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POVZETEK 

V diplomskem delu smo se osredotočili na pomen ravnotežja za varno gibanje v gorah.  Skozi 

prerez slovenske in tuje sodobne literature smo izpostavili temeljno gibalno fazo kot ključno 

fazo, v kateri se razvija predšolski otrok. Opisali smo glavne značilnosti motoričnih 

sposobnosti, ki jih otrok razvija v predšolskem obdobju, še posebej pa smo izpostavili 

ravnotežje. Poudarili smo, da je ravnotežje ena ključnih sposobnosti (poleg npr. vzdržljivosti), 

ki jih potrebujemo pri varni hoji v gore. Preverili smo, ali lahko pripravimo enake gibalne 

izzive v dolini kot so v planinstvu in ali utrujenost vpliva na ravnotežje oziroma na izvajanje 

metodičnih nalog. Glede na opredeljen problem smo si zastavili cilja, in sicer ugotoviti, ali 

lahko v dolini pripravimo enake gibalne izzive kot jih najdemo v planinstvu in ugotoviti, ali 

utrujenost vpliva na ravnotežje oziroma na izvajanje metodičnih nalog. S pomočjo štirih 

metodičnih nalog smo analizirali 29 otrok prve in druge starostne skupine iz vrtca Dominik 

Savio Domžale. Iste naloge smo opravili dvakrat in sicer pred in po obremenitvi. Otroke smo 

utrudili s polurnim sprehodom v hrib in jih ponovno preizkusili v nalogah, ki so predstavljale 

spremenljivke. Vzorec spremenljivk so predstavljale: hoja po označeni poti, hoja po različnih 

podlagah, skoki z višjih podlag in vožnja s poganjalcem. Opazovali smo razlike med 

starostnima skupinama in razvoj ravnotežja pred in po utrujenosti ter vpliv različnih pogojev, 

v katerih smo pripravili ravnotežnostne naloge. Podatke in ocenjevanje otrok od 1 do 5 smo 

vpisali v tabelo in izrisali grafe ter rezultate med seboj primerjali.  

Predvidevali smo, da se lahko približamo podobnim gibalnim izzivom kot jih najdemo v 

gorah, da bodo opazne  razlike med prvo in drugo starostno skupino in da bo utrujenost bolj 

vplivala na mlajše skupine, kar bo vidno pri drugih rezultatih.  

Dokazali smo, da lahko v dolini pripravimo ravnotežnostne naloge, ki so podobne gorskim, s 

pomočjo pripomočkov, vendar ne vseh. V gorah najdemo različne razmere, ki nas lahko 

presenetijo (kamenje, ozka pot, utrujenost, vremenski pojavi…), ki jih v dolini ni.  

Rezultati so pokazali, da utrujenost vpliva na ravnotežje. Opazili smo, da so otroci po 

utruditvi metodične enote za razvoj ravnotežja izvajali slabše in da imajo starejši otroci 

nekoliko boljše rezultate kot mlajši. Mlajši otroci se hitreje utrudijo kot starejši, vendar razlike 

niso statistično pomembne.  

Ključne besede:  

 planinstvo,  

 ravnotežje,  

 predšolski otrok. 



ABSTRACT 

In the thesis we focused on the importance of balance for safe mountaineering. By checking 

Slovenian and foreign modern literature we highlighted the fundamental motion phase as the 

key phase for preschool child development. We described main aspects of motoric abilities 

that develop in preschool period among which we highlighted the importance of balance. We 

pointed out balance as one of the key abilities (such as eg. endurance) which are needed for 

safe mountaineering. We wanted to know if it is possible to prepare and execute 

mountaineering motion tasks in the valley and if fatigue results in poorer balance tasks 

performance.  Therefore we set two main goals: to discover if it is possible to simulate 

mountaineering motion tasks on the flat and to discover whether fatigue influences the 

balance in methodical task performance. Using four methodical tasks we analysed 29 children 

from first and second age group of Dominik Savio Domžale kindergarten. Same tasks were 

preformed twice, before and after fatigue was induced. Fatigue was induced by a half-hour 

walk up the hill. Methodical tasks represented the variables in the research. These sample 

variables are: walking the marked way, walking on different surfaces, jumping from high 

bases and driving the balance bike. We observed differences between age groups, balance task 

performance before and after fatigue and influence of different conditions during the 

performance of balance tasks. Data and children fatigue grades (from 1 to 5) were collected in 

tables, from which charts were drawn and results comparison was made. 

We predicted that we can simulate mountaineering movement tasks, the differences between 

age groups would be noticeable from results and that fatigue would have greater influence on 

younger children. 

We proved that we can simulate mountaineering balance tasks on the flat using certain props, 

but not all the tasks. There are various factors (eg. rocks, narrow paths, weather conditions) 

that we cannot find in the valley. 

Results show the influence of fatigue on balance. We noticed that children performed 

methodical units of balance development poorer when tired and that results of older children 

were slightly better than those of younger children. Younger children get tired earlier than 

older but the differences are not statistically significant. 

Keywords: 

 mountaineering,  

 balance,  

 preschool child. 
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1 UVOD 

 

Planinstvo je po raziskavah Petrovića idr. (1996) ena izmed petih najpogostejših oblik 

rekreacije in razvedrila Slovencev. V Sloveniji ima planinstvo že dolgo tradicijo, saj se je 

tovrstna rekreacija uveljavljala že v 19. stoletju. Prvi obiskovalci naših gora so bili lovci, 

pastirji, rudosledci, zeliščarji, ki niso hodili v gore kot raziskovalci. Za napredek je skrbelo 

Planinsko društvo Slovenije, ki je imelo prvo skupščino leta 1946 (Škerbinek, 1983).  

Ker pa v planinah pogosto srečamo nepredvidljive dejavnike (melišče – nepredvidljivo 

krušenje, izmikanje trdnosti pod nogami, hitre spremembe vremena …), se je za hojo treba še 

posebej dobro pripraviti: primerna oprema, znanje in sposobnosti so pomembni pri izbiri ture 

(Kožuh in Turk, 1998).  

V predšolskem obdobju je planinstvo le začetek vsega tistega, kar doživimo kasneje. 

Predšolski otroci še niso zmožni hoditi v gore ves čas enakomerno hitro, zato jim hojo 

popestrimo z igrami, raziskovanjem in počitkom. Otrok naj sam narekuje tempo. Pri 

predšolskih otrocih, pravi Cemič (1997), se osredotočamo na splošno aerobno dinamično 

vzdržljivost, ki predvideva kratke ponavljajoče teke. V gorah bi to pomenilo, da otroci hodijo 

kratek čas in se nato ustavijo. To jim narekuje njihov organizem, ki deluje drugače od 

organizma odraslega. Siljenje v enakomerno hitro hojo jim predstavlja fizičen stres na 

organizem. Odraslemu, ki otroka vodi v gore, pa predstavlja taka hoja večji napor. Zato 

dejstvo, da naj bi odrasli hodili z otrokom v gore in ne obratno, drži (Hoja za zdravje in moč, 

1991). 

Za otroke je hoja po gorah zahtevnejša kot hoja po ravnem. Pri hoji navzgor hodimo bolj 

počasi, saj porabimo več energije kot po ravnem. Za odraslega je dobro, če hodimo čim bolj 

enakomerno hitro, saj s tem privarčujemo kar nekaj moči.  

V planinskem svetu so razmere včasih nepredvidljive. Pozorni moramo biti na različne 

podlage, ki nas čakajo, te pa so kamenje, pesek, travniki oziroma pašniki, snežišča, drevesne 

korenine, veje … Podlage so odvisne tudi od vlažnosti, mokrote in drugih vremenskih razmer. 

Paziti moramo tudi na zdrse in druge nevarnosti.  

Ob hoji na različnih podlagah si razvijamo ravnotežje, ki je sposobnost za uravnavanje 

želenega položaja telesa v mirovanju in gibanju ter deluje konstantno (Cemič in Zajec, 2011).  
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Strokovnjaki imajo različne teorije, kako poučevati gibanje skozi različne metode dela. 

Videmšek in Visinski (2001) vključita naravne oblike gibanja: hoja in tek, skoki in poskoki, 

lazenje in plazenje, plezanje, metanje, lovljenje, zadevanje, dvigovanje, nošenje, vese, 

spretnosti. 

V diplomskem delu bomo natančno preučili ravnotežje, njegove značilnosti in vidike. Preučili 

bomo, ali utrujenost vpliva na ravnotežnostne naloge in ali so razlike med prvo in drugo 

starostno skupino otrok opazne. Vprašali se bomo, ali lahko v dolini pripravimo podobne 

naloge kot jih najdemo v gorah. Za tovrstna vprašanja pa bomo uporabili kavzalno 

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

 

2.1  Planinstvo ali gorništvo 

 

Že v pradavnini so se ljudje začeli naseljevati v gore. Iskali so predvsem hrano in varno 

zatočišče, v nekaterih krajih pa so bile gore nedotakljiv kraj, kjer so živeli bogovi. Začetki 

planinstva in vzporedno s tem še alpinizma segajo v 14. stoletje, hkrati pa se je razvil še 

gorski turizem, ki je skrbel za hrano in prenočišča planincem. V Sloveniji so prvi v gore 

zahajali pastirji in lovci, ko so hodili na paše, in zeliščarji. Na Triglav, naš najvišji vrh, so se 

prvič povzpeli leta 1778 trije domačini in Madžar (J. Drab, 2000, str. 14‒17). 

