem 
prispevamo k radostnemu in sproščenemu življenju otroka, kar je zelo pomembno za njegov 
pozitiven intelektualen razvoj.  
 
Z ustrezno gibalno dejavnostjo otrok zadovoljuje svoje primarne biološke potrebe in razvija 
ustvarjalne sposobnosti za igro in delo. Pridobiva trajne telesnokulturne navade za smotrno 
izrabo prostega časa, te navade naj postanejo del kulture v njegovem življenju. 
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2.7.2 Cilji gibanja   
 

Gibalno ustvarjanje je idealen »pripomoček«, da se otrok vključi v skupino, se sprosti in 
prične navezovati stike z vzgojiteljem in vrstniki. Večina otrok uživa v gibanju in se z 
veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. 
 
Pomembno je, da otrok z gibanjem gradi svojo ustvarjalnost, postaja aktiven in radoveden, 
išče nove in izvirne zamisli. S tem bo svoje sposobnosti in ustvarjalnost gradil naprej in 
oblikoval svoj značaj. 
 
Vzgojitelj mu mora pri tem nuditi čim več sredstev in različnih vzgojnih situacij. Le tako bo 
otrok doživel sprostitev, si izbral primerno vedenje in se socializiral v skupini. 
 
Pomembno je, da so dejavnosti načrtovane na osnovi temeljnega poznavanja in razumevanja 
otrokovega razvoja in potreb. Otroci so uspešni, kadar se upoštevajo različnosti posameznika, 
individualni interesi in sposobnosti otroka. Otroku pomagamo, da zazna svoj napredek in ga 
doživi kot uspeh, ne glede na dosežke vrstnikov. Otrokova prizadevanja, poizkuse in rešitve, 
moramo jemati resno in objektivno. 
 
Gibanje povezujemo z drugimi področji kurikuluma, pri tem pa uporabljamo različne 
organizacijske metode, oblike dela ter različne rekvizite.  
 
Cilji za področje gibanja v Kurikulumu za vrtce: 
 
- razvijanje koordinacije in skladnosti gibanja 
- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora 
- razvijanje fine motorike 
- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti, 
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja 
- spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger 
- iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov 
- uvajanje v igre, kjer je potrebno spoštovati pravila 
- spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini 

 
V diplomskem delu želimo predstaviti mednarodni vrtec Mali svet, ki je problem jezikovne 
pregrade in vključevanja otrok v novo jezikovno in kulturno okolje rešil s pomočjo 
vključevanja metode igre kot učinkovite metode dela na področju gibanja. Predstaviti želimo 
primere medpodročnih povezav vseh kurikularnih področij skozi metodo igre, ter izpostaviti 
dejstvo, da veliko avtorjev poudarja kako pomembno je pozitivno, komunikacijsko 
sodelovanje v trikotniku otrok – starši – vrtec. 
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3 CILJI 
 

 
Skladno s predmetom in problemom naše raziskave, smo si zastavili naslednja cilja:  
 
Predstaviti mednarodni vrtec Mali svet, ki je problem jezikovne pregrade in vključevanja 
otrok v novo jezikovno in kulturno okolje rešil s pomočjo vključevanja metode igre, kot 
učinkovite metode dela na področju gibanja.  
 
Predstaviti primere medpodročnih povezav nekaterih kurikularnih področji skozi metodo igre, 
poligona in postaj. 
 
 
 

4 METODE DELA 

 

Diplomska naloga je monografska. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Z nalogo smo 
prikazali možnosti povezovanja gibalnih vsebin z nekaterimi kurikularnimi področji ter s tem 
pokazati na možnost podiranja jezikovnih pregrad v mednarodno mešanih skupinah otrok s 
pomočjo gibalnih dejavnosti. Pri iskanju in pregledovanju literature nam je bila v pomoč 
domača in tuja literatura, internetne strani, delavnice in projekti iz vrtca Mali svet. 
 
 
 

5 PRIMERI POVEZOVANJA KURIKULARNIH PODRO ČIJ 

 
5.1 Primeri dejavnosti 1-3 leta 
 

Kurikulum za vrtce iz globalnih ciljev izpeljuje cilje za posamezno obdobje in primere 
dejavnosti. Otrok naj: 

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, valjanje), 
- se igra se z različnimi predmeti, 
- vzdržuje ravnotežje na mestu in v gibanju, 
- se igra se različne elementarne igre, 
- ponazarja predmete, živali in pojme, 
- se ustvarjalno giblje ob glasbeni spremljavi, 



 

17 

 

 

- izvaja preproste plesne gibe, 
- izvaja dejavnosti v ritmu z rokami in nogami, 
- se igra igre, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo, 
- hodi v naravi in 
- se vključuje v sprostitvene dejavnosti. 
 
