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POVZETEK 

V diplomskem delu preučujemo gibalno dejavnost vzgojiteljev in otrok. Zanima nas odnos 

vzgojiteljev do lastne gibalne dejavnosti in gibalne dejavnosti otrok, ki jih poučujejo. V 

začetku diplomskega dela predstavljamo pomen prehrane in gibanja za zdrav način življenja 

ter s tem povezan pomen gibanja za predšolskega otroka in vloga vzgojitelja pri tem. 

Ugotavljamo morebitno povezanost v času, ki ga vzgojitelji namenijo svojim gibalnim 

dejavnostim, in času, ki ga namenijo organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu. Teorijo 

naslanjamo na subjektivne teorije, ki po našem mnenju pomembno vplivajo na naravnanost 

vzgojitelja pri vodenju učnega procesa. V nadaljevanju diplomskega dela predstavljamo 

podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Cilj diplomskega dela je torej ugotoviti, ali čas gibalnih dejavnosti, ki ga vzgojitelji namenijo 

zase, vpliva na čas, ki ga namenijo organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu ter iz tega 

izpeljati smiselnost ustreznega načrtovanja gibalnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Ob 

tem želimo ugotoviti, kako izbrani dejavniki zdravega načina življenja vzgojiteljev vplivajo na 

pogostost gibalnih dejavnosti v vrtcu.  

Podatke o različnih gibalnih dejavnostih smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika v 

obdobju med marcem 2014 in aprilom 2014. V vzorec smo zajeli 100 vzgojiteljev iz naključno 

izbranih vrtcev po Sloveniji. Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo statističnega paketa 

SPSS – 20.0 za Windows. S podprogramom Frequencies smo izračunali frekvence in njihove 

odstotke. S podprogramom Descriptives smo izračunali opisno statistiko. Za izračun  

povezanosti med spremenljivkami smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Statistično 

značilnost hipotez smo preverjali na ravni petodstotnega tveganja (p ≤ 0,05). Na osnovi 

podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, smo ugotovili, da je čas, ki ga  



 
 

vzgojitelj nameni sebi za gibalne dejavnosti med tednom, med vikendi in počitnicami, 

povezan s časom, ki ga vzgojitelj nameni organiziranim gibalnim dejavnostim otrok v vrtcu. 

Povezanost organiziranih gibalnih dejavnosti otrok med tednom in gibalna dejavnost 

vzgojiteljev je bila statistično značilna. To pomeni, da vzgojitelji, ki so sami pogosteje gibalno 

dejavni, tudi pogosteje organizirajo gibalne dejavnosti v vrtcu. Ugotovili smo tudi, da tisti 

vzgojitelji, ki so bolj gibalno dejavni, pravilneje skrbijo za zadosten in ustrezen vnos pijače ter 

imajo boljši odnos do samega gibanja. Nismo pa našli povezav med gibalnimi dejavnostmi in 

ustreznimi prehranjevalnimi navadami ter uživanjem zdravil.  
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SUMMARY 

We have researched physical exercise of pre-school teachers and children in the diploma 

thesis. We have been interested in the relationship of pre-school teachers to their own 

physical exercises and physical exercises of children that they teach. We have presented the 

meaning of food and physical exercises for healthy lifestyle at the beginning of the diploma 

thesis and the meaning of that for a pre-school child, which is connected with that, and the 

role of a pre-school teacher for that topic. We have been discovering a possible connection 

in time that pre-school teachers give to their physical exercises and the time that they give 

to organized physical exercises in a kindergarten. The theory is supported by subjective 

theories which, according to our opinion, importantly influence attitude of the pre-school 

teacher to his/her management of the learning process. We have presented the gathered 

data which we have researched with a questionnaire. 

The goal of the diploma thesis has been to find out if time of the physical exercises that the 

pre-school teachers have for themselves influence the time meant for the organized physical 

exercises in the kindergarten and if the purpose of appropriate planning of physical exercises 

in the pre-school period derives from it. We want to find out how the chosen factors of pre-

school teachers' healthy lifestyle influence the frequency of physical exercises in the 

kindergarten. 

We have gathered data about different physical exercises with a questionnaire in the period 

from March 2014 to April 2014. We have included 100 pre-school teachers from 

coincidentally chosen kindergartens in Slovenia in the sample. We have statistically analyzed 

data with the help of the statistics package SPSS – 20.0 for Windows. We have calculated 



 
 

frequencies and their percentages with the subprogram Frequencies. We have calculated 

the descriptive statistics with the subprogram Descriptives. We have used Pearson's 

coefficient of correlation for connections between variables. Statistic features of the thesis 

have been checked on the level of 5-percentage risk (p ≤ 0.05). Based on the data we have 

gathered with the questionnaire, we have found out that the amount of time a pre-school 

teacher takes for his physical exercises during the week, weekends, and vacations, is 

connected with the amount time that the pre-school teacher takes for organized physical 

exercises of children in the kindergarten. 

Connection of the organized physical exercises of children during the week and the physical 

exercises of pre-school teachers is statistically significant. It means that pre-school teachers 

who are more frequently physically active organize physical exercises in the kindergarten 

more often. We have also found out that those pre-school teachers who are more physically 

active also take care for enough and appropriate input of drinks and they also have better 

relationship to physical exercises. We have not found connections between physical 

exercises and appropriate eating habits and taking medicines. 
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1 UVOD 

Zdrav življenjski slog (ang. "healthy lifestyle"«) je opredeljen kot način življenja, ki  vključuje 

dva ključna kazalnika zdravja, in sicer na eni strani zdravo prehrano v najširšem smislu 

(pogosto vnašanje zdrave hrane in pijače ter odsotnost vnosa nezaželenih škodljivih 

substanc, kot so alkohol, cigareti, droge, zdravila ipd.) in na drugi strani dovolj pogoste, 

intenzivne in primerno trajajoče gibalne dejavnosti. Aktiven življenjski slog je ožja 

opredelitev, saj pomeni več vnašanja telesnih dejavnosti in gibanja v vsakdanja opravila. 

Vloga redne telesne dejavnosti in pravilne prehrane za preprečevanje različnih bolezni je 

namreč zelo velika. Strokovnjaki trdijo, da oba dejavnika močno pripomoreta k ohranjanju in 

krepitvi zdravja. Ukvarjanje z gibalnimi dejavnostmi mnogim pomeni posebno vrednoto, saj 

jim predstavlja sopomenko za zdravje, dobro počutje, lepo postavo in podobno (Žalek Pendl, 

2004). 

Kakovost življenja in zdravje sta medsebojno tesno povezana, saj kakovost življenja 

pomembno vpliva na zdravje posameznika (Drobne in Mohar, 2004). Rotovnik Kozjekova 

(2006) ugotavlja, da ljudje, ki so v času službenih obveznosti pretežno pasivni, nujno 

potrebujejo gibalno dejavnost, saj je telesni življenjski slog nujno potreben za ohranjanje 

njihovega zdravja, ker omogoča vzdržljivost na vseh področjih delovanja. Kljub dobri 

ozaveščenosti o pozitivnih učinkih uživanja zdrave hrane in primernega ukvarjanja z gibalnimi 

dejavnostmi na eni strani ter negativnih učinkih kajenja, športne nedejavnosti in pitja 

alkoholnih pijač na drugi ter dejstvu, da je zdravje najvišje cenjena vrednota, postane 

vrednota šele takrat, ko ga izgubimo (Zajec, 2009). 

Na življenjski slog poleg okolja vpliva tudi oblikovanje subjektivnih teorij in obratno. 

Subjektivne teorije vzgojiteljev in pomočnikov pa posredno in neposredno vplivajo na 

usmerjenost poučevanja gibanja v vrtcu. Vzgojiteljem pomenijo vodilo oziroma nekakšen niz 

strategij, ki jih bo uporabil v konkretni situaciji, in se oblikujejo v njegovem miselnem 

sistemu. Subjektivne teorije so pogosto čustveno in vrednotno obarvane ter posledično niso 

zavestne in logične (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011). 

V diplomskem delu preučujemo trenutno stanje v slovenskih vrtcih. Iz življenjskega sloga 

vzgojiteljic izpeljujemo subjektivne teorije in opazujemo, kakšno vlogo ima gibanje, ki je 
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sestavni element zdravega življenja, ki ga gradimo skozi vse življenje, pri usmerjenem 

pedagoškem procesu.  Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšna je povezanost med gibalno 

dejavnostjo vzgojiteljev in gibalno dejavnostjo otrok, in sicer organizirano in neorganizirano. 

