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POVZETEK:  

Gibanje in igra sta otrokovi notranji potrebi. Za notranje potrebe pa je značilno, da so rezultati 

njihovega učenja navade. Navade so torej rezultati ekonomičnega učenja, saj njihovo 

izvajanje poteka na nezavedni ravni. Zanje je značilno tudi, da nam prihranijo čas, še posebej, 

če so pozitivne. Težko pa se jih odpravi in njihov izostanek človeku povzroča neugodje. To bi 

bilo smiselno uporabiti oziroma. izkoristiti pri oblikovanju življenjskega sloga otrok. Telesno 

aktiven življenjski slog namreč neposredno in posredno pripomore k zdravju otrok in 

posledično pozitivno vpliva tudi na zdrav življenjski slog odraslih. Analiza izsledkov raziskav 

in relevantne literature s področja proučevanja človekove motorike kaže, da na gibalni razvoj 

predšolskega otroka najbolj vplivajo prirojene osebnostne značilnosti, vzgoja, učenje ter 

socialno in demografsko okolje. Med gibalnimi sposobnosti v tem obdobju strokovnjaki 

izpostavljajo ravnotežje, koordinacijo in moč. Razvijamo jih predvsem z naravnimi oblikami 

gibanja kot so lokomocije, manipulacije ter osnovna in sestavljena gibanja. Za kakovostno 

življenje človek potrebuje tudi ustrezno, dovolj pogosto in primerno intenzivno gibanje. 

Nacionalni kurikulumi in programi narekujejo smernice za vzgojo in izobraževanje. V 

predšolskem obdobju so te smernice zapisane kot procesno-razvojni cilji pri področju Gibanje 

v Kurikulumu za vrtce. Splošnim procesno-razvojnim ciljem sledijo primeri gibalnih 

dejavnosti, ki vzgojiteljem dopuščajo izbiro. Za kakovostno izvajanje gibalnih dejavnosti se 

vzgojitelji izobražujejo in usposabljajo na dodiplomskem študiju.  

 

Zaradi vse večje ponudbe popoldanskih gibalnih dejavnosti in želje vzgojiteljev po razširitvi 

idej je nastal gibalni/športni program Mali sonček. Obogatitveni program, ki razširja in 

natančneje razmejuje razvojna obdobja ter s pomočjo motivacijskih sredstev usmerja gibalne 

dejavnosti različnih organizacijskih in vsebinskih oblik oziroma načinov.  

 

Diplomsko delo preučuje ujemanje Kurikuluma za vrtce (področja Gibanje) z 

gibalnim/športnim programom Mali sonček v izbrani vsebini, in sicer pri naravnih oblikah 

gibanja. Programa se pri vključevanju naravnih oblik gibanja sicer ne skladata povsem, sta pa 

nedvomno združljiva. Specifika otrokovega razvoja je imperativ, ki narekuje metode dela, 

zato sta za poučevanje in učenje gibalnih dejavnosti v vrtcu bistvena načrtovanje in izbira 

pravih metod, s katerimi bomo najučinkoviteje vplivali na celosten razvoj otroka. V tem je 

tudi največja razlika med programoma. Medtem, ko je kurikulum bolj procesno zastavljen, je 

Mali sonček nekoliko bolj ciljno zastavljen, kar pogojuje tudi način dela. Kurikulumu bližja je 



metoda igre,  Mali sonček pa  večjo pozornost namenja oblikam dela in metodam, ki 

pripeljejo do zastavljenih ciljev. Največjo povezanost je zaznati v prvih dveh razvojnih 

stopnjah Malega sončka, kasneje pa se programa ločita in bolj razlikujeta.  

 

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, naravne oblike gibanja, igra, gibanje, razvoj, Kurikulum za 

vrtce, Gibalni/športni program Mali sonček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Movement and play are internal necessities of every child. The key concept of internal 

necessity is that it comes as a result of learning a habit. Habits are therefore the result of 

economic learning seeing that the learning process takes place at a subconscious level. 

Another particularity of habits is that they save us time, especially if they are positive. It is 

difficult to unlearn them though since their absence crates displeasure. It would therefore 

make sense to take advantage of this concept when we shape a child’s lifestyle. A physically 

active lifestyle in fact indirectly and directly contributes to a child’s health, and consequently 

has a positive effect on a healthy lifestyle of adults, too. The analysis of the research results 

and the relevant literature from the field of studying human motor skills indicates that as far 

as a preschool child is concerned these abilities are primarily conditioned by inborn 

personality traits, upbringing, education, and social as well as demographic environment. The 

motor skills that experts particularly highlight at this age are balance, coordination, and 

strength. They are developed mostly by means of natural forms of movement, such as 

locomotion, manipulation, and basic as well as advanced body movement. In order to have a 

quality life, a person needs an appropriate, regular, and adequately intensive exercise. 

Guidelines for education and training of children are defined in national curricula and 

programmes. In preschool period, these instructions are shaped in the form of the process-

development goals and are contained in the Motor/sport activities chapter of the Preschool 

Curriculum. The general process-development goals are accompanied by the examples of the 

exercise activities that leave the childcare workers the freedom of choice. For the purpose of 

ensuring quality implementation of movement exercises, childcare workers undergo education 

and training in the course of the undergraduate study. 

On account of an increasingly rich assortment of afternoon sports activities and wish of 

education workers to search for new ideas, the “Little Sun” motor/sport programme was 

developed. This is an enriched programme that expands and more precisely defines different 

stages of a child’s development and with the help of motivation directs the motor activities of 

different organizational and work methods. 

This thesis studies whether the Preschool curriculum (in the Motor/sport activities chapter) 

corresponds to the “Little Sun” motor/sport programme in the section of natural forms of 

movement. Both programmes are not completely in line when it comes to including natural 

forms of movement, but they definitely supplement each other. The specifics of a child’s 

development is an imperative that dictates the work methods, which is why the planning and 



choice of proper methods aimed at exerting as efficient influence as possible on a child’s 

holistic development are essential for studying and learning of motor/sport activities in 

kindergarten. This is where the biggest difference between the two programmes lies. While 

the Curriculum is defined in terms of processes, the “Little Sun” is more goal-oriented, which 

depends on the work methods. Curriculum puts emphasis on the play, whereas “Little Sun” 

focuses on work methods that lead to the accomplishment of goals. The biggest level of 

compatibility between the two programmes can be observed in the first two phases of the 

“Little Sun” programme, whereas later on, the programmes go in different ways and become 

much more divergent. 

 

Key words: preschool child, natural forms of movement, play, motor/sport activity, 

development, Preschool Curriculum, Little Sun motor/sport programme 
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1 UVOD 

Strokovnjaki (Videmšek in Pišot, 2007; Gregorc in Cemič, 2013; Rajtmajer, 2011) ne morejo 

poenotiti terminoloških pojmov, ker gledajo na termine, kot so gibanje, šport, telesna 

dejavnost ipd., z različnih zornih kotov. Vsi pa so si enotni, da primerna količina, 

intenzivnost, pogostost in prava vsebina pozitivno vplivajo na krepitev in ohranjanje zdravja. 

Vzgoja za gibanje je vzgoja za življenje. Maučec Zakotnik (2004) v svoji raziskavi trdi, da se 

življenjski slog začne oblikovati v predšolskem obdobju, torej v času, ko za razvoj otrok 

skrbimo odrasli. Življenjski slog vsakega posameznika se razvija vse življenje in se najprej 

oblikuje v ožjem družinskem krogu, kasneje pa večinoma v okolju, kjer otrok odrašča. Pri 

otrocih in mladostnikih imajo najpomembnejšo vlogo starši, saj so otroku zgled, ga vzgajajo 

in učijo. Možno je, da pomemben pomen pri vzgoji predstavlja način učenja. To je lahko zgolj 

pasivno, kjer otrok samo opazuje in posluša, lahko pa je aktivno, kjer je otok tisti, ki odkriva, 

starši in vzgojitelji pa ga usmerjajo tako, da mu nastavijo probleme (kognitivne, socialne, 

gibalne ipd.). Na otrokov razvoj naj bi vplivali dednost, okolje in lastna aktivnost. Okolju 

vedno pogosteje pripisujejo največji delež pri oblikovanju zdravega načina življenja. Okolje 

je primarno in sekundarno (Kropej, 2007). Med primarnim še posebej poudarjamo zgled 

staršev in ostalih ožjih družinskih članov, sekundarni pa je npr. vrtec, v njem pa še posebej 

vzgojiteljica in njena pomočnica. Med dejavnike zdravega življenjskega sloga uvršamo več 

dejavnikov, med drugim ustrezno prehrano in primerno gibalno dejavnost. Gibalna dejavnost 

je izredno pomembna pri samem oblikovanju zdravega življenjskega sloga (Videmšek in 

Pišot, 2007). Širša javnost je preko medijev vsakodnevno obveščana, da smo družba 

zasedenih ljudi, ki preživimo večino časa pred zaslonom (TV, računalnik, tablica, pametni 

telefon), naše telo sedi pri miru, robotizirali smo sesalnike, pomivalne stoje, poenostavili 

jedilnike, postajamo pretežki, negibljivi, prekomerno obremenjujemo oči in ušesa. Utrujeni 

smo, še preden postanemo najstniki. Pri slabih 40 letih vse to želimo nadoknaditi, teči 

prekomerno, hoditi na vse mogoče shujševalne in gibalne preventivne programe ter 

obžalujemo, da smo v najoptimalnejšem življenjskem obdobju zdravje postavili na stranski 

tir. Človekov ustroj (sklepi, mišice, kosti …) so namenjeni tudi naravnim oblikam gibanja. 

Sedenje in ležanje sta namenjena počitku, mi pa smo vse skupaj obrnili in ekonomizirali. 

Življenjska doba sodobnega človeka se daljša in na to se je treba pripraviti. Najprej z 

ustreznim motoričnim razvojem v otroštvu, nato z vseživljenjskim ohranjanjem vzdržljivosti, 
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moči in gibljivosti, ki jih nujno potrebujemo za kakovostno življenje v starosti. Gibanje je 

torej nuja od rojstva naprej. Pri dojenčkih se je to na primer izkazalo kot prehod iz povijanja v 

štruco in negibnega ležanja na hrbtu, preko trdnega povijanja z najmanj tremi plenicami iz 

blaga, na pleničke, ki spominjajo na hlačke in otroka čimmanj omejujejo pri njegovem 

naravnem gibanju. Gregorc in Cemič (2013) pravita, da se otrokovo gibanje razlikuje od 

gibanja odraslega človeka. Otrok se z vsakim gibom uči (o sebi, o delovanju svojega telesa 

…), medtem ko odrasli z gibanjem dosegajo druge cilje. Vsaka otrokova igra vsebuje gibanje. 

Če se otrok igra, se torej uči – uči tudi z gibanjem, s katerim vpliva na svoj razvoj. Neločljiva 

je povezanost med igro, učenjem, gibanjem in otrokovim razvojem.  

 

Če gibanje zastavimo dovolj široko, lahko govorimo o gibanju celega telesa, rok in govora 

(Kremžar, 1985). Kadar govorimo o gibanju celega telesa, lahko najprej govorimo o naravnih 

oblikah gibanja (v nadaljevanju NOG), kamor uvrščamo hojo, tek, lazenje, plazenje ipd. NOG 

so sredstvo za razvoj gibalnih sposobnosti. Otrokov razvoj je celovit proces, saj poteka hkrati 

s telesno rastjo in z zorenjem funkcij v družbenem okolju. Spremembe v razvoju se kažejo na 

količinski in kakovostni ravni. Količinske spremembe se izražajo v pogostosti in intenzivnosti 

vedenja, kakovostne spremembe pa v načinu, vrsti, strukturi in organizaciji vedenja 

(Videmšek in Pišot, 2007). Le otrokovim potrebam ustrezne, strokovno načrtovane gibalne 

dejavnosti, ki vključujejo primerno intenzivne, primerno pogoste in dovolj časa trajajoče 

vsebine, lahko zagotovijo optimalen razvoj gibalnih sposobnosti. Usmerjena gibalna 

dejavnost predšolskih otrok s specifičnimi programi namreč predstavlja sredstvo pospešenega, 

ne samo gibalnega, temveč tudi spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja. (Pišot in 

Jelovčan, 2012)  Ustreznost vsebin in primernost intenzivnosti gibalnih dejavnosti pa nista 

edini izziv, pred katerega so postavljeni sodobni vzgojitelji in pedagogi. Vzgojitelji naj 

izbirajo take metode dela, da bodo v aktivnost vključeni vsi otroci, katerokoli organizacijsko 

obliko bodo izbrali, naj poskrbijo, da uresničijo kurikularna načela. Pri tem je opaziti 

neskladje že znotraj Kurikuluma, še posebej pa pri primerjanju priročnikov in različnih 

programov s Kurikulumom.  

 

V diplomski nalogi zato želim preučiti, kako NOG obravnavata Kurikulum in Gibalni/športni 

program Mali sonček. Izpostaviti želim njune skupne točke in opozoriti na nekatera vsebinska 

oziroma teoretična razhajanja. Na podlagi analize obeh programov želim podati učinkovit 

predlog, ki bo upošteval vse bistvene in razvojno pogojene posebnosti gibalnih zmogljivosti v 

predšolskem obdobju. Namen raziskave je ustrezna interpretacija obstoječih programov za 
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razvoj NOG ter predstavitev sodobnih metod dela za poučevanje in učenje usmerjenih 

gibalnih dejavnosti v vrtcu. Poiskati želim način spodbujanja optimalnega razvoja gibalnih 

zmogljivosti otrok, s poudarkom na skladnosti gibanja, ravnotežju in na seznanitvi naših 

najmlajših s čim več različnimi dejavnostmi, povezanimi z gibanjem. Izvirne ideje in nova 

spoznanja glede vzgojnih metod za uvajanje NOG želim uporabiti za oblikovanje predloga 

načina izvajanja NOG, ki bi vseboval najboljše lastnosti obstoječih programov. 
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2 PREDMET  IN PROBLEM  

Videmšek in Pišot (2007) izpostavljata, da je redna gibalna aktivnost, ki temelji na NOG 

izrednega pomena za razvoj vsakega otroka. Tudi Pistotnik (1999) trdi, da so NOG eno izmed 

sredstev za razvijanje gibalnih sposobnosti, in sicer pravi, da so to gibanja, ki so se razvila in 

bila osvojena z razvojem človeka, tako da se je človek ohranil kot vrsta in zagospodoval nad 

drugimi živimi bitji na Zemlji.  

 

Naravne oblike gibanja so najstarejša, t. i. elementarna gibanja, ki jih je človek razvil v svoji 

filogenezi in na podlagi katerih so se izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja. Naravne 

oblike gibanja predstavljajo 'gibalno' abecedo človeka, zato moramo otroku omogočiti, da se 

seznani z njimi in jih izvaja čim pogosteje. (Marjanovič Umek, 2001) 

 

S proučevanjem del različnih avtorjev – Pistotnika (2007), ki je proučeval gibalne sposobnosti 

in osnovna sredstva za njihov razvoj v športni praksi ter v sodelovanju s Pinterjem oblikoval 

osnovno »gibalno abecedo«, Pišota in Planinšca (2005), ki sta opredelila strukturo motorike v 

zgodnjem otroštvu
1
 ter Videmškove in Zajčeve (2006), ki sta raziskovali značilnosti športnih 

dejavnosti, s poudarkom na posebnostih v spodbujanju gibanja predšolskih otrok ter s 

pomočjo rezultatov različnih raziskav, ki slonijo na kurikularnem pristopu do gibanja – sem 

spoznala, da je v predšolskem obdobju vse gibalne sposobnosti nujno razvijati sistematično, 

načrtno, primerno pogosto in z ustreznimi gibalnimi aktivnostmi. Metode, ki jih predlagajo, 

pa se razlikujejo. Medtem ko nekateri zagovarjajo demonstracijo, pogovor in prikaz pravilnih 

gibanj, se drugi osredinijo na okolje (metoda poligona in postaj) ali pravila (metoda igre) ter 

vodijo proces preko aktivnega vključevanja v igro (metoda igre) ali igrivost v okolju (poligon 

in postaje).  

 

                                                           

 

1
Jelovčanova in Videmškova sta na njeni podlagi oblikovali predlog, kako približati šport otrokom v 

predšolskem obdobju. 
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2.1 Gibalni razvoj otroka 

 L. Katz (1996) razlaga, da pojem 'otrokov razvoj' razumemo kot proces spreminjanja od 

nezrelega k zrelemu stanju oz. delovanju. Ko raziskujemo otrokov razvoj ali o njem 

razpravljamo, po definiciji – četudi le implicitno – predpostavljamo neko končno stanje, pri 

čemer se ukvarjamo z vprašanjem, kako zgodnje izkušnje prispevajo h kasnejšemu delovanju 

oz. doseganju končnega stanja. (Batistič Zorec, 2003) 

 

Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, ki pomaga 

otroku neposredno vključevanje v okolje, ki ga obdaja, seznanja se z različnimi razsežnostmi 

okolja, hkrati pa mu omogoča tudi pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, predvsem v 

obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje torej otroku omogoča celovito spoznavanje sveta. Nova 

spoznanja so prišla do drugačnih pogledov pri otrokovem gibalnem razvoju. Nov vpogled v 

procese, ki otroku zagotavljajo nadzor nad gibanjem njegovega telesa, je multidisciplinarni 

pristop in vključuje znanost o človekovem gibanju, nevrologijo, spoznavno psihologijo ter 

teorijo dinamičnih procesov. Novejše študije otrokove motorike so vse manj osredotočene na 

to, kako se otrok giba in vse bolj na medsebojno povezanost in sodelovanje različnih 

razsežnosti, kot so kognicija, percepcija in praktična dejavnost, ki zagotavljajo razvojno 

stabilnost in povzročajo spremembe. (Videmšek in Pišot, 2007) 

 

V tej nalogi raziskujem, kako gibalne igre v zgodnjem otroštvu vplivajo (v duhu zgornjega 

citata 'prispevajo') na motorični razvoj otrok. Igra in gibanje sta otrokovi primarni potrebi. 

Brez gibanja telesa otrok ne more zaznati ne okolice ne prostora ne časa in posledično tudi ne 

samega sebe (v njih). Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo 

zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi 

zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. 

Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet 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. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v 

ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do 

celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, 

učenjem in posameznikovo lastnovoljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva 

raznovrstne izkušnje predvsem z igro. (Marjanovič Umek, 2001) 
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Potreba po igri ni samo fiziološka, ampak ima širše vidike. Pri otrocih je igra pravzaprav 

življenje samo. Predstavlja smer za srečno otroštvo in osnovno potrebo za njihov razvoj. 

(Blagajac, 1995) Psihologi ugotavljajo, da se otrok igra, ker se razvija, oziroma se razvija, 

zato ker se igra. Tako lahko z gibalno igro vplivamo na celosten razvoj otroka. (Rajtmajer, 

1990 v Videmšek in Pišot, 2007)  

Motorični razvoj otroka poteka po sorazmerno ustaljenem redu od zgoraj navzdol in iz sredine 

navzven, v cefalo-kavdalni
2
 in proksimo-distalni

3
 smeri. Osnovno motoriko sestavljajo 

naslednja gibanja: hoja, tek, skakljanje, skakanje, plazenje, plezanje, metanje, ujemanje, 

lovljenje, zadevanje, vzdigovanje, nošenje, vlečenje, potiskanje, visenje, kmalu pa se osnovni 

motoriki pridružijo še druge motorične sposobnosti (motorika športnih zvrsti). (Kosec in 

Mramor, 1991) 

 

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

in določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v razvoju ter 

posameznikovih izkušenj, ki vplivajo predvsem na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem 

razvoju. (Kozar, 2003) Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven 

razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistem, pomemben pa je tudi proces 

učenja (Videmšek in Pišot, 2007) Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in kontinuirane 

spremembe v motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, 

moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost, vzdržljivost) in lokomotornih, manipulativnih 

in stabilnostnih  gibalnih spretnosti. (Gallahue in Ozmun, 2005) 

 

To je proces, ki pomaga otroku, da pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat 

interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi. Genski dejavniki odločilno vplivajo na živčno-

mišično zorenje, morfološke značilnosti, predvsem v smislu velikosti, razmerij in kompozicije 

telesa, fizioloških značilnosti ter tempa rasti in zorenja. Pri okoljskih dejavnikih imajo 

najpomembnejši vpliv predhodne gibalne izkušnje, tudi iz prenatalnega obdobja, in 

pridobivanje novih gibalnih izkušenj (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

                                                           

 

2
Otrok je najprej sposoben nadzirati gibanje glave, potem trupa ter nazadnje rok in nog. 

3
Otrok vedno začne z nadzorom gibanja tistih delov telesa, ki so bliže hrbtenici, kasneje pa osvoji nadzor tudi  

nad tistimi, ki so od nje bolj oddaljeni. 
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Med najpogostejše razloge za upočasnjen motorični razvoj v predšolski dobi spadajo slaba 

telesna kondicija, nepravilen telesni razvoj
4
, slabši intelektualni

5
 razvoj, slab živčni nadzor 

mišičnih struktur, pomanjkanje spodbujanja k aktivnosti od staršev ali napačno pretirano 

treniranje specifičnih gibov in predvsem strah
6
. (Horvat in Magajna, 1987) 

 

2.1.1 Starost kot dejavnik vpliva 

 V zgodnjem otroštvu je razvoj izredno dinamičen in celosten, zato je gibalna dejavnost, ki 

mu, poleg razvijanja gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pomaga pri pridobivanju novih 

informacij in izkušenj, izjemno pomembna. Otrokovi možgani v tem obdobju (prva tri leta 

življenja) so še enkrat aktivnejši kot možgani odraslega.  

