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POVZETEK 

 

Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti, kako gibalna igra (izvedena kot metoda igre) vpliva 

na celostno odzivanje 5–6 letnih otrok, torej na gibalno, čustveno, socialno in kognitivno 

področje. V ta namen sem izvedla projekt, sestavljen iz štirih enot na temo letni časi. Osnovni 

cilj gibalne dejavnosti je bil razvijanje koordinacije v prostoru s postopnim oteževanjem ovir. 

Pri tem se je področje gibanja načrtno integriralo z ostalimi področji dejavnosti (naravoslovje, 

matematika).  

 

Za potrebe raziskave sem oblikovala ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere sem ugotavljala 

razlike pri gibalno-psihosocialnih odzivih med kontrolno (slovensko) in eksperimentalno 

(špansko) skupino. Vzorec sta predstavljali dve skupini 5–6 letnih otrok. Prvo je sestavljalo 

13 otrok iz popoldanske aktivnosti Malček skakalček, ki potekajo v okviru SD Strahovica v 

POŠ Utik. Drugi del vzorca pa je predstavljala skupina predšolskih otrok iz španskega vrtca v 

kraju Murcia. Skupina je obsegala 24 otrok, prav tako starih 5–6 let. Podatke sem obdelala 

kvantitativno in kvalitativno. Za kvantitativno obdelavo podatkov sem uporabila frekvenčno 

porazdelitev in statistični paket SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).   

 

Preko štirih dejavnosti, izvedenih v obeh skupinah v obdobju dveh mesecev, sem ugotovila, 

da različen kurikulum, predšolski sistem, kultura, pojmovanje otroštva in razumevanje razvoja 

zahtevajo drugačno načrtovanje, vendar se da proces v tem obdobju voditi po enakem 

principu metode igre.  

 

S študijo primera sem potrdila, da je metoda igre izredno pomembna za celostni razvoj otroka, 

saj mu omogoča in spodbuja samostojno delo in lastno aktivnost na gibalnem, socialnem, 

čustvenem in kognitivnem področju, kar je ključno za razvoj teh področij.  

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, celoten razvoj, gibalne/športne dejavnosti, metode dela, 

igra, kurikulum



 

ABSTRACT 

 

The aim of the thesis was to find out how motoric game (performed as a method of game) 

affects on total physical response, i.e. motoric, emotional, social and cognitive response of 5–

6 year old children. To this extent I performed a researching project, consisting of four units. 

The topic was four seasons. The basic aim of the physical activity was the development of 

coordination in space by gradually making obstacles more difficult. Physical activity was 

integrated with other areas (Sciences and Mathematics).  

 

For the purposes of research I constructed our own rating scale to quantify the differences in 

motoric and psychosocial response between the test (Spanish) and the control (Slovenian) 

group. The sample is represented by two groups of 5–6 year old children. The first group 

consisted of 13 children attending the afternoon children's activity Malček skakalček 

organized by SD Strahovica in POŠ Utik. The second part of the sample is  represented by a 

group of children from the Spanish kindergarten in the city of Murcia. The group consisted of 

24 children. The data were qualitatively and quantitatively analysed. The quantitative analysis 

is based on the frequency distribution and Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Through these four activites performed in both groups within the period of two months, I have 

acknowledged that a different curriculum, preschool system, culture, perception and 

understanding of childhood development require a different planning. However, despite the 

differences, the process during preschool period can be led by the same principle of the 

method of game.  

 

The results confirmed that the method of game is extremely important for the total child's 

development, because it allows and encourages independent work and child's own activity on 

the motoric, emotional, social and cognitive component, which is crucial for the child's 

holistic development.  

 

Key words: preschool children, the holistic development, physical/sport activities, methods 

of work, play, curriculum 
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1 UVOD 

 

Predšolsko obdobje je eno najpomembnejših obdobij v razvoju vsakega posameznika. 

Predstavlja temelj človekovega razvoja, saj se v tem času oblikujejo temelji za nadaljnji 

razvoj, organizem pa je v tem času tudi najbolj izpostavljen vplivom okolja.  

 

Igra in gibanje sta naravni potrebi otroka. Z  njima otrok spoznava in odkriva svet, predvsem 

pa razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti ter se navaja na delo v skupini in spoštovanje 

različnih pravil. Ustrezne gibalne dejavnosti so zato v tem času ključnega pomena, saj imajo 

pomembno interakcijsko vlogo. S primerno izbranimi programi, oblikami in metodami dela 

na gibalnem področju lahko namreč vplivamo tudi na razvoj na čustvenem, socialnem in 

kognitivnem področju.  

 

Menim, da na celostni razvoj v predšolskem obdobju lahko v največji meri vplivamo ravno 

pri igri. Pri njej se otrok sprosti, aktivirajo se povezave in nadgradnje, s katerimi lahko reši 

nalogo, vendar na neprisiljen način. Njegov cilj je namreč uspeti v igri. Če je igra dobro 

načrtovana, lahko z njo vplivamo tudi na ostala kurikularna področja. Taki igri, ki upošteva 

celosten razvoj, pravimo metoda igre. Zavedati se moramo, da ni lahko spremljati vseh 

kazalnikov posameznega razvoja. Zato sem v tej nalogi izbrala nekaj posrednih spremenljivk 

iz vsakega področja in ugotavljala kakšen je vpliv metode igre na spremembe na teh 

področjih.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Aktivno sodelovanje v različnih zvrsteh gibalnih aktivnosti je eden temeljnih elementov 

otrokovega razvoja. Pospešuje socialno integracijo, kulturno toleranco, razumevanje etike in 

spoštovanja okolja. Poleg naštetega koristi tudi zdravju, še zlasti pri preprečevanju 

prekomerne telesne teže in debelosti (Završnik in Pišot, 2005), ter je eden od koristnih 

načinov preživljanja prostega časa (Grbec, 2010).  

 

Vsako gibanje človeka je odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti in znanj (Pistotnik, 

1999). Cemičeva (1997) pravi, da razvoj otroka poteka z različno intenzivnostjo vse življenje, 

ampak je še zlasti intenziven v prvih letih otrokovega življenja. (Grbec, 2010) Zato moramo 

otroka na gibanje začeti navajati že v predšolskem obdobju, saj je to čas, ko lahko v največji 

meri vplivamo na razvoj motoričnih sposobnosti. Prav tako mu moramo v tem obdobju 

omogočiti čim več različnih oblik gibalnih dejavnosti.  

 

Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben segment za oblikovanje koncepta 

predšolskih otrok (Prav tam). Zavedati se moramo, da kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, 

ne more nadoknaditi v kasnejšem življenjskem obdobju. Nekateri znanstveniki namreč 

navajajo, da aktivnost v mladosti vpliva na aktivnosti ljudi v odraslem obdobju (Završnik in 

Pišot, 2005).  

 

Vsak otrok se rodi z določenimi dispozicijami. V kolikšni meri se bodo te dispozicije razvile 

pa je odvisno od vpliva okolja in otrokove lastne aktivnosti (Cemič in Zajec, 2011).  

 

2.1 Celostni razvoj otroka 

 

Razvoj je kontinuiran, sestavljen, integriran proces. Usklajeno in celostno poteka na 

motoričnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. Vsa področja so med seboj 

tesno povezana in se skozi otrokov razvoj prepletajo ter ves čas dopolnjujejo. Posledično 

vsaka sprememba ali napredek na enem področju vpliva na vsa ostala področja otrokovega 

razvoja. Je celovit proces, ki poteka s telesno rastjo in z zorenjem družbenih funkcij; je 
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pojavljanje in razvijanje otrokovih sposobnosti delovanja na višji ravni otrokovega vedenja 

(Cemič, 1997; Jesenovec, 2012; Pišot in Planinšec, 2005). 

 

2.1.1 Gibalni razvoj 

 

Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija na področju fizičnega razvoja, ki se 

neprestano izpopolnjuje (Grbec, 2010). Poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in 

zahtevnejših gibalnih dejavnosti (Kopač, 2011). Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje 

telo, preizkuša kaj zmore, doživlja veselje in ponos ter razvija zaupanje vase (Zajec idr, 

2014). Poleg lastne voljne aktivnosti ima veliko vlogo interakcija med zorenjem in učenjem 

(Videmšek idr., 2003). Tudi španska literatura navaja, da je razvoj na gibalnem področju 

odvisen od izkušenj, ki spodbujajo rast in razvoj. Gibalna aktivnost tako torej izboljšuje 

otrokovo moč in zaupanje vase (Marbach, 1986).  

 

Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje okolja. Medij, kot nekateri avtorji pravijo 

integralnemu delu otrokovega vedenjskega repertoarja, ima ključno vlogo pri neprestanem 

vključevanju otroka v okolje, ki ga obdaja. Omogoča mu pridobivanje bogatih izkušenj in 

doživetij. Z gibanjem se otrok seznanja z različnimi razsežnostmi okolja in hkrati pridobiva 

izkušnje tudi na drugih področjih (Kopač, 2011). Gibanje otroku tako daje občutek varnosti, 

sprejetosti, ugodja, veselja ter na sploh dobrega počutja (Zajec idr., 2014). 

 

Gibalni razvoj je odraz zorenja, na katerega vplivajo genetski in okoljski dejavniki. Določa 

univerzalno sosledje, v katerem se pojavljajo posamezne gibalne sposobnosti. Na hitrost 

doseganja mejnikov teh gibalnih sposobnosti ključno vplivajo posameznikove izkušnje. Za 

razvoj novih gibalnih spretnosti je torej potrebna določena raven razvitosti otrokovega 

mišičevja, pa tudi živčnega in zaznavnega sistema. Obenem je pomemben proces učenja 

(Plevel, 2010). 

 

Gibanje ima torej pomembno vlogo pri socialnem, čustvenem in kognitivnem razvoju. Zato 

mora biti gibalna dejavnost prilagojena različnim potrebam in sposobnostim otrok. Niti dva 

otroka nista enaka, saj otrokov razvoj poteka zelo individualno. Zato moramo biti pri 

načrtovanju gibalne dejavnosti pozorni na raznovrstnost dejavnosti in materialov. Le tako 
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lahko omogočimo in spodbudimo interes, obenem pa tudi optimalno prispevamo k 

otrokovemu razvoju in zdravju.  

 

2.1.2 Čustveni razvoj 

 

Otrok je sposoben izražati čustva že od rojstva naprej. V prvih letih življenja je čustveni 

razvoj zaznamovan z neprestanimi spremembami. V tem času spontano izraža različna 

prijetna in neprijetna čustva. Veselje pogosto spremljajo smeh, sprostitev in različni intenzivni 

gibi. Pozitivna čustva veliko prispevajo k prijetnemu vzdušju v skupini in pozitivni 

samopodobi. Nekatera negativna čustva, na primer strah, se z odraščanjem postopno 

zmanjšujejo, na drugi strani pa so čustva (jeza in zaskrbljenost), ki se jih mora človek naučiti 

nadzirati. Stalna prisotnost nekaterih negativnih čustev lahko slabo vplivajo na motorični, 

kognitivni in socialni razvoj (Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in Pišot, 2007). 

 

V razvoju čustva tako postajajo vse bolj diferencirana, obenem pa narašča sposobnost 

čustvenega izražanja, obvladovanja ter prepoznavanja čustev drugih. Če so osnovne emocije v 

prvih letih življenja zelo intenzivne in se kažejo v burnih reakcijah, tekom razvoja postopno 

postajajo vse bolj uravnovešene. Izražanje čustev tako postaja vse bolj socialno sprejemljivo 

(Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Gibanje, kot ena izmed temeljnih otrokovih potreb, pospešuje otrokov čustveni razvoj. Otrok 

v gibalni aktivnosti namreč izraža svoje občutke, doživlja zadovoljstvo, predvsem pa oblikuje 

pojmovanje samega sebe (Jesenovec, 2012).  

 

V mojem eksperimentu sem se osredotočila na izražanje najpogostejšega čustva v 

predšolskem obdobju, t.j. čustvo veselja. Zavedam se, da otrokovega doživljanja igre oz. 

katere koli druge (gibalne) dejavnosti ne smemo in ne moremo vrednotiti samo na podlagi 

enega spektra. Obenem pa menim, da je bila ta odločitev glede na pogoje in način dela najbolj 

optimalna. 
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2.1.3 Socialni razvoj 

 

Tako kot velja za čustveni, tudi za socialni razvoj pravimo, da je v obdobju zgodnjega 

otroštva zelo razgiban (Pišot in Planinšec, 2005). Začne se v ožjem družinskem krogu, v drugi 

polovici prvega leta pa se postopoma usmeri na širšo okolico. Otrok druge osebe sprva 

opazuje z varne razdalje, kasneje, še posebej, ko osvoji hojo in ravnanja s predmeti, pa vse 

več časa preživi z drugimi otroki (Jesenovec, 2012).  

 

Pišot in Planinšec (2005, str. 28) navajata: »V zgodnjem otroštvu otroci razvijajo nove oblike 

socialnih interakcij in socialnih kompetenc, predvsem pri razvijanju sposobnosti 

komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov«. Otrokovo socialno 

okolje se v zgodnjem otroštvu torej vse bolj širi in vse bolj sega med vrstnike ter širše bivalno 

okolje. Otrok tako spoznava pravila vedenja in medsebojnih odnosov. Slednje je odvisno tudi 

od socialnih spretnosti komuniciranja in navezovanja stikov.  

 

Prav igra je tista, ki otroku omogoča komunikacijo, sodelovanje z drugimi in učenje 

nadzorovanja svojega vedenja. Z aktivnimi sodelovanjem otrok pridobi socialne spretnosti, 

deležen pa je tudi različnih socialnih interakcij. Obenem se razvijata otrokova samopodoba in 

samospoštovanje (Grineski, 1996). 

 

Ker je igra za otroka zelo privlačna, se le-ta rad vključuje v vse vrste iger. Ena izmed teh je 

sodelovalna, ki je pogosto gibalne narave. V eksperimentalnem delu sem tako preko konteksta 

igre spremljala prilagajanje posameznika delovanju skupine in drugim otrokom, s katerimi so 

si delili prostor in sredstva.  

 

2.1.4 Kognitivni razvoj  

 

Kognitivni razvoj poteka pod vplivom različnih dejavnikov. Poleg biološkega zorenja so 

pomembne tudi izkušnje iz okolja, edukacija in uravnoteženost. Le-ta poteka med procesom 

predelave novih informacij in njihovo vključevanje v že obstoječe strukture (adaptacija) na 

eni strani in prilagoditvijo že obstoječih struktur novim informacijam (akomodacija) na drugi 

(Pišot in Planinšec, 2005). Piaget, eden najpomembnejših teoretikov na področju raziskovanja 
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kognitivnega razvoja, pravi, da je razvoj višje miselne sposobnosti pogojen z zrelostjo otroka. 

Pri tem pa ne smemo pozabiti na primerne spodbude iz okolja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2011). 

 

Tako kot ostala razvojna področja, tudi kognitivni razvoj ne poteka neodvisno – močno je 

povezan z gibalnim, socialnim in čustvenim razvojem. Zato ne preseneča dejstvo, da tisti 

otroci, ki se iz različnih vzrokov (bolezen, stil življenja) gibljejo premalo, dosegajo slabše 

rezultate tudi na kognitivnem, čustvenem in socialnem področju (Jesenovec, 2012). Kagan 

(1971; v Horga, 1993; v Pišot in Planinšec, 2005) pravi, da je določena stopnja razvoja 

kognitivnih struktur pogoj za usvajanje gibalnih spretnosti. Ravno obratno pa tudi gibalna 

dejavnost aktivira kognitivne funkcije.  

 

Martinez (1983; v Saéz Carreras in Montes del Castillo, 1994) pravi, da otrok z igro 

premaguje težave, išče svoje meje in sprošča sile, ki se kopičijo v njem. Če igra ne bi 

zahtevala napora, otrok ne bi mogel razviti telesnega in duševnega potenciala. Igra je tako 

manifestacija osebnosti otroka, ki mu pomaga osredotočiti se in usmeriti svojo voljo k 

doseganju specifičnih ciljev.  