Ugotoviti smo želeli tudi, kakšen vpliv imajo izbrani dejavniki zdravega načina življenja na 

pogostost organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu ter kako izboljšati organizirane gibalne 

dejavnosti v vrtcu z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. 

2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Zdravje kot temelj življenja 

Papuga in Papuga (2007) trdita, da je zdravje največje bogastvo, ki ga človek ima, zato 

moramo zanj skrbeti vsak dan, ga varovati in izboljševati. Zdravniki postavljajo različne 

hipoteze, ki so pomembne za ohranitev dobrega zdravja in počutja. Za dobro zdravje in 

počutje so potrebni dobra prehrana, redno gibanje, pravilna preventivna zdravstvena oskrba 

in učinkovito premagovanje stresa. 

Življenjski slog je način življenja vsakega posameznika. Oblikovati se začne že od samega 

rojstva dalje, in sicer pod vplivom razmer, v katerih otrok živi, in izkušenj, ki mu jih osebe 

okrog njega nudijo. Nanj torej vplivajo družina, socialni in okoljski dejavniki, značaj 

posameznika, zdravstveno varstvo in ne nazadnje tudi izobraževanje. Dokazano je, da otrok 

že pred rojstvom čuti dražljaje iz okolja, ki lahko vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Po 

rojstvu je okolje, v katerem se otrok rodi, ključnega pomena za njegov spoznavni, telesni, 

gibalni, čustveni in socialni razvoj. Življenjski slog se nadalje oblikuje v času otroštva, zato 

imajo pri tem pomembno vlogo starši in vzgojitelji, saj lahko vplivajo na zdrav življenjski slog 

otroka. Na otroka lahko vplivajo s primernim načinom preživljanjem prostega časa, izbiro 

prijateljev, kraja bivanja ipd. Otrokov razvoj je potrebno celostno načrtovati in pri tem 

upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje zdravega življenjskega sloga, saj bomo s 

tem kakovostno zgradili otrokov življenjski slog (Zajec, 2009). 

Glede na njune trditve (Papuga in Papuga, 2007; Zajec, 2009) je v predšolskem obdobju vloga 

vzgojitelja izredno pomembna. Z zgledom o raznoliki in dobri prehrani ter rednem gibanju 

naj bi torej vzgojitelji pripomogli k oblikovanju ustreznih temeljev zdravega načina življenja. 
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2.1.1 Zdrava prehrana 

Hrana je ena izmed primarnih potreb vsakega človeka in šele po zadovoljitvi primarne 

potrebe lahko začnemo razmišljati in zadovoljevati druge potrebe (zdravje ipd.). Prehrana in 

zdravje pa sta kljub temu tesno povezana. S prehranjevanjem varujemo zdravje in hkrati 

preprečujemo koronarne bolezni in določene vrste raka (Carroll in Smith,  1994). 

Načela zdravega prehranjevanja so zelo preprosta. Ključno je uživanje pravih in zdravih živil, 

torej pestre, uravnotežene hrane, saj je dobra prehrana pomembna za dobro zdravje. Zadnja 

leta veliko ljudi uživa nezdravo prehrano, kar je pogojeno z načinom sedanjega življenja. 

Hrana, ki jo ljudje uživamo, vpliva na naše zdravje, zato so odločitve o prehranjevalnih 

navadah zelo pomembne. Hrana zagotavlja telesu energijo, ki jo potrebuje za ohranitev  

življenja. Zdravo je jesti raznoliko hrano, tudi maščobe, beljakovine, ogljikove hidrate, le v 

mejah normale. Uživati je potrebno zadostno količino vitaminov in rudnin, ki so važne za 

prispevanje telesnega zdravja. Ne nazadnje je pomembna tudi pijača, ki jo zauživamo 

vsakodnevno, najbolje je piti vodo v zadostnih količinah. Uživanje prave hrane in pijače v 

pravi količini bo del zagotovila dobrega zdravja (Rotovnik Kozjek, 2006). 
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Slika 1: Prehranska piramida (http/www.cindi-slovenija.net) 

 

Na Sliki 1 je prikazana prehranska piramida, na kateri je jasno prikazano, katere skupine živil 

je potrebno zaužiti največ in katere najmanj. Zdravih prehranjevalnih navad se ne naučimo 

čez noč, ampak jih ustvarjamo že v vrtcu s pravo hrano, ob pravem času in s prijetnim 

vzdušjem ob obrokih. Otrokom naj bo ponujena pestra prehrana z veliko svežega sadja, 

predelani hrani pa se je potrebno izogibati, saj je v njej veliko maščob in sladkorja. 

Med zdrave prehranske navade štejemo tudi pomembne vsebine, ki jih moramo odrasli 

posredovati otrokom. Maučec Zakonikova (2005, v Zajec, 2009: 38) jih opredeljuje takole: 

– Otrokom mora biti posredovan pravilen ritem prehranjevanja: zajtrk, kosilo in večerja 

ter vmes po možnosti dopoldanska in popoldanska malica, pri čemer sta priporočljiva 

zelenjava in sadje. 
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– Hrano naj otroci zaužijejo počasi, časa za glavne obroke naj bo približno do 30 minut, 

za malice pa približno  10 minut za posamezen vmesni obrok. 

– Tudi porazdelitve dnevnega energijskega vnosa ne smemo spregledati, pri tem naj bi 

25 odstotkov vnesli z zajtrkom, 30 odstotkov s kosilom, 20 odstotkov z večerjo in 10 

odstotkov z malico. 

– Sestavo hrane glede na kriterije dnevnih energijskih potreb v skladu s priporočili je 

potrebno prilagoditi. Uživati morajo hrano z manj nasičenimi in trans maščobnimi 

kislinami ter manj sladkorja, veliko prehranskih vlaknin, vitaminov, mineralnih snovi 

in snovi z antioksidativnim učinkom. 

– Ne smemo spregledati dejstva, da moramo hrano, ki jo ponudimo otrokom, 

mehansko in toplotno obdelati s kuhanjem in/ali dušenjem, saj le-to ohranja količino 

zdravih snovi v hrani, pri tem pa je pomembno dejstvo, da naj se uporablja čim manj 

soli, maščob in sladkorja. 

 

2.1.2 Slabe razvade rušijo kakovost življenja 

Slabe razvade, ki jih uporabljamo vsakodnevno, na nas zelo močno vplivajo, morda se jih 

sploh ne zavedamo ali pa jih ne znamo/ne moremo opustiti. Nekatere razvade in slabe 

navade vplivajo samo na posameznika, druge pa vplivajo še na ljudi okoli posameznika.  

Slabi razvadi sta kajenje in pitje, ki ju je zelo težko opustiti, saj nikotin in alkohol hitro 

zasvojita posameznika. Kadilci pogosto ne zmorejo prenehati, čeprav se zavedajo, da 

cigarete povečujejo nevarnost bolezni. V Ameriki je najpogostejši vzrok obolevanja prav 

kajenje cigaret. Tudi pitje alkohola slabša naš organizem, pri tem pa ni važno, v kakšnih 

okoliščinah pijemo alkohol. Med nevarne razvade in celo zlorabe pa štejemo tudi 

prekomerno jemanje zdravil in ne nazadnje tudi prepovedano jemanje mamil (Rotovnik 

Kozjek, 2006). 

V Sloveniji je po podatkih Carrolla in Smitha (1994) že v preteklosti vsaj 60.000 ljudi 

škodovalo svojemu zdravju s pijačo, 300.000 pa jih je popilo več, kot je priporočljivo. 

Zaskrbljujoč podatek pa je, da se številka ni zmanjšala do sedaj, temveč ravno nasprotno – 

povečuje se. Podatek Čebašek Travnikove (2000) kaže, da alkohol uživa 80 % odraslih in več 

kot 90 % dijakov srednjih šol. 
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Med slabe razvade pa ne štejemo zgolj cigaret, alkohola, zdravil in mamil, temveč tudi slabe 

prehranjevalne navade in odsotnost gibanja v vsakdanu posameznika. Strokovnjaki namreč 

ugotavljajo, da je pomanjkanje gibanja eden temeljnih razlogov za mnoge bolezni (Papuga in 

Papuga, 2007). 

