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POUČEVANJE SMUČANJA V TEMELJI IN ŠPORTNI GIBALNI FAZI 

 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, oktober 2013 
   
 
 
POVZETEK 
 
  
V diplomskem delu smo se osredotočili na razlike v poučevanju smučanja v različnih gibalnih 

fazah. Metode dela, ki jih uporabimo v učnem procesu, moramo prilagoditi razvojni stopnji 

oseb, ki jih poučujemo. S sledenjem razvojnih značilnosti sta Gallahue in Ozmun (2006) 

izoblikovala faze, ki sta jih poimenovala: refleksna, rudimentalna, temeljna in športna gibalna 

faza. V tem diplomskem delu bomo govorili o razlikah v poučevanju v temeljni in športni 

gibalni fazi. Za predšolskega otroka velja, da je njegov razvoj celosten, to pa pomeni, da 

poteka istočasno na gibalnem, čustvenem, telesnem, duševnem in kognitivnem razvoju. 

Sprememba na enem od teh področij pomeni spremembo na vseh ostalih področjih. Za 

šolskega otroka velja, da je razvoj še vedno večrazsežen, a je čedalje bolj usmerjen na eno 

področje naenkrat. Različni avtorji so razvoj različno opredeljevali. V tem diplomskem delu 

smo se naslonili na razvojne faze, povzete po Gallahue in Ozmun (2006). Na podlagi okvirnih 

starostnih obdobij se predšolski otrok nahaja ob prvem možnem vpisu v vrtec v rudimentalni 

fazi, ob zaključku pa preide skozi tri stopnje temeljne gibalne faze. Šolski otrok pa se ob 

prvem možnem vpisu v šolo nahaja pretežno v zadnji stopnji temeljne gibalne faze, nato pa 

preide v specializirano oziroma športno gibalno fazo. Okvirni mejniki nam omogočajo 

splošno določitev, vseeno pa je treba pri poučevanju izhajati iz konkretne skupine, zato v tem 

diplomskem delu bolj kot leta poudarjamo gibalne faze in zaradi njih razlike v poučevanju. 

Preučujemo, kakšne so razlike v posameznih fazah, in predlagamo drugačne pristope v 

poučevanju. Osredotočamo se na poučevanje smučanja, zato so primeri podani za to gibalno 

dejavnost, ideje pa lahko služijo tudi za druge gibalne dejavnosti.  
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ABSTRACT 

 

In the undergraduate thesis we focused on the differences in teaching skiing during different 

movement phases. The methods we use in the teaching process have to be adapted to the 

developmental level of the individuals that we teach. Gallahue and Ozmun (2006) followed 

the developmental characteristics and created phases that are divided into: reflexive, 

rudimentary, fundamental and sports-related movement phase. In this thesis we discuss the 

differences in teaching during the fundamental and sports-movement phase. In early 

childhood the child’s development is whole meaning that the locomotors, emotional, physical, 

mental and cognitive development are simultaneous. A change in one of these areas results in 

a change in all other areas. For school-aged children development is still considered 

multidimensional, but it is increasingly focused on one area at a time. Different authors have 

discussed various definitions of development. In this thesis, we based the development phase 

as summarized by Gallahue and Ozmun (2006). On the basis of indicative ages, the preschool 

child during the first possible enrolment age is in the Rudimentary Movement Phase and at 

the end passes through the three stages of the Fundamental Movement Phase. School children 

at the earliest school enrolment age are predominantly in the last stage of the Fundamental 

Movement Phase and then move into the Specialized Movement Phase or the Sports-Related 

Movement Phase. Indicative milestones allow us to determine general findings, but it is 

necessary when teaching to base our understanding on concrete groups. For this reason,  in 

this undergraduate thesis, we emphasize movement phases rather than age and the resulting 

differences in teaching. We studied the differences in the individual phases and suggest 

different approaches to teaching. We focused on teaching skiing, as such; the examples given 

are for physical activity, where suggestions provided also can serve for other physical 

activities. 

 

 

KEYWORDS: skiing, differences in teaching, fundamental and sports motor phase. 
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1 UVOD 
 
 
Predšolsko obdobje predstavlja temelj za gibalni in s tem celostni razvoj. Ustrezne gibalne 

dejavnosti so v tem obdobju ključnega pomena, saj lahko ob neustrezni gibalni dejavnosti 

negativno vplivamo na gibalni razvoj. Celostno pa je treba načrtovati tudi učni proces. 

Strokovnjaki trdijo, da se v predšolskem obdobju postavljajo temelji za kasnejše strukturirano 

učenje. Prav zato je treba otroku omogočiti, da spozna različne načine oblike gibanja po 

snegu, vodi, kopnem … pot učenja pa je drugačna. Izhajamo iz dejstva, da se otrok ob prvem 

stiku z določenim gibanjem (npr. smučanjem) nahaja v temeljni gibalni fazi, za katero je 

značilno, da so rezultati učenja pravzaprav pretežno navade (Pečjak, 1993) in še ne spretnosti. 

Torej prihajajo pretežno iz notranje pobude. V tej fazi se torej način poučevanja izrazito 

razlikuje od učenja v športni gibalni fazi, kjer gre za urjenje ob upoštevanju demonstracije 

predstavljenega gibanja in s ciljem naučiti se smučati. Kljub temu je lahko tudi v športni 

gibalni fazi veliko igre in sproščenega vzdušja, pa vendar gre za dva različna pristopa pri 

poučevanju zaradi različnih ciljev. V prvem pristopu so cilji procesno-razvojni (otrok 

sproščeno smuča), medtem ko so v drugi fazi cilji bolj sofisticirani (otrok se sproščeno pelje v 

paralelnem položaju po klancu navzdol in zavija, nadzira hitrost in se paralelno zaustavi).  

 

Poznavanje celostnega razvoja otroka, temelji procesa učenja in poučevanja otrok, psihološke 

osnove ter tehnike in metodika smučanja so področja, ki jih mora dober učitelj oz. vzgojitelj 

poznati, preden se loti dela z otrokom (Pišot in Videmšek, 2004). 

 

Smučanje je v današnjem času zelo priljubljen zimski šport in dostopen vsem, tako odraslim 

kot tudi otrokom. Način, kako predstavimo otrokom smučanje, je zelo pomemben. Lahko jim 

ga predstavimo kot zelo zahtevno aktivnost ali pa jim približamo to zimsko dejavnost na 

prijeten in najlepši način za doživljanje zimske idile. Tako kot je npr. plavanje način gibanja v 

vodi, je smučanje eden od načinov gibanja na snegu. Poleg številnih radosti, ki jih otrok 

doživlja in spoznava na snegu, usvoji tudi specifičen način gibanja, ki predstavlja pomemben 

doprinos k njegovi motorični učinkovitosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Prve izkušnje na snegu so odločilne in vplivajo na otrokove nadaljnje ukvarjanje s tem 

gibanjem, ki bo kasneje prerasel v šport. Vzgojitelj ali učitelj, ki posreduje nova znanja, se 

mora osredotočiti na vsa področja razvoja, v prvi vrsti gre za poznavanje zakonitosti 
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njihovega biološkega, psihološkega in sociološkega razvoja, nato pa še za ustrezno pedagoško 

in metodološko (predšolski otrok) oziroma didaktično (šolski otrok) znanje ter vse 

organizacijske postopke, ki vzgojitelju oziroma učitelju omogočajo, da na varen, prijeten in 

učinkovit način pripelje vsakega vadečega do končnega, postavljenega cilja. Pri predšolskem 

otroku je to proces, pri šolskem pa so to natančno določeni cilji oz. standardi znanja.  

 

Ker je tako vzgojiteljev kot učiteljev namen, da se vadeči pri izvajanju smučanja počuti 

najbolje, poskrbi, da mu bo ta aktivnost v veselje. V predšolskem obdobju le to doseže npr. z 

metodo igre, ki je najboljša metoda dela za to obdobje. Otrok se uči preko igre, vzgojitelj ga 

preko igre poučuje le s pravili in upoštevanjem teh pravil igre. V šolskem obdobju pa si lahko 

pomaga z didaktičnimi igrami in različnimi pripomočki, hkrati pa že lahko uporabi metode 

demonstracije, pogovora, razlage itd.  

 

Pišot in Videmšek (2004) zapišeta: ''Smučanje je igra, ki naj traja kar se da dolgo v vseh 

življenjskih obdobjih. Kdor smučanje, kot zimski šport ali pa kot gibanje na snegu, vzame kot 

igro in zabavo, bo nedvomno veliko svojega prostega časa preživel na prelepih belih strminah 

in  v prečudovitem gorskem svetu.''   

 

V diplomskem delu obravnavamo dva različna načina poučevanja smučanja, in sicer glede na 

razvojno fazo, v katero sodi posameznik. Preučili smo igre, ki se jih uporablja pri učenju 

smučanja predšolskih in šolskih otrok. Na podlagi kritične analize smo ugotavljali, kako bi te 

igre lahko spremenili za predšolske otroke tako, da bi bile izvedene v procesu in po metodi 

igre, ki bi omogočala celosten otrokov razvoj.  

 

2  PREDMET IN PROBLEM 
 

2. 1 SMUČANJE 
 

E. John B. Allen (2013) pravi, da je smučanje rekreacija, šport in način prevoza, ki vključuje 

premikanje po snegu z uporabo para dolgih, ravnih tekačev, imenovanih smuči, ki so pritrjene 

ali vezane na čevelj ali škornje.  

 
Smučanje je v širšem pomenu najbolj razvit in popularen zimski šport vseh časov.  
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Najstarejši viri o smučanju pravijo, da so v antični dobi uporabljali smučke iz enega kosa lesa. 

Tudi na podlagi proučevanja jamskih risb lahko ugotovimo, da je sodobnik starogrške 

civilizacije že poznal primitivno obliko smuči. Stare smuči so se razlikovale tako po obliki kot 

po dolžini in načinu izdelave; mnoge so bile prevlečene tudi z živalsko kožo ali umetelno 

izrezljane.  

 

Prve zapiske o smučeh zasledimo že v kronikah starih Grkov in Rimljanov. Herodot (5. stol. 

pr. n. št.) je že pisal o ''lesenih čevljih'', ki so jih uporabljala nekatera maloazijska plemena, ko 

so potovala po snegu (Rajtmajer in Gartner, 1985). 

 

Zanimiva je zgodovina smučanja v Sloveniji, ki se pojavi pod imenom bloško starosvetno 

smučanje (poimenovano po kraju Bloke, kjer so se ljudje že več stoletij smučali) v knjigi 

Rudolfa Bajdure. Valvasor v svoji knjigi ''Slava Vojvodine Kranjske'' piše o bloškem 

smučanju pod naslovom ''Čudna hoja po zasneženih gorah''. Zapiše takole: ''Kadar zapade v 

zimskem času v visokem planinskem svetu debel sneg in pota tako zamede, da ne moreš 

nikamor, ker se vse udira, pa človek globoko ugreza: tedaj vzamejo ljudje majhne procke, 

pletene iz tankega šibja, nekatere pač tudi iz motvoza, ter si jih privežejo na noge. Tako 

hodijo varno po snegu. To je znamenita iznajdba. Poleg tega poznajo kmetje ponekod na 

Kranjskem, zlasti pri Turjaku in tam okoli, nek redek izum, kakršnega nisem videl še nikoli v 

nobeni deželi, namreč da se spuščajo pozimi, ko leži sneg, po visokem hribovju z neverjetno 

naglico v dolino'' (Rajtmajer in Gartner, 1985, str. 26).  