 

Kognitivni razvoj poleg govora vključuje še zaznavanje, predstavljanje, sklepanje, presojanje, 

spomin in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje (Marjanovič 

Umek, 2004; v Pišot in Planinšec, 2005). V eksperimentalnem delu sem se osredotočila na 

govor, saj je eden najpomembnejših elementov kognitivnega razvoja, pomembno vlogo pa 

ima tudi pri mišljenju.  

 

Ob razumevanju vseh dejavnikov razvoja je v Sloveniji začel nastajati Kurikulum za vrtce 

(1999), medtem ko se je v Španiji novi Kurikulum za predšolsko vzgojo prvič uveljavil v 

šolskem letu 2008/09.  
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2.2 Primerjava slovenskega in španskega predšolskega sistema 

 

Tako v Sloveniji kot tudi v Španiji največ otrok obiskuje javne vrtce. V obeh državah sicer 

deluje tudi nekaj zasebnih vrtcev, a jih obiskuje manj otrok. V šolskem letu 2013/14 je bilo v 

Sloveniji zabeleženih 65 vrtcev v zasebni lasti (6,8 %) (Statistični urad Republike Slovenije, 

2014). Zasebne vrtce v Sloveniji obiskuje 3,7 % otrok (Prav tam), v Španiji pa 30 % otrok 

(Living in Spain, 2014).  

 

Bistvena razlika v sistemu predšolske vzgoje, poleg razdelitve kurikuluma, ki ga bom opisala 

kasneje, je v dejstvu, da španski vrtci v obvezen predšolski program vključujejo otroke od 

tretjega leta starosti dalje. Do takrat so otroci doma pri materah, lahko so vključeni v vrtec ali 

varstvo na domu – odvisno od odločitve staršev in finančne zmožnosti. V Sloveniji je vrtec za 

otroke neobvezen. V obvezen izobraževalni program se vključijo s šestimi leti.  

 

V Sloveniji je večina otrok vključenih v dnevne in poldnevne programe. Prvi traja 6–9 ur, in 

sicer dopoldan, popoldan, ves dan ali izmenično. Poldnevni program pa traja 4–6 ur, poteka 

pa lahko dopoldan,  popoldan ali izmenično. Delovni čas se oblikuje glede na potrebe staršev, 

določi pa ga svet vrtca. Najpogostejši poslovni čas vrtcev je od 5.30 ali 6.00 do 16.00 ali 

16.30 (Grbec, 2010). Španski sistem je malo drugačen. Prihod v vrtce je med 8.30 in 9. uro. 

Ob zvoncu se otroci postavijo v vrsto in se odpravijo v učilnico. Učni program, ki od četrtega 

leta vsebuje tudi pisanje, branje in računanje, traja do 14. ure, ko po otroke pridejo starši. 

Nekateri  programi so oblikovani tudi v popoldanskih urah. V tem primeru ta del vzgoje 

poteka 16.00–18.00. V vmesnem času imajo otroci čas za kosilo. Če zaradi različnih razlogov 

starši ne morejo priti po svoje otroke, se zanje organizira učilnico, iz šolske kuhinje pa hrano.  

 

Obema, slovenskemu in španskemu izobraževalnemu programu je skupno, da predšolske 

otroke vzgajata z ozirom na socialne in osebnostne vrednote, vrednote okolja, vključuje pa 

tudi vsebine za razvijanje gibalnih in mentalnih sposobnosti otrok (Grbec, 2010).  
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2.2.1 Kurikulum slovenskega in španskega predšolskega sistema 

 

Razdelitev kurikuluma glede na starostna obdobja 

Slovenski kurikulum za vrtce je razdeljen na dve starostni obdobji; prvo starostno obdobje 

traja od 1. do 3. leta, drugo pa od 3. do 6. leta. Programa se med seboj bistveno ne razlikujeta, 

gre le za dejstvo, da so nekatere dejavnosti v drugem starostnem obdobju razširjene, 

kompleksnejše in zahtevnejše (Kurikulum za vrtce, 1999). V Španiji prvi ciklus, tako kot 

poimenujejo obdobje 0–3 let, poteka brez določenega kurikuluma. Gre zgolj za varstvo v 

»šolskih ustanovah«, zasebnem varstvu ali doma. S tretjim letom otroci vstopijo v šolo s 

prilagojenim programom, ki vključuje tudi igro. Tako kot v Sloveniji, v šolo vstopijo s šestimi 

leti (Real decreto de Educación Infantil, 2013). 

 

Razdelitev kurikuluma glede na področja 

Kurikulum za vrtce vključuje različne dejavnosti, vsebine in cilje zanje, ki jih razvrščamo v 

naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika (Kurikulum za 

vrtce, 1999). Posamezna področja predstavljajo okvir vsebin in dejavnosti tudi v španskem 

kurikulumu. Za razliko od šestih področij v slovenskem kurikulumu, so v španskem štiri. 

Slednja so: osebna identiteta in avtonomija, fizično in socialno okolje, komunikacija in 

reprezentacija ter narava (Real decreto de Educación Infantil, 2013).  

 

Razmerje strokovnih delavcev in otrok v skupini 

Pri nas je v primerjavi s španskim predšolskim sistemom v skupini manj otrok na strokovnega 

delavca. Primerjavo prikazuje spodnja tabela (Grbec, 2010): 

 

Slovenija Španija 

Prvo starostno obdobje  

1–3 leta: 2 vzgojiteljici/12 otrok 

 

Drugo starostno obdobje 

3–6 let: 2 vzgojiteljici/22 otrok 

Prvo starostno obdobje  

0–1 leta: 1 vzgojiteljica/8 otrok 

1–2 leti: 1 vzgojiteljica/13 otrok 

Drugo starostno obdobje  

3 leta: 1 vzgojiteljica/20 otrok 

4–6 let: 1 vzgojiteljica/25 otrok 

Tabela 1: Razmerje strokovnih delavcev in otrok v skupini 
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2.2.2 Primerjava področja gibanja v slovenskem in španskem okolju  

Slovenski in španski kurikulum se na gibalnem področju ne razlikujeta bistveno. Kurikulum 

za vrtce (1999) in španski kurikulum Real decreto de Educación Infantil (2013) opredeljujeta 

naslednje globalne cilje: 

 

Kurikulum za vrtce Real decreto de Educación Infantil 

 omogočanje in spodbujanje gibalne 

dejavnosti otrok; 

 zavedanje lastnega telesa in 

doživljanje ugodja v gibanju; 

 omogočanje otrokom, da spoznajo 

svoje gibalne sposobnosti; 

 razvijanje gibalnih sposobnosti; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in 

gibalne sposobnosti; 

 usvajanje osnovnih gibalnih 

konceptov; 

 postopno spoznavanje in usvajanje 

osnovnih prvin različnih športnih 

zvrsti; 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter 

spoštovanja in upoštevanja 

značilnosti. 

 pridobivanje zaupanja v lastne 

možnosti ukrepanja, sodelovanje in 

napore v igrah ter telesni vadbi; 

 pridobivanje nadzora nad položajem 

telesa v gibanju (ravnotežje) in 

postopno pridobivanje nadzora nad 

dihanjem; 

 usvajanje prilagoditev drže glede na 

značilnosti objekta, akcije in 

situacije;  

 spodbujanje, da se naučijo novih 

znanj in spretnosti; 

 občutenje zadovoljstva z vse večjim 

nadzorom telesa;  

 usvajanje osnovnih pojmov 

orientacije in koordinacije gibanja; 

 občutenje igrivosti; 

 raziskovanje in ocenjevanje možnosti 

in zaznav;  

 razumevanje in sprejemanje pravil za 

igranje, sodelovanje v igri kot 

sredstvo za uživanje in odnosu z 

drugimi. 

Tabela 2: Primerjava področja gibanja v slovenskem in španskem okolju 

 

Oba kurikuluma sta na gibalnem področju sestavljena na vsebinsko podoben način. Tako 

slovenski kot tudi španski poudarjata naravne oblike gibanja. Le-te so osnova vsem 
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nadaljnjim aktivnostim. Poleg razvijanja ravnotežja in koordinacije, igranje elementarnih iger, 

dejavnosti ob ritmu in glasbeni spremljavi, dejavnosti z žogo ter izvajanja gimnastičnih vaj, ki 

sta enaka za oba kurikuluma, je »naša posebnost« še v upravljanju z različnimi predmeti, 

igrah ob in v vodi, igrah na snegu in v naravi, vožnji z otroškimi vozili ter osvojitvi rolanja in 

drsanja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Vseeno iz katere države prihajajo otroci ali kakšen program opredeljuje njihov predšolski 

sistem; vedno in povsod je pomembno, da že v najzgodnejšem obdobju razvijamo vse 

motorične sposobnosti, gibalne dejavnosti pa prilagodimo različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok. Le tako lahko optimalno prispevamo k njihovemu razvoju in zdravju.  

 

2.3 Motorične sposobnosti 

 

Pri motoričnih sposobnosti gre za posameznikov potencial z vplivom motivacije in znanja. 

Kažejo se v različni uspešnosti na podlagi gibalnega dejanja ob enakih izkušnjah in znanju 

(Cemič in Zajec, 2011). Cemičeva in Zajčeva (2011, str. 35) pravita: »Motorične sposobnosti 

določajo motorični status človeka«. Nanje lahko vplivamo z različnimi ustreznimi gibalnimi 

nalogami (v obliki iger) in tako pripomoremo k njihovi višji stopnji razvitosti. 

 

Vse motorične sposobnosti niso enako odvisne od dednosti. Tako kot druge človekove 

sposobnosti so po eni strani prirojene, po drugi pa pridobljene. Človeku je torej ob rojstvu 

dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile. Pomembni dejavniki pri tem so 

normalna rast, razvoj in gibalna aktivnost. S tem se določeno temeljno stopnjo razvitosti lahko 

tudi preseže (Cemič in Zajec, 2011, Pistotnik, 1999).  

 

Na srednji stopnji prirojenosti je tudi koordinacija (Prav tam).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nika Marenče; diplomska naloga 

 11 

2.3.1 Koordinacija 

 »Koordinacija je sposobnost za smotrno in harmonično uskladitev gibov v prostoru in času« 

(Cemič in Zajec, 2011, str. 36). Pri tem gre za učinkovito oblikovanje in izvajanje 

kompleksnih gibalnih nalog. Nekateri drugi strokovnjaki koordinacijo opredeljujejo tudi kot 

sposobnost usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programsko gibalnih potencialov 

za izvedbo sestavljenih gibanj (Pistotnik, 1999). To pomeni, da se v dobro koordiniranem 

gibanju uporabi le toliko energije, kolikor jo je za izvedbo gibanja nujno potrebne, gibanje pa 

ob tem še vedno poteka lahkotno in sproščeno.  

 

Pojavne oblike koordiniranega gibanja so: hitrost učenja kompleksnih gibalnih nalog in 

izvajanja kompleksnih gibalnih nalog, agilnost, timing, koordinacija v ritmu, gibalno 

reševanje prostorskih problemov ter reorganizacija stereotipnih gibanj (Cemič in Zajec, 

2011). 

 

Osnove koordinacije se pojavljajo že v fatalnem obdobju, v največji meri pa lahko otroci te 

izkušnje pridobivajo do približno šestega leta starosti (Pistotnik, 1999). To je namreč obdobje, 

v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo 

združevanje v gibalne strukture na višjem nivoju. Obenem pa je to čas, v katerem se otrokovo 

gibanje pogosto odvija na spontanem nivoju (Cemič in Zajec, 2011 in Pistotnik, 1999).  

 

Čeprav z otroki v razvojno najpomembnejšem obdobju pogosto delajo tudi ljudje, ki 

profesionalno niso dovolj usposobljeni za realizacijo gibalnega razvoja (Pistotnik, 1999), ne 

smemo pozabiti, da je to odločujoči čas za razvoj gibalnih sposobnosti. Koordinirano gibanje 

se oblikuje na osnovi že osvojenih gibanj in na osnovi motoričnega učenja. Največ gibalnih 

izkušenj in s tem tudi »podatkov« za transfer gibalnih informacij pa predšolski otrok dobi 

prav v gibalni igri.  

 

Na podlagi tega so se skozi leta vzgojno-izobraževalnega procesa na področju gibanja 

oblikovale metode dela, ki so za otroka privlačne, za pedagoga pa smotrno uporabne.  
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2.4 Metode dela na področju gibanja  

Znano je, da učenje različnih vsebin poteka učinkoviteje, če v proces učenja vključimo 

gibalne aktivnosti. Otroku moramo zato ponuditi raznolike vsebine, s pomočjo katerih lahko 

nenehno preizkuša in uri svoje telesne sposobnosti. Uporaba ustrezne metode dela je tako 

ključna za doseganje želenih ciljev na motoričnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem 

področju (Jesenovec, 2012). Cemičeva in Zajčeva (2011), kot eno izmed uspešnih metod dela 

(poleg poligona in metode postaj) pri izvajanju gibalnih dejavnosti pri predšolskih otrocih, 

izpostavljata metodo igre.  

 

2.4.1 Metoda igre 

Otroci se v igri nenehno učijo, ne glede na to, ali mi želimo ali ne – učijo se zato, ker 

ponavljajo. Na to, kaj ponavljajo, pa lahko vplivamo z načrtovanjem sistema dejavnikov. Le-

ti preko igre uresničijo naš načrtovani cilj (Prav tam).  

 

Metoda igre ne vsebuje samo enega pravila, temveč več pravil, ki jih uskladimo z elementi 

igre. Za otroka v določenem trenutku pa velja eno samo pravilo (pravilno upoštevanje 

elementa). Otrok si torej pravila v igri določa sam. V metodi igre se giblje na njemu lasten, 

izviren, ustvarjalen način. Prav tako si, v skladu s svojimi sposobnostmi in željami, določa 

intenzivnost in hitrost gibanja. Cemičeva (1997) pravi, da otrok v metodi igre v okviru 

postavljenega pravila rešuje problem, k lastnemu uspehu pa pripomore njegova miselna 

aktivnost. Naloge tako rešuje samostojno in celostno, način učenja pa je naraven, optimalen in 

učinkovit.  

 

Če se otrok ob uporabi metode igre v dejavnost vključuje spontano, za pedagoga igra kot 

proces poučevanja poteka načrtovano (zavestno) (Cemič in Gregorc, 2013). Vzgojiteljeva 

naloga je pri uporabi metode igre bolj zahtevna. Od njega namreč zahteva poznavanje otrok, 

kurikula, ciljev, zakonitosti razvoja ipd. Na podlagi tega lahko sestavi ustrezno in za otroke 

zanimivo igro, ki vključuje vse globalne kurikularne cilje. Na potek igre lahko vpliva 

neposredno, za to pa mora biti v igro vključen aktivno (Jesenovec, 2012).  
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3 CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

Ugotoviti razlike med 5 do 6 let starimi slovenskimi in španskimi predšolskimi otroci v 

celostnem odzivu pri izvedbi enake metode igre.  

 

4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Glede na cilje, ki sem si jih zastavila, in razlike med španskim in slovenskim prostorom, sem 

postavila raziskovalne hipoteze, ki jih bom ugotavljala preko akcijskega raziskovanja:  

H 1 Predvidevam, da med španskimi in slovenskimi otroki ne bo razlik v pogostosti 

izvajanja lokomotornih gibanj. 

H 2 Predvidevam, da bosta slovenska in španska skupina otrok enako uspešno 

premagovali ovire. 

H 3 Predvidevam, da bodo slovenski in španski otroci enako pogosto premagovali 

ovire. 

H 4 Predvidevam, da med slovenskimi in španskimi otroki ne bo razlik v izražanju 

prijetnih čustev (smeh, navdušenje). 

H 5 Predvidevam, da se bodo slovenski in španski otroci socialno enako prilagodili 

delovanju skupine in posameznikom, s katerimi si delijo prostor ter sredstva. 