V Sloveniji se je izoblikoval Častni kodeks slovenskih planincev. Sprejet je bil leta 1994, v 

njem pa je zapisano, kako se v gorah vedemo do narave in ljudi. Sprejeli so ga v Slovenskem 

planinskem društvu, ki je nastalo 1892 na pobudo slovenskih »piparjev«, to so bili navdušeni 

slovenski planinci, društva pa deluje še danes (Škerbinek idr., 1983).  

Škerbinek idr. (1983) trdijo, da Slovenci radi odhajamo v gore zaradi več razlogov. Mednje 

naštevajo: duševne sprostitve, fizične aktivnosti, želji po odkrivanju novega, družbe, 

občudovanja naravnih lepot, tveganja. V današnjem času, ko je visok in hiter tempo življenja 

in utrujenosti, človek potrebuje sprostitev v naravi. Tako je vzpostavljen nek poseben odnos 

med človekom in gorami. Človek, ki hodi v gore, pa mora biti vztrajen, optimističen in hkrati 

skromen. Gorski zrak do višine 1500 m zelo koristi vsem ljudem, še posebej tistim, ki imajo 

težave z dihali. Nad 1500 m pa je pritisk nižji in v zraku je manj kisika, zato ljudem, ki imajo 

težave s srcem, lahko prinese kar nekaj težav. 

J. Drab (2000) v svoji knjigi Gorski priročnik navaja: »V gorah se nam pospešita srčni utrip 

in dihanje, v krvi nastaja veliko več eritrocitov, ki prenašajo kisik po krvi. Ko se vnemo v 

dolino, imamo zato občutek, da smo močnejši in lažje premagujemo napore.« Gorska klima je 

še posebej spodbudna za otroke med 8. in 14. letom starosti, saj spodbuja rast in razvoj 

organizma.  

Planinstvo se začne s tem, ko se učimo planinskih veščin. Pot moramo vedno dobro poznati in 

imeti primerno opremo, da nam tura ne predstavlja večjih težav. S tem se izognemo nesrečam 

v gorah. Vedno moramo upoštevati svoje sposobnosti in znanje, saj v gorah previdnost ni 

nikoli odveč. Že predčasno se pozanimamo, koliko časa bomo hodili, kakšne so vremenske 

razmere, ali so koče, kamor se odpravljamo, odprte (Kožuh in Turk, 1998, str. 9). 
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Planinsko opremo, ki je zelo pomembna za pohod, delimo na tri področja: osebna oprema, 

splošna oprema in tehnična oprema. Med osebno opremo spadajo obutev, ki naj ščitijo noge 

pred poškodbami in mrazom, in oblačila, ki naj bodo iz materialov, ki dihajo in dajejo telesu 

prijeten občutek. Ščititi nas morajo pred različnimi vremenskimi razmerami, ki nas lahko 

doletijo v gorah. Med splošno opremo štejemo nahrbtnik, ki je prilagojen turi (velikost), 

pohodne palice, ki nam pomagajo pri sami hoji, komplet za prvo pomoč, čelna svetilka in 

sveča, če vemo, da bomo prenočili, oprema za hrano in pijačo, toaletni pribor, zaščitna krema, 

ki nas varuje pred UV-žarki, pribor za šivanje, zaščitna folija, piščalka, lavinska žolna 

(pomaga nam pri plazu), spalna oprema, pribor za orientacijo in oprema za zabavo. Vse to so 

pripomočki, ki so skorajda nepogrešljivi za daljšo turo po gorah. Tehnična oprema mora biti 

kakovostna, mednjo pa spadajo čelada, plezalni pas, vponka, pomožna vrvica, rokavice, za 

gibanje po snegu cepin, dereze, krplje, snežna lopata in lavinska sonda, alpinistična oprema in 

turno-smučarska opremo. Vedno ne moramo vse od opreme odnesti s seboj, zato si naredimo 

načrt, po kakšnem terenu bomo hodili. Šele izkušnje nam bodo pokazale, da je dobro imeti 

dobro opremo, da se v gorah počutiš varnega (J. Drab, 2000, str. 21‒29). 

 

 

2.2 Gibanje in gibalni razvoj pri otrocih 

 

»Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 25). 

Ko se otrok postopoma razvija in ima kontrolo nad lastnim telesom, si pridobi samozavest in 

se ob tem dobro počuti. Predvsem prva leta življenja so pomembna za otrokov razvoj. Otrok 

preide iz enostavnejših gibov na zahtevnejše preko različnih gibalnih izkušenj. Ko osvoji neko 

novo izkušnjo, je ob tem zadovoljen in vesel. Naloga nas odraslih je, da otroke spodbujamo h 

gibanju in jih znova in znova motiviramo k novim oblikam gibanja, saj si z gibanjem otroci 

razvijajo gibalne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, pomembno vlogo pa ima, poleg igre, 

pri socialnem in emocionalnem razvoju. Kurikulum na področju gibanja otrokom prilagodimo 

glede na njihovo starost in predznanje ter na otrokove interese in sposobnosti (Kurikulum za 

vrtce, 1999).  

»Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski 

dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v 

razvoju, ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 

gibalnem razvoju« (Kozar, 2003; v Videmšek in Pišot, 2007, str. 38). 
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Gibalni razvoj se prične že v predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje, najpomembnejša 

doba pa je do tretjega leta, ko otrok spozna nove oblike gibanja. Iz ležečega položaja preide v 

sedenje, prične se plaziti in se nato, okoli prvega leta starosti, dvigne v stoječi položaj. Vsak 

otrok je individuum, zato ne moramo postavljati mejnikov, kdaj otrok shodi in kako gibalno 

razvit je. Gibanje otroka je odvisno od razvoja inteligentnosti, zdravstvenega stanja in vadbe. 

Tako se telo spreminja, otrok pa raste in se razvija. Pri tem ima veliko vlogo gibanje, saj se 

preko gibanja otrokove sposobnosti večajo. Če otroku manjka gibanja, za kar moramo pri 

otrocih poskrbeti tudi odrasli, ima lahko težave kasneje v življenju v gibalnem razvoju 

(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003, str. 17). 

 

 

2.3 Motorične sposobnosti 

 

»Gibalne oziroma motorične sposobnosti so zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo 

gibalnih nalog, so merljive in na osnovi njih lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe 

določene gibalne naloge med dvema subjektoma pri enakih pogojih, znanjih in motivaciji. 

Učinkovitost posameznika pri realizaciji gibalnih nalog na splošno določajo gibalne 

sposobnosti« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 71). 

Gibalni razvoj je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega razvoja. Prične se že v 

predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje. Najbolj je izrazit v prvem triletju, ko se otrok 

razvija. V prvih dveh letih smo priča velikim gibalnim zmožnostim, saj se otrok iz položaja, 

ko se ne more premakniti, postavi v pokončni položaj – hojo. Otrok preko motoričnih enot 

(gibalnih nalog) razvija svoje motorične sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, moč, 

vzdržljivost). Nekateri strokovnjaki (Videmšek, Berdajs in Karpljak, 2003, str. 17) izpostavijo 

tudi gibljivost, hitrost in preciznost, medtem ko drugi (Cemič, 1997) trdijo, da se slednji dve v 

predšolskem obdobju reprezentirata v koordinaciji. Gibljivost pa, da je edina motorična 

sposobnost, na katero v predšolskem obdobju ni treba vplivati, saj je otrok maksimalno 

gibljiv. Med gibalnimi spretnostmi strokovnjaki izpostavljajo lokomotorna, manipulativna in 

stabilnostna gibanja (Videmšek, Berdajs in Karpljak, 2003, str. 17).  

Gibanje človeka je odvisno od sposobnosti, ki so naravne danosti človeka, značilnosti, ki so 

elementi, ki opredeljujejo zunanji videz in reakcije, in spretnosti, ki predstavljajo pridobljene 

spretnosti. Vsak človek ima različno razvite ravni motoričnih sposobnosti, saj je vsak človek 

individuum – obstajajo individualne razlike v uspešnosti gibanja. Vsak posameznik nalogo 

opravi v njegovih zmožnostih, saj so gibalne sposobnosti prirojene in pridobljene – 
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posamezniku so ob rojstvu dane stopnje, do katere se bo lahko razvil ob normalni rasti, potem 

pa je od človeka odvisno, koliko razvija oziroma trenira svoje gibalne sposobnosti. Prirojene 

motorične sposobnosti se razlikujejo po dednih zasnovah, vendar pa se moramo zavedati, da 

niso vse sposobnosti prirojene v enaki meri. Če navedemo za primer samo moč in hitrost: moč 

je 50 % prirojena in 50 % pridobljena, medtem ko je hitrost do 95 % prirojena in 5 % 

pridobljena motorična sposobnost. 