 

Smučanje so uporabljali za lov, za delo in kot prevozno sredstvo. Šele kasneje se je razvilo v 

šport in zabavo. S tem pa sta se spreminjali tudi oprema in tehnika (Rajtmajer in Gartner, 

1985).  

 

Danes je smučanje v primerjavi s preteklostjo precej drugačno. Možnosti, ki nam jih ponujajo 

sodobno urejeni in lahko dostopni smučarski centri, so danes mnogo večje. Če smo bili tudi 

zaradi nižjega standarda večinoma vezani na bližnja smučišča, je danes pot do najboljših 

evropskih in svetovnih smučarskih centrov dosegljiva veliko širšemu krogu smučarjev kot 

včasih (Lešnik, Žvan, 2010, str. 9). Tri leta kasneje pa ugotavljamo, da se bo morda smučanje 

vrnilo tudi za hišo in na bližnja smučišča. Menimo, da ni tako pomembno, kje, pomemben je 

način poučevanja.  
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2. 2  ZNAČILNOSTI OTROKOVEGA  RAZVOJA 
 
 

''Otroci se učijo skozi lastno aktivnost z neposredno interakcijo med učnim okoljem in 

odraslim – učiteljem, ki jih vodi na odgovoren način. Slednjemu mora biti cilj otroku ponuditi 

kakovosten proces, ki ga bo pripeljal do cilja, ki ga sam ne bi nikoli dosegel'' (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 17). 

 

Videmškova in Pišot (2007) trdita, da je otrokov razvoj celosten ter da se razvija na različnih 

področjih hkrati in usklajeno (gibalnem, telesnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem 

področju). Vendar proces ni vedno kontinuiran, občasno je tudi diskontinuiran. Poteka v 

značilnih stopnjah, ki se praviloma pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih (Cemič in 

Gregorc, 2013).  

 

S trditvijo Videmškove in Pišota se strinja tudi Planinšec (2005), ki skupaj s Pišotom opiše 

potek razvoja. Do tretjega leta otrokovega življenja je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko 

upočasni, vendar je še vedno intenziven in traja vse do konca obdobja adolescence, seveda pa 

se razvojne spremembe dogajajo tudi v kasnejšem, odraslem obdobju. Pravita, da poteka v 

smeri od splošnih k posebnim oblikam vedenja, kar je posledica postopnih sprememb 

sposobnosti. S tem človek prehaja k ozko usmerjenim, kompleksnejšim dejavnostim.  

 

Horvat in Magajna (1987) pravita, da je razvoj najhitrejši v zgodnjem obdobju. Med tretjim in 

šestim letom je tempo razvoja še zmeraj hiter, čeprav še zdaleč ne več tak, kot je bil do 

tretjega leta. Pri šestem letu prihaja praviloma do upočasnjevanja v telesni rasti. Ta se vse bolj 

umirja do obdobja zgodnje adolescence (puberteta). Tedaj pride ponovno do hitre rasti, dokler 

se ta po dveh, treh letih ne umiri do stopnje, ko posameznik doseže nivo relativne biološke 

zrelosti.  

 

Razvoj delimo na posamezna obdobja, in sicer na podlagi skupnih značilnostih 

posameznikov, ki pripadajo določenim starostnim skupinam. Vsako izmed razvojnih obdobij 

ima svoje značilnosti, vendar se pojavljajo tudi velike individualne spremembe znotraj 

posameznih obdobij (Videmšek in Pišot, 2007). Te razlike so še posebej velike v predšolskem 

obdobju. Torej v fazi, ki jo imenujemo temeljna gibalna faza. Številni avtorji razvojna 

obdobja različno delijo. Mnogi pa se v svojih klasifikacijah dotaknejo in izhajajo ravno iz 
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gibalnega razvoja. Kaj pravzaprav vpliva na delitev razvoja po fazah bomo predstavili v 

nadaljevanju skozi dejavnike otrokovega razvoja.  

 
Tabela 1:  
 
Prikaz razvojnih obdobij glede na kronološko starost (po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004 

v Videmšek in Pišot, 2007)  

 

RAZVOJNO OBDOBJE  KRONOLOŠKA STAROST 
prenatalno obdobje  od spočetja do rojstva 
obdobje dojenčka od rojstva do enega leta 
obdobje malčka od enega do tretjega leta 
zgodnje otroštvo od treh do šestih let 
srednje in pozno otroštvo od šestega leta do začetka pubertete 

 

Tabela 2:  

 
Prikaz razvojnih obdobij po Horvat in Magajna (1987) 
 
1. Predporodno obdobje 
2. Rojstvo otroka in novorojenček 
3. Prvi dve leti življenja ali obdobje zaznavnogibalne ravni duševnih procesov 
4. Predšolski otrok od 2. do 7. leta starosti ali obdobje nazornosimbolične ravni duševnih 
procesov 
5. Mlajši šolar ali obdobje konkretnologičnih miselnih zmožnosti 
6. Obdobje adolescence 
7. Zrelost in staranje 
 

 
Tabela 3:  
 
Prikaz razvojnih obdobij za določeno starostno obdobje (po Marjanovič Umek in Zupančič, 
2009 v Nemec in Krajnc, 2011) 
 
RAZVOJNO ODBOBJE STAROSTNO OBDOBJE 
predrojstveno obdobje od spočetja do rojstva 
obdobje dojenčka in malčka od rojstva do treh let 
zgodnje otroštvo od treh let do šestih let 
srednje in pozno otroštvo od šestega leta do začetka pubertete 
mladostništvo med začetkom pubertete in 22.–24. letom 
zgodnja odraslost med 22.–24. letom in 40.–45. letom 
srednja odraslost  med 40.–45. in 65. letom 
pozna odraslost od 65. leta do smrti 
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2. 3 DEJAVNIKI OTROKOVEGA RAZVOJA 
 
 
''V zadnjih desetletjih je človekov razvoj proučevalo mnogo znanih teoretikov. Freud, 

Erikson, Gesell, Havighurst, Piaget in drugi so s svojimi izjemnimi deli veliko prispevali k 

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

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

izpostavljanje pomena motoričnega razvoja za človekov razvoj v celoti.  

V psihoanalitični teoriji Freud poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja 

posameznika pomembno vlogo tudi gibalna dejavnost. Erikson v svoji teoriji psihosocialnega 

razvoja poudarja pomen motoričnega razvoja in izpostavlja velik vpliv, ki ga imajo raznolike 

gibalne izkušnje za otrokov razvoj, še posebej v kritičnih razvojnih obdobjih. Gessel trdi, da 

ima v človekovem razvoju velik pomen motorično vedenje, temeljne gibalne spretnosti pa so 

po njegovem mnenju dobri pokazatelji stopnje socialnega in emocionalnega razvoja, na kateri 

se nahaja posameznik. Med najbolj znanimi in uveljavljenimi je Piagetova teorija 

kognitivnega razvoja, po kateri poteka razvoj skozi različne razvojne stopnje. V tej teoriji je 

za razvoj kognitivnih procesov poudarjen izjemen pomen otrokove gibalne dejavnosti, še 

posebej v zgodnjem obdobju otroštva'' (Pišot in Planinšec, 2005, str. 16). 

 

Ker je razvoj celovit proces, to pomeni, da poteka hkrati s telesno rastjo in z zorenjem funkcij 

v družbenem okolju. Spremembe, ki se pojavljajo, se kažejo na kakovostni in količinski ravni, 

pri čemer gre pri količinskih spremembah za pogostost in intenzivnost vedenja, pri 

kakovostnih spremembah pa za način, strukturo, vrsto in organizacijo vedenja. Vse te 

omenjene spremembe ter otrokov celostni razvoj potekajo na osnovi določenih dejavnikov. Ti 

delujejo v interakciji med dednostjo, okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo. Med vsemi temi 

dejavniki obstajata tesna povezanost in soodvisnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Dedne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih 

sposobnosti in značilnosti. Med dejavnike okolja uvrščamo prve vzpodbude, ki jih je otrok 

deležen ter so za njegov nadaljnji razvoj zelo pomembne in tega se moramo kot odrasli 

zavedati. Poskrbeti moramo za spodbudno okolje, saj bo le to otroka motiviralo k razvoju. 

Revno okolje lahko tudi zavirajoče vpliva na otrokov razvoj, otrokovo aktivnost ali pasivnost 

v odnosu do okolja. Vplivamo tako vzgojitelji, učitelji, starši kot tudi otrok sam. Zato je 
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pomembna otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja aktivno in zavestno delovanje. Otroci so 

soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in tudi lastnega razvoja (Pišot in Jelovčan, 2005).  

 

2. 4 GIBALNI RAZVOJ 
 
 
Različni avtorji uvrščajo gibanje med osnovne človekove potrebe. Tako Makuc, Videmšek, 

Rodošek in Štihec (2011) pravijo, da je človeštvo uporabljalo gibanje, da bi spoznalo svet in 

njegovo delovanje. Otroci raziskujejo svoje okolje z gibanjem in prek njega spoznavajo 

temeljne povezave med okoljem in seboj. 

 

Kremžarjeva (1978) pove, da je posebej treba razumeti otrokovo željo po gibanju v zgodnjem 

otroštvu, v nižjih razredih osnovne šole in tudi kasneje, saj se pokažejo pozitivne posledice 

potem v življenju.  

 

Vse otrokovo gibanje se je nekoč pojmovalo kot nekaj samo po sebi umevnega. Današnji čas 

spreminja to pojmovanje in močno poudarja vrednost gibanja pri otroku, saj je ugotovljeno, 

da je prav to otrokova prva vzgoja in da je prav z gibalno vzgojo možno otrokovo osebnost 

naravnati v želeno smer (Cemič, 1997).  

 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in 

ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih, razvija zaupanje vase. Hkrati pa s 

pomočjo gibanja pridobiva izkušnje na drugih področjih. Gibanje tako daje otroku občutek 

ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja, sprejetosti v okolje (Zajec, Videmšek, Karpljuk in 

Štihec, 2009). 

 

2. 4. 1 Faze in stopnje gibalnega razvoja 
 
 
Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih. 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 cefalo-kavdalni 

smeri, pri tem je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem 

nog, ter v proksimo-distalni smeri, kar pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih 
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delov telesa, ki so bližje 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 poteka skozi različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih 

lahko opazimo določeno vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. Vsaka razvojna 

stopnja je na nek način rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje stopnje. 

Posamezne razvojne stopnje se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo 

približno enako dolgo. Zaporedje razvojnih stopenj je torej pričakovano, saj je odvisno od 

dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene. Zaradi individualnih razlik pa se lahko 

posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih starostnih obdobjih,  čeprav je vrsti red 

njihovega pojavljanja praviloma enak. Zato je treba pri obravnavanju stopenj gibalnega 

razvoja to upoštevati. Gibalni razvoj poteka v več stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna 

obdobja (Videmšek in Pišot, 2007).  

 
 
Tabela 2:  
 
Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem vrstnem redu (Gallahue in Ozmun, 2006)  
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2. 4. 1. 1 Refleksna gibalna faza 

 
Refleksni gibi fetusa in novorojenčka predstavljajo prvo stopnjo gibalnega razvoja človeka. 

Refleks je vedenje, ki ga samodejno sproži določeni dražljaj (zvok, dotik, svetloba, 

sprememba telesnega položaja) in ga nadzorujejo subkortikalni možganski centri. Pri 

novorojenčku opazimo 27 različnih refleksov, zgodnji naj bi imeli prilagoditveno funkcijo. 