H 6 Predvidevam, da se bodo slovenski in španski otroci enako (konstruktivno, z 

razumevanjem) pogovarjali o vsebini. 

 

Hipoteze bom sprejemala ali zavračala na 5 % stopnji tveganja. 

5 METODA DELA 

5.1 Raziskovalna metoda 

Preko akcijskega raziskovanja sem uporabila kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Ugotavljala sem na študiji primera neeksplanativnosti novega pristopa na način 

metode igre v drugem starostnem obdobju.   
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5.2 Vzorec merjencev 

Študijo primera sem izvajala v popoldanski aktivnosti Malček skakalček, ki potekajo v okviru 

SD Strahovica v POŠ Utik. V skupini je bilo 10–13 otrok (odsotnost zaradi zdravstvenih 

razlogov), starih 5–6 let. Drugi del vzorca pa predstavlja skupina predšolskih otrok iz 

španskega vrtca v kraju Murcia. Skupina obsega 24 otrok, prav tako starih 5–6 let.  

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

Vzorec spremenljivk akcijskega raziskovanja predstavlja več različnih virov spremenljivk.  

 

Prvi vir predstavljajo metodične enote, ki so sistematično nadgrajene in vplivajo na razvoj 

koordinacije v 2. starostnem obdobju. Enote so povezane z metodo igre in s temo, ki sem si jo 

izbrala – letni časi. Preko celotne diplomske naloge sem upoštevala globalne cilje Kurikuluma 

za vrtce in vključila dejavnosti znotraj dela, ki sem ga načrtovala.  

 

Drugi vir predstavljajo videoposnetki vseh štirih učnih enot, ki sem jih izvajala.  

 

Tretji vir pa so lastna opazovanja »izbranih kazalnikov« odzivov otrok in primerjava le-teh na 

gibalnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem področju. Pri tem sem za vsako področje 

izdelala ocenjevalno lestvico, pri čemer sem odzivnost otrok ocenjevala glede na postavljeno 

lestvico: nič, malo, srednje ali veliko odzivanja.  

 

Pri gibalnem odzivanju sem izbrala izključno pogostost izvajanja lokomotornih gibanj, 

pogostost premagovanja ovir in učinkovitost gibanja (upoštevanje pravil, splošna uspešnost in 

iznajdljivost). Na čustvenem področju sem izbrala otrokovo doživljanje igre, in sicer 

izrazitejša izražanja čustev (smeh, vzkliki navdušenja). Pri opazovanju na socialnem področju 

sem bila pozorna na odnos do ostalih otrok, s katerimi so si delili sredstva in prostor (ali se 

prerivajo ali počakajo na vrsto). V opazovanje kognitivnega odzivanja sem vključila 

pogostost sodelovanja v vodenem pogovoru in pogovarjanje z drugimi otroki (tema se je 

morala skladati z vsebino dejavnosti).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nika Marenče; diplomska naloga 

 15 

5.4 Postopek zbiranja podatkov 

Pred samim začetkom izvajanja dejavnosti sem si pridobila dovoljenje za samo izvedbo in za 

uporabo podatkov v raziskovalne namene, vključno z upoštevanjem varovanja osebnih 

podatkov. 

 

Izvajanje načrtovanih dejavnosti v obeh skupinah skupaj je potekalo dva meseca. V prvem 

mesecu sem gibalno dejavnost izvedla v slovenski skupini otrok, v drugem mesecu pa v 

španski skupini. V vsaki skupini sem na teden izvedla eno enoto, torej skupaj štiri enote.  

 

Za obe skupini so bili postavljeni enaki procesno-razvojni cilji, enaka tema (letni časi) ter 

enaka lestvica opazovanja. 

 

Pri pripravi in izvedbi dejavnosti v kontrolni (slovenski) skupini mi je pomagala študentka 

predšolske vzgoje. V eksperimentalni (španski) skupini mi je pri zbiranju video posnetkov 

pomagala vzgojiteljica. 

 

V kontrolni skupini smo vse dejavnosti izvedli v telovadnici. V eksperimentalni skupini so se 

dejavnosti izvajale v telovadnici, igralnici in na prostem, odvisno od razpoložljivosti 

prostorov. Dejavnost sem načrtovala tako, da je bil v telovadnici vedno izveden vsaj glavni 

del. Menjavo prostora v uvodnem ali zaključnem delu, če je bilo potrebno, smo smiselno 

povezali z glavno temo. 

 

Vsakokrat sem zapisala refleksijo o sami izvedbi. Podatke sem zbirala tudi s pomočjo 

strokovne in znanstvene literature.  

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

Na podlagi literature, video posnetkov, refleksij posameznih enot sem podatke interpretirala 

in analizirala dosežene rezultate ter cilje. Rezultati so bili obdelani kvalitativno in 

kvantitativno. Za slednje sem uporabila frekvenčno porazdelitev in statistični paket SPSS 

(Statistical Package for the Social Siences). Za izračun frekvence posameznih opazovanj sem 

uporabila podprogram FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa podprogram 

DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje razlik med numeričnimi spremenljivkami sem uporabila t-
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test za neodvisne vzorce (Levenov test za ugotavljanje enakosti varianc in K-S test za 

ugotavljanje normalnosti porazdelitve). Podatke sem prikazala s pomočjo tabel in grafov.  

 

6 SKUPNI REZULTATI IN ANALIZA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

RAZVOJA 

6.1 Analiza prve enote in primerjava rezultatov med kontrolno in 

eksperimentalno skupino  

6.1.1 Povzetek priprave za prvo enoto 

Tema dejavnosti je bila za kontrolno in eksperimentalno skupino spoznavanje zaščitenih rož. 

Otroci obeh skupin so pomen in vlogo le-teh spoznavali preko gibalne dejavnosti metode igre, 

in sicer preko iskanja parov v uvodu, premagovanja štirih ovir (gred, tunel, obroči in pajkova 

mreža) v glavnem delu in izdelovanje albuma v zaključku.  

 

V kontrolni skupini so otroci spoznavali štiri vrste zaščitenih rož v Sloveniji: planiko, mali 

zvonček, teloh in narciso.  

 

Tema dejavnosti eksperimentalne skupine pa je bila prilagojena njihovem okolju. Tako je 

učna vsebina zajemala zaščitene rože v Španiji, natančneje v regiji Murcia.  

 

6.1.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni in eksperimentalni skupini  

V kontrolni (slovenski) skupini večina otrok med dejavnostjo ni potrebovala pomoči. Le ena 

deklica je pri premagovanju ovir izrazila željo po držanju za roko. Sklepam, da je imela 

premalo tovrstnih izkušenj. Ostali otroci so ovire premagali samostojno. Pri otrocih 

eksperimentalne (španske) skupine sem zasledila veliko gibalnega odzivanja, veliko so tekali 

po prostoru, se preizkušali v vseh možnih ovirah. Pogoste so bile tudi druge oblike 

lokomotornega gibanja, ki za samo dejavnost niso bile načrtovane – poskakovanje po prostoru 

ali tekanje sem ter tja brez posebnega cilja. Posameznici, ki sta gibalno nekoliko manj 

sposobni, sem morala pri premagovanju ovir spodbuditi in ju opogumiti. En deček se je v času 

pogovora ali podajanja navodil oddaljil od skupine. Njegova lokomotorna gibanja se niso 

skladala s ciljno vsebino. V načrtovani gibalni dejavnosti je sicer sodeloval uspešno. 
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Že samo zbiranje fotografij zaščitenih rož in izdelovanje albuma sta predstavljala veliko 

motivacijsko sredstvo za sodelovanje v gibalni dejavnosti v obeh skupinah. Otroci so bili med 

premagovanjem ovir, zbiranjem fotografij, iskanjem pravih »gred« in izdelovanjem albuma v 

večini nasmejani, veseli. Ena deklica kontrolne skupine je izkazovala strah, večino časa se je 

zadrževala v bližini študentke ali otrok, ki so ji ljubši, iz tega sklepam, da se je v družbi le-teh 

počutila varneje. Pri nekaterih otrocih (17 % v kontrolni in eksperimentalni skupini) sem 

spremembo čustev zasledila ob spremembi igre (npr.  prihod vetra).  

 

Igra v glavnem delu je otroke spodbudila k medsebojnemu sodelovanju, prilagajanju ostalim 

posameznikom in delovanju skupine. Kljub temu, da se je približno polovica otrok (42 % 

otrok kontrolne skupine in 46 % otrok eksperimentalne skupine) veliko prilagajala in 

sodelovala med seboj, sem pri ostalih opazila, da so si z ostalimi člani skupine sredstva delili 

in se skupini prilagajali le v nekaterih delih dejavnosti – ovire so premagovali povsem 

neodvisno od ostalih vključenih v dejavnost, odzivali so se pa na podajanje navodil. V 

eksperimentalni skupini sem opazila, da sta dva otroka, ki sta se tudi sicer socialno veliko 

odzivala, ovire premagovala skupaj.  

 

Ob začetku je v kontrolni skupini malo otrok poznalo imena izbranih zaščitenih rož, medtem 

ko v eksperimentalni skupini niso poznali niti ene. V obeh skupinah nihče ni znal povedati, 

zakaj so te rože zaščitene oz. kakšen je njihov pomen. S pomočjo načrtovane dejavnosti sta se 

celotni skupini z vsebino seznanili, večina jih je osvojila tudi imena določenih štirih 

zaščitenih rož. Tretjina (v obeh skupinah 33 % otrok) je pri pogovoru sodelovala, podajala 

predloge in odgovarjala na vprašanja. V obeh skupinah je bilo opaziti, da so bolj pogosto 

sodelovali tisti otroci, ki so tudi sicer bolj zgovorni in imajo več tovrstnih izkušenj. Z 

vprašanji sem otroke usmerila k celotnemu poznavanju zaščitenih rož.  
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6.1.3 Primerjava odzivov prve enote 

6.1.3.1 Gibalno odzivanje otrok 

Lokomotorni odzivi 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele je razvidna majhna razlika med skupinama. Približno polovica otrok, 42 % kontrolne 

skupine in 46 % eksperimentalne skupine, je med dejavnostjo izvajala veliko lokomotornih 

gibanj. Tretjina otrok se je lokomotorno malo odzivala. Teh je bilo v kontrolni skupini 25 %, 

v eksperimentalni pa 29 %. Srednje se je lokomotorno odzivalo več otrok kontrolne skupine 

kot eksperimentalne. Takih je bilo v kontrolni skupini 33 %, v eksperimentalni pa 8 % manj. 

V nobeni od skupin ni bilo otroka, ki ne bi izvajal lokomotornih gibov.  

 

Učinkovitost gibalnega odzivanja 

 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Tabela 3: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 3 25 4 33 5 42 12 100 

ES 0 0 7 29 6 25 11 46 24 100 

SKUPAJ 0 0 10 28 10 28 16 44 36 100 

Tabela 4: Učinkovitost gibalnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 0 0 2 17 10 83 12 100 

ES 0 0 1 4 13 54 10 41 24 100 

SKUPAJ 0 0 1 3 3 8 32 89 36 100 
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Iz tabele 4 je očitna razlika v učinkovitosti gibalnega odzivanja. Kontrolna skupina je bila pri 

premagovanju ovir veliko bolj učinkovita oz. uspešnejša, kar dokazuje rezultat velike 

učinkovitosti (83 %), medtem ko je bilo zelo učinkovitega gibanja pri otrocih eksperimentalne 

skupine manj (41 %). Več kot polovica otrok eksperimentalne skupine (54 %) je bila srednje 

učinkovita. Veliko manj srednje učinkovitega gibalnega odzivanja je bilo v kontrolni skupini 

(17 %). Izstopa eden otrok eksperimentalne skupine (4 %), ki je malo upošteval pravila. V 

kontrolni skupini takega otroka ni bilo. Nihče ni izvajal neučinkovitih gibov (0 %).  

 

Pogostost premagovanja ovir 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da v pogostosti premagovanja ovir med eksperimentalno in kontrolno 

skupino ni večje razlike. 58 % otrok kontrolne skupine in 54 % otrok eksperimentalne skupine 

je zelo pogosto premagovalo ovire, srednje pa 25 % otrok kontrolne ter 33 % otrok 

eksperimentalne skupine. Dva otroka (17 %) kontrolne skupine in trije otroci (13 %) 

eksperimentalne skupine so redko premagovali ovire.  

 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 17 3 25 7 58 12 100 

ES 0 0 3 13 8 33 13 54 24 100 

SKUPAJ 0 0 5 14 11 30 20 56 36 100 

Tabela 5: Pogostost premagovanja ovir v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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6.1.3.2 Čustveno odzivanje otrok 

Tabela 6: Pogostost čustvenega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Polovica otrok eksperimentalne skupine (50 %) in polovica kontrolne skupine (50 %) sta se 

med samo dejavnostjo čustveno veliko odzivali. Četrtina otrok kontrolne skupine (25 %) in 

29 % otrok eksperimentalne skupine se je med igro srednje čustveno izražalo, dva otroka 

kontrolne (17 %) in štirje otroci eksperimentalne skupine (17 %) so se malo čustveno 

odzivali. V vsaki skupini po eden otrok, t.j. 8 % otrok kontrolne ter 4 % otrok 

eksperimentalne skupine, se med igro niso posebej veselili ali žalostili.  

 

6.1.3.3 Socialno odzivanje otrok 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Glede na ocenjevalno lestvico se je srednje in veliko socialno odzivalo skupaj 84 % otrok 

kontrolne skupine ter 63 % otrok eksperimentalne skupine. Iz tega je razvidno, da so imeli 

otroci eksperimentalne skupine večjo željo po medsebojnemu sodelovanju z ostalimi 

udeleženimi v igri. 37 % otrok eksperimentalne skupine se je malo socialno odzivalo, v 

kontrolni pa še manj, t.j. 16 % otrok.  

  nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 1 8 2 17 3 25 6 50 12 100 

ES 1 4 4 17 7 29 12 50 24 100 

SKUPAJ 2 6 6 17 10 28 18 50 36 100 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 16 5 42 5 42 12 100 

ES 0 0 9 37 4 17 11 46 24 100 

SKUPAJ 0 0 11 31 9 25 16 44 36 100 

Tabela 7: Pogostost socialnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nika Marenče; diplomska naloga 

 21 

6.1.3.4 Kognitivno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

V tabeli 8 lahko vidimo, da ni velikih razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino. 33 % 

otrok kontrolne skupine se je kognitivno veliko odzivalo, enak delež otrok tudi v 

eksperimentalni skupini. Nekoliko več otrok eksperimentalne skupine (37 %) se je kognitivno 

srednje odzivalo, otroci kontrolne skupine pa so se kognitivno srednje odzivali manj (33 %). 

Trije otroci (25 %) kontrolne skupine in 4 otroci (17 %) eksperimentalne skupine se med 

dejavnostjo niso pogovarjali, niso sodelovali v pogovoru ob spremembi igre ali pa so se 

pogovarjali o vsebini, ki ni bila v povezavi z načrtovano dejavnostjo. Ostali delež otrok, t.j. 

9 % otrok kontrolne skupine in 13 % otrok eksperimentalne skupine, so se med igro malo 

pogovarjali o načrtovani vsebini. 

 

6.1.4 Sklepna misel prve enote 

Metoda igre je bila zasnovana tako, da so postavljene ovire predstavljale edino možno rešitev 

problema (najti cvetlico). Načrtovana dejavnost je tako v eksperimentalni, kot tudi v kontrolni 

skupini potekala v telovadnici. Ovire, ki so jih morali otroci premagati gibalno, so bile v obeh 

skupinah enake. Slednje je tudi bil moj namen, saj sem le tako lahko opazila očitne razlike 

med obema skupinama. Način reševanja problema se je med obema skupinama razlikoval. 