Vse omenjene primere dejavnosti pa je treba v tem obdobju drugače ponuditi otrokom, kot je 
splošna praksa, in sicer preko igre. Nekatere vsebine najlažje prenašamo na otroke preko 
metode igre, druge preko poligona in tretje preko metode postaj. Ob tem pa moramo vedeti, 
da je vsakršen cilj mogoče doseči z različnimi vsebinami in da moramo biti pozorni, da otrok 
ponavlja vsebine, ki se medpredmetno povezujejo z ostalimi področji. 
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5.1.1 Primeri dejavnosti za prvo starostno obdobje 
 

5.1.1.1 Metoda poligona 

 
Priprava 1 

STAROST OTROK :  prva starostna skupina 
PROSTOR : športna igralnica 
TEMA : Gozdne živali in njihovi mladiči 
PODROČJA:   jezik, narava 
GLAVNI CILJ URE:   ravnotežje 
METODI ČNE ENOTE:  guganje, kotaljenje, hoja po različnih podlagah 
UČNA METODA:  poligon 
OBLIKA DELA:   frontalna 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA: kolona  
PRIPOMOČKI:  fotografije živali, tulci/palice, garderobna klop, vrv, tobogan, telovadni 
elementi Wesco, obroči 

UVODNI DEL:                                 Čas : 10 min. 

Spoznaj gozdno žival 

Otroci tečejo prosto po športni igralnici, kjer je že pripravljen poligon (na njem so razporejene 
narisane odrasle živali, raztresena je tudi hrana, ki jo jedo). Na vzgojiteljevo spodbudo otroci 
tečejo od ene narisane živali do druge in jo pobožajo, ji pomahajo, ji »vržejo« poljub, ji 
pomahajo z nogo, ji dajo najstniški pozdrav »daj mi pet«.  

GLAVNI DEL:      Čas : 25 min.  

Vrnimo živalim njihove mladi čke  

Otroci poiščejo živalsko igralnico, kamor so se skrili živalski maliči. Čisto potiho znosijo 
mladiče (enega po enega vsak) po poligonu (gozdni poti) do njihovih živalskih staršev. V 
živalski igralnici je veliko mladičkov, ki jih je treba vrniti živalim. 
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Do medveda vodi pot po kamenju, nato čez brv (ali se čez reko zagugaš), pod ali čez podrto 
drevo, mimo lisice, ki ima v hiši tobogan, okoli drevesa, kjer živi kukavica in želi, da ji vrneš 
eno jajce, ki ji je padlo na tla, mimo ježa, ki živi na koncu tunela …  Otroci vrnejo vse 
mladičke svojim živalskim staršem. 

 

ZAKLJUČNI DEL :     Čas : 10 min.  

Nahranimo mladičke 
Otroci po gozdu poiščejo hrano in jo po skrivnih poteh nesejo mladičkom, da jih ne opazijo 
druge živali in jim ne pojedo hrane.  
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5.1.1.2 Metoda postaj 

 
Priprava 2 

Starost otrok : prvo starostno obdobje 
Prostor : zunaj  
TEMA:  Pomoč kmetu na kmetiji 
PODROČJA:   jezik, narava 
GLAVNI CILJ URE:   moč 
METODI ČNA ENOTA:   skoki, plezanje, nošenje, plazenje 
UČNA METODA:  metoda postaj 
OBLIKA DELA:   skupinska  
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:  skupine 
PRIPOMOČKI: otroški voziček,tulci, PVC zaboji, tobogan, frnikole, plastenke, tulci/palice, 
tunel, žoge  
Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Knjižna zbirka PKD. Radovljica. 
Mira Voglar, Živali v jeseni 

UVODNI DEL:      Čas : 10 min. 

Pot na kmetijo in spoznavanje dela 

Otroci tečejo na kmetijo na vrh hriba, nato pa tečejo s kmetom od enega do drugega opravila, 
kjer samo pomahajo ali pozdravijo npr. živali, kmetico … 

GLAVNI DEL:   
Kmetu pomagamo na kmetiji           Čas : (4 x 3 min)x2   
  
Otroci nabirajo krompir, grabijo travo, tlačijo zelje, hranijo živali, molzejo krave … 

1. POSTAJA: Nabiranje krompirja in zbiranje zabojnikov 

Otroci gredo po poti na njivo, kjer poiščejo en krompir in ga nesejo v zabojnik. Pobrati morajo čim več 
krompirjev, a le enega naenkrat. 

2. POSTAJA: Grabljenje sena 

Vsak otrok dobi svoje grablje in grabi seno na kup, iz kupa naredi majhno balo in jo odnese v kozolec. V 
odmerjenem času to stori večkrat. 