V začetnih fazah človekovega gibanja je bila postavljena klasična delitev, ki je nastala na 

osnovi empiričnih spoznanj. Po tej delitvi so bile štiri motorične sposobnosti: moč, hitrost, 

spretnost in vzdržljivost. Ko so v novejšem obdobju nastajali vse boljši športni rezultati, je 

tudi znanstvena metoda napredovala. Tako je na osnovi znanstvenih spoznanj nastala 

nonometrična delitev motoričnih sposobnosti, ki temelji na objektivnih rezultatih, merijo pa se 

s preverljivimi merskimi inštrumenti (Pistotnik, 2003, str. 15‒16). 

Delimo jih na šest motoričnih sposobnosti (Pistotnik, 2003, str. 15‒16): 

 gibljivost, 

 moč, 

 koordinacija,  

 hitrost, 

 ravnotežje, 

 preciznost. 

Nekateri med motorične sposobnosti uvrščajo tudi vzdržljivost, ki naj bi bila funkcionalna 

sposobnost, saj je odvisna od delovanja dihalnega in krvožilnega sistema. 

Motoričnim sposobnostim sta nadrejeni dve splošni motorični sposobnosti:  

 sposobnost za regulacijo energije, ki je nadrejena predvsem moči in hitrosti 

 sposobnost za regulacijo gibanja, ki je nadrejena koordinaciji, gibljivosti, preciznosti 

in ravnotežju.  

Tako lahko vidimo, da so motorične sposobnosti sestavljene iz primarnih in sekundarnih 

gibalnih sposobnosti. Gibalne sposobnosti se  znotraj delijo še na pojavne oblike (Pistotnik, 

2003, str. 15‒18). Za vse pa velja, da so značilne za športno gibalno fazo, ki ima običajno 

mejnike v času vstopa v šolo (Cemič, 1997). 
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2.4 Ravnotežje 

 

 »Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov. Delimo jo na statično (ohranjanje ravnotežnega položaja v 

mirovanju) in dinamično ravnotežje (ohranjanje ravnotežnega položaja v gibanju – takrat, ko 

pade težiščnica iz podporne ploskve)« (Videmšek, Berdajs in Karpljak, 2003, str. 44). 

Pistotnik (2003) v svojem delu navaja, da bi ravnotežje lahko opredelili kot »sposobnost za 

natančno določitev smeri in intenzivnost kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja ali 

vzpostavlja ravnotežni položaj telesa v prostoru.«  

 

 

2.4.1 Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje 

 

Dejavniki, ki pogojujejo ravnotežje, so centralni ravnotežnostni organi, ki so v srednjem 

ušesu, ravnotežnostni centri, ki so v malih možganih in pomožni organi, kot so čutilo vida, 

sluha, mišični in tetivni receptorji, receptorji v obsklepnih strukturah in taktilni receptorji v 

koži. Pistotnik (2003) navaja naslednje dejavnike:  

 Čutilo vida: v prostoru so določene stalne oziroma fiksne točke, ki omogočajo 

zaznavanje grobih odmikov telesa od stabilnega položaja, na katere se opre človekova 

zaznava o položaju telesu. 

 Čutilo sluha: omogoča zaznave iz okolja, predvsem odboj zvoka od predmetov na 

podlagi katerih se lažje ohranja ravnotežni položaj.  

 Taktilni receptorji: zaznajo premik nagnenja oziroma premika na delih kože, ki so v 

stiku s podlago, zaznajo spremembo pritiska in posredujejo podatek o sili pritiska in 

smer odklona možganom.  

 Kinestetična čutila: registrirajo spremembe v mišicah in kotne premike ter pospeške v 

sklepih. Njihova vloga je fina regulacija gibanja.  

 Ravnotežni organ: skrbi za nemoteno premočrtno gibanje telesa s pomočjo čutil v 

polkrožnih kanalih v srednjem ušesu, ki zaznavajo premikanje tekočine.  

 Center za ravnotežje: nahaja se v malih možganih. Njegova naloga je sprejemanje in 

obdelava podatkov zgoraj navedenih čutil in receptorjev ter aktivira refleksne 

regulacijske mehanizme kot odgovor na odklone telesa. Odvisni so od smeri in jakosti 

odklona. 
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Cemičeva (1997) v svoji teoriji  pravi, da so anatomsko-fiziološke osnove za vzdrževanje 

ravnotežja naslednje:  

 Vestibularni aparat oziroma vestibularni organ je v notranjem ušesu, ki daje 

informacije v zvezi z ravnotežjem. Sestavljen je iz treh polkrožnih kanalov in 

preddvora, v katerem sta dve komori (vrečka in mešiček).  

 Vratni in drugi proprioreceptorji, ki so receptorji v notranjosti telesa. Nanašajo se na 

fizično stanje telesa, ki so mišično vreteno, golgijev tetivni aparat in vestibularni 

aparat. Zelo so pomembne informacije, ki pridejo iz proprioreceptorjev v vratni del, 

od tam pa dobivamo obvestila o razmerju glave in telesa.  

 Vid in ekteroreceptorji – eksteroreceptorji so čutila s površine telesa. Pomembno 

vlogo imajo vidne in taktilne informacije (pritisk, upor zraka).  

 Živčni sistem (vestibularna jedra v možganskem deblu in mali možgani). 

 Motorično reagiranje (krčenje mišic) (Cemič, 1997, str. 21). 

 

 

2.4.2 Razvoj ravnotežja pri otroku 

 

Ravnotežje je motorična sposobnost, ki deluje na spontanem nivoju  ter deluje  24 ur na dan – 

je ves čas prisotna.  

Predšolski otroci imajo slabo razvito ravnotežje, zato jo je potrebno z leti razvijati, da postane 

dobro razvita sposobnost. Gibalne naloge, ki vključujejo in razvijajo ravnotežje pri 

predšolskih otrocih so lahko naslednje: drsenje, hoja po različnih podlagah (vrvi, po črti, 

gredi), stoja na eni nogi, kotaljenje, guganje … Ravnotežje se dobro razvija pri športih, kot so 

smučanje, drsanje, rolanje, vendar moramo za vsako športno aktivnost uporabiti posebne 

ravnotežnostne vaje (Videmšek, Berdajs, Karpljak, 2003, str. 45). 

V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok izkusi tudi padce, saj pripomorejo k razvoju 

ravnotežja. Do 6. leta je sposobnost vzdrževanja ravnotežja slabo razvita kljub temu, da se 

začne razvijati že pred rojstvom. Dokončno razvijejo vestibularni aparat do 15. leta. 

Pomembno vlogo pri motoričnih reakcijah imajo mali možgani, ki uravnavajo oziroma 

obvladajo ravnotežje. Dober primer za razvoj ravnotežja nam podata Cemičeva in Zajčeva 

(2011) in sicer, ko se otrok uči voziti kolo, ima pri tem veliko težav in potrebuje veliko vaje. 

Ko pa mu enkrat uspe, težav ni več, pojavijo pa se spet v drugačnih situacijah (Cemič in 

Zajec, 2011, str. 38‒42). 
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2.5 Posebnosti ravnotežja v gorah 

 

Preden gremo v gore, se moramo prepričati, po kakšnih poteh bomo hodili, kako bomo prišli 

do tja in  kakšna je kakovost zraka na kraju, kamor odhajamo. Pot ima lahko značilnosti dobre 

poti (prožna tla, delno po ravnem, delno po valovitem svetu, svež zrak, tišina, pot ob gozdu, 

kjer so korenine ali ob vodi …) ali značilnosti slabe poti (trda tla, prah, motorni promet, slab 

zrak …) (Ulaga, 1988). 

Ravnotežje je ena glavnih motoričnih sposobnosti, ki jih uporabljamo pri hoji v gore. V 

nadaljevanju si poglejmo, katere so posebnosti ravnotežja v gorah in kaj vse nanj vpliva.  

 

 

2.5.1 Vpliv napora na koncentracijo in ravnotežje 

 

Naprej bomo predstavili hojo in napor za odraslega, nato za hojo v skupini odraslih 

ljudi in na koncu še specifike v predšolskem obdobju. 

 

Hoja v gore za odraslega 

Hoja je v gorah osnovno in temeljno gibanje. Teren je raznolik in od njega je odvisno, kako se 

gibljemo. Na turo je potrebno biti dobro kondicijsko pripravljeni, ravno tako pa moramo 

poznati pot, teren in poskrbeti za varnost. Pomembno je, da se znamo pravilno sestopati. 

Pozorni moramo biti na vsak nadaljnji korak in pred sabo opazovati teren. Če bomo med hojo 

govorili, se hranili, pili, žvečili, kadili idr., bomo porabili nepotrebno energijo in se s tem 

naprezali. Naše dihanje se bo pospešilo in pošla nam bo moč, zato moramo odvečne dejavnike 

na poti odpraviti (Drab, 2000).  

