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IZVLEČEK 

 

Namen diplomskega dela je bil analizirati načrtovanje gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v 

gorenjski regiji. Zanimalo nas je, ali vzgojiteljice gibalno aktivnost otrok v vrtcu načrtujejo in 

kako pogosto. Želeli smo ugotoviti, ali vzgojiteljice v gorenjskih vrtcih gibalne aktivnosti 

predšolskih otrok načrtujejo ciljno ali procesno in kako dobro so seznanjene z gibalnimi 

vsebinami. Zanimalo nas je tudi, če vzgojiteljice, ki so mlajše, bolje poznajo procesno 

naravnan kurikulum. 

 

Raziskava je temeljila na kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. 

Podatki so bili zbrani s strukturiranim anketnim vprašalnikom. Sodelovalo je 62 vzgojiteljic 

(72.1 % realizacija vzorca), zaposlenih v gorenjskih vrtcih. Vzorec je bil neslučajnostni, 

namenski. Podatke smo obdelali s programom MSO Excel in SPSS. Demografske podatke 

smo obdelali z deskriptivno statistiko. Statistično pomembne razlike pa smo ugotavljali s Hi 

kvadrat testom (Hi
2
), Pearsonovim Hi

2
 testom in Fisherjevim natančnim testom. 

 

V gorenjskih vrtcih se gibalna aktivnost predšolskih otrok načrtuje in ta načrt je pri več kot 

polovici procesno naravnan. Velik odstotek anketiranih vzgojiteljic ima delovno dobo nad 20 

let, kar kaže na blage razlike pri izvajanju gibalnih aktivnosti med mlajšimi in starejšimi. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, gibalna aktivnost, procesno načrtovanje, kurikulum 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this diploma thesis was to analyse planning of motor skills activities of 

preschool children in the Gorenjska region. We were interested whether preschool teachers in 

the Gorenjska kindergartens plan motor skills activities in a goal-oriented manner or process-

oriented manner and how deep their knowledge of motor skills teaching contents is. We were 

also interested whether teachers, who are younger, are more familiar with process-oriented 

curriculum.  

 

The research was based on a causal - nonexperimental method of empirical research. The data 

was gathered by means of a structured survey questionnaire. 62 preschool teachers employed 

in the Gorenjska kindergartens participated (72.1 % sample realisation).The sample was 

unaccidental, purpose-made. The data was processed with MSO Excel and SPSS programs. 

Demographic data was processed by means of descriptive statistics. Statistically relevant 

differences were established with Chi-squared distribution, Pearson's chi-squared test and F-

distribution. 

 

On the basis of data gathered we came to a conclusion that all of the preschool teachers 

surveyed in the Gorenjska kindergartens plan motor skills activities of children. The majority 

of preschool teachers (52.8 %) plan motors kills activities in a process-oriented manner. With 

F-distribution we came to a conclusion that younger preschool teachers are more familiar with 

process-oriented curriculum.  

 

In the Gorenjska kindergartens motor skills activities are planned and the plan is process-

oriented with more than a half of them. A large percentage of preschool teachers surveyed 

have had more than 20 years of service, which shows mild differences when executing motor 

skills activities between younger and older preschool teachers. 

 

Key words: preschool child, motor skills activity, process-oriented planning, curriculum 
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1 UVOD 
 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec, 2007) poudarjajo, da sta potrebi po gibanju in igri otrokovi 

primarni potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega 

sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge in trup, s časoma začne čutiti veselje, 

varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si samozaupanje in samozavest. Gibanje ima v 

zgodnjem otroštvu drugačen vpliv na razvoj kot kasneje. Z gibanjem otrok spoznava sebe in 

svet okrog sebe. Omogoča mu normalen razvoj v najširšem možnem pomenu. Poleg tega pa 

gibanje vpliva na zdravje tudi kasneje. Z njim si ustvarjamo boljše pogoje za zdravo staranje. 

Je kot naložba v mladosti za prihodnost. Zato je prav, da kljub stresnemu življenju, dolgemu 

delavniku ipd. najdemo čas za aktivno preživetje, tako sami zase kot za otroke. 

 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija in deluje po predstavljenem kurikulumu, ki se ob 

upoštevanju in spoštovanju tradicije slovenskih vrtcev z najnovejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in 

nadgrajuje dosedanje programe (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Zato morajo pri načrtovanju gibalnih aktivnosti vrtci upoštevati vsa določila tega 

nacionalnega dokumenta, ki ga je 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V 

njem so predstavljeni cilji kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela, temeljno vedenje o 

razvoju otroka in učenje v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na 

posameznih področjih (gibanje, narava, matematika, jezik, družba in umetnost) (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

V predšolskem obdobju naj otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki 

so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Zavedati se moramo namreč dejstva, 

da, kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje ne moremo več nadoknaditi 

(Kroflič idr., 2008). 

 

V prenovi kurikuluma za vrtce so dodatno utemeljili procesno-razvojne strategije načrtovanja, 

kar pomeni razumevanje novega pristopa k otroku, za katerega je pomemben čas za 

ponotranjenje te spremembe. Zanimalo nas je, kako vzgojiteljice v gorenjski regiji načrtujejo 

gibalne aktivnosti in ali upoštevajo procesno-razvojno naravnan kurikulum pri načrtovanju 

gibalnih aktivnosti. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 

2.1 GIBANJE 

Gibanje je področje v kurikulumu za vrtce. V njem se termin gibanje uporablja tudi za 

dejavnosti. Vsaka vrsta dejavnosti pa ima lahko svojo specifično metodiko in zato je najprej 

treba opredeliti termin in mu nato dosledno slediti.  V celotni nalogi bomo uporabljali termin 

gibanje v najširšem pomenu besede, ki ga Kremžarjeva (1992) opredeli kot: gibanje celega 

telesa, rok in govor. Tako postavljeno gibanje je temelj za razmišljanje. Soočali se bomo tudi 

z različnimi definicijami gibanja in športa v različnih besednih zvezah in pomenu le-teh. 

Predvsem nas bo zanimala redna gibalna aktivnost, ki je temelj za normalen in zdrav razvoj. 

Ne glede na različne termine pa bomo vedno uporabili termin gibanje oz. gibalna aktivnost, 

saj je to področje, ki je opredeljeno v kurikulumu za vrtce.  

 

 

V literaturi zasledimo več definicij gibanja. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) ga 

opredeli, kot: gíbanje -a s (í) 1. glagolnik od gibati: a) gibanje roke b) spraviti telo v gibanje; 

lahkotno plesno gibanje. V Wikipediji (2014): Gíbanje v fiziki opisuje pojav, da se s časom 

spreminja lega telesa glede na druga telesa ali pa lega dela telesa glede na druge dele telesa.  

 

Gibanje je osnovni način komunikacije živih bitij z okoljem, človek ga uporablja kot sredstvo 

izražanja. Kot instrument za gibanje uporablja svoje telo. Pri človeku je gibanje opredeljeno 

kot splošna telesna gibljivost, kot ročna spretnost in govor. Gibalnih vzorcev se človek uči vse 

življenje. Postopoma postanejo naučeni gibi vedno bolj kompleksni, saj se vežejo na psihično 

dogajanje. Gibanje je sredstvo sporazumevanja, izražanja, sprostitve in ustvarjanja. Je vir 

zadovoljstva in sprostitve ter vpliva na celotno sposobnost učenja, ker deluje na telesno 

podobo in temeljne otrokove sposobnosti, kot so zbranost, zaznava, spomin, iznajdljivost in 

reševanje problemov. Z gibanjem dosežemo tudi sprostitev, ki pozitivno vpliva na učenje 

(Šošteršič, 2010). 

 

Gibanje v vzgojno-izobraževalnem procesu je lahko funkcionalno, kar pomeni, da je 

namenjeno izvedbi določenega vsakdanjega opravila, delovne ali športne naloge. Lahko pa je 

tudi ustvarjalno, kar pomeni, da služi ustvarjanju gibalnih oblik, je sredstvo izražanja 

notranjega sveta ter podoživljanja notranjega in zunanjega sveta (Kroflič, 1999). 
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Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je gibalna aktivnost kakršno koli telesno 

gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo 

mirovanja. Šport in gibalno aktivnost razumemo kot posebno vrsto telesne dejavnosti, pri 

čemer se šport nanaša na organizirano in načrtovano vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko 

tekmovanja, medtem ko je gibalna aktivnost namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in 

zdravja (Drev, 2013). 

 

2.1.1 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se neprestano izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Že v prvih dveh letih 

otrok doseže stopnjo, ki je ni sposobno doseči nobeno drugo bitje, začne se gibati v 

pokončnem položaju (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

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. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 

otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja 

(Zajec, Videmšek , Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Karpljuk (2000) pravi, da gibalni razvoj otroka poteka po razmeroma ustaljenem redu, po 

cefalokavdalni in proksimodistalni smeri. Cefalokavdalna smer pomeni postopno kontrolo 

mišic od glave navzdol. Otrok najprej nadzira mišice glave, nato vratu in ramen, trupa in 

nazadnje rok in nog. Najprej torej dviga in obrača glavo, nato glavo in ramena, zatem sedi, se 

plazi, stoji in hodi. Proksimodistalna smer pa govori o nadzoru mišic od centra telesa (od 

hrbtenice) navzven. Otrok obvlada najprej gibe trupa, nato rok in na koncu zapestja ter prstov. 

