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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti 

med predšolskimi otroki, ki obiskujejo tečaj plezanja, in med predšolskimi otroki, ki 

plezalnega tečaja ne obiskujejo. Želeli smo tudi analizirati razlike v gibalni 

učinkovitosti med spoloma. 

Za testiranje otrok smo uporabili test MOT 4–6, ki vsebuje 18 gibalnih nalog. Vsaka 

naloga se ocenjuje po tristopenjski lestvici (0, 1 ali 2 točki), seštevek vseh točk pa 

predstavlja gibalno učinkovitost posameznega otroka. Vzorec merjencev je zajemal 60 

otrok, od tega je 30 otrok obiskovalo tečaj plezanja, 30 pa ne. Podatke smo zbirali od 

januarja do marca 2014. 

Dobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Za osnovne statistične 

parametre smo uporabili deskriptivno statistiko, povezave med skupinama spremenljivk 

pa smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Statistično značilnost smo preverjali na 

ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 

Analize rezultatov so pokazale, da imajo otroci, ki obiskujejo tečaj plezanja, višjo 

gibalno učinkovitost kot otroci, ki le-tega ne obiskujejo, kar kaže na pozitiven vpliv 

športnega plezanja pri predšolskih otrocih. Razlike med dečki in deklicami pa se niso 

izkazale za statistično pomembne.  

 

 

Ključne besede: gibalna učinkovitost, motorične sposobnosti, plezanje, predšolski 

otroci. 
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SUMMARY 

 

The diploma thesis aimed at establishing whether there were differences in motor 

efficiency between pre-school children attending climbing courses and pre-school 

children not attending climbing courses. Moreover, it was analysed whether there were 

differences in the motor efficiency between the sexes. 

The practical part of the thesis was based on a MOT 4-6 test, which included 18 

movement exercises. Each exercise was assessed by a three-step scale (0, 1 or 2 points), 

whereby the sum of all points indicated the movement efficiency of each child. Included 

in the sample were 60 children, of which half were attending climbing courses. Data 

were collected between January 2014 and March 2014. 

The resulting data were analysed with the SPSS statistical programme. Descriptive 

statistics was used for basic statistical parameters while the links between the two 

groups of variables were examined using a t-test for independent samples. The 

statistical significance was examined at the level of a five percent risk (p ≤ 0,05). 

The analysis of the results showed higher motor efficiency in children attending 

climbing courses compared to those not attending such courses, which demonstrated a 

positive impact of sport climbing on pre-school children. The differences between the 

boys and girls, however, did not prove statistically significant.  

 

 

Key words: motor efficiency, motor skills, climbing, pre-school children 
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1 UVOD 

 

Otrok z gibanjem razvija in krepi svoje telo, usklajuje motoriko, uri spretnosti in ob tem 

občuti ugodje, veselje ter gradi zaupanje vase. Gibanje mu omogoča raziskovanje in 

spoznavanje sveta okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za 

presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter 

dojema prostor in čas (Videmšek in Višinski, 2001). 

Gibalna učinkovitost človeka je produkt usvojenosti gibanja in gibalnih sposobnosti. Če 

je bil otrok v predšolskem obdobju deležen obsežnih in dovolj kakovostnih gibalnih 

spodbud ter je usvojil osnovna naravna gibanja (hoja, tek, plazenje, plezanje, skakanje), 

bo lahko v nadaljnjih obdobjih razvijal zapletena in svojevrstna gibanja ter polnil 

gibalni spomin (Škof, 2007). 

Motorično učenje je proces, ki pri otrocih ni »nikoli dokončan«. Motorične izkušnje se 

namreč z učenjem, ponavljanjem in utrjevanjem nadgrajujejo ter izboljšujejo. Zato se 

pri tem upravičeno sprašujemo, ali otroke učiti čim bolj splošnih in osnovnih motoričnih 

sposobnosti, ali jih čim prej začeti seznanjati s svojevrstnimi motoričnimi izkušnjami. 

Rajtmajer (2011) navaja, da šele sistematična, svojevrstna, športno-rekreativna telesna 

vadba pri otrocih razvija telo in organe. Pomembno je delovanje na pospeševanju 

razvoja, kar lahko dosežemo le z ustreznimi gibalno-športnimi vsebinami. 

Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin in Jereb (2012) pravijo, da je plezanje filogenetsko 

starejše od hoje, z njim pa lahko spreminjamo raven gibalnih sposobnosti in 

morfoloških značilnosti. Otrokom je plezanje še posebej v veliko veselje. Opazimo ga 

takoj, ko obvlada lazenje in ga radovednost s tal preusmeri k raziskovanju više ležečega. 

Plezanje v pravem pomenu besede pa otrok razvije, ko shodi ter postane močnejši in 

okretnejši. S plezanjem otroci razvijajo predvsem moč, koordinacijo in ravnotežje, kar 

je za njih še posebej pomembno (Videmšek in Višinski, 2001). 

Športno plezanje postaja vedno bolj priljubljena oblika športne vadbe in je v zadnjih 

letih doživela velik razvoj. Primerno je praktično za vse, tudi za predšolske otroke. 



2 

 

V tem diplomskem delu smo zato želeli raziskati, ali je gibalna učinkovitost otrok, ki 

obiskujejo tečaj plezanja, zavoljo dodatnih spodbud in pozitivnih lastnosti plezanja, 

večja od gibalne učinkovitosti otrok, ki tega niso deležni.   
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2  PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

 

Gibalni razvoj je sestavni del človekovega razvoja in proces, v katerem otrok razvija 

gibalne sposobnosti ter pridobiva gibalne spretnosti in vzorce (Škof, 2007).  

V prvih letih otrokovega življenja gibalni razvoj poteka v cefalo-kavdalni smeri (od 

glave navzdol) in v proksimo-distalni smeri (od hrbtenice navzven). Ravno v tem 

obdobju je najbolj izrazit in poteka v različnih fazah. Refleksna gibalna faza poteka v 

prenatalnem obdobju in do enega leta starosti, rudimentarna gibalna faza v obdobju od 

rojstva do drugega leta starosti, med drugim in sedmim letom, poteka temeljna gibalna 

faza, po sedmem letu starosti pa nastopi specializirana gibalna faza (Videmšek in Pišot, 

2007). V tem diplomskem delu se bomo osredotočili na otroke v temeljni gibalni fazi 

(od 4. do 6. leta starosti).  

Otrok z gibanjem razvija in krepi svoje telo, usklajuje motoriko, uri spretnosti in ob tem 

občuti ugodje, veselje ter gradi zaupanje vase. Gibanje mu omogoča raziskovanje in 

spoznavanje sveta okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za 

presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter 

dojema prostor in čas (Videmšek in Višinski, 2001). 

Zurc (2008) navaja, da so nekateri avtorji mnenja (npr. Marentič Požarnik, 1995), da je 

gibalno področje otrokovega razvoja bolj tesno kot katero koli drugo, povezano z vsemi 

ostalimi razvojnimi področji. Učenje tudi najmanjše in vsakdanje gibalne spretnosti, pri 

otroku ob določeni telesni razvitosti, zahteva namreč intelektualno razvitost ter socialno 

in čustveno zrelost. 

Otrok do tretjega leta uspe usvojiti vse naravne oblike gibanja: hojo, tek, skoke, 

poskoke, plazenje, lazenje, dviganje, nošenje, potiskanje,  plezanje ... Osnovnih gibalnih 

vzorcev se torej pri normalnem razvoju ni treba učiti, saj se pojavijo samodejno in na 

določeni razvojni stopnji.  
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2.2 ZNAČILNOSTI MOTORIČNEGA RAZVOJA 

 

Za motorični razvoj so značilne dinamične in večinoma nepretrgane spremembe v 

motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti in gibalnih 

spretnosti. Na sam proces vplivata genetika in okolje. Genski dejavniki so odločilni za 

živčno-mišično zorenje, morfološke in fiziološke značilnosti ter tempo rasti in zorenja. 

Med okoljskimi dejavniki pa imajo največji pomen predhodne motorične izkušnje in 

pridobivanje novih motoričnih izkušenj (Pišot in Planinšec, 2005). 

Pišot in Planinšec (2005) menita, da je pomemben del motoričnega razvoja razvoj 

motoričnih sposobnosti, ki je sicer neprekinjen proces, vendar so zanj značilna občasna 

obdobja upadanja sposobnosti in stagnacij. Navajata tudi, da je razvoj hitrosti in 

koordinacije v zgodnjem otroštvu zelo intenziven, razvoj moči, gibljivosti, ravnotežja in 

vzdržljivosti pa počasnejši. 

Tako kot vsak razvoj mora tudi motorični skozi določene faze, ki jih ne moremo 

prehitevati. Pomembno je, da ima otrok čas opazovati in se prenoviti. Tej fazi sledi 

začetna vadba, kjer si otrok ustvari lastno predstavo o gibanju, pri čemer je visoko 

miselno aktiven in porabi veliko energije, zaradi veliko odvečnih gibov, prav tako pa 

želi te gibe izvesti kar se da pravilno. Otrok v tej fazi usvoji grobo obliko izvedbe 

gibanja. Sledi nadgradnja, katere cilj sta utrditev pravilnih gibov in izbris odvečnih. 

Zelo pomemben je tudi nadzor učitelja, ki otroka popravlja, ga motivira, spodbuja 

vztrajanje pri popravljanju in poskuša zagotoviti napredek. Začetni vadbi sledi osnovna, 

za katero je značilna avtomatizacija sestavljenih oblik gibanja. Otrokovo gibanje postaja 

vse bolj tekoče in racionalno, izvedba poteka podzavestno, otrok pa je sposoben sam 

prepoznati napake in jih popravljati. Zaključna faza je zadnja faza psihomotoričnega 

učenja. Otrok obvlada gibanje v različnih, večinoma oteženih, okoliščinah, s čimer 

dosežemo optimalno gibanje v običajnih okoliščinah (Videmšek in Pišot, 2007). 

Spodbujanje motoričnega razvoja je ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu, saj 

otroku zagotavlja pridobivanje motorične kompetence, ki pomembno vpliva na druga 

razvojna področja, motorične sposobnosti pa so temelj za izvajanje različnih gibalnih 

spretnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 
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2.2.1 Motorične in funkcionalne sposobnosti otrok 

 

Sposobnosti so naravne danosti človeka. Po eni strani so prirojene, po drugi pa 

pridobljene. Ob normalni rasti in razvoju se bodo lahko sposobnosti razvile do stopnje, 

ki je človeku dana že ob rojstvu. Seveda pa se to stopnjo z ustrezno gibalno aktivnostjo 

(treningom) tudi preseže (Pistotnik, 1999). 

Motorične sposobnosti so zmožnosti, ki omogočajo udejanjenje gibalnih nalog, so 

merljive, na njihovi osnovi pa lahko tudi primerjamo dva subjekta v uspešnosti izvedbe 

določene gibalne naloge (Videmšek in Pišot, 2007). 

V osnovi obstaja šest motoričnih sposobnosti, in sicer: 

 moč, 

 gibljivost, 

 koordinacija, 

 ravnotežje, 

 hitrost in 

 preciznost. 

Pomembno vlogo pri gibalni učinkovitosti pa ima tudi funkcionalna sposobnost, ki je: 

 vzdržljivost. 

Odvisna je predvsem od dobrega delovanja srčnega in krvožilnega sistema (Pistotnik, 

1999). 

Zgoraj navedene gibalne sposobnosti lahko tako razdelimo za odrasle, model pa je 

včasih premalo kritično vpeljan v predšolsko obdobje, kjer je razvoj bolj svojevrsten. 

 

MOČ  

Moč je sposobnost za učinkovito delovanje proti zunanjim silam, pri čemer  

uporabljamo silo mišic (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003). Brez lastne sile mišic 

ni aktivnega gibanja človeka v prostoru. Mišična sila je zunanji izraz za pretvarjanje 
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kemične energije v mišici, in sicer v mehansko in toplotno energijo. Najpogostejše 

zunanje sile, proti katerim mora telo delovati z lastno silo, so (Pistotnik, 1999): 

 sila gravitacije, ki telo potiska k tlom – masa telesa in masa predmetov, s 

katerimi človek rokuje (npr. ohranjanje pokončne drže telesa), 

 sila vztrajnosti lastnega telesa ali predmetov, s katerimi rokuje, in sredobežne 

sile, ki se pojavljajo pri gibanju z večjo hitrostjo po krožnici, 

 sila trenja, ki predstavlja odpor snovi, skozi katerega ali po katerem se telo 

giblje (zrak, voda, pesek, sneg, parket ...) in 

 sila partnerja/nasprotnika, ki deluje na telo posameznika (judo, karate, hokej, 

...). 

Moč ima sorazmerno nizek povprečen količnik prirojenosti, v veliki meri jo je namreč 

možno natrenirati (prib. 50 %). 