Koliko moči in napora porabimo, je največ odvisno od hitrosti hoje in počitka. Za odrasle 

osebe velja, da kadar hodimo po ravnem, v eni uri prehodimo 4‒6 km. Navkreber prehodimo 

nekoliko manj kilometrov, saj je hoja navzgor napornejša in v eni uri se lahko vzpnemo za 

300‒400 metrov. Pri spustu oziroma sestopu pa porabimo tretjino manj časa kot za hojo 

navzgor in se v eni uri spustimo za 500‒800 metrov. Čas hoje si lahko izračunamo z 

grafikona. Časi se seveda podaljšujejo, če nosimo težak nahrbtnik ali v zimskih razmerah 

(Kožuh in Turk, 1998).  
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Slika 1: Grafikon porabljenih časov (Kožuh in Turk, 1998, str. 13) 

 

Med hojo je pomemben tudi počitek. Če hodimo do dve uri, naredimo 10‒15 minutni počitek, 

počitek naj ne bo predolg, da se mišice ne ohladijo. Če hodimo ves dan, si moramo vzeti vsaj 

eno uro daljšega, skupnega počitka, da si odpočijemo, pojemo, popijemo in se pripravimo na 

pot, ki nas še čaka (Drab, 2000). 

Dihanje med hojo mora biti umirjeno in ustrezno hitrosti hoje. Vedno se moramo prilagajati 

najšibkejšemu v skupini. Nikoli se ne smemo izčrpati do konca, saj nas vedno čaka še pot 

nazaj, v dolino, ki ravno tako ni enostavna, lahko pa se tudi izgubimo, iščemo kočo in 

podobno. Kadar ugotovimo, da so razmere v gorah nepredvidljive, moramo trezno razmišljati 

in se raje spustiti s hriba, ne glede na to, koliko imamo še do vrha, saj je lahko trmoglavost 

usodna. 

Poleg pravilnega načina gibanja, planinec potrebuje tudi občutek za ravnotežje, stabilnost in 

zanesljivost koraka, saj je v gorah človek izpostavljen novemu načinu gibanja (Škerbinek in 

ost., 1983). 

»Kadar je mišica napeta, se začne tvoriti mlečna kislina, ki povzroča bolečino. Vztrajno 

natezanje mišic zahteva veliko energije, kar povzroča utrujenost« (Platt E., 2012, str. 47). 

  

Hoja v skupini za odrasle 

Marsikdo gre na sprehod rad sam, vendar je dobro imeti sopotnika (nekoga, ki hodi s teboj). 

Prednost je zagotovo v tem, da se pohodniki med seboj spodbujajo za pohode in podvige 

(Hoja za zdravje in moč, 1991). 

Nekdo mora prevzeti vodenje pohoda. Ta človek mora poznati sposobnosti in zmožnost ljudi, 

ki gredo z njim v gore – koliko hodijo in kakšna je njihova telesna vzdržljivost. V skupini 

vedno hodi spredaj najšibkejši člen skupine. Med seboj se člani spodbujajo in motivirajo 

(Bird W. in Reynolds V., 2002).  

Vsak v skupini ima svojo vlogo. Vsaka skupina se dogovori, kam gredo in kje je njihov cilj. 



11 
 

Vendar se v naravi velikokrat zgodi, da se nam prekrižajo načrti. Pripeti se nam lahko 

nesreča, v kateri  je dobro imeti skupino, ki ti lahko v težavah pomaga (Strojin T, 1999). 

Tone Strojin (1999) navede v svoji knjigi Gorništvo različne oblike socialnega druženja v 

gorah. Kdor hodi sam v gore, je samohodec. Naveza sta dva človeka, vodnik in gospod. Tako 

v alpinizmu lahko govorimo o plezalnih navezah. Pred prvo svetovno vojno govorimo o 

gorniških družbah, ki so imele za cilj organizacijske, gradbene in markacijske posle. Ljudje, 

ki se priložnostno dogovorijo za pohod, pa je Strojin poimenoval nedeljske ali prijateljske 

družbe.  

 

Hoja v gore predšolskega otroka 

Zaradi specifike razvoja otroka, je specifično tudi načrtovanje in izvajanje hoje v gore z 

otrokom. Bistveno je, da prilagodimo pot – da se osredotočimo na pot in ne na cilj. Na poti 

skrbimo, da izhajamo iz otrokovega ritma hoje, ki ne more biti enakomeren kot pri odraslih. 

Kadar vodimo skupino otrok, naredimo orientacijsko ali podobno igro, ki jim omogoča 

vmesne počitke. Cilj je pot, saj je tudi kurikulum procesno in razvojno naravnan, ne pa ciljno. 

Hoja z otroki je tudi priložnost za učenje in pogovor. Otrokom lahko pokažemo naravo in 

živali, ki jih srečamo na sprehodu. Ves čas pa otroke opozarjamo na varnost – ob cesti in v 

gozdu (Hoja za zdravje in moč, 1991).  

Pri hoji z otroki je vedno dobro vzeti s seboj pijačo, prigrizek, nahrbtnik, pozimi kape in 

rokavice, rezervna oblačila, kremo za sončenje in robčke. Otroke je potrebno ves čas 

spodbujati in večkrat pohvaliti med hojo (Bird W, Reynolds V., 2002).    

 

 

2.5.2 Varnost  

 

Planinstvo je prijeten in lep šport, vendar moramo biti previdni, saj je lahko tudi nevaren. Pri 

tem je veliko odvisno od naše lastne skrbi, saj se v veliki večini lahko izognemo nevarnosti. 

Pri varnosti je pomembno, da imamo potrebno znanje in izkušnje. Vsaka tura je drugačna, 

zato se je nanjo potrebno ustrezno pripraviti (Kožuh in Turk, 1998).  

Nevarnosti v gorah Kožuh in Turk (1998) razdelita na:  

a) Človeške napake 

Običajno ne povzročimo neposredno nesreče. Lahko pa ustvarimo takšne razmere, da se 

nesreča lahko zgodi. V primeru bolezni je bolje, da ostanemo doma, saj smo prešibki za 

napore in teko ubežimo nevarnosti, če nas doleti. Oprema je pomemben del vsakega planinca, 
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zato je potrebno, da je primerna turi. Pripravljeni moramo biti na turo, da vemo, kaj vse nas 

čaka na poti. Ne smemo precenjevati svojih sposobnosti ali podcenjevati nevarnosti. Vedno 

moramo trezno razmišljati in se pravilno odločati.  

b) Nevarnosti gora 

Večinoma nevarnosti lahko predvidimo in se jim tudi izognemo, če vidimo, da jim ne bomo 

kos. Med njih spada padajoče kamenje, ki jih prožijo planinci sami, živali, voda, zmrzal, 

veter, zato ne hodimo preblizu krušljivih sten, če je le-to mogoče. Na strmih vlažnih travnikih, 

iz gladkih skalnih polic in poškodovanih varovalnih naprav nam hitro spodrsne, zato 

previdnost tudi tam ni odveč. Ravno tako na strmih smučiščih, ki nas večinoma poleti 

presenetijo v visokogorju, zato po njih ne hodimo v neprimerni opremi.  

c) Vremenske nevarnosti 

Vreme v hribih je nestanovitno in se hitro spreminja. Hitro nas ujame kakšna vremenska 

nevšečnost. Plazovi so nevarni predvsem pozimi in nastanejo po sneženju. Proži jih lahko 

otoplitev ali človek. V gorah so nevarne tudi nevihte in strele, še posebej, če smo na prostem, 

in v popoldanskem času, zato se je bolje vzpenjati na gore dopoldan. Megla nas velikokrat 

preseneti in kljub temu, da smo goro že večkrat obiskali, se kaj hitro v njej izgubimo. Nevarno 

je predvsem, če ne vidimo markacij, ki nas usmerjajo, ali ostalih nevarnosti na poti. 

Vremenski obrat je pojav, kjer se nenadoma temperatura zniža tudi za 30 stopinj, zato 

moramo imeti s seboj topla oblačila. Močan veter piha na vrhovih, kjer nas lahko odnese, zato 

se takrat ne izpostavljajmo vrhovom. Požled pa so vlažne skale, na katerih je lahko led in nam 

kaj hitro spodrsne (Kožuh in Turk, 1998).  

 »Varnost mora biti vedno na prvem mestu tudi v gorah. To pa lahko dosežemo samo z dobro 

opremo, znanjem in kakovostno pripravo« (Drab, 2000, str. 46).  

 

 

2.5.3 Naravno okolje 

 

V gorah naletimo na različne poti, ki so pred nami. Največkrat hodimo po gozdu, saj tam hoja 

ni prezahtevna, poti pa so široke. Vendar moramo kljub temu paziti na mokra tla, ki so pokrita 

z listjem, prekrivajo pa tudi korenine, ob katere se lahko spotaknemo.  

Travnat svet je nad gozdom, kjer je nevarnost zdrsa zaradi mokre, ledene ali pokrite s slano, 

trave, še večja.  Da se ne utrudimo, hodimo cik-cak navzgor, če je klanec prezahteven. 