 

Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje je ena od 

pomembnih otrokovih potreb, saj prek gibanja spoznava okolico in samega sebe, kar pa je 

pomembno za napredek duševnega razvoja. Razvoj gibanja se odraža v večji telesni moči, 

hitrosti, ravnotežju ter usklajenosti, gibljivosti in natančnosti gibov pa tudi v vzdržljivosti 

(Nemec in Krajnc, 2011). 
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Videmšek in Pišot (2007) poudarjata, da gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma 

kontinuirane spremembe v gibalnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih (koordinacija, 

moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost) in funkcionalnih sposobnostih (vzdržljivost) 

ter kot gibalna znanja (lokomotorna, manipulativna in stabilnostna). Gre za proces, s pomočjo 

katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat medsebojnega vplivanja 

genetskih in okoljskih dejavnikov.  

 

Celoten gibalni razvoj otroka tako poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih in 

sestavljenih gibanj ter zahtevnejših gibalnih aktivnosti. Faze gibalnega razvoja so: 

 

 refleksna gibalna faza: stopnja vkodiranja informacij, stopnja dekodiranja informacij 

(v prenatalnem obdobju do 1. leta), 

 rudimentarna gibalna faza: stopnja inhibicij refleksov in predkontrolna stopnja (od 

rojstva do 2. leta), 

 temeljna gibalna faza: začetna, osnovna in zrela stopnja (od 2. do 7. leta), 

 športna gibalna faza: splošna, specifična in specializirana stopnja (od 7. do 14. leta in 

dalje) (Pišot in Jelovčan 2006). 

  

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

bodoče razvile, pa je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, ter od otrokove lastne aktivnosti. Vsa 

področja razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so med seboj tesno povezana ter 

se skozi otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek na enem področju 

vplivajo na spremembe in napredek na vseh ostalih področjih otrokovega razvoja. Hkrati 

poteka tudi usvajanje znanj in razvijanje sposobnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Otroško telo neprestano raste in se razvija. Na razvoj ima velik vpliv gibanje. Gibalni razvoj 

je še posebno izrazit v prvih letih otrokovega življenja. K hitrejšemu gibalnemu razvoju 

pripomorejo tudi ustrezne razmere: primeren prostor, ustrezna obleka in obutev, dobra volja, 

zadovoljene osnovne potrebe po hrani, pijači …, športni pripomočki in igrala, ki ga 

spodbujajo h gibanju. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če 

nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko to negativno vpliva na njegov 

celosten razvoj (Videmšek in Visinski, 2001). 
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2.1.2 POMEN REDNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI 

Otrok spoznava in doživlja svet na različne načine. Gibalna dejavnost predstavlja 

nenadomestljiv vir izkušenj za njegov normalen razvoj in oblikovanje zrele osebnosti. 

Premajhne prisotnosti ali popolne odsotnosti gibalne dejavnosti v vzgoji odraščajoče mladine 

v kasnejšem obdobju ni mogoče v celoti nadomestiti, saj je vpliv ustreznih gibalnih 

stimulusov z napredovanjem otrokove rasti in zorenja vse manjši. Pomanjkanje izkušenj in 

možnosti sodelovanja pri gibalnih aktivnostih lahko upočasni tako motorični kot intelektualni 

razvoj otrok, saj je v zgodnjem otroštvu izredno dojemljiv za impulze okolja (Pišot in 

Jelovčan, 2006, v Humphrey, 1991). 

 

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

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

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

ugodja, varnosti, veselja, dobrega počutja, sprejetosti v svoje okolje itn. (Videmšek in Pišot 

2007). 

 

Redna gibalna aktivnost, ki se začne v otroštvu in nadaljuje v nadaljnjem življenju, je 

pomembna sestavina zdravega življenjskega sloga in pomembno pripomore k oblikovanju 

vseživljenjske gibalne aktivnosti. Slednja varuje pred večino kroničnih nalezljivih bolezni in 

ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. Poleg tega pa imata gibanje in telesna 

pripravljenost pomembno vlogo pri vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja ter pri 

izboljšanju posameznikove telesne samopodobe in samovrednotenja (Volmut, Dolenc in 

Šimunič, 2010). 

 

Gibalna aktivnost otrok je še zlasti pomembna, saj spodbuja vse tiste gibalne spretnosti, ki so 

povezane z ostalimi področji (jezik: pisanje …) in z zaznavo lastnih kompetenc (tako na 

učnem kot na gibalnem področju), prav tako pa omogoča ustrezno čustveno in socialno 

prilagojenost in povečuje otrokovo samospoštovanje. Gibanje in igra, ki potekata v skupini, 

imata za otroka še dodatno socialno vrednost, saj nudita številne priložnosti za učenje novih 

veščin ob hkratnem razvijanju prijateljskih odnosov (Dolenc in Pišot, 2010). 

  

Otrok skozi različne gibalne dejavnosti usvaja osnovne oblike gibanja, razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti ter se postopno uči osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. S pestro 
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izbiro različnih vsebinskih in organizacijskih dejavnikov lahko posežemo v hitrejši in 

učinkovitejši razvoj otroka na vseh področjih (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 

2010). 

 

Refleksni gibalni vzorci, ki se pri otroku razvijejo zelo zgodaj, se kmalu v naslednjih stopnjah 

razvoja izgubijo, nekateri pa se ohranijo vse življenje. Med njimi so taki, ki imajo pri učenju 

kompleksnih gibalnih nalog velik pomen (npr. stojno-gibalni (statokinetični) vzorci – 

vlečenje, potiskanje, sunek v telo, premik težišča telesa). Ti refleksni gibalni vzorci so osnova 

za nadaljnji razvoj temeljnih gibalnih vzorcev in kasneje gibalnih stereotipov (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

S pomočjo različnih igral in športnih pripomočkov spoznava barve, oblike, površine, osvaja 

količinske izraze (npr. veliko – malo, več – manj itn.), izraze za prostorska razmerja (npr. v – 

na – pod, zgoraj – spodaj, spredaj – zadaj, med – pred itn.), časovna razmerja (počasi – hitro, 

prej – potem itn.), druge protipomenske izraze (npr. težko – lahko, umazan – čist, star – nov 

itn.), pri merjenju razdalje se seznanja z merskimi enotami (npr. korak, meter …) (Kroflič 

idr., 2008).  

 

Otrok pri gibanju poleg lastnega telesa (zadihanost, zardelost, sposobnost in omejitve) med 

drugimi spoznava tudi prostor in relacije v njem (pod, nad, pred …), pridobiva orientacijo v 

prostoru, seznanja se z geometrijskimi pojmi, pridobiva občutek za hitrost, ritem in 

koordinacijo, občuti sile, ki delujejo nanj, in preučuje posledice delovanja svojega telesa v 

okolici. Poleg motivacijske in povezovalne vloge je obravnavanje gibanja pomembno tudi 

zato, ker gibanje pogosto uporabljamo kot model za druge pojave. Pravimo na primer: 

temperatura pada, cene poskočijo …, kar je razumljivo, saj z gibanjem pridobimo veliko 

izkušenj (Gostinčar Blagotinšek, 2004). 

 

V predšolskem obdobju predstavljajo gibalne aktivnosti pomemben segment otrokovega 

razvoja, zato je pomembno, da so sistematično načrtovane, upoštevajo celostnost razvoja 

predšolskega otroka, so privlačne in domiselne ter da otroci ob njih uživajo in si gradijo 

pozitivne gibalne izkušnje. V vrtcu so vzgojiteljice tiste, ki bi morale zadovoljevati primarne 

otrokove potrebe po gibanju. Nekateri otroci se z vstopom v vrtec prvič seznanijo z gibalnimi 

dejavnostmi, zato imajo vzgojiteljice še posebej pomembno nalogo, da jim jih predstavijo kot 
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pomembne, zanimive, ustvarjalne, privlačne in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega življenja 

(Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Videmšek in Pišot (2007) pravita, da je pri predšolskih otrocih gibalni razvoj tesno povezan z 

drugimi področji, svet okoli sebe pa dojemajo in doživljajo predvsem prek svojega telesa in 

zaznav, te pa lahko dobivajo edino z gibanjem.  

 

Dejavnosti s področja gibanja naj bodo načrtovane na temelju poznavanja otrokovega razvoja 

in potreb ter sistematično in kakovostno vodene že pri najmlajših otrocih. Ob privlačnih in 

domiselnih dejavnostih otroci uživajo in si gradijo pozitivne gibalne izkušnje (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Prepletajo in povezujejo naj se z drugimi področji 

dejavnosti v vrtcu, saj so soodvisni in med seboj povezani tudi različni vidiki otrokovega 

razvoja (telesni, gibalni, intelektualni, čustveni in socialni) (Kroflič idr., 2008). 

 

Organizirane gibalne aktivnosti so otroci deležni v vrtcu in v sklopu organiziranih gibalnih 

aktivnosti izven vrtca, neorganizirana pa je pretežno v njihovi domeni in domeni njihovih 

staršev. Zaradi izrednega pomena primarne gibalne aktivnosti kot pomembnega dejavnika 

preprečevanja tveganja za nastanek nenalezljivih kroničnih bolezni, je sistematično 

načrtovanje in vključevanje gibalnih aktivnosti v celosten razvoj predšolskega otroka 

odločujočega pomena pri sprejemanju zdravega načina življenja (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010).  

 

V priporočilih za predšolske otroke se skladno z njihovimi razvojnimi potrebami poudarja 

predvsem različnost gibalnih aktivnosti. Dolenc idr. (2008) poudarjajo, da naj bodo te 

dejavnosti za predšolske otroke v prvi vrsti zabavne in zanimive. V tem obdobju je potrebno 

na otroke vplivati predvsem motivacijsko.  