 

V obdobju do pubertete so otroci najdovzetnejši za spreminjanje in razvoj sposobnosti ter 

znanj za lažje prilagajanje okolju in njegovim značilnostim. V tem času se v največji meri 

izoblikujejo različne razsežnosti psihosomatskega statusa, usvajajo mnogotere socialne vloge, 

poteka proces socializacije, izoblikujejo se človekova stališča in izluščijo njemu lastni 

interesi, usvajajo se trajne telesno-kulturne navade in se kar v največji meri razvijajo gibalne 

sposobnosti. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Tabela 2.1.1:  Gibalne faze motoričnega razvoja. 

Faze motoričnega razvoja Starost Stopnje motoričnega razvoja 

Refleksna prenatalno obdobje:  
 do  4. meseca 

 vkodiranje (zbiranje) informacij 
 dekodiranje (procesiranja) 
informacij  od  4. meseca do 1. leta 

Rudimentalna  

 od  rojstva do 1. leta 
 inhibicija refleksov 

 predkontrolna  
 od  1. do 2. leta 

Temeljna  začetna 

osnovna 

zrela 

 od  2.   do 3. leta 

 od  5.   do 5. leta 

Specializirana  od  7.   do 10. leta splošna 

specifična  od  11. do 13. leta 

 od  14. leta dalje specializirana 

 

Vir: Gallhue in Ozmun (2006) v Videmšek in Pišot 2007, str. 41. 

                                                           

 

4
Predebeli otroci. 

5
V prvih letih življenja je med funkcijama velika povezanost. 

6
Otroci, ki so pri svojem gibanju v zgodnjem otroštvu doživeli neuspehe ali neprijetne doživljaje, so pozneje v 

vsej gibalni aktivnosti nesproščeni in manj uspešni. 
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Gibalne faze in stopnje motoričnega razvoja sta Gallhue in Ozmun (2006) razdelila na 

refleksno, rudimentalno, temeljno in specializirano (športno). 

 

Refleksna7 gibalna faza zajema refleksne gibe fetusa in novorojenčka, ki pri dojenčkih v 

prvih šestih mesecih izginejo oziroma se spremenijo. Intenzivnost in obstoj refleksov ter 

njihovo izzvenevanje so pomembni pokazatelji gibalnega in nevrološkega razvoja človeka. 

(Videmšek in Pišot, 2007) Prvo fazo v gibalnem razvoju predstavljajo subkortikalno 

nadzorovani refleksni gibi, ki se pojavljajo že pri fetusu. Na svetlobo, zvok, dotik in premike 

telesa se fetus in novorojenček odzoveta z nehotnim gibanjem, ki pa jima vendar že omogoča 

spoznavanje svojega telesa in okolja. Na tej stopnji so refleksne dejavnosti pomembne tako za 

zbiranje informacij kot tudi za preživetje organizma. (Cemič, 1997) 

 

Rudimentalna gibalna faza se nanaša na začetne, nepopolne gibalne sposobnosti dojenčka. 

Sestavljata jo stopnja inhibicije oziroma izginevanja refleksov kmalu po rojstvu in 

predkontrolna stopnja, kjer je pri enoletnikih že vidna večja natančnost in kontrola gibanja, in 

sicer v smislu ravnotežja, manipulacije s predmeti ter gibanja v prostoru. (Videmšek in Pišot, 

2007) 

 

V temeljni gibalni fazi postaja otrokovo gibanje učinkovitejše in bolj usklajeno. Otroci začno 

aktivno preizkušati in raziskovati svoje gibalne zmogljivosti in sposobnosti. Ko se obdobje 

zrelosti v tej fazi konča, naj bi otroci obvladali večino gibalnih spretnosti. Če otrok tega ni 

sposoben, je zelo mogoče, da se bodo pri njegovem nadaljnjem gibalnem razvoju pojavile 

težave. (Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Cemič (1997) pod temeljna gibanja uvršča tista gibanja, ki so prisotna pri vsaki človekovi 

dejavnosti, saj iz teh nastanejo sestavljena gibanja, ki so prisotna v različnih športnih zvrsteh. 

Temeljno gibalno fazo nadalje deli še na tri stopnje. Večina otrok, starih od pet do šest let naj 

bi končevala osnovno stopnjo, za katero je značilno, da so gibanja bolj koordinirana. Temu bi 

sledil počasen prehod na zrelo stopnjo, kjer je gibanje že bolj usklajeno, učinkovito in 

                                                           

 

7
Refleks je vedenje, ki ga samodejno sproži določen dražljaj (zvok, dotik, svetloba, sprememba telesnega 

položaja), katerega nadzorujejo subkortikalni možganski centri. 
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nadzorovano. Otroci, ki živijo v okolju, ki jim ne dopušča možnosti za vadbo, nekaterih 

vzorcev ne morejo razviti preko osnovne stopnje, posledica pa je dejstvo, da na njej ostanejo 

vse življenje. Nekako od drugega do sedmega leta traja temeljna gibalna stopnja. Gibanje s 

časom postaja vse bolj učinkovito in usklajeno. Otroci aktivno preskušajo in raziskujejo svoje 

gibalne sposobnosti in zmogljivosti ter odkrivajo in izvajajo različne gibalne spretnosti, 

najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej 

stopnji, naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Za to otrok potrebuje 

spodbudno okolje, priložnost za dejavnosti in učenje. Če otrok ne doseže najvišjega obdobja 

temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem motoričnem razvoju 

težave (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Specializirana ali športna gibalna faza se začne po sedmem letu starosti. Otrok je sposoben 

povezovati in uporabiti temeljne gibalne spretnosti za izvedbo specializiranih športnih 

spretnosti. Gre za vse bolj nadzorovano, izpopolnjeno in hitro izvajanje gibalnih spretnosti in 

učinkovito ter smiselno uporabo le-teh v zahtevnih športnih in drugih gibalnih aktivnostih. 

(Videmšek in Pišot, 2007) 

 

V športni gibalni fazi, za razliko od temeljne, ki se nanaša na pre-dispozicije, ki že obstajajo 

(sposobnosti) oziroma na to, kar izvira iz otroka samega, govorimo o tem, kar šele bo, 

oziroma kar bomo z učenjem preko navad in ponavljanja dosegli, razvili in ustvarili, torej o 

tem, kar bo nastalo glede na vpliv okolja. Strokovnjaki poudarjajo igrivost pri učenju 

(predlagajo ustrezne metode, kjer sta izrednega pomena način in izvedba aktivnosti (vaj, 

ponavljanj, raziskovanj, kaj telo zna in zmore …). Gibalna  vzgoja vpliva na usvajanje 

gibalnih, gibalnoestetskih, gibalnoritmičnih in gibalnotaktičnih spretnosti in veščin ter z njimi 

povezanega teoretičnega znanja. Vpliva tudi na skladen telesni, gibalni, spoznavni in 

čustveno-socialni razvoj učencev/otrok, oblikovanje njihovih vrednot ter na ustrezne odnose 

med njimi. (Dežman, 2004)  

 

Videmšek in Visinski (2001) menita, da lahko otrok do tretjega leta starosti usvoji vse oblike 

NOG zna se plaziti, laziti, hoditi, teči, skakati, dvigati, nositi, valjati, potiskati, vleči, metati, 

loviti in viseti. S temi oblikami NOG razvija ravnotežje, koordinacijo ter postopoma 

pridobiva na moči in hitrosti. Otroci med tretjim in četrtim letom naj bi bili sposobni sonožno 

skočiti, enonožno pa še ne. Stoja na eni nogi naj jim ne bi povzročala večjih težav, prav tako 

ne plezanje navzgor, težave pa se praviloma pojavljajo pri sestopanju. Tu srečamo različna 
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plazenja, lazenja, valjanja in prevale naprej. Začenja se usvajanje osnovnih elementov 

različnih športnih zvrsti, vendar je njihova izvedba še počasna, negotova in površna. Težave 

se pojavljajo tudi pri lovljenju in metanju žoge. Večina otok že obvlada skiro, tricikel in kolo 

s pomožnimi dvokolesi ter se zna vključiti v skupinske igre s preprostimi pravili. Njihova 

koncentracija je kratkotrajna, zaradi česar precej hitro izgubijo zanimanje, zato naj bodo igre 

zanimive, podajanje vsebin pa zabavno. Petletni otroci so hitrejši, spretnejši in natančneje 

izvajajo zahtevnejše gibalne aktivnosti. Njihova hoje je ravna in enakomerna, tek pa 

zanesljivejši in z manj padci. Sposobni so skakati po eni nogi ter sonožno v daljino, višino in 

globino. Pri igrah z žogo so spretnejši in natančnejši. Zmorejo čedalje bolj koordinirane gibe. 

Šestletniki se gibljejo hitreje, močnejši so in bolj spretni od petletnikov. Pri šestletnikih torej 

prvič srečamo gibanje, ki je podobno odraslemu. Glede NOG usvojijo potrebne gibalne 

vzorce do stopnje zanesljivosti tako, da je hoja zanesljiva, tek pa pravilen in ga lahko 

sestavljajo tudi skoki. Med igrami prevladujejo tekalne igre. V tem starostnem obdobju se 

začne razvoj tekmovalnega duha, pri gibanjih z žogo pa opazimo vedno boljšo manipulacijo. 

Šestletniki običajno dobro mečejo, lovijo in zadevajo cilje, ki so lahko negibni, premikajoči 

se, različno oddaljeni in različnih velikosti. Praviloma brez težav hodijo po različnih orodjih z 

neravno, zmanjšano, različno trdo ali nagnjeno podporno ploskvijo.  

 

Strokovnjaki so včasih želeli postaviti mejnike, kaj otrok v nekem starostnem obdobju zna, 

zmore. V sedanjem času pa se vse pogosteje obrača logiko in se postavlja gibalne izzive; 

otrokove rešitve pedagogu omogočajo, da sledi njegovemu razvoju in mu ponuja ustrezno 

nadgradnjo v gibalnem procesu. Tak način je manj tabelaričen, zato nekaterim pedagogom ne 

ustreza, a je specifika otrokovega razvoja taka, da bi ga tak način moral usmerjati v drugačen 

način razmišljanja. 

 

Otroci lahko zaradi različnih dejavnikov prehitevajo ali zaostajajo v razvoju, zato so navedeni 

časovni okviri so relativni. Ker je otrokov razvoj celosten in v različnih obdobjih različno 

intenziven, v aktivnosti ne silimo, temveč ponujamo čim zanimivejše okolje ter možnosti za 

rabo različnih športnih pripomočkov in igral. (Zajec idr., 2010) 
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2.1.2 Učenje kot dejavnik vpliva 

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

odraslim – učiteljem, ki jih vodi na odgovoren način. Učitelju (vzgojitelju) mora biti cilj 

otroku ponuditi kakovosten proces, ki bi ga pripeljal do cilja, ki ga sam ne bi nikoli dosegel. 

(Pišot, 1999) Vsak otrok se rodi z določenimi dispozicijami, katerih razvoj je odvisen od 

okolja in od otrokove lastne aktivnosti. Spoznavno, čustveno, socialno in gibalno področje 

razvoja so povezani in soodvisni, se prepletajo in dopolnjujejo. Napredek in spremembe na 

enem vplivajo na napredek in spremembe na vseh ostalih področjih. Hkrati in v obeh smereh 

poteka usvajanje znanj in razvijanje sposobnosti. Pravimo, da je otrokov razvoj celosten, 

čemur je nujno prilagoditi proces vzgoje in izobraževanja. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Če učenje prehiteva proces zorenja, so zaman vsi napori, da bi otroka lahko naučili določenih 

spretnosti. Po nepotrebnem trošimo otrokovo energijo in mu celo jemljemo voljo za spontani 

normalni razvoj. (Horvat in Magajna, 1987) Vaje in izkušnje, potrebne za gibalni razvoj, 

morajo sovpadati z otrokovo dovzetnostjo za učenje, ki je pogojeno z zakonitostmi zorenja 

organskega aparata.  

 

Učenje je sicer zelo kompleksen in širok pojem. Za potrebe te naloge bom orisala le nekaj 

njegovih zakonitosti, povezanih z razvojem gibalnih sposobnosti. Učenje so razmeroma trajne 

spremembe v dejavnosti osebnosti, ki so posledica individualnih izkušenj ob interakciji med 

človekom in njegovim okoljem. Današnje razumevanje učenja temelji na štirih ugotovitvah, in 

sicer, je učenje proces interakcije med predznanjem in novo snovjo, da je socialni in 

situacijski proces ter da gre za večspoznavnostni proces. (Pečjak, 2000) 

 

Pečjakova (2000) osnovne vrste učenja razvršča v namensko učenje, usmerjeno k cilju, 

slučajno (nezavedno) učenje, učenje na pamet, učenje z razumevanjem (znanje), recepcijsko 

učenje in učenje z odkrivanjem. Glede na sestavljenost loči klasično in kompleksno učenje, 

glede na gradivo pa senzorno ali zaznavno, psihomotorično (učenje spretnosti) ter besedno 

učenje. Ravno psihomotorično učenje za pridobivanje navad in spretnosti ter razvijanje 

sposobnosti (danosti) je še posebej značilno za prva leta človekovega življenja.  

 

V zgodnjem obdobju težko ločujemo med učenjem (procesom, ki poteka v učečem) in 

poučevanjem (procesom, ki ga izvaja poučevalec). Vzgojitelj naj bi torej metode poučevanja 
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spremenil. Tu še ne moremo uporabljati metod pojasnjevanja, razlaganja, demonstriranja ipd. 

Ker je v tem času učenje notranje motivirano, je vzgojitelj postavljen v drugačno vlogo. V 

predšolskem obdobju, ki je predmet obravnave moje naloge, spontano učenje počasi prehaja v 

zahtevnejšo obliko – v namerno učenje. Zanj je značilna obveznost, prisotni so zunanja 

motivacija, zunanje določena snov in čas izvedbe, pa tudi viri, iz katerih črpamo znanje, so 

natančneje določeni. V obdobju do tretjega
8
 leta starosti tako govorimo o samostojnem in 

samoiniciativnem raziskovanju oziroma o (spontanem) nezavednem učenju skladno z 

osebnim programom. Med tretjim
9
 in sedmim letom o (spontanem reaktivnem) učenju po 

programu vzgojitelja, ki ga otrok ponotranji in sprejme za svoj osebni program, v šoli pa o 

(reaktivnem) učenju, ki je ponavadi odvisno od programa učitelja, ne od osebnega programa 

otroka. (Čotar Konrad, 2010) Že prej sem omenila, da se pri spontanem učenju uspešnost 

procesa oziroma njegov rezultat meri s kakovostjo naučenega. Rezultati učenja so navade 

spretnosti in znanje.  

 

Navade
10

 so naučene dejavnosti, ki jih opravljamo brez posebne pozornosti, z lahkoto in 

samodejno. Imajo motivacijsko vlogo, nastanejo spontano s pogojevanjem ali namerno s 

posnemanjem in ponavljanjem. Poznamo prehranjevalne, higienske, delovne, govorne, 

prometne in učne navade, kamor sodijo tudi ustaljeni vzorci razmišljanja in čustvovanja. 

Lastnost navade je avtomatizem. Ker so navade stereotipne in avtomatizirane, pri 

enostavnejših opravilih nedvomno omogočajo dvig učinkovitosti, ki se kaže v prihranku časa 

in energije. Ravno ta lastnost pa pri spremembah, ki z navadami praviloma niso združljive, v 

spremenjenih okoliščinah ter novih ali kritičnih situacijah (lahko) pomeni oviro in povzroči 

neustrezen odziv. Usvajanje navad lahko poteka na zavednem nivoju, ko navado imamo, pa 

aktivnosti izvajamo podzavestno. 

 

Spretnosti
11

 so ciljno usmerjeni s ponavljanjem naučeni sestavljeni vzorci ravnanj, ki jih 

izvajamo tekoče na bolj ali manj stalen način. Nastanejo namerno s posnemanjem, z 

nadzorovano vajo in s popravljanjem napak. Utrjujemo jih lahko le z izdatno količino vaje, s 

                                                           

 

8
Montessori v tem obdobju govori o nezavednem vsrkavanju okolja, pri katerem je prisotna napetost med 

odvisnostjo in samostojnostjo. 
9
To obdobje Montessori opiše kot čas zavestnega vsrkavanja okolja, ki ga omogočajo razvoj jezika in 

pridobljeno znanje, rast sposobnosti nadzora nad dejanji ter uveljavljanje lastne volje. 
10

Kar dobi zaradi ponavljanja ustaljeno obliko, izraža, da postane kaj zaradi ponavljanja človekova značilnost 

in izraža stanje, za katero je značilna taka dejavnost. 
11

SSKJ: Veščina, spretnost, obvladovanje temeljnih znanj (telovadba, kolesarjenje …). 
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čimer dosežemo, da smo pri aktivnosti, ki jo izvajamo hitrejši in jo izvajamo brez odvečnih 

gibov in napak, dosegamo večjo usklajenost okulomotorike, lažje predvidimo kritične 

situacije ter smo sposobni več avtomatizacije in pravilnega ravnanja tudi v nepredvidenih 

situacijah. Usvajamo jih vedno zavestno, izvajamo pa nezavedno. Spretnosti delimo na 

psihomotorične m(ed katere uvrščamo hojo, uporabo jedilnega pribora, vožnjo kolesa, 

drsanje, uporabo naprav, kvačkanje …), besedne, komunikacijske, učne, miselne, socialne …   

 

Slika 2-1: Rezultati učenja: navade, spretnosti in sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kompare idr. (2001) v Čotar Konrad, 2010, str. 23. 

 

Pečjakova (2000) je sposobnosti
12

 opredelila kot nekaj, kar je človeku dano ob rojstvu 

oziroma kar je zapisano v genih. Za moje proučevanje je pomembno razločevanje med 

spretnostjo, sposobnostjo (danostjo) in značilnostmi človeka. Sposobnosti so naravne danosti 

človeka, značilnosti so elementi, ki opredeljujejo naš zunanji videz, spretnosti pa predstavljajo 

z učenjem pridobljena (gibalna) znanja. (Pistotnik, 1999) 

 

Za znanje
13

 potrebujemo zmožnost razumevanja, pridobivamo ga z razumevanjem gradiva 

(besedno, slikovno …). Tvorijo ga informacije med pomenom, besedo, pojmom, dejstvi in vsi 

odnosi med njimi. Znanje je odvisno od načina, na katerega ga pridobimo. Lahko gre za 

aktivno oblikovanje v procesu osmišljanja svojih izkušenj in posledično za spreminjanje 

dosedanjega pojmovanja. Razlikuje se glede na stopnjo razumevanja gradiva. Bloomova 

taksonomija znanja zajema naslednje korake: poznavanje, razumevanje, uporabo, analizo, 

                                                           

 

12
SSKJ: Lastnost, značilnost, potrebna za opravljanje kake dejavnosti (imeti, pridobiti sposobnost; delovna, 

strokovna, vozniška duševne, telesne, pridobljene, prirojene sposobnosti …). 
13

SSKJ: Celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, s študijem; celota znanih, ugotovljenih podatkov 

o stvarnosti; z učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede in znanje, 

seznanjenost z dejstvi, podatki s strokovnega področja. 

(enostavne) navade spretnosti sposobnosti 

utrjevanje in razvoj le z vajo redko se razvijejo spontano 
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sintezo in vrednotenje. (Kompare idr., 2001, v Čotar Konrad, 2010) Za razliko od navad in 

spretnosti, kjer usvajanje lahko poteka na nezavedni ravni, znanje usvajamo in izvajamo le 

zavestno.  

 

Pomemben sodoben način usvajanja znanja v predšolskem obdobju je učenje iz izkušenj. 