 

2.1.3 Gibanje za življenje – povezanost z zdravim načinom  

življenja in prehranjevanja 

Življenjski slog se začne oblikovati že takoj po rojstvu. Pravilen, pravočasen in sistematičen 

pristop k oblikovanju zdravega življenjskega sloga zahteva od vzgojitelja zgled otrokom v 

vrtcu in staršev doma. Otrok namreč preživi pretežni del budnega časa v vrtcu, tam si 

oblikuje svoja stališča, prevzema navade, sprejema vrednote in že začenja oblikovati svoj 

lasten življenjski slog. Sodobne raziskave (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 

2011) kažejo, da je izbira zdravega življenjskega sloga, ki vključuje dovolj gibalnih dejavnosti v 

povezavi z zdravo prehrano in odsotnostjo škodljivih substanc, pomemben dejavnik 

preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so: debelost, osteoporoza, sladkorna 

bolezen tipa II itn. Zdrav in hkrati aktiven življenjski slog je smiselno določiti že v temelju 

vzgoje in izobraževanja, torej v vrtcu. V Kurikulumu za vrtce (1999) je (sicer v nekoliko 

implicitni obliki) zapisano, da je treba skrb za zdravje povezovati z vsemi področji dejavnosti. 

S tem bi se zdrav način življenja s primernimi gibalnimi dejavnostmi in zdravo prehrano 

prepletal skozi vsa področja in bil rdeča nit tudi v celotnem življenju predšolskih otrok. Za tak 

način življenja in dela pa vrtec potrebuje tudi kakovostne gibalne pripomočke, orodja, 

prostore, primerno izobražen kader z zgoraj omenjenimi pozitivnimi učinki subjektivnih 

teorij, spodbujajoče vodstvo, finančno pomoč države in občine ter vzajemno sodelovanje s 

starši (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011).   

Glede na dejstvo, da je prikriti kurikulum prisoten v vrtcu, ki bistveno določa vzgojno-

izobraževalni proces ter vpliva na interakcijo med vzgojiteljem in otrokom ter se to odraža 

tudi v subjektivnih teorijah, je življenjski slog vzgojiteljev izjemnega pomena. Pozitiven vpliv 

gibalnih dejavnosti je eden od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni in kar pet je takih, ki so tesno povezane z gibalno nedejavnostjo in 
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nezdravo prehrano. Ustrezna gibalna dejavnost in zdrava prehrana sta torej edina odločitev 

vsakega posameznika in je nujna sestavina izvedbenega kurikuluma vsakega vrtca.  

Ker se oblikovanje načina življenja začne že v zgodnjem otroštvu in ker na otroka v tem času 

vplivajo dednost, okolje in samodejavnost, je vloga ožjega okolja, staršev, vzgojiteljev in 

pomočnic ključna pri razvoju otrokovega vedenjskega sloga in posledično tudi kakovosti 

njegovega življenja. Če želimo, da bo otrok razvil zdrav življenjski slog, ki mu bo omogočal 

zdravo odraščanje in kakovostnejše življenje ter ga obvaroval pred kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi (kot so: artritis, povišan krvni pritisk, povečan holesterol itn.), mu moramo takšen 

življenjski slog primerno predstaviti že v otroštvu in ga usmerjati skozi celotno obdobje 

odraščanja (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011).  

Dovolj gibanja in zdrava uravnotežena prehrana sta izrednega pomena za zdravje. Šele v 

zadnjem desetletju so številne študije pokazale, da zdravju ne koristita le intenzivno gibanje 

in šport, temveč tudi zmerno gibanje, ki ga izvajamo dovolj pogosto. Po HEPA (Health 

Enhancing Physical Activity) je priporočilo vsaj pol ure zmernega gibanja dnevno, in sicer vsaj 

pet, še bolje pa večino dni v tednu (Maučec Zakotnik, 2005). 

Gibalna dejavnost ima v vseh človekovih življenjskih obdobjih nenadomestljivo vlogo. Nujno 

je potrebna za normalen biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih, v zrelih 

letih in starosti pa redna in primerno izbrana gibalna dejavnost ohranja vitalnost, človeka 

varuje pred boleznimi in mu omogoča višjo kakovost življenja (Škof, 2005). 

Kot omenjeno, se zdrav način življenja tesno povezuje z gibalno dejavnostjo in 

prehranjevanjem, pri čemer ju sodobni raziskovalci še vedno pogosteje obravnavajo skupno. 

Škof (2005) trdi, da oba dejavnika močno pripomoreta k ohranjanju in krepitvi zdravja. 

Ukvarjanje z gibalnimi dejavnostmi pomeni vrednoto, kar predstavlja sopomenko za zdravje, 

dobro počutje in  lepo postavo. Če pa vsemu temu dodamo še primerno prehranjevanje, 

lahko veliko učinkoviteje pripomoremo k ohranjanju in krepitvi zdravja. Zdrava prehrana in 

redna gibalna dejavnost imata ločen vpliv na zdravje, hkrati pa nanj delujeta tudi skupno 

(Zajec, 2009). 

Ob zdravih prehranjevalnih navadah in gibanju je pomembna tudi vzdržljivost, ki pomeni 

zmožnost za opravljanje običajnih vsakodnevnih dejavnosti brez čezmerne utrujenosti in 
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zadihanosti. Vzdržljivost je v veliki meri odraz zmogljivosti srca, pljuč in mišic. Ta zmogljivost 

pa je odvisna od pogostosti ukvarjanja s takšno ali drugačno gibalno dejavnostjo. Zadošča, da 

se vsaj trikrat ali štirikrat na teden posameznik loti zmerne gibalne dejavnosti. Čeprav velika 

večina ljudi ve, da je vzdržljivost pomembna, pa morda ne vedo, kaj to sploh je. Vzdržljivost 

namreč ni isto kot gibalna uspešnost. Redna gibalna dejavnost pomeni gibanje za življenje, 

saj redno gibanje povečuje potrebo po energiji celo tedaj, ko mirujete in tako pomaga 

odpravljati telesno maščevje (Papuga in Papuga, 2007). 

 

2.2 Oblike gibalnih dejavnosti, s katerimi vzdržujemo zdrav 

življenjski slog 

V Sloveniji imamo na voljo veliko različnih gibalnih dejavnosti, saj nam pokrajina, v kateri 

živimo, ponuja pestro izbiro dejavnosti v vseh letnih časih ter v različnih naravnih okoljih. V 

primeru slabega vremena pa se lahko gibalnih dejavnosti udeležujemo v zaprtih prostorih. 

Človeško telo ne deluje pravilno, če v vsakdanjem življenju nima dovolj gibanja, saj je gibanje 

izredno pomemben dražljaj za ves organizem. Nekatere dejavnosti (raztegovanje, jutranja 

telovadba) lahko namreč opravimo dokaj hitro in enostavno, saj nam posamezna dejavnost 

vzame le 5–15 minut dnevno. Z jutranjo telovadbo namreč prebudimo svoje telo, 

raztegnemo mišice in sklepe. Če pa želimo z gibalno dejavnostjo vplivati tudi na naše 

funkcionalne sposobnosti (srčno-žilni in dihalni sistem), potem mora telesna dejavnost trajati 

dlje časa, vsaj eno uro na dan (Pistotnik, 2011). 

Med številnimi gibalnimi dejavnostmi, s katerimi so se ukvarjali prebivalci Slovenije, je po 

podatkih študije o športno-rekreativni dejavnosti Slovencev iz leta 1997 najbolj popularnih 

pet športov: hoja, plavanje, kolesarjenje, planinarjenje in smučanje (Sila, 2000, v Turk ur., 

2000). Preden zgoraj omenjene dejavnosti postanejo šport, pa se jih je treba naučiti. To se 

dogaja v predšolskem obdobju. Običajno je to pri otroku na nivoju navad, ki so rezultati 

učenja, proces nastajanja pa poteka na nezavednem nivoju. V pedagogu pa se to dogaja na 

zavestnem nivoju, saj želi, da otrok razvije spretnost. Tanka meja privede do pomembne 

razlike v načrtovanju in poučevanju, ki privede do izbire prave metode ob poznavanju, 

razumevanju in prepoznavanju  otrokovega razvoja.  
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Za zdrav življenjski slog je torej smiselno, da si izberemo eno izmed gibalnih dejavnosti, kot 

jih predvideva Škof (2005) in jih primerno pogosto, primerno intenzivno in dovolj časa na 

dano enoto izvajamo. Predlagane so hoja, tek, planinarjenje, kolesarjenje, rolanje, drsanje, 

smučanje, plavanje, fitnes in aerobika. 

2.2.2 HOJA 

Hoja je nezahtevna osnovna oblika človekovega gibanja in je primerna za vsakogar. S hojo ne 

obremenjujemo sklepov v večji meri. Pri njej je potrebna vzravnana drža, koraki pa so hitri in 

ritmični. S pravilno tehniko hoje lahko postane razgibavanje za celotno telo, kar pomeni 

razgibavanje, zabavo in skrb za zdravje (Bös, 2006). Hoja je zahtevna aerobna vaja, s katero si 

pridobivamo aerobno vzdržljivost, z njo krepimo zdravje, delovno sposobnost in sproščamo 

celotno telo (Bizjan, 2004). 