 

S prvimi organiziranimi gibalnimi aktivnostmi se otroci srečajo z vstopom v vrtec. V 

kurikulumu za vrtce so gibalne aktivnosti opredeljene na enem od šestih področij, in sicer na 

področju gibanja (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 
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2.2  KURIKULUM ZA VRTCE 

V obdobju od leta 1999 se je v slovenske vrtce s strokovno podporo Zavoda RS za šolstvo 

uvedel Kurikulum za vrtce (1999), ki daje strokovno podlago za delo v slovenskih vrtcih. Nov 

nacionalni kurikulum s teoretskimi izhodišči in načeli, ki se v več ključnih točkah razlikuje od 

Vzgojnega programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1985), pomembno sooblikuje 

prakso vrtcev (Kroflič idr. 2002).  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom 

vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne 

literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno 

predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikuluma razvija in spreminja, pri 

tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter 

vpetost vrtca v širše okolje (Bahovec, 2007). V njem so predstavljeni cilji kurikuluma za vrtce 

in iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenja v predšolskem 

obdobju, ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (Zajec, Videmšek, 

Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

 

Za demokratične vzgojno-izobraževalne sisteme je značilen manj vsebinsko strukturiran in 

obvezujoč (bolj odprt) nacionalni kurikulum, ki predpostavlja nadaljnje strokovno načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa na ravni institucije in posamezne vzgojiteljice (Kroflič idr. 

2008). 

 

V izhodiščih kurikularne prenove dodatno opredeljujejo kot ključna: 

- načela odprtega kurikuluma in 

- procesno-razvojno in učno-ciljno strategijo načrtovanja kurikulumov. 

V izhodiščih kurikularne prenove predšolske vzgoje v vrtcih pa: 

- dodatno utemeljujejo primat procesno-razvojne strategije načrtovanja v kurikulumu za 

vrtce, 

- izražajo zahtevo po celostnem pojmovanju otrokove igre in učenja, ki se odvijata v 

kontekstu dejavnikov uradnega in prikritega kurikuluma ter organizacije življenja v 

vrtcu vzgojiteljice (Kroflič idr. 2008). 
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Pojem kurikulum v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s 

seboj nosi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah oziroma snovi k poudarku na sam 

proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, 

jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Kurikulum za področje gibanja mora biti  

prilagojen različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k 

njihovemu razvoju in zdravju (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

V kurikulumu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje kot tudi 

spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija 

lastno družbenost in individualnost (Bahovec, 2007).  

 

2.2.1 GIBANJE V KURIKULUMU ZA VRTCE 

V kurikulumu za vrtce so za področje dejavnosti gibanje zapisani cilji, ki predstavljajo 

usmeritve za delo. Določene cilje lahko uresničujemo z različnimi vsebinami, prav tako pa 

lahko z določenimi vsebinami uresničujemo več različnih ciljev, seveda ob uporabi ustreznih 

metod in oblik dela (Videmšek, 2000). 

 

Področje gibanja v kurikulumu mora biti prilagojeno različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovem razvoju in zdravju. Vzgojiteljice 

in pomočnice nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da se dejavnosti udeležujejo 

sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. Pomembno je, da so dejavnosti 

načrtovane na osnovi temeljnega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in potreb 

(Bahovec, 2007). 

 

Dejavnost naj vzgojiteljice organizirajo tako, da bodo otroci čim bolj aktivni. Tiste otroke, ki 

ne želijo sodelovati, naj poskušajo pridobiti s spodbujanjem in motiviranjem oziroma jim 

ponudijo druge zanimive dejavnosti. Skupaj z otroki pripravijo oziroma pospravijo športno 

orodje in rekvizite. Dejavnosti na tem področju povezujejo z drugimi področji (jezik, narava, 

družba, umetnost in matematika) (Bahovec, 2007).  
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Cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj niso pravilni ali nepravilni 

odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in domišljijskih) 

strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v posameznem razvojnem 

obdobju (Bahovec, 2007). 

 

Kurikulum je torej procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, ki 

temelji na ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). 

 

2.2.2 PROCESNO-RAZVOJNO NARAVNAN KURIKULUM 

Pedagoška teorija in praksa sta v preteklosti izoblikovali vzgojno-izobraževalne koncepte, ki 

so med drugim temeljili na različnem pojmovanju vzgoje. Osnovna razlika, ki nas zanima na 

tem mestu, je razlika med pojmovanjem vzgoje kot prenosa (transmisije) vnaprej izdelanih 

obrazcev znanja, vrednot in veščin s starejše na mlajšo generacijo, ki jo je izoblikoval t. i. 

kulturno-transmisijski model vzgoje, ter pojmovanjem vzgoje kot relativno načrtnega sistema 

dejavnikov, ki podpirajo razvoj otrokovih osebnostnih lastnosti in potenciala, to pa je značilno 

za t. i. procesno-razvojni model vzgoje (Kroflič idr., 2008).  

 

Procesno-razvojni model že zaradi drugačnega pojmovanja vzgoje predpostavlja povsem 

drugačno vzgojno-izobraževalno komunikacijo. Ker vemo, da se osebnost razvija pod 

vplivom vzgojnih spodbud, samoaktivnosti in podedovanih potencialov, pedagoška 

psihologija za temelj uspešnega vzgajanja in izobraževanja predpostavlja optimalen preplet 

strategij (vzgojiteljičinega) poučevanja in (otrokovega) učenja (Kroflič idr., 2008).  

 

Kurikulum  upošteva procesno-razvojni pristop, kar pomeni, da poudarek ni več na vsebini, 

ampak je v ospredju proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih posamezni razvojni stopnji otrok 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (Termania, 2009) predpostavlja koncept vzgoje  

kot proces kontinuirane rasti in razvoja. Predpostavlja prenos določenega znanja, spretnosti, 

vrednot …, vendar poudarja prednostni značaj tistih vsebin in učnih metod, ki prispevajo k 

razvoju otrokovih osebnostnim potencialov, saj gre za: razvoj kognicije (ki je prvi pogoj za 
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kritično mišljenje), razvoj tistih kognitivnih in afektivnih lastnosti, ki omogočajo izgrajevanje 

vrednostne orientacije ter avtonomne morale posameznika, ali za usvajanje tistega znanja, 

spretnosti in navad, ki omogočajo kakovostno profesionalno socializacijo posameznika. 

 

Kurikulum daje velik poudarek povezovanju različnih področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, 

jezik, narava, družba, umetnost in matematika). Zagotavljati je potrebno aktivnosti z vseh 

področji in tako spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. Zelo pomembno je tudi 

spoštovanje individualnosti (v nasprotju s skupinsko rutino), drugačnost (v nasprotju z 

enakostjo), zasebnost in strpnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Harmoničen razvoj predšolskega otroka, ki je generalni cilj procesno-razvojno naravnanega 

kurikuluma, pa zahteva celostnost tudi od vzgojitelja. Specifičnost in številčnost področij 

(gibanje, jezik, matematika, umetnost, glasba, družba), ki jih morajo vzgojitelji obvladati, da 

bi lahko kompetentno delovali na otrokov razvoj, od njih zahteva veliko spretnosti in znanja 

na vseh področjih (Videmšek, Štihec, Meško, Karpljuk in Zajec, 2011). 

 

Procesno-razvojno naravnan kurikulum daje vzgojitelju veliko svobode v izbiri različnih 

vsebin za realizacijo istih ciljev. Njegova avtonomnost pri izbiri seže na vsa temeljna 

področja kurikuluma (Devjak, Batistič Zorec, Vogrinc, Skubic in Berčnik, 2010). Gregorčeva 

in Cemičeva (2013) pa dodajata, da je vzgojiteljeva svoboda omejena z njegovim 

poznavanjem in prepoznavanjem otrokovega razvoja. 

 

Batistič Zorec (2002) meni, da je eno ključnih vprašanj kurikularne prenove vrtcev, kako 

vzgojiteljice razumejo, doživljajo in uresničujejo izhodišča in načela novega kurikuluma za 

vrtce (1999). Kot ugotavljajo številni avtorji in avtorice, na vsebino in kakovost izkušenj, ki 

jih otrok dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo izobraževanje vzgojiteljic, 

njihovo razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikuluma, 

lokalni pogoji in kultura (npr. Miljak 1988; Pešić 1987). Razumevanje in upoštevanje 

nacionalno določenega kurikuluma v naših vrtcih sta torej v veliki meri odvisna od 

subjektivnih teorij vzgojiteljic. Intencionalna pedagogika, ki je bila v ospredju naše 

predšolske vzgoje v preteklosti, temelji na vnaprej postavljenih ciljih, pri čemer je predvsem 

od vzgojiteljice (njenega znanja, sposobnosti, osebnostnih lastnosti …) odvisno, ali jih bo 

dosegla. Na eni strani je pedagoški koncept vrtcev, ki je razviden iz vzgojnega programa za 

vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1980), premalo upošteval objektivne okoliščine in 
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dejanske razlike med otroki, družinami, okolji, po drugi strani pa je povsem zanemaril 

dejstvo, da vzgojiteljice pogosto, če to želijo ali ne, ravnajo intuitivno, rutinsko. A. C. Wein 

(1996) meni, da se mora vzgojiteljica vsak trenutek odločati, pogosto brez časa za tehtanje 

argumentov, zato ravna avtomatično in rutinsko. 