Hodimo oziroma stopamo na celo stopalo. Če je strmo, se ne opiramo na  travo, ker jo lahko 
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izpulimo ali porežemo, ob tem pa še pademo. Ravno tako se ne opiramo na korenine ali veje 

dreves, ki se prav tako izpulijo/odtrgajo.  

Skalni svet je najzahtevnejša pot. Gibamo se po meliščih, srečamo se lahko s stenami ali 

grebeni. Zato moramo biti še posebej previdni, da nam ne zdrsne in da uporabljamo pravilno 

opremo.  

Gibanje v zimskih razmerah je še bolj zahtevno kot gibanje poleti. Težje se orientiramo, nižje 

so temperature, pojavljajo se nevarnosti, kot so plazovi in opasti. Pozimi potrebujemo cepin, 

dereze in smuči, če se odpravljamo na daljšo in zahtevnejšo pot. Večina koč je pozimi zaprtih, 

zato moramo imeti vso hrano in pijačo s seboj, kar nam še oteži hojo s težkim nahrbtnikom. 

Upoštevati moramo tudi čas: pozimi je dan veliko krajši kot poleti. Če je veliko snega, se nam 

lahko udira pod nogami, zato je pot zahtevnejša in zanjo porabimo več časa in energije, zato 

je potrebna kondicija (Drab, 2000, str. 43).  

 

 

2.5.4 Kamenje, ozka, nestabilna in nepredvidljiva pot 

 

Na zavarovanih mestih imamo možnost plezanja s klini, napete so žične vrvi ali postavljene 

lestve. Vendar pa ne zaupajmo povsem opremi, ki ves čas stojijo na različnih vremenskih 

razmerah. Preden stopimo na klin, preizkusimo, če je trden. Če imamo možnost, se privežimo 

za varnost. Ravno tako se lahko utrgajo žične vrvi, ki naj nam bodo le za boljše ravnotežje 

(Drab, 2000, str. 37).  

Poti niso vedno zavarovane, ljudje pa kljub temu hodijo na izpostavljenih mestih. V teh 

primerih se je dobro zavarovati z vrvno ograjo. 

V gorah se pogosto dogajajo nesreče, predvsem zaradi neprevidnosti in veliko nesreč se zgodi 

pri padanju kamenja, ki ga prožijo ljudje, živali ali veter. Če zaslišimo kamen, ki se je 

ravnokar sprožil nad nami, se stisnemo ob steno, še posebej moramo paziti glavo, ki jo 

pokrijemo z nahrbtnikom, če pa imamo čas, pa se izognemo prostoru. Lahko pa kamen 

sprožimo tudi sami. V tem primeru opozorimo vse planince pod sabo, da naj bodo pozorni. Če 

je strmo pobočje in veliko kamenja, čelada ni nikoli odveč (Škerbinek in ost., 1983).  

Na ozkih poteh hodimo po notranji strani, da se izognemo krušenju tal. Med hojo ne gledamo 

okoli sebe, ampak se kar najhitreje in varno odmaknemo takšnemu delu poti (Kožuh in Turk, 

1998).  

Nekaterih nevarnosti na poti ne bomo srečali, če bomo hodili po zavarovani poti. Če pa se 

podamo v brezpotje, lahko srečamo različne poti. Po stenah ne plezajmo brez varoval, kljub 
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temu, da ni visoka. Skokom se poskušajmo izogniti, drugače se zavarujemo z vrvjo. Na 

snežiščih, ki so nevarna, moramo imeti ustrezno znanje in opremo – cepin (prav tam).  

Srečamo lahko tudi gladke skalne police, ki so posute z drobirjem. Potrebno jih je najprej 

očistiti, šele potem stopimo nanjo. Skrotje je skalnat teren, ki je poraščen s travo in je krušljiv 

del naše poti, zato previdnost ni odveč. V ruševju imamo težave z orientacijo. Priporočljivo 

je, da se prijemamo le najdebelejših vej. Melišča so prijetna za sestop, vendar moramo biti 

pozorni na večja kamenja in ob izteku (prav tam).  

 

 

2.6 Vzdržljivost, ravnotežje in moč  

 

Pri vzpenjanju v gore se med seboj prepletajo tri motorične sposobnosti, ki so v planinstvu 

nepogrešljive. Prva je vzdržljivost, ki je funkcionalna zmožnost in sposobnost, s katero 

dosežemo, da vztrajamo dlje časa v enakih gibih in sicer z enako učinkovitostjo. »Vzdržljivost 

je sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti« (Videmšek, Berdajs, Karpljuk, 2003, str. 

46). Zato je pri hoji v gore zelo potrebna vzdržljivost. Druga motorična sposobnost je 

ravnotežje, s katerim ohranjamo stabilni položaj in oblikujemo gibe. Predvsem je pomembno 

dinamično gibanje, pri katerem se ohranja ravnotežnostni položaj, ko se gibamo (Videmšek, 

Berdajs, Karpljuk, 2003).  

  

»Mišična utrujenost predstavlja zmanjšano sposobnost za delo s prvotno silo, hitrostjo in 

koordinacijo. Mišična utrujenost je posledica pomanjkanja cirkulacije krvi in posledičnega 

kopičenja metaboličnih produktov« (Emberšič idr. 2006,str. 97).  Kadar uporabimo več kot 

1/7 mišične mase za neko delo, mišični obtok postane pomanjkljiv. Pri tem porabimo veliko 

energije. Veliko pa je odvisno od ritma dela: ali se mišica dovolj hitro obnovi, ker je faza dela 

dovolj dolga ali pa pride do anaerobnega metabolizma. Bolj ko raste mišična utrujenost, 

manjša se produktivnost. Kadar zaznamo mišično utrujenost, ki je posledica aktivnosti velikih 

mišičnih skupin, je priporočen aktiven počitek, kjer se regenerirajo mišice, umiri srce in 

poravna kisikov dolg (prav tam). 

Splošno sprejeto dejstvo je, da se ravnotežne sposobnosti slabšajo s starostjo (Emberšič idr., 

2006; Videmšek in Pišot, 2007; Škof, 2007; Bird in Reynolds, 2002 etc.), na ravnotežje pa 

vpliva tudi utrujenost.  

Vpliv utrujenosti na ravnotežje so preučevali raziskovalci skupine za raziskave in analize 

gibanja in ergonomije na Oddelku za kineziologijo Medicinske fakultete Univerze Laval v 
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Québecu v Kanadi (Simoneau, Bégin in Teasdale, 2006). V poskusu je 10 udeležencev hkrati 

izvajalo obremenitveno dejavnost (tek na tekočem traku), ki je povzročila zmerno utrujenost. 

Pri tem so pred obremenitvijo in po njej izvedli tudi preizkusa nadzora dinamičnega 

ravnotežja in odzivnega časa (kot pokazatelja osredotočenosti na izvajanje nalog). 

Obremenitveno dejavnost so izvajali trikrat, raziskovalci pa so spremljali rezultate preizkusov 

ravnotežja in odzivnega časa skozi čas. Rezultati poskusa so pokazali, da povzročena 

utrujenost takoj negativno vpliva na ravnotežje in poslabša odzivni čas. Čez čas (po več 

obremenitvah in s tem po več obdobjih utrujenosti) se je sicer zmožnost nadzora ravnotežja 

izboljšala, a je bila za to potrebna večja pozornost oziroma osredotočenost kognitivnih 

sposobnosti na proces aktivnega ohranjanja dinamičnega ravnotežja.  

Pri hoji pa ne smemo pozabiti, da je prisotna tudi moč, ki je »sposobnost za učinkovito 

izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil itd. Aktivno gibanje človeka v prostoru 

se lahko izvede le ob uporabi njegove lastne sile mišic. Ni aktivnega gibanja brez moči …« 

(Pistotnik, 2003, str. 43). Ob teh Pistotnikovih besedah vidimo, da je za hojo potrebna tudi 

moč, s katero lahko premagujemo napore.  

Skladno z raziskavami, ki govorijo, da se z večanjem napora poslabšuje ravnotežje, smo želeli 

preveriti, ali to velja za predšolske otroke, za katere razvoj je specifičen. Pri svojem 

naprezanju se hitreje utrudijo, pa tudi hitreje spočijejo, saj je otrokovo gibanje zelo 

dinamično. 
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3 CILJI 

 

Na podlagi zgoraj opredeljenega problema smo si zastavili naslednje cilje:  

 Ugotoviti, ali lahko v dolini pripravimo enake gibalne izzive kot jih najdemo v 

planinstvu. 

 Ugotoviti, ali utrujenost vpliva na ravnotežje oziroma na izvajanje metodičnih nalog. 

 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Glede na cilje, ki smo si jih zastavili, smo si postavili raziskovalna vprašanja, ki jih bomo 

ugotovili preko akcijskega raziskovanja:  

V1: Kakšne gibalne izzive najdemo v gorah? 

V2: Ali lahko pripravimo pripomočke v dolini, s katerimi bodo otroci spoznavali občutke, 

podobne gorskemu svetu? 