Učenje iz izkušenj se praviloma nanaša na učenje, ki je odvisno od lastnih izkušenj ('izkušnje 

iz prve roke'),  ki učenca povezujejo z resničnimi ljudmi in resničnimi problemi. (Higgins in 

Nicol, 2002) 

 

2.2   Gibalne sposobnosti predšolskega otroka 

Ko govorimo o strukturi gibalnega prostora otroka, moramo upoštevati celostnost njegovega 

razvoja. Tako kot je za celoten razvoj otroka značilna celostnost (integrativnost), tako je 

prisotna znotraj gibalnega prostora, ki opredeljuje gibalne sposobnosti otrok. Na splošno je za 

človeka značilno, da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih sposobnosti 

(motoričnih) in funkcionalna sposobnost. Moč, hitrost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in 

natančnost zadevanja cilja ter vzdržljivost so sposobnosti, ki določajo učinkovitost 

posameznika pri realizaciji različnih gibalnih nalog ob določenem prispevku ostalih dimenzij 

(socialnih, čustvenih, spoznavnih ...). (Pišot in Jelovčan, 2012)   

 

Obstajajo različna poimenovanja gibalnih sposobnosti, in sicer fizične sposobnosti, 

psihofizične sposobnosti, psihomotorične sposobnosti, vendar le en izraz natančno opredeljuje 

podsistem, ki je odgovoren za gibalno izraznost človeka – imenujemo ga motorične oziroma 

gibalne sposobnosti. Gibalne sposobnosti so prirojene
14

 in pridobljene. Otrok z gibanjem 

zaznava okolico, prostor, čas in samega sebe. Od drugega do sedmega leta traja temeljna 

gibalna sposobnost, ki je značilna za predšolskega otroka. Gibanje postaja vse učinkovitejše 

in bolj usklajeno. Otrokov razvoj je v tem času zelo dinamičen in celosten, zato je gibalna 

aktivnost še posebej velikega pomena. Je nenadomestljivo sredstvo za pridobivanje 

informacij, za nabiranje novih izkušenj ter za razvijanje gibalnih spretnosti in gibalnih, 

                                                           

 

14
Odvisne so od dednih zasnov in niso vsem prirojene v enaki meri.  
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motoričnih ter funkcionalnih sposobnosti. Za ustrezen razvoj so pomembni spodbudno okolje, 

razne priložnosti in učenje. (Pišot in Planinšec, 2005) 

 

Gibalne sposobnosti so odgovorne za izvedbo naših gibov. Tako je gibanje človeka pri 

dnevnih opravilih, profesionalnem delu in športu odvisno od njegovih sposobnosti, značilnosti 

in znanj. (Pistotnik, 1999)  

 

Gibalno vedenje je poleg spoznavnega in socialno-čustvenega pomembno področje 

otrokovega in mladostnikovega vsakdanjega delovanja. V otrokovem zgodnjem razvojnem 

obdobju je v ospredju gibalna navada, saj je za spretnost značilno kontrolirano popravljanje s 

ciljem usvojiti točno določen način gibanja, vendar je oboje težko ločiti med seboj. Otrok se z 

gibanjem uveljavlja, si ustvari podobo o sebi, pridobi svoje mesto v družbi ter tako oblikuje 

svojo osebnost. (Kremžar in Petelin, 2001)  

 

Pojavljanje posameznih oblik gibanja je tesno povezano s telesnim razvojem otroka, 

predvsem z razvojem živčnega in lokomotornega (gibalnega) sistema. Gibalne sposobnosti so 

namreč tisti temelj, ki omogoča izvedbo najpreprostejših gibanj. Z razvojem gibalnih 

sposobnosti in njihovo diferenciacijo (natančnejša razdelitev v tem obdobju še ni mogoča, 

izpostaviti pa velja moč, koordinacijo in ravnotežje) je mogoča izvedba tudi najzahtevnejših 

sestavljenih gibanj. Otrok neprestano raste in njegovi funkcionalni sistemi se razvijajo, s 

čimer se večajo njegove sposobnosti. To posledično vpliva na izboljšanje gibalne izraznosti. 

In nasprotno: raznolikost gibalnih nalog, ki jih otrok spoznava in poskuša izvesti, ter njihovo 

ponavljanje, življenjske razmere in možnosti za gibanje, ki jih ima, povratno vplivajo na 

njegovo rast in razvoj. Gibalni razvoj je rezultat zorenja in učenja otroka. Še posebno buren je 

v prvih letih otrokovega življenja, zato mora otrok nenehno vaditi (prijemati, hoditi, skakati, 

plezati, metati ipd.), sicer lahko zaostane v razvoju. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Vsi otroci ne rastejo in se ne razvijajo enako, zato se tudi v njihovem gibalnem razvoju 

pojavljajo razlike. Razlike v razvoju otrok so odvisne predvsem od hitrosti razvoja živčnega 

sistema (inteligenca), njihovega zdravstvenega stanja in tudi vadbe. (Pistotnik, Pinter in 

Dolenc, 2002) 

 

Gibalne sposobnosti so torej prirojene in pridobljene ter so odločilne za človekovo motorično 

učinkovitost, od katere je odvisna kakovost izvajanja različnih gibalnih nalog. Genetsko je 
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določeno, do katere stopnje se bodo ob normalnem razvoju sposobnosti lahko razvile, z 

gibalno aktivnostjo in vadbo pa je mogoče to stopnjo preseči. Na razvoj gibalnih sposobnosti 

poleg biološke zasnove (dednost) vpliva še okolje, v katerem otrok odrašča (življenjski stil
15

, 

prehranjevanje
16

, bolezni in gibalne aktivnosti). 

 

Glede strukturiranja gibalnih sposobnosti poznamo: klasično (empirično) delitev (moč, 

hitrost, vzdržljivost) in nomotetično (znanstveno) delitev (gibljivost, moč, koordinacija, 

hitrost, ravnotežje, preciznost). Primarnim motoričnim sposobnostim sta nadrejeni sekundarni 

sposobnost za regulacijo energije
17

 in sposobnost za regulacijo gibanja
18

. (Pistotnik, 1999). 

Pišot (2005) je strukturo motoričnega razvoja predšolskega otroka opredelil kot skupek moči, 

koordinacije, hitrosti, ravnotežja, natančnosti, gibljivosti in vzdržljivosti. Pri tem je poudaril 

soodvisnost telesnega, kognitivnega, čustvenega in socialnega razvoja. Pravi, da je razvoj 

sprememba človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, sicer trajnih v razmerju do nižje 

razvojne stopnje ter obenem odvisnih od dednosti, okolja in telesne aktivnosti otroka. Večina 

raziskovalcev pri gibalnem razvoju predšolskega otroka izpostavlja predvsem tesno povezavo 

ravnotežja, koordinacije in moči ter funkcionalno sposobnost, vzdržljivost. Hitrost in 

preciznost pa razumejo skozi njuno reprezentacijo v otrokovi sposobnosti koordinacije. 

 

Glede na dejstvo, da je otrok v predšolskem obdobju maksimalno gibljiv, gibljivosti v tem 

obdobju ni treba posebej razvijati. Gibljivost (fleksibilnost, elastičnost, gibčnost) je 

sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo, vezana na posamezne
19

 sklepe. Z 

odraščanjem, in sicer od sedmega leta dalje, začne upadati in je tudi edina gibalna sposobnost, 

za katero je pričakovano, da se bo zmanjšala. Za njen razvoj je nujno izvajanje gibov z 

maksimalno amplitudo. Motenost v motoričnem razvoju je vidna iz povečane ali zmanjšane 

gibljivosti. (Cemič, 1997) Gibljivost je pomemben dejavnik dobre telesne pripravljenosti v 

                                                           

 

15
Slovenski otroci so med tednom v povprečju neorganizirano gibalno/športno dejavni 90 minut dnevno. Med 

tednom 115 minut na dan preživijo pred televizijo, med počitnicami in med vikendi pa 150 minut. 
16

Prehranjevalne navade slovenskih otrok so boljše od prehranjevalnih navad njihovih staršev. Večina obrokov 

je vezanih na vrtce, zato je število obrokov na dan večje, vrsta živil pa je odvisna od prehranskih strokovnjakov v 

vrtcih. Vir: Povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega 

načina življenja. (Zajec, 2009) 
17

Omogoča izkoriščanje energije pri gibanju, sem spadata hitrost in moč. 
18

Odgovorna za oblikovanje, uresničevanje in izvedbo gibalnih nalog v prostoru in času; sem spadajo gibljivost, 

koordinacija, ravnotežje in preciznost. 
19

Gibljivost ramenskega obroča, gibljivost trupa in gibljivost kolčnega sklepa. 
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športu in v vsakdanjem življenju. Ker je stopnja njene prirojenosti
20

 precej nizka, jo lahko 

dobro razvijemo in jo z ustrezno vadbo, kljub temu da se z leti manjša, ohranimo tudi v pozni 

starosti.  

 

Sredstva za razvijanje gibalnih sposobnosti odraslih ljudi Pistotnik (1999) deli na: 

 

 Naravne oblike gibanja – gibanja, ki jih otrok prinese s seboj na svet (npr. pokrčena 

kolena …) in tako človeka spremljajo od rojstva do smrti. Z NOG lahko vplivamo na 

razvoj skoraj vseh gibalnih sposobnosti, na razvoj gibljivosti pa le v izjemnih primerih. 

 

 Elementarne igre – preproste igralne oblike s prilagodljivimi pravili. 

Pravila v njih se prilagajajo predvsem ciljem, ki se jih želi doseči z vadbo. So 

nadgradnja naravnih oblik gibanj, sem spadajo npr. pastirske igre. 

 

 Gimnastične vaje – smotrno konstruirane gibalne naloge, ki imajo lokalen vpliv na telo 

vadečega. Njihov glavni namen je, da z natančnim izvajanjem časovnih in prostorskih 

elementov gibanja dosežemo želeni vpliv na strukturo človeka. 

 

Naravne oblike gibanja in izbrane elementarne igre so primerne, gimnastičnih vaj pa, zaradi 

specifike otrokovega razvoja, v predšolskem obdobju ne moremo izvajati. 

 

2.2.1 Ravnotežje kot temeljna gibalna sposobnost 

Ravnotežje je sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja telesa proti delovanju 

privlačnosti in drugih zunanjih sil na način, da telo stabilnost obdrži v izbranem položaju v 

premikanju ali na mestu. Dejavniki, ki vplivajo na ravnotežje, so ravnotežni organ, center za 

ravnotežje, vid, sluh, taktilni receptorji in kinestetična čutila. Gre za sposobnost
21

, ki je v 

predšolskem obdobju še precej slabo razvita, kljub temu da se njen razvoj začne že pred 

rojstvom. (Cemič, 1997) Predšolski otroci imajo sposobnost ravnotežja slabo razvito. Je 

omejitveni dejavnik razvoja ostalih gibalnih sposobnosti. Ravnotežje je treba razvijati takoj 

                                                           

 

20
Koeficient prirojenosti (h2) = 0,50. 

21
Koeficient prirojenosti (h

2
) = ? (je nedefiniran). 
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po rojstvu, kljub temu da se vestibularni aparat dokončno razvije do 15. leta starosti. 

(Videmšek in Pišot, 2007)  

 

2.2.2 Moč kot gibalna sposobnost, ki omogoči premikanje  

Moč je sposobnost za premagovanje in obvladovanje odporov in učinkovito izkoriščanje 

sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. Pri večini gibalnih dejavnosti ima vodilno vlogo, 

saj brez nje ni gibanja. Poznamo tri pojavne akcijske oblike: eksplozivno
22

 moč za največji 

pospešek telesa v prostoru, repetitivno
23

 za dlje časa trajajočo dejavnost in statično
24

 za 

dolgotrajno napenjanje mišic. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003)  

 

Moči v predšolskem obdobju ne razvijamo. Razvijamo jo, ko se konča razvoj kosti, in sicer 

po 12. ali 13. letu starosti. Na moč vplivajo sila gravitacije, sila vztrajnosti lastnega telesa, 

sila predmeta s katerim se rokuje, sila trenja in sila partnerja ali nasprotnika. Na moč pa 

vplivajo tudi morfološki, funkcionalni, psihološki in biološki dejavniki. (Cemič, 1997)  

 

2.2.3 Koordinacija kot gibalna sposobnost, ki daje premikanju skladnost 

Koordinacija je sposobnost učinkovitega in usklajenega izvajanja časovnih in prostorskih 

elementov gibanja. Najbolj od vseh sposobnosti je odvisna od delovanja osrednjega živčnega 

sistema. Razvoj koordinacije se začne že v predporodni dobi, saj plod že v materinem telesu 

pridobiva prve gibalne izkušnje. Otroci te izkušnje izredno intenzivno praviloma pridobivajo 

do okoli šestega leta starosti. To je tudi obdobje, v katerem so zelo dojemljivi za sprejem 

različnih gibalnih informacij in njihovo združevanje v gibalne strukture na višji ravni. Živčni 

sistem je v tem obdobju še precej plastičen, zaradi česar se z gibalnimi dejavnostmi še lahko 

vpliva nanj. (Pistotnik,1991) Poznamo šest
25

 pojavnih oblik koordinacije, ki so najizrazitejše 

pri sestavljenih gibanjih, za katere je potrebna večja hitrost, moč ali natančnost v 

spreminjajočih se okoliščinah. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) Govorimo o sposobnosti za 

učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih nalog, ki jo lahko opišemo tudi kot 

                                                           

 

22
Eksplozivna – koeficient prirojenosti (h2) = 0,80. 

23
Repetativna – koeficient prirojenosti (h2) = 0,50. 

24
Statična – koeficient prirojenosti (h2) = 0,50. 

25
Gibalna dojemljivost, gibalna inteligenca, gibalni transfer, ritmičnost gibanja, sposobnost koordinacije nog in 

časovna usklajenost izvedbe gibanja. 
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sposobnost usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programskih gibalnih potencialov 

za izvedbo kompleksnih gibanj. Ker je v večji meri prirojena
26

, lahko zelo malo naredimo za 

njen razvoj. (Cemič, 1997)  

 

2.2.4 Preciznost  

Preciznost
27

 je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibanja ter doseganje 

cilja. Za precizno gibanje je značilno, da je v kratkem času treba opraviti analizo mnogih 

informacij, in sicer določiti cilj, smer, oddaljenost, obliko, velikost, način delovanja na 

predmet, smer in intenzivnost premikanja, regulirati moč itd., to pa je za predšolskega otroka 

zelo zahtevna naloga. (Cemič, 1997) Preciznost je zelo povezana s čustvenim stanjem 

človeka, zato nervozni ljudje na testih natančnosti dosegajo slabše rezultate. Gre za 

sposobnost, ki dopolnjuje, oziroma omogoča koordinirano izvajanje gibanja. Predšolski otroci 

se še precej nenatančni, zato jim je pri vadbi treba postaviti realno dosegljive cilje. Ob 

ugotavljanju motoričnega prostora predšolskih otrok pa je bilo ugotovljeno, da so naloge, ki 

so pri odraslih povezane s preciznostjo, pri predšolskih otrocih povezane s koordinacijo. 

  

2.2.5  Hitrost, ki se v predšolskem obdobju reprezentira predvsem v 

koordinaciji 

Hitrost
28

 je sposobnost izvesti gibanje v najkrajšem možnem času. Pri premagovanju krajših 

razdalj s cikličnimi gibanji (tek, plavanje, kolesarjenje ipd.), kjer je pomembna frekvenca 

gibov, se pojavlja kot hitrost premikanja telesa v prostoru. Hitrost ima visoko stopnjo 

prirojenosti, ki je odvisna od nekaterih bioloških in fizioloških osnov. Neposredni razvoj 

hitrosti dosežemo s hitrim izvajanjem lokomocij, kot so tek (po strmini, v zavetrju, z vleko 

ipd.), lazenja, plazenja in plezanja, ter različnimi manipulacijami, kot so meti, udarci in 

blokade. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) Okoli dvajsetega leta se razvoj te sposobnosti 

konča in takrat lahko ocenimo ali je človek hiter ali počasen. Dejavniki, ki vplivajo na 

                                                           

 

26
Koeficient prirojenosti (h

2
) = 0,80. 

27
Koeficient prirojenosti (h2) = ? (je nedefiniran). 

28
Najpogosteje se pojavlja kot hitrost reakcije, hitrost enostavnega giba in hitrost izmeničnih gibov (frekvenca 

gibov). 
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hitrost
29

, so morfološki, fiziološki, psihološki, biološki in razvitost drugih gibalnih 

sposobnosti. (Cemič, 1997) 

 

2.2.6 Vzdržljivost 

Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. 

Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa. Gre za sposobnost, 

ki zmanjšuje stanje utrujenosti. Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je lahko splošna 

(ne glede na vsebino gibalne aktivnosti) ali specifična (točno določena vsebina), aerobna (ob 

hkratni dobavi potrebnega kisika) ali anaerobna (deluje v kisikovem dolgu) ter vključuje 

različne mišične skupine (lokalna, regionalna, globalna). (Videmšek in Pišot, 2007) V 

predšolskem obdobju vzdržljivosti ne razvijamo z istimi metodami kot pri odraslih. Gregorc 

in Humar (2014) sta predstavili odziv srca otrok med metodo igre in ga primerjata z metodami 

razvoja vzdržljivosti za odrasle. Ugotovila sta, da je metoda igre še najbolj podobna metodi 

fartleka
30

, vendar bistveno bolj individualno pogojena tudi, kadar se izvaja v skupini. 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, katere razvoj je izredno pomemben tudi v 

predšolskem obdobju. Metode tega razvoja je treba prilagoditi razvojnim značilnostim in 

potrebam otrok.   

 

2.3 Naravne oblike gibanja, s katerimi razvijamo gibalne sposobnosti 

Če razumemo NOG kot gibanja, ki so stara toliko kot človek, zlahka pritrdimo Marjanovič 

Umkovi (2001), da gre za »gibalno« abecedo človeka, ki predstavlja temelj vsega nadaljnjega 

gibanja. Obvladovanje NOG ima zato širši življenjski pomen, saj se z njihovo pomočjo ne 

razvijajo le osnove za športno rast posameznika, temveč gre za utilitarna gibanja, s katerimi 

dvigamo kakovost življenja. NOG nimajo zgolj koristnih – v zdravstvenem in razvojnem 

smislu – vplivov na telo, v nujnih primerih lahko celo pomagajo rešiti človekovo življenje
31

. 

Po mnenju strokovnjakov gre za tisti gibalni minimum, ki bi ga moral vsak mladostnik 

usvojiti najkasneje do konca osnovne šole. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

                                                           

 

29
Koeficient prirojenosti (h2) = 0,95 

30
Fartlek pomeni igro hitrosti – je način treninga, ki ga mnogi razumejo kot eno izmed podvrst intervalnega 

treninga, drugi pa ga kot specifičen pristop k treningu športa oziroma njegovo nadgradnjo. Fartlek je težko ujeti 

v enovito definicijo, saj je prav to, da ni vnaprej definiran, njegova ključna lastnost. 
31

Beg pred psom, plezanje po zgradbi v primeru požara, prehod čez ovire v naravi … 
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Pistotnik (2003) pravi, da so NOG najučinkovitejše in temeljne oblike za razvoj celostnih 

programov. Videmšek in Pišot (2007) to tezo dodatno podkrepita z dejstvom, da so v 

predšolskem obdobju to ključne oblike gibanja za dosego ciljev.  Po mnenju Pistotnika (1999) 

je med vsemi gibalnimi sposobnostmi ravno koordinacija tista, ki deluje na zavestnem nivoju 

in zato predstavlja eno najizrazitejših gibalnih sposobnosti, značilnih prav za človeško vrsto. 

Trdi, da gre za sposobnost usmerjenega izkoristka energijskih, toničnih in programsko 

gibalnih potencialov za izvedbo kompleksnih gibanj, zaradi česar za uspešen razvoj celostnih 

programov gibanja predlaga uporabo NOG in posamezne elemente tehnike športov. 

 

Zgoraj navedeni avtorji menijo, da lahko z NOG razvijamo vse gibalne sposobnosti in trdijo, 

da je za njihov pravilen razvoj ključno prav predšolsko obdobje. Njihova mnenja se 

razlikujejo glede načina, kako jih razvijati, oziroma glede izbire učnega procesa, ki bo 

zagotovil cilj.  

 

Gianini (2012) zato predlaga, naj otrok za rešitev težave, npr. za prehod skozi tunel, pajkovo 

mrežo, luknjasto škatlo, zavito pot, viseče in bežeče balone ali kolebnice, uporabi vse naravne 

oblike gibanja, kot so hoja, skok, tek, plazenje, lazenje, potiskanje, vlečenje in plezanje, ter s 

tem poskrbi za pestro rešitev gibalnih izzivov.  

 

Prav zaradi dejstva, da je otrok šele v temeljni gibalni fazi, še ne zmore pravilnih, natančnih in 

enakomernih gibanj. Predstavljajo mu zgolj sredstvo za dosego cilja in ne cilja samega. V tem 

obdobju namreč ni pomembno kako je gibanje izvedeno (pravilno, najhitreje, najelegantneje 

…). Pomembno je, da otrok dobi izkušnje in informacije o svojem telesu, da gre skozi tunel 

200-krat zaradi 'želje po pomoči Glavci, ki mu je Gargamel ukradel x'. Otrokov cilj je 

drugačen od našega. Naš cilj mora biti visoko strukturiran, a da bo otrok delal, kar želimo, 

mora imeti svoj cilj, ki ni pohvala, da je nekaj storil, ampak je uspeh v igri, kjer reši zaplet in 

'osvobodi princeso od zmaja'.  

 

Obstajajo različne razvrstitve NOG, sama sem izbrala delitev Pistotnika, Pinterja in 

Dolenčeve (2002), ki NOG glede na premikanje telesa delijo v dve temeljni skupini, ki 

združeni tvorita novo kategorijo:  
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1. lokomocije oziroma pedipulacije – sem uvrščamo različna osnovna premikanja telesa v 

prostoru, z drugimi besedami gre za spreminjanje lokacije v prostoru z gibanjem ali za 

uporabljanje nog za premikanje v prostoru,  

 

2. manipulacije, kjer je zajeto opravljanje temeljnih gibalnih operacij s posameznimi 

telesnimi okončinami. 

 

Lokomocije oziroma pedipulacije in manipulacije tvorijo osnovna sestavljena gibanja, pri 

katerih ne prevladuje nobena od gibalnih operacij, ampak so lokomocije in manipulacije tesno 

povezane; posledica te združitve je novo gibanje.  