 

S prenovo kurikuluma za vrtce, ki je iz pretežno ciljne ter storilnostne naravnanosti prešel v 

procesno-razvojno načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bi se morali 

podreti marsikateri načini in metode dela, s tem pa tudi mnoge subjektivne teorije vzgojiteljev 

o vzgoji in izobraževanju. Tako korenita sprememba potrebuje poleg razumevanja novega 

pristopa k otroku tudi čas za ponotranjenje te spremembe (Gregorc in Cemič, 2013). 

 

Rezultati evalvacijske študije, katere nosilka je Breda Kroflič s sodelavci (2002), so pokazali, 

da dajejo vzgojitelji precejšnjo prednost socialnemu in čustvenemu razvoju otrok v vrtcu, 

manj pa doseganju področnih ciljev kurikuluma in discipliniranju. Takšno nesorazmerje je po 

njihovem mnenju v prid procesno-razvojnemu konceptu predšolskega kurikuluma oziroma ga 

lahko razumemo kot enega od pokazateljev procesnosti.  

 

Zaradi celostnosti razvoja predšolskega otroka je torej smiselno, da se vzgojitelji pogosto 

udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja (Videmšek, Štihec, Meško, 

Karpljuk in Zajec, 2011) in s tem spreminjajo sebe ter svoje subjektivne teorije o učenju in 

poučevanju (Gregorc in Cemič, 2013). 

 

V vrtcu so vzgojitelji tisti, ki bi morali zadovoljevati primarne otrokove potrebe po gibanju. 

Nekateri otroci se z vstopom v vrtec prvič seznanijo z gibalnimi aktivnostmi, zato imajo 

vzgojitelji še posebno pomembno nalogo, da jim jih predstavijo kot pomembne, zanimive, 

ustvarjalne, privlačne in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega življenja (Zajec, Videmšek, 

Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 
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2.3 NAČRTOVANJE GIBALNIH AKTIVNOSTI OTROK V VRTCU 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa poteka na več ravneh: od nacionalnega 

kurikuluma, preko letnega delovnega načrta, ki se oblikuje na ravni vrtca, do neposrednih 

priprav vzgojiteljice in številnih naključnih dejavnikov, ki jih dobro usposobljena vzgojiteljica 

upošteva med izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa in tako sproti prilagaja svojo 

neposredno pripravo trenutnim okoliščinam v vzgojni skupini. Med naštetimi ravninami 

načrtovanja seveda obstajajo povezave, zaradi česar je odločitev za določeno strategijo 

načrtovanja nacionalnega kurikuluma tako strokovno občutljivo dejanje. Na to odločitev pa 

vpliva več dejavnikov. Oglejmo si le nekatere od njih: 

- starostna in razvojna stopnja otrok, ki bodo vključeni v načrtovani vzgojno-

izobraževalni proces; 

- globalni strateški cilji vzgojno-izobraževalnega sistema na posamezni stopnji; 

- stopnja demokratizacije družbe in avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij; 

- stopnja zaupanja v strokovno usposobljenost pedagoških delavcev itn. (Kroflič idr. 

2008). 

 

Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. K 

motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, v katerem 

imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter sprejemanja 

napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega, igrivega dela učenja. 

Globalni cilji na področju gibanja: 

- 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 različnosti (Bahovec, 

2007). 

 

Struktura gibalnega prostora, predvsem pa mehanizmi, ki upravljajo gibanje, dajejo otroku 

specifične zakonitosti, ki jih moramo upoštevati pri izbiri poti in načinu dela z otrokom. Zato 
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mora dober vzgojitelj pri načrtovanju dela, izboru vsebin in strategij poučevanja otrok 

upoštevati zakonitosti celostnega otrokovega razvoja, strukturo izobraževalnega procesa in 

temeljne zakonitosti stroke (Zajec, Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2009). 

 

Vsak, ki se loti dela z otrokom, mora biti pri svojem delu potrpežljiv ter strpen. Zavedati se 

mora, da je vsaka zgodnja selekcija vprašljiva in da je potrebno dati otroku čas ter mu 

omogočiti, da se celostno razvije. Svoje delo pa naj gradi na najrazličnejših gibalnih vsebinah 

in ob uporabi različnih kakovostnih pripomočkov in z različno opremo, saj bo tako otrok dobil 

najrazličnejše izkušnje (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Celostni razvoj otroka vzgojiteljico usmerja k povezovanju vseh vsebin med seboj. Nujno je, 

da gibalne vsebine povezuje z vsemi ostalimi področji, k čemur jo usmerjajo tudi načela 

uresničevanja ciljev kurikuluma, med njimi načelo horizontalne povezanosti (Bahovec, 2007). 

 

Pri načrtovanju gibalnih aktivnosti vzgojiteljica izbira vsebine glede na vremenske razmere in 

letne čase, od katerih je odvisno izvajanje gibalnih aktivnosti na prostem oziroma v zaprtem 

prostoru, geografska lega vrtca, zgodovinska preteklost, tradicija … (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010). Oblike gibalnih aktivnosti naj bodo različne po vsebini, trajanju, 

prostoru in vlogi odraslih. Čas izvajanja naj bo vnaprej določen in priložnosten. Otrokom naj 

omogočajo, da imajo vsakodnevno možnost za različne gibalne aktivnosti (Bahovec, 2007). 

 

Šporni pripomočki in igrala naj bodo kakovostni s količinskega in vsebinskega vidika. 

Vsebujejo naj predvsem elemente pripomočkov za gibalno aktivnost v predšolskem obdobju, 

seveda pa morajo imeti tudi lastnosti igrač (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Če ima vrtec poseben prostor za izvajanje gibalnih aktivnosti, mora biti varen in primerno 

opremljen. Kadar pa gibalna aktivnost poteka v igralnici, se prostor prilagodi tako, da bo 

varen in čim bolj udoben. V tem primeru se izvajajo aktivnosti, ki so primerne z vidika 

varnosti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

Gibalno opismenjevanje in gibalna kompetentnost sta ključna za zdrav celostni razvoj otroka 

in omogočata, da se posameznik v vseh starostnih obdobjih lažje vključi v gibalno aktivnost 

in odloča, kako bo skozi aktivnost ohranjal kakovost življenja (Volmut, Jelovčan, Šimunič in 

Pišot, 2011). 
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2.3.1 LETNI DELOVNI NAČRT 

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim 

načrtom, ki ga sprejme svet vrtca (Zakon o vrtcih, 1996). 

  

Predlog letnega delovnega načrta vrtca mora biti pred sprejetjem v vseh delih, ki imajo 

finančne učinke na proračun občine ustanoviteljice, predvsem pa glede vrste in števila 

oddelkov, števila otrok v oddelku, števila strokovnih delavcev ter poslovnega časa, usklajen s 

pristojno službo občine ustanoviteljice (Zakon o vrtcih, 1996). 

 

Z letnim delovnim načrtom se določijo organizacija in obratovalni čas vrtca, programi vrtca, 

vzgoja in varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah, razporeditev otrok v oddelke, delo 

strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z vzgojno-

izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, mentorstvo pripravnikom, 

aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za 

potrebe vzgoje predšolskih otrok, program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, 

program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge razmere, potrebne 

za uresničitev vzgojnega procesa. Dokument je podlaga letnemu načrtu za področje gibanja, 

kjer vzgojitelj upošteva posebnosti vrtca in skladno z navodili veljavnega kurikuluma za vrtce 

določi, koliko časa bo posvetil posameznim predlaganim vsebinam (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

Pri letnem načrtovanju je potrebno upoštevati posebnosti vrtca in otrok (materialne, 

kadrovske, geografske in podnebne razmere ter tradicijo in interese otrok). Na območjih, kjer 

imajo npr. pozimi sneg, bodo lahko vrtci imeli več dejavnosti na snegu in ledu kot tisti, ki teh 

naravnih možnosti nimajo. Podoben nasvet velja za vrtce, ki imajo v bližini možnost za igre v 

vodi in plavanje, velike travnate površine, bližino gora. Vse pa je odvisno od števila otrok v 

oddelku. Skladno z navodili veljavnega kurikuluma za vrtce se vzgojiteljice samostojno, na 

podlagi njihove strokovne presoje odločijo, koliko časa bodo posvetile posameznim 

predlaganim vsebinam. Izpeljava posameznih vsebin gibalnih aktivnosti je vezana na metode 

in oblike dela ter na organizacijske oblike  (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  
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2.3.2 NAČRTOVANJE GIBALNIH AKTIVNOSTI V SKUPINI 

Zavestno, sistematično načrtovanje mora, še posebno v predšolskem obdobju, temeljiti na 

poznavanju zakonitosti razvoja otroka in takoj zatem na prepoznavanju teh zakonitosti 

(Gregorc in Cemič, 2013). Potrebno se je zavedati, da je razvoj opredeljen veliko širše kot le 

rast, saj vključuje tudi zorenje, izkušnjo in adaptacijo (Cemič in Gregorc, 2012), ter da je 

celosten tudi v smislu psihosomatičnega statusa. Prepletanje vseh teh dimenzij je potrebno 

upoštevati pri učnem procesu (Gregorc in Cemič, 2013).  

 

Odkritje, katere gibalne aktivnosti so primerne na kateri stopnji razvoja, še ni dovolj, da jih 

začnemo tudi izvajati. Najprej je potrebno poiskati metodo oziroma primeren način, kako te 

gibalne aktivnosti umestiti v procesno-razvojno naravnan učni proces, ob tem pa upoštevati 

zakonitosti individualnega dozorevanja in iz njega izhajati (Gregorc in Cemič, 2013). 