Pistotnik (1999) navaja dve obliki mišičnega napenjanja. Mišica se lahko krajša (se 

krči) ali pa se kljub napetosti podaljšuje (popušča), kar imenujemo dinamično ali 

izotonično mišično napenjanje (npr. počep in vzravnava). V primeru, da mišica miruje, 

torej ne spreminja svoje dolžine, čeprav se v njej povečuje napetost, pa to mišično 

napenjanje imenujemo statično ali izometrično napenjanje (npr. vesa v zgibi). 

Moč delimo na tri pojavne oblike (Videmšek in Pišot, 2007), in sicer: 

 eksplozivna moč, 

 repetitivna moč in 

 statična moč. 

Akcijske pojavne oblike se delijo še po topološkem kriteriju na moč rok, moč trupa in 

moč nog. 

Moč pri plezanju spada med najpomembnejše motorične sposobnosti, saj je potrebna pri 

vsakem plezalnem gibu. Pri delu z otroki moramo biti pozorni, da ima vadba moči 

dinamičen značaj in je poudarek na razvoju moči celotnega telesa. Prav tako naj otroci 

med vadbo za moč premagujejo predvsem lastno težo, vse skupaj pa naj poteka preko 

igre in naravnih oblik gibanja (Moscha, 2008).  
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Eksplozivna moč  

Je sposobnost za maksimalen, kratkotrajen začetni pospešek telesa v prostoru ali pri 

delovanju na predmete v okolici (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003). Pri plezalcih 

pride do izraza pri dinamičnih gibih ali ob zdrsu, ko želijo padec preprečiti s hitrim 

gibom (Moscha, 2008).  

Repetitivna moč 

Je sposobnost za dlje časa trajajočo dejavnost, ki zahteva neprestano krčenje in 

sproščanje mišic. Pojavlja se pri izvajanju cikličnih gibanj, kot so hoja, tek, plavanje, 

kolesarjenje itd. (Videmšek in Pišot, 2007).  

Statična moč 

Je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja med 

obremenitvijo (Videmšek in Pišot, 2007). Pri plezanju pride do izraza med držanjem 

oprimkov, pri vztrajanju v plezalnih položajih in pri različnih vesah. Poudariti pa je 

treba, da se pri predšolskih otrocih izogibamo statičnega naprezanja. 

  

GIBLJIVOST 

Je sposobnost doseganja maksimalnih obsegov (amplitud) gibov in je pomemben 

dejavnik optimalne telesne pripravljenosti v športu in življenju nasploh. Stopnja 

prirojenosti je sorazmerno nizka, zato jo v večji meri lahko razvijemo, vendar upada z 

odraščanjem (Videmšek in Pišot, 2007). 

V predšolskem obdobju je gibljivost maksimalna, zato jo je nesmiselno posebej 

razvijati. 

Topološka delitev gibljivosti (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003): 

 gibljivost ramenskega obroča, 

 gibljivost hrbtenice (trupa), 

 gibljivost kolčnega sklepa, 

 gibljivost zapestja in 

 gibljivost skočnega sklepa. 
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Ločimo statično gibljivost, za katero je značilno zadrževanja maksimalne amplitude 

giba, in dinamično gibljivost, s katero dosežemo maksimalno amplitudo. Slednja je 

lahko pasivna, amplitudo dosežemo z zunanjimi vplivi (partner, lastna roka), ali 

aktivna, maksimalno amplitudo dosežemo z lastno mišično silo (Videmšek in Pišot, 

2007). 

Plezalci gibljivost potrebujejo predvsem za visoko stopanje, križne gibe rok, 

iztegovanje, najboljšo postavitev težišča blizu skale pri plezanju v navpičnih ploščah, za 

učinkovito uporabo položajev za počivanje in zaščito pred poškodbami (Goddar in 

Neumann, 1999). 

 

KOORDINACIJA 

Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih 

nalog (Pistotnik, 1999). Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: pravilnost, 

pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. Izraznost koordinacije je v največji 

meri odvisna od dobrega delovanja centralno-živčnega sistema, vendar je kljub 

raziskavam še vedno neznanka (Videmšek in Pišot, 2007). 

Razvoj koordinacije se prične že v fetalnem obdobju, saj plod že pridobiva prve gibalne 

izkušnje. Najbolj dojemljivi za sprejem raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo 

združevanje v gibalne strukture na višji ravni pa so v obdobju do šestega leta starosti 

(Pistotnik, 1999). 

Ta motorična sposobnost je povezana z vsemi ostalimi sposobnostmi, ki morajo biti 

ustrezno razvite, da se le-ta izrazi preko njih na višji ravni. Otrok, ki nima ustrezno 

razvitih koordinacijskih sposobnosti, je nespreten, negotov, počasi pridobiva nove 

gibalne vzorce in nenehno išče pomoč, kar se odraža tudi na čustvenem in socialnem 

razvoju otroka (Videmšek in Pišot, 2007). 

Cemič in Zajec (2011; v Pistotnik, 2003) navajata več vidikov koordinacije, in sicer: 

 hitrost učenja in izvajanja zapletenih gibalnih nalog, 

 agilnost (hitra sprememba smeri gibanja), 

 timing (pravočasnost), 

 koordinacijo v ritmu in 
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 gibalno reševanje prostorskih problemov. 

Našteti vidiki kažejo na zahtevno gibalno delovanje. Potrebni so sposobnost sprejema 

informacij, njihova predelava, izdelava in izvršitev programa ter zadrževanje informacij. 

Pri razvoju so pomembni tudi nemotorični dejavniki, in sicer: prostorska orientacija, 

vizualizacija, zaznavanje globine, zaznavanje različnih oblik in likov, dojemajoča 

hitrost ter logične povezave. Koordinirano gibanje prepoznamo v uskladitvi gibov v 

prostoru in času, za kar so potrebni zavedanja lastnega telesa, zavedanje smeri in 

zavedanje telesa v prostoru (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003). 

Moscha (2008) meni, da je dobro koordinirano gibanje tisto, pri katerem si zaporedne 

faze sledijo harmonično, brez vključevanja nepotrebnih mišičnih skupin in uporabe 

odvečne moči. Vse to je zelo pomembno tudi pri plezanju, saj ima plezalec z več 

gibalnimi izkušnjami več možnosti, da uspešno prepleza zanj povsem nov plezalni 

problem. 

Zelo pomembno je, da vadba športnega plezanja čim dlje ostane v obliki gibalnih iger, 

ki naj vsebujejo čim več različnih gibalnih nalog, v katere počasi vpletamo vse težje 

plezalne prvine. 

 

RAVNOTEŽJE  

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, ki so potrebni, da se telo vrne nazaj v ravnotežni položaj, ko je 

ta porušen (Pistotnik, 1999). 

Razdelimo ga na statično (sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja) in dinamično 

(sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja) (Moscha, 2008).   

Ustrezen gibalni program, ki vsebuje korekcijske gibe, je treba nenehno in zelo hitro 

oblikovati, če želimo ohraniti ravnotežni položaj. Poleg centralnega ravnotežnega 

organa v srednjem ušesu in ravnotežnega centra v malih možganih pri ohranjanju 

ravnotežnega položaja pomagajo še pomožni organi, in sicer (Pistotnik, 1999): 

 čutilo vida, 

 čutilo sluha, 
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 tipalna čutila, 

 kinestetična čutila (tetivna in mišična čutila) in 

 ravnotežni organ v srednjem ušesu (vestibularni aparat). 

Videmšek in Pišot (2007) navajata, da imajo predšolski otroci slabo razvito sposobnost 

ravnotežja, ki zavira normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo je treba začeti 

razvijati že pri mlajših otrocih. 

Na sposobnost ravnotežja lahko vplivamo predvsem z velikim številom vadbenih enot 

po metodi velikega števila ponovitev. Uporabljamo naloge, s katerimi porušimo 

vzpostavljeni ravnotežni položaj, tako da izključimo čutila (sluh, vid), zmanjšamo in 

spremenimo podporno ploskev, dodamo zunanje moteče dejavnike, ki vplivajo na 

sposobnost koncentracije itn. (Moscha, 2008). 

 

HITROST 

Hitrost je sposobnost hitrega gibanja celotnega telesa ali posameznega dela telesa. Je 

zapletena gibalna sposobnost, ki se kaže kot sposobnost hitrega odzivanja, kot 

sposobnost hitrega pospeševanja celega telesa oziroma čim hitrejše izvedbe enostavnih 

gibov, kjer gre za premik telesnega segmenta ali kot sposobnost doseganja in 

vzdrževanja velike hitrosti v cikličnih gibanjih (Škof, 2007). 

Pojavne oblike hitrosti so (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003): 

 ponavljanje gibov z veliko hitrostjo, 

 hitrost izvedbe enega samega giba, 

 hitrost motoričnega odziva, 

 sprint (eksplozivna moč) in 

 gibčnost (koordinacija). 

Od vseh gibalnih sposobnosti ima hitrost najvišji količnik prirojenosti, torej je veliki 

meri odvisna od dednih lastnosti. V predšolskem obdobju pa se predstavlja v 

koordinaciji. 

Hitrost pride do izraza šele pri naučenih gibanjih, zato lahko pri majhnih otrocih gibalno 

hitrost opazujemo pri plazenju, teku in štirinožni hoji, vendar takrat, ko določen gibalen 
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vzorec že obvladajo (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003). Načini in sredstva 

razvijanja hitrosti so zelo enostavni. Osnovne igre, naravne oblike gibanja (hitri teki, tek 

po strmini), izvajanje starta in ritmični poskoki so oblike, ki jih lahko uporabimo tudi 

pri predšolskih otrocih, tako da jih vključimo v igro (Videmšek in Pišot, 2007). 

PRECIZNOST 

Preciznost je sposobnost za točno določitev smeri in sile pri usmeritvi telesa ali 

predmeta proti želenemu cilju v prostoru (Pistotnik, 1999). 

Pojavne oblike preciznosti se kažejo v tem, da (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 

2003): 

 se vodeni predmet privede v cilj in 

 vrženi predmet zadene cilj. 

Za natančna gibanja je treba v kratkem času določiti cilj, smer in intenzivnost 

premikanja, oddaljenost, velikost, obliko, določiti tehniko, s katero bodo metali v cilj, 

uravnavati moč, s katero bodo metali itd., kar je za otroka zelo zahtevna naloga. Prav 

tako se pri prezahtevnih gibalnih nalogah otrok počuti neuspešnega in mu pade 

motivacija. Zato moramo biti pri tem previdni in mu ponuditi dejansko dosegljive cilje, 

da se počutijo uspešne (Videmšek in Pišot, 2007). 

Tudi preciznost se v predšolskem obdobju predstavlja v koordinaciji. 

 

VZDRŽLJIVOST 

Je funkcionalna sposobnost.  

Gre za sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo in 

zmanjšanje stanja utrujenosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

Delitev vzdržljivost glede na topološki vidik (Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003): 

 lokalna, 

 regionalna in 

 globalna. 
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Delimo jo tudi na splošno in svojevrstno (vzdržljivost v točno določeni dejavnosti) 

(Cemič in Zajec, 2011; v Pistotnik, 2003). 

Škof (2007) pa glede na fiziološko-biokemijski vidik navaja še mišično (anaerobno) in 

srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost. Mišična vzdržljivost določa sposobnost posameznih 

mišic/mišičnih skupin za vzdrževanje visoko intenzivnih ponavljajočih se športnih 

obremenitev, ki običajno ne trajajo dlje kot dve minuti. Srčno-žilna vzdržljivost pa 

določa sposobnost organizma v celoti. Športniku omogoča vzdrževanje dolgotrajnih 

ritmičnih oziroma cikličnih obremenitev, kot so dolgotrajni tek, plavanje, kolesarjenje 

itd. 

Pri predšolskih otrocih se osredotočimo predvsem na splošno, aerobno in globalno 

vzdržljivost. Pomembno je, da dejavnosti čim večkrat izvajamo na prostem, saj so otroci 

tako izpostavljeni postopnemu zniževanju temperature in povečani vlažnosti zraka, kar 

vpliva na postopno prilagoditev termoregulativnih mehanizmov, izboljšanje kondicije in 

s tem tudi odpornost organizma (Videmšek in Pišot, 2007). 

Metode za razvijanje vzdržljivosti za otroke niso enake kot za odrasle. Pri odraslih se 

uporabljajo neprekinjena metoda (dolgotrajen in neprekinjen napor), intervalna metoda 

(izmenjavanje vadbe in odmora) in fartlek. Te metode so za predšolske otroke 

neustrezne, zato vzdržljivost v predšolskem obdobju razvijamo s pomočjo metode igre, 

ki izhaja iz otroka. 