 

Za opis posamezne NOG sem zbrala različna menja (citate) tujih in domačih strokovnjakov. 

 

Slika 2-2: Shematski prikaz delitve naravnih oblik gibanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002, str. 13. 
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2.3.1 Lokomocije 

Če predpostavimo, da je predšolski otrok v temeljni gibalni fazi in posledično, da se njegovi 

gibalni programi šele izgrajujejo, pri njem praviloma ni mogoče govoriti o športnih igrah ali 

taktiki in tehniki športa, ampak zgolj o učenju najpreprostejših oblik gibanja. Razlika med 

temeljno in športno gibalno fazo se tako pojavi tudi v razumevanju količine in kakovosti. V 

začetni fazi denimo opazujemo kakovost skoka oziroma ali skok je ali ga ni, šele nato 

preidemo v vrednotenje kakovosti izvedbe skoka in merjenje količine skokov, ki jih je otrok 

sposoben izvesti. 

 

Plazenje – Otroci se že v prvem letu plazijo, saj je to prva vrsta gibanja v prostoru, sicer v 

začetku nazaj, nato naprej želenemu cilju naproti. Prvo plazenje je na trebuhu, kasneje, preden 

otrok shodi, pa tudi hodi po štirih ali na pol sede s podvito nogo in z oporo na rokah. Plazenje, 

kot vrsta gibanja v prostoru ostane otroku v vseh predšolskih letih in pogosto še kasneje. 

Plazijo se na več načinov: po trebuhu, hrbtu, boku, z glavo naprej, z nogami naprej, z bokom 

naprej. (Kosec in Mramor, 1991)  

 

Lazenje – Dvig trupa otroku omogoči prehod na lazenja z oporo na rokah in nogah. Prvinska 

oblika lazenja se izvaja v opori klečno spredaj, ker ima tako otrok večjo podporno ploskev in 

s tem večje ravnotežje.  (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) Lazenje in plazenje zelo ugodno 

vplivata na razvoj hrbtenice. Otrok razvija predvsem sposobnost koordinacije gibanja, 

ravnotežje in moč. Posebej se krepijo otrokove hrbtne in ramenske mišice ter mišice lahti, 

kadar te vlečejo telo za seboj. Mišice spodnjega dela trupa, nog in stopal pa otrok krepi, kadar 

te potiskajo telo pred seboj. (Videmšek in Pišot, 2007) 

 

Hoja – je človekova temeljna oblika gibanja za premikanje v prostoru. Pravilna hoja je mehka 

in lahkotna. Stopala se postavljajo vzporedno, najprej na peto, potem se obremenitev prenese 

preko celega stopala na prste, s katerimi se hodeči odrine naprej. Položaj telesa je pokončen 

oz. med hojo nekoliko niha od blagega zaklona do umirjenega predklona, ki se povečuje s 

hitrostjo gibanja sli s strmino. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) Samostojna hoja se 

praviloma razvije od desetega do štirinajstega meseca starosti. Hoja je funkcija, ki postopno 

dozoreva, zato se prva hoja razlikuje od razvite hoje. Na začetku otroci hodijo z bolj ali manj 

razširjenimi nogami, z rokami pa si pomagajo obdržati ravnotežje. Njihova začetna hoje je 

vijugasta, neenakomerna in prepletena s padci. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003)  
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Tek – Šele ko ima otrok zanesljivo hojo in nima več težav z ravnotežjem, lahko usvoji gibalno 

strukturo na višji ravni, t. j. tek v njegovi prvinski obliki. Tek je le hitrejše gibaje, pri katerem 

se zaradi močnejših in hitrejših odrivov od podlage pojavi brezpodporna faza t. j. faza leta, pri 

čemer pa ne prihaja do večjih nihanj težišča telesa. Pomeni, da se iz otrokove hitre hoje 

(racanja) gibanje spremeni v izmenične odrive z noge na nogo. Takšen način gibanja je otrok 

sposoben usvojiti šele po drugem letu starosti. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) V tretjem 

letu so otrokovi koraki med tekom vedno daljši in enakomernejši, še vedno pa ima težave s 

hitrim zaustavljanjem in spreminjanjem smeri teka. V prvi polovici četrtega leta se večina 

otrok lahko zaustavi v razdalji štirih metrov, v petem letu pa se otroci že brez težav hitro 

ustavijo ali spreminjajo smer tudi pri različnih igrah. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

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

vplivata na pravilno izoblikovanje stopalnega loka in razvijanje sposobnosti ravnotežja. S 

kombinacijo hoje in teka otrok razvija vzdržljivost. Hoja in tek vplivata tudi na delovanje 

notranjih organov, dihal, prebavil in krvnega obtoka. (Videmšek in Visinski, 2001) 

 

Padci – Človek si nenehno prizadeva, da bi telo ohranil v ravnotežnem (običajno pokončnem) 

položaju. Že kot otrok si na temelju gibalnih izkušenj oblikuje posebno gibalno shemo 

(program), ki mu nato omogoča učinkovito upravljanje lastnega telesa in mase, ki jo 

predstavlja. Kadar ohranjanja ravnotežja ni več mogoče uravnati s kompenzacijskimi gibi, 

pride do porušenja ravnotežja telesa, ki posledično povzroči bolj ali manj trd stik s tlemi. 

Takšen prehod v nov, nižji ravnotežni položaj se imenuje padec. Otroka ne moremo 

obvarovati pred padci in njihovimi posledicami, lahko pa ga naučimo, da bo pri padcih 

nadzoroval gibanje svojega telesa in zavaroval pred poškodbami najvitalnejše dele (glavo, 

sklepne površine, trup). (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Plezanje – je gibanje, ki na otroka vpliva podobno kot plazenje, saj z njim razvija predvsem 

moč, ravnotežje in koordinacijo gibanja. Plezanje se pojavi že zelo zgodaj kot posebna vrsta 

gibanja. Še preden otrok shodi, že želi splezati na kakšen višji predmet (klop, posteljo, rob 

peskovnika …). Plezanje triletnika je še nezanesljivo, težave ima tudi pri spustu. Od četrtega 

leta dalje praviloma vse te težave izginejo. Otrokovo plezanje je zanesljivejše  in pogumnejše. 

Premaguje tudi navpična plezala – različne letvenike, zvirala, plezala. (Videmšek in Pišot, 

2007) Plezanja so gibanja, pri katerih se vadeči premika v različnih vesah s pomočjo svojih 

okončin. Zaradi aktivnosti, ki se izvaja v nasprotni smeri sile gravitacije (vzpenjanje) ali v isti 

smeri, so ob njeni amortizaciji (spuščanje) ta gibanja zelo naporna. Plezanja tudi pozitivno 
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psihološko vplivajo na vadeče, saj s postopnim povečevanjem višine plezal vadeči 

premagujejo strah pred globino in tako večajo svojo samozavest. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 

2002) 

 

Skoki in poskoki – so gibanja, sestavljena iz treh faz: odriva, leta in doskoka. Otrokovi prvi 

skoki so zelo podobni daljšim korakom in jih izvaja npr. ob hoji po stopnicah navzdol. Po 

drugem letu starosti razdalja in višina, ki jo lahko preskoči otrok, naraščata. (Bayley, 1993 v 

Videmšek in Pišot, 2007) Različni skoki in poskoki so za otroke velik izziv, ki zahteva obilo 

gibalne spretnosti oziroma elastičnosti. V drugem letu starosti otroci poskušajo sonožno 

skakati, kar ji ne povzroča večjih težav. Skačejo že v daljino, globino (skok s postelje na tla) 

in višino (obiranje sadežev). Po petem letu starosti otroci brez težav skačejo enonožno ali 

sonožno na mestu ali v gibanju. Pri vadbi skakanja otrok razvija odrivno moč, ravnotežje, 

koordinacijo gibanja in pogum. Skoki in poskoki vplivajo na gibljivost nožnih sklepov, 

krepijo vse nožne mišice, predvsem stopal, prav tako krepijo trebušne, prsne in hrbtne mišice 

ter mišice ramenskega obroča. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003) 

 

2.3.2 Manipulacije  

Gre za mlajša gibanja od lokomocij, saj so se razvila šele, ko je bil človek sposoben dvonožne 

hoje in je za svoje delo uporabil roke. Za njihovo izvajanje je potrebno natančnejše 

uravnavanje gibanja, povezana so namreč s premikanjem manjših telesnih delov z usklajenim 

vključevanjem manjših mišičnih skupin
32

, zaradi česar potrebujejo zahtevnejše gibalne 

programe. Govorimo o gibanjih, pri katerih upravljamo z različnimi predmeti, ali gibanjih, 

kjer dela izvajamo s posameznimi deli telesa. Tudi športne aktivnosti poznajo manipulacije, 

kot so meti in lovljenja predmetov, udarci in blokade udarcev ter prijemi. (Pistotnik, Pinter in 

Dolenc, 2002) 

  

Meti, lovljenje in zadevanje – so gibanja, ki razvijajo osnovne sestavine otrokove motorike. 

Za njihovo izvajanje so potrebni skladnost gibanja, natančnost, hitra odzivnost in pravšnje 

aktiviranje moči za premagovanje teže predmeta. Zasnova za gib metanja obstaja že v prvem 

letu, ko otrok prisvaja predmete in jih spušča. Namerno metanje se pojavi, ko otroci shodijo. 

                                                           

 

32
 Gibanja z rokami, nogami, prsti, glavo, stopalom … 
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Pri metanju žoge so triletni otroci pogostokrat še neuspešni. (Kosec in Mramor, 1991)  Po 

petem letu so uspešnejši, saj že zmorejo uskladiti hojo in tek z metanjem, lovljenjem, 

vodenjem, odbijanjem. Meti so daljši in natančnejši. Pri igrah z žogo so spretnejši, ujemanje 

ni več naključno. Situacijska gibanja z žogo vplivajo tudi na razvijanje otrokove pozornosti in 

situacijskega mišljenja, skupinske igre z žogo pa spodbujajo sodelovanje, navajajo na 

spoštovanje različnosti ter na upoštevanje preprostih pravil. (Videmšek in Pišot, 2007) 

 

2.3.3 Osnovna sestavljena gibanja  

Gre za najobičajnejša gibanja, ki so v vsakdanjem življenju najbolj prisotna. Sestavljajo jih 

lokomocije in manipulacije, ki se izvajajo sočasno – skok in podaja, prijem in hoja, tek in met 

… Najpogostejša in najpomembnejša za življenje so potiskanja, vlečenja, dviganja in nošenja. 

Poleg visoke uporabne vrednosti v življenju imajo pomembno vlogo tudi v športni praksi, saj 

z njihovim izvajanjem enako uspešno dosegamo različne cilje v gibalni izobrazbi in izvajamo 

vsakdanja opravila. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Dviganja in nošenja – so gibanja, s katerimi se človek, odkar je začel uporabljati roke kot 

svoje najpriročnejše orodje, nenehno srečuje v vsakdanjem življenju. Dviganja in nošenja 

imajo zelo kompleksen krepilen učinek na telo vadečega, odvisno od položaja, v katerem se 

gibanje izvaja, pa lahko z njimi vplivamo na različne mišične skupine. Dviganja so gibanja, 

pri katerih predmete ali lastno telo premikamo v nasprotni smeri od sile gravitacije. Nošenja 

so gibanja, pri katerih se predmet med premikanjem v prostoru zadržuje v dvignjenem 

položaju. (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) 

 

Potiskanja in vlečenja – so sestavljena gibanja, ki se pogosto pojavljajo v vsakdanjem 

življenju, saj se težji objekti, ki se ne morejo prenesti, lahko potiskajo ali vlečejo po podlagi. 

Potiskanja so gibanja, pri katerih je objekt običajno pred vadečim, ki ga skuša odriniti od 

sebe. Vlečenja so gibanja, pri katerih skuša vadeči objekt pritegniti k sebi. Upiranja se lahko 

pojavijo tako pri potiskanjih kot pri vlečenih, kadar je vložena sila enaka nasprotni sili ali je 

manjša od mase objekta, ki ga želimo premakniti. Kadar se premaguje odpor nasprotnika, so 

to v osnovi borbe, s katerimi lahko izdatno vplivamo na krepitev ali na spretnost vadečih. 

(Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002) Ta osnovna gibanja so značilna za otroke v drugem letu, 

ko je otrokova hoja že trdnejša. Prisotna so skozi vse predšolsko obdobje in jih otroci celo 

zelo radi izvajajo. (Kosec in Mramor, 1991) 
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Dvigovanje, nošenje, vlečenje in potiskanje različnih predmetov so zaradi krepilnega učinka 

za otroka zelo koristna gibanja. (Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Še posebej so te vaje koristne z vidika organiziranosti, saj z njimi otroke navajamo na red in 

disciplino. Otroci lahko pomagajo pri pospravljanju in pripravljanju orodja in ustreznih 

standardiziranih pripomočkov. (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003) 
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CILJI 

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si zastavila naslednja cilja: 

 

 Analizirati razlike v predlogu izvajanja naravnih oblik gibanja v predšolskem obdobju 

med Kurikulumom za vrtce in gibalnim/športnim programom Mali sonček. 

 

 Poiskati primer učinkovitega učnega procesa za razvoj naravnih oblik gibanja, ki bo 

vključeval vse ključne elemente razvoja predšolskega otroka. 

 

 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s predmetom in problemom diplomske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

 

1. Kakšna je skladnost globalnih ciljev Kurikuluma za področje dejavnosti Gibanje s 

konkretnimi cilji tega področja ter ali je potrebna prenova Kurikuluma? 

 

2. Ali lahko preko gibalnega/športnega programa Mali sonček realiziramo celotno področje 

dejavnosti Gibanje v vrtcu?  

 

3. Ali se gibalni/športni program Mali sonček pri vključevanju naravnih oblik gibanja 

povsem sklada z globalnimi cilji Kurikuluma?   

 

4. Kakšne prilagoditve oziroma dopolnitve Kurikuluma so potrebne, da bodo izvajalci 

upoštevali procesno naravnan Kurikulum in ustrezno realizirali gibalni/športni program 

Mali sonček?  
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4 METODE DELA 

Uporabila sem deskriptivno metodo dela. V nalogi sem izpostavila razlike med globalnimi 

cilji Kurikuluma s področja gibanja in konkretnimi cilji Kurikuluma s tega področja.  

 

Predstavljam možnost realizacije gibalnega/športnega programa Mali sonček, v kombinacij s 

Kurikulumom, kot učinkovit način dela v okviru učnega procesa v temeljni gibalni fazi.  

 

Pri iskanju in pregledovanju pisnih virov so mi bili v pomoč domača in tuja literatura, 

internetne strani, delavnice, seminarji in projekti ter lastne izkušnje. 
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5 KRITIČNA ANALIZA TEORETIČNEGA  DELA  

5.1 Kurikulum  za vrtce 

Kurikulum
33

 za vrtce (v nadaljevanju kurikulum) je v nasprotju s togostjo tujke »kurikulum«, 

ki jo je res težko umestiti v slovenski jezik, v primerjavi s prejšnjim načinom pogleda na 

predšolsko vzgojo, fleksibilen in odprt – določa temeljna načela in zaželene cilje predšolske 

vzgoje, ne predpisuje pa konkretnih ciljev, metod in vsebin dejavnosti v vrtcu. Predvideva več 

interakcij med otroki, več domišljijske igre in kreativnosti. Vzgaja za spoštovanje različnosti, 

spodbuja ustvarjalnost, individualnost, je usmerjen k otroku, omogoča in spodbuja izbiro.  

Upošteva drugačnost in medkulturnost, pri čemer vzgojiteljem nalaga skrb za zagotavljanje 

enakih možnosti za razvoj vsem otrokom (kakorkoli oviranim), je proti diskriminacijsko 

usmerjen in ne podpira skupinske rutine. V vrtčevski skupini predvideva podporno in 

spodbudno ozračje, v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, pove, kar misli, sprašuje in 

preizkuša. Temelji na aktivnem učenju, ker se predšolski otrok najbolje uči na podlagi lastnih 

izkušenj ter praktične udeležbe v aktivnostih. Združuje področja dejavnosti, saj predšolski 

otroci svet doživljajo celostno in jih ni smiselno poučevati po predmetih. Spodbuja k 

samostojni izbiri in odločitvam ter k sodelovanju z vrstniki. Narekuje tako delo v manjših 

skupinah kot individualno delo, ki omogočata spoštovanje izbire in drugačnosti. Vzgojitelja v 

proces umešča kot opazovalca, ki je vidno bolj pasiven kot aktiven, otrokom razlaga 

problemske situacije, je ozaveščen, občutljiv, razmišljujoč in kritičen. Sodobni vzgojitelji so 

postavljeni pred bistveno drugačne izzive kot v preteklosti. Danes se delo z otroki nanaša 

predvsem na priprave za izvedbo, manj pa na dejansko izvedbo procesa. Poudarek je na 

pripravi in izbiri iger, materiala in problematike ter nujno na izhajanju iz (potreb) otroka. V 

samem procesu je vzgojitelj viden kot opazovalec, ki s spremembo pravil, prostora, načina 

gibanja ali vsebine igro usmerja v doseganje otrokovega in lastnega cilja. Otrok z aktivnim 

iskanjem odgovora na npr. kaj je prav in kaj narobe, dobi priložnost za raziskovanje in 

ustvarjalno igro. Na ta način vzgojitelj ne dela bližnjic do odgovorov in dopusti, da otroci 

sami najdejo rešitev, s čemer odločilno vpliva na njihovo učenje. Gre za izredno strukturirano 

delo, ki sodobnega vzgojitelja umešča v povsem druge okvire, kot smo jih poznali do zdaj. To 

                                                           

 

33
Kurikulum – učni program v najširšem smislu (načrtovanje pouka, potek priprave, učna sredstva in 

pripomočki). Vir: Veliki slovar tujk, 2002. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Bezjak Matijevič Doris: Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju. 

-31- 

 

je tudi razlog, da nevešči opazovalec ali kritik, ki ne pozna kurikuluma, vlogo vzgojitelja 

zlahka napačno razume in interpretira. Danes vzgojitelj vodi in usmerja proces glede na 

otrokove zmožnosti. Več posluša kot govori, ne posplošuje in ne meri otrok glede na 

pričakovano povprečno zmožnost otrok. Daje glede na specifične potrebe otrok – neenako, saj 

upošteva različnost in spodbuja pripravljenost otrok za prehod iz spontanega v načrtno učenje. 

 

Kurikulum z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo ter iz njih izpeljanimi 

drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. 

Pomeni premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na sam proces 

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

torej upošteva procesno-razvojni pristop, kar pomeni, da poudarek ni več na vsebini, ampak je 

v ospredju proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih posamezni razvojni skupini otrok. 

Kurikulum poudarja, da otroci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi glede na želje, 

interese, sposobnosti in razpoloženje. Vendar gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi in 

vsebinami ter ne za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, 

usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro. (Videmšek in Pišot, 2007) 

 

Mislim, da je najpomembnejši preskok iz razmišljanja o usmerjenosti v otroka ali zgolj o 

potrebah otrok, kot določene 'depriviligirane' oziroma za življenje manj sposobne skupine, ki 

sicer predstavlja ljudi, vendar ljudi, za katere je treba skrbeti, jih voditi in jim obenem ne 

pripoznati njihove lastne osebnosti (čeprav je v predšolskem obdobju težko govoriti o 

človekovi osebnosti v odraslem smislu), na nov koncept razumevanja vzgoje in izobraževanja, 

in sicer na otrokove in splošne človekove pravice, ki izhajajo iz konsenzualno sprejetih načel 

demokratične družbe. (Batistič Zorec, 2003)   

 

Kurikulum predvideva, da vzgojitelj v otroku poišče in prebudi potenciale, ki jih je mogoče 

razviti. Dosledno upošteva otrokove zmožnosti, ne disciplinira34, ampak usmerja. Otroke želi 

naučiti živeti neodvisno, zato se izogiba trendu ukalupljanja. Temelji na spoznanju, da otrok 

dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in 

                                                           

 

34
V smislu '(ne)discipliniranja' je za moje proučevanje še posebno pomembna sprememba razmišljanja o 

razvijanju gibalnih sposobnosti, in sicer preskok z discipliniranja otrokovega telesa na zagotavljanje njegove 

pravice do zdravja in varnosti. 
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fizičnim okoljem ter da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in 

individualnost. (Bahovec idr., 1999)  

 

Program, ki je usmerjen k človeku kot individualni osebnosti, je program za vzgojo. Veje tudi 

iz njegovega izrazoslovja, saj je prejšnjo 'zaposlitev' nadomestila besedna zveza 'dejavnosti 

otrok' in je poudarek na igri kot tisti dejavnosti, ki na najbolj naraven način združuje temeljna 

načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja 

svoje vpetosti v t. i. akademski ali razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju.  (Bahovec idr., 1999) 

 

Kurikulum namenja velik poudarek povezovanju različnih področij dejavnosti v vrtcu 

(gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika). Zagotavljati je treba aktivnosti z 

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

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

enakostjo), zasebnosti in strpnosti. (Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Glede na celosten pristop k razvoju otroka Kurikulum skupinske in individualne dejavnosti ter 

igro prepleta z dnevno rutino, glede katere naj bo pri njeni organizaciji čas čakanja, 

pospravljanja in neaktivnosti kar se da kratek. Upoštevanje individualnosti je razvidno tudi iz 

izrednega poudarka na nujnem spoštovanju zasebnosti in intimnosti otroka. 