3. POSTAJA: tlačenje zelja  

Otroci tečejo na hrib, kjer dobijo nekaj zelja in ga nesejo v velik lonec (kartonsko škatlo), potrebujejo ga 
veliko, zato tečejo večkrat. Ko imajo polno škatlo, splezajo vanjo in skačejo v njej. Ko je zelja manj, ga 
gredo spet nabrati. 

4. Postaja: molža krave 

Otroci nabirajo hrano za krave, nato jih nahranijo. Na koncu stiskajo z vodo napolnjene in obešena vimena, 
ter tako simulirajo molžo krave. 
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1. Postaja: 

 

 

2. Postaja: 
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3. Postaja: 

 

 

4. Postaja: 
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ZAKLJUČNI DEL :                                              Čas : 11 min.
  

Kmetija odprtih vrat    
Otroci skupaj s kmetom obiščejo vse postaje in pregledajo, če je delo dobro opravljeno. 
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5.1.1.3 Metoda igre 

 

Priprava št. : 3 

Vrtec:  Mali svet 
Starost otrok : 2 - 3 
Število otrok : 10 
Datum : 5.4.2012 
Ura : 9.15 
Prostor : igralnica 
 
TEMA:  Zajčje stopinje 
PODROČJA:   jezik 
GLAVNI CILJ URE:  vzdržljivost 
METODI ČNE ENOTE:  s pomočjo znakov na drevesih priti do cilja – skritega zajčka 
UČNA METODA:  metoda igre 
UČNE OBLIKE:   igralna skupina 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:  gruča  
PRIPOMOČKI: . oznake v obliki zajčka 
 

UVODNI DEL:                                 Čas : 10 min. 

Kam vodijo stopinje? 

Otroci tečejo po stopinjah različnih živali in potem najdejo brlog tiste živali, po stopinjah 
katere so hodili.  

GLAVNI DEL:      Čas : 25 min.  
Izgubljeni mladi ček 

Zajec (vzgojiteljica) pride k otrokom in jim pove, da je izgubil mladička v gozdičku. Otroci 
stečejo v gozdiček in iščejo zajca po odtisih sledi. Ko najdejo mladička, ga prinesejo zajcu 
(vzgojiteljici). Mladičkov pa je veliko in so postavljeni enkrat v gozdu, drugič na igrišču… 
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ZAKLJUČNI DEL:                                                                                        Čas: 10 min 
Mladi čki se gredo igrat 

Otroci nosijo mladičke različnih živali k drugim živalim, da bi se igrali.Npr. zajčkovega 
mladička k psu ipd. . Sami si izbirajo, hodijo po poteh, ki so jih v 1. igri spoznali. 
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5.2 Primeri dejavnosti od 3-6 let  

 

Kurikulum za vrtce iz globalnih ciljev izpeljuje cilje za posamezno obdobje in primere 
dejavnosti. Otrok naj: 

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, valjanje), 
- se igra se z različnimi predmeti, 
- vzdržuje ravnotežje na mestu in v gibanju, 
- premaguje ovire s plazenjem, plezanjem, preskakovanjem, nošenjem različnih predmetov, 
- izvaja različne komplekse gimnastičnih vaj, 
- sodeluje v elementarnih n drugih igrah, 
- ponazarja predmete, živali in pojme, 
- ustvarjalno se giba ob glasbeni spremljavi, 
- izvaja dejavnosti v ritmu z rokami in nogami, 
- igra se igre, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo in baloni, 
- hodi v naravi, 
- vozi se z različnimi otroškimi vozili in 
- igra se in giblje na snegu. 
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5.2.1 Primeri dejavnosti za drugo starostno obdobje  
 

5.2.1.1 Metoda poligona 

 
Priprava 4 

STAROST OTROK: druga starostna skupina  
PROSTOR :  igrišče 
TEMA:  Palčki dedka Mraza 
PODROČJA:   narava, matematika 
GLAVNI CILJ URE:  koordinacija 
METODI ČNA ENOTA:  gibalno reševanje prostorskih problemov: lazenje in plezanje 
(skozi, čez, pod, med ovirami)  
UČNA METODA:  poligon 
OBLIKA DELA:   frontalna 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:  kolona 
PRIPOMOČKI:  igralna hiška, različni predmeti (darila), papir v roli, obroči, telovadni tulci, 
DVD predvajalnik, CD 

UVODNI DEL:                                 Čas : 10 min. 

Dedek Mraz in nagajivi Palec Razmetalec 

Dedku Mrazu so se pomešale in strgale vreče z darili. Otroci iščejo darila pravih barv in oblik 
in jih nosijo v prave vreče. Ko ravno vse pospravijo, pride Palec Razmetalec s strgano vrečo, 
teče po prostoru in odide. V telovadnici je zopet polno pomešanih daril in igra se nadaljuje. 