Otroci kontrolne in eksperimentalne skupine gibalno niso premagovali enako uspešno. Ne le,  

da so bili otroci kontrolne skupine bolj uspešni, pri tem so bili tudi bolj pogumni. Vzrok za to 

vidim predvsem v boljšem poznavanju pripomočkov, saj so tudi sicer deležni več gibalnih 

aktivnosti na tak način. V obeh skupinah je bilo opaziti, da je večina otrok tekala od ovire do 

druge. Pri tem jih je verjetno vodila želja po hitrejšem spoznavanju vsebine.  

 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 3 25 1 9 4 33 4 33 12 100 

ES 4 17 3 13 9 37 8 33 24 100 

SKUPAJ 7 19 4 11 13 37 12 33 36 100 

Tabela 8: Pogostost kognitivnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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Pri opazovanju čustvenega odzivanja med skupinama je bila opazna manjša razlika. Vsi otroci 

so bili skozi večinski del igre nasmejani, zadovoljni, menim pa, da so se otroci 

eksperimentalne skupine bolj odzivali na spremembe. Konkretneje, ob prihodu vetra, ki je bil 

v igro vključen kot distraktor igre, je bilo v eksperimentalni skupini zaslediti več prijetnih 

čustev kot pri kontrolni skupini. Otroci so tekali za njim, kričali ter na splošno izražali več 

prijetnih čustev. Vzrok za to vidim predvsem v redkosti načrtovanja metode igre (s strani 

vzgojiteljice) in zato so se za samo igro bolj zanimali. 

 

Razlika med skupinama se je pokazala tudi v pogostosti socialnega odzivanja, in sicer v 

»prednost« kontrolne skupine. V tej je bilo manj posameznikov, ki bi se manj prilagajali 

drugim otrokom, s katerimi so si delili prostor ter sredstva. Vsekakor pa to ni pogojeno s 

pogostostjo kognitivnega odzivanja. V obeh skupinah je bilo namreč opaziti, da so se govorno 

pogosteje odzivali otroci, ki so tudi sicer bolj zgovorni, imajo več predhodnega znanja, so se 

za dejavnost bolj zanimali ter imajo tudi več tovrstnih izkušenj.  

 

6.2 Analiza druge enote in primerjava rezultatov med kontrolno in 

eksperimentalno skupino  

6.2.1 Povzetek priprave za drugo enoto 

V drugi enoti sem za eksperimentalno in kontrolno skupino načrtovala dejavnosti, v katerih so 

otroci raziskovali različne poletne vremenske pojave (v uvodni igri), si izmišljevali katere 

potrebščine bi potrebovali za počitnice na morju (preko premagovanja ovir) ter zaplesali na 

pesem morske vsebine (v zaključku). Bistvena razlika med prvo in drugo enoto je bilo, poleg 

teme, oteženo premagovanje ovir.  

 

V ta namen sem v kontrolni skupini ovire postavila na slednji način: gred na enem koncu 

višja, in sicer na višini četrte letvice letvenika, tunel je bil tokrat zavit, pajkova mreža na eni 

strani dvignjena za cca. 15°, obroča pa sta bila postavljena vertikalno.  

 

Zaradi razpoložljivosti pripomočkov sem morala pripravo in izvedbo v eksperimentalni 

skupini prilagoditi okoliščinam. Tunel je bil tokrat raven in zatemnjen ter ne zavit in svetel, 

kot v kontrolni skupini. Iz varnostnega vidika sem drugače stopnjevala tudi premagovanje 

grede. Le-ta se tako ni stopnjevala po višini letvic na letveniku, saj je bila zaradi manjkajočih 
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delov prenevarna. Zato sem to oviro stopnjevala na drugačen način. Tokrat je bila nizka in z 

ovinkom. Dejavnosti in ostale ovire so bile sicer povsem enake.  

6.2.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni in eksperimentalni skupini  

Otroci so v glavnem delu načrtovane dejavnosti metode igre preko premagovanja ovir zbirali 

sličice z morsko tematiko in jih ustrezno razvrščali po vsebini. Pri tem so izvajali različna 

lokomotorna gibanja. Kontrolna skupina je bila gibalno veliko bolj učinkovita. Pri igri so bolj 

upoštevali postavljena pravila glede premagovanja ovir (oviri se ne smejo izogniti, da bi 

dobili sličico), uspešnejši so bili tudi pri zbiranju štampiljk. Pravilo je namreč bilo, da z 

razvrščenimi štirimi različnimi sličicami dobijo eno štampiljko, ko pa zberejo štiri štampiljke, 

se igra konča. Nekateri otroci eksperimentalne skupine pa so kljub končani igri nadaljevali z 

zbiranjem sličic in tako jih je zmanjkalo za ostale.  

 

Pri zbiranju sličic so otroci obeh skupin pokazali veliko iznajdljivosti, ob prejeti štampiljki pa 

veliko veselja.   

 

Ugotovila sem, da igra tokrat ni imela velike socialne vrednosti. Otroci kontrolne in 

eksperimentalne skupine so se delovanju skupine prilagajali, a le toliko, da jih to ni oviralo pri 

lastni uspešnosti. 46 % otrok eksperimentalne skupine so se ostalim posameznikom, s 

katerimi so si delili sredstva, prilagajali malo, medtem ko so bili otroci kontrolne skupine bolj 

uvidevni – malo so se prilagajali trije otroci.  

 

Tokrat je imela igra manjšo vrednost tudi na kognitivnem področju. Tema igre in pripravljeni 

pripomočki so bili zadostna motivacija za aktivno sodelovanje v dejavnosti. Pogovor o 

vsebini sem zasledila le ob razvrščanju sličic, ko so bili otroci najbolj skupaj.  
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6.2.3 Primerjava odzivov druge enote 

6.2.3.1 Gibalno odzivanje otrok 

Lokomotorni odzivi 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

V tabeli 9 je vidna očitna razlika v deležu otrok, ki so med dejavnostjo izvajali veliko 

lokomotornih gibanj. Teh je bilo skupaj 18 otrok, od tega 36 % otrok kontrolne skupine in 59 

% eksperimentalne skupine. Srednje jih je izvajalo 46 % otrok kontrolne skupine, kar je 13 % 

več od eksperimentalne skupine. Teh je bilo 33 %. Malo lokomotornih gibanj sta v vsaki 

skupini izvajala po dva otroka, t.j. 18 % kontrolne in 8 % eksperimentalne skupine. 

 

Učinkovitost gibalnega odzivanja 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Tabela 10 prikazuje očitno razliko v učinkovitosti gibanja med kontrolno in eksperimentalno 

skupino. Gibalno odzivanje 91 % otrok kontrolne skupine je bilo učinkovito, manj teh je bilo 

v eksperimentalni skupini (67 %). Kontrolna skupina je v drugi enoti dobro upoštevala 

pravila, kar dokazuje tudi delež srednje učinkovitosti (9%). Otrok, ki bi se malo ali 

Tabela 9: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 18 5 46 4 36 11 100 

ES 0 0 2 8 8 33 14 59 24 100 

SKUPAJ 0 0 4 11 13 37 18 52 35 100 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 0 0 1 9 10 91 11 100 

ES 0 0 0 0 8 33 16 67 24 100 

SKUPAJ 0 0 0 0 9 26 26 74 35 100 

Tabela 10: Učinkovitost gibalnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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neučinkovito gibalno odzivalo, ni bilo. Eksperimentalna skupina je medtem zasedla večji 

delež v razdelku srednje učinkovitosti, teh je bilo 33 %. Tudi v eksperimentalni skupini ni bilo 

otroka, katerega gibalna učinkovitost bi bila majhna ali neučinkovita. 

 

Pogostost premagovanja ovir 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Tudi v drugi enoti ni opazne bistvene razlike v pogostosti premagovanja ovir. 64 % otrok 

kontrolne skupine in le odstotek manj (63 %) otrok eksperimentalne skupine je pogosto 

premagovalo ovire. Srednje pogosto je ovire premagovalo 36 % otrok kontrolne in 29 % otrok 

eksperimentalne skupine. 2 otroka (8 %) eksperimentalne skupine sta redko premagovala 

ovire, v kontrolni skupini takega otroka ni bilo. Prav tako ni bilo otroka, ki ne bi premagoval 

ovir. 

6.2.3.2 Čustveno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

V eksperimentalni skupini je bilo več otrok (37 %), ki so se čustveno veliko odzivali. Takih 

otrok kontrolne skupine je bilo namreč 28 %. Nekoliko več otrok kontrolne skupine (36 %) se 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 0 0 4 36 7 64 11 100 

ES 0 0 2 8 7 29 15 63 24 100 

SKUPAJ 0 0 2 6 11 31 22 63 35 100 

Tabela 11: Pogostost premagovanja ovir v kontrolni in eksperimentalni skupini 

  nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 4 36 4 36 3 28 11 100 

ES 0 0 6 26 9 37 9 37 24 100 

SKUPAJ 0 0 10 29 13 37 12 34 35 100 

Tabela 12: Pogostost čustvenega odzivanja v kontrolno in eksperimentalni skupini 
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je srednje čustveno odzivalo, medtem ko je delež otrok eksperimentalne skupine enak kot pri 

velikem deležu čustvenega odzivanja (37 %). Malo se je čustveno odzivalo 36 % otrok 

kontrolne skupine in 26 % otrok eksperimentalne skupine. Nihče od otrok se ni nič (0 %) 

čustveno odzival.  

6.2.3.3 Socialno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Socialno veliko se je odzivalo 18 % otrok kontrolne skupine in 21 % otrok eksperimentalne 

skupine. Več otrok se je socialno srednje odzivalo. Takšnih je bilo v kontrolni skupini 55 %, v 

eksperimentalni pa 33 %. Socialno malo se je odzivala skoraj polovica eksperimentalne 

skupine, t.j. 46 %. V kontrolni skupini se je socialno malo odzivalo 27 % otrok. V nobeni od 

skupin ni bilo otroka, ki se socialno ne bi odzival (0 %).  

6.2.3.4 Kognitivno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele je razvidno, da se je med dejavnostjo veliko pogovarjalo 36 % otrok kontrolne 

skupine in 24 % otrok eksperimentalne skupine. Srednje se je pogovarjalo manj otrok – 19 % 

otrok  kontrolne skupine in še manj, t.j. 12 %, otrok eksperimentalne skupine. Več pa je bilo 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 3 27 6 55 2 18 11 100 

ES 0 0 11 46 8 33 5 21 24 100 

SKUPAJ 0 0 14 40 14 40 7 20 35 100 

Tabela 13: Pogostost socialnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 1 9 4 36 2 19 4 36 11 100 

ES 11 46 4 17 3 12 6 25 24 100 

SKUPAJ 12 34 8 23 5 14 10 29 35 100 

Tabela 14: Pogostost kognitivnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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otrok, ki so se kognitivno malo odzivali. Teh je bilo v kontrolni skupini 36 %, v 

eksperimentalni pa 17 %. Med dejavnostjo se ni kognitivno odzival en otrok kontrolne 

skupine (9 %) in 46 % otrok eksperimentalne skupine. V to skupino sodijo tudi otroci, ki so se 

med načrtovano dejavnostjo pogovarjali, a tema pogovora ni bila v povezavi s temo 

dejavnosti.  

6.2.4 Sklepna misel druge enote 

Dejavnosti sem za obe skupini načrtovala enako. Čeprav sem morala v eksperimentalni 

skupini eno od ovir (tunel je bil tokrat raven in zatemnjen ter ne zavit in svetel, kot v kontrolni 

skupini), prilagoditi trenutni razpoložljivosti pripomočkov, temu nisem pripisovala velikega 

pomena. Namen vseh dejavnosti obeh skupin je bilo namreč premagovanje ovir, ki so z vsako 

enoto postopoma otežene. Zaradi razpoložljivosti pripomočkov pa sem morala priprave 

eksperimentalne skupine prilagoditi trenutni situaciji. Kljub temu v pogostosti premagovanja 

ovir ni bilo bistvene razlike. V kontrolni skupini je 64 % otrok velikokrat premagalo ovire, v 

eksperimentalni pa 63 %. Omembe vredna pa je razlika v učinkovitosti gibanja. Otroci 

kontrolne skupine so bili pri izvajanju gibalne dejavnosti spretnejši in so bolj upoštevali 

pravila. Teh je bilo 91 %, medtem ko jih je bilo v eksperimentalni skupini 67 %. Vzrok tega 

vidim v redkem načrtovanju metode igre in nasploh redkem izvajanju načrtovane gibalne 

dejavnosti.  

 

Ob natančnem pogledu čustvenega odzivanja je opazen večji delež tistih otrok kontrolne 

skupine, ki so se ob vodeni dejavnosti malo čustveno izražali (36 %). V eksperimentalni 

skupini je bilo teh otrok 26 %. Otroci eksperimentalne skupine so se veselili bolj pogosto, tudi 

med samim premagovanjem ovir, medtem ko sem pri otrocih kontrolne skupine izrazitejša 

pozitivna čustva opazila le pri nekaterih delih dejavnosti, npr. ob prejemu štampiljke.  

 

Načrtovana dejavnost 2. enote ni spodbujala veliko socializacije med otroki, kar dokazujejo 

tudi rezultati analize. Vsak otrok je imel namreč nalogo, da v določenem času zbere štiri 

štampiljke. Ko jih zbere, ima zagotovljeno »vstopnico na morje«. Prav to jih je motiviralo, da 

bi v igri čim prej uspeli, čeprav so se zato morali igrati »sami«. Pri tem so otroci 

eksperimentalne skupine pozabili na pomemben vidik igre – da si prostor in sredstva delijo 

tudi z drugimi. Zato je marsikateri otrok proti koncu igre ostal brez sličic za razvrščanje, ker 

so nekateri otroci kljub že zbranim štirim štampiljkami, še prinašali sličice in jih razvrščali.  
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Ker je vsak otrok želel biti uspešen in v skladu s svojo zmogljivostjo čim hitreje premagati 

ovire, otroci obeh skupin niso imeli velike želje po pogovoru. Govor v povezavi z učno 

vsebino sem zasledila ob razvrščanju in zbiranju štampiljk, saj so si bili otroci takrat najbližje. 

Sicer se je vsak igral v tempu, ki mu najbolje ustreza. Govor, ki ni bil v skladu z načrtovano 

vsebine, sem zanemarila.  

6.3 Analiza tretje enote in primerjava rezultatov med kontrolno in 

eksperimentalno skupino  

6.3.1 Povzetek priprave za tretjo enoto 

Za tretjo enoto sem za obe skupini (kontrolno in eksperimentalno) načrtovala dejavnosti na 

temo jeseni. Ovire, ki so jih morali otroci premagati, da so dosegli želen cilj, so bile v 

primerjavi z drugo enoto sedaj še bolj otežene. Vsebino igre in postavitev ovir sem prilagodila 

okoliščinam.  

 

Otroci kontrolne skupine so preko »kolesa dreves« spoznavali jesensko drevje pri nas. »Kolo 

dreves«, ki je deloval po enakem principu kot kolo sreče, je vseboval: javorjev list, jelenov 

jezik, vejico smreke in hrastov list. Vsakega od teh sem priredila eni od ovir. Gred je bila na 

eni strani dvignjena na višini pete letvice letvenika, obroči so bili postavljeni vertikalno in 

višje kot v prejšnji enoti, pajkova mreža je bila na eni strani dvignjena za 40°, tunel pa je bil 

raven ter zatemnjen. 

 

V eksperimentalni skupini sem vsebino prilagodila okolici. Tako sem v »kolo dreves« 

namesto drevesnih vrst, ki jih poznamo pri nas, vključila: granatno jabolko, mandarino, 

grozdje in kostanj. Navodila igre in ovire so bile enake. Zamenjal se je le vrstni red postavitve 

tunela in grede. Tunel je bil tokrat svetel in zavit, gred pa visoka in ravna.  