 

2.2.2 Plezanje in druge naravne oblike gibanja 

 

Naravne oblike gibanja so najosnovnejša gibanja, ki človeku omogočajo dejavno in 

kakovostno življenje. Te osnovne gibalne strukture so se razvile skozi filogenezo 

človeške vrste, zato jih imenujemo filogenetska gibanja (hoja, tek, plazenje, plezanje, 

lazenje, skoki ...), na njihovi osnovi pa so se razvila ontogenetska gibanja (kolesarjenje, 

rolanje, smučanje, športno plezanje ...). Ta gibanja so naučena in se razvijajo, če jih 

izvajamo. Niso samo osnova za športno dejavnost, ampak so tudi življenjsko uporabna 

gibanja, s katerimi se dviguje kakovost življenja (Pistotnik, 1999). 
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Pistotnik (1999) navaja dve temeljni skupini naravnih oblik gibanja, in sicer: 

 pedipulacije oziroma lokomocije, kamor spadajo vsa premikanja telesa v 

prostoru, in 

 manipulacije, ki zajemajo opravljanje osnovnih gibalnih operacij s 

posameznimi telesnimi segmenti. 

Ostala gibanja pa lahko poimenujemo sestavljena gibanja. 

Kot osnova gibalnih aktivnosti se najprej začnejo uporabljati osnovne lokomocije in 

sicer: 

 hoja in tek, 

 plezanje, 

 plazenje in lazenje, 

 skoki ter 

 padci. 

Manipulacije nadgrajujejo zgoraj našteta gibanja in so v glavnem omejene na rokovanje 

z različnimi predmeti ali opravljanje dela s posameznimi telesnimi segmenti, kot so: 

 meti in lovljenja, 

 udarci in blokade udarcev ter 

 prijemi. 

Najpogosteje pa se pojavljajo sestavljena gibanja, in sicer: 

 potiskanja, vlečenja in upiranja ter 

 dviganja in nošenja. 

Pri delu z otroki se je treba zavedati pomena čim pogostejše uporabe naravnih oblik 

gibanja in vpletanja teh v vadbo, saj so zelo pomemben dejavnik njihove gibalne 

izobrazbe. V otroštvu lahko ravno s širokim izborom naravnih oblik gibanja zelo 

vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija, ravnotežje itn. 

Ravno te pa so tudi povezane z uspešnostjo v športnem plezanju (Moscha, 2008). 

Pomembno je tudi, kako te vsebine podajamo otrokom, saj metod za odrasle ne moremo 

uporabiti pri otrocih. Primerne metode so torej metoda poligona, metoda postaj in 

metoda igre. 
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Plezanje  

Pri plezanju se vadeči premika v različnih vesah ob pomoči okončin. Pojavi se že zelo 

zgodaj. Opazimo ga takoj, ko otrok obvlada lazenje, radovednost pa ga usmeri k 

raziskovanju više ležečih površin, kamor mora splezati. Plezanje v pravem pomenu 

besede pa se, ob ustreznih razmerah, razvije, ko otrok shodi ter postane močnejši in 

okretnejši.  

Otrok naj začne plezati na nižje elemente in plezala ter po strminah, katerih naklon 

postopoma zvišujemo. Telesno močnejši otroci lahko intenzivnost vadbe povečajo s 

plezanjem z lahkimi bremeni, različnimi načini prijemanja, povečanjem števila 

ponovitev, hitrostjo in izbiro zahtevnejših plezal. S plezanjem vplivamo na moč rok in 

ramenskega obroča ter na ravnotežje, koordinacijo, gibljivost in tudi natančnost 

(Moscha, 2008). 

Moscha (2008) navaja več različnih oblik plezanja, in sicer: 

 plezanje po žrdi, 

 plezanje po vrvi, 

 plezanje po vrvni lestvi, 

 plezanje po lestvi, 

 plezanje po letveniku,  

 plezanje na soplezalca, 

 plezanje po drevesu in 

 plezanje na plezalnem poligonu. 

 

Hoja in tek 

Hoja je osnovna oblika gibanja, ki jo uporabljamo za premikanje po prostoru. Čeprav je 

videti povsem preprosta, lahko pri majhnih otrocih opazimo, da temu ni tako ter da so 

zanesljivost, mehkoba in hitrost hoje tesno povezani s koordiniranim gibanjem nog, 

držo bokov, trupa in glave ter skladnostjo gibanja delov telesa (Moscha, 2008). 

Hoja in tek v različnih oblikah krepita mišice nog, trupa, ramenskega obroča ter vplivata 

na pravilno izoblikovanje stopalnega loka in razvijanje sposobnosti ravnotežja. S 

kombinacijo hoje in teka otrok razvija tudi vzdržljivost (Videmšek in Višinski, 2001). 
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Plazenje, lazenje 

Sta prvi samostojni gibanji otroka, s katerima se premika v želeni smeri. Zelo ugodno 

vplivata na razvoj hrbtenice, otrok pa razvija sposobnost koordinacije gibanja, 

ravnotežje in moč. Krepijo se otrokove hrbtne mišice, mišice lahti, spodnjega dela 

trupa, nog in stopal (Videmšek in Višinski, 2001). 

Pri plazenju za premikanje uporabljamo roke, noge in trup, pri čemer je trup v stiku s 

podlago. Manj zahtevne oblike plazenja uporabljamo za ogrevanje, plazenje v oteženih 

okoliščinah (po strmini, z bremeni, s posebnim položajem rok ali nog ipd.) pa za 

krepitev mišic. 

Pri lazenju se vadeči premika s pomočjo rok in nog, trup pa je dvignjen od podlage 

(Moscha, 2008). 

 

2.3 OSNOVE ŠPORTNEGA PLEZANJA 

 

Športno plezanje je vse bolj priljubljena in razširjena športna panoga med ljudmi. S 

plezanjem se lahko zaradi enostavnosti gibanja ukvarjajo ljudje vseh starosti. 

Nekateri ga jemljejo kot rekreativni in zdravstveno preventivni šport. Iščejo možnost 

sprostitve, regeneracijo energije, porabljene z delom, ohranjanje in krepitev 

zdravstvenega stanja, dvig moralnih kakovosti ali razvoja osebnostnih sposobnosti in 

lastnosti. Predvsem želijo svoj prosti čas preživeti v naravi. Drugim pa to ni dovolj in se 

želijo potrditi na tekmovanjih. Obstaja tekmovanje v težavnostnem plezanju, 

balvanskem in hitrostnem plezanju. Tekmovanja večinoma potekajo na umetnih 

plezalnih stenah. Vedno bolj pa se športno plezanje uveljavlja kot sredstvo vzgoje 

mladih. Znano je namreč, da ima nekaj svojevrstnih pozitivnih učinkov na gibalne 

lastnosti, značilnosti in sposobnosti otrok, kot so (Moscha, 2008): 

 izboljšanje koordinacije, 

 povečanje gibljivosti ter 

 povečanje moči rok in ramenskega obroča. 

Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin in Jereb navajajo, da se z rednim ukvarjanjem s 

športnim plezanjem oblikuje tudi odgovoren odnos do lastnega zdravja, odgovoren 
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odnos do soplezalca oziroma partnerja, spodbujata se medsebojno sodelovanje in 

pomoč, oblikuje pa se tudi čustven odnos do narave. Menijo tudi, da z vadbo športnega 

plezanja vplivamo na razvoj gibalnih in morfoloških dimenzij, osebnostnih in socialnih 

lastnosti, na razvoj kreativnega mišljenja (reševanje prostorskih problemov) in 

navajanje na koristno preživljanje prostega časa. 

 

2.3.1 Vrste športnega plezanja 

 

V osnovi lahko športno plezanje razdelimo na plezanje v skali ali na umetnih plezalnih 

stenah.  

Kadar govorimo o plezanju v skali oziroma v naravnih stenah, imamo v mislih različne 

skalne tvorbe, ki so lahko del gorovja, skalne gmote ali pa posamezni skalni odlomi. Za 

napredovanje torej uporabljamo zgolj skalne tvorbe in njihove razčlembe, za varovanje 

pa že v naprej nameščene varovalne pripomočke – svedrovce, ki nam omogočajo varno 

ukvarjanje s športnim plezanjem (Moscha, 2008).  

Urejena plezališča so najbolj obiskani športno-plezalni objekti. Zanje je značilno, da po 

skali, primerni za plezanje, poteka več plezalnih smeri z varno nameščenimi svedrovci 

in urejenimi sidrišči, v njih najdemo predvsem kratke plezalne smeri, ki največkrat niso 

daljše od trideset metrov (Moscha, 2008). 

Med dolge plezalne smeri prištevamo tiste, ki so daljše od petdeset metrov in potekajo v 

več raztežajih. Lahko jih najdemo v plezališčih, kjer so, tako kot kratke smeri, ustrezno 

opremljene. Lahko pa se nahajajo v visokogorju, vendar so večinoma slabše 

opremljene, zato potrebujemo več tehničnega znanja, saj moramo uporabiti druge 

varovalne pripomočke, kot so metulji in zatiči. Zavedati se moramo tudi, da obstaja 

možnost daljših padcev, težav z orientacijo ter daljših dostopov in sestopov (Leskošek, 

2003). 

Balvansko plezanje je plezanje po balvanih oziroma velikih skalnih odlomih. Plezalec 

se med plezanjem ne varuje z vrvjo, saj vzpon ni daljši od nekaj metrov in omogoča 

razmeroma varen doskok (Moscha, 2008). 
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Umetna plezalna stena je nepogrešljiv športno-plezalni objekt, ki se včasih bolj kakor v 

vadbene uporablja v tekmovalne namene.  

Med velike plezalne stene štejemo tiste, ki so višje od pet metrov, varovanje je urejeno z 

nameščenimi svedrovci in sidrišči ter s plezalno opremo plezalca. Plezanje poteka v 

parih. 

Mala plezalna stena ali balvan je visoka do štiri metre, varovanje pa je urejeno s 

telovadnimi blazinami. Za plezanje ne potrebujemo soplezalca, prav tako izdelava in 

postavitev takih sten nista zapleteni, dostopne pa so skoraj vsakemu posamezniku. Za 

plezalca, ki se s plezanjem ukvarja resneje, predstavljajo nenadomestljiv plezalni 

poligon (Moscha, 2008). 

 

2.3.2 Načini športnega plezanja 

 

Cilj športnega plezanja je priplezati prosto na vrh plezalne smeri. Pomembno je tudi, na 

kakšen način smo vzpon opravili in kako smo bili med vzponom varovani. Preplezati 

smer z varovanjem od zgoraj in z vmesnimi počitki je namreč veliko lažje kakor smer 

preplezati v prvem poskusu, s sprotnim nameščanjem varovalnih pripomočkov in brez 

vmesnega počivanja (Moscha, 2008). 

Smer lahko torej preplezamo z varovanjem z vrha (top rope) preko zgornje fiksne točke 

(sidrišča), kar je tudi najvarnejši način plezanja in za začetnike ter mlajše plezalce 

obvezen način plezanja (Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin, Jereb, 2012). 

Najpogostejši način plezanja pri športnem plezanju je plezanje s sprotnim nameščanjem 

varovalnih pripomočkov (sistemov) ali tako imenovano plezanje v vodstvu. Plezalec 

mora vpenjati plezalno vrv v sisteme, ki jih je sproti ali predčasno namestil v varovalne 

elemente (svedrovce). Padci so pri tem nekoliko daljši in zahtevnejši ter so za plezalca 

in varovalca tehnično zahtevnejši in psihično napornejši (Moscha, 2008). 
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Poznamo več vrst takšnih vzponov, in sicer (Leskošek, 2003 in Moscha, 2008): 

 na pogled: prost vzpon v prvem poskusu, brez predhodnih informacij, 

 s predhodnim ogledom (flash): prost vzpon v prvem poskusu, vendar ima 

plezalec predhodne informacije (mesta za počitek, ključna mesta, potek plezanja 

itd.) in si ogleda plezanje soplezalca, 

 z rdečo piko: prost vzpon brez padca po predhodnem plezanju v smeri, pri čemer 

ni pomembno, kolikokrat je plezalec v smeri poskusil, 

 z rožnato piko: podobno kot pri vzponu z rdečo piko, le da so varovalni 

pripomočki nameščeni že v naprej, 

 z rdečim krogom: plezalec je med plezanjem v vodstvu padel, vendar po padcu 

začne plezati z najbližjega mesta, na katerem lahko stoji brez pomoči rok, in ne 

od začetka smeri ter 

 vse prosto: ob morebitnem padcu plezalec pleza naprej od zadnjega varovala, v 

katerem je pred padcem vpel vrv, pri čemer vrvi ne sme uporabljati kot 

pomagalo pri vzpenjanju. 

 

2.3.3 Plezalna tehnika 

 

Športno plezanje je tehnično zahteven šport, plezalec pa mora poznati veliko gibalnih 

situacij za uspešno premagovanje plezalskih problemov. 

Moscha (2008) navaja, da lahko plezalno tehniko razdelimo na osnovno in specialno. 