V3: Katere metodične enote so pomembne za razvoj ravnotežja v planinstvu? 

V4: Kako utrujenost vpliva na izvajanje metodičnih nalog? 

V5: Ali se mlajši otroci prej utrudijo kot starejši in kako uspešni so pri izvajanju nalog mlajši 

in kako starejši otroci? 
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5 METODE DELA 

 

 

5.1 Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Rezultate smo iskali s pomočjo eksperimenta, kjer smo ugotavljali razlike med 

starostnimi skupinami v ravnotežnostnih nalogah in opazovali razvoj ravnotežja pred in po 

utrujenosti.  

 

 

5.2 Vzorec 

 

V vzorec smo zajeli dve skupin otrok iz vrtca Dominik Savio Domžale. Prva skupina je iz  

prve starostne skupine, kjer so otroci stari 2,5‒3,5 leta, druga skupina pa je bila iz druge 

starostne skupine in sicer so otroci stari 3‒4 let. V vzorec sem vključila 29 otrok (15+14). 

Ravnotežnostne naloge sem izvajala v mesecu oktobru na igrišču vrtca in v okolici, kamor 

smo se odpravili na sprehod.  

 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk predstavljata 2 vrsti spremenljivk. Prve so ravnotežnostne naloge, ki 

smo jih izbrali. Ocenjevali smo kvaliteto izvedbe naloge. Te naloge so: hoja po označeni poti, 

hoja po različnih podlagah, skoki iz višjih podlag in vožnja s poganjalcem. Druge pa 

predstavljajo fizično utrujanje. Zanje smo izbrali 30 minutni pohod. 
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5.3.1 Metodične enote za razvoj ravnotežja 

 

a) Hoja po označeni poti 

Otroci hodijo 10 metrov po označeni poti, široki 20 cm. Opazujemo, ali otroci hodijo znotraj 

označenega polja. 

SPREMENLJIVKA: ravnotežje 

INDIKATOR: otrok hodi znotraj označenega prostora 

VREDNOSTI: 1 = otrok naloge ne opravi, ves čas hodi izven označenega prostora 

  2 = otrok občasno hodi po označenem prostoru, večina je zunaj prostora 

  3 = otrok večkrat stopi ven iz označenega prostora 

  4 = otrok največ trikrat stopi ven iz označenega prostora 

  5 = otrok ves čas hodi v označenem prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hoja po različnih podlagah 

Otrokom pripravimo podlage, ki so enako oddaljene, po katerih morajo otroci hoditi. Podlage 

so velike 20 cm krat 20 cm. Med seboj so oddaljeni 20 cm. Otroci imajo na voljo 10 podlag. 

Opazujemo, ali otroci stopajo po pripravljenih podlagah in kako.  

SPREMENLJIVKA: ravnotežje 

INDIKATOR: otrok hodi po podlagah, hodi enakomerno, brez prekinitev 

VREDNOSTI: 1 = otrok ne hodi po podlagah in hodi neenakomerno 

   2 = otrok občasno hodi po podlagah, hodi neenakomerno 

   3 = otrok večkrat stopi iz podlage, hodi dokaj enakomerno hitro 

   4 = otrok največ trikrat stopi iz podlage in hodi dokaj enakomerno 

   5 = otrok hodi ves čas po podlagah in hodi enakomerno hitro 

Slika 2: Hoja  po označeni poti 
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c) Seskok z višje podlage 

Pripravimo tri različno visoke podlage, s katerih otroci seskočijo. Merjenje poteka na treh 

različno visokih odskočiščih: eno je visoko 15 cm, drugo 30 cm in tretje 45 cm. Opazujemo 

seskok, ki je indikator za ravnotežje, saj je otrok v brezpodporni fazi in tako ne delujejo vsi 

senzomotorni receptorji (taktilni) oziroma so vzdraženi (vestibularni aparat). 

SPREMENLJIVKA: ravnotežje 

INDIKATOR: otrok seskoči s podlage in obstane na nogah brez pomoči vzgojitelja 

VREDNOSTI: 1 = otrok si ne upa skočiti z višje podlage  

   2 = otrok skoči s podlag ob pomoči vzgojitelja  

   3 = otrok skoči z ene podlage sam, pri dveh ob pomoči vzgojitelja 

   4 = otrok skoči s podlag raznožno, obstane na nogah, ob eni  podlagi  

prime vzgojitelja za roko ali se prime ograje 

 5 = otrok skoči sam s podlag sonožno in obstane na nogah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Skok z  podlage 

Slika 3:Hoja po različnih podlagah 
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d) Vožnja s poganjalcem 

Otroci se spustijo s kolesom po strmini, dolgi 6 m in široki 2 m in pri tem lovijo ravnotežje 

tako, da imajo dvignjene noge.  

SPREMENLJIVKA: ravnotežje 

INDIKATOR: otrok ima ob spustu iz klanca dvignjene noge, vozi naravnost 

VREDNOSTI: 1 = otrok ima ves čas noge na tleh in se počasi spušča po strmini 

   2 = otrok ima ves čas noge na tleh in se hitro spusti po strmini  

   3 = otrok ima občasno noge dvignjene, med vožnjo vozi postrani 

   4 = otrok ima noge dvignjene, vozi postrani 

   5 = otrok ima ves čas dvignjene noge, vozi naravnost po strmini 

 

Slika 5: Vožnja s poganjalcem 
 

 

5.3.2 Utrujenost otrok  

 

Utrujenost je posledica napora, ki ga občutimo ob določeni obremenitvi. Isto obremenitev, 

ljudje različnih pripravljenosti (treniranosti), občutimo kot različen napor, zato je napor (oz. 

utrujenost) relativno težko izmeriti. Kljub temu smo se odločili, da bomo za vse otroke izbrali 

enako obremenitev, in sicer 30 minutno hojo v gozdu, s povprečno hitrostjo 4 km/h. Ob 

vrnitvi utrujenost izmerimo s kvalitativnimi subjektivnimi kazalniki na lestvici od 1 do 5. 

 

INDIKATORJI: zadihanost, rdečica na obrazu, utrujenost, padec motivacije 

VREDNOSTI: 1 = otrok je zelo utrujen, pojavi se močna rdečica na obrazu, motivacija mu 

pade, otrok med potjo počiva oziroma se vleče ob vrvici 
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   2 = otrok je zadihan, med potjo želi počivati, motivacija na koncu pada, pojavi 

se rdečica na obrazu 

   3 = otrok je nekoliko zadihan, motivacija mu postopoma pada 

   4 = otrok je malo zadihan, vendar ves čas hodi ob vrvici 

   5 = otrok je poln energije, ne čuti se utrujenosti, motivacija mu ne pade 

 

 

5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Podatke, ki jih bomo vključili v to diplomsko nalogo, smo pridobili s štirimi metodičnimi 

nalogami in z opazovanjem otrok. Metodično nalogo je opravilo 29 otrok starosti od 2 do 4 

let.  

 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke smo  pridobili tako, da smo otroke vpisali v razpredelnico in jih sproti, vsakega 

posebej, ocenjevali z lestvico od 1 do 5. V nalogi bomo v nadaljevanju rezultate prikazali še 

grafično. Za statistično obdelavo smo uporabili program Microsoft Excel, v katerega smo 

vpisali tabele in izrisali grafe. Podatke smo med seboj primerjali (1. in 2. starostna skupina) 

ter jih analizirali s podatki utrujenosti.  Na koncu smo podatke obdelali še s programom SPSS, 

kjer smo s pomočjo t-testa ugotovili razlike med mlajšimi in starejšimi otroki glede 

utrujenosti in primerjavo. 
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6 REZULTATI 

 

 

Rezultate predstavimo v nadaljevanju s pomočjo tabele in grafov.  