 

6.3.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Gibalna dejavnost je bila zastavljena v prid spodbujanja otrokove aktivnosti. Z uporabo 

»kolesa dreves« ni imela težav nobena skupina otrok. Kljub poznavanju pa je bilo zaslediti 

kar nekaj neupoštevanja pravil. Več tega je bilo zaslediti v eksperimentalni skupini – polovica 

otrok ponovitve premagovanja ovire ni izvedla, kakor je določalo »kolo dreves«. Pozorni so 

morali biti namreč na število listov oz. sadežev, kar je ponazarjalo število ponovitev na isti 
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oviri. V obeh skupinah, kontrolni in eksperimentalni, sem opazila, da so otroci puščico 

»kolesa dreves« vrteli sebi v prid. Čeprav se je puščica že sama ustavila, so jo zavrteli naprej 

do ljubega lista oz. sadeža.  

 

»Kolo dreves« je predstavljal odlično motivacijo za izražanje čustev in sodelovanje otrok med 

seboj. Več izražanja čustev sem sicer opazila v eksperimentalni skupini (59 % se je čustveno 

veliko odzivalo).  

 

Nekateri otroci so v igri sodelovali v parih ali trojicah, skupaj so se tudi odločali o izbiri ovire, 

kar sem že omenila. Ti otroci so  se tudi več pogovarjali med seboj.  

6.3.3 Primerjava odzivov tretje enote   

6.3.3.1 Gibalno odzivanje otrok 

Lokomotorni odzivi 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Tudi v tretji enoti ni bistvene razlike v količini lokomotornih odzivov. Nekoliko več jih je bilo 

zaslediti v eksperimentalni skupini (77 %), medtem ko je bilo v kontrolni skupini otrok, ki bi 

izvajali veliko lokomotornih gibanj, 70%. 10 % otrok kontrolne skupine je lokomotorne gibe 

izvajalo srednje pogosto, teh je bilo v eksperimentalni skupini 18 %. Malo lokomotornih 

gibov sta v kontrolni skupini izvajala dva otroka (20 %), v eksperimentalni skupini pa en 

otrok (5 %).  

 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 20 1 10 7 70 10 100 

ES 0 0 1 5 4 18 17 77 22 100 

SKUPAJ 0 0 3 9 5 16 24 75 32 100 

Tabela 15: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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Učinkovitost gibalnega odzivanja 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele je očitna razlika v učinkovitosti gibanja. Zelo učinkovita gibanja so bila gibanja 

otrok kontrolne skupine (80 %). Takih otrok je bilo v eksperimentalni skupini bistveno manj – 

9 %. Srednje učinkovitih gibanj je bilo 41 % eksperimentalne skupine, v kontrolni skupini je 

srednje učinkovita gibanja izvajal le en otrok (10 %). Prav tako en otrok (10 %) kontrolne 

skupine je malo izvajal učinkovita gibanja, takih je bilo več v eksperimentalni skupini (50 % 

otrok). Nobeden od otrok (0 %) ni izvajal neučinkovitega gibanja.  

 

Pogostost premagovanja ovir 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Tudi tokrat med skupinama v pogostosti premagovanja ovir ni bistvene razlike. 60 % otrok 

kontrolne skupine je zelo pogosto premagovalo ovire, v eksperimentalni skupini je bilo takih 

odstotek manj, t.j. 59 % otrok. Srednje pogosto je ovire premagovalo 40 % otrok kontrolne 

skupine in 41 % otrok eksperimentalne skupine. Ni bilo otroka (0 %), ki bi redko premagoval 

ovire, prav tako tudi ne otroka, ki ne bi premagoval ovir (0 %).  

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 1 10 1 10 8 80 10 100 

ES 0 0 11 50 9 41 2 9 22 100 

SKUPAJ 0 0 12 38 10 31 10 31 32 100 

Tabela 16: Učinkovitost gibalnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 0 0 4 40 6 60 10 100 

ES 0 0 0 0 9 41 13 59 22 100 

SKUPAJ 0 0 0 0 13 41 19 59 32 100 

Tabela 17: Pogostost premagovanja ovir v kontrolni in eksperimentalni skupini 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Nika Marenče; diplomska naloga 

 31 

6.3.3.2 Čustveno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele je razvidna razlika v čustvenem odzivanju. 59 % otrok eksperimentalne skupine se je 

čustveno veliko odzivalo, medtem ko je bilo v kontrolni skupini takih otrok 10 %. Več otrok 

kontrolne skupine se je srednje čustveno odzivalo (50 %). V eksperimentalni skupini je bilo 

takih 36 %. Malo se je čustveno odzival en otrok eksperimentalne skupine (5 %), v kontrolni 

pa štirje otroci (40 %). Ni bilo otroka, ki se ne bi čustveno odzival (0 %).  

 

6.3.3.3 Socialno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Socialno se je veliko odzivalo 60 % otrok kontrolne in 59 % otrok eksperimentalne skupine. 

Manj otrok se je socialno srednje odzivalo – 32 % otrok eksperimentalne skupine, v kontrolni 

skupini pa manj, t.j. 10 %. Socialno malo se je skupaj odzivalo pet otrok, od tega trije otroci 

(30 %) kontrolne skupine in dva otroka (9 %) eksperimentalne skupine. Ni bilo otroka, ki se 

na socialnem področju ne bi odzival (0 %).  

 

  nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 4 40 5 50 1 10 10 100 

ES 0 0 1 5 8 36 13 59 22 100 

SKUPAJ 0 0 5 15 13 41 14 44 32 100 

Tabela 18: Pogostost čustvenega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 3 30 1 10 6 60 10 100 

ES 0 0 2 9 7 32 13 59 22 100 

SKUPAJ 0 0 5 16 8 25 19 59 32 100 

Tabela 19: Pogostost socialnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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6.3.3.4 Kognitivno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Eksperimentalna skupina se je kognitivno več odzivala – 36 % otrok se je kognitivno veliko 

odzivalo, medtem ko se je veliko pogovarjalo 30 % kontrolne skupine. 40 % otrok kontrolne 

skupine se je kognitivno srednje odzivalo. Takih je bilo v eksperimentalni skupini 23 %. 

Kognitivno se je malo odzivalo 30 % otrok kontrolne skupine in 27 % otrok eksperimentalne 

skupine. Trije otroci, t.j. 14 % otrok eksperimentalne skupine se med dejavnostjo niso 

kognitivno odzivali ali pa njihova tema pogovora ni bila v povezavi z vsebino dejavnosti. 

Takega otroka v kontrolni skupini ni bilo (0 %).  

 

6.3.4 Sklepna misel tretje enote 

Glede na to, da sta bili dejavnosti za obe skupini načrtovani enako, ne preseneča dejstvo, da 

med kontrolno in eksperimentalno skupino ni bilo občutne razlike glede izvajanja 

lokomotornih gibanj. Res, da so jih otroci eksperimentalne skupine izvajali nekoliko več, a le 

toliko, kolikor je dopuščala sama igra. V eksperimentalni skupini se je veliko otrok, poleg 

tekanja po prostoru, plazilo in drsalo po tleh. Je bila pa toliko večja razlika v učinkovitosti 

gibalnega odzivanja. 80 % gibalnih odzivov otrok kontrolne skupine je bilo zelo učinkovitih, 

v eksperimentalni skupini pa 9 %. Tu sem opazovala upoštevanje pravil. Le manjšina otrok, 

torej 9 % otrok, je oviro premagala kakor je kazalo »kolo dreves«. Ostali so ovire izbirali 

poljubno ali pa so jo premagali le enkrat, četudi je »kolo dreves« kazalo večkratno ponovitev. 

Vzrok za manjšo uspešnost še vedno vidim v redkem načrtovanju metode igre. Otroci s 

premagovanjem postavljenih ovir učno snov izkusijo tako z umom kot z gibanjem. Španski 

kurikulum pa od vzgojitelja ne zahteva, niti ne spodbuja načrtovanja takih dinamičnih metod 

dela na gibalnem področju.   

 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 3 30 4 40 3 30 10 100 

ES 3 14 6 27 5 23 8 36 22 100 

SKUPAJ 3 9 9 28 9 28 11 35 32 100 

Tabela 20: Pogostost kognitivnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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Otroci obeh skupin niso potrebovali nobenih dodatnih vzpodbud pri izvajanju dejavnosti. 

Menim, da jih je že sama igra in uporaba »koles dreves« pritegnila k sodelovanju ter 

pogostejšemu premagovanju ovir.  

 

V eksperimentalni skupini so otroci že pred začetkom dejavnosti veselo vzklikali, da bomo 

zopet telovadili v telovadnici. Veliko vzklikov veselja je bilo slišati tudi med samo 

dejavnostjo, še posebej pri premagovanju grede, saj so se ob doskoku na blazine lahko valjali 

in plazili po njih. Otroci kontrolne skupine se niso izrazito veselili in med dejavnostjo niso 

kazali veliko veselja (veliko se je čustveno odzivalo le 10 %, več se jih je srednje odzivalo (50 

%)).  

 

Sama dejavnosti je bila sestavljena v prid socializacije otrok med seboj. Tako so nekateri 

otroci kontrolne in eksperimentalne skupine ovire premagovali skupaj, v dvojicah ali trojicah 

so tudi uporabljali »kolo dreves«. Pri tem so pogosto puščico zavrteli sebi v prid – jo ustavili 

ob ljubem znaku ali jo zavrteli še enkrat. Nekateri otroci puščice sploh niso zavrteli, ampak so 

počakali, da so jo zavrteli drugi otroci. Nato so se skupaj odpravili na oviro, ki jo je kazala 

puščica ali pa tudi ne. V  kontrolni igri sem pri uvodni igri opazila, da so skupaj tekali otroci, 

ki so drevesa želeli oblikovati skupaj.  

 

Dejavnost ni posebej pogojevala pogovora med otroci. Več so se pogovarjali tisti otroci, ki so 

skupaj premagovali ovire in skupaj vrteli »kolo dreves« (30 % otrok kontrolne in 36 % otrok 

eksperimentalne skupine). Pri tem so se dogovarjali kateri simbol bodo upoštevali. V 

eksperimentalni skupini sem opazila, da so otroci vsakokrat na glas izrekli ime sadeža in 

število ponovitev, ki ga je pokazala puščica, nato pa se odpravili k določeni oviri.  
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6.4 Analiza četrte enote in primerjava rezultatov med kontrolno in 

eksperimentalno skupino  

6.4.1 Povzetek priprave za četrto enoto 

Tema dejavnosti četrte, zadnje enote je bila za kontrolno in eksperimentalno skupino 

zabavanje v zimskih radostih. Otroci obeh skupin so pomen spoznavali preko enako 

zastavljene gibalne dejavnosti metode igre, in sicer preko snežnega dvoboja v uvodu, 

premagovanja enakih štirih ovir (kot v prejšnjih treh enotah) v glavnem delu in izdelovanje 

snežaka v zaključnem delu. Edina razlika glede na prejšnje tri enote je bila težavnost 

premagovanja ovir. Kot posledica drugače postavljenih ovir zaradi že omenjenih razlogov v 

prejšnji enoti, sem se morala okoliščinam prilagoditi tudi tokrat.  

V kontrolni skupini so otroci premagovali naslednje ovire: tunel (zavit in zatemnjen), gred (na 

osmi letvici letvenika), obroči (navpično, še višje dvignjeni od tal, eden višje od drugega), 

pajkova mreža (na eni strani dvignjena za cca. 70 °). 

V eksperimentalni skupini je bila postavitev tunela, obročev in pajkove mreže enaka. Gredi 

zaradi neustreznosti nisem mogla stopnjevati tako kot v kontrolni skupini. Zato je bila tokrat 

visoka in je vsebovala ovinek.  

6.4.2 Potek in kvalitativno ovrednotenje v kontrolni in eksperimentalni skupini  

Kljub preprostemu pravilu, da na moj znak začnemo s kepanjem, tega otroci eksperimentalne 

skupine niso upoštevali. Zelo živahni so bili tudi v nadaljevanju dejavnosti. Menim, da je k 

temu pripomoglo veselje ob »snegu«, saj nimajo velikokrat priložnosti zabavati se na tak 

način, čeprav je šlo le za časopisne kepe. V skladu s tem so tudi izvajali več tekali, skakali, 

hodili po prostoru. V kontrolni skupini je igra potekala brez težav. Ne preseneča dejstvo, da 

so bolj upoštevali pravila in bili pri premagovanju ovir na sploh bolj uspešni. 

 

Ti otroci so tudi hitro prepoznali namen zbiranja snežnih kep (izdelava sneženega moža). 

Otroke eksperimentalne skupine pa sem morala vprašati večkrat in poizkusiti na različne 

načine. Čeprav so sodelovali v pogovoru, niso prepoznali pravilnega odgovora. Zato sem jim 

odgovor predlagala. Ob tem so se zelo razveselili.  
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Otroci obeh skupin so se kognitivno največ odzivali ob mojih vprašanjih. Vsi otroci niso 

sodelovali enako, odgovarjali so otroci, ki imajo s temo več izkušenj in ki so bili v samo 

dejavnost bolj čustveno vpeti ter se zanjo bolj zanimali.  

 

Med pogovorom so se otroci eksperimentalne skupine prerivali med seboj. Zato sem morala 

igro prekiniti, otroke pa posesti v krog tako, da so lahko nemoteno sodelovali pri dejavnosti. 

Prav tako smo si razdelili vloge – vsak otrok je točno vedel, kako bo prispeval k izdelavi 

snežaka (nekdo je prilepil gumb, drugi oči, tretji nos itd.). Otroci kontrolne skupine so pri 

izdelavi bolje sodelovali, pri tem so sami od sebe počakali na vrsto in se niso prerivali.  

6.4.3 Primerjava odzivov četrte enote 

6.4.3.1 Gibalno odzivanje otrok 

Lokomotorni odzivi 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Iz tabele je očitna razlika v količini lokomotornega odzivanja. 82 % otrok eksperimentalne 

skupine se je veliko lokomotorno odzivalo. V kontrolni skupini je bilo takih gibov zaznati pri 

46 % otrok. Srednje pogosto se je lokomotorno odzivalo 39 % otrok kontrolne skupine in 

14 % eksperimentalne skupine. Malo lokomotornih gibanj je bilo opaziti le pri treh otrocih 

(skupaj 8 %), od tega pri dveh otrocih kontrolne skupine (15 %) in pri enem otroku 

eksperimentalne skupine (4 %).  

 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 15 5 39 6 46 13 100 

ES 0 0 1 4 3 14 18 82 22 100 

SKUPAJ 0 0 3 8 8 23 24 69 35 100 

Tabela 21: Pogostost lokomotornega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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Učinkovitost gibalnega odzivanja 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Zopet je bila gibalno bolj učinkovita kontrolna skupina (62 %). Gibalno veliko učinkovitega 

gibalnega odzivanja je bilo v eksperimentalni skupini 41 % otrok. Srednje uspešnih je bilo 

38 % otrok kontrolne skupine in nekoliko več (41 %) otrok eksperimentalne skupine. Malo 

gibalno učinkovitega gibanja je bilo opaženih pri 18 % otrocih eksperimentalne skupine. V 

kontrolni skupini takih otrok ni bilo opaziti (0 %).  

 

Pogostost premagovanja ovir 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Zelo pogosto je ovire premagovalo 64 % otrok eksperimentalne in 54 % otrok kontrolne 

skupine. 31 % otrok kontrolne skupine in 5 %  več, t.j. 36 %, otrok eksperimentalne skupine 

je ovire premagovalo srednje pogosto. Redko sta ovire premagovala dva otroka kontrolne 

skupine (15 %). Takega otroka v eksperimentalni skupini ni bilo (0 %). Prav tako ni bilo 

otroka, ki ovir ne bi premagoval (skupaj 0 %).  

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 0 0 5 38 8 62 13 100 

ES 0 0 4 18 9 41 9 41 22 100 

SKUPAJ 0 0 4 11 14 40 17 49 35 100 

Tabela 22: Učinkovitost gibalnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 15 4 31 7 54 13 100 

ES 0 0 0 0 8 36 14 64 22 100 

SKUPAJ 0 0 2 6 12 34 21 60 35 100 

Tabela 23: Pogostost premagovanja ovir v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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6.4.3.2 Čustveno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Čustveno se je veliko odzivalo 46 % otrok kontrolne skupine in 68 % otrok eksperimentalne 

skupine. Srednje se je več odzivala kontrolna skupina, t.j. 39 % otrok kontrolne skupine, 

medtem ko je bilo v eksperimentalni skupini takih 18 % otrok. Malo se je čustveno odzivalo 

pet otrok (skupaj 14 %), od tega dva otroka kontrolne skupine (15 %) in trije otroci 

eksperimentalne skupine (14 %). Skupno ni bilo otroka, ki se ne bi čustveno odzival (0 %). 