 

V predšolskem obdobju so v dejavnosti gibanja vključene naravne oblike gibanja (hoja, tek, 

skoki, plazenje, lazenje, valjanje, dvigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, visenje, plezanje), 

ritmično-plesne in druge kompleksnejše športne dejavnosti (premagovanje orodij kot ovir, 

dejavnosti s žogo, kotalkanje oziroma rolanje, plavanje, drsanje, smučanje itn.). Pri tem 

uporabljamo ustrezne metode dela (Kroflič idr., 2008). 

 

Od ciljev, ki jih vzgojitelji želijo uresničiti, je odvisno, za katere metode dela se odločijo. 

Seveda pa je pri tem potrebno upoštevati tudi različne druge dejavnike (otrokove sposobnosti 

in zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor in pripomočke). Ustrezna izbira metod dela 

omogoči večjo ustvarjalnost vzgojiteljice in otroka, saj ta išče svoje načine za rešitev gibalnih 

nalog in sproščeno izraža svojo lastno ustvarjalnost in gibalno izraznost (Kroflič idr., 2008). 

 

Vzgojiteljice v vrtcu posegajo po treh različnih metodah dela. Ločimo metodo poligona, 

postaj in igre. Vzgojiteljica se glede na to odloči, ali bo te metode vodila skupinsko, frontalno 

ali pa v igralni skupini. Med skupinske oblike dela v predšolskem obdobju štejemo vadbo po 

postajah z različnimi izpeljavami. Frontalno delo je značilno predvsem za metodo poligona, 

kjer so vsi otroci hkrati (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

 

Igra je že v kurikulumu za vrtce (Bahovec, 2007) opredeljena kot tista dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje (Gregorc in Cemič, 2013). Otroška 
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igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je svobodna in odprta ter za otroke prijetna 

(Bahovec, 2007). 

 

Povod za igro vedno pripisujemo notranji pobudi. Ta pa je hkrati tudi tista, ki otroke v 

predšolskem obdobju edina usmerja v gibanje (v temeljni gibalni fazi prihaja pobuda za 

gibanje vedno iz otroka). Gibanje je hkrati element in pobuda vsake igre, ta pa se lahko 

realizira edino skozi gibanje. Torej ju je nemogoče ločiti, tako gibanje od igre kot oba od 

razvoja (Gregorc in Cemič, 2013, povz. po Cemič, 2004). 

 

Pa vendarle igra v kontekstu za vrtce ni razumljena kot dejavnost, ki bo sama po sebi 

pripeljala do realizacije tako ali drugače zapisanih ciljev predšolske vzgoje (Bahovec, 2007).  

 

Kurikulum za vrtce predvideva različne oblike dela. Z natančnim in strokovnim procesom pa 

lahko ugotovimo, da nekatere oblike dela kršijo temeljna načela kurikuluma. Štafetne igre 

kršijo netekmovalnost, načelo enakih možnosti, načelo stalnosti, načelo znanstvenosti ipd. 

Tekmovati v nečem, kar še ni osvojeno (pri vseh enako), je strokovna napaka  (Gregorc in 

Cemič, 2013).     

 

Zato je kot odgovor na to nastal široko zastavljen koncept Cemičeve, (2004) igra-gibanje-

razvoj, ki izhaja iz otrokovega razvoja ter upošteva vsa načela in globalne cilje kurikuluma za 

vrtce, hkrati pa temelji na učenju pred poučevanjem in na vključevanju otrok v dogajanje 

skozi npr. vloge v igri. V svojem članku predstavljata metodo igre. Namerno uporabljata 

termin metoda, saj gre za način poučevanja. Tu ne govori o demonstraciji, pogovoru in 

poučevanju, pač pa o učenju preko igre in igrivo postavljenega okolja. Tu mora vzgojitelj 

prevzeti lik v igri in biti vanjo aktivno vključen, saj le tako lahko spreminja in nadzoruje 

dogajanje, hkrati pa otrokom pušča popolno participacijo, ustvarjalnost, možnost izbire, 

različne zaključke, vseeno pa vodi proces na visoki strokovni ravni. 

 

Organizacija gibalnih aktivnosti po konceptu zahteva od vzgojitelja dobro pripravo okolja, ki 

otroka sam usmerja v točno določene in hkrati ustvarjalne rešitve problemov, pravila igre pa 

mu skozi dobro zgodbo dajejo dosegljive in spreminjajoče se cilje (Gregorc in Cemič, 2013). 

 

Iz raziskave Gregorčeve in Cemičeve (2013) je razvidno, da mlajše vzgojiteljice in tiste, ki so 

se s konceptom spoznale pozneje, bolje poznajo elemente koncepta in višje vrednotijo 
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njegovo aplikativno vrednost in možnost uresničevanja vseh ciljev in načel kurikuluma za 

vrtce. Torej se vzgojiteljice, ki so zaključile študij po letu 2003, lahko v svojem izobraževanju 

dosledneje poslužujejo načrtovanja procesa skozi metodo igre in spreminjanja vloge 

vzgojitelja v soigralca ter s tem  gibalne aktivnosti umestijo v procesno-razvojno naravnan 

učni proces. 

 

2.4 DELOVNA DOBA 

Delovna doba je zavarovalna doba, brez upoštevanja dokupljene dobe, študija in vojaškega 

roka ter dodatne dobe. Mladi delavci so stari od 15 do 24 let, ljudje, ki pa so izpolnili 55 let, 

so starejši delavci (Zakon o delavnih razmerjih, 2013).  

 

Splošno veljavna starostna definicija za mlade ne obstaja. Starostna meja, ki definira »mlade«, 

se je v prehodu iz klasične mladosti v odraslost spremenila zaradi podaljševanja 

izobraževanja. Študij se je raztegnil čez dvajseta leta (Kuhar, 2009). 

  

Zaradi lažjega interpretiranja podatkov bomo v diplomskem delu za mlade delavce imeli tiste 

vzgojitelje, ki so mlajši od 35 let, ter za starejše tiste, ki so stari 36 in več. 

 

V diplomskem delu Usposobljenost vzgojiteljev za izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu 

avtorica  Munda (2010) ugotavlja, da so najmanj usposobljene za vodenje gibalnih aktivnosti 

v vrtcu vzgojiteljice začetnice, najbolj usposobljene pa vzgojiteljice s 6 do vključno 10 let 

delovne dobe.  

 

Podobno je raziskovala tudi Kračunova (2010), ki je ugotovila, da so vzgojiteljice s krajšo 

delovno dobo ravno tako dobro usposobljene za jasno definiranje ciljev in dosežkov na 

področju gibanja kot vzgojiteljice z daljšo delovno dobo. 

 

Glede na zgornje raziskave, ki poudarjajo, da dolžina delovne dobe vpliva na kakovost 

izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu, nas zanima, v kolikšni meri drži ta trditev za  kranjske 

vrtce. Zanima nas tudi, ali se v teh vrtcih izvaja delovni načrt ciljno ali procesno. 
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3 CILJI RAZISKAVE 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

 

1. Ugotoviti, ali vzgojiteljice v gorenjskih vrtcih načrtujejo gibalne aktivnosti 

predšolskih otrok. 

2. Ugotoviti, ali se izvaja delovni načrt ciljno ali procesno. 

3. Ugotoviti razlike v načrtovanju gibalnih aktivnosti glede na delovno dobo vzgojiteljic. 

 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

1. Predvidevamo, da vzgojiteljice, ki so mlajše od 35 let, bolje poznajo procesno 

naravnan kurikulum kot starejše. 

2. Predvidevamo, da se delovni načrt v več kot 80 % vseh gorenjskih vrtcev  izvaja 

procesno. 

3. Predvidevamo, da več kot 90 % vseh vzgojiteljic v gorenjskih vrtcih načrtuje gibalne 

aktivnosti predšolskih otrok. 
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5 METODE DELA  

5.1 VZOREC MERJENCEV 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni, namenski vzorec, ki je zajel diplomirane 

vzgojiteljice v petnajstih kranjskih vrtcih. Razdeljenih je bilo 86 vprašalnikov, vrnjenih pa 62, 

kar predstavlja 72,1 % realizacijo vzorca.  

 

5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Kot instrument raziskave smo uporabili strukturiran anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili 

med vzgojiteljice kranjskih vrtcev.  

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop se je nanašal na splošne podatke 

(demografski podatki, zaključek šolanja, delovna doba). Drugi sklop se je nanašal na podatke, 

iz katerih smo razbrali vrsto načrtovanja gibalne aktivnosti ter poznavanje samega procesnega 

načrtovanja. Vprašalnik je sestavljalo 15 vprašanj: 14 vprašanj je bilo zaprtega tipa, od teh so 

pri dveh vprašanjih (treh trditvah) anketiranke trditve vrednotile s pomočjo petstopenjske 

lestvice, eno vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so udeleženke ankete lahko izrazile svoje 

mnenje.  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Raziskava je potekala od maja do junija 2013.  Na podlagi predhodno pridobljenih soglasij 

vodij vseh vrtcev smo ankete osebno razdelili po vrtcih. Anketiranim je bila zagotovljena 

zasebnost. Izpolnjene ankete smo nato osebno tudi prevzeli. 