Namen prve je učence seznaniti z osnovnimi načini prijemanja, stopanja in položaji 

telesa. Pri specialni plezalni tehniki pa gre za uporabo osnovne tehnike v oteženih 

razmerah in učenje nekaterih posebnih načinov stopanja in prijemanja ter položajev 

telesa, do katerih pride pri gibalno zahtevnejših smereh. 

Med plezanjem po steni napredujemo s prijemanjem različnih skalnih razčlemb in 

stopanjem nanje. Kadar razčlembo uporabimo kot oporo za roke, jo imenujemo 

oprimek, če stopamo nanjo, ji rečemo stop. Prijemanje oprimkov in stopanje na stope 

ločimo glede na njihovo velikost, obliko in položaj. Na podlagi tega se odločimo, kako 

bomo oprimek prijeli, kako postavili noge in v kakšen položaj bomo postavili telo 

(Moscha, 2008). 
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Tehnika prijemanja oprimkov 

Oprimki so različnih velikosti in oblik ter imajo oprijemalno površino, kjer je oprimek 

možno prijeti. Poznamo pozitivne (nagnjeni navznoter proti steni) in negativne 

(nagnjeni navzven in navzdol) oprimke. 

Poznamo naslednje prijeme: 

 

 Nadprijem: Najosnovnejša oblika prijemanja, ki je tudi najpogostejša. 

Nadprijem je lahko odprt, le-ta je najugodnejši za členke prstov, ali zaprt prijem 

(lahko tudi zaprt prijem s strešico). Tako lahko dva enaka oprimka primemo na 

več različnih načinov. 

 

 Podprijem: Prijema se ga na enak način kot nadprijem, le da je oprijemalna 

površina obrnjena navzdol. Težišče telesa mora biti čim bližje oprimku. 

 

 Stranski prijem: Oblika in položaj oprimka plezalca velikokrat prisilita v bočno 

plezanje oziroma plezanje v opori. 

 

 Kleščasti prijem: Oprimek se prime (stisne) med prste in palec. Spada med 

nekoliko zahtevnejše načine prijemanja, potrebna pa je tudi precejšnja moč 

prstov. 

 

 Opiranje in naslanjanje: Pri njiju ne gre toliko za prijemanje, temveč bolj za 

pomoč pri ohranjanju ravnotežja oziroma za uravnavanje določenega položaja 

telesa, ki omogoča uspešno napredovanje, kar je še posebej pomembno pri 

plezanju po kaminih in zajedah. 

 

 Gvozdenje: Spada med zahtevnejše načine prijemanja. Uporablja se za plezanje 

po poči in napredovanje v smereh, katerih sestavni del so poči in razpoke. Pri 

gvozdenju gre za vtikanje cele lahti ali le dela dlani v poč, pri čemer prsti rok in 

dlan tvorijo posebno obliko, ki ne dopušča, da bi dlan zdrsnila iz poči. 
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 Zatikanje: Način prijemanja, ki najbolj obremenjuje vezivno tkivo prstov rok. 

Oprimek plezalci primejo z enim, dvema ali tremi prsti, ki jih zatikajo v luknje 

in razpoke. Za začetnike tak način plezanja ni primeren. 

 

Tehnika stopanja na stope 

 

Kot stope lahko uporabimo vse površine na steni, ki omogočajo dovolj trenja, da stopalo 

obstane na stopu (Leskošek, 2003). 

Guček (2010) je mnenja, da sta izbira in uporaba stopov pri plezanju izjemno 

pomembni. Predvsem jih težje opazimo kot oprimke, velikokrat so zelo majhni ali pa je 

treba stopiti na trenje na povsem gladek del stene. 

Načini stopanja: 

 Stopanje s celim stopalom: Uporabljajo ga predvsem začetniki. Možno je le na 

velikih stopih. 

 

 Stopanje s sprednjo polovico stopala: Uporablja se pri velikih in srednje velikih 

stopih ter pri stopanju na trenje. 

 

 Stopanje na trenje: Stopanje na povsem gladko steno, brez razčlemb ali tvorb. 

 

 Stopanje s sprednjim delom (konico) plezalnikov: Stopanje na oprimke majhnih 

in zelo majhnih velikosti. 

 

 Stopanje z zunanjim delom telesa: Največkrat se uporablja pri prečenju stene, pri 

plezanju v bočnem položaju ali kadar se mora plezalec na steni obrniti v drugo 

stran. 

 

 Stopanje z notranjim delom stopala: Uporablja se pri plezanju v položaju žabe in 

pri prečenju. 
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 Zatikanje: Za stop lahko plezalec zatakne celoten prednji del stopala, sprednji 

zgornji del ali peto. Takšna zatikanja se uporabljajo predvsem pri plezanju zelo 

previsnih smeri in streh. 

Simonič (2004) poudarja, da je treba stopalo postaviti na stop čim bolj natančno, 

pomembno pa je tudi, da pogled ves čas spremlja postavitev stopala. 

 

Plezalni položaji  

Poglavitna naloga plezalca je, da med plezanjem uspešno premaguje silo teže. Če želi 

napredovati, mora z delovanjem rok in ob pomoči nog ustvarjati večjo silo, kot je sila 

težnosti, ki deluje nanj. Zaradi anatomskih značilnosti človeškega telesa je bistveno, da 

čim večji delež sile težnosti premaguje z nogami. Kolikšen je ta delež in kako uspešen 

bo plezalec pri tem, pa je precej odvisno od položaja težišča telesa in trenja, ki se 

ustvarja pri stopanju na stope (Moscha, 2008). 

Osnovni položaji (Moscha, 2008): 

 Štirioporni osnovni položaj: Stene se plezalec dotika z obema rokama in 

nogama. Roke so v komolčnem sklepu iztegnjene, v kolenskem in kolčnem pa 

pokrčene. Telo nagnemo nekoliko nazaj, da imamo boljši pregled nad stopi. 

 

 Trioporni osnovni položaj: Uporablja se predvsem med počitkom v smereh, ki 

potekajo po ploščatih stenah, ki se je dotikamo s tremi deli telesa.  

 

 Dvooporni položaj: Plezalec se stene dotika le z dvema deloma telesa. 

Napogosteje visi na obeh rokah ali na eni z opiranjem na eno nogo. Teh 

položajev se večinoma izogibamo in so največkrat izhod v sili, kadar se 

rešujemo iz neustreznega položaja. 

 

 Enooporni položaj: Plezalec se stene dotika le z enim delom telesa. Plezalnih 

smeri, ki zahtevajo tak položaj, je zelo malo in spadajo med najtežje plezalne 

smeri. 
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 Bočni položaj: Uporablja se pri počivanju v previsnih smereh ali kot 

povezovalno oziroma samostojno plezalno prvino. Zanj je značilno diagonalno 

postavljanje rok in nog. 

 

Plezalne prvine (Moscha, 2008 in Leskošek, 2003) 

 Preprijem na istem oprimku: Plezalec ga uporabi takrat, kadar je oprimek, ki ga 

želi prijeti, tako daleč, da ga z roko, ki mu je bliže, ne more doseči. Oprimek, na 

katerem izvaja preprijem, mora biti dovolj velik, da ga lahko drži z obema 

rokama. 

 

 Križni gib z rokama: Pogosto se uporablja pri plezanju vstran. Križni gib se 

lahko izvede nad roko ali pod njo.  

 

 Prestopanje po istem stopu: Plezalec ga uporabi takrat, kadar je stop, na 

katerega želi stopiti, tako zelo oddaljen, da brez prestopanja ne more nadaljevati. 

Zgodi pa se tudi, da je stop za prestopanje z obema nogama premajhen, takrat je 

treba noge s hitrim in natančnim poskokom učinkovito zamenjati. 

 

 Križni gib z nogami: Pogosto je uporabljen pri plezanju vstran ali po križanju z 

rokama. Podobno kot pri križanju z rokama lahko tudi tukaj plezalec križanje 

nog opravi spredaj ali zadaj. 

 

 Gib z zasukom kolena navznoter: Z zasukom kolena navznoter težišče telesa 

približamo k steni, kar nam omogoča učinkovitejšo izvedbo plezalne prvine. 

Plezalci to prvino uporabljajo predvsem pri daljših gibih vstran, med plezanjem 

po previsih in zajedah. 

 

 Gib z zasukom boka: Tudi pri tej prvini je naloga približati težišče telesa čim 

bolj k steni. Uporablja se v kombinaciji s križnimi gibi z rokami, med plezanjem 

previsov in streh. 
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 Plezanje v razkoraku: Največkrat se uporablja med plezanjem v kotih, po 

kaminih in zajedah. Plezalec z vsako nogo stoji na svoji strani kota, težišče 

telesa je tako kar najbolj pomaknjeno k steni. 

 

K osnovni tehniki plezanja sodijo tudi padci, ki so sestavni del športnega plezanja. 

Varni padci so odvisni tako od varujočega kot tudi od tistega, ki pleza, zato se je 

pomembno z njimi čim prej seznaniti in jih vaditi. Najpomembnejši je položaj mačke, s 

katerim zavarujemo glavo in telo ter z rokami in nogami ublažimo trk (Moscha, 2008). 

 

2.3.4 Učenje plezanja skozi igro 

 

Igra je zelo pomembna za razvoj otrokove osebnosti in njegovega ustvarjalnega odnosa 

do življenja in okolja, obenem pa v največji meri zagotavlja enotnost med gibalnim, 

spoznavnim, čustvenim in socialnim razvojem. Potreba po igri ni samo fiziološka, 

ampak je pri otrocih pravzaprav življenje samo. Dovolj zgovorne so tudi ugotovitve 

psihologov, ki navajajo, da se otrok igra, ker se razvija, oziroma da se razvija zato, ker 

se igra (Videmšek in Pišot, 2007). Tudi gibanje je otrokova osnovna potreba. Torej 

lahko iz tega sklepamo, da lahko z gibalno igro vplivamo na celosten razvoj otroka. 

Tudi učenja plezanja pri otrocih se lotimo z igro. Naj bodo to otroci, ki se šele 

spoznavajo s plezanjem in osnovnimi plezalnimi tehnikami, ali pa tisti, ki plezajo že 

dlje časa. 

Moscha (2008) navaja ogromno iger, ki otroke na igriv, zanimiv in zabaven način 

spoznavajo s plezanjem. S pomočjo le-teh mlade plezalce naučijo: 

 usmeriti pozornost na dihanje, ki je pri plezanju zelo pomembno,  

 počasnega, natančno premišljenega in nadzorovanega dela rok in nog, 

odpravljanja nepravilnega telesnega položaja in zakrčenosti telesa, 

 umirjanja po vadbi, 

 spoznavati delovanje sil na telo med plezanjem in 

 sodelovanja. 
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Vplivajo pa tudi na: 

 koordinacijo dela rok in nog, 

 razvoj gibalnega pomnjenja in koncentracije ter kinestetičnega občutka, 

 razvoj koncentracije, 

 razvoj hitrega in učinkovitega odločanja, 

 razvoj ustvarjalnega gibanja ter 

 razvoj lokalne in splošne vzdržljivosti. 

V predšolskem obdobju so otroci v rudimentalni in temeljni gibalni fazi, zato težko 

govorimo o tehnikah in taktikah plezanja. Videmšek in Pišot (2007) predlagata učenje 

smučanja s smučanjem, zato bi lahko tudi tu govorili o učenju plezanja s plezanjem. 

Tako, kot se mora vsak, ne samo otrok, pred učenjem tehnike plavanja prilagoditi na 

vodo, pa velja, da se mora predšolski otrok ves čas prilagajati na novo okolje. Zaradi 

svojevrstnosti razvoja, nenehne rasti, nedokončane mielinizacije, celostnosti in vseh 

ostalih svojevrstnosti je način poučevanja drugačen. Gregorc in Cemič (2014) 

poudarjata predvsem postavitev okolja, ki kot metoda vpliva na njegov razvoj. 

Strokovni delavci naj postavljajo tako okolje in se poslužujejo takih metod, da bo otrok 

spoznal zakonitosti svojega telesa in gibanja v vseh smereh, višinah, oporah na njemu 

lasten način. Tako bo prehod iz ene faze v drugo hitrejši in bodo v športno fazo stopili 

že pri mlajših letih, kot je pričakovano.  

 

2.4 MERJENJE GIBALNE UČINKOVITOSTI 

 

Ugotavljanje motoričnega statusa otroka je pomembno za odkrivanje retardacijskih in 

akceleracijskih razvojnih pojavov, ki v primeru zgodnjega odkrivanja povečujejo 

možnost optimalnega vplivanja na razvoj. Testiranje se lahko opravlja zaradi 

znanstvene obravnave ugotavljanja motoričnega prostora, povezanosti motorike z 

drugimi vidiki razvoja ali osebnostno strukturo ali za ugotavljanje stanja v praktične 

namene (Cemič in Zajec, 2011). Poznamo več različnih testov, v tem diplomskem delu 

pa se bomo osredotočili na test MOT 4–6. 
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2.4.1  Problematika merjenja 

 

Osnovni problem pri izvajanju meritev motoričnih sposobnosti so merilni postopki, saj 

ustrezna testna baterija za merjenje motoričnih sposobnosti mlajših otrok še ni v celoti 

izdelana.  