6.4.3.3 Socialno odzivanje otrok 

 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

V socialnem odzivanju ni bistvene razlike. Veliko se je socialno odzivalo 39 % otrok 

kontrolne skupine in nekoliko manj, 36 % otrok eksperimentalne skupine. Srednje pogosto se 

je socialno odzivalo 46 % otrok kontrolne skupine in za 10 % manj otrok eksperimentalne 

skupine. Skupaj osem otrok (23 %) otrok se je socialno malo odzivalo, od tega dva otroka 

(15 %) kontrolne skupine in šest otrok (28 %) eksperimentalne skupine. 

  nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 15 5 39 6 46 13 100 

ES 0 0 3 14 4 18 15 68 22 100 

SKUPAJ 0 0 5 14 9 26 21 60 35 100 

Tabela 24: Pogostost čustvenega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 15 6 46 5 39 13 100 

ES 0 0 6 28 8 36 8 36 22 100 

SKUPAJ 0 0 8 23 14 40 13 37 35 100 

Tabela 25: Pogostost socialnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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6.4.3.4 Kognitivno odzivanje otrok 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, N – število otrok, % – 

odstotek 

 

Med dejavnostjo se je o vsebini igre veliko pogovarjalo 46 % otrok kontrolne in 36 % otrok 

eksperimentalne skupine. Večja razlika pa je v srednje pogostem odzivanju – 39 % otrok 

kontrolne skupine se je kognitivno srednje pogosto odzivalo, v eksperimentalni skupini pa je 

bilo takih 9 % otrok. Kognitivno malo sta se odzivala dva otroka kontrolne skupine (15 %) in 

pet otrok eksperimentalne skupine (23 %). V pogovoru ni sodelovalo sedem otrok 

eksperimentalne skupine (32 %).  

6.4.4 Sklepna misel četrte enote 

Glede na to, da so otroci obeh skupin spoznavali učno vsebino v povezavi področij 

naravoslovja in gibanja, jim je bilo med dejavnostjo omogočeno izvajanje različnih 

lokomotornih gibanj. Poskoki, plazenje, tek je spremljal obe skupini, vendar so jih pogosteje 

izvajali otroci eksperimentalne skupine (82 %), v kontrolni skupini pa je bilo takih 46 % 

otrok. Vzrok za to vidim v redkih priložnostih prostega izvajanja lokomotornih gibanj, kot 

posledica pomanjkanja prostora in načrtovanja dejavnosti primerne metode.  

 

Otroci so ovire premagali samostojno. Čeprav so bili gibalni odzivi otrok kontrolne skupine 

bolj učinkoviti (62 %), sem opazila, da so bili tudi otroci eksperimentalne skupine pri 

premagovanju ovir vse bolj spretni in uspešnejši, čeprav niso vedno upoštevali pravil.  

 

Tako otroke kontrolne skupine kot tudi otroke eksperimentalne skupine je že uvodna igra 

očitno tako pritegnila, da dodatne vzpodbude za vključevanje v dejavnost niso bile potrebne. 

Čustveno veliko so se več odzivali otroci eksperimentalne skupine (68 % otrok). Otroci obeh 

skupin so veliko tekali po prostoru, se preizkušali v vseh možnih ovirah, saj so bili za igro 

 nič malo srednje veliko SKUPAJ 

N % N % N % N % N % 

KS 0 0 2 15 5 39 6 46 13 100 

ES 7 32 5 23 2 9 8 36 22 100 

SKUPAJ 7 20 7 20 7 20 14 40 35 100 

Tabela 26: Pogostost kognitivnega odzivanja otrok v kontrolni in eksperimentalni skupini 
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zelo motivirani. Med igro so se zabavali, pogosto je bilo slišati smeh in videti nasmehe na 

obrazih otrok.  

 

Nekoliko slabši so bili rezultati socialnega odzivanja otrok. Odziv otrok eksperimentalne 

skupine ni popolnoma izpolnil mojih pričakovanj. Že na začetku sem opazila, da so bili otroci 

precej energični in živahni. K temu je nekoliko prispevala odsotnost vzgojiteljice, deloma pa 

tudi veselje ob igri, saj nimajo velikokrat priložnosti igrati se s »snegom«. Ob sestavljanju 

snežaka so se veliko prerivali in niso znali počakati na vrsto, o čemer priča tudi rezultat 

analize – 28 % otrok se je socialno malo odzivalo, 36 % pa srednje. Pri tem sem poleg 

medsebojnega sodelovanja upoštevala tudi obzirnost do drugih. Otroci kontrolne skupine so 

veliko bolje sodelovali, si delili sredstva z drugimi otroki, bolj obzirni so bili tudi pri delitvi 

prostora. Le dva otroka (15 %) sta se socialno malo odzivala.  

 

Tekom izvajanja dejavnosti ni bilo veliko slišati konstruktivnih pogovorov otrok ali pa niso 

bili v skladu s ciljno vsebino. Na vsebino dejavnosti se je pogovor nanašal ob prekinitvi 

dejavnosti. Bolj so sodelovali otroci, ki imajo več izkušenj z »zimsko vsebino«. Zato ne 

preseneča dejstvo, da so pri tem več in uspešneje sodelovali otroci kontrolne skupine (46 % 

otrok »veliko« in 39 % »srednje«). Med izvedbo dejavnosti z eksperimentalno skupino sem 

opazila, da so pri pogovoru bolj sodelovali tudi tisti otroci, ki so bili v samo dejavnost 

čustveno bolj vpeti ter so se zanjo bolj zanimali. Pri pogovoru je veliko sodelovalo 36 % otrok 

eksperimentalne skupine, srednje pa 9 % otrok. 32 % otrok eksperimentalne skupine, ki tudi 

sicer niso zgovorni in imajo manj predhodnega znanja, v pogovoru ni sodelovalo.  
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6.5 Skupni rezultati in analiza po posameznih odzivih otrok za štiri enote 

skupaj 

6.5.1 Ovrednotenje hipotez 

6.5.1.1 H 1 (hipoteza 1) Predvidevam, da med španskimi in slovenskimi otroki ne bo 

razlik v pogostosti izvajanja lokomotornih gibanj.  
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Graf 1: Pogostost pojavljanja lokomotornih gibanj v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Rezultati grafa 1 kažejo, da so otroci eksperimentalne skupine lokomotorna gibanja izvajali 

bolj pogosto kot otroci kontrolne skupine. Prvi dan so bili rezultati eksperimentalne skupine 

primerljivi z rezultati kontrolne skupine. V nadaljevanju izvajanja dejavnosti so otroci 

eksperimentalne skupine z vsako naslednjo enoto izvajali vedno več lokomotornih gibanj (več 

poskakovali, se plazili, tekali), čeprav ni bilo načrtovano. Slednje je vidno v naraščajočem 

deležu izvajanja lokomotornih gibanj v razdelku »veliko«. Otrok, ki bi malo izvajali 
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lokomotorna gibanja pa je bilo vedno manj. Otroci kontrolne skupine so v tretji enoti izvajali 

največ lokomotornih gibanj. K temu jih je spodbujala tudi sama igra. 

 

Gibanje in občutek obvladovanja telesa sta osnovni naravni želji otroka. Pogosto, predvsem v 

mestih, se zgodi, da imajo za gibanje vedno manj možnosti. Španski otroci so potrebo po 

naravnih oblikah gibanja sproščali intenzivneje, saj imajo za to malo možnosti in priložnosti.  

 

Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 

enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost za slovensko skupino znaša 5,31, za špansko pa 6,50. Standardni odklon 

slovenske skupine je 1,750, španske pa 1,285. T-test (t = –2,369, p = 0,023) je pokazal 

statistično značilne razlike pri 5 % tveganju (Priloga 9).  

 

Na podlagi rezultatov hipotezo 1 zavračam. Španski otroci so lokomotorna gibanja izvajali 

pogosteje kot slovenski otroci. 
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6.5.1.2 H 2 (hipoteza 2) Predvidevam, da bosta slovenska in španska skupina otrok 

enako uspešno premagovali ovire. 
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    Graf 2: Učinkovitost gibalnega odzivanja v kontrolni in eskperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Na podlagi rezultatov grafa 2 lahko razberemo, da so bili vse dni izvajanja dejavnosti 

pedagoškega eksperimenta otroci kontrolne skupine bolj uspešni in iznajdljivi, bolje so 

upoštevali pravila; njihovo gibanje je bilo na sploh bolj učinkovito. Zlasti bi opozorila na 

podatek 3. dne v eksperimentalni skupini, ko je polovica otrok (50 %) malo upoštevala 

pravila, njihovo gibanje pa je bilo malo učinkovito. Istega dne je bilo tudi v kontrolni skupini 

manj otrok, ki bi v dejavnosti izvajali veliko učinkovitega gibanja. To je bilo v skladu s 

pričakovanji, saj je ta dan igro vodilo že omenjeno »kolo dreves«, ki je otroke zelo motiviral k 

čim pogostejši uporabi, pri tem pa so pozabili na pravilo igre.  
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Vzrok za manjšo učinkovitost delno vidim v večji potrebi po gibanju, kot pa v uspešnosti 

izvajanja. V tej enoti je šlo poleg premagovanja ovir tudi za večkratno ponovitev iste ovire, 

marsikateri otrok pa tega ni upošteval. Njegov osebni cilj igre se ni skladal z načrtovanim 

ciljem. 

 

Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 

enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost za slovensko skupino znaša 6,38, za špansko 5,63. Standardni odklon 

slovenske skupine je 1,446, španske pa 1,013. T-test (t = 1,684, p = 0,109) (Priloga 9) ni 

pokazal statistično značilnih razlik pri 5 % tveganju, kljub temu, da so bile ob opazovanju in 

analizi razlike opazne. Vzrok za to vidim v majhnem vzorcu merjencev. Verjetno bi s 

številčnejšim vzorcem otrok dobila drugačne rezultate tako, da bi bile tudi tu razlike 

statistično značilne. 

 

Glede na rezultate in opažanja zavračam hipotezo 2. Obe skupini nista enako uspešno 

premagovali ovire. Gibanje otrok kontrolne (slovenske) skupine je bilo bolj učinkovito.  
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6.5.1.3 H 3 (hipoteza 3) Predvidevam, da bodo slovenski in španski otroci enako pogosto 

premagovali ovire. 
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Graf 3: Pogostost premagovanja ovir v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Rezultati, predstavljeni v grafu 3, nakazujejo, da v pogostosti premagovanja ovir med 

eksperimentalno in kontrolno skupino ni velike razlike. V obeh skupinah v vseh enotah 

izrazito izstopa odstotek tistih, ki so pogosto premagovali ovire. Otroci so bili za dejavnost 

zelo motivirani. Izpostavila bi nihajoč odstotek tistih otrok eksperimentalne skupine, ki so 

srednje pogosto premagovali ovire – pri tem jih je bilo potrebno malo spodbuditi, sama 

motiviranost, ki je pogojevala pogostost premagovanja ovir, pa je bila odvisna tudi od teme 

dejavnosti.  

 

Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 
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enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost slovenske skupine je 6,08, srednja vrednost španske pa 6,42. Standardni 

odklon slovenske skupine znaša 1,754, španske pa 1,316. T-test (t = –0,611, p = 0,548) med 

skupinama ni pokazal statistično značilnih razlik pri 5 % tveganju (Priloga 9). Zato hipotezo 3 

potrjujem. Slovenski in španski otroci so ovire premagovali enako pogosto.  

 

Pričakovala sem, da bodo slovenski otroci, na podlagi dobrega poznavanja takega načina igre, 

bolj pogosto premagovali ovire. Spoznala pa sem, da na slednje vpliva več dejavnikov, ne le 

izkušnje in poznavanje ovir. Pomemben segment tako predstavljata tudi motivacija ter 

trenutno razpoloženje otroka. 
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6.5.1.4 H 4 (hipoteza 4) Predvidevam, da med slovenskimi in španskimi otroki ne bo 

razlik v izražanju prijetnih čustev (smeh, navdušenje). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

V
re

d
n

o
s
ti

 i
z
ra

ž
e
n

e
 v

 p
ro

c
e
n

ti
h

Čustveno odzivanje po enotah

Pogostost čustvenega odzivanja 

v kontrolni in eksperimentalni skupini

nič

malo

srednje

veliko

nič 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

malo 17% 17% 36% 26% 40% 5% 15% 14%

srednje 25% 29% 36% 37% 50% 36% 39% 18%

veliko 50% 50% 28% 37% 10% 59% 46% 68%

KS - 

1.

ES - 

1.

KS - 

2. 

ES - 

2. 

KS - 

3. 

ES - 

3. 

KS - 

4. 

ES - 

4. 

 

Graf 4: Pogostost čustvenega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Na podlagi grafa 4 lahko razberemo, da so se otroci eksperimentalne skupine zadnje tri enote 

veliko več čustveno odzivali. V prvi enoti med rezultati obeh skupin namreč ni bilo bistvene 

razlike. Otroci eksperimentalne skupine so se skozi celoten potek dejavnosti bolj veselili 

dejavnosti kot pa otroci kontrolne skupine. Opozorila bi na dejstvo, da je bil v obeh skupinah 

v prvi in zadnji enoti najvišji odstotek tistih otrok, ki so se med enako izvedeno dejavnostjo 

veliko čustveno izražali. Slednje dokazuje, kako zabava pomembno pripomore k motivaciji v 

igri ali učenju.  

 

Obenem je potrebno omeniti delež otrok, ki se v prvi enoti niso čustveno izražali. Takšnega 

otroka v naslednjih enotah namreč ni bilo. Podatek je odličen pokazatelj razlik med otroki – 

nekateri se hitro navadijo na novosti in spremembe ter se ob tem lažje sprostijo, drugi pa pri 
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tem potrebujejo malo več časa. Vsekakor vzrok za to vidim tudi v kulturnih razlikah in 

značajih ljudi. 

 

Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 

enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost za slovensko skupino znaša 5,31, za špansko 6,25. Standardni odklon 

slovenske skupine je 1,109, španske pa 1,260. T-test (t = –2,261, p = 0,030) je pokazal 

statistično značilne razlike pri 5 % tveganju (Priloga 9).  

 

Glede na rezultate hipotezo 4 zavračam. Pri slovenskih otrocih je bilo zaznanih manj prijetnih 

čustev (smeh, navdušenje) kot pri španskih otrocih. 
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6.5.1.5 H 5 (hipoteza 5) Predvidevam, da se bodo slovenski in španski otroci socialno 

enako prilagodili delovanju skupine in posameznikom, s katerimi si delijo prostor ter 

sredstva. 
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Graf 5: Pogostost socialnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Rezultati grafa 5 ne nakazujejo bistvene razlike med tistimi otroki obeh skupin, ki so se veliko 

socialno odzivali. V prvih dveh enotah so se več socialno odzivali otroci eksperimentalne 

skupine, v zadnjih dveh pa otroci kontrolne skupine. Dejavnost tretje enote je bila načrtovana 

v prid spodbujanja socializacije otrok med seboj, o čemer pričajo tudi rezultati – visok 

odstotek otrok, ki so se socialno veliko odzivali.  

 

Opozoriti pa je potrebno na opazno višji odstotek tistih otrok, ki so se skozi celoten projekt 

srednje ali malo socialno odzivali, kar je lahko zaskrbljujoč podatek. To namreč pomeni, da 

otroci niso bili uvidevni do sredstev v prostoru, vključenih v igro. Lahko pa pomeni tudi, da 
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so se otroci želeli igrati sami, pri tem pa pozabili na prilagajanje ostalim, vključenim v 

dejavnost.  