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Statistična analiza pridobljenih podatkov iz anketnih vprašanj je bila opravljena s programom 

MSO Excel in SPSS. Demografske podatke smo obdelali z deskriptivno statistiko. Statistično 

pomembne razlike smo ugotavljali s Hi
 
kvadrat testom (Hi

2
), Pearsonovim Hi

2
 testom in 

Fisherjevim natančnim testom; statistično pomembnost je predstavljala p vrednost ≤ 0,05. 

Podatki so predstavljeni s pomočjo tabel in grafov. 
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6 REZULTATI 

TABELA 1: DEMOGRAFSKA STRUKTURA VZGOJITELJIC 

 

n % 

Spol 
Ženski 61 98,4 % 

Moški 1 1,6 % 

Starost 
Do 35 let 11 17,7 % 

36 let in več 51 82,3 % 

Zaključek šolanja 

Med 1970 in 1979 12 19,4 % 

Med 1980 in 1989 11 17,7 % 

Med 1990 in 1999 8 12,9 % 

Med 2000 in 2009 22 35,5 % 

Po letu 2010 9 14,5 % 

Koliko časa ste 

zaposleni kot 

vzgojiteljica? 

Do 5 let 17 27,4 % 

Od 6 do 10 let 4 6,5 % 

Od 11 do 20 let 2 3,2 % 

Od 21 do 30 let 13 21,0 % 

Od 31 do 40 let 26 41,9 % 
n – število odgovorov, % – odstotek 

 

Kot vidimo v tabeli 1, je v raziskavi sodelovalo 62 udeležencev, in sicer 98,4 % žensk in  

1,6 % moških. Največ udeleženk, 82,3 % je bilo starih 36 let in več, 17,7 % je bilo starih 35 

let ali manj. Večina, 35,5 % jih je končala šolanje med leti 2000 in 2009, 19,4 % pa med leti 

1970 in 1980. 41,9 % jih kot vzgojiteljica v vrtcu dela med 31 in 40 let, 33,9 % vzgojiteljic pa 

je zaposlenih 10 let ali manj. 

 

TABELA 2: NA KAKŠEN NAČIN NAČRTUJETE GIBALNO VADBO? 

 

 

Mlajše Starejše 

n % n % 

Ciljno 2 18,2 % 10 19,6 % 

Procesno 7 63,6 % 27 52,9 % 

Brez odgovora 2 18,2 % 14 27,5 % 

p 0,903 
n – število odgovorov, % – odstotek, p – statistična pomembnost 

 

Tabela 2 prikazuje način načrtovanja gibalne vadbe pri mlajših in starejših vzgojiteljicah. 

Tako mlajše (63,6 %) kot starejše (52,9 %) so v večini odgovorile, da gibalno vadbo 
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načrtujejo procesno. Glede na Fisherjev natančni test, s katerim smo preverjali statistično 

pomembne razlike, način načrtovanja gibalne aktivnosti ni statistično značilno povezan s 

starostno skupino (p = 0,903), torej ni mogoče trditi, da med starejšimi in mlajšimi vzgojitelji 

obstajajo statistično značilne razlike v načinu načrtovanja gibalne aktivnosti, kar naše 

hipoteze (vzgojiteljice, mlajše od 35 let, bolje poznajo procesno naravnani kurikulum) ne 

potrjuje. 

 

TABELA 3: NA KAKŠEN NAČIN NAČRTUJETE GIBALNO VADBO? 

 

Vse vzgojiteljice 

n % 

Ciljno 12 19,4 % 

Procesno 34 54,8 % 

Brez odgovora 16 25,8 % 

n – število odgovorov, % – odstotek 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da sicer večina (54,8 %) vzgojiteljic za načrtovanje gibalne vadbe 

uporablja procesno naravnan kurikulum, vendar ne več kot 80 %, s čimer našo hipotezo 

zavračamo (Delovni načrt v gorenjskih vrtcih se izvaja procesno). 

 

TABELA 4: ALI GIBALNO DEJAVNOST OTROK NAČRTUJETE? 

  

  

Mlajše Starejše 

n % n % 

Da 11 100 % 51 100 % 

Ne 0 0 % 0 0 % 

n – število odgovorov, % – odstotek 

 

Vseh 51 (100 %) starejših in 11 mlajših (100 %) vzgojiteljic  je na vprašanje, ali gibalno 

dejavnost otrok načrtujete, odgovorilo pritrdilno, kar potrjuje tretjo hipotezo. (Vzgojiteljice v 

gorenjskih vrtcih načrtujejo gibalne aktivnosti predšolskih otrok.) 
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SLIKA 1: V KATERI STAROSTNI SKUPINI DELAJO VZGOJITELJICE? 

 

Iz slike 1 je razvidno, da večina (68,6 %) starejših vzgojiteljic dela v drugi starostni skupini, 

29,4 % jih dela v prvi starostni skupini. Pri mlajših vzgojiteljicah je ta odstotek dokaj 

izenačen. V prvi starostni skupini dela 54,5 % vzgojiteljic, v starejši pa 45,5 %. 

 

 

SLIKA 2: KAKO POGOSTO VZGOJITELJICE ORGANIZIRAJO GIBALNO VADBO? 

 

Kot vidimo v sliki 2, je največ (45,1 %) starejših vzgojiteljic odgovorilo, da organizirajo 

gibalno vadbo enkrat na teden. Nekaj manj (43,1 %) jih je odgovorilo, da vadbo organizirajo 

večkrat na teden, 9,8 % jo organizira manj kot enkrat na mesec in 2,0 % enkrat na mesec. 

Večina (72,2 %) mlajših vzgojiteljic je odgovorila, da gibalno vadbo organizirajo več kot 

enkrat na teden, enkrat na teden jo organizira 18,2 % vzgojiteljic in enkrat na mesec 9,1 %. 
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SLIKA 3: ALI VZGOJITELJICE ZA OGREVANJE UPORABLJAJO GIMNASTIČNE VAJE? 

 

Iz slike 3 je razvidno, da večina (66,7 %) vzgojiteljic, ki so starejše od 35 let, za ogrevanje 

uporablja gimnastične vaje, 27,5 % se jih zanje ne odloča. Popolnoma nasprotno so se 

odločale mlajše vzgojiteljice, saj jih večina (63,6 %) gimnastičnih vaj za ogrevanje ne 

uporablja, 27,3 % pa se jih zanje odloči. 

 

 

SLIKA 4: KOLIKO MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OBIČAJNO ŽELIJO  RAZVIJATI V GLAVNEM CILJU GIBALNE URE? 

 

Kot vidimo na sliki 4, več kot pol (54,5 %) mlajših vzgojiteljic razvija eno motorično 

sposobnost, nekaj manj (45,5 %) jih razvija v glavnem cilju gibalne ure dve motorični 

sposobnosti. Največ (39,2 %) starejših vzgojiteljic je odgovorilo, da v glavnem cilju gibalne 

ure razvijajo dve motorični sposobnosti, nekaj manj (37,3 %) jih razvija eno, (23,5 %) pa jih 

razvija več kot dve motorični sposobnosti. 
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SLIKA 5: KATERIH METOD NE UPORABLJAJO PRI NAČRTOVANJU GIBANJA? 

  

Kot prikazuje slika 5, je največ (63,6 %) mlajših vzgojiteljic odgovorilo, da ne uporabljajo 

metode postaj, 9,1 % pa jih je odgovorilo, da ne uporabljajo nobene od naštetih metod. 

Metode postaj ne uporablja 29,4 % starejših vzgojiteljic, 9,8 % jih ne uporablja nobene od 

naštetih metod, 5,9 % ne uporablja metode igre in metode poligona. Razmeroma visok 

odstotek tako starejših (43,1 %) kot mlajših (27,3 %) vzgojiteljic na to vprašanje ni 

odgovorilo, kar bi lahko pripisali celo nepoznavanju katerekoli metode in posledično njihove 

neuporabe.   

 

 

SLIKA 6: MNENJE VZGOJITELJIC, KATERA MOTORIČNA SPOSOBNOST PREVLADUJE ZA METODIČNO ENOTO 

SKOKI PO ENI NOGI 
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Za vse gibalne naloge velja, da se z njimi razvija več gibalnih sposobnosti, ena pa med njimi 

prevladuje. Zato smo vprašanja zastavili tako, da so vzgojiteljice odgovorile na vprašanje, 

katera motorična sposobnost pri otroku prevladuje ob relativno dobro osvojeni gibalni nalogi. 

Kot vidimo, je s slike 6 razvidno, da je večina (78,4 %) starejših vzgojiteljic na vprašanje, 

katera motorična sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar le-ti 

izvajajo metodično enoto (skoki po eni nogi), odgovorila narobe. Pravilni odgovor (moč) je 

izbralo 2,0 % starejših. Prav tako je tudi večina (54,5 %) mlajših vzgojiteljic odgovorila 

narobe. Prav jih je odgovorilo 36,4 %. 

 

 

SLIKA 7: MNENJE VZGOJITELJIC, KATERA MOTORIČNA SPOSOBNOST PREVLADUJE ZA METODIČNO ENOTO 

KOTALJENJE PO KLANCU 

 

Kot vidimo na sliki 7, je večina (74,5 %) starejših in mlajših (63,6 %) vzgojiteljic na 

vprašanje, katera motorična sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar 

le-ti izvajajo metodično enoto (kotaljenje po klancu), odgovorila narobe. Pravilni odgovor 

(ravnotežje) je izbralo 27,3 % mlajših vzgojiteljic in le 2,0 % starejših. 