2.2.3 TEK 

Kombinacija hoje in teka je odlična popestritev, ki pomaga k boljši telesni pripravljenosti. Tek 

je ob hoji najbolj elementaren gibalni stereotip človeka in hkrati najhitrejši način premikanja 

brez tehničnih pomagal. Je sestavni del otroških iger in njihove ustvarjalnosti. Je dejavnost, ki 

jo lahko vzdržujemo skozi vsa življenjska obdobja. Sproščen tek v naravi pomeni krepitev srca 

in ožilja, dihalnega sistema in mišic. Med tekom, ki zahteva nekaj truda, potrpljenja in volje, 

razvijamo in pridobivamo telesno in duševno moč ter se učimo usmerjati svoje sile v pravo 

smer in jih racionalno trošiti. Tek nas bogati tudi duhovno, osebnostno in nas plemeniti, 

hkrati pa varuje pred stresi in drugimi težavami (Bös, 2006). 

2.2.4 PLANINARJENJE 

Planinarjenje je dejavnost, pri kateri ohranjamo stik z naravo, spoznavamo nove pokrajin, 

kraje in ljudi. Lepota narave nas sprošča in bogati. Na planinarjenje se moramo vselej dobro 

pripraviti, saj se pogosto zaradi nepripravljenosti dogajajo nesreče. Narava je največja in 

najlepše opremljena telovadnica, je še zapisal Bizjan (2004) v svojem delu. 

2.2.5 KOLESARJENJE 

Kolesarstvo je aerobna, vzdržljivostna in ciklična gibalna dejavnost, kjer se enota ciklično 

ponavlja v enakih časovnih zaporedjih. Gre za dlje časa trajajočo dejavnost, pri kateri je kisik 

stalno potreben. Pri kolesarjenju je obremenjen srčno-žilni in dihalni sistem ter skoraj vse 
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telesne mišice. S kolesom lahko premagujemo večje razdalje, ki jih morda z avtom ne 

moremo (Bizjan, 2004). 

2.2.6 ROLANJE 

Rolanje je gibalna dejavnost, ki pripelje človeka do osnovnih gibalnih nalog in razvoja 

motoričnih sposobnosti. Izvajamo jo lahko na prostem v naravi. Za rolanje potrebujemo 

rolerje in vso potrebno opremo, ki sodi zraven (Pišot in Jelovčan, 2006). 

2.2.7 DRSANJE 

Drsanje sodi med zimske dejavnosti, pri kateri razvijamo ravnotežje, ki je ena izmed 

motoričnih sposobnosti. Je dober trening koordinacije. Je tudi zdrava dejavnost, ki utrjuje 

mišice trebuha in zadnjice, izboljšuje držo telesa (Bizjan, 2004).  

2.2.8 SMUČANJE 

Smučanje je dejavnost, s katero se ukvarjamo pretežno v zimskih mesecih, ko so količine 

snega zadostne. Dejavnost je primerna za vse starostne razpone, nanjo se je potrebno 

predčasno pripraviti, saj temelji na moči mišic nog in vzdržljivosti (Bizjan, 2004). 

2.2.9 PLAVANJE 

Znanje plavanja nam omogoča varno gibanje in raziskovanje pokrajine pod in v vodi. Je 

gibalna veščina, ki se jo moramo naučiti, je osnova za veliko vodnih dejavnosti. Plavanje je 

množična in zelo priljubljena dejavnost za vsa starostna obdobja in za oba spola. Plavanje z 

nizko in zmerno intenzivnostjo zmanjšuje anksioznost in depresivnost ter izboljšuje 

razpoloženje, samopodobo, kognitivno sposobnost in ugodno vpliva na spanje (Bizjan, 2004). 

2.2.10 FITNES 

Fitnes je dejavnost, ki vsebuje različne elemente aerobne in vzdržljivostne dejavnosti, 

dejavnosti raztezanja in sproščanja, vadbo moči in zdravega načina življenja ter pravilno 

uživanje hrane in tekočin. Fitnes je dejavnost, ki je primerna za vsa življenjska obdobja v vseh 

vremenskih vplivih, saj jo izvajamo v notranjih prostorih (Bizjan, 2004). 
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2.2.11 AEROBIKA 

Aerobika je dejavnost, ki je ena izmed najbolj razširjenih dejavnosti v sodobnem času pri 

ženski populaciji. Aerobika predstavlja zabavo in zdravo obliko kolektivnega razgibavanja, 

katere namen je razbremeniti tempo življenja in poskrbeti za zdravo vzdržljivost. 

Vse oblike gibalnih dejavnosti, ki smo jih našteli (razen aerobike), so primerne tudi v 

predšolskem obdobju. Razlika je običajno v tem, da se v predšolskem obdobju gibalne 

dejavnosti šele usvajajo in imajo običajno drugačen cilj. Otrok se z gibanjem uči o svojem 

telesu, medtem ko si odrasel z enakim gibanjem postavlja drugačne cilje (višje, hitreje, dlje, 

učinkoviteje od prejšnjih) in je bolj storilnostno naravnan. Vzgojitelj mora zavestno in 

načrtno organizirati gibalne dejavnosti s ciljem razvoja gibalnih sposobnosti ter s pomočjo 

uporabe različnih oblik gibanja. Pri tem si pomaga npr. z metodo igre, poligona ali postaj, 

organizira gibalno dopoldne, popoldne, izlet, pohod, gibalno minuto itd. 

Tako organizirane kot tudi neorganizirane gibalne dejavnosti pa vplivajo na zdrav način 

življenja. Zato  so tudi neorganizirane gibalne dejavnosti dobrodošle v sodobnem svetu, ko je 

za normalno delovanje celotnega organizma nujno veliko gibanja na prostem. Z vsemi 

gibalnimi dejavnostmi pa ne vplivamo le nase, temveč na širšo okolico okoli nas, ne nazadnje 

tudi na predšolske otroke, ki nas opazujejo in nas posnemajo. 

 

2.3 Celostni razvoj predšolskega otroka 

Otrokov razvoj je celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in zorenjem funkcij v 

družbenem okolju (Pišot in Planinšec, 2005). Kurikulum za vrtce (1999) poudarja, da je 

gibalni razvoj v ospredju v prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik 

gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V 

predšolskem obdobju otroci preko igre pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki so 

odvisne od okolja. 

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

je odvisno od okolja, ki vpliva na otroka, ter od otrokove lastne aktivnosti. Vsa področja 

razvoja (spoznavno, čustveno socialno in gibalno) so med seboj tesno povezana ter se skozi 
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otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. V zgodnjem otroštvu je razvoj zelo dinamičen in 

celosten in ravno v tem obdobju je gibalna aktivnost izjemnega pomena. Predstavlja 

pomembno sredstvo za pridobivanje različnih informacij in nabiranje novih izkušenj ter za 

razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. V tem starostnem obdobju se lahko v 

največji meri oblikujejo različne dimenzije psihosomatskega statusa, usvajajo se različne 

socialne vloge, vrši se proces socializacije, oblikujejo se interesi, stališča, usvajajo se telesno-

kulturne navade in najučinkoviteje se razvijejo gibalne sposobnosti. Usvojeni gibalni 

programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem (motoričnem) spominu. Bogatejši bo, več 

informacij bo gibalni spomin nudil in lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja v 

otroštvu in tudi kasneje (Pišot in Jelovčan, 2006). 

Prvi dve leti življenja so opazne velike spremembe v motoričnem razvoju otroka. Otrok 

namreč začne s plazenjem, lazenjem in nadaljuje s hojo. Hoja je na začetku še dokaj 

nestabilna, a se kmalu začne motorično izpopolnjevati. Zato je za celovit razvoj otroka 

pomembno razumevanje naravnih oblik gibanja in ne nazadnje tudi motoričnega razvoja 

otroka (Haibach, Reid in Collier, 2011). 

Celoten gibalni razvoj poteka od preprostih refleksnih gibov in sestavljenih gibanj ter 

zahtevnejših gibalnih aktivnosti. Faze si po Gallahueju (1998, v Pišot in Jelovčan, 2006: 22) 

sledijo v zapisanem vrstnem redu: 

– Refleksna gibalna faza (stopnja vkodiranja in dekodiranja informacij) do 1. leta. 

– Rudimentalna gibalna faza (stopnja inhibicij refleksov in predkontrolna stopnja) do 2. 

leta. 

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

– Športna gibalna faza ( splošna, specifična in specializirana stopnja) od 7. do 14. leta. 