Naslednji problem je število uporabljenih testov pri meritvah. Za temeljitejšo obravnavo 

bi bilo treba uporabiti večje število testov, s tem bi namreč dobili večje število 

motoričnih dejavnikov kot v dosedanjih raziskavah. Problem je posebnost starostnega 

obdobja merjenca, saj uporaba večjega števila testov v praksi skorajda ni izvedljiva. Pri 

testiranju predšolskih otrok v določeni časovni enoti namreč zberemo manj podatkov 

kot pri starejših. 

Poseben problem je število ponovitev posameznih motoričnih testov. Premalo 

ponovitev lahko zmanjšuje zanesljivost merilnega postopka, preveliko število ponovitev 

pa bi lahko bilo za otroke v predšolskem obdobju preobremenjujoče, kar bi se zopet 

odražalo pri rezultatu. Če je testna naloga naporna in monotona, pa obstaja tudi 

verjetnost zmanjšanja motivacije. 

Otroci pri izvajanju testov naredijo tudi relativno število napak, ki se dogajajo predvsem 

pri izvajanju informacijsko zahtevnejših nalog. Dejstvo je, da se je nekaterim 

problemom pri mlajših otrocih težko izogniti. 

Zaradi vseh naštetih problemov, ki spremljajo zbiranje podatkov o motoričnih 

sposobnostih mlajših otrok, je treba dosežke upoštevati z določeno mero zadržanosti. 

Kljub vsemu pa so merilne značilnosti večine izbranih testov motoričnih sposobnosti 

mlajših otrok ustrezne, kar dokazujejo tudi nekatere raziskave (Pišot in Planinšec, 

2005). 

Podobnega mnenja sta tudi Cemič in Zajec (2011), ki navajata, da pri otrocih v 

predšolskem obdobju obstajajo velike razlike glede na tempo razvoja posameznih 

dimenzij in glede na spol. 
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2.4.2 Test MOT 4–6 

 

Test je bil zasnovan za ugotavljanje motoričnega razvoja otroka, po mnenju avtorjev, 

Zimmerja in Volkamerja, pa vsebuje naloge telesne koordinacije, sposobnosti odzivanja 

in napetosti ter finomotorične naloge.  

Za otroke ljubljanskega območja je bila izvedena standardizacija testa MOT 4–6, s 

čimer smo pridobili možnost za objektivno ugotavljanje razvitosti motoričnih 

sposobnosti otrok te starosti. Na podlagi dobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da ima 

test MOT 4–6 normalno porazdeljene rezultate in primerne merske značilnosti (Cemič, 

1993). 

Vzorec spremenljivk je 18 gibalnih nalog, ki predstavljajo test MOT 4–6 (Cemič, 

1993): 

 1. naloga: skok v obroč, 

 2. naloga: hoja naprej, 

 3. naloga: punktiranje (taping), 

 4. naloga: prijem krpe s prsti nog, 

 5. naloga: bočni preskoki, 

 6. naloga: ujem palice, 

 7. naloga: polaganje teniških žog, 

 8. naloga: hoja nazaj, 

 9. naloga: zadevanje cilja, 

 10. naloga: zbiranje palic, 

 11. naloga: prehod skozi obroč, 

 12. naloga: enonožni skok v obroč, 

 13. naloga: ujetje obroča, 

 14. naloga: možiček kopitljaček, 

 15. naloga: preskok vrvice, 

 16. naloga: bočno valjanje, 

 17. naloga: vstajanje in sedanje z žogo ter 

 18. naloga: skok z obratom. 
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Prva naloga se ne ocenjuje, ker je namenjena prilagoditvi otroka na testno situacijo. 

Avtorja navajata, da ena naloga ne pokriva zgolj ene motorične dimenzije, zato tudi ni 

dopustno izdajati sodbe na podlagi rezultata ene naloge, ampak vedno na podlagi 

seštevka točk, doseženih na testu. Vsaka naloga se ocenjuje po tristopenjski lestvici (0, 

1, 2 točki) (Cemič, 1993). 
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3 CILJI 

 

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

 Ugotoviti, ali je gibalna učinkovitost otrok, ki obiskujejo tečaj plezanja, večja od 

gibalne učinkovitosti otrok, ki plezalnega tečaja ne obiskujejo. 

 

 Analizirati, ali obstajajo razlike v gibalni učinkovitosti med spoloma. 

 

 

4 HIPOTEZE 

 

Skladno s cilji smo si zastavili naslednje hipoteze: 

 

 H 1: Predvidevamo, da bodo tisti otroci, ki obiskujejo tečaj plezanja, pri testu 

gibalne učinkovitosti dosegli boljše rezultate, kot tisti, ki tečaja ne obiskujejo. 

 

 H 2: Predvidevamo, da med dečki in deklicami ne bo razlik v gibalni 

učinkovitosti. 

 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-odstotnim tveganjem (p ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

5 METODE DELA 

 

5.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabili smo kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.2 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer namenski. Vanj smo zajeli 60 otrok, starih 

od štiri do šest let. V eksperimentalni skupini je bilo 30 otrok, ki so v času testiranja 

vsaj eno leto obiskovali tečaj plezanja, v kontrolni pa 30 otrok, ki se s plezanjem v taki 

obliki še niso srečali. 

 

5.3 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pred začetkom izvajanja raziskave smo s cilji in potekom testiranja seznanili starše, ki 

so dali pisno soglasje, da njihov otrok lahko sodeluje v raziskavi. To je bil prvi pogoj za 

sodelovanje pri testiranju. Naslednji so bili: 

 Otrok je bil na dan testiranja star štiri, pet ali šest let. 

 Otrok je bil v času testiranja zdrav. 

 Otrok je bil pripravljen sodelovati pri testiranju. 

Rezultate smo dobili s tristopenjsko lestvico testa MOT 4–6, ki smo jih statistično 

obdelali. Test MOT 4–6 vsebuje 18 različnih nalog, pri vsaki izmed njih lahko otrok 

dobi 0, 1 ali 2 točki, odvisno od njegove uspešnosti opravljanja naloge. Rezultate 

testiranja in osnovne podatke otrok (ime, starost, spol) smo vpisali v za to pripravljen 

zbirni list. 

Podatke smo zbirali od januarja do marca 2014. 
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5.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili statistični paket SPSS (Statistical Package for The 

Social Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence 

posameznih spremenljivk, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram 

DESCRIPTIVES, za ugotavljanje vrednosti posamezne spremenljivke pa podprogram 

CROSSTABS. S T-TESTOM smo ugotavljali povezave med skupinama spremenljivk. 

Statistično značilnost hipotez smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05). 
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6  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju so prikazani in interpretirani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo testa 

MOT 4–6. Prikazali smo jih s pomočjo tabel in grafov. 

 

6.1 INTERPRETACIJA IZBRANIH SPREMENLJIVK 

 

Graf 1: Merjenci v odstotkih po spolu 

 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 60 otrok. Od tega je bilo 31 

(51,7 %) dečkov in 29 (48,3 %) deklic. 
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Tabela 1: Število merjencev po spolu in ne/obiskovanju plezalnega tečaja 

 Spol Skupaj 

Dečki Deklice 

 
Neplezalec  18  12  30 

Plezalec  13  17  30 

         Skupaj                                                                                      31  29  60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je bilo v raziskavo vključenih 30 otrok, ki obiskujejo 

plezalni tečaj, od tega 13 dečkov in 17 deklic, ter 30 otrok, ki plezalnega tečaja ne 

obiskujejo, od tega 18 dečkov in 12 deklic. 

 

Graf 2: Razporeditev starosti merjencev 

 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Grafa 2 je razvidno, da so v raziskavi sodelovali otroci, stari od štiri do šest let. Deset 

otrok (16,7 %) je bilo starih štiri leta, 38 otrok (63,3 %) je bilo starih pet let, 12 otrok 

(20,0 %) pa je bilo starih šest let. 
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Hoja naprej (1. test) 

 

Rekviziti: Oznaka na tleh 200 x 10 cm. 

Naloga: Otrok hodi po 10 cm široki in 2 m dolgi črti naprej. Dolžino koraka si izbere 

sam. Ne sme prestopiti roba črte. Ocenjujeta se dva poskusa.  

Ocenjevanje:  

0 točk: Noben poskus ni bil uspešen. 

1 točka: En uspešen poskus. 

2 točki: Dva uspešna poskusa. 

Opomba: Otrok izvaja nalogo bos. 

 

Tabela 2: Rezultati merjencev pri hoji naprej 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Hoja naprej 
Enkrat uspešen.  1  1  2 

Obakrat uspešen.  29  29  58 

Skupaj  30  30  60 

Vir: Lasten, 2014  

 

Iz Tabele 2 je razvidno, da je bil en (3,3 %) otrok, ki ne obiskuje plezalnega tečaja, pri 

hoji naprej enkrat uspešen, 29 (96,7 %) pa jih je imelo dva uspešna poskusa. Rezultat je 

bil enak pri otrocih, ki obiskujejo plezalni tečaj. 

 

 

Punktiranje (2. test) 

 

Rekviziti: List papirja (A4), flomaster, štoparica. 

Naloga: Otrok sedi za mizo. S flomastrom dela pike 10 sekund na list, ki ga ima pred 

seboj. Pike lahko porazdeli, kakor želi.  

Ocenjevanje:  

0 točk: 26 in manj pik. 

1 točka: 27–37 pik. 

2 točki: 38 in več pik. 
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Tabela 3: Rezultati merjencev pri punktiranju (tappingu) 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Punktiranje (tapping) 

26 in manj pik.  2  3  5 

27–37 pik.  14  11  25 

38 in več pik.  14  16  30 

Skupaj  30  30  60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 3 lahko razberemo, da sta dva otroka (6,7 %), ki ne obiskujeta plezalnega 

tečaja, in trije otroci (10 %), ki plezalni tečaj obiskujejo, dosegli 26 in manj pik. Od 27 

do 37 pik je doseglo 14 otrok (46,7 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 11 otrok 

(36,7 %), ki plezalni tečaj obiskujejo. 38 in več pik pa je doseglo 14 otrok (46,7 %), ki 

ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 16 otrok (53,3 %), ki le-tega obiskujejo. 

 

 

Prijem krpe s prsti nog (3. test) 

 

Rekviziti: Krpa. 

Naloga: Otrok stoji in 20 cm stran leži razgrnjena krpa. Otrok mora v času petih sekund 

prijeti krpo s prsti nog, jo dvigniti in jo dati testatorju. Ta jo vzame, ko jo otrok dvigne v 

višino svojega kolena. Naloga se izvaja z desno in levo nogo. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Brez uspešnega poskusa. 

1 točka: En uspel poskus z desno ali levo nogo. 

2 točki: En uspel poskus z desno in levo nogo. 
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Tabela 4: Rezultati merjencev pri prijemu krpe s prsti nog 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Prijem krpe s prsti nog 

Brez uspešnega poskusa.   15   4   19 

En uspešen poskus z levo ali 

desno nogo. 
  5   14   19 

En uspešen poskus z desno in 

levo nogo. 
  10   12   22 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je bilo pri prijemu krpe s prsti nog neuspešnih 15 otrok  

(50 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in štirje otroci (13, 3 %), ki plezalni tečaj 

obiskujejo. En uspešen poskus z levo ali desno nogo je imelo pet otrok (16,7 %), ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 14 otrok (46,7 %), ki le-tega obiskujejo. Uspešnih z 

levo in desno nogo pa je bilo deset otrok (33,3 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in 12 

otrok (40 %), ki smo jih testirali v plezalni šoli. 

 

 

Bočni preskoki (4. test) 

 

Rekviziti: 2 m dolga vrv, štoparica. 

Naloga: Na tleh leži 2 m dolga vrv, ki je štirikrat prepognjena tako, da je dolga 50 cm. 

Otrok stoji bočno ob njej. V 10-ih sekundah jo mora čim hitreje sonožno in bočno 

preskakovati. Preskoke, pri katerih se ni odrinil sonožno in pri katerih se je dotaknil 

vrvi, ne štejemo, sicer pa štejemo vsak preskok. 

Ocenjevanje:  

0 točk: 7 skokov in manj. 

1 točka: 8–11 skokov. 