Nekateri refleksi (npr. sesalni) novorojenčkom omogočajo preživetje, nekateri drugi pa so 

imeli prilagoditveno vrednost nekoč v evoluciji človeka. Namen zgodnjih refleksov je zaščita 

novorojenčkov in dojenčkov pred škodljivimi dražljaji (mežikanje), igrajo pa tudi pomembno 

vlogo pri nadzoru čustvenega razburjenja dojenčkov (npr. sesanje umiri njihovo razburjeno 

gibanje). Večina refleksov pri dojenčkih v prvih šestih mesecih izgine ali se postopno 

spremeni, saj ne predstavljajo ustreznega vedenja. Pri tretjem mesecu starosti izginja 

prijemalni refleks, nadomeščati pa ga začne namerno prijemanje predmetov. Nekateri drugi 

refleksi se z razvojem ohranijo, saj imajo še naprej prilagoditveno funkcijo (npr. razširitev 

zenic v temi, zehanje zaradi potrebe po dodatnem kisiku …) (Makuc, Videmšek, Rodošek in 

Štihec, 2011). 

 

FAZE MOTORIČNEGA 
RAZVOJA 

OKVIRNO STAROSTNO 
OBDOBJE 

STOPNJE 
MOTORIČNEGA 
RAZVOJA 

prenatalno obdobje do 4. 
meseca 

 

stopnja vkodiranja (zbiranja) 
informacij 

  

Refleksna gibalna faza 

od 4. meseca do 1. leta stopnja dekodiranja 
(procesiranja) informacij 

od rojstva do 1. leta 
 

stopnja inhibicije refleksov 
 

Rudimentalna gibalna faza 

od 1. do 2. leta predkontrolna stopnja 

od 2. do 3. leta 
 

začetna stopnja 
 

od 4. do 5. leta 
 

osnovna stopnja 
 

Temeljna gibalna faza 

od 6. do 7. leta zrela stopnja 
 

od 7. do 10. leta splošna stopnja 

od 11. do 13. leta 
 

specifična stopnja 

Specializirana (športna) 
gibalna faza 

 

od 14. leta naprej specializirana stopnja 
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2. 4. 1. 2 Rudimentalna gibalna faza  

 

Rudimentalne gibalne spretnosti so začetne, nepopolne gibalne spretnosti otroka. V tej fazi se 

začno pojavljati prva zavestna gibanja, katerih pojavljanje je odvisno od zorenja organizma, 

zato se zvrstijo v določenem vrstnem redu (Cemič, 1997). 

 
Rudimentalno gibalno fazo delimo na dve stopnji. Po Gallahue in Ozmun (2006) sta to:  
 

- stopnja inhibicije refleksov: na tej stopnji razvoja postopoma izginjajo refleksi in se 

nadomeščajo z zavestnim gibanjem. Čeprav so zavestna, so gibanja slabo 

diferencirana in integrirana, kaže se pomanjkanje nadzora; 

 

- predkontrolna stopnja: pri otrocih okoli enega leta starosti opazimo že večjo 

natančnost in nadzor gibanja. Otroci se že naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, 

ravnati z raznimi predmeti in se gibati v prostoru s precejšnjo stopnjo nadzora.  

 

2. 4. 1. 3 Temeljna gibalna faza 

 

Ta gibalna faza traja pri otroku približno od drugega do sedmega leta starosti. V tem času 

postaja gibanje vse bolj učinkovito in bolj usklajeno. Značilno je, da v tej fazi otroci aktivno 

preizkušajo ter raziskujejo svoje gibalne spretnosti in zmogljivosti. Otroci izvajajo in 

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

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

gibalnih spretnosti. Zato potrebuje otrok spodbudno okolje, priložnost za dejavnost in učenje. 

Če otrok ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel 

v nadaljnjem gibalnem razvoju težave (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011). 

 
''V tej fazi razvoja že začnejo z usvajanjem osnovnih elementov različnih športnih zvrsti, 

vendar je njihova izvedba počasna, negotova in površna. Začenjajo lahko že učenje osnov 

smučanja, iger v vodi in plavanja. Pridobivajo spretnost gibanja po prostoru z različnimi 

gibalnimi vzorci, sposobnost vzdrževanja ravnotežja v različnih položajih ter ravnanja z 

objekti, še zlasti pa se nauče, kako sprejeti in oddati silo objektu (lovljenje, metanje). 

Temeljna gibanja so tista, ki jih vsebuje vsaka človekova dejavnost'' (Cemič, 1997). 

 

Po Gallahue in Ozmun (2006) razdelimo temeljno gibalno fazo v sledeče stopnje.  
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- Začetna stopnja  (od 2. do 3. leta)  

 
To stopnjo opredeljujejo prvi poskusi otrok k cilju usmerjene temeljne gibalne aktivnosti. Ta 

gibanja kažejo na slabo prostorsko in časovno integracijo. Pri gibih so značilni: skromen 

ritem, slaba koordinacija, pretirano ali omejeno gibanje telesa ter pomanjkljivo zaporedje 

gibov (Cemič, 1997). 

 
- Osnovna stopnja (od 4. do 5. leta)  

 
Pri tej stopnji so gibanja že bolj koordinirana, vendar še vedno pretirana ali omejena, čeprav 

manj kot na prejšnji stopnji. Če otroci živijo v okolju, kjer nimajo možnosti za vadbo, se 

lahko zgodi, da nekaterih gibalnih vzorcev ne morejo razviti prek osnovne stopnje; na njej 

ostanejo vse življenje (Cemič, 1997). 

 
- Zrela stopnja (od 6. do 7. leta)  

 
Pri tej stopnji je značilna večja usklajenost, učinkovitost in nadzor pri izvajanju gibalnih 

nalog. Nekateri otroci dosežejo to stopnjo razvoja z zorenjem in le minimalnimi spodbudami 

iz okolja, drugi pa se ne razvijejo do te stopnje, če nimajo ustreznih priložnosti, niso deležni 

spodbud oziroma učenja. Otrokom, ki ne dosežejo zrele stopnje temeljne faze, je naslednja 

faza razvoja onemogočena (Cemič, 1997). 

 

2. 4. 1. 4 Specializirana (športna) gibalna faza 

 

''Po sedmem letu starosti nastopi specializirana gibalna faza, prehodno obdobje, ki traja 

približno do desetega leta. V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne 

gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti 

je vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro. Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne 

spretnosti postajajo bolj natančne, sestavljene, dovršene in se smiselno uporabljajo v vse 

kompleksnejših športnih in drugih gibalnih aktivnostih v vsakodnevnem življenju'' (Makuc, 

Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011, str. 46). 

 
''Osnova za razvoj gibalnih spretnosti pa je intenziven razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, 

predvsem reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja, ki potekajo v tem času. To 

obdobje je za otroke zelo pomembno in zanimivo. Otroci so aktivni v odkrivanju in 

kombiniranju različnih gibalnih vzorcev, navdušeni so zaradi vse večjih gibalnih zmogljivosti. 
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Otrokom naj bi v tem obdobju zagotovili predvsem pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti, 

kar bi izdatno izboljšalo nadzor gibanja in gibalno učinkovitost v celoti''  (Videmšek in Pišot, 

2007, str. 45).  

 

Po Gallahue in Ozmun (2006) razdelimo to fazo v naslednje stopnje.  

 

- Splošna stopnja (od 7. do 10. leta)  

 
Ta stopnja vključuje temeljna gibanja, za katere je značilno, da se uporabljajo v bolj specifični 

in kompleksni obliki v individualnih in skupinskih športnih dejavnostih. Otroci s 

fundamentalnimi gibi rešujejo gibalne težave v individualnih in skupinskih športnih 

disciplinah. Na tej stopnji motoričnega razvoja kažejo otroci naravno težnjo po širokem 

spektru gibalnih aktivnosti, ki so osnova vseh športnih panog  (Cemič, 1997). 

 
- Specifična stopnja (od 11. do 13. leta) 

 
Na tej stopnji so gibanja podobna kot na prejšnji stopnji, vendar je večji poudarek na obliki, 

natančnosti, ritmičnosti in hitrosti izvajanja. Pojavijo se ožji gibalni interesi. Na tej stopnji se 

otroci začnejo zavestno odločati za ožji spekter gibalnih dejavnosti – usmeritev v določene 

športe (Cemič, 1997). 

 
- Specializirana stopnja (od 14. leta dalje ) 

 
Ta stopnja predstavlja višek gibalnega razvoja. Vključuje uporabo znanja, ki si ga je 

posameznik pridobil na prejšnjih stopnjah. Zanjo je značilna izbira manjšega števila športnih 

dejavnosti, s katerimi se posameznik ukvarja intenzivneje in v daljšem obdobju (Cemič, 

1997).  

 

To fazo lahko opravičeno označimo kot fazo, v kateri se pojavi idealni čas za učenje. Učenci 

so v tej starosti željni podvigov, telesno in duševno uravnovešeni in tudi že razumejo razlage 

v tehniki. Posebno izrazita je njihova sposobnost za opazovanje in posnemanje. To pomeni, 

da mora učitelj znati vse vaje dovolj dobro pokazati. Učenci so v tej fazi tudi polni zaupanja v 

svoje lastne sposobnosti in zmogljivosti. Zato lahko pride ob nepozornosti učitelja do 

preobremenitve. Za učni uspeh je odločilno, da omogočimo pestrost vadbe s čim bolj 

raznovrstnimi vajami, tekmovanji in igrami. Urjenje v tej starosti je mogoče dopolniti tudi z 

vožnjo okoli količkov za slalom. Učitelj lahko na koncu priredi tudi manjšo tekmo, pri kateri 
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učenci tekmujejo, kdo bo hitrejši (Jeločnik, 1972). Zavedati pa se je treba, da je ta čas idealen 

le, če smo predhodno storili vse, da je otrok v to fazo kot učenec sploh vstopil, zato je izredno 

pomembno, da se je drsenje po snegu in podobne naloge pogosto izvajalo.   

 

2. 5 UČENJE GIBANJA 
 
 
Vsako ponavljanje je učenje. Ponavljanje nekega giba pa je gibalno učenje. Smučanje je eden 

od načinov gibanja po snegu in naučimo se ga s ponavljanjem, oziroma zadrževanjem 

ravnotežnega položaja med premikanjem/spuščanjem po snegu navzdol.  

 

Otrokov gibalni razvoj poteka na osnovi predispozicij, na katere v nenehni interakciji z 

okoljem v procesu gibalnega učenja vplivajo nove izkušnje. Vsaka najmanjša sprememba 

gibanja, v drugem prostoru, na drugačen način, z drugimi pripomočki itd., pomeni novo 

izkušnjo in s tem novo pridobitev v bazi gibalnih programov. Ves ta proces učenja poteka 

skozi določene faze, ki jih ne moremo prehitevati (Pišot in Videmšek, 2004). 

 

Po predhodnem opazovanju in prilagoditvi sledi začetna vadba do usvajanja grobe oblike 

izvedbe gibanja. Tej sledi nadgradnja do usvajanja in avtomatizacije sestavljenih oblik 

gibanja (osnovna vadba) in popolnega obvladovanja teh zahtevnih gibanj v različnih 

okoliščinah (zaključna vadba). Posebno vlogo in pomen imata med temi fazami ravno faza 

adaptacije in osnovna faza. In ravno ti dve fazi zelo radi preskakujemo ali pa se jima ne 

posvečamo dovolj in učenca začenjamo prezgodaj učiti tehnike. Ko je npr. neko gibanje v 

grobem usvojeno, od otroka že zahtevamo izvedbo zahtevnih oblik v zahtevnih okoliščinah. 