 

GLAVNI DEL:      Čas : 30 min.  
V deželi Dedka Mraza zbiramo dele igrač za otroke 

Otroci premagujejo ovire na različne načine in zbirajo dele igrač, da jih bodo z Dedkom 
Mrazom nato sestavili. Deli igrač so na različnih delih poligona. Otroci hodijo po poligonu in 
vsakokrat prinesejo v delavnico Dedka Mraza po en del igrače, ki jo najdejo. Ko so zbrani vsi 
deli igrač, jih Dedek Mraz povabi v svojo delavnico. 
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ZAKLJUČNI DEL :     Čas : 10 min.  

Sestavimo in pobarvajmo igrače  
Otroci v »delavnici« nosijo vsak na svoj konec dele prve igrače. Jo sestavijo. Ko je 
sestavljena, se lahko lotijo nove igrače. Vsak otrok sestavi več igrač. Vse igrače zložimo na 
sredino in jih s čarobnim prahom, ki je na padalu potresemo, da bodo otroci, ki jih bodo dobili 
postali veseli. 
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5.2.1.2 Metoda postaj 
 

Priprava 5 

STAROST OTROK :  drugo starostno obdobje 
PROSTOR: športna igralnica 
TEMA:  Pajki 
PODROČJA:   družba, narava 
GLAVNI CILJ URE:   koordinacija 
METODI ČNA ENOTA:  gibalno reševanje prostorskih problemov 
UČNA METODA:  metoda postaj 
OBLIKA DELA:   skupinska  
ORGANIZACIJSKA OBLIKA:  skupine  
PRIPOMOČKI: tamburin,vrv,  PVC palice, stožca, tunel, obroči, žogice, PVC kocke, volna 
 

UVODNI DEL:      Čas : 10 min. 

Suha južina Matija led razbija 

Otroci pridejo do vhoda v športno igralnico in tam opazijo »pajka«, ki se drsa na cunjah. 
Dovoli otrokom, da se drsajo po dvorani. A morajo paziti, ker je led tanek. Če slišijo, da poka, 
se morajo uleči na trebuh, da se ne udere. Če slišijo avtomobilsko trobljo, morajo k steni, ker 
gre čez težka mehanizacija, če pajek začne razbijati led, se morajo vrteti okoli svoje osi in se 
zavrteti do stene in splezati na letvenik … 

 

GLAVNI DEL:       Čas : (5 X 2 min)x2 
Pajkov »delovni« dan 

1.POSTAJA: Preživljanje popoldneva brez staršev 
 
Plazenje iz pajkovega skrivališča (mimo mreže, čez ledeno ploskev, skozi tunel), poiskati 
enega pajkovega prijatelja v tunelu in ga po drugi poti (skozi obroče, škatle, premikajočo 
oviro) pripeljati v svoj dom. Namen: Pripeljati čim več prijateljev, a ne več kot enega 
naenkrat. 
 
2. POSTAJA: Iskanje mrčesa za večerjo 

Tekanje mimo in čez različne ovire (stožce, škatle, položeno lestev …) do mlake, kjer z 
mrežo ujamemo eno muho (drugo vrsto mrčesa) naenkrat in jo nesem nazaj. Namen: Zbrati  
čim več mrčesa, a ne več kot enega naenkrat. 
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3. POSTAJA: Povečanje mreže za lovljenje 

Okoli 12 količkov, ki so oddaljeni 4 metre pletejo mrežo z volno tako, da čvrsto drži. 
Namen: Širjenje mreže. 
 
4. POSTAJA: Glajenje ledu 

Otroci stopijo na kartonski papir in z drsalnim korakom gladijo led tako, da iz njega 
odstranjujejo po tleh razmetane smeti. Namen: Pripraviti lep led za pajkovski hokej. 
 

5. POSTAJA: Zbiranje zelišč za pajkovski napitek 

Tek do zeli, ki je na drugi strani dvorane in zbiranje zeli v lonec. Namen: Pripraviti pajkovski 
napitek po pajkovskem hokeju. 
 

 

1. Postaja: 
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2. Postaja: 

 

 

3. Postaja: 
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4. Postaja: 

 

 

5. Postaja: 
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ZAKLJUČNI DEL :     Čas : 10 min.  
Pajkovski hokej z milnimi mehurčki  

Vsak otrok dobi svojo pajkovsko pihalko s katero lovi pajkovske milne mehurčke in jih nosi 
skuša obdržati cele.  
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5.2.1.3 Metoda igre 
 