 

Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 

enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost za slovensko skupino znaša 5,46, za špansko 5,54. Standardni odklon 

slovenske skupine je 1,450, španske pa 1,382. T-test (t = –0,165, p = 0,870) ni pokazal 

statistično značilnih razlik pri 5 % tveganju, kljub temu, da so bile tako ob opazovanju kot pri 

analizi sicer opazne manjše razlike (Priloga 9). Vzrok za to vidim v majhnem vzorcu 

merjencev. Predvidevam, da bi se s številčnejšim vzorcem otrok razlike med skupinama še 

povečali.  

 

Hipoteze 5 ne morem ne potrditi, ne ovreči. Res, da so se otroci eksperimentalne skupine med 

dejavnostjo več družili med seboj, v parih ali trojicah premagovali ovire in skupaj reševali 

probleme, a so bili otroci kontrolne skupine uvidevnejši do ostalih udeležencev v igri (se niso 

prerivali), pazljivejši so bili tudi do pripomočkov in materialov v prostoru.  
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6.5.1.6 H 6 (hipoteza 6) Predvidevam, da se bodo slovenski in španski otroci enako 

(konstruktivno, z razumevanjem) pogovarjali o vsebini. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

V
re

d
n

o
s
ti

 i
z
ra

ž
e
n

e
 v

 p
ro

c
e
n

ti
h

Kognitivno odzivanje po enotah

Pogostost kognitivnega odzivanja 

v kontrolni in eksperimentalni skupini

nič

malo

srednje

veliko

nič 25% 17% 9% 46% 0% 14% 0% 32%

malo 9% 13% 36% 17% 30% 27% 15% 23%

srednje 33% 37% 19% 12% 40% 23% 39% 9%

veliko 33% 33% 36% 25% 30% 36% 46% 36%

KS - 

1.

ES - 

1.

KS - 

2. 

ES - 

2. 

KS - 

3. 

ES - 

3. 

KS - 

4. 

ES - 

4. 

 

Graf 6: Pogostost kognitivnega odzivanja v kontrolni in eksperimentalni skupini 

Legenda: KS – kontrolna skupina, ES – eksperimentalna skupina, vrstna števila 1.–4. – 

zapovrstna številka enote 

 

Na podlagi rezultatov grafa 6 lahko sklepam, da so se otroci eksperimentalne skupine kot 

celote manj konstruktivno pogovarjali o vsebini kot otroci kontrolni skupine. Opozorila bi na 

visok odstotek otrok eksperimentalne skupine v 2. enoti, ki se o vsebini niso nič pogovarjali. 

Delno lahko to pripišem sami dejavnosti, ki tokrat ni spodbujala socializacije otrok.  

 

Na drugi strani sem pričakovala večji odstotek otrok, ki bi se veliko kognitivno odzivali 

predvsem v prvi in zadnji enoti, ko je bil v igro vključen voden pogovor, ki je otroke 

spodbujal k razmišljanju in podajanju idej. Vseeno pa je viden dokaj visok delež otrok, ki se v 

pogovor s svojimi predlogi niso aktivno vključili, predvsem v eksperimentalni skupini. Skozi 

vse enote poteka dejavnosti je bilo konstruktiven pogovor zaslediti ob spraševanju, tekom igre 

pa pri otrocih, ki so skupaj premagovali ovire. 
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Za podrobnejšo analizo razlik sem naredila kompozitne spremenljivke, ki predstavljajo 

seštevek posameznih vrednosti. Posamezniki so jih prejeli ob analizi videoposnetka, in sicer 

na podlagi vnaprej določenega merskega inštrumenta za ugotavljanje pojavljanj posameznih 

odzivov otrok. Ker takšnega preizkusa ne moremo izvesti, če v posamezni celici ni vsaj 5 

enot, sem združila spremenljivke na nezadostno (nič, malo, srednje odzivanja) in zadostno 

(veliko odzivanja). Nove spremenljivke zavzemajo teoretične vrednosti od 1 do 8, kjer 1 

pomeni najmanj in se vrednost enakomerno povečuje do maksimalno 8. S t-testom sem 

preverila, ali se skupini pri opazovani spremenljivki med seboj statistično značilno razlikujeta. 

 

Srednja vrednost za slovensko skupino znaša 5,38, za špansko 5,25. Standardni odklon 

slovenske skupine je 1,387, španske pa 1,567. T-test (t = 0,259, p = 0,797) (Priloga 9) ni 

pokazal statistično značilnih razlik pri 5 % tveganju. Tudi tu vzrok vidim v majhnem vzorcu 

merjencev. Verjetno bi s številčnejšim vzorcem otrok dobila drugačne rezultate tako, da bi 

bile tudi tu razlike statistično značilne.  

 

Glede na predstavljene rezultate lahko potrdim hipotezo 6. Slovenski otroci so se enako 

konstruktivno (z razumevanjem) pogovarjali o vsebini kot španski otroci. 
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7 RAZPRAVA 

 

Gibanje in pozitiven odnos do njega moramo razvijati že v predšolskem obdobju. Pri tem 

imajo starši, vzgojitelji, učitelji odločilno vlogo. Predšolski otrok povsem spontano 

zadovoljuje svoje potrebe po gibanju, starši, vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki v 

otroštvu in mladosti delajo z otroki, pa morajo to energijo pravilno usmerjati (Škof in Kovač, 

2002; Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje sposobnosti ter preizkuša, kaj telo zmore. Ob 

razvijajočih sposobnostih in spretnostih doživlja veselje in ponos, spoznava samega sebe in 

gradi zaupanje vase. Otrok se torej z gibanjem ne samo sprosti, temveč se tudi uči (prav tam). 

Če je otrokova potreba po gibanju omejena, mu je oteženo oz. onemogočeno pridobivanje 

izkušenj in s tem razvijanje samopodobe. Zato naj pedagog upošteva načelo, naj napredujejo 

vsi otroci. Le tako jih ne odvrne od športne aktivnosti. (Cemič, 2003) Za doseganje rešitev in 

cilja nekateri potrebujejo več časa in morajo več razmišljati. Da preprečimo neželene oz. 

negativne učinke in ne izgubimo prednosti metode igre, naj bo načrtovanje ustrezno.  

 

Metoda igre pozitivno vpliva tudi na druga kurikularna področja in na obnašanje otrok. 

Nekatere vzgojiteljice potrjujejo, da se drugačen pristop in ustvarjalnost z gibalnega področja 

kaže v večji ustvarjalnosti otrok in pripravljenosti na več pogovarjanja ter dogovarjanja s 

sovrstniki (pri reševanju težav) (Kastelic, 2013).  

 

Enako ugotavljajo tudi drugi avtorji. Gianinijeva (2012) je v svojem diplomskem delu 

raziskala učinkovitost metode dela, v katerih ima igrivost vodilno vlogo in s katerimi v 

predšolskem obdobju lažje razvijamo otrokov gibalni razvoj, predvsem koordinacijo. Nekateri 

avtorji so pomembnost poznavanja razvoja našli že v prenatalnem obdobju. Bregant (2011; v 

Gianini, 2012) je na podlagi nevroloških raziskav dokazal, da se gibalni razvoj začne že v 

predporodni dobi, saj so možgani takrat najbolj dovzetni za vzpostavitev novih gibalnih 

programov.   

 

S pomočjo eksperimentalne naloge sem želela ugotoviti razlike v celostnem odzivanju 5–6 

letnih otrok pri gibalni dejavnosti v Sloveniji in Španiji. Poleg glavne, gibalne, sem se 

osredotočila še na čustveno, socialno in kognitivno komponento osebnosti. Skozi celotno 
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študijo sem sledila cilju in šestim hipotezam, s katerimi me je zanimal odziv posameznega 

otroka na vseh štirih področjih.  

 

Otroci se med seboj razlikujejo in prav tako se razlikujejo tudi njihove gibalne sposobnosti. 

Ko govorimo o otrocih različnih narodnosti, pa so te razlike toliko bolj očitne. Čeprav se zelo 

dobro zavedam dejstva, da moramo vedno izhajati iz posameznega otroka in se prilagoditi 

njemu lastnim zmožnostim ter sposobnostim, sem v obeh skupinah izvedla povsem enak 

projekt. Le tako sem lahko ugotovila razlike v razvoju in posledično odzivanju otrok dveh 

različnih narodnosti.  

 

Pravijo, in tudi ni daleč od resnice, da španski narod živi izredno lagoden ter sproščen način 

življenja. Z razumevanjem tega nas ne preseneča dejstvo, da so se španski otroci med gibalno 

dejavnostjo več čustveno odzivali. Pogosteje je bilo slišati smeh in vzklike veselja, kot v 

slovenski skupini otrok. V skladu s tem so tudi izvajali več lokomotornih gibanj (poskokov, 

plazenje, teka), četudi ni bilo načrtovano. 

 

Na drugi strani pa je potrebno opozoriti na zaskrbljujoč podatek manjše učinkovitosti 

(upoštevanja pravil igre) in splošne spretnosti pri premagovanju ovir. Španski predšolski 

sistem, kljub vedno daljšemu delovnem času, v svoj tedenski program vključuje le eno šolsko 

uro vodene gibalne dejavnosti. Kako naj potemtakem zadovoljujejo potrebe otrok po gibanju 

in zagotovijo kakovosten razvoj na gibalnem področju? Številni starši izhod iz te situacije 

vidijo v organiziranih popoldanskih gibalnih dejavnostih. Potreba po tovrstnem delu vse bolj 

narašča tudi v Sloveniji. Zavedajoč se učenja z lastnim zgledom (Završnik in Pišot, 2005), 

starši in vzgojitelji otroke usmerjajo v razne aktivnosti, ki temeljijo na gibanju. Tako jim 

ponudijo izkušenjsko bogato okolje, v katerem otrok ves čas napreduje.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo sem dokazala, da razlike med otroki vsekakor obstajajo. Zaradi razlik v sistemu 

in programu predšolske vzgoje sem pričakovala, da bodo razlike tudi v celotnem odzivanju 

otroka. Opazila sem jih, vendar ne na vseh področjih hkrati in enako. Statistično značilne 

razlike pri 5 % tveganju sem dokazala pri lokomotornem gibanju in čustvenem odzivanju 

otrok v prid španske skupine. Čeprav so se slovenski otroci gibalno učinkoviteje odzivali, so 

bili uspešnejši in spretnejši, tega t-test ni pokazal. Verjetno bi z večjim vzorcem dobili 

drugačne rezultate, razlike pa bi bile tudi statistično značilne.  

 

Z diplomskim delom sem se prepričala, da metoda igre vpliva na vse komponente otrokovega 

odzivanja, širše gledano pa tudi na otrokov celostni razvoj. Vzgojitelji naj s poznavanjem in 

prepoznavanjem otrokovega razvoja iščejo ustrezne gibalne dejavnosti in sestavljajo take 

metode igre, ki otroku ponujajo čim več različnih izkušenj. Pri tem bodo upoštevali otrokove 

individualne lastnosti, saj metoda igre to dopušča. Igra je otrokova primarna potreba, s katero 

se da učinkovito izvajati celoten pedagoški proces, če le znamo videti in predvideti otrokov 

razvoj. 

 

Analiza rezultatov raziskave je na relativno majhnem vzorcu pokazala, da je povsem enako 

gibalno dejavnost (izvedeno po metodi igre) možno izpeljati v različnih skupinah otrok, ne 

glede na kulturne razlike in razlike v predšolskem sistemu. Ob kvalitativni analizi sem s 

tehniko sprotnega in osebnega vključevanja ter načrtnega opazovanja zaznavala razlike na 

vseh področjih odzivanja. Ob natančni analizi posnetkov, kjer sem ocenjevala vse odzive z 

lestvico, pa sem opazila, da so bile razlike predvsem v lokomotornem in čustvenem odzivanju 

ter gibalni učinkovitosti.  

 

V predšolskem obdobju je način dela potrebno prilagoditi otroku in ne otroka načinu dela. 

Zato sem skušala ugotoviti, ali je tudi metoda igre tista, ki se jo da prilagoditi otroku in 

njegovim razvojnim značilnostim. Kvalitativna analiza je pokazala nekatere razlike med 

otroki različnih predšolskih sistemov, vendar samo vodenje takšne metode dela ocenjujem kot 

univerzalno, saj sem v obeh skupinah igro, trajajočo 45 minut, izvajala na povsem enak način. 

Torej se z dobrim poznavanjem otrokovih značilnosti in njegovih posebnosti metodo igre da 

vpeljati kamorkoli. 
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Priloga 1. Priprava za projekt Letni časi v Sloveniji, 1. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

1. enota – v Sloveniji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: Alenka Cemič, Jera Zajec 

Skupina otrok: Športne delavnice Malček skakalček 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 13 otrok 

 

Datum: 7. 11. 2012 

Ura: 16.30–17.15 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – pomlad 

Področje: naravoslovje, jezik, matematika 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: vrvi za pajkovo mrežo, gred, del skrinje, obroči, tunel 

 

UVODNI DEL: Pomladni travnik       Čas: 10 min. 

Otrokom predstavimo štiri zaščitene rastline na območju Slovenije: planiko, mali zvonček, 

teloh in narciso. V vsak kot telovadnice postavimo eno fotografijo iz našega seznama 

zaščitenih rastlin. Otroci prosto tekajo po telovadnici. Ko pokažemo določeno fotografijo ene 

od rastlin, morajo otroci čim prej priti v kot, kjer je enaka fotografija. Nato prosto tečejo 

naprej do naslednjih navodil. 

 

GLAVNI DEL: Cvetlični vrt       Čas: 30 min.  

Vsi skupaj skozi cvetlična vrata (pregrada iz prevlek s poslikavami rož) vstopimo v cvetlični 

vrt, kjer rastejo omenjene rastline, ki jih morajo otroci nabrati in prinesti v gredo (iz obroča) 

na sredini telovadnice. Pri tem jih morajo razvrstiti v pravilno gredo (vsaka vrsta ima svojo 

gredo). Dostop do cvetlic pa jim preprečujejo ovire, ki jih morajo otroci premagati, da lahko 

prinesejo rože v »cvetlično gred« na sredini telovadnice. Ovire so: 

 tunel (naravnost) 

 gred (na tleh, naravnost), 

 obroči (na tleh) 

 pajkova mreža (iz vrvi, na tleh). 
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Spomladi pa kdaj tudi zapiha veter in tako nam ponagaja tudi pri naši igri. Študentka, 

oblečena v kostum vetra, animira vetrovno vreme in otroke poduči, da se zaščitenih rož ne 

sme trgati. Otroke spodbudi k razmišljanju – kaj pa lahko naredimo? Skupaj pridejo do ideje, 

da jih lahko fotografirajo/posnamejo in izdelajo album. Tako jim razdeli (kartonaste) 

fotoaparate oz. kamere. Otroci morajo prav tako priti preko ovir, tam cvetlico fotografirajo, 

vzamejo fotografijo in jo prilepijo v albume, razporejene po telovadnici (vsak album svoja 

vrsta cvetlice). 

 

 

skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 
 

Legenda: 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroči 

 

          – cvetlična gred 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: Album zaščitenih cvetlic   Čas: 5 min.                                                                                                      

Skupaj z otroki preverimo (od ovire do ovire) ali smo pobrali vse rože. Nato si ogledamo naš 

izdelek – album. Ponovimo imena rastlin, študentka pa preveri »znanje« o zaščitenih rastlinah 

(zakaj jih ne smemo trgati ipd.). 

 

 

1. 

2. 
3. 

4. 
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Priloga 2. Priprava za projekt Letni časi v Sloveniji, 2. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

2. enota – v Sloveniji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: Alenka Cemič, Jera Zajec 

Skupina otrok: Športne delavnice Malček skakalček 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 13 otrok 

 

Datum: 14. 11. 2012 

Ura: 16.30–17.15 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – poletje 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, stojala, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Poletno vreme       Čas: 10 min. 