Preskok v razvoju gibalnih spodobnosti pri otroku ni mogoč, zato je postopnost v izboru 

gibalnih nalog in zahtevnosti izbranih vsebin nujno potrebna. Celostnost otrokovega razvoja 

pa zagotavlja, da se z usvajanjem znanj pridobivajo in razvijajo tudi potrebne gibalne 

sposobnosti in obratno (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011).  

 

Posameznik lahko svoje gibalne sposobnosti postopoma usvoji in razvije prek treh stopenj, ki 

mu bodo omogočile kakovostno smučanje. Te funkcionalne stopnje, prirejene po Rajtmajerju 

(1985), so:  
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1.) sposobnost stabilnosti (uravnoteženi položaj, ravnovesje – prilagoditev, osnovni 

položaj, drsenje); 

2.) sposobnost lokomotorike (prvi zavoji, klinasto in osnovno vijuganje – pomembna je 

pot do cilja, manj kakovostne izvedbe – že smuča – pelje); 

3.) sposobnost manipulacije (dinamično vijuganje – pomembna je kakovost izvedbe; 

sposobnost izvajanja v različnih okoliščinah – v smučanju uživa).  

 

2. 6  GIBALNE SPOSOBNOSTI V ALPSKEM SMUČANJU  

 

Alpsko smučanje je ena od športnih dejavnosti, ki zahteva odlično združitev gibalnih 

sposobnosti, psihičnih lastnosti, socialnih in drugih značilnosti posameznika.  

Pri razumevanju psihomotoričnih procesov ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 

učenja smučanja, ima pomembno vlogo skladnost smučarskih gibalnih struktur z naravno 

motoriko človeka. Pri predšolskem otroku ni mogoče govoriti o skladnosti gibalnih struktur, 

saj so te šele v nastajanju. Načinov gibanja, kot sta npr. lokomotorno in manipulativno, se 

otrok šele uči v prvi fazi (stabilnostni). Pistotnik (2011) opredeljuje lokomocije in 

manipulacije z naslednjimi načini premikanja: plazenje, lazenje, hoja, tek, plezanje, skoki, 

dviganje, potiskanje, nošenje ter padci.  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti je genetsko pogojen (prirojen). To pomeni, da je do neke mere 

podedovan, do določene stopnje pa ga lahko razvijemo s procesom vadbe. Področje gibalnih 

sposobnosti različni avtorji najpogosteje opredeljujejo s klasifikacijo šestih primarnih 

motoričnih sposobnosti, in sicer: ravnotežjem, močjo, koordinacijo, hitrostjo, gibljivostjo in 

preciznostjo ter s funkcionalno sposobnostjo - vzdržljivostjo. Še posebej slednjo se v 

predšolskem obdobju pogosto zanemarja, saj jo je treba razvijati popolnoma drugače kot v 

odrasli dobi, in sicer zaradi specifike otrokovega razvoja (Makuc, Videmšek, Rodošek in 

Štihec, 2011). 
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2. 7  RAZLIKE V METODIČNIH ENOTAH ZA RAZVOJ GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI V TEMELJNI IN ŠPORTNI GIBALNI FAZI  

 

Ravnotežje, koordinacija in moč spadajo med ključne gibalne sposobnosti za realizacijo 

gibalnih nalog pri predšolskem otroku. Med njimi še najbolj ravnotežje, ki omogoča ali 

onemogoča izvedbo katere koli gibalne naloge. Ostale motorične sposobnosti (hitrost, 

gibljivost in preciznost) v predšolskem obdobju še niso popolnoma sofisticirane, zato jih ne 

moremo ali pa jih ni smiselno razvijati.  

2. 7. 1  Ravnotežje 
 
 
Pistotnik (2011) navaja: ''Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih 

gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen.''  Enako 

ga opredeljuje tudi Makuceva s soavtorji (2011), ki pravi, da je ravnotežje sposobnost hitrega 

oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj. 

Pistotnik (1999) omenja dve vrsti ravnotežja, in sicer statičnega in dinamičnega. V razvojnem 

smislu obstaja najprej težnja po obvladovanju statičnega ravnotežja, nato dinamičnega. Za 

statičnega je značilno ohranjanje ravnotežnega položaja v mirovanju, za dinamičnega pa 

obvladovanje ravnotežnega položaja v gibanju.  

Pri smučanju gre za dinamično ravnotežje. Torej za sposobnost nadzora položaja med 

drsenjem na smučeh. Sposobnost ohranjanja oziroma obnavljanja ravnotežnega položaja 

prihaja v smučanju do izraza v gibanju pri določeni hitrosti. Problem ohranjanja ravnotežnega 

položaja se kaže predvsem pri spreminjanju obremenitve nog ter ustreznega nagiba telesa med 

vodenjem zavoja.  

 

Predšolski otroci se šele učijo ohranjati svoje telo v mirovanju in v gibanju, zato pravimo, da 

imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki vpliva na razvoj ostalih gibalnih sposobnosti. 

Smiselno je, da torej začnemo razvijati ravnotežje že pri najmlajših. Uporabljamo draženje 

različnih čutnih vhodov, da vplivamo na razvoj ravnotežja: vrtenja, guganja, kotaljenja, 

vožnje … Te naloge v tem starostnem obdobju uporabimo prek metod poligonov, postaj in 

metod igre.  
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2. 7. 2 Moč 
 

Pistotnik (1999) navaja: ''Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri 

premagovanju zunanjih sil.'' Enako jo opredeljuje tudi Cemičeva (1997), ki pravi, da je moč 

sposobnost za učinkovito delovanje proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali zaradi želje po 

ohranitvi položaja telesa z uporabo sile mišic.  

 

Moč ima pri gibalnih dejavnosti veliko vlogo. Če namreč nimamo ustrezno razvite moči, 

nismo sposobni premagovati naporov pri izvajanju gibalnih aktivnosti (to velja tako za otroke 

kot za nas). Hitro se pojavi utrujenost, kar pa povzroči, da postanemo v gibalni nalogi bolj ali 

manj pasivni (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011). 

 

Pri predšolskih otrocih moč vedno razvijamo skupaj z ravnotežjem (guganje na vrvi, vožnja z 

vozički …).  

 

Moč delimo v tri pojavne oblike, in sicer: eksplozivna, repetitivna in statična moč. Pri 

eksplozivni gre za hitre, nenadne pospeške, pri repetitivni gre za ponavljajoče se gibe, pri 

statični moči pa neko gibanje zadržujemo oziroma izvajamo dlje časa (Cemič, 1997).  

Pri predšolskih otrocih se zaradi njihovega razvoja izogibamo statičnemu naprezanju. 

Repetitivni moči pa se ne izogibamo, vendar jo otroci težko izvajajo. Gre namreč za ritmično 

ponavljanje, ritem pa pri njih še ni razvit. Zato lahko skozi repetativne gibalne naloge 

opazujemo otroke pri njihovi ritmičnosti. Smučanje je ritmičen šport. Otrok pa ritma še nima 

usvojenega, zato je zanj to nerešljiv problem. Če mi od njega zahtevamo nerešljivo, ga ne 

bomo navdušili nad to dejavnostjo.  

 
 

2. 7. 3  Koordinacija 
 
 
Pistotnik (1999) koordinacijo opredeli kot sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje 

kompleksnih gibalnih nalog. Enako jo opredeli tudi Cemičeva (1997), ki pravi, da gre za 

sposobnost učinkovitega usklajevanja gibov v prostoru in času.  

Makuc skupaj z avtorji (2011) pravi, da je koordinacija sposobnost učinkovitega oblikovanja 

in izvajanja kompleksnih gibalnih nalog v določenih časovnih, prostorskih in dinamičnih 

značilnostih gibanja. Je kompleksna gibalna sposobnost, ki je tesno povezana s hitrostjo, 
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močjo, vzdržljivostjo in gibljivostjo. Sposobnost koordinacije je prirojena v 80% in v 

primerjavi z drugimi gibalnimi sposobnostmi pod vplivom nekaterih psihičnih dejavnikov, 

predvsem pa je odvisna od delovanja centralnega živčnega sistema.  

 

Razvoj koordinacije se prične že v fetalnem obdobju, saj plod že v materinem telesu pridobiva 

prve gibalne izkušnje. Otroci izkušnje koordinacije pridobivajo do približno 6. leta starosti. V 

tem obdobju so najbolj dojemljivi za sprejem gibalnih informacij. Do 11. leta je ta razvoj še 

vedno dokaj strm, potem pa v obdobju pubertete zaradi hitre rasti nekoliko upade (Videmšek 

in Pišot, 2007). 

Koordinacija je edina motorična sposobnost, ki se dogaja na zavestni ravni, zato je v 

neposredni povezanosti z razvojem in zorenjem možganov. Takoj za ravnotežjem je to tista 

motorična sposobnost, ki pride najbolj do izraza v predšolskem obdobju in se je bi morali 

vzgojitelji dobro zavedati. Tudi s smučanjem lahko vplivamo na njen razvoj. Gre za 

usklajenost v prostoru in času, npr. timing (pravočasno ustavljanje, zaviranje …). Ker je otrok 

šele v fazi spoznavanja časa, so zanj te naloge težke in mu predstavljajo izziv.  

 

V nadaljevanju predstavljamo še motorične sposobnosti, ki so tudi potrebne za učenje 

smučanja, vendar pridejo na vrsto šele v športni gibalni fazi.   

 

2. 7. 4 Hitrost 
 

Pistotnik (1999, Makuc, 2011) pravi: ''Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo 

frekvenco ali v najkrajšem možnem času. Primerna je predvsem pri premagovanju kratkih 

razdalj s cikličnim gibanjem in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega 

giba.''   

Škof in Jakše (2007) pravita, da je hitrost sposobnost hitrega gibanja celega telesa ali 

posameznega telesnega segmenta. Je kompleksna gibalna sposobnost, ki se kaže na različne 

načine: kot sposobnost hitrega reagiranja, kot sposobnost hitrega pospeševanja celega telesa 

oziroma čim hitrejše izvedbe enostavnih gibov, kjer gre za premik telesnega segmenta, kot 

sposobnost doseganja in vzdrževanja velike hitrosti v cikličnih gibanjih. Predšolski otrok ni 

zmožen ciklično ponavljati gibov, zato o hitrosti pri njem še ne moremo govoriti. Kar je za 

odraslo osebo hitrost, je za otroka koordinacija.  
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V alpskem smučanju se hitrost pojavlja tudi kot izvedba ustreznega gibanja v hitrosti (drsenje 

na smučkah), kar pa ni motorična sposobnost hitrost. Za dosego hitrosti je treba biti 

koordiniran, vzdržljiv in močen ter v ravnotežju. Produkt pa je hitra vožnja naravnost. Otroku 

je lažje voziti hitro naravnost kot ritmično vijugati.  

Načini in sredstva razvijanja hitrosti so pri odraslih različni. Primeri za športno gibalno fazo 

so elementarne igre, ritmični poskoki, štafetne igre.  

 

2. 7. 5 Gibljivost 
 

Šarabon (2007) pravi, da je gibljivost sposobnost izvedbe gibov z največjimi amplitudami. 

Kot ena osnovnih gibalnih sposobnosti ima pomemben vpliv na splošno gibalno učinkovitost 

in kakovost življenja posameznika.  

Gibljivost je edina motorična sposobnost, ki z razvojem pada (Cemič, 1997), kar pomeni, da 

je otrok v predšolskem obdobju maksimalno gibljiv in zanj ni potrebno posebej delati vaj za 

razvoj gibljivosti.  

 

Osnovna gibljivost pri smučanju prihaja do izraza predvsem v okviru ogrevanja in priprave na 

smučanje, še pomembnejša pa je pri raztezanju in sproščanju mišic po določenem naporu. 