 

Predšolsko obdobje se v kurikulumu deli na dva dela, in sicer na prvo (od  enega do treh let 

starosti) in drugo (od štirih do šestih let starosti), pri čemer poudarja, da je vsako obdobje 

enovita celota, pomembna sama zase in ne zgolj pripravljalnica na naslednje obdobje oziroma 

šolo. Usmerjen je na otrokove trenutne sposobnosti, ki mu preko izpolnjevanja smiselnih – za 

otrokovo dojemanje smiselnih – zahtev omogočajo lastno izražanje in doživljanje, pri čemer 

je lahko čustveno in socialno angažiran. Vzgojitelj kot odrasla oseba v vrtcu je v razmerju do 

otroka nedirektiven usmerjevalec, ki uči prijazne in zanimive komunikacije, s poudarkom na 

spodbujanju otrokovega izražanja, postavljanju vprašanj, usmerjanju k sodelovanju v 

pogovoru ter deljenju njegovih lastnih izkušenj z drugimi otroki v skupini.  (Batistič Zorec, 

2003) 

 

Kurikulum pripoznava vlogo različnih znanstvenih ved, saj zagovarja stališče, da ne obstaja 

ena sama stroka, teorija ali iz nje izpeljana smer ali šola, s pomočjo katere bi lahko enako 
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dobro razložili razvoj vseh psihičnih procesov in njihovo vpetost v temeljna načela predšolske 

vzgoje v vrtcu. Gre za sodoben kurikulum, v katerem so zajeta spoznanja iz preteklih izkušenj 

in tradicije ter gre v korak z razvojem predšolske vzgoje v svetu. (Batistič Zorec, 2003) 

   

Podlaga za globalne cilje kurikuluma za področje dejavnosti Gibanja, so cilji predšolske 

vzgoje, določeni v 4. členu Zakona o vrtcih
35

. Globalni cilji so naslednji:  

 

 Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju. Športni pripomočki otrokom 

pomagajo, da se najprej zavejo svojega telesa, se naučijo upravljati z njim, čemur sledi 

usvajanje drugih gibanj, ki so ravno tako odvisna od njihovega lastnega telesa. Veselje in 

varnost sta rezultat dejstva, da se je otrok naučil obvladati svoje noge, roke in trup, zaradi 

česar zdaj lahko uživa v gibanju.  

 

 Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti. Zavest o lastnem telesu otroku 

prinese zaupanje vanj in v lastne gibalne sposobnosti, kar zelo dobro vpliva na otrokovo 

samozavest. 

 

 Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti. Ta cilj je namenjen temu, 

da otroci najprej spoznajo in so nato zadovoljni s svojimi vedno boljšimi gibalnimi 

sposobnostmi. Poanta je v zmožnosti otroka, da se veseli svojega lastnega napredka, ne da 

bi se primerjal z uspehi drugih otrok – bistvo je, da otrok doseže največ, kar zmore in je 

ponosen na to. 

 

 Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov se nanaša na obvladovanje dimenzije prostora. 

Gre za spoznavanje položajev in razmerij med deli lastnega telesa do odraslih, drugih 

otrok in do športnih pripomočkov. 

 

 Razvijanje gibalnih sposobnosti zajema razvijanje skladnosti gibanja, obvladovanje 

ravnotežja, povezovanje gibanja z ritmom, prostorom in časom, moč, finomotoriko, 

natančnost, vzdržljivost in gibljivost.  

                                                           

 

35
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, številke 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 98/2009 - 

ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF) 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996022900|RS-12|871|569|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000052600|RS-44|5933|2064|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003080800|RS-78|11617|3698|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005072900|RS-72|7681|3210|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031400|RS-25|2311|911|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009120400|RS-98|13019|4285|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010050400|RS-36|5015|1737|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010112600|RS-94|14533|4935|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010073000|RS-62|9339|3387|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052700|RS-40|5269|1910|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4227|1700|O|
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 Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, kjer je poudarek na raznovrstnosti  

po vsebini, trajanju, času, vlogi otroka in prostoru. Priprava in pospravljanje športnih 

pripomočkov in igral otrokom pomaga, da jih bolje spoznajo, usvojijo osnovne varnostne 

ukrepe, krepijo svojo moč ter lahko občutijo veselje, ker zmorejo nekaj koristnega narediti 

sami in ker nam pomagajo. 

 

 Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti se nanaša na 

nujno dobro predpripravo na novo aktivnost, da jo lahko otroci, ker jo npr. vizualno že 

poznajo, lažje sprejmejo. Bistvo je v motivaciji in postopnih korakih.  

 

 Spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti. Veliko iger in 

dejavnosti zahteva zavest o obstoju in nujnosti upoštevanja soljudi. Treba je deliti športne 

pripomočke in prostor ter za dosego cilja delovati skupno. Otrok spozna pomen 

upoštevanja pravil, nujnost sodelovanja in stopi na pot do spoštovanja drugačnosti. 

(Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Vsebino gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu predstavljajo vse tiste dejavnosti, s katerimi 

uresničujemo cilje, in sicer vse predšolsko obdobje. Nekateri cilji so opredeljeni tako, da so 

bolj vezani na drugo starostno obdobje, drugi na prvo. Vedno pa je treba ustrezne temelje 

začeti postavljati že v prvem starostnem obdobju. Pri načrtovanju športnih dejavnosti vsebine 

izbiramo glede na vremenske razmere in letne čase, od katerih je odvisno izvajanje športnih 

dejavnosti na prostem oziroma v zaprtem prostoru, in sicer glede na geografsko lego vrtca, 

zgodovinsko preteklost, tradicijo … Celostni razvoj otroka nas usmerja k povezovanju vseh 

vsebin med seboj. (Zajec, 2009)  

 

Cilje za področje dejavnosti Gibanje, ki so opredeljeni v kurikulumu, sta Videmšek in 

Visinski (2001) razdelila v tri skupine: 

 

a) Razvoj gibalnih sposobnosti: 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja celega telesa, 

rok, nog), ravnotežja,  

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,  
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 razvijanje prstnih spretnosti oziroma t. i. finomotorike,  

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vzdržljivosti.  

 

b) Usvajanje različnih znanj:  

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje …,  

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa, 

med predmeti in ljudmi, med ljudmi,  

 poznavanje in usvajanje elementarnih gibalnih iger,  

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo,  

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,  

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja,  

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, kotalkami in rolerji ter spoznavanje zimskih 

dejavnosti,  

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger. 

 

c) Čustveno-socialni cilji:  

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,  

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in športnega 

obnašanja,  

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporabo,  

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene,  

 spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti,  

 spoznavanje elementarnih iger in športnih zvrsti značilnih za naša ter druga kulturna 

okolja v sedanjosti in preteklosti,  

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi in  

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov in zavest o skrbi za lastno varnost in varnost 

drugih. (Videmšek in Visinski, 2001 v Zajec, 2009) 

 

Kurikulum za vrtec vsebuje primere vsebin za obe starostni obdobji, tako da so v program 

področja dejavnosti gibanja vključene naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, plazenja, 

lazenja, valjanja, dviganja, nošenja, potiskanja, vlečenja, visenja, plezanja), ritmično-plesne in 
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druge kompleksnejše gibalne dejavnosti (premagovanje ovir, dejavnosti z žogo, rolanje, 

plavanje, drsanje, smučanje …) ter, da je od ciljev, ki jih želimo uresničiti, odvisno, katere 

metode in oblike dela izbrati. Zaradi že večkrat omenjenega celostnega razvoja otrok in 

obenem razvijanja posameznih gibalnih sposobnosti se vsebine prepletajo, pri izvajanju pa je 

nujno zagotoviti njihovo pestrost in prilagajanje posebnostim otroka. (Zajec, 2009) 
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5.1.1 Skladnost globalnih ciljev Kurikuluma za področje dejavnosti  Gibanje s  

konkretnimi cilji tega področja  

 

Tabela 5.1.1: Cilji  Kurikuluma  za  področje  gibanja. 

globalni                                                                                konkretni 

zavedanje lastnega 

telesa in doživljanje 

ugodja v gibanju 

 razvoj gibalnih sposobnosti:  

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije 
gibanja celega telesa, rok, nog), ravnotežja, 

  

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,  
 

 razvijanje prstnih spretnosti oziroma t. i. finomotorike,  
 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vzdržljivosti 
 

pridobivanje 

zaupanja v svoje telo 

in gibalne 

sposobnosti 

omogočanje otrokom, 

da spoznajo svoje 

gibalne sposobnosti 

usvajanje osnovnih 

gibalnih konceptov 

 

usvajanje različnih znanj:  

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, 
valjanje, plezanje, plazenje …),  

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se 
telo giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih 
položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in 
ljudmi, med ljudmi,  

 poznavanje in usvajanje elementarnih gibalnih iger,  

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo,  

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja,  

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, kotalkami, rolerji, 
spoznavanje zimskih dejavnosti,  

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger 
 

razvijanje gibalnih 

sposobnosti 

 

omogočanje in 

spodbujanje gibalne 

dejavnosti otrok 

postopno 

spoznavanje in 

usvajanje osnovnih 

prvin različnih 

športnih zvrsti 

čustveno-socialni cilji:  

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,  

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne 
pomoči in športnega obnašanja,  

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo 
poimenovanje in uporabo,  

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene,  

 spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti,  

 spoznavanje elementarnih iger in športnih zvrsti značilnih za naša ter 
druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti,  

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v 
naravi 

  

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov in zavest o skrbi za lastno 
varnost in varnost drugih 

spoznavanje pomena 

sodelovanja, 

spoštovanja in 

upoštevanja 

različnosti 

 

Legenda: Barva puščice označuje povezavo do istovrstno obarvanega ujemajočega se cilja. 

Vir: Lastna interpretacija po razlagi Videmšek Pišot (2007). 
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V preglednici sem glede na razlago globalnih ciljev poskušala prikazati skladnost oziroma 

neskladnost globalnih in konkretnih ciljev Kurikuluma na področju gibanja. Iz barv je 

razvidno, kateri globalni cilji so po mojem mnenju povezani s konkretnimi. Tisti konkretni 

cilj, za katerega povezave z globalnimi nisem našla, je označen z ležečim tiskom.  

Če na podlagi povezav poskušam odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšna je 

skladnost globalnih ciljev Kurikuluma za področje dejavnosti Gibanje s konkretnimi cilji tega 

področja ter ali je potrebna prenova Kurikuluma?«, lahko ugotovim, da se konkretni cilji ne 

skladajo povsem z globalnimi. Globalni cilji so opredeljeni precej široko in pod njihov okvir 

bi bilo mogoče uvrstiti marsikaj, zato je po mojem mnenju diskrecijska pravica vzgojiteljev v 

tem primeru prevelika in odgovornost preveč prenesena na posameznika. Mislim, da je to tudi 

slabost obstoječega Kurikuluma, saj ravno zaradi tega dejstva ni dovolj jasen. 

 

 Iz navedenega se kaže, da varovanje narave in zdravega okolja
36

 ni posebej poudarjeno, 

kar gotovo ni dobro. To vrzel zelo dobro zapolnjuje program Mali sonček.  

 

 Tudi za iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov nisem našla povsem 

ujemajočega se globalnega cilja. Mogoče bi ga bilo sicer umestiti v »omogočanje in 

spodbujanje gibalne dejavnosti otrok«, vendar je ta cilj tako širok, da vanj lahko 

zajamemo celotno področje dejavnosti Gibanje. 

 

 Konkretni cilj, povezan z osebno higieno, lahko umestimo le v »postopno spoznavanje in 

usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti«, če pod osnovno 'prvino športa' 

razumemo tudi tuširanje po gibalni aktivnosti. Morda bi bilo smiselno temu nameniti več 

pozornosti. 

 

Relativnost ujemanja in na nekaterih področjih, po mojem mnenju, delno nepopolna skladnost 

med notranjimi cilji področja me vodi k razmišljanju o prenovi Kurikuluma v bližnji 

prihodnosti.  

 

                                                           

 

36
V programu Mali sonček je ta dejavnik izrecno izpostavljen, kar je razvidno tudi iz navodil izvajalcem, kjer je 

eksplicitno navedeno: Pri izvedbi vseh dejavnosti na prostem ne pozabimo na vrečko za smeti, ki jih odnesimo s 

seboj. 
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5.2 Gibalni/športni  program  Mali  sonček  

Osnovni koncept in bistvena načela gibalnega/športnega programa Mali sonček (v 

nadaljevanju: Mali sonček) so razvidni iz besedila pravilnika za njegovo delovanje, ki pravi 

da je bistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček dejavnost sama. Pomemben je proces, 

ki poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Pomembno je, da se 

neposredni izvajalci zavedajo, da morajo pozornost posvečati kontinuirani vadbi, ki mora 

potekati v igrivem in zabavnem vzdušju, četudi bi nekateri otroci naloge zmogli že v prvih 

poskusih. Preverjanje predpisanih gibalno-športnih nalog ter kasneje podelitev nagrad in 

priznanj naj bo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe. (Pravilnik delovanja v 

programu Mali sonček)
37

  

 

Predhodnik Malega sončka je Zlati sonček, ki je bil namenjen starejšim otrokom (od petega 

do devetega leta). Da bi zajel tudi tiste najmlajše, ki jih Zlati sonček ni, je bil oblikovan  

gibalni/športni program Mali sonček. Po mojem mnenju, če vrednotim v smislu sodobnega 

pristopa k vzgoji in izobraževanju, je bistveno vodilo Malega sončka, da ni tekmovalne 

narave, temveč sta zanj namen gibalnih aktivnosti dejavnost in igra, pri čemer ne šteje 

najboljši rezultat, ampak sodelovanje. Zaradi svoje nestorilnostne naravnanosti je dostopen in  

uresničljiv tudi manj zmogljivim otrokom. Vodi ga misel, da je treba otrokom omogočiti 

gibalno-športne dejavnosti, ki bodo zanje izziv, jim zagotoviti stimulativno okolje ter jih 

spodbujati, da sami poiščejo poti do rešitve posameznih gibalnih problemov. Za opravljene 

dejavnosti je otrok nagrajen, prejme priznanje in športni pripomoček.  

 

Gre za odmik od nekdanjega togega usmerjanja, prek dajanja natančnih navodil, demonstracij 

in popravljanja. Torej za pristop, kjer se spodbujata otrokova ustvarjalnost in samostojno 

reševanje problemov. Tudi tu je, enako kot pri kurikulumu, velik poudarek na medpodročnih 

povezavah oziroma prepletanju področja gibanja s področji, kot so jezik, narava, matematika, 

umetnost in družba ter na sproščenem vzdušju in usvajanju spretnosti skozi igro. Igra je 

namreč v programu Mali sonček razumljena kot ključno orodje za dosego cilja, saj otroka 

najbolj motivira. Otrokov cilj je uspeh v igri, cilj vzgojitelja pa, da otrok pri tem izvede 

zastavljene gibalne naloge. Izvajalci programa morajo zato največ pozornosti posvetiti 

                                                           

 

37
Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012. 
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pripravam ter vadbi in igri, ki naj bosta prijetni in prilagojeni potrebam otrok. V predšolskem 

obdobju naj otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova 

kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta temelj naj bo kakovostno zgrajen, saj 

pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne 

zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin 

kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) 

 

Mali sonček, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti, dodatno, torej 

vključno s cilji Kurikuluma za področje gibanja, določa še naslednje cilje: 

 

 obogatiti program gibalno-športnih dejavnosti v vrtcu, predvsem z raznovrstnimi 

dejavnostmi na prostem, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke,  

 spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa,  

 spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere, 

 pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih.  

 spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k 

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalno-športnih vsebin 

predšolskim otrokom.  

 

Najprej se osredotoča na usvajanje gibalne abecede, v smislu izvajanja NOG, kot so hoja, tek, 

lazenja, plazenja, plezanja in skoki, šele nato pa je mišljen postopen prehod na celostno  

spoznavanje različnih športnih zvrsti. Prvi korak je torej kar najbolj razvijati gibalne 

sposobnosti, predvsem najpomembnejši  skladnost gibanja in ravnotežje, ter pri tem otrokom 

predstaviti čim več različnih dejavnosti.   

 
Slika 5-1: Obseg  & področje izobraževanja na 

                 prostem. 

    

 

 

Vir: Higgins in Loynes, 1997, v Higgins in Nicol, 2002.  
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Mali sonček tako kot Kurikulum izhaja iz elementarnosti, saj pri predšolskih otrocih ni 

priporočljivo spodbujati tekmovalnosti. S pretirano tekmovalnostjo bi namreč lahko 

povzročili rezultat, popolnoma nasproten cilju, da bi v otrocih spodbudili željo po 

udejstvovanju pri pestri ponudbi gibalnih dejavnosti v vseh starostnih obdobjih, saj bi manj 

sposobni zaradi pogostih porazov kmalu doživljali stiske in bi se kasnejšim športnim 

dejavnostim začeli izogibati. S tem bi bili dvakrat prikrajšani, premalo gibanja namreč 

povzroči slabši bio-psiho-socialni status posameznika. Naloge je zato treba prilagoditi 

otrokom s posebnimi potrebami in manj uspešnim otrokom ustrezno
38

, in sicer tako, da naloga 

še vedno ohrani bistvene prvine osnovne izvedbe. Pomembno je, da otrok ugotovi, da se z 

voljo in s pomočjo lahko doseže skoraj vse. Motivacijo za vključitev v zahtevnejšo stopnjo 

programa Mali sonček in spodbudo njegovemu napredku pa zagotovi pohvala v obliki 

priznanja in športno obarvane nagrade. Zadnjo misel naj podkrepim s trditvijo strokovnjakov 

da morajo biti v okviru programa Mali sonček dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo 

uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki. (Videmšek, 

Stančevič in Zajec, 2012) 

 

Mali sonček poteka štiri leta, in sicer na štirih starostno opredeljenih ravneh, ki so vsebinsko 

povezane, se dopolnjujejo in nadgrajujejo: 

 

 za otroke od drugega do tretjega leta  Mali sonček – modri,  

 za otroke od tretjega do četrtega leta  Mali sonček – zeleni,  

 za otroke od četrtega do petega leta  Mali sonček – oranžni,  

 za otroke od petega do šestega leta  Mali sonček – rumeni. 

 

Program
39

 Mali sonček lahko izvajajo vrtci, športna društva, klubi in zasebniki, ki 

organizirajo gibalne in športne programe za predšolske otroke. V pravilniku delovanja v 

programu Mali sonček je izrecno določeno, da lahko program izvajajo le ustrezno 

usposobljeni
40

 strokovni delavci. 

                                                           

 

38
Glede na njihovo motnjo v gibalnem razvoju. 

39
Mali sonček je sestavljen iz štirih starostno opredeljenih zahtevnostnih stopenj, ki se nadgrajujejo, zaradi česar 

je zaželeno, da se predela celoten program. 
40

Vzgojitelji, učitelji športne vzgoje, strokovni delavci, usposobljeni za temeljno športno vzgojo otrok do šestih 

let in drugi strokovni delavci v športu, ki so si pridobili ustrezno usposobljenost za delo v predšolskem obdobju. 
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Osnovno izhodišče za izbiro gibalnih nalog je, da se izbrane naloge nadgrajujejo in predvsem, 

da prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem. Tako so pomemben del programa izleti, 

ki so obenem najcenejša športna dejavnost, primerna za vsa starostna obdobja, in osnove 

gorništva kot prepoznaven del identitete slovenskega naroda.  

 

 Za vsako uspešno opravljeno nalogo otroci dobijo nalepko, ki jo nalepijo v knjižico. Program 

temelji na izbirnosti; da otroci uspešno končajo posamezen program, morajo izbrati določeno 

število nalog, za vsak program je število nalog posebej opredeljeno. Vzgojiteljice poskušajo 

izvajati proces za vse naloge oziroma čim večje število nalog (glede na materialne možnosti, 

klimatske razmere vrtca …), otroci pa morajo za usvojitev nagrade in priznanja na vsaki 

stopnji usvojiti določeno število nalog (možnost izbire). Po uspešno končanih nalogah otroci 

dobijo športni pripomoček z logotipom Malega sončka ustrezne barve. (Videmšek, Stančevič 

in Zajec, 2012). 

 

Otroci, ki vrtca ne obiskujejo, lahko naloge opravijo v okviru različnih društev, klubov in 

zasebnikov v športu, lahko pa se vključijo v program v vrtcu. Pri Malem sončku je izreden 

poudarek na sodobni športni tehnologiji, prilagojeni otrokom, ki omogoča, da osnovne 

elemente različnih športov skozi igro predstavimo že predšolskim otrokom. Športni 

pripomočki morajo biti seveda prilagojeni otrokovi razvojni stopnji. Dejstvo je, da je gibalno 

učenje ob ustrezni športni tehnologiji mnogo hitrejše in bolj kakovostno. Če vrtec materialnih 

in kadrovskih pogojev za izvedbo programa nima, je program mogoče izpeljati v sodelovanju 

z društvi, klubi ali zasebniki v športu oziroma s pomočjo zunanjih sodelavcev.  