 

27,3% 

63,6% 

9,1% 
2,0% 

74,5% 

23,5% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Prav Narobe Brez odgovora

Mlajše Starejše



 

27 

 

 

SLIKA 8: MNENJE VZGOJITELJIC, KATERA MOTORIČNA SPOSOBNOST PREVLADUJE ZA METODIČNO ENOTO 

SKOKI SKOZI KOLEBNICO 

 

S slike 8 je razvidno, da je večina (49,0 %) starejših in (63,6 %) mlajših vzgojiteljic na 

vprašanje, katera motorična sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar 

le-ti izvajajo metodično enoto (skoki skozi kolebnico), odgovorila narobe. Pravilni odgovor 

(koordinacija) je izbralo 27,3 % mlajših in 27,5 % starejših vzgojiteljic. 

 

 

SLIKA 9: MNENJE VZGOJITELJIC, KATERA MOTORIČNA SPOSOBNOST PREVLADUJE ZA METODIČNO ENOTO SKOK 

V DALJINO Z MESTA 

 

Kot vidimo na sliki 9, je večina (52,9 %) starejših in mlajših (54,5 %) vzgojiteljic na 

vprašanje, katera motorična sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar 

le-ti izvajajo metodično enoto (skok v daljino z mesta), izbrala pravilni odgovor (moč). 

Narobe je odgovorilo 25,5 % starejših in 36,4 % mlajših vzgojiteljic. 

 

27,3% 

63,6% 

9,1% 

27,5% 

49,0% 

23,5% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Prav Narobe Brez odgovora

Mlajše Starejše

54,5% 

36,4% 

9,1% 

52,9% 

25,5% 
21,6% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Prav Narobe Brez odgovora

Mlajše Starejše



 

28 

 

 

SLIKA 10: MNENJE VZGOJITELJIC, KATERA MOTORIČNA SPOSOBNOST PREVLADUJE ZA METODIČNO ENOTO  

IGRICA LOVLJENJA 

 

S slike 10 je razvidno, da je večina (66,7 %) starejših in (72,7 %) mlajših vzgojiteljic na 

vprašanje, katera motorična sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar 

le-ti izvajajo metodično enoto (igrica lovljenja), izbrala nepravilni odgovor. Pravilni odgovor 

(koordinacija) je izbralo 27,3 % mlajših in le 9,8 % starejših vzgojiteljic. 
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7 RAZPRAVA 

Namen našega raziskovanja je bil analizirati načrtovanje gibalnih aktivnosti predšolskih otrok 

v kranjskih vrtcih. Vzorec je obsegal 86 vprašalnikov, vrnjenih je bilo 62, kar predstavlja 72,1 

% realizacijo vzorca.  

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop se je nanašal na splošne podatke 

(demografski podatki, zaključek šolanja, delovna doba), drugi sklop pa na podatke, iz katerih 

smo razbrali vrsto načrtovanja gibalne aktivnosti ter poznavanje samega procesnega 

načrtovanja. 

 

Ustrezna gibalna aktivnost je logična odločitev vsakega posameznika in nujna sestavina v 

kurikulumu za vrtce. Ker se oblikovanje načina življenja začne že v zgodnjem otroštvu, je 

vloga ožjega okolja, še posebno staršev in vzgojiteljev, ključna pri razvoju otrokovega 

vedenjskega sloga in posledično tudi kakovosti njegovega življenja (Zajec, 2009).  

 

V naši raziskavi ima največ (62,9 %) anketiranih vzgojiteljic daljšo delavno dobo od 20 let, 

27,5 % pa jih je zaposlenih do 5 let. Podobno starostno strukturo vzgojiteljic smo zasledili 

tudi pri pregledu ostale literature. Bele (2010) navaja, da ima kar 75 % anketiranih vzgojiteljic 

daljšo delovno dobo od 20 let in 15 % do 5 let. Ropoša (2011) ugotavlja podoben starostni 

vzorec, v katerem je imelo 58,1 % vzgojiteljic delovno dobo večjo od 20 let in 14,4 % do 5 

let. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Kračunova (2010), ki navaja, da ima večina (55,2 

%) vzgojiteljic delovno dobo nad 20 let in 15,5 % do 5 let. 

 

V naši raziskavi smo ugotovili, da večina (68,6 %) starejših vzgojiteljic dela v drugi starostni 

skupini, 29,4 % jih dela v prvi starostni skupini. Pri mlajših vzgojiteljicah je ta odstotek dokaj 

izenačen. V prvi starostni skupini dela 54,5 % vzgojiteljic, v starejši pa 45,5 %.  

 

Vseh 51 (100 %) starejših in 11 mlajših (100 %) vzgojiteljic je na vprašanje, ali gibalno 

dejavnost otrok načrtujete, odgovorilo pritrdilno, s čimer smo potrdili tudi našo hipotezo. 

(Vzgojiteljice v gorenjskih vrtcih načrtujejo gibalne aktivnosti predšolskih otrok.) Tudi pri 

pregledu literature (Bele, 2010; Ropoša, 2011; Rak, 2011; Kračun, 2010; Erdelji, 2011; 

Boršak, 2011; Močnik, 2011; Brumec, 2011) smo ugotovili, da večina vzgojiteljic gibalno 

aktivnost načrtuje. 
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Procesno-razvojni model vzgoje se je pojavil v vzgojni teoriji v zadnjih tridesetih letih. Gre za 

kompleksen model, ki ga ne smemo postaviti na sredino med represivno in permisivno 

vzgojo. Vključuje obojestransko komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom, fleksibilno 

načrtovanje kurikuluma, kjer sodelujejo vzgojitelji, starši in otroci (Kroflič, 1997). V naši 

raziskavi so tako mlajše (63,6 %) kot starejše (52,9 %) vzgojiteljice na vprašanje, na kakšen 

način načrtujejo gibalno aktivnost, v večini odgovorile, da procesno. Glede na Fisherjev 

natančni test statistično pomembnih razlik med omenjenima skupinama nismo ugotovili (p = 

0,903). 

 

Gibalna aktivnost je pomemben dejavnik otrokovega zdravja in razvoja, saj vsakodnevne 

gibalne aktivnosti ter igre omogočajo vzpostavljanje biološkega ravnotežja v otroškem 

organizmu in s tem tudi pravilno rast in razvoj (Pušnik, 2013, v Johnston, Burns, Brauer in 

Richardson, 2002). Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsakodnevno 60 minutno 

gibalno aktivnost, vendar ima lahko pozitiven vpliv na otrokov razvoj samo tista gibalna 

aktivnost, ki je ustrezna po pogostosti, obliki in vsebini. Številne objavljene študije pa 

navajajo, da večina otrok ne dosega okvirnih priporočil gibalne aktivnosti (Roberts idr., 

2004), ki so nujne za njihov skladen celostni razvoj. V naši raziskavi je največ (45,1 %) 

starejših vzgojiteljic odgovorilo, da gibalno vadbo organizirajo enkrat na teden, medtem ko jo 

največ (43,1 %) mlajših vzgojiteljic organizira večkrat na teden. Raziskava, ki jo je opravila 

Rostohar (2010), je pokazala, da izobrazba in delovna doba vzgojiteljic ne vplivata na 

pogostnost izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu.  

 

Ker se še uči zadrževati položaj telesa, oddati in sprejeti silo in še ni sposoben pravega 

zaporedja, otrok ne zmore optimalnih, natančnih in enakih gibanj. Gibljivost je pri 

predšolskem otroku nesmiselno povečevati, saj je v tem obdobju maksimalno gibljiv (Cemič, 

1997). Zato gimnastične vaje niso primerne za predšolske otroke, saj so le-ti še v temeljni 

gibalni fazi. Večina (66,7 %) starejših vzgojiteljic iz naše raziskave uporablja kot obliko 

ogrevanja gimnastične vaje, medtem ko se največ (63,6 %) mlajših zanje ne odloča.  

 

V kolikor želimo doseči cilje na motoričnem, kognitivnem, čustveno-socialnem področju, 

moramo otroku ponuditi raznolike vsebine ob uporabi ustreznih metod dela (Kremžar, 1992). 

Cemičeva (1997) poleg metode igre govori tudi o metodi poligona in metodi postaj kot o 

možnih učnih metodah na področju gibanja v predšolskem obdobju. Na vprašanje, katerih 
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metod (igra, postaja, poligon) ne uporabljajo pri načrtovanju gibanja, je največ tako mlajših  

(63,6 %) kot starejših (29,4 %) vzgojiteljic odgovorilo, da ne uporabljajo metode postaj. 

 

Če želimo pri otroku razvijati določeno motorično sposobnost, potem se nanjo osredotočimo 

in jo razvijamo. Največ (54,5 %) mlajših vzgojiteljic se odloča za razvijanje ene motorične 

sposobnosti, medtem ko se največ (39,2 %) starejših odloča za dve. 23,5 % starejših 

vzgojiteljic razvija v glavnem cilju gibalne ure več kot dve motorični aktivnosti.  