Med samim smučanjem predstavlja gibljivost pravilen položaj smučarja na smučeh in 

zmanjšuje možnost poškodb pri različnih gibih. Gibljivost je pri alpskem smučanju 

pomembna za ohranjanje gibljivosti sklepov (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011). Za 

večino gibalnih dejavnosti potrebuje človek optimalno gibljivost. Normalno razviti otroci so 

zelo gibljivi, ker so njihove telesne strukture zelo elastične in so sposobne velikih amplitud 

gibov. Pri predšolskih otrocih zatorej ni posebnih potreb za razvoj gibljivosti (Cemič in 

Gregorc, 2013).  

 

2. 7. 6  Preciznost 
 
 
Pistotnik (1999) pravi: ''Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti 

gibanja.'' Podobno pa tudi Cemičeva (1997) pravi: ''Preciznost je sposobnost za izvajanje 

točno usmerjenih in odmerjenih gibanj, natančno doseganje cilja.'' 
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Pri preciznem gibanju je treba v kratkem času opraviti analizo mnogih informacij: določiti 

cilj, smer, oddaljenost, obliko, velikost, smer in intenzivnost premikanja itd., kar je za 

predšolskega otroka zelo zahtevna naloga.  

Predšolski otroci še nimajo ustrezno razvite perceptivne kontrole mišic, zato moramo biti 

pazljivi pri izbiri gibalnih nalog (prezahtevne – otrok bo neuspešen in ne bo motiviran) 

(Cemič, 1997). 

 

2. 8 PRENOS IZKUŠENJ, UČNI TRANSFER IN VLOGA 

MOTORIČNEGA TRANSFERJA PRI SMUČANJU 

 

Kot že omenjeno, mora pedagog (učitelj, vzgojitelj) spremljati otroka na njegovi razvojni poti 

in ga pripeljati do tam, kamor sam ne bi nikoli prišel. Ta proces se  v pedagogu odvija kot 

proces poučevanja, v učencu oz. otroku pa kot proces učenja. Pedagogi poskušamo učencu oz. 

otroku ponuditi kakovostni proces učenja v ustreznem učnem okolju. Rezultati, ki so kot 

pridobljeni gibalni vzorci, ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu. Sposobnost 

motoričnega transferja nam omogoča, da informacije iz ene naučene  dejavnosti prenesemo na 

učenje in izvajanje druge. Po Rajtmajerju (1988) poznamo tri temeljne oblike motoričnega 

transferja:  

- VERTIKALNI motorični transfer: prenos izkušenj oziroma informacij znotraj iste 

gibalne naloge z nižje na višjo raven (plužni – klinasti – paralelni položaj); 

- LATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene naloge na podobno drugo 

nalogo (rolanje – drsanje – smučarski tek – smučanje); 

- BILATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene roke na drugo ali z nog na 

roke in obratno (s pripomočkom v rokah – vplivamo na delo nog; roke v odročenju – 

klinast položaj). 

 

Prenos izkušenj in učni transfer potekata v spoznavnem, gibalnem, čustvenem in socialnem 

prostoru. Smiselno je, da upoštevamo vlogo transferja. Na gibalnem področju poteka 

motorični transfer. Včasih nam zunanje razmere, kot sta mraz in sneg, onemogočajo, da bi 

prve korake izvedli na snegu, zato je primerno, da gibalne vsebine opravimo ''na suhem'' v 

telovadnici.  
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Pišot in Videmšek (2004) podata nekaj predlogov, s katerimi realiziramo gibalne naloge pri 

smučanju:  

 

- razvoj osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti (poudarek na ravnotežju, 

koordinaciji gibanja in moči – vaje in igre na igrišču, v telovadnici), 

- prilagoditev na podaljšano stopalo (z raznimi pripomočki, na igrišču in v telovadnici), 

- usvajanje specifičnih gibalnih nalog (poligoni, suhi slalom – v gozdu, na igrišču, v 

telovadnici), 

- prilagoditev na drsenje, razvoj ravnotežja in prilagoditev na uporabo zaščitne opreme 

(kolesarjenje, rolanje, drsenje na ledu, kotalkanje – na dvorišču, v naravi …), 

- prilagoditev na sneg in mraz (termoregulacija) (igre na snegu, sankanje, izleti), 

- usvajanje temeljnih smučarskih znanj in spretnosti na snegu (smučarski teki, skiro na 

snegu/na eni smučki, kratke smuči …). 

 

 

2. 9  IGRA KOT SREDSTVO POUČEVANJA SMUČANJA 

 

Povedali smo, da je metodika poučevanja smučanja otrok drugačna kot metodika smučanja 

učencev oz. odraslih. Gre za drugačen pristop k delu, zaradi razvojno opredeljene faze v kateri 

se učeči nahaja. Pri odraslih oz. učencih so pomembne demonstracija, razlaga, analiza. Pri 

otrocih pa je treba izbrati pravo igro in dodati taka pravila, da jih otrok, če želi uspeti v igri, 

mora upoštevati, če pa jih upošteva, potem se z njimi uči, npr. smučanja.  

Pišot in Videmšek (2004) v svojem delu opisujeta gibalno igro kot dejavnost, ki celostno 

vpliva na otroka, zagotavlja nadgradnjo njegovih prejšnjih izkušenj in z množico kompleksnih 

ter problemsko zastavljenih gibalnih nalog spodbuja spoznavno angažiranje otrok. Pravita, da 

je njena temeljna značilnost v tem, da svoje specifične vsebinske značilnosti išče v razvojnih 

posebnostih otroka in v otroku samem, ker iz njega izhaja. Predstavlja potrebo po čustvenem 

učenju. Emocionalno učenje se kaže pri vzpostavljenosti čustvenih vezi z gibalno vsebino, in 

sicer se pri otroku pojavi naveličanost, pozornost se preusmeri in ne spremlja več informacij. 

Če so igre primerno izbrane, bodo otroka zagotovo čustveno angažirale. Čustveno učenje pa 

se kaže pri igralni situaciji, kjer otroku omogočimo, da se uči v skupini. Skupina otrok je v 

določenem obdobju otrokovega razvoja najpomembnejši vodnik znotraj izbrane gibalne 

aktivnosti.  
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Pišot in Videmšek (2004) trdita, da je pri aktivnosti na snegu  v ospredju igra in ne dejstvo, da 

bi se otrok naučil smučanja. V temeljni gibalni fazi je vodilo oziroma konkretni cilj uloviti, 

skočiti dlje, ne biti ulovljen, smučati kot letalo, poskakovati kot kobilica, voziti avto, pretakati 

tekočino itd., vse to ob posameznih vajah, ki potekajo prek igre. Zato v temeljni gibalni fazi 

zanemarimo konkretne in pomembne cilje, kot sta usvajanje znanj in razvoj sposobnosti 

(koordinacija, ravnotežje, razbremenjevanje), saj so za otroka nerazumljivi. V želji po 

doseganju otrokovega cilja učitelj (vzgojitelj) izbere igro, ki bo pri otroku spodbudila tako 

gibalno aktivnost, da bo hkrati uresničeval tudi svoj zastavljeni cilj.  

 

Njuno definicijo igre na tem delu še nekoliko razširimo. Dodajamo namreč še dva pogleda, in 

sicer medpodročno povezavo in proces v sami igri. Gre za to, da igro razširimo v metodo igre, 

ki otroka dlje časa motivira in ga vodi tako, da je uspešen v igri, če reši nalogo na gibalen 

način in to ponavlja dovolj pogosto.  

 

Pri predšolskih otrocih povemo navodila igre jasno, kratko in jedrnato. Nikoli je ne 

demonstriramo, saj je otroci niso zmožni ponoviti, hkrati pa z demonstracijo onemogočimo 

igrivost. Igro organiziramo tako, da so aktivni vsi otroci. Otrok se v njej giblje na njemu 

lasten, izviren, ustvarjalen način. Med igro je aktiven, saj mora reševati problem v okviru 

postavljenega pravila igre in tako biti samostojen. Za učitelja (vzgojitelja) je pomembno, da 

posreduje preprosta navodila, prevzame aktivno vlogo v igri in si pred začetkom postavi take 

''inštrumente'', da z njihovimi ponavljanji vpliva na potek igre.  

 

2. 10  KLJUČNE STOPNJE PRI USVAJANJU ZNANJA SMUČANJA V 

ŠPORTNI GIBALNI FAZI 

 

Pri učenju smučanja otrok v tej gibalni fazi, kjer si pridobiva nova znanja in bogati gibalni 

spomin, opazimo določene stopnje oziroma mejnike, ki se smiselno nadgrajujejo. Tudi tu smo 

pozorni, da vključimo učenje v igro. Uporabimo lahko najrazličnejše rekvizite.  Ko se otrok 

prilagodi (adaptacija) na novo okolje, opremo in podlago, postopoma pridobiva občutek za 

gibanje v tem okolju (drsenje). Na podlagi številnih izkušenj sledi pridobivanje občutka za 

spremembo smeri (zavoj) in s tem prehoda prek vpadnice, ki je za začetnika v tej fazi največji 

problem. Prvi način spremembe smeri je s poudarjenim obremenjevanjem ene smučke skozi 

celoten razvoj. V naslednji stopnji se mora seznaniti z uravnavanjem lastnega težišča. Prenos 
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težišča z gibanjem in s tem osvajanje občutka razbremenitve smuči v določenem trenutku je 

za otroka zelo zahtevna naloga (Pišot in Videmšek, 2004). 

 

Lešnik in Žvan (2004) pravita, da začnemo z vadbo na mestu, sledi učenje v osnovnih 

smučarskih položajih: paralelnem, klinastem in plužnem.  

Prva od začetnih oblik smučanja je klinasto vijuganje, ki je mnogim najbližji način, saj jim 

omogoča lažje ohranjanje ravnotežja, nadzorovanje hitrosti in tudi varno zaustavljanje. 

Pravita, da začetniki ne uporabljajo palic pri klinastem zavijanju. Smučarsko znanje se bogati 

s čim večjim številom ponovitev pravilnih izvedb.   

 

2. 11  OSNOVE UČENJA SMUČANJA V TEMELJNI GIBALNI FAZI 

 

Makuc s soavtorji (2011) pravi, da z gibanjem na svežem zraku dodatno pripomoremo k 

ohranjanju in h krepitvi otrokovega zdravja, poleg tega pa tudi  vzpodbujamo ljubezen do 

narave. Otrokom v tem starostnem obdobju organiziramo zanimive igre, sproščeno in zabavno 

aktivnost tudi zunaj, na snegu in svežem zraku. Uporabimo lahko snežne poligone, ki jih z 

igro dodatno popestrimo, in otroku pričaramo poseben svet, v katerem se bo zabaval. 

Poskrbimo tudi za primerno telesno pripravljenost otrok. Z izbranimi gibalnimi aktivnostmi 

bomo posredno razvijali določene spretnosti in znanja, ki jih bodo kasneje uporabljali. 

Primerno izbrane gibalne naloge, ki jih vključujejo poligoni, otroku olajšajo razvoj in 

usvajanje novih osnovnih gibalnih vzorcev, ki so pogoj za kasnejše učenje tehnike smučanja 

in nadgradnje najrazličnejših smučarskih užitkov. Pravijo, da je prve korake na smučeh otrok 

zmožen napraviti pri dveh letih. Ko dopolni tri leta, naj bi bil že zmožen spustiti se po blagi 

strmini, medtem ko naj bi štiriletni otrok že poskušal izpeljati tudi preproste zavoje.  