 

Tako kot kurikulum želi Mali sonček z zgodnjim prilagajanjem otrok na vodo kar najbolj 

izkoreniniti življenjsko nevarno plavalno nepismenost. Izbrane naloge so prilagojene vsem 

letnim časom, zato program spodbuja proces skozi vse leto. Program vsebuje največ 

dejavnosti, s katerimi se razvija vzdržljivost. Glede na to da sta koordinacija gibanja in 

ravnotežje v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni sposobnosti, je tudi tema dvema 

namenjeno veliko vadbe.   

 

Naloge v Malem sončku so igrive in za otroke dejansko dosegljive, zato otroci spontano – 

skozi igro usvajajo osnovne elemente različnih vseživljenjskih športov. Z medpodročno 

povezavo program omogoča vplivanje na otrokov telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in 
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socialni razvoj. Naloge so usmerjene k aktivnemu sodelovanju staršev, večino dejavnosti pa je 

mogoče izvesti tudi doma.  

 

Za realizacijo Malega sončka so potrebni naslednji športni pripomočki in oprema: sani, smuči, 

smučarske palice, smučarske čelade, poganjalčki, tricikli, skiroji, dvokolesa
41

 in kolesarske 

čelade, rolerji, drsalke, raznovrstne žoge, baloni, rutice, riževe vrečke, različna glasbila, 

polivalentne blazine, obroči, klopi, stožci. Sani, smučarsko opremo, rolerje, kolesa in drsalke 

priskrbijo starši ali vrtec. Mogoča je izposoja pripomočkov med vrtci ali pri športnih 

organizacijah oziroma izvajalcih. 

  

Pri izvedbi programa je varnost
42

 vedno na prvem mestu. Poudarek je na gibalno-športnih 

dejavnostih, ki si sledijo v logičnem didaktičnem zaporedju in predstavljajo določen tematski 

sklop ter potekajo skozi vse leto. Pri vadbi je treba upoštevati kurikularna načela in načela, ki 

veljajo za gibalne dejavnosti, še posebej načelo sistematičnosti in postopnosti, načelo 

individualnega obravnavanja otrok ter načelo varnosti.  

 

Knjižice so namenjene otrokom, njihovi motivaciji in beleženju
43

 uspešno opravljenih nalog. 

Otrok naj dobi nalepko takoj, ko opravi določeno nalogo, saj je to dobra motivacija zanj in 

tudi za druge, ki naloge še niso opravili. Program predvideva čim slovesnejšo
44

 podelitev 

priznanj in nagrad na koncu leta (maja ali junija), ko so otroci opravili že vse naloge. 

(Videmšek, Stančevič  in Zajec, 2012) 

 

5.2.1 Mali sonček in realizacija celotnega področja dejavnosti Gibanje 

Glede na značilnosti obeh programov sem poskušala ugotoviti ali lahko z Malim sončkom 

realiziramo celotno področje dejavnosti (ujemanje z globalnimi cilji kurikuluma), ali 

programa lahko združimo oziroma iz njiju oblikujemo nov, otrokovim potrebam najbolj 

prilagojen program.  

 

Zapisi, ki se nanašalo na kurikulum, so v ležeči pisavi. 

                                                           

 

41
S pomožnimi kolesi. 

42
Pri  kolesarjenju, rolanju in drsanju morajo otroci imeti ustrezno opremo. 

43
Zaželeno je, da se knjižico vzame s seboj na izlet, da si takoj po osvojitvi vrha otroci sami odtisnejo žig vanjo. 

44
Nagrade lahko podeli profesor športne vzgoje, ki koordinira program, znani vrhunski športnik ... 
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Tabela 5.2.1: Ujemanje dodatnih ciljev Malega sončka in globalnih ciljev Kurikuluma. 
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K U R I K U L U M   Z A   V R T C E 

 

Legenda: Barva puščice označuje povezavo do istovrstno obarvanega ujemajočega se cilja. 

Vir: Lastna interpretacija po razlagi Videmšek Pišot (2007). 

Dodatni cilji Malega sončka se ujemajo z nekaterimi globalnimi cilji kurikuluma, vendar vsi 

globalni cilji seveda niso zajeti v program Mali sonček. Mali sonček predvideva izvedbo 

skoraj vseh dejavnosti na prostem – s poudarkom »ne glede na vremenske razmere
45

«. 

Poudarek je na izletih in pohodništvu (sestavljeni pohodi, orientacijski izleti, s kompleksnimi 

nalogami), kar je razvidno tudi iz imena Mali sonček – oznaka barve – planinec. Izrazit 

poudarek je na ustrezni strokovni usposobljenosti za gibalno vzgojo predšolskih otrok ter na 

improvizaciji pri uporabi – izkoriščanju 'naravnih igral in preprek'.  

 

 

                                                           

 

45
Priporočljivo je, da se čim več dejavnosti izvaja v naravi, tudi v nesončnem vremenu. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Bezjak Matijevič Doris: Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju. 

-45- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5-2: Ujemanje izhodišč za izbiro gibalnih iger Malega sončka in globalnih ciljev 

Kurikuluma. 

 

Izhodišča za izbiro gibalnih – športnih nalog                                                                         GLOBALNI 

                                                                                                                                                   cilji 

Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem.  

 

Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh 
starostnih obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske 
narodne identitete.  

 

Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne 
nepismenosti.  

 

Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja  

proces skozi vse leto.  

 

Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma  

funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost).  

 

Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo predvsem 
koordinacijo gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju 
najpomembnejši gibalni sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti.  

 

Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive.  

 

Z gibalo-športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente 
različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in 
starosti.  

 

 

Program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja 
otrokovega razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).  

 
 
Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo 
večino dejavnosti tudi doma. 

zavedanje 
lastnega telesa in 
doživljanje ugodja 
v gibanju 

 
 

pridobivanje 
zaupanja v svoje 

telo in gibalne 
sposobnosti 

 
 

omogočanje 
otrokom, da 
spoznajo svoje 
gibalne 
sposobnosti 
 
 

usvajanje 
osnovnih gibalnih 

konceptov 

razvijanje gibalnih 
sposobnosti 

 
 

omogočanje in 
spodbujanje 
gibalne dejavnosti 
otrok 

 

postopno 
spoznavanje in  

usvajanje 
osnovnih prvin 

različnih športnih 
zvrsti 

 
 

spoznavanje 
pomena 
sodelovanja, 
spoštovanja in 
upoštevanja 
različnosti 

 

Vir: Lastni. 
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Ali lahko preko gibalno/športnega programa Mali sonček realiziramo celotno področje 

dejavnosti Gibanje v vrtcu?  

 

Čeprav se osnovni in dodatni cilji Malega sončka v veliki meri ujemajo s cilji področja 

dejavnosti »Gibanje« in se tudi izhodišča za izbiro gibalnih iger Malega sončka skladajo z 

globalnimi cilji kurikuluma, se je treba zavedati, da gre pri Malem sončku zgolj za 

obogatitveni program, izdelan na podlagi širšega programa, ki je naravnan kot kakovostno 

dopolnilo obstoječega kurikuluma. Mislim, da Mali sonček ni predviden za izvajanje 

celotnega področja dejavnosti  Gibanje v vrtcu. Kljub temu vzgojitelje bolj usmerja in vodi, 

da ne izpustijo vsebin, ki bi jih lahko izvajali, pa zaradi preveč široko postavljenih ciljev 

kurikuluma nanje celo pozabijo. Res je, da sem se pri svojem proučevanju usmerila predvsem 

na izvajanje NOG in ne na vse vsebine in dejavnosti, ki jih zajema to področje.  

 

5.3 Kurikulum  in  Mali sonček o izvajanju NOG 

Različna mnenja strokovnjakov vplivajo na različne načine izvajanja NOG. V svoji nalogi 

zato želim predstaviti razlike med kurikulom in Malim sončkom. Izpostaviti želim njune 

skupne točke in poiskati morebitna vsebinska razhajanja. Na podlagi analize obeh programov 

želim poiskati način uvajanja NOG, ki bo upošteval vse bistvene in razvojno pogojene 

posebnosti gibalnih sposobnosti in zmogljivosti otrok v predšolskem obdobju – način 

spodbujanja optimalnega razvoja gibalnih zmogljivosti otrok, s poudarkom na skladnosti 

gibanja, na ravnotežju in na seznanitvi naših najmlajših s čim več različnimi dejavnostmi, 

povezanimi z gibanjem.  

 

Primerjavo izvajanja NOG med obema programoma sem, glede na kurikulum, ki pozna le dve 

starostni obdobji (od prvega do tretjega in od tretjega do šestega leta), razdelila na prvo 

starostno obdobje, od prvega do četrtega leta, in na drugo, od četrtega do šestega leta. Da je 

zadnje obdobje krajše, sem se odločila, ker naj bi bile takrat večinoma že usvojene osnovne 

prvine različnih športnih zvrsti in sem predvidevala, da ne bo velikih razlik. Kurikulum z 

uvajanjem NOG začenja v drugem letu otrokove starosti, Mali sonček pa v tretjem. Mislim, 

da je delitev, ki jo uvaja Mali sonček, ki za vsako leto oblikuje novo zahtevnostno raven, 

otrokovemu razvoju primernejša.  
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Kurikulum  

za otroke od 1. do. 3. leta   

  modri  za  otroke od 2. do  3 leta 

   zeleni   za otroke od 3. do 4. leta 

 

 

Kurikulum za to obdobje določa, da otrok: 

• izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, meti, skoki, poskoki, 

valjanje itn.) v zaprtem prostoru, v naravi; po različnih površinah; pod, čez, skozi različna 

orodja; po različnih delih telesa; v različne smeri; z različno hitrostjo; z različnimi 

rekviziti); 

• se vključuje v dejavnosti, kjer se igra oziroma upravlja z različnimi predmeti (paličice, 

kroglice, vrvice, krpice itn.) in snovmi (voda, mivka, pesek itn.), ki omogočajo gibanje z 

rokami, dlanmi, prsti, nogami in stopali (gnetenje, nizanje, pretikanje, presipanje itn.); 

• vzpostavlja oziroma vzdržuje ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja na eni nogi; hoja po 

črti, vrvi, hoja po nizki klopi; vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih s pomočjo – 

deska na vzmeteh, velika žoga ipd.; guganje, zibanje, vrtenje ipd.); 

• se igra različne elementarne igre (lovljenje, skrivanje, rajanje, skupinski tek idr.; brez 

rekvizitov in z njimi); 

• ponazarja predmete, živali in pojme, ustvarjalno se giba ob glasbeni spremljavi; izvaja 

preproste plesne igre itn.; 

• izvaja dejavnosti v ritmu z rokami, nogami; z različnimi rekviziti; ob glasbeni spremljavi 

ipd.; 

• se igra igre, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo (poigravanje, nošenje, kotaljenje, 

metanje, odbijanje, podajanje in lovljenje balonov, žog – različnih po velikosti, teži, obliki, 

materialu, barvi itn.); 

• se vozi z različnimi otroškimi vozili brez pedal in s tricikli oziroma z manjšimi dvokolesi s 

pomožnimi kolesi; 

• se igra ob vodi in z njo (izvajanje različnih iger ob vodi in z njo; brez rekvizitov in z njimi 

– uporaba malih bazenčkov, plavajočih figuric itn.); 

• se igra in giba na snegu (različne igre na snegu in z njim, brez rekvizitov in z njimi); 

• hodi v naravi (sprehodi v bližnjo okolico); 

• vključuje se v sprostitvene dejavnosti. (Bahovec idr., 1999) 
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Mali sonček – modri (planinec) predvideva izvajanje NOG v naravi ali dejavnosti na trimstezi 

na igrišču. Vsebuje osem
46

 nalog, od katerih so štirje izleti
47

 v obliki daljših sprehodov v 

naravo. Izvajanje NOG predvideva v obliki športnega dopoldneva na otroškem igrišču 

oziroma na prostem, in sicer izkorišča naravne ovire in pripomočke
48

 ter že postavljena 

igrala
49

. Predvidena je postavitev poligona, ki vključuje hojo in tek po ravnih in neravnih tleh, 

po listju, travi, v različne smeri, plazenje, lazenje, plezanje, valjanje, skoke, poskoke ... 

Gibalna dejavnost naj bi trajala vsaj eno uro, lahko dvakrat po 30 minut. Gibanja na poligonu 

naj otroci izvajajo sproščeno, svojim gibalnim sposobnostim in znanju primerno. Kdor se 

udeleži športnega dopoldneva, prejme nalepko, ki jo s pomočjo vzgojiteljice prilepi v 

knjižico. 

 

Začetek celoletnega izvajanja procesa izvajanja NOG predvideva za pozno pomlad. S 

pomočjo vzgojiteljice naj bi se izvajali hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, 

valjanje, vzdigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje in vesa. Predvidena je organizacija 

poligona, sestavljenega iz različnih polivalentnih blazin, orodij in športnih pripomočkov. Če 

teh pripomočkov vrtec nima, lahko uporabi  improvizirane pripomočke. Naloga je opravljena, 

ko otroci sproščeno in skladno, njihovim sposobnostim primerno, izvajajo gibanja. Otroci 

usvojijo obliko dela – poligon in zasluženo nalepko prilepijo v ustrezno okence. 

 

Druga možna oblika izvedbe na prostem je priprava kratke, krožne trimsteze na dvorišču 

vrtca, ki se jo popestri z zgodbo
50

, ki naj otroke motivira. Otroci skupaj z vzgojitelji hodijo po 

stezi in iščejo vadbene kartončke
51

 s slikami, ki predstavljajo gibalno nalogo. Ponovitve 

gibalnih nalog niso določene, posamezne naloge naj otrok izvaja glede na svoje sposobnosti 

in motivacijo. Če vrtec primernega prostora za izpeljavo naloge nima, lahko vzgojitelji 

uporabijo tudi notranje prostore vrtca (večnamenske prostore, hodnike, igralnice …). Otrok 

prejme nalepko, ko uspešno opravi vse naloge na stezi. 

 

                                                           

 

46
Za pridobitev nalepke je treba izvesti pet nalog. 

47
 Dva daljša sprehoda in dva izleta. 

48
Hlod, štor, storže, kamenčke itd. 

49
Plezala, zvirala, rob peskovnika itd. 

50
V zgodbi naj nastopa pravljični ali kakšen drug lik, poklic …, ki otroke prosi za pomoč. Vzgojiteljev in 

otrokov cilj sta različna, gibalni izhod pa enak. 
51

Priporočljivo je, da je vsaj deset postaj. 
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Mali sonček – zeleni (planinec) vsebuje osem
52

 nalog, od tega skupno štiri izlete
53

. Uvod v 

sezono izvajanj NOG na prostem je predviden za pozno pomlad in nato nadaljevanje skozi 

vse leto. Tako kot pri modrem tudi tu otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, 

lazenje, plazenje, plezanje, skoki, poskoki, valjanje, vzdigovanje, nošenje, potiskanje, 

vlečenje in vesa. Na majhnem številu postaj otroci izvajajo dejavnosti na polivalentnih 

blazinah in premagujejo različne ovire. Naloga je opravljena, ko otroci sproščeno in skladno 

izvajajo omenjena gibanja. Otroci usvojijo obliko dela – vadbo po postajah. Dobijo nalepko, 

ki jo prilepijo v ustrezno okence.  

 

Modri sonček kot ločene aktivnosti predvideva še naravne oblike gibanja, predvidevam, da so 

mišljene v zaprtem prostoru, izlete, vožnjo s poganjalčkom, igre z žogo ter ustvarjanje z 

gibom in ritmom, ki jih neposredno ne uvršča med naravne oblike gibanja, čeprav po mojem 

mnenju vse sodijo v okvir aktivnosti izvajanja NOG. Za zeleni sonček velja analogno, saj 

vsebuje mini kros (tek 200 metrov) ali dejavnosti na trimstezi na igrišču, vožnjo s triciklom 

ali skirojem, igre z žogo ter ustvarjanje z gibom in ritmom. Med prvo in drugo ravnjo je 

nadgradnja zahtevnosti razvidna iz predvidene stopnje spretnosti z žogo ter iz otroškega 

vozila
54

. Izvajalci lahko izbirajo med različnimi nalogami, glede na klimatske razmere, 

materialne pogoje in tradicijo kraja. Zaželeno je, da se izvede proces za čim večje število 

nalog, za usvojitev nagrade pa otrokom ni treba uspešno opraviti vseh. Tako lahko osvojijo 

nagrado tudi tisti otroci, ki so bili v času ko je bila organizirana aktivnost, odsotni. 

(Videmšek, Stančevič  in Zajec, 2012). 

 

 

Kurikulum  

za otroke od 4. do. 6. leta   
  oranžni  za otroke od 4. do  5 leta 

   rumeni  za otroke od 5. do 6. leta 
 

Kurikulum v tem obdobju predvideva izvajanje NOG
55

 v zaprtem prostoru, v naravi, po 

različnih površinah ter pod, čez in skozi različna orodja. Nadalje po različnih delih otrokovega 

telesa, v različne smeri,  z različno hitrostjo in z različnimi pripomočki.  

 
                                                           

 

52
Za pridobitev nalepke je treba izvesti pet nalog. 

53
Trije izleti in en orientacijski pohod. 

54
Pri modrem sončku se otrok vozi s poganjalčkom, pri zelenem pa s skirojem ali triciklom. 

55
Hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, visenje, skoki, poskoki, meti, valjanje, potiskanje, vlečenje. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Bezjak Matijevič Doris: Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju. 

-50- 

 

Načrtuje sodelovanje v dejavnostih, s katerimi se razvija ravnotežje
56

 na mestu in v gibanju, 

premagovanje ovir s podplazenjem, preplezanjem, preskakovanjem in nošenjem različnih 

predmetov
57

 ter izvajanje različnih kompleksov gimnastičnih
58

 vaj v različnih elementarnih in 

drugih igrah
59

. Otroka spodbuja, da ponazarja predmete, živali in pojme, se ustvarjalno giba 

ob glasbeni spremljavi
60

, da z rokami in nogami izvaja različne dejavnosti v ritmu
61

, sodeluje 

v igrah, ki vsebujejo osnovne načine gibanj z žogo
62

 in baloni, in sicer z različnimi deli telesa, 

na mestu in v gibanju. Plavalno nepismenost poskuša odpraviti z navajanjem otroka na igro
63

 

ob vodi in njej, ki mu sega do prsi, ter na plavanje v poljubni tehniki. Predvideva vožnjo z 

različnimi otroškimi vozili
64

 (v olajšanih in oteženih pogojih), sodelovanje v igrah
65

 na 

asfaltni površini in na ledu ter igranje in gibanje na snegu
66

 in z njim. Načrtuje tudi hojo
67

 v 

naravi, vključevanje otroka v sprostitvene dejavnosti ter igranje oziroma upravljanje z 

različnimi predmeti
68

 in snovmi
69

, ki omogočajo gibanje
70

 s prsti, z dlanmi, rokami, nogami in 

s stopali. Predlagani primeri dejavnosti so odvisni od geografske lege vrtcev. Na področjih, 

kjer je pozimi sneg, bo tako lahko izvedenih več dejavnosti na snegu in ledu, kjer je v bližini 

reka, jezero ali morje, pa bo pogostejše plavanje in igre v vodi.  

 

Mali sonček – oranžni (planinec) vsebuje osem
71

 nalog. Sestavljajo ga štirje izleti, od tega je 

vsaj en orientacijski pohod. Zaželeno je, da so tudi starši organizatorji izletov. Začetek 

izvajanja izvajanje NOG na prostem je enak kot za obe prejšnji zahtevnostni stopnji. Na tej 

nadgrajeni zahtevnostni stopnji otroci sproščeno in skladno izvajajo naravne oblike gibanja v 
                                                           

 

56
Stoja na eni nogi; hoja po črti, vrvi, hoja po klopi različnih višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja na različnih 

orodjih – ravnotežna deska, krožnik, hodulje idr.; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje. 
57

Žoge, palice, kocke … 
58

Brez rekvizitov in z njimi, individualno, v parih; ob glasbeni spremljavi, ob štetju …  
59

Brez rekvizitov in z njimi; lovljenje, skrivanje, skupinski tek, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre 

odzivnosti …  
60

Izvaja preproste ljudske rajalno-gibalne igre ter gibalno-glasovne, ritmične in pevske igre ter izvaja preproste 

plese in družabne plesne igre.  
61

Z različnimi rekviziti; ob glasbeni spremljavi. 
62

Poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje, podajanje in lovljenje balonov in žog, različnih  

po velikosti, obliki, teži, materialu, barvi. 
63

Različne igre z vodo, igre za prilagajanje na vodo, brez rekvizitov in z njimi. 
64

Triciklom, skirojem in dvokolesom. 
65

Kotalkanje, rolanje, drsanje, hoja, drsenje in zaustavljanje; ob steni, samostojno, s pomočjo; med ovirami in 

pod njimi; izvajanje različnih iger, poligonov. 
66

Brez rekvizitov in z njimi. 
67

Sprehodi v bližnjo in daljno okolico, orientacijski izleti, izleti, kjer naj napor pri hoji naj presega vsakodnevno 

obremenitev. 
68

Kroglice, vrvice ... 
69

Voda, pesek, mivka … 
70

Gnetenje, prelivanje, presipanje, prijemanje, pretikanje … 
71

Za pridobitev nalepke je treba izvesti pet nalog. 
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oteženih okoliščinah
72

. Dejavnosti se lahko izvedejo v obliki poligona ali vadbe po postajah. 