 

Pridobljeni gibalni programi ostanejo trajno zapisani v gibalnem spominu. Več informacij bo 

gibalni spomin nudil, lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja. Sposobnost 

motoričnega transferja nam omogoča, da informacije z ene naučene dejavnosti prenesemo 

na učenje in izvajanje druge.  
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Ob tem poznamo tri oblike motoričnega transferja, in sicer:  

– vertikalni, prenos izkušenj znotraj gibalne naloge iz nižje na višjo raven, 

– lateralni, prenos izkušenj iz ene naloge na podobno drugo nalogo, 

– bilateralni, prenos izkušenj z ene roke na drugo ali z nog na roke in obratno (Pišot in 

Jelovčan, 2006: 24). 

Razvoj na motoričnem področju zagotavlja otroku pridobivanje motorične kompetence, ki jo 

otroci v otroštvu visoko vrednotijo in pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja. 

Spodbujanje motoričnega razvoja in samo gibanje imata temeljno razvojno vlogo pri 

oblikovanju celostnega razvoja predšolskega otroka. 

 

2.3.1 Pomen  gibanja za predšolskega otroka 

Potreba po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in  samega sebe (Kurikulum, 1999). 

Ker je otrok najbolj izpostavljen vplivom okolja v zgodnjem otroštvu, je potrebno otrokom 

omogočiti in jih spodbujati, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem razvijajo 

gibalne sposobnosti, ustvarjajo osnovne gibalne koncepte različnih zvrsti gibanja (Videmšek, 

Strah in Stančevič, 2001). 

Gibanje je otrokova notranja pobuda (Bahovec idr., 1999), zato je otrok nemiren, dokler je 

ne zadovolji. Zaradi tega dejstva je smiselno načrtovati delo v vrtcu. Če bomo pripravili 

ustrezno (varno, zanimivo, izzivov polno) gibalno okolje ali postavili ustrezna pravila igre, 

bomo lahko načrtno vplivali na otrokov celostni razvoj. Potuha, ki se skrije v dejstvu, da se 

otroci nenehno gibajo, vzgojitelja ali starše ne sme zmesti. Strokovno načrtovana in vodena 

dejavnost je pri vzgojiteljih oz. odraslih popolnoma drugačna kot pri otroku, saj otrok ni 

pomanjšani odrasli. Ker otroci večino časa preživijo med tednom v vrtcu, morajo vzgojitelji 

skrbno pripraviti in ponuditi otroku organizirane gibalne dejavnosti, ob popoldnevih, med 

vikendi in počitnicami pa je skrb prepuščena staršem, ki jih je treba opozoriti na pomembno 

vlogo gibanja v predšolskem obdobju. 
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Otroci morajo začutiti, da je organizirana gibalna dejavnost zabava, ki hkrati pomembno 

vpliva na celostni razvoj otroka. Poleg telesnih koristi, ki jih prinaša gibalna dejavnost, so 

koristi tudi pri prefinjenih spretnostih. Otroci se naučijo skupnih prizadevanj in sodelovanja z 

drugimi otroki. Razvije se samozavest, ker imajo pri teh dejavnostih izrazit občutek 

samouresničevanja. Bistveno je, da se otroci, starši in vzgojitelji zavedamo, kako zelo je 

pomembna redna gibalna dejavnost. Če bodo otroci že v najzgodnejših letih v gibalni 

dejavnosti našli zadovoljstvo, bodo to zdravo navado verjetno ohranili za vse življenje 

(Gallahue in Ozmun, 2006).  

Velik pomen na gibalno dejavnost v celostnem razvoju otroka ima torej okolje. Sem sodijo 

družina, vrtec, šola in vrstniki, ki imajo neposreden in posreden vpliv na telesni in duševni 

razvoj posameznika. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na dejavnike zdravega načina 

življenja ali na dejavnike tveganja, ki jih prav tako opredeljujejo ali določajo mikro okolja. To 

pomeni, da izbrani dejavniki tveganja vplivajo na posameznikovo telesno in duševno stanje, 

posameznik pa posledično s svojimi karakteristikami vpliva na ožje in širše okolje ter skupaj z 

danimi značilnostmi in samodejavnostjo opredeljuje lastno življenje, ki je lahko zdravo ali pa 

tudi ne (Kropej, 2007). Okolje namreč nudi različno bogato izkušenjsko polje otrokom. 

Izkušenjsko revno okolje otroke pripelje do retardacije oziroma zaostajanja in zamujanja 

novih gibalnih dejavnosti. Izkušenjsko bogato okolje pa pripelje predšolske otroke do 

akceleracije oziroma prehitevanja v celostnem gibalnem razvoju (Pišot in Jelovčan, 2006).  
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Slika 2: Pomembnost vpliva okolja na zdrav način življenja (Kropej, 2007) 

 

2.3.2 Razvoj gibalnih dejavnosti v  predšolskem obdobju 

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

Kurikulumu za vrtce (1999) so gibalne dejavnosti opredeljene v enem od šestih področij, in 

sicer Gibanju. »Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, plezanje, 

hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

14). 

Gibalne sposobnosti so latentne dimenzije človeka, kar pomeni, da na njih sklepamo iz 

določenih predpostavk in testov. V predšolskem obdobju je gibalni prostor še izrazito 

nediferenciran, kažejo pa se predvsem trije faktorji. Pistotnik (2011) opisuje šest različnih 

primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti za odraslega človeka.  V predšolskem obdobju 

se pojavijo le tri pojavne oblike, in sicer koordinacija (v njej se reprezentirajo naloge, ki pri 

odraslih sodijo v hitrost in preciznost), ravnotežje in moč. Faktor gibljivosti običajno 

zanemarimo, saj so otroci maksimalno gibljivi, medtem ko je vzdržljivost funkcionalna 

sposobnost in so metode za njen razvoj popolnoma drugačne (Cemič in Gregorc, 2012). Pri 

tem dajemo izredno pozornost na aerobni dinamični vzdržljivosti, ki pa je ne izvajamo z 
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metodami neprekinjenega napora ali intervalnimi, ampak s krajšimi teki, kjer si otroci sami 

izoblikujejo svojo osebno vzdržljivost. 

Motorične sposobnosti, na katere naj bodo vzgojitelji še posebej pozorni, so: 

– Ravnotežje, ki je sposobnost za uravnavanje položaja telesa v mirovanju in gibanju. 

– Koordinacija, ki je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih 

gibalnih nalog.  

– Moč, ki je sposobnost za učinkovito premagovanje zunanje sile s pomočjo sile mišic. 

– Vzdržljivost, ki je funkcionalna sposobnost, ki je odvisna od delovanja dihalnega in 

krvožilnega sistema in prispeva h gibalni učinkovitosti (Pisotnik, 2011). 

Otrok seveda opravlja tudi naloge, ki se pri odraslem reprezentirajo v hitrosti in natančnosti, 

vendar zaradi zorenja živčnega sistema in razvojne stopnje ti dve motorični sposobnosti 

sovpadata s koordinacijo (Cemič in Gregorc, 2012). 

Motorične sposobnosti so: 

– Hitrost, ki je sposobnost izvajanja gibov z največjo frekvenco ali v najkrajšem 

možnem času. Pojavlja se pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem. 

– Gibljivost, ki je gibalna sposobnost izvajanja velikih razponov gibanj v sklepih ali 

sklepnih sistemih posameznika in z odraščanjem upada. 

– Natančnost, ki je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibalnega 

vzorca (Pistotnik, 2011). 

Te motorične sposobnosti pridejo do izraza v športni gibalni fazi, ko je temeljna gibalna faza 

že usvojena. Ta je značilna za otroke po 7. letu starosti. 

S pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti v zaprtem prostoru in na prostem otroci razvijajo 

gibalne in funkcionalne sposobnosti ter postopno spoznavajo in usvajajo osnovne prvine 

gibalnih dejavnosti. Mnoge izmed njih od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in 

odraslih, z njimi deli prostor in stvari ter sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini ima 

priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. V elementarnih gibalnih igrah 

spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in 

upoštevanja različnosti. Otrok je ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih 
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gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja 

Otroku naj bi v predšolskem obdobju nudili čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, 

ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Kar namreč zamudimo v 

najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko ali tudi ne moremo nadoknaditi (Videmšek 

in Pišot, 2007).  

Rezultati raziskave Černuta (v Pišot in Jelovčan, 2006) o vplivu gibalnih aktivnosti na prostem 

na zdravje in počutje otrok je pokazala, da so otroci, ki so bili bolj gibalno aktivni na prostem, 

boljšega počutja in so manj zbolevali kot otroci, ki v tem obdobju niso bili gibalno aktivni na 

prostem. 