Priprava 6 

Vrtec: Mali svet 
Starost otrok: 3 - 6 leta 
Število otrok: 16 otrok 
Datum: 14. 3. 2012 
Ura: 9.15  
Prostor: travnik 
TEMA: Minka ločuje barve 
PODROČJE: matematika 
Glavni cilj ure: koordinacija 
Metodične enote: ločevati barve in reagirati na spremembo v okolju 
Učna metoda: metoda igre 
Učne oblike: igralna skupina 
Organizacijske oblike: gruča 
Pripomočki: 50x papirnate rože različnih barv (rdeče, rumene, modre, zelene, črne, bele), 6 
kartonastih škatel (okrašene kot košare za cvetje), 2 rjuhi, ovire (»ograja«), repi (vrv s 
sponko) 
Viri: Minka pozna barve 
 

UVODNI DEL                                                          ČAS:  10 min 

Čarovnica in miška Minka 
Prijazna čarovnica Tinka začara otroke v miške Minke in jim pripne repke. Otroci tečejo po 
prostoru. Mačka pa lahko miš ujame, če ji stopi na rep. Takrat mora miška mački dati kos sira, 
ki ji ga da čarovnica. 
 
GLAVNI DEL                                                           ČAS:   25 min 

Mačka je ukradla hrano 

Otroci (miške) pomagajo čarovnici Tinki znositi vso…… hrano    v košare. Hrana je različnih 
barv, zato jo po barvah nosijo v ustrezne košare. Pred mačko se morajo otroci skriti. Če jih 
ujame, ji morajo dati kos sira iz svoje košare. 
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ZAKLJU ČEK                                                              ČAS:  10 min 
Mačka se skesa 
 

Mačka nagaja otrokom vedno bolj in bolj. Nato pade in si »zlomi« nogo. Otrokom se opraviči 

in jih prosi, da ji prinesejo vse za prvo pomoč. Otroci tečejo in iščejo povoje, deščice, bergle. 

Nato skupaj s poškodovano mačko dokončno pospravijo vso hrano. 
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6 VRTEC MALI SVET 
 

 

6.1 Predstavitev vrtca 
 

Vrtec Mali svet je zasebni zavod z nadstandardnim programom. Kot predšolska vzgojno-
varstvena institucija sodi med neprofitne organizacije. 

Delovni načrt vrtca Mali svet se izvaja po Kurikulumu za vrtce, kateri je nacionalni 
dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi 
teoretskimi pogledi in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje in 
nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih (Bahovec idr., 1999). 

Temeljno izhodišče mednarodnega vrtca Mali svet je vključevanje otrok iz našega in 
evropskega prostora v primarne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, kot podlaga 
nadaljevanja šolanja na sekundarni ravni.  
 
Otrokom iz evropskega prostora želi vrtec omogočiti čim lažje in uspešno vključevanje v 
novem okolju. V zasebnem vrtcu Mali svet je staršem in otrokom iz širšega evropskega 
prostora, ki živijo v Sloveniji, ponujen predšolski dvojezični program v angleškem in 
slovenskem jeziku, predvsem preko gibalnih dejavnosti. Želja vrtca je pritegniti otroke 
slovenskih staršev, ki bodo v bližnji prihodnosti odšli na predstavniška mesta v tujino, da se 
njihovi otroci že v tem vrtcu vključijo v primarne oblike izobraževanja v slovenskem in  
angleškem jeziku, in s tem pridobijo predznanje tujega jezika, ki ga bodo uporabljali pri 
vključevanju v vzgojni program v tujini. Tretja ciljna skupina so otroci staršev, kateri želijo, 
da je njihov otrok že v predšolskem obdobju še dodatno gibalno aktiven. Otrokom ciljnih 
skupin vrtec omogoča čim hitrejše in čim manj stresno vključevanje v novo kulturno in 
socialno okolje, saj je dokazano, da vse tisto, kar otrok vidi, sliši in se nauči pred izpolnjenim 
petim letom, v glavnem določa njegovo inteligenco vse do konca življenja (Skubin Juretič, 
2006). V predšolskem obdobju je presenetljiva otrokova sposobnost dojemanja vseh področij 
življenja, ki ga obdajajo. Vrtec je namreč tista institucija, ki s svojimi kadri, pogoji dela in 
življenja te potenciale pri otroku razvija. 
 
Vrtec ponuja nove možnosti za izboljšanje kvalitete bivanja otrok v času, ko so vključeni v 
vzgojno-varstveni zavod. Zaradi tendence po čim večji kvaliteti izvajanja vzgojnega dela, je v 
prvi starostni skupini največ 10-12 otrok, v drugi starosti skupini pa do 16 otrok. Z nižjim 
pedagoškim normativom se dosega boljši individualni stik med otrokom in vzgojiteljico. 

Oblikovani novi vrtec je prijazen družini, ponujene so obogatitvene dejavnosti, ki so 
integrirane v vzgojni program v času, ko je otrok v vrtcu tako, da popoldne ostane čas za 
druženje staršev in otrok v njihovi privatni sferi. 
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6.2 Program vrtca 

 
 
 S skrbno načrtovanimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi in z vključevanjem v različne 
projekte omogoča vrtec v sproščenem vzdušju ustvarjati prostor, v katerem otroci ob igri z 
vrstniki razvijajo svoje potenciale in se prijetno počutijo. 