 

V predšolskem obdobju je gibalni razvoj intenziven (Videmšek in Jovan, 2002), ni pa 

enakomeren in enak pri vseh otrocih. To pomeni, da lahko z enakimi gibalnimi nalogami 

otrok razvija različne gibalne sposobnosti. Npr. dokler otrok ne zna skakati po eni nogi, je to 

bolj prestopanje in rušenje težišča, v tem primeru skoki po eni nogi vplivajo na ravnotežje, ko 

pa otrok osvoji skok, pa so zaporedni skoki gibalna vaja za razvoj moči. Pri vprašanju, 

zapišite prevladujočo motorično sposobnost, ki prevladuje pri otroku v starosti od 3 do 4 let, 

kadar le-ti izvajajo naslednje metodične enote, so morale vzgojiteljice v naboru večih 

možnosti izbrati pravilen odgovor za določeno trditev. Razen pri trditvi »skok v daljino z 

mesta«, kjer so v večini odgovorile pravilno tako mlajše (54,5 %) kot starejše (52,9 %) 

vzgojiteljice, so pri vseh ostalih trditvah odgovarjale nepravilno. 
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8 SKLEP 

Gibalna aktivnost je bila in je še vedno zelo osnovna in nujno potrebna  za  naš zdrav način  

življenja. Pomembna je za naše telesno in psihično zdravje, po njej smo zadovoljni, srečni in 

na koncu tudi družbeno bogatejši. Otrok se rodi in nato je do svojega prvega leta zelo aktiven, 

saj spozna, da se lahko sam prosto premika, pri tem se plazi, lazi, pleza, teče … Skrb odraslih 

in vzgojiteljev je, da pri otroku spodbujajo to naravno početje in seveda, da so jim za vzor.  

 

V naši raziskavi je večina starejših vzgojiteljic odgovorilo, da gibalno vadbo organizirajo 

enkrat na teden, nekaj manj pa se jih je opredelilo, da jo organizirajo večkrat na teden. Mlajše 

vzgojiteljice so v večini odgovarjale, da gibalno vadbo organizirajo večkrat na teden. Zelo 

pomembno je, da so otroci gibalno aktivni enkrat na dan, saj so poleg tega, da urijo svoje 

motorične sposobnosti, po aktivnosti veliko bolj osredotočeni na ostale stvari, saj odvečno 

energijo porabijo med gibalnimi igrami. Mislimo, da mlajše vzgojiteljice bolj pogosto 

organizirajo gibalno aktivnost, ker so kot mlajše bolj aktivne in v tej smeri morda tudi bolj 

izobražene. Naše razmišljanje potrjuje tudi že narejena raziskava s tega področja, ki dokazuje, 

da  so mlajše vzgojiteljice bolj aktivne pri izvajanju gibalnih aktivnosti (Rak, 2011).  

 

Velika večina mlajših vzgojiteljic in nekaj manj starejših, je odgovorila, da gibalne aktivnosti 

načrtujejo procesno. Takšen rezultat smo pričakovali in ga bili veseli, saj se danes veliko 

govori in nekaj tudi raziskuje o razumevanju in upoštevanju procesno naravnanega 

kurikuluma. Res pa je, da z našo raziskavo in odgovori težko pritrdimo tem rezultatom, saj bi 

bila potrebna veliko bolj razširjena, natančna in mogoče bolj osebna, neposredna raziskava, 

podobna tisti, ki se trenutno pod vodstvom Gregorčeve in Cemičeve izvaja v vrtcu H. C. 

Andersena. 

 

Razmeroma visok odstotek tako starejših kot mlajših vzgojiteljic na vprašanje, katerih metod 

ne uporabljajo pri načrtovanju gibanja, ni odgovorilo. Večina mlajših je odgovorila, da ne 

uporablja metode postaj. Skoraj polovica starejših in nekaj manj kot četrtina mlajših 

vzgojiteljic na to vprašanje ni odgovorila. Mogoče je temu tako zaradi vprašanja, ki je bilo 

nikalno in so se zaradi tega zmedle in rajši niso odgovorile ali celo nepoznavanju katerekoli 

metode in posledično njihove neuporabe.   
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Starejše vzgojiteljice se za gimnastične vaje kot obliko ogrevanja odločajo v večini, medtem 

ko se mlajše v večini zanje ne odločijo. Menim, da je temu tako, ker so bile mlajše 

vzgojiteljice na fakultetah seznanjene z novimi spoznanji. Gimnastične vaje so strokovno 

neutemeljene, so metode odraslega človeka, ki so se nekritično prenesle na otroke. Zato bi se 

morali vzgojitelji predšolskih otrok vprašati, preden jih izvajajo, če so sploh smiselne, saj ne 

izhajajo iz otrok.  

 

Glede na rezultate naše ankete se mlajše vzgojiteljice bolj nagibajo k razvijanju ene motorične 

sposobnosti v glavnem cilju gibalne ure, medtem ko so starejše malenkost bolj nagnjene k 

razvijanju dveh in več motoričnih sposobnosti. Glede na rezultate je razvidno, da so mlajše 

vzgojiteljice bolje seznanjene in podučene z novostmi na področju gibanja kot starejše. To 

pripisujem kasnejšemu zaključku šolanja ter dejstvu, da se starejše premalo izobražujejo na 

področju gibanja oziroma so pri uvajanju sprememb in novitet bolj odklonilne, ker so njihove 

navade že ukoreninjene (prikriti kurikulum). 

 

Pri vprašanju, naj zapišejo prevladujočo (samo eno) motorično sposobnost, ki prevladuje pri 

otroku v starosti od 3 do 4 let, kadar le-ti izvajajo naslednje metodične enote, so tako mlajše 

kot starejše vzgojiteljice večinoma odgovarjale napačno. Kot smo razložili že v razpravi, je v 

predšolskem obdobju gibalni razvoj otroka intenziven, ni pa enakomeren in enak pri vseh 

otrocih. To pomeni, da lahko z enakimi gibalnimi nalogami otrok razvija različne gibalne 

sposobnosti, kar lahko razloži nekaj napačnih odgovorov, ne pa vseh. Tu se poraja dvom o 

zadostnem poznavanju motoričnih sposobnosti otrok in poznavanju ter uporabi omenjenih 

metod dela. 

 

V naši raziskavi in pri pregledu literature smo ugotovili, da ima večina vzgojiteljic delovno 

dobo daljšo od 20 let. Mogoče bi bilo vredno narediti raziskavo na nacionalnem nivoju in 

postopoma razmišljati o pomlajevanju kadra oziroma o bolj ustreznem izobraževanju, ki bo 

prineslo rezultate v prid boljšemu, ustreznejšemu in bolj procesnemu načrtovanju. 
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10 PRILOGE 

Spoštovani! 

Sem Mateja Žižek in sem študentka dodiplomskega študija predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru diplomskega dela z naslovom Načrtovanje 

gibalnih aktivnosti predšolskih otrok v gorenjski regiji želim izvesti raziskavo na to 

temo. 

Z anketnim vprašalnikom, ki je pred vami, bi pridobila dragocene podatke, zato vas 

vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Pridobljeni podatki služijo zgolj v raziskovalne namene. 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je prostovoljno, anketa je anonimna, pridobljene 

podatke pa bomo uporabili izključno za namen izdelave diplomske naloge. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem! 

1. Starost 

_______ let   

2. Spol   

1. Ženska 

2. Moški 

3. Zaključek šolanja  

Leto _______ 

4. Koliko let ste zaposleni kot vzgojitelj predšolskih otrok?  

_______ let 

5. V kateri starostni skupini delate?   

1. Prva starostna skupina 

2. Druga starostna skupina 

6. Redna, načrtovana, sistematična in vodena gibalna aktivnost ima pomemben pomen 

v razvoju predšolskega otroka.  

(Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam in 5 se  popolnoma strinjam, 

obkrožite svoje strinjanje s trditvijo.) 

1 2 3 4 5 
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7. Ali gibalno dejavnost otrok načrtujete?    

1. Da  

2. Ne 

8. Kolikokrat na mesec organizirate gibalno vadbo?   

_______ krat 

9. Na kakšen način načrtujete gibalno aktivnost?   

1. Ciljno (imam točno določen cilj, konkreten, uresničljiv in preverljiv, npr. naučiti 

drsalni korak pri rolanju) 

2. Procesno (imam široko zastavljen cilj, ki temelji na razvojnem obdobju in procesu 

samem) 

10. Ali za ogrevanje uporabljate gimnastične vaje?     

1. Da 

2. Ne 

11. Katere od naštetih metod dela NE uporabljate pri načrtovanju gibanja?  

(Možnih je več odgovorov.) 

1. Metoda igre   

2. Metoda postaj   

3. Metoda poligona  

12. Prosim, zapišite prevladujočo (samo eno) motorično sposobnost, ki prevladuje pri 

otroku v starosti od 3‒4 let kadar le-ti izvajajo naslednje metodične enote:  

(Izbirajte med motoričnimi sposobnostmi: moč, hitrost, koordinacija, ravnotežje, 

gibljivost in preciznost.) 

 Skoki po eni nogi           ___________________    

 Kotaljenje po klancu      ___________________   

 Skoki skozi kolebnico   ___________________   

 Skok v daljino z mesta  ___________________   

 Igrica lovljenja              ___________________   
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13. Koliko motoričnih sposobnosti običajno želite razvijati v glavnem cilju gibalne ure?                                                    

1. Eno 

2. Dve 

3. Več kot dve  

14. Prosim ocenite naslednje trditve.   

(Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni se nikakor ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam, 

obkrožite svoje strinjanje s trditvijo.) 

a. »Pravilno organizirana gibalna dejavnost otrok v predšolskem obdobju je pomembna tako 

za gibalni kot mentalni razvoj otroka.«   

1 2 3 4 5 

b. »Igra je pomembna pri načrtovanju gibalnih aktivnosti otrok v predšolskem obdobju.« 

1 2 3 4 5   

15. Na prostor spodaj lahko napišete mnenje o vprašalniku, raziskavi, problemih, ki bi 

jih v vprašalniku morda morala zajeti, in podobno …  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