 

2.3.3 Načini izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu 

Vrste gibalnih dejavnosti v vrtcu so prilagojene Kurikulumu za vrtce, ki se za področje gibanja 

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

njihovemu razvoju in zdravju.  

Globalni cilji po Kurikulumu (1999: 14) iz področja gibanja so: 

– omogočanje in  spodbujanje gibalne aktivnosti otrok, 

– zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

– omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

– razvijanje gibalnih sposobnosti, 

– pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

– usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

– postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

– spoznavanje pomena sodelovanje ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Skladno z globalnimi cilji in z operativnimi cilji se v vrtcu izvajajo različne gibalne dejavnosti, 

ki jih lahko izvajamo na prostem ali v telovadnici. Sem sodijo naravne oblike gibanja, 

elementarne igre, plesne igre in dejavnosti v ritmu in dejavnosti po želji otrok (Pišot in 

Jelovčan, 2006). 
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NARAVNE OBLIKE GIBANJA so osnovna gibanja, ki so pomembna za življenje. Pojavljanje 

posameznih oblik gibanja je tesno povezano s telesnim razvojem otroka, predvsem z 

razvojem živčnega in lokomotornega sistema. Med naravne oblike gibanja sodi hoja, ki je 

tudi osnovna oblika gibanja, poznamo prosto hojo, hojo po prstih, korakanje z visokim 

dviganjem kolen/nog, hoja preko ovir itd. Poleg hoje je najnaravnejši tek. Med naravne 

oblike gibanja sodijo tudi plezanje, lazenje, valjanje, kotaljenje, plazenje, dviganje in nošenje. 

Pri naravnih oblikah gibanja se kažejo razlike v poučevanju in izvedbi le-teh v vrtcu. Z 

ustreznimi metodami dela (preko igre) otrokom omogočimo, da se izražajo na različne načne 

in s tem krepijo svoje naravne oblike gibanja. Naravne oblike gibanja se izvajajo najpogosteje 

v elementarnih igrah ali pa tudi prosto, in sicer s ciljem usvajanja naravnih oblik gibanja 

(Pišot in Jelovčan, 2006). 

ELEMENTARNE IGRE so pomembno sredstvo vzgoje in socializacije. Elementarne igre so tiste, 

ki vključujejo naravne oblike gibanja in lahko rečemo, da so nadgradnja prejšnjim. Te poleg 

oblik človekove motorike vključujejo še pravila, ki jih prilagajamo trenutni situaciji. Pravila so 

preprosta in niso točno določena, zato igro predhodno demonstriramo (Pišot in Jelovčan, 

2006). Sem sodijo različne igre (igre lovljenja, tekalne igre, štafetne igre, igre ravnotežja, 

natančnosti) in druge gibalne dejavnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). Oblike gibalnih dejavnosti 

v vrtcu so raznolike, vsem pa je skupno gibanje. Zaradi njihove specifike jih lahko 

vključujemo v program različno, in sicer nekatere vsakodnevno, druge večkrat na teden, 

tretje samo enkrat na mesec ali leto. Videmškova in Pišot (2007) sta organizacijske oblike 

dejavnosti v vrtcu delila na gibalni odmor, vadbeno uro, gibalno minuto, sprehod, izlet, 

orientacijski izlet, vadbo na trim stezi, aktivnosti po želji otrok, gibalno dopoldne, gibalno 

popoldne. 

SPREHOD je najpogostejša in nepogrešljiva oblika dejavnosti v vrtcih, s katero uresničujemo 

tudi cilje drugih področij dejavnosti (umetnost, narava, matematika, družba, jezik). Sprehode 

načrtujemo večkrat na teden. Pogostost sprehodov mora biti večja tam, kjer nimajo velikih 

travnatih površin v okolici vrtca. Dolžina sprehoda je odvisna od starosti otrok, postavljenih 

ciljev, razpoloženja otrok in vremenskih razmer (Zajec, 2009).  
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IGRA NA IGRIŠČU. Otroci se igrajo na igrišču po navadi ob lepem vremenu in si sami izbirajo 

dejavnosti, ki jih želijo. Ob izvajanju uporabljajo naravne oblike gibanja. Od opremljenosti 

igrišča pa je odvisno, kakšne vrste motoričnih sposobnosti bodo otroci razvijali. 

GIBALNA MINUTKA V TELOVADNICI je krajša od gibalnega odmora (sprostitev otrok skozi 

igro in zabavo), njen namen pa je podoben. Traja od 3 do 5 minut in jo organiziramo takrat, 

ko opazimo, da so otroci postali nemirni ali niso zbrani. To obliko dela lahko uporabljamo 

večkrat na dan in je še posebej primerna v času, ko so otroci dlje časa v zaprtih prostorih 

(Zajec, 2009). 

PLESNE IGRE IN DEJAVNOSTI V RITMU. Ples je govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, 

govoru, glasbi in tudi tišini. Ples je znak življenja, ki izhaja iz telesa in iz njegovega gibanja, 

gibanje namreč prebuja življenje v nas. Plesne igre nam omogočijo ustvarjanje brez meja, 

kjer se otrok znajde v popolnoma drugem svetu. Med plesne igre in dejavnosti v ritmu sodijo 

igre z malimi inštrumenti, ustvarjalne igre in individualne plesne igre (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

DEJAVNOSTI PO ŽELJI OTROK. Otroci ob njih izražajo svoje notranje nagibe in želje. Cilj teh 

dejavnosti je zadovoljevanje otrokovih želja in razvijanje njegove ustvarjalnosti. Tu ne gre za 

vodeno gibalno vadbo, ampak za aktivnost na zunanjem igrišču ali v zaprtem prostoru 

(telovadnici). Vzgojiteljeva naloga je organizacijska, saj mora poskrbeti za pripomočke, da so 

na voljo otrokom ter skrbeti za varnost otrok pri izbranih dejavnostih (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

 

2.4 Vzgojiteljeva vloga pri gibalnih dejavnosti v vrtcu s 

predšolskimi otroki 

Vloga vzgojiteljev in pomočnikov je, da nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da 

se dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. Otroke 

vzgojitelji spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, preusmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, 

pomagajo, z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo (Kurikulum za vrtce, 1999: 17). 

Vzgojitelji otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Pomembno je, da so 

načrtovane dejavnosti na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja 
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in potreb. Otroci so namreč uspešni le, kadar se pri tem upoštevajo značilnosti posameznika, 

saj je uspeh relativen glede na individualne interese in sposobnosti otroka. Od vzgojitelja je 

pomemben tudi način, kako otrokom sporoča svoja spoznanja in pričakovanja, posebno 

pozornost je potrebno nameniti otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni, in tistim, ki so 

gibalno manj spretni. Prve naj vzgojitelji vodijo pri razvoju njihove nadarjenosti, druge pa 

podpirajo in opogumljajo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Vzgojiteljeva naloga je, da zna uporabljati in postaviti različne metode (poligon, delo po 

postajah in metodo igre), oblike dela (frontalne, skupinske, igralna skupina) in organizacijske 

oblike (kolona, skupina, gruča). Dejavnosti mora vzgojitelj organizirati tako, da so otroci čim 

bolj aktivno udeleženi, oblike dejavnosti pa mora oblikovati tako, da razlikuje po vsebini in 

tudi po trajanju. Najpomembneje pri celotni vlogi vzgojitelja pa je odgovornost za varnost 

vsakega otroka posebej. Otroke vzgojitelji navajajo tudi na svojo varnost pri izvajanju 

aktivnosti in uporabi igral (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrokom mora biti ponujena možnost raziskovanja različnih položajev, ponujeno mu mora 

dovolj prostora in časa za gibanje, dano jim mora biti dovolj različnega materiala, s katerim 

spoznavajo prostor in gibanje. Otrokovo gibanje mora vzgojitelj znati opaziti in otroka 

usmeriti v razvijanje gibanja. Ob tem pa mora poiskati priložnost, da se z otroki pogovori o 

različnih vrstah gibanja. Otroci naj od vzgojitelja dobijo možnost, da sami postavijo navodila 

različnih iger (Hohmann in Weikart, 2005). 

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

Nekateri otroci se namreč z vstopom v vrtec prvič seznanijo z gibalnimi dejavnostmi, zato 

imajo vzgojitelji še posebej pomembno nalogo, da jim gibalne dejavnosti predstavijo kot 

pomembne, zanimive, ustvarjalne, privlačne in nepogrešljive dejavnosti vsakdanjega 

življenja. Z gibalnimi dejavnostmi v vrtcu pozitivno vplivamo tudi na počutje otrok, na 

ohranjanje njihovega zdravja, na krepitev imunskega sistema (Zajec, 2009). 
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2.5 Subjektivne teorije vzgojiteljev o gibalni dejavnosti in njihov 

zgled predšolskim otrokom 

Vzgojiteljevo subjektivno mnenje je pogosto glavni vzrok za izbiro gibalnih dejavnosti. 