2 točki: 12 in več skokov. 
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Tabela 5: Rezultati merjencev pri bočnih preskokih 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Bočni preskoki 7 skokov in manj.   3   1   4 

8–11 skokov.   18   15   33 

12 in več skokov.   9   14   23 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 5 lahko razberemo, da so trije otroci (10 %), ki ne obiskujejo plezalnega 

tečaja, in en otrok (3,3 %), ki plezalni tečaj obiskuje, dosegli sedem skokov ali manj. 

Od osem do 11 skokov je doseglo 18 otrok (60 %), testiranih v vrtcu, in 15 otrok (50 

%), testiranih v plezalni šoli. 12 skokov ali več pa je doseglo devet otrok (30 %), ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 14 otrok (46,7 %), ki plezalni tečaj obiskujejo. 

 

 

Ujem palice (5. test) 

 

Rekviziti: Palica je dolga 80 cm in barvno razdeljena na štiri enake dele. 

Naloga: Otrok stoji pred testatorjem z iztegnjeno prednostno roko. Testator drži palico 

tako, da je spodnji konec med palcem in kazalcem otrokove roke. Razmik med palico in 

prsti naj bo vsaj 1 cm. Testator brez napovedi izpusti palico. Otrokova naloga je, da jo 

čim hitreje, brez pomoči druge roke, ujame. Dovoljena sta dva poskusa, boljši se oceni. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Prijem za 4. del ali palica pade. 

1 točka: Prijem za 2. ali 3. del. 

2 točki: Prijem za 1. del. 

Opomba: Pri majhnih otrocih se lahko zgodi, da je palica daljša, kot pa je razdalja med 

otrokovo iztegnjeno roko in tlemi. Palica se lahko dotakne tal, še preden jo otrok zgrabi. 

V dvomu preveri tako, da otrok prime palico na zgornjem delu in če se ta dotakne tal, 

naj stopi na višjo podlago (klop, nizka skrinja). 
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Tabela 6: Rezultati merjencev pri ujemu palice 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Ujem palice Prijem za 4. del ali ne ujame.   2   1   3 

Prijem za 2. ali 3. del.   27   27   54 

Prijem za 1. del.   1   2   3 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, da sta dva otroka (6,7 %), ki ne obiskujeta plezalnega tečaja, in 

en otrok (3,3 %), ki le-tega obiskuje, prijeli palico za 4. del ali je niso ujeli. Za 2. ali 3. 

del palice je prijelo 90 % otrok tako v kontrolni kot v eksperimentalni skupini. Za 1. del 

pa je prijel en otrok (3, 3%), ki smo ga testirali v vrtcu, in dva otroka (6,7 %), ki smo ju 

testirali v plezalni šoli. 

 

 

Polaganje teniških žog v škatlo (6. test) 

 

Rekviziti: tri teniške žoge, dve škatli iz kartona (velikost vsake 20 x 15 x 8), štoparica. 

Naloga: V kartonski škatli na tleh so tri teniške žoge, 4 m stran leži druga škatla. Otrok 

mora čim hitreje prenesti vse tri žoge v drugo škatlo, vendar eno za drugo. Merimo čas, 

ki ga otrok porabi za ta prenos. 

Ocenjevanje:  

0 točk: 15 in več sekund. 

1 točka: 12–14 sekund. 

2 točki: 11 sekund in manj. 
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Tabela 7: Rezultati merjencev pri polaganju teniških žog v škatlo 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Polaganje teniških žog v 

škatlo 

15 in več sekund.   15   7   22 

Od 12 do 14 sekund.   11   15   26 

11 in manj sekund.   4   8   12 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je za polaganje teniških žog v škatlo 50 % otrok, ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 23,3 % otrok, ki le-tega obiskujejo, potrebovalo 15 

sekund in več. Od 12 do 14 sekund je za nalogo potrebovalo 11 otrok (36,7 %), 

testiranih v vrtcu, in 15 otrok (50 %), testiranih v plezalni šoli. Vse teniške žoge pa so v 

11-ih sekundah ali manj prenesli štirje otroci (13,3 %), ki ne obiskujejo plezalnega 

tečaja, in osem otrok (26,7 %), ki le-tega obiskujejo. 

 

 

Hoja nazaj (7. test) 

 

Rekviziti: Oznaka na tleh, enaka kot pri 1. nalogi. 

Naloga: Otrok hodi nazaj po oznaki in ne sme prestopiti roba. Dolžino koraka si določi 

sam. Ocenjujeta se dva poskusa.  

Ocenjevanje:  

0 točk: Noben poskus ni bil uspešen. 

1 točka: En uspešen poskus. 

2 točki: Dva uspešna poskusa. 

Tabela 8: Rezultati merjencev pri hoji nazaj. 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Preizkus hoje nazaj Noben poskus uspešen.   13   4   17 

Enkrat uspešen.   14   19   33 

Dvakrat uspešen.   3   7   10 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 
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Iz Tabele 8 je razvidno, da so bili pri preizkusu hoje nazaj neuspešni štirje otroci  

(13,3 %), ki obiskujejo plezalni tečaj, in 13 otrok (43,3 %), ki ga ne obiskujejo. En 

uspešen poskus je doseglo 14 otrok (46,7 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in 19 otrok 

(63,3 %), ki smo jih testirali v plezalni šoli. Dva uspešna poskusa so dosegli trije otroci 

(10 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in sedem otrok (23,3 %), ki le-tega 

obiskujejo. 

 

Zadevanje cilja (8. test) 

 

Rekviziti: Okrogla tarča premera 40 cm, teniška žoga. 

Naloga: Iz razdalje 3 m otrok meče žogo v tarčo, ki je pritrjena na steno tako, da je 

zgornji rob v višini 1,70 m od tal. Razdalja je označena s črto. Dovoljeni so štirje 

poskusi. Poskus je veljaven tudi, če se žoga dotakne roba tarče. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Brez zadetka. 

1 točka: En zadetek. 

2 točki: Dva do štirje zadetki. 

 

Tabela 9: Rezultati merjencev pri zadevanju cilja. 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Zadevanje cilja 
Brez zadetka.   23   7   30 

En zadetek.   3   16   19 

–Dva do štirje 

zadetki. 
  4    7   11 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo pri zadevanju cilja neuspešnih 76,7 % otrok, ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 23,3 % otrok, ki plezalni tečaj obiskujejo. En zadetek so 

dosegli trije otroci (10 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in 16 otrok (53,3 %), ki smo jih 

testirali v plezalni šoli. Od dva do štiri zadetke so dosegli štirje otroci (13,3 %), ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in sedem otrok (23,3 %), ki le-tega obiskujejo. 
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Zbiranje palčk (9. test) 

 

Rekviziti: Škatla, 40 palčk, štoparica. 

Naloga: Otrok sedi za mizo tako, da ima pred seboj škatlo. Na desni in levi strani škatle 

(15 cm stran) sta kupčka po 20 palčk. Palčke mora otrok čim hitreje in hkrati z obema 

rokama položiti v škatlo. Pri tem sme jemati z vsakega kupa samo po eno palčko, z 

vsako roko. Otroku pokažemo, naj uporablja obe roki hkrati. Meri se čas. 

 

Ocenjevanje:  

0 točk: 71 sekund in več. 

1 točka: 70–54 sekund. 

2 točki: 53 sekund in manj. 

 

Tabela 10: Rezultati merjencev pri zbiranju palčk 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Zbiranje palčk 71 in več sekund.   3   3   6 

Od 54 do 70 sekund.   14   15   29 

53 in manj sekund.   13   12   25 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 10 lahko razberemo, da so trije otroci (10 %) iz kontrolne skupine in trije 

otroci (10 %) iz eksperimentalne skupine za zbiranje palčk potrebovali 71 in več 

sekund. 14 otrok (46,7 %), ki ne obiskujejo plezalne šole, in 15 otrok (50 %), ki le-to 

obiskujejo, je za to nalogo potrebovalo od 54 do 70 sekund. 53 in manj sekund pa je 

potrebovalo 13 otrok (43,4 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in 12 otrok (40 %), ki smo jih 

testirali v plezalni šoli. 
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Prehod skozi obroč (10. test) 

 

Rekviziti: Obroč premera 70 cm. 

Naloga: Otrok prestopi skozi navpično postavljen, tal dotikajoči se obroč, ki ga drži 

testator. Ne sme si pomagati z rokami, ne sme se opirati na tla in se s telesom dotakniti 

obroča. Enako ponovi z druge strani. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Neuspeli poskus z obeh strani. 

1 točka: Uspešen poskus samo z ene strani. 

2 točki: Uspešen poskus z obeh strani. 

Opomba: Prestop se lahko izvede čelno ali bočno. 

 

Tabela 11: Rezultati merjencev pri prehodu skozi obroč 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Prehod skozi obroč Z obeh strani neuspešen.   8   3   11 

Uspešen z ene strani.   10   10   20 

Uspešen z obeh strani.   12   17   29 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 11 lahko razberemo, da je bilo pri tej nalogi neuspešnih osem otrok (26,7 %), 

ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in trije otroci (10%), ki plezalni tečaj obiskujejo. 

Uspešnih z ene strani je bilo deset otrok (33,3 %), tako v kontrolni kot v 

eksperimentalni skupini. 40 % otrok, ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 56,7 % 

otrok, ki le-tega obiskujejo, pa je bilo uspešnih z obeh strani. 

 

 

Enonožni skok v obroč (11. test) 

 

Rekviziti: Obroč premera 70 cm, štoparica. 

Naloga: Otrok stoji za dolžino stopala od obroča. Z eno nogo skoči vanj in mora obstati 

na tej nogi 5 sekund, ne da bi se z drugo nogo dotaknil tal. Nalogo izvede po dvakrat z 

vsako nogo. 
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Ocenjevanje:  

0 točk: Neuspeli poskus.  

1 točka: Od en do dva uspešna poskusa s katero koli nogo. 

2 točki: Več kot dva uspešna poskusa. 

 

Tabela 12: Rezultati pri enonožnem skoku v obroč 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Enonožni skok v obroč Brez uspešnega poskusa.   4   2   6 

Od en do dva uspešna 

poskusa. 
  15   10   25 

Več kot dva uspešna poskusa.   11   18   29 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 12 je razvidno, da so nalogo neuspešno opravili štirje otroci (13,3 %), ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in dva otroka (6,7 %), ki le-tega obiskujeta. 15 otrok (50 

%), ki smo jih testirali v vrtcu, in deset otrok (33,3 %), ki smo jih testirali v plezalni 

šoli, je imelo en ali dva uspešna poskusa. Več kot dva uspešna poskusa pa je imelo 36,7 

% otrok, ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 60 % otrok, ki le-tega obiskujejo. 

 

Ujeti obroč (12. test) 

 

Rekviziti: Obroč premera 10–15 cm. 

Naloga: Z razdalje 4 m otrok z obema rokama ujame obroč. Obroč se pri tem ne sme 

dotakniti trebuha ali prsi. Testator mora obroč metati v loku. Če met testatorju ni uspel, 

tega poskusa ne ocenimo in ga ponovimo. Dovoljeni so trije poskusi. Dovoljen je tudi 

predposkus, ki se ne oceni. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Neuspeli poskus.  

1 točka: En uspešen poskus.  

2 točki: Več kot en uspešen poskus. 
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Tabela 13: Rezultati merjencev pri ujemanju obroča 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Ujeti obroč 
Brez ujema.   8   4   12 

En uspešen ujem.   10   11   21 

Več kot en uspešen ujem.   12   15   27 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 13 je razvidno, da osem otrok (26,7 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 

štirje otroci (13,3 %), ki le-tega obiskujejo, ni nikoli ujelo obroča. En uspešen ujem je 

doseglo deset otrok (33,3 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in 11 otrok (36,7 %), ki smo 

jih testirali v plezalni šoli. Več kot enkrat pa je uspešno ujelo obroč 40 % otrok, ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 50 % otrok, ki plezalni tečaj obiskujejo. 

 

 

Možiček kopitljaček (13. test) 

 

Rekviziti: Štoparica. 

Naloga: Otrok 10 sekund skače, in sicer: z nogami iz stoje v razkorak in nazaj v stoje; z 

rokami udari ob stegna, nato pa ploskne nad glavo. Gibanje rok in nog mora biti v istem 

ritmu in tudi med posameznimi skoki ne sme biti odmora. Gibanje mora ves čas izvajati 

v enakomernem ritmu.  

Ocenjevanje:  

0 točk: Otrok vaje ne more izvesti.  

1 točka: 

            -    Vaja je pravilno izvedena, vendar ne v času 10-ih sekund. 

            -    Koordinacija gibanja je pravilna, moten pa je ritem. 

            -    Ritmično pravilna izvedba, a napačna gibalna koordinacija. 