Ko otroci uspešno opravijo nalogo, dobijo nalepko, ki jo nalepijo na ustrezno mesto v 

knjižico. Vožnja s skirojem in kolesarjenje. 

 

Mali sonček – rumeni vsebuje enajst
73

 nalog, od tega pet izletov. Priporoča naj se en izlet 

opravi jeseni, en pozimi in dva spomladi; orientacijski pohod naj se izvede kadarkoli, ne glede 

na letni čas. Pri organizaciji vsaj dveh pohodov je zaželena aktivnost staršev, vrtec pa se lahko 

poveže tudi s planinskim društvom in izlet ali pohod izpelje skupaj z njim. Posebno 

opredeljenih nalog za NOG nima, vključene so v druge dejavnosti, otroci pa so na tej stopnji 

že tako napredovali, da je izvajanje NOG nadomeščeno z elementi atletske in elementi 

gimnastične abecede.  

 

Tudi pri oranžnem in rumenem se kot ločene aktivnosti pojavljajo še mini kros (tek na 250 do 

300 metrov) ali dejavnosti na trimstezi na igrišču, igre z žogo ter ustvarjanje z gibom in 

ritmom, ki prav gotovo sodijo v okvir aktivnosti izvajanja NOG. Tricikel ali skiro zamenja 

kolo. (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) 

 

Kurikulum vidi vlogo odraslih pri izvajanju NOG v ustvarjanju prijetnega in zaupnega 

vzdušja in nudenja ustreznih izzivov za sproščeno
74

 udeležbo otrok v dejavnostih. Vloga je 

nedirektivna – torej spodbujevalna, usmerjevalna, svetovalna in predvsem sodelovalna. 

Nadzorna vloga naj bo prisotna le tam, kjer je nujno potrebna. Vse dejavnosti morajo biti 

načrtovanje skladno s temeljitim poznavanjem in razumevanjem otrokovega razvoja in potreb. 

Vzgojitelji in pomočniki otroke skrbno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Otroku 

naj pomagajo zaznati lasten napredek in mu omogočijo, da ga doživi kot uspeh ne glede na 

dosežke vrstnikov. Prizadevanja, poizkuse in rešitve morajo jemati resno in objektivno ter 

otroke tudi pohvaliti. Različno pozornost naj namenijo otrokom, ki so izrazito gibalno 

nadarjeni, in tistim, ki so gibalno manj spretni. Oba spola enako spodbujajo k vključevanju  in 

preizkušnji v različnih zvrsteh gibalnih dejavnostih. Z otroki se pogovarjajo o tem, kako 

doživljajo uspeh in kako neuspeh, kaj je pri tekmovanju pomembno in kaj pomeni športno 

                                                           

 

72
Hoja po klopi ali gredi z obročkom na glavi, gibanje vzvratno, plazenje z žogico v rokah, plazenje po  

naklonini navzdol, lazenje z riževo vrečko na hrbtu, plazenje (hoja, poskoki …) z zvezanimi nogami - z elastiko, 

plezanje po mornarski lestvi, ki ni pritrjena na tla ... 
73

Za pridobitev nalepke je treba izvesti sedem nalog. 
74

Brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 
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obnašanje. Dejavnosti z gibalnega področja povezujejo z drugimi področji. Po izvedenih 

dejavnostih se z otroki pogovarjajo o spremembah
75

, ki jih zaznavajo na svojem telesu, zakaj 

nastanejo in kako vplivajo na zdravje. Otroke seznanjajo z osnovnimi načeli osebne higiene in 

poskrbijo, da jih bodo otroci po vadbi zagotovo upoštevali. S pogovori, z obiski muzejev in 

razstav ter s pomočjo knjig in videoposnetkov otroke seznanjajo z različnimi domačimi in 

tujimi športnimi zvrstmi, nekdanjimi in sodobnimi.  

 

Kurikulum predvideva uporabo raznovrstnih organizacijskih metod (poligon, delo po 

postajah, delo z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami, štafete …) in oblik dela (individualno, v 

parih, v manjših in večjih skupinah, skupno, kombinirano) ter različne standardizirane in 

improvizirane rekvizite. Naj na tem mestu izpostavim štafetne igre, kot neskladnost s 

celostnim razvojem predšolskega otroka, saj gre pri njih za neposredno kršitev načela 

netekmovalnosti.  

 

Dejavnosti so organizirane tako, da so otroci čim aktivnejši. Otroke, ki ne želijo sodelovati, se 

poskusi pridobiti in spodbuditi z ustreznim motiviranjem oziroma naj se jim ponudi druge 

zanimive dejavnosti. Pospravljanje in priprava športnega orodja in rekvizitov poteka v 

sodelovanju z otroki. Oblike dejavnosti so različne po vsebini, trajanju, prostoru in vlogi 

odraslih. Otrokom naj bo zagotovljena vsakodnevna možnost za različne gibalne dejavnosti. 

Poudarek je na medsebojnem sodelovanju med otroki, starši
76

 in vrtcem. Vedno in povsod 

mora biti poskrbljeno za varnost otrok. Otroke je treba naučiti pomena varnosti pri izvajanju 

dejavnosti in pri uporabi igral in rekvizitov ter jih ozavestiti o nujnosti skrbi za lastno in tujo 

varnost ter o sprejemanju osebne odgovornosti zanjo.  

 

Mali sonček določa, da lahko program »izvajajo le za temeljno gibalno vzgojo usposobljeni 

vzgojitelji, profesorji športne vzgoje, usposobljeni strokovni delavci in drugi strokovni 

delavci v športu, ki so si pridobili ustrezne kvalifikacije za delo v predšolskem obdobju.  

 

Izreden poudarek namenja tesnemu sodelovanju s starši, zaradi česar je že ob začetku 

šolskega leta predvidena predstavitev programa, posameznih nalog in povabilo k sodelovanju. 

Starši prejmejo tudi zgibanke z osnovnimi informacijami o programu in nalogah, da lahko 

                                                           

 

75
Zadihanost, utrip srca, znojenje, zardelost, žeja, utrujenost … 

76
Sodelovanje s starši lahko poteka preko izletov, orientacijskih izletov, športnih dopoldnevov in popoldnevov. 
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otroci z njihovo pomočjo nekatere naloge opravijo tudi doma. Pri nekaterih nalogah je aktivno 

sodelovanje staršev del naloge (izlet, igre brez meja), pri nekaterih pa je sodelovanje pri vadbi 

zaželeno (dejavnosti z žogo, kolesarjenje, rolanje, plavanje itd.). Starši se lahko udeležijo pri 

sklepne slovesnosti. Izrecno izpostavlja, da je treba otrokom, ki imajo težave pri izvajanju 

nekaterih dejavnosti, zaradi zasledovanja temeljnega cilja, da bodo pri izvedbi uspešni, 

posvetiti več pozornosti in jim vadbo ustrezno prilagoditi. Tudi manj sposobni otroci naj 

uživajo v gibanju in se veselijo lastnega napredka. Pomembno je, da nalog ne opravljajo 

ločeno od drugih otrok, in zaželeno, da jim uspešnejši otroci pomagajo in jih spodbujajo.  

 

Program je mogoče izvajati tudi v starostno mešanih oddelkih, in sicer tako, da je vadba 

prilagojena različnim
77

 razvojnim stopnjam otrok. Učinkovita je vadba z dopolnilnimi in 

dodatnimi nalogami, kjer so otroci glede na svoje gibalne sposobnosti in znanje razdeljeni v 

skupine. (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) 

 

Ali se gibalni/športni program Mali sonček pri vključevanju naravnih oblik gibanja povsem 

sklada z globalnimi cilji Kurikuluma?   

 

Mali sonček govori o gibalnih dejavnosti in o športu – to ima tudi v imenu. Kurikulum govori 

pretežno o gibalnih dejavnostih. Mali sonček je v enem izmed svojih ciljev konkretno 

opredelil nujnost sodelovanja s starši pri organizaciji in izvedbi aktivnosti in celo predvideva 

neposredno izvedbo določene naloge, saj jo otrok lahko opravi pod okriljem staršev, v naravi 

ali doma. Mišljena je aktivacija vse družine – spodbujanje k vseživljenjski športni aktivnosti  

za zdravo življenje. To v globalnih ciljih kurikuluma sicer ni eksplicitno napisano, prav tako 

sodelovanje s starši ni izpostavljeno v konkretnih ciljih za področje gibanja, pojavi se šele 

med primeri dejavnosti za obe starostni obdobji. Vendar je treba brati kurikulum kot predpis, 

kar pomeni, da načela veljajo za vsako dejavnost, ki je opisana v nadaljevanju, torej tudi 

gibalno. V načelih je sodelovanje s starši opredeljeno kot bistven element predšolske vzgoje. 

Glede na  koncept kurikuluma, kjer se vsebine med seboj prepletajo in dopolnjujejo, ker ta 

zahteva izvira iz potreb celostnega razvoja otroka, pa je toliko jasneje, da je sodelovanje 

staršev zaželeno in potrebno. Torej se v tem delu kurikulum in Mali sonček ne razlikujeta.    
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Starejši naj vozijo dvokolo, mlajši pa dvokolo s koleščki, skiro ali poganjalček. Starejšim postavimo stožce, 

med katerimi vozijo slalom, mlajšim pa le omejimo prostor. 
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Mali sonček nagrajuje s športnim rekvizitom, kurikulum s pohvalo vzgojiteljice, priznanjem 

sovrstnikov in predvsem s samozavestjo, ki jo otrok pridobi ko opravi naloge – otroci so 

ponosi nase, ker zmorejo in znajo.  

 

Otrok se najbolje uči z igro in z aktivnostmi, za katere je notranje motiviran. Osnovna 

značilnost otroka je, da je radoveden, tako se uči živeti in preživeti. Pohvale in povratne 

informacije so koristne, narobe je, če na motivacijo gledamo le behavioristično. Pri kontroli 

zunanja motivacija znižuje notranjo, saj otrok nagrado, kadar ni vezana na konkreten dosežek, 

dojame kot kontrolo ali podkupnino. Nagrada znižuje zanimanje in užitek, materialne nagrade 

pa imajo praviloma škodljive posledice. Mali sonček nagrajuje sodelovanje in izvedbo ter ne 

spodbuja tekmovalnosti. 

 

Po proučitvi programa Mali sonček in kurikuluma ter mnenj različnih strokovnjakov lahko 

trdim, da se Mali sonček pri vključevanju NOG ne sklada povsem z globalnimi cilji, se pa 

ujema s področnimi cilji dejavnosti Gibanje.  
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6 REALIZACIJA UČINKOVITEGA UČNEGA PROCESA ZA 

RAZVOJ NOG  

A. Cemič in J. Zajec (2010) sta metode dela
78

 pri gibalni dejavnosti predšolskih otrok razdelili 

glede na motorični razvoj temeljne gibalne faze, in sicer na metodo poligona, metodo postaj 

in metodo igre. Metodo igre in metodo poligona sem uporabila pri izvedbi orientacijskega 

pohoda, vadbene ure s poligonom in sprehoda v dežju, zato jih, še posebej metodo igre, za 

katero sem prepričana, da je najučinkovitejša, nekoliko podrobneje opisujem.  

 

Po analogiji definicije igre iz razvojne psihologije opredeljujemo gibalno igro kot aktivnost, s 

katero zadovoljuje otrok na naraven, svoboden, zanimiv, privlačen, skupen in zabaven način 

skoraj vse svoje biološke in socialne potrebe po gibanju. (Rajtmajer, 1990, v Videmšek Pišot, 

2007) Kurikulum za vrtce (1999) pravi, da je otroška igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje 

same, spremeni odnos do realnosti, in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za 

otroka prijetna. Primarno je doseči otrokov cilj, zato je treba izbrati igro, ki bo otroka 

nagovorila za gibalno aktivnost, s katero bo ob sočasni zadovoljitvi svojih želja nehote in 

nevede posledično realiziral tudi vzgojiteljev cilj. 

 

Metoda igre 

 

Igra ima v otrokovem razvoju in vzgajanju odločilno vlogo. Kot svojstvena dejavnost je 

najbliže otrokovi naravi in zakonitostim njegovega odraščanja. Za otroka je igra temeljna 

spoznavna izkušnja in osnova za proces usvajanja. Ubeseditev novega pojma je denimo 

postavitev nove miselne in besedne igre. Kot razvojna in vzgojna dejavnost ter kot metoda 

učenja ima posebnosti, ki oblikujejo otrokovo osebnost in njegov intelekt. Pri tej učni metodi 

ne gre za posredovanje in utrjevanje informacij, ampak za reševanje strukturnih situacij v 

različnih fazah igre in igri v celoti. Uporabna je na različnih nivojih znanja, na različne 

načine. Je najbolj naravna, saj vsebuje najbolj poenostavljene oblike igre ali dele igre, 

zagotavlja sproščenost, veselje in čustveno doživetje. Pri katerikoli drugi metodi je treba 
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Kurikulum pozna organizacijske metode: poligon, delo po postajah, delo z dopolnilnimi in dodatnimi 

nalogami, štafete … in oblike dela: individualno, v dvojicah, v manjših in večjih skupinah, skupno in 

kombinirano. 
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otroke predhodno motivirati, pri metodi igre pa je otrokova motivacija že prisotna, saj je njen 

bistveni sestavni del. Pri igri nastaja spodbuda, ki otroka usmerja v sodelovanje, ga vključuje 

v igralno skupino, uči ga podrejati lastne interese interesom skupine, spoštovati pravila, 

kulturno prenašati poraz ali zmago. Torej, socializacija je že zajeta v metodi in jo izraža tudi 

navzven. (Pišot in Jelovčan, 2012)  

 

V strokovni literaturi se pojavljajo pojmi igra, elementarna igra, didaktična gibalna igra, 

metoda igre ipd. 

 

Didaktična gibalna igra je dejavnost, ki celostno vpliva na otroka, zagotavlja nadgradnjo 

njegovih predhodnih izkušenj in z množico kompleksnih (sestavljenih iz različnih gibanj) in 

problemsko zastavljenih (otrok skuša sam priti do rešitve) gibalnih nalog spodbuja spoznavno 

angažiranje otroka. Njena temeljna značilnost je, da svoje specifične vsebinske značilnosti 

išče v razvojnih posebnostih otroka in v otroku samem, ker iz njega izhaja. Pri tem deluje 

popolnoma nevsiljivo, saj zagotavlja zadovoljevanje otrokovih čustvenih in socialnih potreb. 

(Pišot in Jelovčan, 2012)   

 

A. Cemič in J. Zajec (2010), v Kopač (2011) opredeljujeta metodo igre kot načrtovani sistem 

dejavnosti, kjer se preko nje uresničujejo načrtovani cilji, kot najučinkovitejšo metodo dela s 

predšolskimi otroki na področju gibanja. Igro razumeta kot proces učenja, ki mora v otroku 

potekati spontano, v pedagogu pa kot načrtovano in zavestno dejanje, saj lahko metoda igre v 

procesu učenja le na ta način ohrani vse prednosti igre. Gibalno dejavnost oblikujeta v igro, 

pri kateri je otrok notranje motiviran, igra pa sama vzdržuje nadaljnjo motivacijo. Vzgojitelj 

se v igro vključi, ko prevzame lik oziroma sprejme vodilno vlogo v igri, s čimer preko lika 

otrokom pove, kaj se je zgodilo, kaj je treba še storiti in tako postavlja pravila ter odloča o 

nadaljnjem razvoju igre. Vzgojitelj s prevzemom vloge skrbi za vidike časa, obremenitve, 

varnosti in doživljanja otrok. Pomembna sestavina metode igre so njena pravila, ki naj bodo 

podana preprosto. Njihovi elementi naj otrokom omogočajo možnost izbire. Skozi celotno 

gibalno uro naj bosta omogočeni participacija in individualizacija. Individualizacija ne 

omogoča nedejavnosti, ampak le izbiro znotraj nje. Hkrati mora igra dopuščati dovolj 

svobode, da se otroci lahko gibljejo na sebi primeren, izviren in ustvarjalen način. Vadba naj 

bo vsestranska in postavljena tako, da otroku omogoča pestro izbiro gibalnih dejavnosti. 

Otroci imajo radi ponavljanje, zato iste gibalne izzive z veseljem izvedejo večkrat. 

Ponavljanje jim pomaga, da za nek gibalni izziv porabijo čedalje manj energije, saj zaradi 
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izkušenj lahko uporabijo le nujno potrebne tiste mišice, zaradi česar se koordinacija delov 

telesa izboljšuje (Trdina, 1961). Igro je dobro organizirati tako, da so vsi otroci aktivni in na 

način, da vsak določeno nalogo čim večkrat izvede.  

 

Nov pristop k realizaciji gibalne dejavnosti predšolskih oziroma sodoben način poučevanja
79

  

predstavlja koncept igra–gibanje–razvoj, ki temelji na načelih prenovljenega kurikuluma. Za 

njegovo izvajanje je treba najprej dobro poznati in prepoznati zakonitosti otrokovega razvoja, 

saj koncept predvideva, da izvajalec pri načrtovanju izhaja iz otroka in se vanj vrača. Ključna 

metoda je metoda igre, ki je strukturirana, načrtovana in vodena. Ni namreč lahko narediti ali 

postaviti ene preproste igre, kaj šele, če želimo zelo komplicirane elemente vzgoje in 

izobraževanja pripeljati v učni proces preko igre in v njej. Omogočiti otroku izbiro in še 

vedno načrtovati proces pomeni, da moramo najprej imeti popolnoma jasno sliko, kaj želimo 

otroke naučiti, nato izluščiti elemente in jih povezati z vsemi področji, načeli in cilji ter vse to 

vključiti v igro, ki bo imela pri otroku drug cilj, kot si ga je zastavil vzgojitelj. Da bi to 

zmogli, je treba poznati elemente igre, jasno postaviti pravila ter v igri prevzeti aktivno vlogo, 

ki omogoča razplet,  ki ga želimo. Postavitev take vrste igre zahteva od vzgojitelja  – odpoved 

poučevanju in dajanje prednosti učenju, nujnost igrivosti tako zanj kot za otroke. 

Izobraževanje skozi dobro načrtovan proces od vzgojitelja zahteva vseživljenjsko učenje in 

nenehno iskanje ustreznih tehnično postavljenih ovir, ki naj jih otroci rešujejo na izviren način 

ter ob tem ponavljajo in gradijo svoje znanje na vseh kurikularnih področjih. (Gregorc in 

Cemič, 2013) 

 

Oblika dela pri metodi igre je igralna skupina, za katero je značilno, da vsi otroci delajo 

hkrati, vsak otrok pa ima v igralni skupini svojo vlogo. Igra, ki se izvaja v skupini, je za 

otroke zabavnejša in bolj stimulativna od individualnih gibalnih nalog. Z igrami, kjer je 

pomembno sodelovanje, ne pa tekmovalnost, lahko otroci na prijeten in dinamičen način 

razvijajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter usvajajo različne gibalne koncepte. 

Otroci posnemajo drug drugega, prihajajo do novih spoznanj o sebi in drugih, se potrjujejo in 

si ustvarjajo čustven odnos do skupine in lastnih dejanj. Med seboj sodelujejo, prilagajajo 

svoje zanimanje ciljem skupine in spoštujejo pravila igre. Otroci, ki so bolj osamljeni, dobijo 
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Ne gre za demonstracijo, pogovor ali poučevanje, ampak za učenje preko igre ter igrivo postavljenega okolja. 

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

dogajanje. Ob tem mora otrokom dopustiti popolno sodelovanje, ustvarjalnost, možnost izbire, oblikovanje 

različnih sklepov, obenem pa voditi učni proces na visoki strokovni ravni. 
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priložnost, da se pogovarjajo in spoznajo z vrstniki, tisti pa, ki so preveč vsiljivi, se podredijo 

pravilom skupine. Razvija se solidarnost, medsebojna pomoč ter spoznava in spoštuje 

različnost. V igri se otroci praviloma povsem sprostijo, zmanjšata se strah pred govorjenjem 

pred skupino in strah pred zagovarjanjem svojega mnenja itd. (Jurak, 1999, v Videmšek idr., 

2002). 

 

Metoda poligona 

 

Poligon je ena največkrat uporabljenih metod dela pri izvajalcih gibalnih dejavnosti v vrtcu, 

saj velja splošno prepričanje, da gre za najlažjo izvedbo v obliki postavitve orodja in čakanja 

na konec učne ure. Različni strokovnjaki, med drugimi tudi Cemičeva in Zajčeva (2010) temu 

nasprotujeta in trdita, da je za smiselno in sistematično razvijanje posamezne gibalne 

sposobnosti ali spretnosti treba izredno skrbno načrtovati, katere pripomočke, rekvizite in 

pomagala bomo uporabili, da bo poligon otroke sam povabil h gibanju. V smislu upoštevanja 

učinkovitosti povezave med igro, gibanjem in razvojem je nujno najti ustrezno zgodbo, ki bo 

otroka sama silila v gibanje ter izražanje gibanja na njemu lasten in pogosto izviren način 

reševanja.  