Batistič Zorčeva (2004) navaja argument Barice Marentič Požarnik (2000: 8), kjer  pojasnjuje, 

da so subjektivna ali osebna pojmovanja naše osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in 

nam pomagajo razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednostno 

obarvana in niso povsem zavestna in logična.  

Subjektivne teorije so torej vsestransko izražena stališča, vrednote in navade vzgojiteljev in 

pomočnikov, ki si jih pridobivajo in oblikujejo ter spreminjajo na osnovi reflektivnega vedenja 

skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces in pozneje ob praktičnem delu z otroki. Odražajo 

se v usmerjenosti poučevanja v vrtcu. Vzgojitelj se mora namreč v svojem delu pogosto hitro 

odločati o veliko različnih dejanjih in zanje največkrat nima časa, da bi tehtal argumente.  Še 

zlasti je to opazno pri različnih vzgojnih prijemih in pri prosti igri otrok zunaj, pa tudi pri 

realizaciji različnih dejavnosti (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011). 

Raziskave kažejo, da obstajajo povezave med subjektivnimi teorijami in usmerjenostjo 

poučevanja v vrtcu. Raziskave so pokazale, da na vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok 

dobi v vrtcu, bolj kot formalni kurikulum vplivajo izobraževanje vzgojiteljev, njihovo 

razumevanje otrokovega razvoja, čustveno sprejemanje formalnega kurikuluma, lokalni 

pogoji in kultura, skratka, subjektivne teorije (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in 

Meško, 2011). Raziskovalci namreč predpostavljajo, da na oblikovanje subjektivnih teorij 

poleg prej omenjene izobrazbe in okolja vpliva tudi življenjski slog. Velja pa tudi nasprotno, 

da subjektivne teorije vplivajo na izbiro življenjskega sloga. Življenjski slog pa je v tesni 

povezavi s pogostostjo in pestrostjo vključevanja gibalnih dejavnosti v vrtcu. Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010, v: Zajec, Videmšel, Štihec, Karpljuk, Tušak in 

Meško, 2011) namreč ugotavljajo, da tisti vzgojitelji, ki so bolj gibalno dejavni in imajo bolj 

urejeno prehrano, pogosteje vključujejo gibalne dejavnosti v vrtčevski vsakdan. Subjektivne 

teorije vzgojiteljev in pomočnikov pa posredno in neposredno vplivajo na usmerjenost 

poučevanja gibanja v vrtcu. Vzgojitelju in pomočniku pomenijo vodilo oziroma nekakšen niz 

strategij, ki jih bo uporabil v konkretni situaciji in ki se oblikujejo v njegovem miselnem 

sistemu. Če bosta torej vzgojitelj in pomočnik zgradila v svojem miselnem sistemu takšno 



22 
 

integrirano celoto, ki bo temeljila na aktivnem življenjskem slogu in bo vključevala tudi njuno 

neposredno delo s predšolskimi otroki, bosta lahko skladno z navodili veljavnega Kurikuluma 

za vrtce svobodno in avtonomno posegala na vsa področja. S tem bosta otrokom pokazala 

možnost izbire aktivnega življenjskega sloga in jih usmerila k oblikovanju pozitivnih stališč in 

vrednot, povezanih z dejavniki zdravega načina življenja (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, 

Tušak in Meško, 2011).   

Skladno z navodili veljavnega Kurikuluma za vrtce se vzgojitelji odločijo, koliko časa bodo 

posvetili posameznim predlaganim vsebinam. Procesno-razvojno naravnani kurikulum daje 

vzgojiteljem veliko svobode v izbiri različnih vsebin za realizacijo istih ciljev. Njihova 

avtonomnost pri izbiri seže na vsa temeljna področja kurikuluma, torej tudi na gibanje. 

Raziskave so pokazale, da na pogostost vključevanja organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu 

vplivajo materialni, kadrovski, vsebinski in organizacijski dejavniki. Izmed naštetih dejavnikov 

so isti raziskovalci ugotovili, da imajo pri oblikovanju regresijske enačbe za ugotavljanje 

odvisnosti organizirane gibalne dejavnosti v vrtcu od materialnih, organizacijskih, vsebinskih 

in kadrovskih dejavnikov največji prispevek ravno kadrovski dejavniki (Zajec, Videmšek, 

Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011).   

Subjektivne teorije vzgojiteljic so ena izmed psiholoških teorij, kjer najmočneje vplivata 

behavioristična teorija (smer kulturne transmisije) in t. i. "k otroku usmerjena" filozofija, ki jo 

lahko povežemo z idejami reformske pedagogike iz začetka 20. stoletja ter 

neopsihoanalitična (ego-psihološka) in humanistična teorija (Batistič Zorec, 2004). 

Subjektivne teorije nastajajo skozi celotno življenjsko obdobje in se lahko tudi spreminjajo. 

Glede na raziskave pa je za njihovo spreminjanje potreben korenit poseg v celotno 

razumevanje razvoja. Novodobne raziskave poudarjajo in dokazujejo pomembnost gibalnih 

izkušenj v razvoju otroka in njihov vpliv na kognitivni, čustveni, socialni, gibalni in telesni 

razvoj. Ker subjektivne teorije nastajajo skozi celotno življenje in so ravnanja vzgojiteljic 

odvisna od lastnih izkušenj in spoznanj ter znanstvenih dognanj strokovnjakov, je zanje 

značilno, da jih neradi korenito spreminjajo. Zato je smiselno načrtno vplivati nanje že v 

zgodnjem otroštvu (Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in Meško, 2011). 

Subjektivne teorije se med seboj razlikujejo po specifični strukturiranosti in stopnji vplivnosti 

na samo kakovost dela. Na pomen razumevanja delovanja in vplivanja subjektivnih teorij na 
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sam proces dela opozarja tudi R. Kroflič (2005, v Jug, 2008), ki pravi, da dnevno rutino kot 

sestavino prikritega kurikuluma sestavlja predvsem vzgojiteljičino vedenje o značilnostih 

otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega poučevanja ter njene osebne vrednostne 

predstave o dobrem za otroka. Vse skupaj tvori vzgojiteljičino implicitno teorijo. Jugova 

(2008) zagovarja, da kontinuirano izgrajevanje strokovne poklicne identitete, ki temelji na 

refleksiji lastne pedagoške prakse, in njene integracije z novimi spoznanji stroke in 

raziskovalnimi dosežki bogato prispevajo k profesionalnemu razvoju ter k osebni in poklicni 

rasti vsakega vzgojitelja.  

Problem diplomskega dela je bil ugotoviti, kako zdrav način življenja prispeva h gibalnim 

dejavnostim, ki jih naredimo sami zase, in organiziranim gibalnim dejavnostim, ki jih 

ponudimo otrokom v vrtcu. Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšen je odnos med gibalno 

dejavnostjo vzgojiteljev in gibalno dejavnostjo otrok, tako organizirano kot tudi 

neorganizirano. Ugotoviti želimo tudi, kakšen vpliv imajo izbrani dejavniki zdravega načina 

življenja na pogostost organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu ter kako izboljšati 

organizirane gibalne dejavnosti v vrtcu z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. 
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3 CILJI 

V skladu s problemom raziskave so cilji diplomskega dela: 

– Ugotoviti, ali je čas gibalnih dejavnosti, ki jih vzgojitelji namenijo zase, povezan s 

časom, ki ga namenijo organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu. 

– Analizirati vpliv izbranih dejavnikov zdravega načina življenja vzgojiteljev na 

pogostost gibalnih dejavnosti v vrtcu. 

4 HIPOTEZE 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H 1: Vzgojitelji, ki so sami pogosteje gibalno dejavni, tudi pogosteje organizirajo gibalne 

dejavnosti v vrtcu. 

H 2: Vzgojitelji, ki so naklonjeni zdravemu načinu življenja, so pogosteje gibalno dejavni. 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s petodstotnim tveganjem (p ≤ 0,05). 