 

 

Preglednica 1: Rezultati 1. starostne skupine otrok 

otrok 
starostna 

skupina 

hoja po 

označeni poti 

hoja po različnih 

podlagah 

skok z višje 

podlage 

vožnja s 

poganjalcem stopnja 

utrujenosti 
pred po pred po pred po pred po 

1 1. 5 4 3 2 

5 5 

4 3 3 5 5 

5 5 

2 1. 4 4 5 4 

5 4 

4 4 3 4 3 

3 3 

3 1. 5 4 2 2 

5 5 

4 5 2 4 3 

3 2 

4 1. 5 4 3 3 

5 5 

3 3 2 5 5 

5 5 

5 1. 5 4 2 2 

5 5 

3 2 3 4 5 

4 4 

6 1. 5 4 5 4 

5 5 

4 3 2 5 5 

5 4 

7 1. 4 3 2 3 

5 5 

2 2 5 5 5 

5 5 

8 1. 4 4 1 1 

5 5 

3 2 3 5 4 

5 4 

9 1. 4 5 4 3 

5 5 

4 4 4 5 4 

4 3 

10 1. 5 5 5 4 

5 5 

5 5 4 5 5 

5 5 

11 1. 5 4 2 1 

5 5 

4 4 2 5 4 

5 4 
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12 1. 4 4 1 1 

5 5 

4 4 4 4 4 

3 3 

13 1. 5 3 3 2 

5 5 

4 3 3 4 4 

3 4 

14 1. 5 3 2 1 

5 5 

2 2 2 4 4 

3 2 

15 1. 4 4 2 1 

2 2 

1 1 2 2 2 

1 1 

 

 

Preglednica 2: Rezultati 2. starostne skupine 

otrok 
starostna 

skupina 

hoja po 

označeni poti 

hoja po različnih 

podlagah 

skok z višje 

podlage 

vožnja s 

poganjalcem stopnja 

utrujenosti 
pred po pred po pred po pred po 

1 2. 5 5 5 5 

5 5 

3 3 3 5 5 

5 4 

2 2. 5 5 2 1 

5 5 

3 3 4 5 5 

5 5 

3 2. 5 4 4 3 

5 5 

3 2 1 5 5 

5 4 

4 2. 5 5 5 3 

5 5 

4 3 2 5 5 

5 5 

5 2. 5 4 4 4 

5 5 

5 5 5 5 5 

5 5 

6 2. 5 5 5 4 

5 5 

5 5 3 5 5 

5 5 

7 2. 5 5 4 4 

5 5 

3 4 3 4 5 

5 5 

8 2. 5 4 3 3 

5 5 

5 3 4 5 5 

5 5 

9 2. 5 5 5 4 

5 5 

5 5 5 5 5 

5 5 
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10 2. 5 4 3 2 

5 4 

3 2 3 5 4 

5 5 

11 2. 5 4 5 4 

5 5 

4 5 4 5 5 

5 5 

12 2. 5 5 5 5 

5 5 

4 3 2 5 5 

5 4 

13 2. 5 4 3 4 

5 5 

2 2 3 4 4 

5 4 

14 2. 5 5 4 3 

5 5 

4 2 2 5 4 

4 3 

 

 

6.1 Hoja po označeni poti 

 

Graf 1: Prikaz hoje po označeni poti pred in po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri prvi 

starostni skupini 

 

Iz Grafa 1 lahko razberemo, da so imeli otroci prve starostne skupine pred obremenitvijo 

boljše rezultate kot po obremenitvi. Na večino otrok je vplivala utrujenost, saj lahko vidimo, 

da imajo skoraj vsi otroci vsaj za eno stopnjo nižji rezultat.  
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Graf 2: Prikaz hoje po označeni poti pred in po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri drugi 

starostni skupini 

 

Pri drugi starostni skupini so bile manjše razlike pred in po obremenitvi. Pred obremenitvijo 

so vsi otroci dobili oceno 5, saj so vsi hodili v označenem polju. Vidimo lahko, da je bila 

stopnja utrujenosti zelo različna in da so bili rezultati tako pred kot po obremenitvi dobri in 

visoko ocenjeni. Nihče od otrok ni dobil nižje ocene od 4, saj so vsi večino časa hodili v 

označenem polju.  

Večina otrok je dobro hodila po označeni poti in ob tem niso imeli večjih težav, kot je videno 

iz grafov. Nekaterim štiriletnikom se je zdela naloga lahka in so kar tekli, medtem ko so bili 

dvoletniki bolj pozorni na omejeno črto, da niso stopili ven iz polja. 

Iz grafov lahko ugotovimo, da pri obeh starostih skupinah na rezultate vpliva utrujenost, saj je 

utrujenost vplivala na ravnotežje. 

 

 

6.2  Hoja po različnih podlagah 

 

Graf 3: Prikaz hoje po različnih podlagah pred in po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri 

prvi starostni skupini 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je prav tako kot pri hoji po označeni poti tudi tukaj večina otrok 

boljše opravila nalogo pred obremenitvijo, saj so po obremenitvi rezultati slabši. V prvi 
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starostni skupini je bilo kar 5 otrok, ki nalogo ni znalo opravljati oziroma niso razumeli 

navodil (vsaj tako je bilo opaziti pri izvajanju nalog).  

 

Graf 4: Prikaz hoje po različnih podlagah pred in po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri 

drugi starostni skupini 

 

Pri drugi starostni skupini so bili rezultati pred in po obremenitvijo podobni. Nikjer  ne 

odstopa več kot za eno stopnjo pred in po obremenitvi.  

Prva starostna skupina je imela pri izvajanju naloge več težav, saj so nekateri hodili med 

podlagami in niso pazili, kje hodijo. Težava pa je bila pri obeh skupinah, še posebej po 

obremenitvi, natančnost, saj so otroci bolj kot na uspešnost naloge gledali na hitrost, da bi čim 

hitreje opravili nalogo. Pri tem lahko ugotovimo, da jim je z utrujenostjo tudi padla 

koncentracija za izvajanje nalog.  

 

 

6.3 Skok z višje podlage 

 

Graf 5: Prikaz skoka z višje podlage pred obremenitvijo in stopnja utrujenosti pri prvi 

starostni skupini 
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Graf 6: Prikaz skoka z višje podlage po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri prvi starostni 

skupini 

 

V prvi starostni skupini lahko opazimo kar precejšnje razlike pred in po obremenitvi. Večina 

otrok je imela kar nekaj težav pri tretji, najvišji podlagi. Ker so se skoki stopnjevali, od 

najlažje k najzahtevnejši oziroma najvišji podlagi, so tudi rezultati padali.  

 

Graf 7: Prikaz skoka z višje podlage pred obremenitvijo in stopnja utrujenosti pri drugi 

starostni skupini 

 

 

Graf 8: Prikaz skoka z višje podlage po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri drugi starostni 

skupini 
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V drugi starostni skupini ni bilo večjih težav, razen pri nekaj posameznikih. Pred 

obremenitvijo je velika večina otrok nalogo opravila z najvišjo oceno 5, po obremenitvi pa so 

bili nekateri že utrujeni, zato so rezultati nekoliko slabši. Po obremenitvi je nekaterim 

otrokom padla koncentracija, zato so rezultati nekoliko slabši.  

Naloga skoki s podlag je bila za mlajše otroke precej zahtevna, vendar so jo kljub temu dobro 

opravili in se pri nalogi potrudili. Druga starostna skupina je nekatere naloge hotela po 

obremenitvi opraviti čim hitreje, zato so rezultati pri prvem skoku slabši kot pri tretjem, ki je 

zahtevnejši.  

 

 

6.4 Vožnja s poganjalcem 

 

Graf 9: Prikaz vožnje s poganjalcem pred in obremenitvi in stopnja utrujenosti pri prvi 

starostni skupini 

 

Tudi pri vožnji s poganjalcem je bilo pred obremenitvijo otrokom lažje voziti pogalnjalca kot 

po obremenitvi, saj je utrujenost vplivalo na ravnotežje in izvajanje ravnotežnostnih nalog, 

kot je vožnja s poganjalcem. Samo eden od otrok (10) je v obeh primerih dobro vozil 

poganjalca. 

 

Graf 10: Prikaz vožnje s poganjalcem pred in po obremenitvi in stopnja utrujenosti pri drugi 

starostni skupini 
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Razberemo lahko, da se približno polovico otrok že zna dobro voziti po strmini s 

poganjalcem, medtem ko drugi polovici to ne gre najbolje. Tako so po obremenitvi bili 

rezultati samo še slabši. 2 otroka (7 in 11) pa sta izboljšala svoj rezultat po obremenitvi kljub 

utrujenosti.  

Za otroke prve starostne skupine je bila naloga precej zahtevna, saj je bilo vidno, da se 

nekateri še nikoli niso vozili s poganjalcem po strmini. Tako so tudi nalogo slabše opravili. 

Podobno je bilo pri manjšini otrok druge starostne skupine, večina pa je nalogo dobro 

opravila. Veliki večini otrok je bila prav ta zadnja naloga najprivlačnejša in v izziv, saj tega še 

niso počeli in je bilo zanje nekaj novega.  

Vidno je, da jim je ravnotežje z utrujenostjo padlo.  

 

 

6.5 Primerjava rezultatov med starostnima skupinama  

 

Graf 11: Primerjava rezultatov med starostnima skupinama 

 

Pri primerjavi med starostnima skupinama lahko opazimo, da ima druga starostna skupina 

boljše rezultate pri vseh ravnotežnostnih nalogah. Iz tega lahko zaključimo, da imajo otroci 

druge starostne skupine razvitejše ravnotežje kot otroci prve starostne skupine. 

Prvi prvi nalogi, ko so otroci hodili po označeni poti, ni bilo opaziti tolikšnih razlik, pri drugi 

nalogi, ko pa so hodili po različnih podlagah, pa so razlike vidne. Mlajši otroci še ne znajo 

dobro oceniti razdalje med podlagami in zato hodijo izven označenih polj. Pri tretji nalogi so 

bili mlajši otroci presenetljivo dobri. Večina otrok se ni bala globine. Pri tej nalogi je bilo 

zanimivo opazovati, kako so otroci priplezali do podlage, s katere so skočili. Nekateri so 
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prosili za pomoč, drugi so sami splezali do višine. Pri zadnji nalogi pa so glede na starostne 

razlike majhne razlike.  