 

Za temeljno gibalno fazo je značilno, da se gibanje šele oblikuje. Otrok začne z grobimi 

izvedbami filogenetskih gibanj in če mu je ponujeno, tudi ontogenetskih gibanj, kamor sodi 

tudi smučanje. To gibanje otrok osvaja s preizkušanjem. Rezultati so v večini navade (Pečjak, 

1993), šele kasneje so to spretnosti. Znanja pa običajno šele kasneje ob zaključnih fazah 

adaptacije. Ravno zato, ker gre za učenje navad, ki izhajajo iz notranjih pobud in niso 

naravnane na cilje, pač pa na sam proces, so metode učenja popolnoma drugačne kot za 

odrasle. Predlagamo, da se razvoj in gibanje (smučanje) poveže v igro, ki je ne 

demonstriramo, ne utemeljujemo, ampak tako dobro postavimo njena pravila, da je uspeh v 
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igri možen le, če upošteva njena pravila, pravila pa so metodične enote, ki realizirajo tisti del 

smučarskega znanja, ki ga želimo naučiti mi. V pedagogu poteka igra sistematično in načrtno 

z zavestnim ciljem, v učečem se, pa je to na nezavednem športnem nivoju. Otrokov cilj ni 

enak cilju vzgojitelja oz. učitelja.  

 

2. 12  ANALIZA RAZLIČNIH PEDAGOŠKIH PRISTOPOV 

 

Pri pregledu literature smo ugotovili, da avtorji navajajo različne pedagoške pristope za 

učenje smučanja v temeljni in športni gibalni fazi. Tako recimo pravijo, da pri delu z otroki 

malo govorimo in veliko kažemo. Demonstracija mora biti brez tehničnih napak, jasna in 

nazorna.  

Pri delu z otroki Orlick in McCaffrey (2007) priporočata, da upoštevamo naslednja navodila:  

 

- preproste strategije: uporabljati je treba preproste pristope, ki omogočajo, da si otrok 

ustvari jasno sliko in občutek o tem, kaj mora narediti oziroma doseči; 

- element zabave: pri delu z otroki je pomembno, da v našem pristopu obdržimo 

element zabave. Majhen otrok se ne bo zabaval ob suhoparnem izvajanju določene 

vaje, ko bomo vajo spremenili v igro, pa si bomo pridobili otrokovo zanimanje in 

sodelovanje; 

- individualen pristop: zelo pomembno je spoznati otroka kot edinstveno osebo. Bolje 

ko poznamo otroka, bolje razumemo njegove specifične potrebe, na podlagi česar 

lahko prilagodimo naše delo otroku; 

- različni pristopi: če se določen pristop ne izkaže za pravilnega, moramo preizkusiti 

drugega. Tega ne smemo vzeti kot neuspeh, temveč raje kot nadaljnji korak k uspehu; 

- pozitivnost: kadar koli delamo z otroki, je pomembno, da smo pozitivno naravnani do 

otroka, ko premaguje različne ovire na poti do usvajanja osebnih ciljev. 

 

Menim, da je njun pristop dober za začetek gibanja in uporaben v temeljni gibalni fazi, 

medtem ko je pristop, v katerem je omenjena demonstracija, bolj primeren za športno gibalno 

fazo. Otroci namreč v predšolskem obdobju niso sposobni učiteljeve (vzgojiteljeve) 

demonstracije prenesti na svojo izvedbo. Malo govorjenja in veliko gibanja je demonstracija, 

ki je primernejša za športno gibalno fazo.  
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2. 13  RAZLIKE IN POUDARKI RAZLIČNIH NAČEL UČNEGA 

PROCESA PRI SMUČANJU PREDŠOLSKIH OTROK 

 
 
Načela vodijo učitelja in vzgojitelja pri učnem delu, da uspešno uresniči svoje naloge. 

Izvajajo se na podlagi objektivne spoznavne zakonitosti učnega procesa (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

V Metodiki telesne vzgoje (1990) Rajtmajer navaja didaktična načela, ki ustrezajo 

značilnostim predšolskih otrok (načelo primernosti in akceleracije; načelo individualnosti; 

načelo interesa, doživljajev in motivacije; načelo vodenja; načelo socializacije; načelo 

sistematičnosti in postopnosti; načelo nazornosti; načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka 

z njegovim spoznavnim, čustvenim in socialnim razvojem). V 23 letih so se načela 

spreminjala, skupaj s spremembami Kurikuluma za vrtce (načelo demokratičnosti in 

pluralizma; načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu; načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter 

načelo multikulturalizma; načelo omogočanja izbire in drugačnosti; načelo spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti; načelo uravnoteženosti; načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; načelo horizontalne povezanosti; načelo 

vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete; načelo sodelovanja s starši; načelo sodelovanja z 

okoljem; načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

spopolnjevanja; načelo kritičnega vrednotenja; načelo razvojno-procesnega pristopa; načelo 

aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja).  

 

V nadaljevanju želimo opredeliti le nekatera načela, za katere ocenjujemo, da so še posebej 

primerne za učitelja smučanja.  

 

• Načelo primernosti in akceleracije  

 

Razvoj gibalnih sposobnosti otrok od dojenčka do konca predšolskega obdobja je zelo hiter. 

Otrok napravi namreč ogromen razvojni skok, zato moramo pri izbiri vsebin, oblik in metod 

dela upoštevati najprej načelo primernosti, kar pomeni, da prilagajamo gibalne dejavnosti 

otrokovi biološki starosti. Poleg tega moramo upoštevati tudi načelo akceleracije, kar pomeni, 

da smo pri izbiri gibalnih dejavnosti nekoliko pred resnično stopnjo otrokovega razvoja.  
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• Načelo individualnosti 

 

V predšolskem obdobju pri gibalni dejavnosti dajemo velik poudarek individualnemu 

izražanju otroka. Gibalna naloga postane sredstvo za individualno reševanje gibalnih vzorcev. 

Da pa bi lahko spremljali individualno odzivnost otrok v konkretnih gibalnih okoliščinah, 

moramo zbrati o otroku čim več informacij, preučevati njegove odzive, pomagati vsakemu 

otroku, še posebej tistim, ki zaostajajo v razvoju za povprečjem, in tistim, ki prehitevajo, ter 

imeti nadzor nad napredovanjem gibalnih in drugih sposobnosti ter značilnosti (Videmšek in 

Visinski, 2001). Vse to lahko storimo le, če jim pustimo izražati se na njim lasten način in 

hkrati poskrbimo za celovito aktivnost vseh. Odgovor na to je metoda igre, poligona in postaj 

po načelu igrivosti.  

 

• Načelo interesa, doživljajev in motivacije 

 

Interes je težnja otroka, da se pozitivno odzove na izzive okolja. Pri gibanju je še posebej 

pomembna čustvena naravnanost, kajti brez nje se otrok noče vključiti v gibalno aktivnost. Če 

ga bomo silili, bo otrokova pozitivna naravnanost kaj kmalu izginila in interes za neko 

aktivnost bo hitro izginil. Naloga vzgojitelja je, da z ustrezno motivacijo aktivira pozitivna 

čustva do gibalne dejavnosti. Odgovor na to je zopet metoda igre, poligona in postaj po načelu 

igrivosti.  

 

• Načelo vodenja 

 

Naloga učitelja oz. vzgojitelja je poleg ustreznega varstva otrok oz. učencev tudi optimalen 

razvoj učečega, razvoj gibalnih, spoznavnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti in 

lastnosti. Znanje o vsebinah, ki jih želijo učitelji oziroma vzgojitelji podati otrokom, morajo 

skozi svoje izobraževanje čim bolje usvojiti, da omogočajo strokovni pristop k načrtovanju in 

vodenju gibalnih dejavnosti.  

 

• Načelo socializacije 

 

Poleg razvijanja individualnih posebnosti pri otroku je potrebna tudi ustrezna priprava na 

življenje v nekem konkretnem družbenem okolju. V predšolskem obdobju se otroka na 
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socializacijo pripravi z različnimi možnostmi. Najprimernejša je taka igra, ki otroku omogoča, 

da je v njej uspešen le, če sodeluje z otroki v skupini (npr. paketna dostava, ki pomeni, da 

morata 2 skupaj odnesti en paket, saj je za enega ''prenerodno'' za nošenje).   

 

• Načelo sistematičnosti in postopnosti 

 

To pomeni, da znamo logično razvrščati vsebine, pri čemer upoštevamo zrelost otrok, njihovo 

gibalno predznanje, sposobnosti in značilnosti. Otroci morajo najprej osvojiti naravna gibanja,  

na katerih gradimo sestavljena, kompleksnejša gibanja (od bližnjega k oddaljenemu, od 

enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu).  

 

• Načelo nazornosti 

 

To načelo temelji na čutnem doživljanju otroka pri opazovanju in izvajanju lastnega gibanja. 

Otrok v temeljni gibalni fazi še ni zmožen na podlagi demonstracije in razlage prenesti neko 

gibanje na svoje telo, zato je to načelo vezano predvsem na nazorno dajanje pravil igre.  

 

• Načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, čustvenim in 

socialnim razvojem 

 

Gibanje ima v predšolski dobi pomembno integracijsko vlogo. Mlajši kot je otrok, laže z 

ustreznimi gibanji vplivamo na pospešen razvoj drugih področij. Vsak vpliv oziroma 

sprememba na enem področju vpliva na spremembo na vseh ostalih področjih.  

 

2. 13. 1  Načela postopne obremenitve  
 

Pistotnik (2003) v svojem delu navede načela, ki se uporabljajo pri elementarnih igrah pri 

postopnem povečevanju obremenitev. Ta so: 

 

- ustrezna izbira igre: glede na pogoje in cilje. Igre se lahko razlikujejo glede na 

zahtevnost gibanja ali glede intelektualnih zahtev; 
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- spreminjanje igralne površine: igra postane zahtevnejša ali lažja, če se realizira na 

različnih podlagah, ker se s tem spremenijo gibalne zahteve (asfalt, trava, parket, voda, 

sneg …); 

- spreminjanje velikosti igrišča: spreminja se dinamika gibanja in s tem tudi 

obremenitev (manjše igrišče – krajše razdalje, večje igrišče – daljše razdalje); 

- spreminjanje števila igralcev: vpliva na večjo ali manjšo dinamiko gibanja (npr. večje 

število lovcev); 

- spreminjanje igralne motorike: povečanje obremenitve izbranih segmentov (za 

postopno obremenjevanje nog – tek, sonožni poskoki, enonožni poskoski) ali vpliv na 

druge segmente (npr. sonožni poskoki – večja obremenitev nog, zajčji poskoki – večja 

obremenitev rok); 

- spreminjanje trajanja igre oziroma števila ponavljanja igre: daljše trajanje ali večje 

število ponovitev pomeni večjo obremenitev vadečih. 

 

Vse to velja tako za predšolske kot šolske otroke. Opažamo, da se v različnih teorijah pogosto 

premalo dosledno upošteva vse posebnosti razvoja predšolskega otroka in se včasih tudi 

nekritično prenaša metode dela, primerne za športno gibalno fazo in temeljno gibalno fazo. 

Zaradi številnih učiteljev smučanja in na podlagi njihovih subjektivnih teorij o učenju so 

nastale številne igre za učenje smučanja, ki pa niso primerne za predšolske otroke. V 

diplomskem delu želimo preučiti te igre in na podlagi kritične analize in celostnega pogleda 

na otroka bodisi sestaviti nove bodisi spremeniti njihova pravila.  