Nadstandardni  programi se izvajajo integrirano z rednim vzgojno-izobraževalnim delom. 
Aktivnosti potekajo kontinuirano skozi celo leto, pogostost izvajanja le-teh pa se prilagodi 
starostni stopnji otrok v posamezni skupini. Dnevni red je okvirno določen, znotraj njega, pa 
lahko vsaka skupina oblikuje svoj ritem, katerega usmerja vzgojiteljica, da doseže zastavljene 
cilje. 

Gibalna dejavnost je ena izmed najpomembnejših področij otrokovega razvoja. Organizirana 
in usmerjena gibalna vzgoja najmlajših je nepogrešljiva za njihov razvoj. Otroci z gibalnimi 
dejavnostmi načrtno in sistematično urijo svoje motorične sposobnosti in osvajajo različna 
znanja. 

V okviru programa potekajo organizirane »gibalne urice« za otroke vseh starostnih skupin. 
Zgodnje vključevanje otrok v različne gibalne dejavnosti je smiselno odražati v načinu 
življenja v naslednjih starostnih obdobjih. Zato je pripravljen vsebinsko bogat in kakovostno 
zasnovan program, ki vključuje gibalne dejavnosti, gibalne igre, sprostitvene aktivnosti ... 
Dejavnost vodijo usposobljeni vaditelji. 

Vrtec je vključen tudi v program športne značke »Mali sonček« za otroke v starosti 5-6 let in 
»pripravljalne« značke za otroke od drugega leta dalje. Ob koncu šolskega leta dobijo otroci 
potrdila in priznanja o opravljenih veščinah.  

Bivanje na prostem je pomemben element - zunanja okolica kot učno okolje, zato je potrebno 
to nalogo izvajati skozi vse leto, v povezavi z vsemi področji kurikuluma (jezik, narava, 
družba, matematika, umetnost, gibanje). 

Igrišča nudijo veliko možnosti za učenje in razvoj v vseh letnih časih, potrebno pa je 
načrtovati vzgojna sredstva in materiale, ki naj bi jih imeli otroci na izbiro za spontane in 
organizirane dejavnosti z določenim ciljem. 
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7  RAZPRAVA 
 

 
V tej diplomski nalogi smo gibanje umestili kot eno ključnih področij za povezovanje 
kurikularnih področij. Ugotovljeno je bilo, da je v otrokovem razvoju gibanje neobhodno, 
zato ga je treba izredno skrbno načrtovati in ga povezovati z vsemi ostalimi kurikularnimi 
področji. Predstavlja tudi izredno zanimivo rešitev komunikacijskih pregrad pri predšolskem 
otroku, kar je bilo potrjeno tudi v projektu mednarodni vrtec Mali svet. 
 
Glede na Kurikulum je pomembno, da vzgojitelji in starši sodelujejo tudi z drugimi 
inštitucijami in se povezujejo z okolico, ko načrtujejo in izvajajo dejavnosti, ki jih Kurikulum 
priporoča (Videmšek in Pišot, 2003). 
Otroke je potrebno že v vrtcu seznaniti z različnimi življenjskimi stili, vedenjem in kulturami, 
kot tudi življenjskimi navadami v širšem družbenem okolju. Pri tem otrok pridobiva temeljna 
spoznanja o pomenu sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otrok spozna lasten 
napredek in ga doživi kot uspeh, postopno začne upoštevati različnosti drugih otrok 
(Videmšek in Pišot, 2003). 
 
Načelo horizontalne povezanosti (Kurikulum za vrtce, 1999), povezuje dejavnosti različnih 
področij v vrtcu, saj upošteva specifičnost predšolskih otrok in njihov razvoj in tako omogoča 
povezavo različnih dejavnosti v vrtcu. 
 
Cilji, povezani z razvijanjem otrokovega govora se navezujejo tudi na druga področja. 
 
V zgodnem učenju gibanje omogoča otroku stik s konkretnimi pojavi. Otrokova potreba po 
gibanju je pogoj, da se otroci učijo iz okolja in pridobivajo izkušnje, ki so temelj njihovega 
znanja. Brez gibanja bi otroci zgubili enega osnovnih načinov učenja, saj otrok znanje, ki ga 
pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji. To znanje je trden temelj za nadgradnjo novih, 
zahtevnejših znanj (Cotič, Felda in Hodnik, 2000; v Videmšek in Pišot, 2003). 
 