 

Poligon je učinkovit predvsem pri mlajših starostnih skupinah, ne omogoča pa izrazite 

individualizacije. Praviloma ga postavimo ob robu telovadnice, v obliki kroga. Kadar sta na 

eni vadbeni uri dve skupini otrok neenake starosti, z različnim znanjem in sposobnostmi, je 

dobro, da sestavimo dva različna poligona. Vsebina dela naj bi bila preprosta in poznana 

otrokom. Na poligonu otroci naloge izvajajo v koloni in se premikajo naprej proti 

postavljenim nalogam. Da ne bi prihajalo do zastojev, otroke razdelimo tako, da začenjajo z 

vadbo na različnih mestih oziroma tako, da se izognemo morebitnim zastojem, kjer je 

potrebno, postavimo več vzporednih vadbenih mest. (Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Metoda postaj  

 

Pri metodi postaj otroci vadijo v manjših skupinah, v katerih izvajajo različne gibalne 

dejavnosti. Skupina je razdeljena na več manjših skupin, odvisno od števila otrok, velikosti 

prostora in vsebine dela. Skupine so lahko heterogene ali homogene, odvisno od namena 

vadbe. Delo je najučinkovitejše, če so skupine manjše (od tri do pet). Bolje je postaviti več 

postaj kot je skupin. To metodo dela uporabljamo, kadar določeno gibalno dejavnost 
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utrjujemo, da bi jo otroci trajno usvojili. Lahko pa smo na postaji, otroci pa izvajajo gibanje, 

ki zahteva dodatno asistenco
80

. Izvajanje gibalnih nalog organiziramo glede na cilje, ki smo si 

jih zastavili. Vsebina je na različnih vadbenih mestih lahko sorodna ali povsem različna. 

(Cemič in Zajec, 2010) 

 

To vrsto vadbe uporabljamo, ko želimo, da bi otroci določeno dejavnost utrdili. Otroci so 

razdeljeni v več skupin, ki so lahko homogene (pri utrjevanju) ali heterogene (pri podajanju 

novih učnih vsebin). S tem dosežemo, da boljši učenci pomagajo slabšim, boljše skupine 

dobijo zahtevnejše naloge, slabše pa lažje. Pri tekmovanju jih, da vsem zagotovimo enake 

možnosti za zmago, razdelimo v homogene skupine. (Videmšek in Pišot, 2007)  

 

Učni proces za razvoj NOG sem v sodelovanju s pomočnico Bredo in s starši izvedla v vrtcu 

Vrhnika, v enoti Žabica. Vse aktivnosti v okviru učnega procesa so bile zavite v igro (nekomu 

smo pomagali, nekaj poiskali, prinesli, zaplesali, čofotali …). Izbrala sem zabavne, zanimive, 

nekoliko čarobne in predvsem starosti otrok (dve leti) primerne gibalne aktivnosti (igre). Pri 

organizaciji in izvedbi aktivnosti sem izhajala iz potreb otrok. Uporabila sem metodo igre. 

Upoštevala sem okoliščine in pogoje ter intenzivnost in zahtevnost vaj sproti prilagajala 

otrokovim trenutnim fizičnim sposobnostim. Otroci se niso imeli možnosti odločiti, da v 

gibalni aktivnosti ne bodo sodelovali, lahko so le izbrali drugačno izvedbo le-te. 

 

V proces je bilo vključeno štirinajst otrok, od tega deset deklic in štirje dečki. Otroci so bili 

stari dve leti, otrok s posebnimi potrebami v skupini ni bilo.  

 

Naš vrtec se je odločil, da se vključi v mednarodni projekt FIT
81

, v okviru katerega enkrat 

tedensko izvajamo naslednje gibalne aktivnosti: vadbeno uro, aktivni  sprehod, jutranjo vadbo 

(vedno v četrtek), dnevno pa gibalne minutke (lahko večkrat), imamo pa tudi FIT-kotiček, ki 

promovira učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro.  

 

                                                           

 

80
Skok z male prožne ponjave, stoja, preval. 

81
Mednarodni projekt FIT Slovenija je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in 

mladostnikov ter obenem izobraževalni program za strokovne delavce vrtcev in osnovnih šol, ki ga vodi Barbara 

Konda,  univ. dipl. fiziologinja. Namen FIT-pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje 

skozi igro.  
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Za proučevaje moje naloge najpomembnejše ugotovitve izvedenih gibalnih aktivnosti po 

metodi igre in metodi poligona sem nanizala v rezultatih in interpretaciji izbranih gibalnih 

aktivnosti.  

 

6.1 Daljši sprehod (pohod navkreber) 

S skupino otrok, s katerimi sem izvedla gibalne aktivnosti za potrebe svoje naloge, se vsaj 

enkrat tedensko po različnih poteh odpravimo na aktivni sprehod na hribček – sv. Trojico pri 

Vrhniki. Tokrat sem pohod povezala z iskanjem zaklada
82

, zakopanega pod smreko na vrhu 

hriba. Med iskanjem zaklada so otroci izvedli različne naloge za razvoj NOG, pri čemer smo 

izkoristili naravne danosti gozda in okolice vrtca. Samostojno so se gibali na travi, hodili, 

tekali in premagovali naravne ovire (veje, manjši potoki, štori). Šli smo mimo šolskega 

igrišča, kjer smo si ogledali biovrtiček, za katerega skrbijo otroci osnovne šole A. M. 

Slomška. Postavila sem taka pravila, da so hitrejši otroci imeli možnost izbire in iskati še 

druge namige, kje bi bil skriti zaklad. Tako so se na različne načine prehajali okoli dreves ter 

z iskanjem življenja v gozdu iskali povezavo do skritega zaklada. Opazovali so naravo preko 

igre tako, da so iskali prave rastline
83

 in živali ter z njimi rešili namige, s pomočjo katerih so 

nato lahko iskali skriti zaklad naprej. Nekatere živali so že poznali (čebele, ptičke, žabe v 

mlaki), zato so imeli tam drugačne naloge kot pri drugih (močerad). Močerad nam je 

omogočil, da smo našli, katera barva nas bo vodila do skritega zaklada. Tudi rože smo 

uporabili za prepoznavanje poti, zaradi upoštevanja naravovarstvenega in ekološkega vidika 

pa jih nismo utrgali.  

 

6.2 Vadbena ura s poligonom  

V telovadnici vrtca smo vzgojiteljice oblikovale poligon iz blazin, klopi, črvov in obročev. 

Tudi to
84

 gibalno aktivnost za razvoj NOG pri skupini, ki je predmet mojega proučevanja, 

redno uporabljamo in ugotavljam, da so otroci zanjo zelo notranje motivirani. Ustrezna 

postavitev pripomočkov, tako da je možna različna realizacija poti ter ustvarjalnost čez 

                                                           

 

82
Sok in malica. 

83
Že dlje časa spremljamo, kako na biovrtičku rastejo jagode in ajda. 

84
Hoja ali vleka po klopi, plezanje na gredo in skok iz grede na blazino, lazenje preko črvov, plezanje čez ovire 

iz blazin (klančina), plazenje pod blazino, ki je postavljena na klopi, plezanje na ribstol, poskoki čez obroče … 
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posamezno oviro, je omogočena s pomočjo predstavitve poti. Poligona ne izvajamo kot 

metodo igre, ampak kot igrivost prehoda na pripomočkih.  

 

Otroci si včasih kar sami začno postavljati poligon in v največje veselje jim je, če lahko lazijo 

in plazijo čez ovire ter pod in nad njimi ter si podajajo žogice ali balone. S pravilno izbrano 

vsebino pa lahko po poligonu nosijo žogice na loparju, dve hkrati, pobirajo sestavine za 

pripravo napoja ipd.  

 

V skupini opažam, da je otrokom premagovanje vsakovrstnih ovir v zabavo. Ob 

vsakokratnem obisku bližnjega osnovnošolskega igrišča jim je v veselje premagovati ovire na 

šolskih igralih.  

 

Vzgojitelji najprej postavimo pravila in določimo smer gibanja med izbranimi igrali.  Z 

ustrezno vsebino ohranjamo motivacijo in skrbimo za ustrezno intenzivnost vadbe. 

Ugotavljamo, da otroci želijo narediti vse hitro in da je običajno njihova kratkotrajna 

nedejavnost le posledica utrujenosti in ne nezainteresiranosti. 

 

Med izvajano gibalno dejavnostjo smo ugotavljali, katere oblike NOG bodo otroci uporabili. 

Za premagovanje ovir so uporabili plazenje, lazenje, plezanje, nošenje, skoke in poskoke, pri 

uvodnem in sklepnem delu ure pa tudi mete in ujemanja.  

 

6.3 Sprehod v dežju  

Sodelovanje
85

 vrtca in vzgojiteljev s starši zajema različne oblike, vsebine in skupne projekte. 

Za izvedbo te aktivnosti je bila nujna predpriprava staršev. Starši so na roditeljskem sestanku 

dobili navodila za sodelovanje v igri. Kot vzgojiteljica sem želela, da narave v oblačnem 

vremenu otrok ne doživi kot skrivanje pred dežjem
86

. Otroci so se s starši odpravili na 

                                                           

 

85
Individualni pogovori ob prihodu in odhodu otroka v vrtec, roditeljski sestanek, govorilne ure enkrat mesečno 

oziroma po dogovoru, različne tematske delavnice, seznanjanje preko e-pošte, oglasne deske, kotiček za starše, 

skupno polnjenje portfolia, zbiranje naravnega in odpadnega materiala, skupno praznovanje rojstnih dnevov, 

jesensko srečanje, novoletna delavnica, čajanka, kavarna, zaključek FIT (igre brez meja), dan družine (maj) … 
86

»Kako se noge skrijejo pred dežnimi kapljicami?« … S škornji. »Kako se skrije glava?« … S kapuco, 

klobučkom, kapo in dežnikom. »Kako se skrijeta vse telo in nahrbtnik?« … S pelerino ali z dežnikom. »Kako se 

skrijejo deževniki?«… Ne skrijejo se, ker za svoje zdravo življenje potrebujejo dež – zato se tudi imenujejo 

deževniki … 
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raziskovanje skrivne poti do zmajevega stolpa, kjer je imel skrito princeso. Ker zmaj v dežju 

slabo leti, je bil izbran deževen dan. Ustrezno oblečeni (škornji, primerno topla oblačila, 

pelerina, klobuček ali kapica, dežnik …) so hodili po mokrih tleh, skakali po eni nogi okoli 

luž ter jih preskakovali ipd. 

 

Rešili so princeso, ob tem pa mimo grede spoznali še, kako mokri postanemo ljudje brez 

dežnika in kaj se zgodi, če voda zmoči hlače in zalije škornje (mraz, neugodni občutki, skrb 

za zdravje in higieno), z umivanjem in sušenjem sebe in svojih dežnih oblačil sem jih želela 

naučiti na red. Poskušali so ujeti dežno kapljico, ne da bi se jim razlila po roki.  

 

O vseh svojih občutjih (tako negativnih kot pozitivnih) so se po izletu pogovarjali s starši. Tu 

sem omogočila bolj individualen pristop in sproščeno govorjenje vseh hkrati.  

 

6.4 Rezultati in interpretacija 

V gibalne aktivnosti sem vključila značilnosti obeh programov za izvajanje NOG. Iz Malega 

sončka sem vzela nagrado, ki so jo otroci dobili po uspešno končani nalogi, pri čemer 

podatek, kdo je bil prvi, boljši, najboljši ni bil predmet presoje, saj so bili prvi in najboljši vsi, 

ki so vajo uspešno izvedli – vsak po svojih najboljših močeh. Nagrada je bila povezana z 

gibanjem ali zdravim načinom življenja (balonček, jabolko, štampiljka …), kurikulumu pa 

sem sledila v smislu izvedbe refleksije (pogovor, ogled fotografij ali posnetka), zato je 

izvedenim aktivnostim vedno sledil pogovor o tem, kako so se otroci počutili (telesno), ko so 

premagovali in premagali oviro, in ali jim je bila igra všeč. Razložila sem, zakaj taka občutja 

in predvsem, da so vsa občutja pravilna. Ker so se aktivnosti izvajale na prostem, so igre 

vsebovale tudi vzgojo za skrb in za varovanje okolja.   

 

Učenje iz izkušenj: V računalniških igricah imajo ljudje več življenj, v realnem svetu ne. 

Junaki skačejo, plezajo in tečejo z lahkoto. Sicer je res, da morajo za to imeti dovolj energije, 

ki se v grafični podobi kaže na ekranu, vendar iz igric ni razvidno, kako energijo v svetu ljudi 

dobimo. Dobimo in ohranimo jo le preko ustrezne vzdržljivostne vadbe. V risankah ali 

računalniških igricah sploščenost junakov ni nevarna in je minljiva, saj so se sposobni takoj 
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spremeniti v prvotno obliko telesa. Udarci in padci niso videti boleči, čeprav v življenju so. 

Lastna otrokova izkušnja na pohodu, sprehodu ali poligonu pa mu pokaže, kako zares deluje 

človeško telo in kako lahko s ponavljanjem ustreznih gibalnih vaj svoje sposobnosti nadgradi.   

 

Danes mestni otroci vedo (vidijo), da se hrana dobi v trgovini. Ne vedo pa vedno, da raste iz 

zemlje oziroma s tal. Če bi vedeli, bi razumeli, zakaj se na tla ne sme metati smeti – učenje za 

spoštovanje narave (ekologija). 

 

Na izletu, sprehodu, pohodu otroci spotoma srečajo junake, ki jih sicer poznajo iz risank: 

policiste, gasilce, poštarje, voznike avtobusov in avtobus. Avto poznajo predvsem s 

perspektive varnega otroškega sedeža, redki poznajo avtobus, še redkejši vlak. Kot pešci 

spoznajo, da se avto premika izredno hitro, da so v primerjavi z njim zelo majhni in počasni 

ter da je avto nevaren – vzgoja za varnost v prometu. 

 

Čas za izvedbo sprehodov otrok je isti kot za sprehode starejših ljudi. Starost je otrokom tuja, 

saj danes starejši sorodniki praviloma ne živijo v bližini – učenje za spoštovanje različnosti. 

 

Učenje skozi igro: Postaviti ustrezne igre ni lahko. Take, ki bi imela problemsko zastavljeno 

nalogo, ki bi jo otroci sami želeli reševati, izpolnjevati in sodelovati v igri. Vzgojitelji se 

prevečkrat osredotočimo na gibalno zgodbo, ki pa ne omogoča istega cilja kot igra. Igra ni 

zgodba, vsebuje pa zgodbo kot vsebino, da lahko pravila igre lahko nekam pripnemo. Takšna 

igra je najustreznejša v predšolskem obdobju. Ta dejstva od vzgojitelja in pedagoga zahtevajo 

popolnoma nov način razmišljanja ter nefrontalno obliko poučevanja, nedirektiven način 

vzgoje in izobraževanje ter predvsem k otroku usmerjen pristop. Za svoje delo z metodo igre 

sem potrebovala več znanja, ki sem ga pridobila na izobraževanjih, seminarjih in v okviru 

izvajanja projekta FIT.  

 

Posebej veliko časa so mi namreč vzele ustrezne priprave na gibalne ure, pohod in poligon, še 

posebej zaradi prilagajanja specifičnim potrebam otrok (različna fizična pripravljenost, 

različen odnos do gibanja/športa, ki izhaja iz družine, ekstravertirani, introvertirani otroci, 

dečki, deklice, alergiki na cvetni prah …) v skupini, kar je bil izziv tudi pri izvajanju gibalnih 

aktivnosti v okviru metode igre. 
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Otrok ni treba siliti k učenju, saj so zanj motivirani z željo, da bi razumeli svet. Učenje v vrtcu 

naj bi imelo podlago v otrokovem vsakdanjiku, saj so otroci najbolj dovzetni za učenje takrat, 

ko se jim tema zdi pomembna. Zunanja motivacija lahko vodi v razvoj notranje, brez zunanje 

pa vzgoja ni mogoča. 

 

Kakšne prilagoditve oziroma dopolnitve Kurikuluma so potrebne, da bodo izvajalci 

upoštevali procesno naravnan Kurikulum in ustrezno realizirali gibalni/športni program Mali 

sonček?  

 

Predlogi za dopolnitev Kurikuluma: 

 

 Vzgojitelje in druge pedagoške delavce je treba na novo in kontinuirano usposabljati 

za razumevanje in uporabo metode igre. 

 

 Vzgojitelje in druge pedagoške delavce je treba spodbujati za uvajanje NOG z 

gibalnimi aktivnostmi in za izvajanje učenja na prostem.  

 

 Prenoviti je treba obstoječe oblike dela. Štafetne in druge oblike (po postajah), ki 

temeljijo na tekmovalnosti, je treba zamenjati z ustreznimi drugačnimi oblikami dela. 

 

 Nujen je večji poudarek na možnosti otrokove izbire ob njegovem sočasnem 

obveznem sodelovanju v aktivnostih, prilagojenih otrokovim zmožnostim.  

 

 Nujen je večji poudarek na spoštovanju in varovanju narave (trajno vzdržna okoljska 

vzgoja). 

 

 Nujen je večji poudarek na oblikovanju ustreznega odnosa do gibanja kot 

nepogrešljivega predpogoja za zdravo življenje v vseh življenjskih obdobjih. 

 

 Dosledno je treba upoštevati potrebe otrokovega celostnega razvoja in mu ponuditi 

učenje, ki bo omogočilo njegov napredek na spoznavnem, čustvenem, socialnem, 

telesnem in gibalnem področju.  
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7 SKLEP 

Otroci niso pomanjšani odrasli. Res so nekoliko manjši, vendar jih pogosto podcenjujemo in 

jim pomanjšamo tudi njihove kognitivne, socialne, gibalne idr. sposobnosti.  Otroci imajo 

svoje specifične potrebe in pogosto presežejo določene zmožnosti, ki so v knjigah napisane, 

da veljajo zanje. Vzgojitelji smo jih dolžni upoštevati kot enakovredne osebnosti. Upoštevati 

moramo njihove potrebe, njihov specifični razvoj, imeti pa moramo tudi smernice, kaj želimo, 

da se otroci v tem obdobju učijo. Vendar s tem ne mislim na kurikularna področja, npr. 

razumevanje razmnoževanja žab, ampak v smislu ustvarjanja predispozicij, ki bodo 

spoznavanje tega področja omogočile. In če bo proces usvajanja znanja potekal preko vsebine 

'žab', bodo to področje spoznali na ta način.  

 

Včasih je veljal didaktični način poučevanja, kjer sta bila prisotna predvsem miselnost 

pomanjšanega odraslega in zato neupoštevanje otrokove volje. Ta način pretežno izginja iz 

kurikulov, vendar je prisoten v mnogih vrtcih kot prikriti kurikulum. Vzgojitelji včasih celo 

nezavedno kršijo načela, včasih pa načrtno vzgajajo preko subjektivnih teorij. Vzgojitelji bi 

morali izkoristiti dejstvo, da so otroci v predšolskem obdobju radovedni in samoiniciativni, 

zaradi česar bi morali prilagoditi svoje delo tako, da bi se v otroku to odvijalo spontano in 

brez prisile, vzgojitelj pa bi iz tega načrtoval nadaljnje usmerjanje (postavljal otrokom 

primerno težke probleme na vseh področjih). Mislim, da je metoda igre primerna za učenje v 

tem obdobju.  

 

Menim, da učenje iz izkušenj, kot 'vodeno samospoznavanje' sveta, otrokom omogoča 

celostni razvoj in zagotavlja varno odraščanje. Predlagam, da vzgojitelji izkoristimo otroški 

pogled na svet, ki je drugačen in iz druge perspektive ne le nekoliko nižji, ampak so tudi 

razmerja drugačna.  

 

Izvajanje NOG z igro in na prostem daje otroku možnost osebne empirične izkušnje, ki je za 

učenje najučinkovitejša. Na pohodu ali izletu raziskuje. Sprehod je zanj nenehna intenzivna 

interakcija z okoljem.  

 

Otrok stopa v svet drugih, neznanih ljudi. V svet živali, rastlin, sonca, dežja, luž, dreves, 

prometa …  
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Problem, ki ga vidim v poskusu, da bi se z načinom učenja kar najbolj približali otroku, je 

zgolj v izvedbi. Za uvajanje NOG v predšolskem obdobju predlagam metodo igre. Ta sicer res 

zahteva nov pristop k vzgoji – najprej vzgojiteljev in pedagogov ter nato njihovih varovancev 

v vrtcu in šoli – daje pa dobre rezultate. Izhajati je treba iz otroka ter mu glede na zakonitosti 

njegovega razvoja izzivalno postaviti okolje (poskrbi za varnost) ter postaviti pravila igre 

tako, da bo otroka reševanje vodilo v nenehno ponavljanje. Otroku je treba omogočiti, da 

doseže največ, kar zmore, obenem pa mu z dobro idejo ne dopustiti, da v gibalnih dejavnostih 

ne sodeluje. Pri gibalnih dejavnostih naj ne gre za možnost izbire med sodelovanjem in 

nesodelovanjem oziroma izvedbo in neizvedbo, temveč le za možnost izbire načina izvedbe.  

 

Ustrezno izvajanje gibalnih aktivnosti ni cilj, ki ga moramo izpolniti le zato, da bi se otrok 

ustrezno razvijal in bi mu bilo omogočeno kasnejše aktivno in zdravo življenje. Te aktivnosti  

morajo najprej postati nepogrešljiv del našega življenja, saj poklic vzgojitelja zahteva tudi 

dobro telesno pripravljenost. 
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