 

3 CILJI 
 
 
Skladno s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

 - analizirati igre za učenje smučanja predšolskih otrok;  

- sestaviti nove igre, ki bodo vključevale vse bistvene elemente igre. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
 
Ali izbrane igre sledijo vsem izbranim načelom za katere ocenjujemo, da so nujno potrebni v 

določeni fazi razvoja? 
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Ali se lahko izbrane igre izvajajo brez spremembe pravil tako v temeljni kot športni gibalni 

fazi? 

 

5 METODE DELA 
 
Diplomsko delo je monografsko. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. V delu 

prikazujemo razlike poučevanja smučanja v temeljni in športni gibalni fazi. Pri iskanju in 

pregledovanju literature so nam v pomoč domača in tuja literatura, spletne strani, delavnice, 

seminarji in projekti ter tudi lastne izkušnje.  

 

6 REZULTATI  
 

6. 1 ANALIZA IGER ZA UČENJE SMUČANJA PREDŠOLSKIH OTROK  
 
Rezultate bom predstavila ločeno, glede na postavljena cilja. Prvi cilj je analiza iger, drugi pa 

je sestava novih iger. Zaradi diskretnosti ne želimo izpostaviti virov od koder smo črpali igre- 

želimo le podati pogled na t.i. igre in pokazati, da so to pravzaprav metodične enote, ki jim 

avtorji niso postavili pravil. Ker se smučanje začne že z osnovnimi gibanji na suhem ter z 

različnimi dejavnostmi z drugimi pripomočki (ne nujno s smučmi), bom obdelala tri tipe iger, 

in sicer: 

1.) igre na suhem (v telovadnici in v naravi, s pripomočki in brez), 

2.) igre na snegu brez smuči, 

3.) igre na snegu s smučmi. 

 

6. 1. 1. IGRE NA SUHEM 
 

6. 1. 1. 1. Vožnja z vlečnico in vzpostavitev ravnega položaja 
 
Za realizacijo smučanja je treba usvojiti nekatera osnovna znanja, kot so npr. vožnja z 

vlečnico, vzpostavljanje in rušenje ravnotežja ipd. Ta znanja lahko pridobiva otrok tudi na 

suhem z gibalnimi nalogami, npr. za vožnjo z vlečnico v:  

 
� temeljni gibalni fazi:                                                                    
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drsenje na krpici z eno nogo, drsenje na krpici z dvema nogama, vlečenje na krpicah; 

 
� športni gibalni fazi:  

 
 
drsenje na krpici z eno nogo, drsenje na krpici z dvema nogama, vlečenje na krpicah (pri 

izvajanju te vaje lahko otrok sodeluje v paru z drugim otrokom), drsenje na krpicah in slalom 

med vratci, improvizirana vlečnica v parih (eden ima palico pod zadnjico, stopi na krpico, 

drugi ga vleče). 

Vidimo, da to niso igre, ampak gre za gibalne naloge. Vse to so le metodične enote, ki so 

primerne za realizacijo gibanja samega. Da bi postale igre, je treba dodati vsebino in pravila 

igre. Več o tem kasneje.  

Sledijo gibalne naloge za vzpostavljanje in rušenje ravnotežja, in sicer v:  

 
� temeljni gibalni fazi: 

 
 
manjša skupina otrok poriva večji karton naprej, otrok na kartonu vzpostavlja ravnotežje 

stoje, v počepu. 

 

Primer vadbe po postajah: 

a)  

1. postaja: hoja po ravni črti naprej (na tla nalepimo barvni trak), 

2. postaja: kotaljenje po blazinah, 

3. postaja: tek med vratci (koordinacija), 

4. postaja: samo vzvratno plazenje brez ovir; 

 

 

� športni gibalni fazi: 
 

 
manjša skupina otrok poriva karton naprej, otrok na kartonu vzpostavlja ravnotežje stoje, v 

počepu, na eni nogi (nogi zamenja). Da je naloga zahtevnejša, lahko otroci tekmujejo, in sicer 

katera skupina bo prva prišla na cilj, otok na kartonu stoji. 

Na vrteči se deski vzdrževanje ravnotežja, obračanje v obe smeri.  
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Primeri vadbe po postajah: 

a) 

1. postaja: hoja po ležeči debeli vrvi (naprej, nazaj, bočno), 

2. postaja: kotaljenje po blazinah, nato tek do določenega cilja, 

3. postaja: srečanje para na gredi, 

4. postaja: tek med vratci naprej, nazaj, 

5. postaja: vzvratno plazenje čez oviro (skrinjo). 

 
 
Vidimo, da so predstavljene metodične enote za realizacijo cilja, ki so ustrezne, manjkajo pa 

vsebina in pravila igre. To bomo opredelili pozneje.  

 

6. 1. 1. 2  Rolanje, drsanje, kolesarjenje, sankanje  
 

Poleg gibalnih nalog, ki so ključne za specifično gibanje (smučanje), ima odločilno vlogo 

transfer. Zato naj otrok osvaja gibalne izkušnje tudi na drugih, primerljivih gibalnih nalogah, 

kot so npr. rolanje, drsanje, kolesarjenje in sankanje.  

Rolanje (kotalkanje) in drsenje 

 

Rolati, drseti, kotalkati otrok ponavadi začne okoli petega leta starosti. Vključimo ga lahko v 

tečaje za tovrstne dejavnosti, saj otroci hitro obvladajo osnovne korake. 

 

Kolesarjenje  

Otrok se že zelo zgodaj premika na različnih otroških vozilih brez pedal, tako da se z nogami 

poriva naprej. Okoli se vozi s triciklom, zatem s kolesom s pomožnimi kolesi, nadaljuje s 

spretnostno vožnjo na malem kolesu.  

 

Sankanje 
 

Otrok je sposoben potiskati in vleči sani na vzpetino ter se spuščati navzdol, seveda v 

navzočnosti odrasle osebe.  

 

Tudi tu opazimo, da so priporočene metodične enote, niso pa podane igre.  
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6. 1. 2  IGRE NA SNEGU BREZ SMUČI  
 
Z elementarnimi igrami, ki jih uporabljamo pri smučarski vadbi, skušamo v prvi vrsti vadeče 

navaditi na gibanje s podaljšanimi stopali (smučkami), nato pa z njihovo pomočjo posredovati 

posamezne elemente smučarske tehnike (Pistotnik, 2004). 

 

V svojo hiško 
 
Otroci položijo na tla vsak svoj obroč in tako označijo svojo hiško. Nato učitelj oz. vzgojitelj 

umakne en obroč, da je eden manj, kot je otrok. Primejo se za roke, učitelj vodi kolono po 

prostoru. Ko nenadoma zakliče »v svojo hiško«, vsak otrok poskuša zasesti eno hiško. Eden 

ostane brez. Tisti, ki ostane brez hiške, sedi na tleh in poskrbi, da pride pri naslednji igri do 

hiške.  

 
Črni mož 
 
 
Izmed skupine otrok izberemo lovca – Črnega moža, ki se postavi na nasprotno stran kot 

ostali. Ko so vsi pripravljeni, Črni mož zakliče: ''Kdo se boji črnega moža?'' Otroci 

odgovorijo: ''Nihče!'' in stečejo prek igrišča proti Črnemu možu, ta pa proti njim. Črni mož 

poskuša koga uloviti in tistega, katerega se dotakne, spremeni v svojega pomočnika, ki mu 

pomaga loviti.  

 
 
Menimo, da sta obe elementarni igri primerni bolj za športno gibalno fazo saj so pravila 

postavljena relativno tekmovalno. Podana je vsebina, poleg tega pa so vključena tudi pravila, 

zato gre pri obeh navedenih primerih za elementrani gibalni igri. Pri prvi igri je kršeno načelo 

postopnosti, namreč otroci iz umirjenega premikanja preidejo v nenadno in eksplozivno 

premikanje, saj si mora vsak hitro najti svojo hiško oziroma obroč, zato ta igra ni najbolj 

primerna za prvo (uvodno) igro. Kršeno je tudi načelo istočasne aktivnosti, saj otrok, ki ni 

dovolj hiter, ostane brez obroča in pojavi se čakanje ter neaktivnost otroka. Prav tako je 

kršeno načelo postopnosti v drugi igri in zato ni primerno za prvo igro.  

 
 

6. 1. 3  IGRE NA SNEGU S SMUČMI 
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Skiro 
 
Igra je namenjena ogrevanju in privajanju na drsenje s smučmi in tudi na težo smučarskih 
čevljev. 
 
 

� Temeljna gibalna faza 
  
Otroci se prosto razporedijo znotraj označenega prostora. Smučko imajo samo na eni nogi in s 

smučko drsijo po snegu, z drugo pa se odrivajo od podlage, kakor na skiroju. Izmed vadečih 

izberemo lovca, ki ga označimo s kapo. Lovec lovi otroke znotraj označenega prostora in 

kogar ulovi, mu preda kapo in s tem tudi svojo vlogo.  

 

� Športna gibalna faza 
 
Otroci se razporedijo tako, da ima vsak dovolj prostora, za to starost prostora ne omejimo. 

Smučko imajo samo na eni nogi in s smučko drsijo po snegu, z drugo se odrivajo od podlage, 

kakor na skiroju. Izberemo lovca, označimo ga s šalom, ki ga nosi v rokah. Lovec lovi otroke 

in kogar ulovi, mu preda šal in s tem tudi svojo vlogo. Otroci tekmujejo, kdo bo manjkrat v 

vlogi lovca.  

 
Opazimo, da je navedena vsebina s pravili, zato lahko rečemo, da gre za gibalno igro. Kršeno 

je načelo tekmovalnosti.  

 
Čudežna vozila 
 
Otroci se po trije zberejo v skupinice. Srednji je na smučkah, druga dva ga držita za roke vsak 

na eni strani (sta motorja) in ga vlečeta. Katero vozilo pride prej na cilj?  

 
Pri tej igri se krši načelo enakih možnosti in načelo tekmovalnosti.  
 

6. 1. 3. 1 Smuk naravnost  
 
 
Pri tem načinu smučanja vadimo različne drže na ravnem startnem mestu: 

 

• smo leseni vojaki, drža je toga, vzravnana, 

• smo zmečkana obleka, globok predklon, nizka preža, 
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• zdaj smo smučarji, smuči so postavljene v širini bokov, stojimo enakomerno na obeh 

smučeh, telo je primerno pokrčeno, trup je rahlo nagnjen naprej, gledamo naprej. 

 

Nato se otroci drug za drugim spustijo po blagi strmini navzdol:  

 

• med smukom 3x počepnemo in se vzravnamo, 

• ploskamo pred telesom in za njim, 

• med vožnjo navzdol pobiramo velike kocke na eni in drugi strani,  

• smučamo skozi predore (3 smučarske palice) – prehajanje iz visoke v nizko prežo (dan 

– noč). 

 

6. 2  METODA IGRE KOT UČINKOVITA REŠITEV V BOJU PROTI 

KRŠENJU NAČEL 

 
Vse naštete igre vsebujejo bistvene elemente igre za realizacijo smučanja in so sestavljene po 

načelih, ki veljajo za poučevanje v športni gibalni fazi. Nekatere vsebujejo tekmovalnost, 

druge ne dopuščajo možnosti izbire itd. Dosledno upoštevanje načel, ki veljajo v predšolskem 

obdobju, pogojuje nekatere bistvene spremembe v igrah, ki ob njihovem izvzetju izgubijo 

smisel (npr. tekmovanje). Nato igra izgubi smisel. Zato predlagamo metodo igre. Podali bomo 

tri primere metode igre, kjer vzgojitelj oziroma učitelj postane aktivni soigralec. Otrok z 

upoštevanjem pravil obuja igro in lahko sodeluje.  