Stopnja utrujenosti je bila pri prvi starostni skupini nekoliko večja kot v drugi starostni 

skupini, in sicer da bodo otroci prve starostne skupine še bolj utrujeni. Te meritve so bile sicer 

subjektivne, vendar glede na to, da je postavljena lestvica utrujenosti in da vedno ocenjuje ista 

oseba, bi morali biti podatki dokaj zanesljivi in preverljivi.  

Potrebno je omeniti, da je v prvem starostnem obdobju sodelovala tudi deklica, ki je gibalno 

slabo razvita. Najdemo jo pod številko 15, kjer lahko vidimo, da so nekoliko slabši rezultati.  

 

 

6.6 Primerjava s t-testom 

 

Podatke, ki smo jih pridobili z ocenjevalno lestvico, smo statistično obdelali v SPSS 

programu. Primerjali smo rezultate med prvo in drugo starostno skupino in dokazali, da 

utrujenost zares vpliva na ravnotežje. 

 

 

6.6.1 Vpliv utrujenosti na rezultate 

 

Otroci so morali opraviti 6 nalog, ki smo jih testirali in sicer hoja po označeni poti, hoja po 

različnih podlagah, trije skoki z višje podlage in vožnja s poganjalcem. Skupno so otroci 

lahko dosegli 30 točk, saj je bila vsaka naloga ovrednotena od 1 do 5, pri čemer je ocena 5 

veljala za najboljšo. Rezultate smo prikazali s tabelo in grafom.  

 

Tabela 1: Vpliv obremenitve na rezultate 

T-test SREDNJA 

VREDNOST 

STANDARDNI 

ODKLON 

PRED OBREMENITVIJO 25,7 3,7 

PO OBREMENITVI 23,7 3,9 

 



31 
 

Graf 12: Vpliv obremenitve na rezultate 

 

 

Po utrujenosti otroci dosegajo statistično značilno nižje rezultate kot pred obremenitvijo. 

Statistična razlika je majhna. S temi podatki smo dokazali, da so rezultati po obremenitvi 

slabši in da utrujenost vpliva na ravnotežnostne naloge.  
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Otroke prve in druge starostne skupine smo primerjali med seboj po utrujenosti. Podatke smo 

statistično obdelali.  

 

Tabela 2: Utrujenost po obremenitvi glede na starostno skupino 

T-test SREDNJA 

VREDNOST 

STANDARDNI 

ODKLON 

1. STAROSTNA SKUPINA 2,9 1 

2. STAROSTNA SKUPINA 3,1 1,2 
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Graf 13: Utrujenost po obremenitvi glede na starostno skupino 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo se osredotočili na razvoj ravnotežja. Preko slovenske in tuje 

literature smo iskali podatke o planinstvu ter ravnotežju, tako v gorah kot v dolini v 

vsakdanjem življenju. Ugotovili smo, da se razlikuje ravnotežje med odraslimi in otroki, saj 

se v predšolskem obdobju ravnotežje razvija preko različnih metodičnih nalog (hoja po 

različnih podlagah, hoja po eni nogi, drsenje, vrtenje …). Gore so za otroka spodbudno okolje 

za razvoj ravnotežja, saj je ravnotežje eden ključnih motoričnih sposobnosti, ki so pomembni 

za varno gibanje v gorah. 

Otrok se s hojo spozna že v materini nosečnosti, saj matere tako ohranjajo vzdržljivost. 

Kasneje pa je potrebno, da starejši naredimo hojo zabavno in vanjo vključimo igre, da otrok z 

veseljem hodi, ne pa, da mu hoja predstavlja kazen (Penca, 1991). 

V praktičnem delu smo želeli prikazati ravnotežnostne naloge za predšolskega otroka. 

Nemogoče je pripraviti enake pogoje, kot jih najdemo v gorah. Različne podlage, kot so 

korenine, listje, kamenje, snežna podlaga, ozke steze, so za otroka spodbudno naravno okolje. 

Trudili pa smo se, da so otroci pri umetno postavljenih nalogah razvijali ravnotežje. Postavili 

smo pripomočke, pri katerih so otroci lahko spoznavali občutke, ki so podobni gorskemu 

svetu.  

Otrokovo ravnotežje smo preverjali na štirih ravnotežnostnih nalogah: hoja po označeni poti, 

hoja po različnih podlagah, skoki in vožnja s poganjalcem. Vsak otrok je opravil vse štiri 

naloge pred in po obremenitvi. Obremenitev je potekala kot 30 minutni sprehod v klanec. 

Otroci so se tako utrudili in lahko smo preverjali, kako se otroci odzovejo na ravnotežnostne 

naloge, če so utrujeni. Te naloge smo povezali s hojo v gorah, ko je hoja navkreber precej 

naporna. 

Sam Murphy (2010) v svoji knjigi »Hoja« piše, da je hoja navkreber nekaj povsem drugega 

kot hoja po ravnem. Pri hoji v hrib z vsakim korakom dvigujemo svojo težo. Potrebno si je 

izbrati pravi tempo, saj se srčni utrip poveča, zato je potrebno ohranjati enakomerno 

naprezanje in ne enakomerno tempo.  

Primerjali smo otroke prve in druge starostne skupine in ugotovili, da imajo otroci druge 

starostne skupine boljše rezultate kot otroci prve starostne skupine. Vse to se sklada s teorijo 

(Cemič in Zajec, 2011), ko smo zapisali, da se do 6. leta ravnotežje šele dodobra razvija, do 

15. leta pa je ravnotežje dobro razvito. Mlajši otroci so imeli največ težav pri hoji po različnih 
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podlagah, nekoliko težav pa jim je delala vožnja s kolesom. Preko vaj, ki smo jih postavili v 

praktičnem delu, si otroci hitreje razvijejo ravnotežje.  

Otroke smo testirali pred in po obremenitvi. Ugotovili smo, da se mlajši otroci prej utrudijo, 

kar je razumljivo. Tako smo potrdili raziskovalno vprašanje, da se mlajši otroci prej utrudijo 

kot starejši. Pri tem nas je še zanimala uspešnost obeh starostnih skupin. Otroci obeh 

starostnih skupin so bili uspešni, saj so dosegli visoke ocene. Vsak posameznik si je za nalogo 

vzel čas in jo opravil po svojih najboljših močeh. Pri drugih meritvah pa je bila utrujenost kar 

visoka, tako da je bilo to vidno na rezultatih. 

Raziskava, ki si jo opravili v Kanadi je pokazala, da utrujenost negativno vpliva na ravnotežje 

in na odzivni čas (Simoneau, Bégin in Teasdale, 2006). Ravno tako je naša raziskava 

pokazala, da utrujenost vpliva na ravnotežnostne naloge, kar pomeni, da ravnotežje z 

utrujenostjo pada in da imajo otroci druge starostne skupine razvitejše ravnotežje kot otroci 

prve starostne skupine, kar je vidno pri rezultatih. 
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8 SKLEP  

 

Otroci so dandanes premalo v naravi, predvsem pa v gorah. To je problem celotne družbe, ne 

samo najmlajših. Človek bi se moral precej več gibati, saj strokovnjaki danes svetujejo, da naj 

bi človek prehodil 10.000 korakov na dan za zdravo življenje, povprečen človek pa jih naredi 

le približno 5.000.  

 

Otrokom je potrebno omogočiti razvoj, v katerem bo razvijal in ohranjal vse svoje 

sposobnosti. Ravnotežje je ena od najpomembnejših motoričnih sposobnosti, ki so potrebne 

za varno gibanje v gorah. Ker v dolini težko pripravimo enake pogoje, peljimo otroke večkrat 

v visokogorje, kjer bo naravno okolje spodbujalo njegov razvoj. Pa ne samo starši, ampak tudi 

vzgojitelji. Peljimo otroke v naravo, kjer se bodo lahko igrali in si pridobili nova znanja, 

izkušnje ter sposobnosti. Vzgojiteljice otroke največkrat odpeljejo na igrišče. Tam se otroci 

zabavajo na igralih in v peskovniku. Vendar ali je to dovolj? Zakaj ne bi peljali otroka večkrat 

v gozd, kjer ni umeten teren, temveč se otroci lahko spoznajo z različnimi občutki podlag, 

hkrati pa spoznavajo lepoto narave. 

 

V svojem diplomskem delu sem dobila rezultate, ki sem jih v večini pričakovala. Presenetile 

so me razlike med starostnima skupinama. Dejala bi, da so večje razlike med 1. in 2. 

starostnim obdobjem, kot sem jih dobila pri rezultatih. Otroci 1. starostnega obdobja so se po 

obremenitvi približali otrokom 2. starostnega obdobja, kar pomeni, da na vse predšolske 

otroke obremenitev precej vpliva. Dokazali smo, da utrujenost vpliva na ravnotežje in da so 

razlike med starostnima skupinama glede na uspešnost opravljanja ravnotežnostnih nalog.  
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