Naloga vzgojiteljev v vrtcih je zagotoviti otrokom priložnost učenja spretnosti in uspešno 
udeleževanje v družbenem okolju. To seveda najbolj uspešno realiziramo preko igre. Otrok 
spozna kaj zmore njegovo telo, predstavlja se z gibom, pripoveduje zgodbo s telesom, 
navezuje stike s prijatelji vrstniki (Turnšek, 2006). 
 
Domači in tuji strokovnjaki in avtorji so si enotni, da se znanja posameznih področij 
prepletajo in med seboj povezujejo. Tako otrok dobi celostno sliko za določen pojav ali 
situacijo; le-ta se predstavi iz različnih vidikov (Battelli, Dolenc-Orbanić; v Videmšek in 
Pišot, 2003). 
Npr.: Med glasbo in gibom obstaja naravna povezanost, ki jo opazimo v otrokovih gibalnih 
reakcijah na glasbo, ravno tako je igranje na inštrumente v zgodnjem obdobju v bistvu 
ozvočenje otrokovega giba (Borota; v Videmšek in Pišot, 2003). 
 
Pri likovnem ustvarjanju se razvijajo individualni ustvarjalni potenciali; krepi se sposobnost 
umetniškega, miselnega, čutnega in estetskega izražanja. 
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»Učenje drugega jezika mora slediti psihološki poti otrokovega govornega razvoja« (Babič, 
Čuk; v Videmšek in Pišot, 2003). Otrok najprej tvori glasove iz veselja do poslušanja in 
posnema ritem, intonacijo, naglas. Za učenje tujega jezika so se igre in aktivnosti s telesnim 
odzivom izkazale za najuspešnejše. Če otroka aktivnost pritegne, ga zabava; se uči z veseljem 
in hitreje. Ravno pri gibalnih dejavnostih in igri je motivacija otrok za seznanjanje s prvimi 
angleškimi besedami največja (Seliškar; v Videmšek in Pišot, 2003). 
 
Pri načrtovanju medpodročnih povezav je potrebno biti pazljiv, da so vse dejavnosti 
enakovredno zastopane in da se ne zanemari ciljev posameznega področja (Petru; v Videmšek 
in Pišot, 2003). Vzgojitelji morajo poskrbeti za načrtovanje in dobro pripravo. 
 
Vrtec Mali svet temelji na gibalnih konceptih. Vsa področja kurikuluma otroci spoznavajo 
preko gibanja. Vzgojitelji se trudijo, da ni veliko statičnih zaposlitev. Izvajamo jih le takrat, 
ko je le-to za doseganje ciljev potrebno (likovne zaposlitve, izdelava malih inštrumentov, 
hranjenje ipd.). Na ta način otroci z gibanjem sproti porabljajo odvečno energijo, njihova 
pozornost je daljša in tudi motivacija za nadaljnje aktivnosti, saj se jih ne utesnjuje s statičnim 
sedenjem. Zlasti je to pomembno v prvi jaslični skupini, kjer so otroci še premajhni, da bi 
svoje potrebe izražali preko verbalne komunikacije. Njihov svet je v odkrivanju novega preko 
gibanja : plazenje, hoja, potiskanje predmetov, odkrivanja prostorskih dimenzij… 
 
Ta način dela z najmlajšimi je pokazal veliko prednosti : 
- otroci so gibalno aktivni na spontan, nezaveden način 
- hitro se učijo novih veščin 
- otroci med seboj niso nestrpni in agresivni 
- socializacija je spontana 
- otroci kažejo naklonjenost do sovrstnikov 
- otrok ima možnost, da se umakne iz gruče, ko potrebuje svoj osebni mir 
- prijetna utrujenost pomaga k kvalitetnemu spanju 
 
Tudi v heterogenih skupinah je gibalna aktivnost rdeča nit dnevnih zaposlitev. To pa ne 
pomeni, da bi gibanje predstavljalo anarhijo v vzgojnem delu, pač pa zagotavljanje realizacije 
enakih ciljev kot pri najmlajših, na otrokom bolj prijazen način. Otroci heterogenih skupin so 
od samega začetka zelo dobro sprejeli ločnico med gibalnimi aktivnostmi in tistimi 
zaposlitvami, ki so izvajane npr. sede za mizo. 
Brez težav sledijo navodilom vzgojiteljic, in tudi njihova vnema za statične zaposlitve ni 
vprašljiva ali motivacijsko časovno omejena glede na glavnino zaposlitev, ki se izvajajo preko 
gibalnih aktivnosti. 
 
Da gibalne aktivnosti ne postanejo dolgočasne in brez novih izzivov, vrtec Mali svet ponuja 
vse igralne in delovne pripomočke, kot tudi posamezne kotičke organizirane tako, da jih 
vzgojitelji dnevno lahko v slabi minuti postavijo in ponovno odstranijo. Otrokom je 
omogočen sistem »klip-klap« pripomočkov, ki so enostavni za uporabo in čiščenje, ne 
zavzemajo prostora v igralnici, hkrati pa otrokom nudijo vsak dan neko novo doživetje ob 
drugačni prostorski postavitvi (danes npr. v deželi palčkov, jutri pa indijanski tabor ali 
poligon …). 