2 točki: Gibalno in ritmično pravilno izvedeno v celotnem času. 
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Tabela 14: Rezultati merjencev pri možičku kopitljačku. 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Možiček kopitljaček Otrok ne zmore.   8   5   13 

Nepravilnosti.   22   16   38 

Gibalno in ritmično pravilno 

(10 sekund). 
  0   9   9 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 14 je razvidno, da osem otrok (26,7 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 

pet otrok (16,7 %), ki plezalni tečaj obiskujejo, vaje ni moglo pravilno izvesti. Z 

nepravilnostmi je vajo izvedlo 73,3 % otrok, ki smo jih testirali v vrtcu, in 53,3 % otrok, 

ki smo jih testirali v plezalni šoli. Noben otrok, ki ne obiskuje plezalnega tečaja, vaje ni 

mogel gibalno in ritmično pravilno izvesti, medtem ko je to uspelo devetim (30 %) 

otrokom, ki plezalni tečaj obiskujejo. 

 

 

Preskok vrvice (14. test) 

 

Rekviziti: Vrv. 

Naloga: Vrv napnemo 35 cm od tal. Otrok se postavi 35 cm stran od vrvi (označi s črto) 

in s sonožnim odrivom preskoči vrvico (ne sme se je dotakniti). Preskok ponovi še na 

45 cm višine. Dovoljena sta dva poskusa za vsako višino. Oceni se boljši. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Neuspeli poskus.  

1 točka: Preskočil 35 cm. 

2 točki: Preskočil 45 cm. 
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Tabela 15: Rezultati merjencev pri preskoku vrvice 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Preskok vrvice Brez uspešnega poskusa.   3   5   8 

Preskočil 35 cm.   10   7   17 

Preskočil 45 cm.   17   18   35 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 15 lahko razberemo, da so bili trije otroci (10 %), ki smo jih testirali v vrtcu, 

in pet otrok (16,7 %), ki smo jih testirali v plezalni šoli, neuspešnih pri tej nalogi. 35 cm 

je preskočilo deset otrok (33,3 %), ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in sedem otrok 

(23,3 %), ki le-tega obiskujejo. 45 cm pa je uspešno preskočilo 17 otrok (56,7 %), ki ne 

obiskujejo plezalnega tečaja, in 18 otrok (60 %), ki plezalni tečaj obiskujejo. 

 

 

Bočno valjanje (15. test) 

 

Naloga: Otrok leži na hrbtu in ima roke v vzročenju. Napet se zvali na trebuh in naprej 

na hrbet. Pri tem ne sme popustiti napetosti (roke in noge ne sme skrčiti). Enako ponovi 

na drugo stran. Oceni se valjanje na desno in levo stran. 

 

Ocenjevanje:  

0 točk: Neuspešen poskus.  

1 točka: Uspešen poskus na eno stran. 

2 točki: Uspešen poskus na obe strani. 

 

Tabela 16: Rezultati merjencev pri bočnem valjanju 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Bočno valjanje Uspešen le na eno stran.   3   0   3 

Uspešen na obe strani.   27   30   57 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 
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Iz Tabele 16 lahko razberemo, da so imeli vsi otroci (100 %), ki obiskujejo plezalni 

tečaj, in 27 otrok (90 %), ki ga ne obiskujejo, uspešna poskusa na obe strani. Na eno 

stran pa so bili uspešni trije otroci (10 %), ki plezalnega tečaja ne obiskujejo. 

 

 

Vstati in sesti z žogo (16. test) 

 

Rekviziti: Gimnastična žoga. 

Naloga: Otrok sedi v turškem sedu na tleh in z rokama drži žogo na glavi. Otrok vstane 

in sede nazaj, ne da bi pri tem spremenil lego žoge. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Ne more vstati niti sesti.  

1 točka: Vstane ali sede. 

2 točki: Vstane in sede. 

 

Tabela 17: Rezultati pri vstajanju in sedanju z žogo 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Vstati in sesti z žogo Ne vstane niti ne sede.   1   0   1 

Vstane ali sede.   2   2   4 

Vstane in sede.   27   28   55 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014  

 

Iz Tabele 17 lahko razberemo, da en otrok (3,3 %), ki smo ga testirali v vrtcu, ni mogel 

niti vstati niti sesti z žogo. Tako v kontrolni kot v eksperimentalni skupini sta dva 

otroka (6,7 %) vstala ali sedla z žogo. Vstalo in sedlo z žogo pa je 27 otrok (90 %), ki 

ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 28 otrok (93,3 %), ki le-tega obiskujejo. 
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Skok z obratom (17. test) 

 

Rekviziti: Obroč premera 70 cm. 

Naloga: Otrok z obratom za 180 stopinj skoči v obroč in takoj, tudi z obratom, iz njega 

tako, da pride z drugim skokom v začetni položaj. Izbira smeri obrata je prepuščena 

otroku. Dovoljena sta dva poskusa in oba se ocenita. 

Ocenjevanje:  

0 točk: Brez uspešnega poskusa.  

1 točka: En uspešen poskusa. 

2 točki: Dva uspešna poskusa. 

 

Tabela 18: Rezultati merjencev pri skoku z obratom 

   

Skupaj Neplezalec Plezalec 

Skok z obratom Brez uspešnega poskusa.   3   4   7 

En uspešen poskus.   7   1   8 

Dva uspešna poskusa.   20   25   45 

Skupaj   30   30   60 

Vir: Lasten, 2014 

 

Iz Tabele 18 je razvidno, da trije otroci (10 %), ki ne obiskujejo plezalne šole, in štirje 

(13,3 %), ki le-to obiskujejo, niso uspešno izvedli naloge. En uspešen poskus je imelo 

sedem otrok (23,3 %), ki smo jih testirali v vrtcu, in en otrok (3,3 %), ki smo ga testirali 

v plezalni šoli. 66,7 % otrok, ki ne obiskujejo plezalnega tečaja, in 83,3 % otrok, ki 

plezalni tečaj obiskujejo, pa je doseglo dva uspešna poskusa.  
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Vsota doseženih točk 

Tabela 19: Vsota doseženih točk otrok, ki obiskujejo tečaj plezanja, in tistih, ki 

plezalnega tečaja ne obiskujejo. 

Vsota doseženih točk Plezalci 

Št. otrok            Delež otrok v %          

Neplezalci 

Št. otrok          Delež otrok v % 

9    0                         1                                  3,3 % 

14    0    1                                  3,3 % 

16    3                                     10 %    3                                   10 % 

17    0    1                                  3,3 % 

18    0    3                                   10 % 

19    1                                     3,3 %    4                                13,3 % 

20    2                                     6,7 %    3                                   10 % 

21    1                                     3,3 %    2                                  6,7 % 

22    1                                     3,3 %    2                                  6,7 % 

23    1                                     3,3 %    2                                  6,7 % 

24    6                                      20 %    3                                   10 % 

25    5                                   16,7 %    2                                  6,7 % 

26    1                                     3,3 %    1                                  3,3 % 

27    3                                      10 %    2                                  6,7 % 

28    1                                     3,3 %    0 

29    4                                   13,3 %    0 

31    1                                     3,3 %    0 

Vir: Lasten, 2014 

Iz Tabele 19 lahko razberemo, da je bil najnižji rezultat pri otrocih, ki obiskujejo tečaj 

plezanja 16 točk, pri tistih, ki plezalnega tečaja ne obiskujejo, pa 9 točk. Najvišji 

rezultat je imel otrok, ki obiskuje tečaj plezanja, tj. 31 točk. 27 točk pa je najvišji 

rezultat, ki sta ga dosegla dva otroka iz skupine merjencev, ki plezalnega tečaja ne 

obiskujejo. Največ otrok (20 %), ki smo jih testirali v plezalni šoli, je doseglo 24 točk. 

Največ otrok (13,3 %), ki smo jih testirali v vrtcu, pa je doseglo 19 točk. 
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6.2 HIPOTEZA 1 

 

Predvidevamo, da bodo tisti otroci, ki obiskujejo tečaj plezanja, pri testu gibalne 

učinkovitosti dosegli boljše rezultate, kot tisti, ki tečaja ne obiskujejo. 

 

Graf 3: Srednje vrednosti gibalne učinkovitosti predšolskih otrok, ki obiskujejo tečaj 

plezanja, in tistih, ki plezalnega tečaja ne obiskujejo 

 

Vir: Lasten, 2014 

Za preverjanje hipoteze 1 smo uporabili Independent-Sample t-test v statističnem 

programu SPSS. Najprej smo sešteli skupek spremenljivk, ki predstavljajo gibalno 

učinkovitost. To je 17 testov, ki jih je opravil vsak otrok, in pri tem dosegel teoretične 

vrednosti med minimalno 0 točk ali maksimalno 34 točk. Sešteli smo vrednosti otrok, ki 

obiskujejo plezalni tečaj, in vrednosti otrok, ki tečaja plezanja ne obiskujejo, ter s 

programom SPSS poiskali srednjo vrednost in standardni odklon. Srednji vrednosti 

gibalne učinkovitosti se med skupinama razlikujeta za približno 15 % v prid otrok, ki 

obiskujejo plezalni tečaj, standardni odklon pri obeh skupinah pa je od 16 do 20 

odstotkov, kar kaže na relativno veliko razpršenost okoli srednje vrednosti. 
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Tabela 20: Independent Samples Test. 

  

Vrednost t-testa 

            (t) 

Prostostne stopnje 

           (df) 

Statistična značilnost  

            (sig.) 

Gibalna  

učinkovitost  

predšolskih otrok 

 

 

Predpostavljene 

enake variance 

       

        -3,575 

 

 

            58 

 

 

            0,001 

    

Vir: Lasten, 2014 

S t-testom za ugotavljanje razlik med skupinama smo želeli ugotoviti, ali so razlike 

statistično značilne in bi jih lahko posplošili na celotno populacijo. Statistična 

značilnost znaša 0,001, kar pomeni, da so razlike statistično značilne in hipotezo 1 

lahko potrdimo. 
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6.3 HIPOTEZA 2 

 

Predvidevamo, da med dečki in deklicami ne bo razlik v gibalni učinkovitosti. 

 

Graf 4: Srednje vrednosti gibalne učinkovitosti dečkov in deklic. 

 

Vir: Lasten, 2014 

V hipotezi 2 smo predvidevali, da med dečki in deklicami ne bo statistično pomembnih 

razlik v gibalni učinkovitosti. Srednja vrednost pri dečkih je znašala 22,71 točke, s 

standardnim odklonom 3,456. Pri deklicah je bila srednja vrednost 21,79 točke, 

standardni odklon pa je znašal 5,3. 
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Tabela 21: Independent Samples Test. 

  

Vrednost t-testa 

         

           (t) 

Prostostne stopnje 

           

          (df) 

Statistična značilnost 

    

            (sig.) 

Gibalna učinkovitost  

predšolskih otrok 

 

 

Predpostavljene  

enake variance 

 

      

        0,798 

 

             

            58 

 

 

            0,428 

    

Vir: Lasten, 2014 

S t-testom smo želeli analizirati, ali med dečki in deklicami obstajajo statistično 

pomembne razlike v gibalni učinkovitosti. Statistična značilnost znaša 0,428, kar 

pomeni, da so razlike med skupinama neznačilne. Hipotezo 2 zavračamo. 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, ali se gibalna učinkovitost otrok, ki obiskujejo 

plezalni tečaj, razlikuje od gibalne učinkovitosti otrok, ki tečaja plezanja ne obiskujejo. 

Naš vzorec je zajemal 60 predšolskih otrok, od tega 30 otrok, ki vsaj eno leto obiskujejo 

tečaj plezanja, in 30 otrok, ki se s plezanjem v taki obliki še niso srečali. Na podlagi 

dobljenih rezultatov smo lahko potrdili hipotezo 1, saj so otroci, ki obiskujejo plezalni 

tečaj, dosegli boljše rezultate kot otroci, ki plezalnega tečaja ne obiskujejo. Med 

spoloma pa ni statistično pomembnih razlik, zato smo hipotezo 2 zavrnili. 

Vzroke za razlike med skupinami lahko iščemo na različnih ravneh. Višjo gibalno 

učinkovitost bi lahko pripisali redni gibalni dejavnosti. Čeprav se nam odpira vprašanje, 

ali ni mogoče tako, da so tisti otroci, ki obiskujejo plezanje, tudi sicer bolj gibalno 

učinkoviti in so jih starši tja vpisali, da bi še dodatno razvili njihov talent. Zato bi bilo 

smiselno narediti še eno longitudinalno raziskavo, ki bi vključila 60 naključno izbranih 

otrok. Naključno izbrana polovica bi obiskovala plezanje, druga ne. Tako bi dobili bolj 

preverljive podatke o tem, ali je vpliv dejavnosti resničen, ali gre pri tem za 

slučajnostne, namerne vplive staršev, vzgojiteljev, športnih pedagogov ipd.  

Vemo, da na gibalni razvoj vplivajo ustrezne gibalne spodbude, intelektualni razvoj, 

čustveno-socialni dejavniki, telesna rast in razvitost živčnega sistema. Potek le-tega je 

odvisen od zorenja, učenja in posameznikove lastne aktivnosti.  