 

6. 2. 1 Metoda igre kot ''suha'' priprava na smučanje 
 

''Kupovanje opreme za smrčji smučarski dan'' 
 
 
Otroke obišče ata Smrk, ki jih povabi na smučarski dan v Smrčjo vas. Otroci potrebujejo 

smučarsko opremo, ki je nimajo. Za posamezen kos opreme potrebujejo denar, ki ga zaslužijo, 

če Gargamelu prinesejo en kos blaga za obleko njegovega mačka ali pa ati Smrku naberejo 1 

rožo za čarobni napoj.  Rože in blago iščejo na zahtevnih mestih. Ko zberejo dovolj denarja 

za en kos opreme, si ga kupijo in oblečejo. Postopno so oblečeni vsi otroci.  
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6. 2. 2 Metoda igre kot primer priprave brez smuči 
 
 
Tukaj se prejšnja zgodba nadaljuje. Otroci so sedaj oblečeni v vso opremo, vendar so zunaj.  
 
 
''Iskanje Glavce, ki je organizator smučarskega dne, Gargamel ukrade Glavco'' 
 
 
Ata Smrk pelje otroke ven, ko opazijo, da Glavce ni. Ugotovijo, da ga je ugrabil Gargamel, ki 

zanj želi, da mu v zameno prinesejo različne stvari. Otroci v različno globokem snegu in na 

različne možne načine nosijo predmete Gargamelu, medtem ko se ta včasih tudi prikaže in 

skuša še koga ukrasti.  

 

6. 2. 3 Metoda igre kot primer izvedbe učne ure smučanja s smučmi 
 
 
Tukaj se otroci že vozijo s smučmi na vlečnici.  
 
 
''Vrniti Smrkcem ukradene rože'' 
 
 
Otroci od ata Smrka izvejo, da je od Gargamelovega gradu slišati, da ga ni doma, zato otroci 

hodijo h gradu, najdejo eno stvar in jo med vožnjo po Smrčji vasi (na smučišču) pustijo pri 

pravi hiški.  
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7 RAZPRAVA  
 
 

Ob pregledovanju in analiziranju literature, smo ugotovili, da je ponudba iger, s katerimi 

približamo poučevanje smučanja predšolskim in šolskim otrokom, precejšnja in pestra. 

Večina iger je bila primerna za šolske otroke, medtem ko je bila ponudba iger za predšolske 

otroke zelo skromna oz. ni bila v skladu z načeli. Namenili so jim namreč premalo pozornosti. 

V tem starostnem obdobju so zanje bolj kot same igre pomembne predvsem metodične enote. 

Cemičeva (2013) predlaga način oz. metodo, s katero približamo učenje smučanja, in sicer 

predlaga metodo igre. Na podlagi izbrane metode, smo prilagodili igre, ki smo jih zasledili ob 

pregledovanju literature za poučevanje smučanja otrok ter za katere smo bili mnenja, da niso 

bile ustrezne glede na razvojno fazo.  

 
Uspešnost otroka v športu je odvisna od njegovih sposobnosti, lastnosti in značilnosti. Alpsko  

smučanje je ena izmed športnih dejavnosti, ki poleg telesnih, spoznavnih, čustvenih 

sposobnosti in socialnih značilnosti, zahteva tudi visoko stopnjo razvitosti gibalnih 

sposobnosti (Makuc, 2011).  

 

Videmšek in Pišot (2004) predlagata poseben pristop pri učenju, in sicer omenita načelo 

epigeneze pri katerem gre za pomen prejšnjih izkušenj, motoričnega transferja, specifične 

oblike in metode itd.  

 

Žvan (1996) pravi, da pri delu z otroki malo govorimo in veliko kažemo, demonstracija mora 

biti jasna in nazorna. To pa pride v poštev v športni gibali fazi, namreč v temeljni gibalni fazi 

se demonstraciji izogibamo in se je ne poslužujemo.  

Različni avtorji predlagajo za učenje smučanja v temeljni gibalni fazi igro. Tako Marjanovič 

Umek in Zupančič (2001) trdita, da je pomembno povezati gibanje in igro. Igro opredelita kot 

spontano učenje otroka na različnih področjih – od gibalnega, spoznavnega, do čustvenega in 

socialnega. Z njo lahko torej vplivamo na celostni razvoj otroka. Pravita, da so igre lahko 

različne in imajo različne cilje. V klasifikaciji iger omenita tudi gibalno igro. Podata primer 

športnih iger, ki pa so primerne za otroke v športni gibalni fazi. Te igre imajo pogosto 

tekmovalna načela in temeljijo na premagovanju nasprotnika. V predšolskem obdobju so 

otroci v temeljni gibalni fazi, za katero je značilno, da se gibanja šele usvajajo in zato so 
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tekmovalna načela nesmiselna, v Kurikulumu (1999) pa celo prepovedana. Zato je potrebno v 

predšolskem obdobju igre utemeljevati na drugačnih načelih in jih skladno z njimi prilagoditi.  

 

Tudi Kurikulum (1999) potrjuje, da je igra v predšolskem obdobju zelo pomembna za otrokov 

razvoj. V tem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo 

veselje in zadovoljstvo. Za področje gibanja je Kurikulum prilagojen različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju. 

Nekatere igre, ki smo jih preučili, kršijo načela Kurikuluma. V načrtovanju smo spremenili 

igre tako, da smo jih prilagodili in tako nastale nove, ustreznejše igre, ki so v skladu z vsemi 

navedenimi načeli.  

 

Batistič Zorec (2002) trdi, da je igra spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v 

različnih obdobjih človekovega življenja in ne le v otroštvu. V predšolskem obdobju pa je igra 

ne le razvedrilna aktivnost, ampak prevladujoča dejavnost, saj vsaka igra vsebuje gibanje 

(Cemič 2004).  

 

Cemič in Gregorc (2013) pravita, da je gibanje sredstvo za normalen otrokov razvoj. V 

njunem delu Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja po konceptu »igra–gibanje–

razvoj« omenita koncept, ki je zastavljen tako, da izhaja iz otrokovega razvoja, upošteva vsa 

načela in globalne cilje Kurikuluma za vrtce ter temeljni na učenju pred poučevanjem. 

Pravita, da v predšolskem obdobju povod za igro vedno pripisujemo otrokovi notranji pobudi, 

ta pa je hkrati tudi tista, ki otroka v tem obdobju usmerja v gibanje. Gibanje je torej hkrati 

element in pobuda vsake igre, ki pa se realizira skozi gibanje. Predstavita metodo igre, kot 

način poučevanja v temeljni gibalni fazi. Gre za poučevanje preko igre in igrivo postavljenega 

okolja in ne vključuje nobene demonstracije ali pogovora, katera lahko uporabimo za učenje 

gibanja v športni gibalni fazi.  

 

Večina elementarnih iger temeljni na razvoju posameznih motoričnih sposobnosti, pogosto so 

tekmovalne, kršijo načelo istočasne aktivnosti, individualnosti itd.  

V metodi igre odrasli oz. vzgojitelj sodeluje kot aktivni član, in sicer tako da prevzame vlogo 

lika v igri. To mu daje možnost, da nadzoruje dogajanje. V predšolskem obdobju se otrok 

razvija s pomočjo gibalnih odgovorov na čutne vhode, pri čemer je notranje motiviran preko 

igre.  
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Hrovat in Magajna (1989) menita, da program za predšolske otroke temelji na metodi igre, 

vendar pa oblika in način dela pogosto nista v obliki igre. 

 

Pišot in Jelovčan (2006) opredeljujeta metodo igre kot reševanje strukturiranih situacij v 

različnih fazah igre in igre v celoti, uporabna na različnih nivojih znanja na različne načine,  

najbolj naravna, ker vsebuje poenostavljene oblike igre ali dele igre, zagotavlja sproščenost,  

veselje, čustveno doživljanje … 

 

Cilj diplomskega dela je bil analizirati igre za učenje smučanja predšolskih otrok in sestaviti 

nove igre, ki bodo vključevale vse bistvene elemente igre. Glede na dejstva, da se v 

predšolskem obdobju ne spodbuja tekmovalnosti in da se otrokom približa gibanje na prijeten 

način, se kar nekaj pravil križa s temi dejstvi. Pri izbranih igrah smo ugotovili, da se pojavi 

kršenje načela postopnosti ter načelo istočasne aktivnosti. Velikokrat se pojavi pri takih igrah, 

da so pravila postavljena tako, da se pojavi čakanje otrok, kar pa v športih kot je smučanje ni 

primerno, saj  otroci iz aktivnega sodelovanja preidejo v stanje mirovanja, se ohladijo.  V 

monografski raziskavi smo prišli do novih rešitev. Prilagodili smo igre in upoštevali načela.  

 

Podali smo primer metode igre, s katero smo na primeren način gibalne dejavnosti, katere 

uporabimo v predšolskem obdobju za učenje smučanja, umestili v procesno-razvojno 

naravnan učni proces. Podan primer igre upošteva vsa načela in cilje Kurikuluma.  

Potrjujemo mnenja strokovnjakov, da je metoda igre eden najučinkovitejših dejavnikov za 

poučevanje smučanja v predšolskem obdobju. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
 

V monografskem delu smo preučevali razlike v poučevanju smučanja v različnih gibalnih 

fazah. Obravnavali smo dva različna načina  poučevanja, in sicer glede na razvojno fazo, v 

katero sodi posameznik. Na podlagi kritične analize smo spremenili igre za predšolske otroke, 

tako da so izvedene po metodi igre, ki omogoča celoten otrokov razvoj.  

 

Ob pregledovanju in analiziranju literature sem ugotovila, da je ponudba iger, s katerimi 

približamo učenje smučanja otrok, pestra. Bolj kot same igre so pestre predvsem metodične 

enote zanje. Nekritično prenašanje iger v temeljno gibalno fazo prinese tekmovalnost, 

demonstracijo, neaktivnost vseh otrok, neenake možnosti za vse vključene v igro oziroma 

metodično enoto itd. V športni gibalni fazi so metode precej dobro postavljene. Tam ni večjih 

težav, saj so metodični in didaktični pristopi jasni, jedrnati. V predšolskem obdobju pa se je z 

uporabo Kurikuluma za vrtce treba metodike poučevanja lotiti drugače. Zato smo opazili, da 

metoda igre zaenkrat še ni v literaturi in da bi jo bilo smiselno zapisati. Metodo igre sicer 

Cemičeva (2004) opredeljuje kot najprimernejšo metodo dela pri poučevanju gibalnih vsebin 

v predšolskem obdobju. Meni, da je metoda igre načrtovani sistem dejavnosti, ker se prek nje 

uresničujejo načrtovani cilji. Igra kot proces učenja mora potekati v otroku spontano. Otrok se 

v njej giblje na njemu lasten, izviren in ustvarjalen način. Med igro je aktiven, saj mora sam 

reševati težavo v okviru postavljenega pravila. Tako otrok na naraven, optimalen in učinkovit 

način rešuje naloge samostojno in celostno.   

 

Težava, ki tu nastane, je, da ni pedagoških receptov (ni nujno, da bo uspelo), realizacija igre je 

možna le, če se učitelj aktivno vključi v igro.  

Bistvo raziskovanja je bilo, da smo skušali preučiti igre, ki jih uporabimo pri učenju v 

temeljni in športni gibalni fazi in najti prilagoditve, ki bi bile ustrezne za poučevanje. Bistvo 

je bilo doseženo in tako smo zapisali praktične prilagoditvene načine, in sicer po metodi igre.  
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