 

40 

 

 

 
Prednost prenosnih pripomočkov je tudi v tem, da se jih lahko uporablja pri bivanju na 
prostem ali celo na taboru oz. celodnevnem izletu. Poleg možnosti igre nudijo tudi zaščito 
pred soncem, so iz mehkega materiala in pri igri praktično ne more priti do poškodb. Večji 
otroci jih imajo radi, saj lahko sami aktivno sodelujejo pri njihovi enostavni postavitvi, pri 
tem razvijajo spretnost in delovne navade. 
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8   ZAKLJU ČEK 

 

Gibanje je eno najbolj pomembnih področij kurikuluma v otrokovem razvoju, zato je 
neobhodno, da se mu nameni vsa pozornost in da se tega zavedamo vsi, ki se poklicno 
ukvarjamo s predšolskimi otroki. 

Pomembno je, da se pozitiven odnos do gibanja začne razvijati že v predšolskem obdobju, 
kajti to so vzorci, ki jih prenesemo v odraslo dobo. Stremeti moramo k zdravemu in 
kvalitetnemu stilu življenja. Mnoge raziskave dokazujejo, da sta gibanje in zdrava prehrana 
bistveni komponenti zdravja. 

Odnos do gibanja si otroci začnejo oblikovati v vrtcu pri gibalnih dejavnostih in doma skupaj 
s starši. Odrasli si želimo, da bi otroci pozitivno sprejeli te dejavnosti, zato je pravilen pristop 
bistvenega pomena. 

Vzgojiteljev odnos, stil vodenja, pripravljenost za delo in dobro razpoloženje, vplivajo na 
otrokov celosten razvoj. Vzgojitelji naj razvijajo gibalne dejavnosti in otroku ponudijo čim 
več različnih izkušenj. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da je igra otrokova primarna potreba 
in iz nje naj izhajajo tudi gibalne dejavnosti. 

Aktivno sodelovanje med starši in vzgojiteljem, otrokom in vzgojiteljem, je vodilo 
vzgojiteljem, da spoznajo družino in njene člane. Vzgojitelji so staršem pomoč pri vzgajanju, 
starši pa se neposredno vključujejo v vzgojno delo in spoznavajo delo vrtca. Aktivne oblike 
sodelovanja ustvarjajo med starši, otroci in vzgojiteljem odnose, ki temeljijo na spoštovanju 
vsakega posameznika, na zaupanju in korektnem odnosu. 

Z diplomsko nalogo smo preko kritične analize različnih avtorjev, ki se ukvarjajo z gibalnim 
razvojem otroka, želeli ugotoviti, ali je naše prizadevanje za čim bolj »gibalni vrtec« pravilno, 
saj otroci obeh starostnih skupin gibalno dejavnost, v povezavi z ostalimi področji 
kurikuluma, sprejemajo z veseljem. 

Kriti čna analiza raziskav in monografij o otrokovem razvoju v povezani z vrtcem je potrdila, 
da je vrtec Mali svet na pravi poti. Razvijanje gibalne, intelektualne čustvene in socialne 
komponente osebnosti, z gibanjem  je smiselno. Z raziskavo smo se prepričali, da vzgojiteljev 
odnos, stil vodenja, pripravljenost za delo in dobro razpoloženje, vpliva na otrokov celosten 
razvoj in na prav vse komponente otrokove osebnosti. Odrasli se moramo tega zavedati in 
tako v vlogi staršev, kot strokovni vlogi vzgojitelja, ne smemo zamuditi tega obdobja. 
Vzgojitelji naj razvijajo gibalne dejavnosti in otroku ponudijo čim več različnih izkušenj. Pri 
tem pa naj upoštevajo, da je igra otrokova primarna potreba in iz nje naj izhajajo tudi gibalne 
dejavnosti. Najpomembnejše pri vsem tem pa je pozitiven, prijeten in z dobro voljo napolnjen 
odnos, kateri bo sam od sebe pripeljal še dodaten uspeh. 

Ne glede na vse mislimo, da se še vedno pojavlja dvom oz. premalo razmišljanja nekaterih 
posameznikov o pomenu gibalnih dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu in katera vplivajo na 
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celostni razvoj otroka. Morda je za njih gibanje samo po sebi umevna aktivnost na katero ni 
potrebno polagati preveč pozornosti. 
V vrtcu mali svet se bomo še naprej trudili, da preko vseh strokovnih podlag še naprej 
spodbujamo pomen in izvedbo gibalnih dejavnosti nam zaupanih otrok. 
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