Zato smo kot strokovni delavci dolžni natančno poznati razvojne značilnosti in stopnje 

gibalnega razvoja otroka, jih opazovati ter jim slediti in omogočati nadaljnji razvoj. 

Nekatere raziskave s tega področja so namreč pokazale, da je teoretično znanje 

vzgojiteljev precej nizko, zato je zelo pomembno, da se udeležujemo različnih 

seminarjev, prebiramo ustrezno literaturo in sodelujemo v študijskih skupinah, saj lahko 

le tako otrokom nudimo le najboljše.  

Korotaj (2013) v svojem diplomskem delu navaja tudi, da se vzgojitelji, ki so v 

zasebnem življenju športno aktivnejši, pogosteje vključujejo v gibalne dejavnosti otrok. 

Izpostavlja predvsem pomembnost zavedanja vzgojiteljev o aktivnem zgledu, ki ga 

predstavljajo otrokom, in hkrati zavedanje pomembnosti vzgojitelja kot močnega 
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motivatorja pri vključevanju otrok v gibalne dejavnosti. Pišot in Videmšek (2007) pa 

poudarjata, da je ena izmed pomembnejših nalog vzgojitelja, da nudi otrokom izzive in 

jih vodi na osnovi pozitivnih strategij, ki vsem otrokom omogočajo, da se udeležujejo 

gibalnih dejavnosti sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 

Pomembno vlogo pa imajo seveda tudi starši. Mnoge raziskave so pokazale, kako 

močan vpliv ima na otroka življenjski slog starša. Zajec (2009) v svoji doktorski 

disertaciji navaja, da so otroci staršev, ki so bolj športno dejavni, tudi sami bolj gibalno 

dejavni. Ti starši tudi pogosteje vključujejo svoje otroke v različne športne dejavnosti in 

so dejavnejši tudi med počitnicami. Smiselno je, da otrokom že v zgodnjem otroštvu 

približamo redno telesno aktivnost, saj tak način življenja večinoma prenesejo v 

kasnejše obdobje.  

Različni strokovnjaki, kakor navajata Videmšek in Višinski (2001), so ugotovili, da 

vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje žal ne more več 

nadoknaditi. Kako velik vpliv imajo zgled staršev, okolje, v katerem otrok odrašča, in 

čim več različnih gibalnih izkušenj na gibalni razvoj otroka, je raziskala in potrdila tudi 

Kaker (2013) v svojem diplomskem delu. 

Zavedamo se, da je vzorec merjencev mogoče premajhen, zato dopuščamo možnost, da 

rezultati, pridobljeni v tej raziskavi, ne veljajo za širšo populacijo. Vendar pa lahko 

trdimo, da organizirana gibalna oziroma športna aktivnost (v našem primeru športno 

plezanje), ki je za otroka zanimiva in jo rad obiskuje, pozitivno vpliva na otrokov 

gibalni razvoj. Lahko bi celo rekli, da otroci, ki obiskujejo organizirano športno oziroma 

gibalno dejavnost zaradi večjih spodbud prej preidejo v športno gibalno fazo, kot je to 

pričakovano. Govorimo o otrocih, ki obiskujejo različne tečaje v okviru športnih 

društev. Z ustreznimi metodami pa bi to lahko prenesli tudi v vrtec. 

V vrtcu bi bilo otrokom smiselno bolj sistematično podajati motorična znanja in ne 

samo spodbujati slučajnostne igre, kar navaja tudi Rajtmajer (2011) v svojih raziskavah. 

Hoja, sprehodi, gibalno igranje in prosto tekanje na igrišču namreč ne štejemo kot 

gibalno športno vzgojo, saj je obremenitev prenizka in je zgolj protiutež pretiranemu 

mirovanju, sedenju oziroma dejavnostim, ki se izvajajo v zaprtih prostorih.  

Rajtmajer (2012) navaja, da je namen gibanj, ki izhajajo iz nalog organizirane 

izobraževalno-vzgojne dejavnosti, nedvoumen in pomemben za razvoj zaznavnih 



55 

 

sposobnosti, osnovnih motoričnih ter funkcionalnih sposobnosti in psihomotorično 

učenje, ki ima za posledico razvoj in dvig gibalne izobrazbe otroka ter s tem povratno 

vpliva na razvoj tipne, ravnotežne in kinestetične senzorike. Bistveno je torej, da pri 

otrocih delujemo na pospeševanju razvoja in ne na ohranjanju nekega stanja, saj lahko 

hitro preidemo na stagnacijo in kasneje celo na nazadovanje. Pri vsem tem pa ne smemo 

pozabiti, da je ravno otrokova ustvarjalna igra tista, ki je najpomembnejša v 

predšolskem obdobju in naj otroka vodi skozi vse gibalne dejavnosti. 

Rezultati številnih raziskav nam dajo vedeti, kako zelo pomemben je torej gibalni 

razvoj, saj se povezuje z vsemi ostalimi področji otrokovega razvoja. Prav tako pa je 

dokazano, da se otrok, ki se gibalno hitreje razvija, tudi lažje vključi v okolje, saj prej 

spozna svoje telo in je manj odvisen od okolice. Senzorične in motorične dejavnosti 

stimulirajo otrokov razvoj nevronske mreže v obliki novih sinaptičnih povezav, čemur 

sledi pospešeno zgodnje učenje na drugih področjih izobraževalnega procesa 

(Rajtmajer, 2011). 

V tem diplomskem delu med dečki in deklicami ni bilo statistično pomembnih razlik v 

gibalni učinkovitosti. Tudi Grof Štumberger (2009) je na osnovi rezultatov testiranja 

motoričnih sposobnosti ugotovila, da se med dečki in deklicami pojavljajo zgolj 

minimalne razlike, ki niso statistično pomembne. Podobne rezultate lahko zasledimo 

tudi v diplomskem delu, kjer je Pajenk (2010) raziskala, ali obstajajo razlike med štiri- 

do šestletnimi dečki in deklicami. Ugotovila je, da so razlike statistično neznačilne. 

Pomembne razlike je zaznala le pri metu žogice. Te in izsledki podobnih raziskav nam 

torej dokazujejo, da v predšolskem obdobju na gibalnem področju ne bi smeli delati 

razlik med spoloma.  

Menimo, da je športno plezanje primeren šport za otroke, saj je zanimiva, atraktivna in 

predvsem varna vadba, ki jo lahko popestrimo s številnimi igrami. Je tudi eden izmed 

najbolj zapletenih športov, saj se pri vadbi obremenjujejo in razvijajo vse mišice. 

Številne raziskave kažejo, da z učenjem plezanja razvijamo občutek za ravnotežje in 

koordinacijo telesa, krepi se spomin ter se izboljšujeta koncentracija in pozornost. Telo 

pri plezanju deluje celostno, krepimo namreč mišično vzdržljivost in moč, prožnost 

mišic, koordinacijo in ravnotežje. Športno plezanje ne spodbuja tekmovalnosti, zahteva 

pa precej strategije osredotočanja in različnih odločitev ter krepi samozavest. Skozi 

plezanje se lahko otroci naučijo obvladovati stres in strah. 
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Otroci zelo radi plezajo, naj bodo to pohištvo, stopnice, drevo, igrala itn. To velja 

predvsem za otroke v predšolskem obdobju, medtem ko so starejši otroci že bolj 

previdni pri izbiri plezalnega cilja. Izsledki raziskave Van Harrewegna in Molenbroeka 

(2004) kažejo, da ima šestletni otrok že razvite osnovne motorične sposobnosti, ki so 

potrebne za plezanje. Torej je smiselno spodbujati in predvsem dovoliti otrokom 

plezanje na različne objekte ter jim dati čim več možnosti za nabiranje izkušenj. Seveda 

je pri tem potrebna navzočnost odrasle osebe, saj se mlajši otroci še ne zavedajo 

posledic, ki nastanejo zaradi plezanja na nek objekt (padec, višina idr.). 
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8 SKLEP 

 

Namen diplomskega dela sta bila testiranje in primerjanje gibalne učinkovitosti 

predšolskih otrok, ki obiskujejo tečaj plezanja, in otrok, ki plezalnega tečaja ne 

obiskujejo. V prvem delu smo predstavili gibalni razvoj predšolskega otroka, 

značilnosti motoričnega razvoja, osnove športnega plezanja in test MOT 4–6, ki smo ga 

uporabili za merjenje gibalne učinkovitosti. Rezultate testiranja smo predstavili in 

interpretirali v drugem delu.   

Glede na statistično pomembne razlike, ki govorijo v prid otrokom, ki obiskujejo tečaj 

plezanja, bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi otrokom v predšolskem obdobju 

ponudili več možnosti in spodbud za plezanje. Zagotovo pa lahko trdimo, da bi gibalno 

učinkovitost predšolskih otrok izboljšali z bolj sistematičnim podajanjem motoričnih 

znanj. Otroci velik del svojega otroštva preživijo v vrtcu, zato smo vzgojitelji dolžni 

poskrbeti za njihov zdrav celostni razvoj. Otroke moramo ustrezno motivirati in jih 

skozi igro spoznavati z različnimi gibalnimi izzivi. 

Primerjava dečkov in deklic nam je pokazala, da med njimi ne obstajajo statistično 

pomembne razlike, zato tudi ni zaželeno, da pri gibalnih aktivnostih v vrtcu delamo 

razlike med spoloma.   

Današnji življenjski ritem nas vedno bolj sili v zaprte prostore. Športno plezanje se sicer 

izvaja tudi v dvoranah in telovadnicah, obenem pa nam omogoča gibanje v naravi, saj 

so naravna plezališča primerna tudi za otroke. Vse to nam daje možnost, da skupaj z 

našimi otroki aktivno preživljamo čas v naravnem okolju. 

 

Zaključila pa bi z mislijo naše odlične športne plezalke, Martine Čufar: 

»Ja, plezanje je užitek, zabava, sprostitev, IGRA!« 
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PRILOGA 1 

  

KONTROLNA LISTA ZA TESTIRANJE OTROK S POMOČJO TESTA MOT 4–6 

IME:                                              STAROST OTROKA:                                          PLEZA/NE PLEZA 

ŠT. TESTA ČAS/PONOVITEV OCENJEVANJE TOČKE 

1. Skok v obroč  Se ne ocenjuje.  

2. Hoja naprej 2x 0   neuspešen poskus 
1   1 uspešen poskus 
2   2 uspešna poskusa 

 

3. Punktiranje 
(tapping) 

10 sekund 0   26 in manj pik 
1   27–37 pik 
2   38 in več pik 

 

4. Prijem krpe s 
prsti nog 

2 x 5 sekund 0   brez uspešnega poskusa 
1   uspel pos. z l. ali d.           
     nogo 
2   1 uspel pos. z d. in l.   

nogo 

 

5. Bočni preskoki 10 sekund 0   7 skokov in manj 
1   8–11 skokov 
2   12 in več skokov 

 

6. Ujem palice 2x 0   prijem za 4. del/ne               
1   prijem za 2. ali 3. del  
2   prijem za 1. del 

 

7. Polaganje 
teniških žog 

 0   15 in več sek. 
1   12–14 sekund 
2   11 in manj sekund 

 

8. Hoja nazaj 2x 0   noben poskus uspešen 
1   1 uspešen  
2   2 uspešna 

 

9. Zadevanje cilja 4x 0   brez zadetka 
1   1 zadetek  
2   2–4 zadetki 

 

10. Zbiranje palčk  0   71 in več sekund 
1   54–70 sekund 
2   53 in manj sekund 

 

11. Prehod skozi 
obroč 

1x iz obeh strani 
 

 

0   z obeh strani neuspešen 
1   uspešen z ene strani 
2   uspešen z obeh strani 

 

12. Enonožen skok v 
obroč 

2x z vsako nogo 0   brez uspešnega poskusa 
1   1–2 uspešna poskusa 
2    več kot 2 uspešna       
      poskusa 

 



 

 

13. Ujeti obroč 3x 0    brez ujema 
1    1 uspešen ujem 
2    več kot 1 uspešen ujem 

 

14. Možiček 
kopitljaček 

10 sekund 0    otrok ne zmore 
1    nepravilnosti 
2    gib. in rit. pravilno 10    
       sekund 

 

15. Preskok vrvice 2x na obeh višinah 0    brez uspešnega poskusa 
1    preskočil 35 cm 
2    preskočil 45 cm 

 

16. Bočno valjanje 1x na obe strani 0   brez uspešnega poskusa 
1   uspešen le na eno stran 
2   uspešen na obe strani 

 

17. Vstati in sesti z 
žogo 

 0   ne vstane niti ne sede 
1   vstane ali sede 
2   vstane in sede 

 

18. Skok z obratom 2x 0   brez uspešnega poskusa 
1   1 uspešen poskus 
2   2 uspešna poskusa 

 

SKUPAJ    



 

 

 