Otroci prosto tečejo po telovadnici. Ko študentka reče nevihta, morajo stopiti na letvenik, ko 

reče sonce, se uležejo na tla, kot da se sončijo, ko reče nevihta, počepnejo, ko reče toča, pa 

morajo priti do vrat. Otroci tako spoznajo različne vremenske pojave, značilne za poletje. 

 

GLAVNI DEL: Morje        Čas: 30 min.  

Vsak otrok dobi štampiljko z določeno živaljo. Le-ta predstavlja dovolilnico za premagovanje 

ovir. Pri tem morajo pri vsaki oviri vzeti po en »morski« predmet: na eni školjko, pri drugi 

fotografijo maske, pri tretji polžek in četrti, fotografijo rokavčka. Ko naberejo vse štiri, zopet 

pridejo do študentke in dobijo drug motiv štampiljke. Vajo vsak ponovi štirikrat, saj vstop na 

morje zagotavlja vstopnica, zapolnjena s štirimi štampiljkami.  

 

Ovire so: 

 tunel (svetel, z ovinkom), 

 gred (na eni strani dvignjena, na četrti letvici letvenika), 

 obroči (navpično, eden pri tleh, drugi 10 cm višje), 

 pajkova mreža (na eni strani dvignjena od tal 15 cm). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. gred 

2. zavit tunel 

3. pajkova mreža 

4. navpično postavljena obroča 

5. obroči za razvrščanje fotografij 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: »Mi gremo pa na morje«   Čas: 5 min.                                                                                                      

Sedaj, ko smo dobili »vstopnico« za odhod na morje, lahko končno odpotujemo – zaplešemo 

koreografijo na pesem Mi gremo pa na morje (Čuki).  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Priloga 3. Priprava za projekt Letni časi v Sloveniji, 3. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

3. enota – v Sloveniji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: Alenka Cemič, Jera Zajec 

Skupina otrok: Športne delavnice Malček skakalček 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 13 otrok 

 

Datum: 21. 11. 2012 

Ura: 16.30–17.15 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – jesen 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, stojala, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Najlepše drevo       Čas: 10 min. 

Otroci prosto tečejo po prostoru. Ko študentka zakliče: »Naredi najlepše drevo!«, mora vsak 

otrok s svojim telesom oblikovati drevo (tako kot pri igri kiparji). Ko zakliče: »Dve drevesi 

skupaj!«, morata dva otroka skupaj tvoriti par dreves, enako velja za tri drevesa.   

 

GLAVNI DEL: »Kolo dreves«       Čas: 30 min.  

Po telovadnici so razporejena štiri t.i. kolesa sreče (za tekoč potek). Vsako je sestavljeno iz 

štirih vrst listov (javorjev, jelenov jezik, iglice smreke in list hrasta). Otrok zavrti kazalec in 

se odpravi na tisto oviro, ki je označena z enakim listom, kot je pokazal kazalec na kolesu 

sreče. Pozoren mora biti tudi na število ponovitev na isti ovire – na kolesu sreče so poleg 

»glavnega lista« razporejeni še manjši – po trije skupaj, po dva in eden, kar ponazarja število 

ponovitev na isti oviri. Ko otrok premaga oviro, se odpravi do kolesa sreče in ponovi vajo.  

 

Ovire so: 

 tunel (raven in zatemnjen), 

 gred (na peti letvici letvenika), 

 obroči (navpično, še višje dvignjeni od tal, oba cca. 15 cm od tal), 

 pajkova mreža (na eni strani dvignjena od stal za cca. 40°). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroča, postavljena navpično 

 

          – kolo dreves 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: Drevesa zaplešejo   Čas: 5 min.                                                                                                      

Otrokom razdelim različne predmete (rute, tulce, časopis, obroče …). Na instrumentalno 

skladbo izražajo sebe skozi telo, kot drevesa v vetru, v igri s predmetom. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Priloga 4. Priprava za projekt Letni časi v Sloveniji, 4. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

4. enota – v Sloveniji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: Alenka Cemič, Jera Zajec 

Skupina otrok: Športne delavnice Malček skakalček 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 13 otrok 

 

Datum: 21. 11. 2012 

Ura: 16.30–17.15 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – zima 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, stojala, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Snežni dvoboj       Čas: 10 min. 

Otroke razdelim na dve skupini, vsaka se postavi na svojo polovico telovadnice. Razdelim jim 

snežne kepe, narejene iz časopisa. Naloga vsakega je, da čim več kep skuša zmetati na drugo 

polovico telovadnice, druga skupina ima enako nalogo. Po določenem času igro prekinemo in 

preštejemo kepe. Razglasimo zmagovalca. 

 

GLAVNI DEL: Snežne kepe       Čas: 30 min.  

Snežne kepe razporedimo k štirim oviram. Otroci morajo s premagovanjem ovir snežne kepe 

prinesti na sredino telovadnice. 

 

Ovire so: 

 tunel (zavit in zatemnjen), 

 gred (na osmi letvici letvenika), 

 obroči (navpično, še višje dvignjeni od tal, eden višje od drugega), 

 pajkova mreža (na eni strani dvignjena za cca. 70 °). 

Igro zmoti Snežna vila. Skupaj z otroki naredijo načrt, da bodo iz sneženih kep naredili 

snežaka. 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroča, postavljena navpično 

 

          – označen prostor za zbiranje kep 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: »Mi delamo snežaka!«   Čas: 5 min.                                                                                                      

Otroci zberejo snežne kepe v 3 vreče, jih zavežejo in naložijo eno na drugo. Ker snežaku 

manjkajo še: klobuk, gumbi, korenje, usta, oči; študentka otrokom naroči, da naj jih poiščejo, 

saj se skrivajo po celi telovadnici (jih je predhodno skrila). Ko prinesejo vse potrebno, 

prilepijo manjkajoče dele in tako dokončno izdelajo snežaka. Pri lepljenju po potrebi pomaga 

študentka.  

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Priloga 5. Priprava za projekt Letni časi v Španiji, 1. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

1. enota – v Španiji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: doc. dr. Jera Gregorc 

Skupina otrok: Aula B, šola C.E.I.P. Federico de Arce Martinez, Murcia 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 24 otrok 

 

Datum: 30. 10. 2013 

Ura: 9.00 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – pomlad 

Področje: naravoslovje, jezik, matematika 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Pomladni travnik       Čas: 10 min. 

Otrokom predstavimo štiri zaščitene rastline na območju Španije. V vsak kot telovadnice 

postavimo eno fotografijo iz našega seznama zaščitenih rastlin. Otroci prosto tekajo po 

telovadnici. Ko pokažemo določeno fotografijo ene od rastlin, morajo otroci čim prej priti v 

kot, kjer je enaka fotografija. Nato prosto tečejo naprej do naslednjih navodil. 

 

GLAVNI DEL: Cvetlični vrt       Čas: 30 min.  

Otroci morajo nabrati in prinesti fotografije rastlin v gredo (iz obroča) na sredini telovadnice. 

Pri tem jih morajo razvrstiti v pravilno gredo (vsaka vrsta ima svojo gredo). Dostop do cvetlic 

pa jim preprečujejo ovire, ki jih morajo otroci premagati, da lahko prinesejo rože v »cvetlično 

gred« na sredini telovadnice. Ovire so: 

 tunel (svetel, naravnost); 

 gred (naravnost, nizka); 

 obroči (na tleh); 

 pajkova mreža (iz vrvi, na tleh). 

Spomladi pa kdaj tudi zapiha veter in tako nam ponagaja tudi pri naši igri. Študentka, 

oblečena v kostum vetra, animira vetrovno vreme in otroke poduči, da se zaščitenih rož ne 

sme trgati. Otroke spodbudi k razmišljanju – kaj pa lahko naredimo? Skupaj pridejo do ideje, 

da lahko izdelajo album. Otroci morajo prav tako priti preko ovir, tam vzeti fotografijo 

rastline in jo prilepijo v albume, razporejene po telovadnici (vsak album svoja vrsta cvetlice). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 
 

Legenda: 

 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroči 

 

          – cvetlična gred 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: Album zaščitenih cvetlic   Čas: 5 min.                                                                                                      

Skupaj z otroki preverimo (od ovire do ovire) ali smo pobrali vse rože. Nato si ogledamo naš 

izdelek – album. Ponovimo imena rastlin, študentka pa preveri »znanje« o zaščitenih rastlinah 

(zakaj jih ne smemo trgati ipd.). 

 

 

1. 

2. 
3. 

4. 
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Priloga 6. Priprava za projekt Letni časi v Španiji, 2. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

2. enota – v Španiji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: doc. dr. Jera Gregorc 

Skupina otrok: Aula B, šola C.E.I.P. Federico de Arce Martinez, Murcia 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 24 otrok 

 

Datum: 8. 11. 2013 

Ura: 9.00 

Prostor: telovadnica, igralnica 

 

Tema: Letni časi – poletje 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Poletno vreme       Čas: 10 min. 

Otroci prosto tečejo po telovadnici. Ko študentka reče sonce, se uležejo na tla, kot da se 

sončijo, ko reče dežuje, počepnejo in z rokami pokrijejo glavo, ko pa je zelo vroče, se 

»hladijo« z mahanjem rok. Otroci tako spoznajo različne vremenske pojave, značilne za 

poletje. 

 

GLAVNI DEL: Morje        Čas: 30 min.  

Vsak otrok dobi štampiljko z motivom ladje. Le-ta predstavlja dovolilnico za premagovanje 

ovir. Pri tem morajo pri vsaki oviri vzeti po en »morski« predmet: na eni školjko, pri drugi 

fotografijo maske, pri tretji fotografijo ribe in četrti, fotografijo vodne blazine. Ko naberejo 

vse štiri, zopet pridejo do študentke in dobijo štampiljko. Vajo vsak ponovi štirikrat, saj vstop 

na morje zagotavlja vstopnica, zapolnjena s štirimi štampiljkami.  

 

Ovire so: 

 tunel (raven, zatemnjen), 

 gred (nizka, z ovinkom), 

 obroča (navpično), 

 pajkova mreža (na eni strani dvignjena od tal 15 cm). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. navpično postavljena obroča 

5. obroči za razvrščanje fotografij 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: »Mi gremo pa na morje«   Čas: 5 min.                                                                                                      

Sedaj, ko smo dobili »vstopnico« za odhod na morje, lahko končno odpotujemo – zaplešemo 

koreografijo na pesem Mi gremo pa na morje (Čuki).  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Priloga 7. Priprava za projekt Letni časi v Španiji, 3. enota 

 

PROJEKT: LETNI ČASI 

3. enota – v Španiji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: doc. dr. Jera Gregorc 

Skupina otrok: Aula B, šola C.E.I.P. Federico de Arce Martinez, Murcia 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 24 otrok 

 

Datum: 15. 11. 2013 

Ura: 9.00 

Prostor: igrišče, telovadnica, igralnica 

 

Tema: Letni časi – jesen 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, stojala, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Najlepše drevo       Čas: 10 min. 

Otroci prosto tečejo po prostoru. Ko študentka zakliče: »Naredi najlepše drevo!«, mora vsak 

otrok s svojim telesom oblikovati drevo (tako kot pri igri kiparji). Ko zakliče: »Dve drevesi 

skupaj!«, morata dva otroka skupaj tvoriti par dreves, enako velja za tri drevesa.   

 

GLAVNI DEL: »Kolo dreves«       Čas: 30 min.  

Po telovadnici so razporejena štiri t.i. kolesa sreče (za tekoč potek). Vsako je sestavljeno iz 

štirih vrst jesenskih plodov (granatno jabolko, kostanj, mandarina, grozdje). Otrok zavrti 

kazalec in se odpravi na tisto oviro, ki je označena z enakim plodom, kot je pokazal kazalec 

na kolesu dreves. Pozoren mora biti tudi na število ponovitev na isti ovire – na kolesu sreče so 

poleg »glavnega ploda« razporejeni še manjši – po trije skupaj, po dva in eden, kar ponazarja 

število ponovitev na isti oviri. Ko otrok premaga oviro, se odpravi do kolesa sreče in ponovi 

vajo.  

 

Ovire so: 

 tunel (zavit, svetel), 

 gred (visoka in ravna), 

 obroči (navpično, eden višje od drugega), 

 pajkova mreža (dvignjena od tal za cca. 40°). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroča, postavljena navpično 

 

          – kolo dreves 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: Drevesa zaplešejo   Čas: 5 min.                                                                                                      

Otrokom razdelim različne predmete. Na instrumentalno skladbo izražajo sebe skozi telo, kot 

drevesa v vetru, v igri s predmetom. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Priloga 8. Priprava za projekt Letni časi v Španiji, 4. enota 

PROJEKT: LETNI ČASI 

4. enota – v Španiji 
 

 

Študentka: Nika Marenče  

Mentorica: doc. dr. Jera Gregorc 

Skupina otrok: Aula B, šola C.E.I.P. Federico de Arce Martinez, Murcia 

Starost otrok: 5–6 let 

Število otrok: 24 otrok 

 

Datum: 18. 11. 2012 

Ura: 9.00 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: Letni časi – zima 

Področje: matematika, jezik, narava 

Glavni cilj ure: razvijati koordinacijo 

 

Metodična enota: gibalno reševanje prostorskih »problemov« (ovir) 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki: tunel, gred, stojala, obroči, vrvi 

 

UVODNI DEL: Snežni dvoboj       Čas: 10 min. 

Otroke razdelim na dve skupini, vsaka se postavi na svojo polovico telovadnice. Razdelim jim 

snežne kepe, narejene iz časopisa. Naloga vsakega je, da čim več kep skuša zmetati na drugo 

polovico telovadnice, druga skupina ima enako nalogo. Po določenem času igro prekinemo in 

preštejemo kepe. Razglasimo zmagovalca. 

 

GLAVNI DEL: Snežne kepe       Čas: 30 min.  

Snežne kepe razporedimo k štirim oviram. Otroci morajo s premagovanjem ovir snežne kepe 

prinesti na sredino telovadnice. 

 

Ovire so: 

 tunel (zavit in zatemnjen), 

 gred (visoka, z ovinkom), 

 obroči (navpično, oba obroča enako, dvignjena od tal – še višje), 

 pajkova mreža (na eni strani dvignjena za cca. 60 °). 
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skica 1:Razporeditev pripomočkov v glavnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1. gred 

2. tunel 

3. pajkova mreža 

4. obroča, postavljena navpično 

 

          – označen prostor za zbiranje kep 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL: »Mi delamo snežaka!«   Čas: 5 min.                                                                                                      

Otroci zberejo snežne kepe v 3 vreče, jih zavežejo in naložijo eno na drugo. Ker snežaku 

manjkajo še: klobuk, gumbi, korenje, usta, oči; študentka otrokom naroči, da naj jih poiščejo, 

saj se skrivajo po celi telovadnici (jih je predhodno skrila). Ko prinesejo vse potrebno, 

prilepijo manjkajoče dele in tako dokončno izdelajo snežaka. Pri lepljenju po potrebi pomaga 

študentka.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Priloga 9. Tabela z rezultati t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik 

 

 Skupina 

otrok 

Število 

otrok 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vrednost 

t-testa 

Statistična 

značilnost 

Lokomotorno 

odzivanje 

slovenska 13 5,31 1,750 –2,369 0,023 

španska 24 6,50 1,285 

Učinkovitost 

gibalnega 

odzivanja 

slovenska 13 6,38 1,446 1,684 0,109 

španska 24 5,63 1,013 

Pogostost 

gibalnega 

odzivanja 

slovenska 13 6,08 1,754 –0,611 0,548 

španska 24 6,42 1,316 

Čustveno 

odzivanje 

slovenska 13 5,31 1,109 –2,261 0,030 

španska 24 6,25 1,260 

Socialno 

odzivanje 

slovenska 13 5,46 1,450 –0,165 0,870 

španska 24 5,54 1,382 

Kognitivno 

odzivanje 

slovenska 13 5,38 1,387 0,259 0,797 

španska 24 5,25 1,567 

 

 

 

 