5 METODE DELA 

5.1 Metoda 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

5.2 Vzorec merjencev 

V vzorec merjencev je bilo vključenih 100 različno starih vzgojiteljic in pomočnice vzgojiteljic 

iz naključno izbranih vrtcev po Sloveniji. Anketne vprašalnike je izpolnjevalo 86 žensk in 14 

moških. Skoraj polovica anketirancev je bila stara med 30 in 40 let. Vzorec merjencev je 

vključeval anketirance z dokončano srednješolsko in visokošolsko izobrazbo, in sicer 46 % z 

dokončano srednješolsko izobrazbo in 54 % z visokošolsko izobrazbo. Od vseh anketirancev 

kar 74 odstotkov anketiranih biva na vasi in primestnem okolju ter le dva odstotka manj (72 

%) je takšnih, ki bivajo v hiši. 
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5.3 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili in pripravili anketni vprašalnik "Gibalna dejavnost vzgojiteljev in 

otrok ter izbrani dejavniki zdravega načina življenja". Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 

dveh delov. 

Prvi del je zajemal vprašanja organizirane in neorganizirane gibalne dejavnosti vzgojiteljev 

med tednom, ob koncu tedna in med počitnicami. Zajemal je tudi vprašanja o organiziranih 

in neorganiziranih gibalnih dejavnosti otrok med tednom. Vprašanja so bila odprtega in 

zaprtega tipa. Z odgovori smo pridobili nominalne, ordinalne in intervalne vrednosti 

opazovanih spremenljivk. 

Drugi del anketnega vprašalnika je temeljil na mnenjih vzgojiteljev in je namenjen izbranim 

dejavnikom zdravega načina življenja, pri čemer so bila vprašanja zaprtega tipa. Mnenja so 

izražali na petstopenjski Likertovi lestvici stališč, pri čemer smo pripravili vprašalnik "Mnenja 

o  izbranih dejavnostih zdravega načina življenja".  

 

5.4 Način postopka zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik so izpolnjevale vzgojiteljice v naključno izbranih slovenskih vrtcih. Podatke 

smo zbirali v marcu in aprilu 2014. 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

– 20.0 za Windows. Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence 

posameznih spremenljivk. Na številčnih spremenljivkah in tudi na drugih ustrezno 

transformiranih spremenljivkah smo uporabili še DESCRIPTIVES (opisna statistika), 

CORRELATION (analiza povezave med spremenljivkami) in REGRESSION (predvidevanje 

odvisne spremenljivke). 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s petodstotnim tveganjem (p ≤ 0,05). 
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6 REZULTATI 

V nadaljevanju so prikazani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Prikazani so s pomočjo grafov in tabel. 

Izbrali smo vse relevantne spremenljivke za pregleden prikaz celotnega vzorca in vse tiste 

spremenljivke, s pomočjo katerih smo preverjali statistične značilnosti postavljenih hipotez. 

Obdelali smo jih s statističnim paketom SPSS. Atributivne spremenljivke smo pred tem 

numerično obtežili. V nadaljevanju so izbrane spremenljivke prikazane s pomočjo grafov in 

tabel.  

 

 

GRAF 1: Vrste organiziranih gibalnih dejavnosti vzgojiteljev med tednom, med vikendi in med počitnicam 

 

 

Organiziranih gibalnih dejavnosti med tednom se v povprečju udeležuje manj kot četrtina  

vzgojiteljic. Od tega jih največ organizirano obiskuje fitnes, in sicer 16 % vzgojiteljic, enako 

število vzgojiteljic in vzgojiteljev obiskuje aerobiko in druge gibalne dejavnosti, med katerimi 

so našteli kettelbell, jahanje, telovadbo, nordijsko hojo, funkcionalno vadbo, košarko, tai ji in 

nogomet. Druge gibalne dejavnosti so obiskane v manjših odstotkih. Organiziranih gibalnih 
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dejavnosti se med vikendi in počitnicami vzgojitelji udeležujejo bistveno manj. Aerobiko se 

udeležujeta le 2 % vzgojiteljev, pogosteje je zastopan fitnes, ki se ga med vikendi in 

počitnicami udeležuje 8 % vzgojiteljev. Enak odstotek zastopajo druge dejavnosti, predvsem 

nogomet, kettelbell in košarka. 

 

 

GRAF 2: Vrste neorganiziranih gibalnih dejavnosti vzgojiteljev med tednom, med vikendi in med počitnicam 

 

 

Neorganiziranih gibalnih dejavnosti se med tednom udeležuje več kot polovica vzgojiteljev. 

Med tednom je odstotek malo nižji na račun drugih dejavnosti. Vzgojitelji največ tečejo, in 

sicer v  47 %,  30 % jih hitro hodi vsaj dvakrat tedensko, 23 % pa jih kolesari. Druge dejavnosti 

so zastopane v manjših odstotkih. Med vikendi in počitnicami so najpogosteje zastopani 

planinarjenje (40 %), tek (39 %), kolesarjenje (36 %) in hitra hoja (22 %). V 19 % je zastopano 

tudi plavanje, in sicer zaradi počitnic v poletnem obdobju. 
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GRAF 3: Čas gibalnih dejavnosti vzgojiteljev v minutah na dan 

 

 

Na zgornjem grafu (Graf 3) je prikazan čas gibalnih dejavnosti, ki se jih vzgojitelji udejstvujejo 

povprečno v minutah na dan. Kar 99,56 minut na dan si vzgojitelji neorganizirano pripravijo 

gibalne dejavnosti med vikendi in počitnicami. Zelo malo pa je organiziranih dejavnosti med 

vikendi in počitnicami, in sicer le povprečno 16,9 minut dnevno. Nekoliko porazdeljen razpon 

je na primeru organiziranih in neorganiziranih gibalnih dejavnosti med tednom, saj se 

organiziranih gibalnih dejavnosti vzgojitelji udeležujejo v povprečju 30,31 minut dnevno, 

neorganiziranih pa 10 minut več, in sicer 40,31 minut dnevno. 
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GRAF 4: Vrste izvajanih gibalnih dejavnosti otrok v vrtcu med tednom 

 

 

Iz Grafa 4 lahko razberemo, da so bile prisotne vse gibalne dejavnosti otrok v vrtcu, pri 

čemer izstopajo določene dejavnosti. Najpogosteje se vzgojiteljice odločijo za sprehod in igro 

na igrišču. Sprehod organizira kar 97 % vzgojiteljev, igro na igrišču pa le dva odstotka manj 

(95 %). Pogosto izvajajo gibalne minutke, in sicer 76 % vzgojiteljev. 75 % vzgojiteljev 

organizira tek za otroke na prostem. Prisotne so tudi druge dejavnosti, in sicer ure s skiroji in 

gibalne ure. Le 10 % vzgojiteljev izpelje zunaj gibalne dejavnosti po metodi postaj.  

Sprehod in igra na igrišču sta ustrezni gibalni dejavnosti. V kolikor sta načrtovani s ciljem 

razvoja in usmerjenega vpliva ter povezanosti kurikularnih področij med seboj, tvorita 

organizirane gibalne dejavnosti, sicer tvorita neorganizirane gibale dejavnosti. Čeprav tudi 

neorganizirane gibalne dejavnosti vplivajo na zdravje, pa smo jih iz nadaljnje obdelave 

smiselno odstranili.  
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Tabela 1: Povprečen čas organiziranih gibalnih dejavnosti otrok v vrtcu, izražen v minutah 

Razpon MINIMALNO MAXIMALNO POVPREČNO STANDARDNI 

ODKOLN 

Čas v minutah v 
celotnem tednu 

160 1200 497,61 241,555 

Čas v minutah 

na dan 

32 240 48,3 48,311 

 

 

V zgornji tabeli (Tabela 1) so prikazani časovni podatki gibalnih dejavnosti otrok v vrtcu med 

tednom. Gibalne dejavnosti v vrtcu trajajo v povprečju 497,61 minut na teden, kar pomeni 

povprečno 48,3 minute dnevno, s standardnim odklonom 241,555 na teden in 48,311 na 

dan. Nekateri vzgojitelji dajejo gibanju posebno pozornost in ponujajo otrokom gibalne 

dejavnosti 240 minut na dan, ti primeri so redkost in so vezani na predšolske otroke. 

 

Tabela 2: Izbrani dejavniki zdravega načina življenja 

 

Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

možna 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

PREHRANA 3 15 12,02 2,206 

TEKOČINA 6 15 11,94 2,210 

ALKOHOL 8 15 12,73 2,098 

CIGARETI 3 15 13,54 2,823 

ZDRAVILA 8 15 12,35 1,806 

GIBANJE 3 15 8,68 2,352 

 

Vzgojitelji imajo do izbranih dejavnikov zdravega načina življenja različna stališča. Vzgojitelji 

so na Likertovi lestvici izražali stališča do naslednjih dejavnikov zdravega načina življenja: 

prehrana, tekočina, alkohol, cigareti, zdravila in gibanje. 
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Za lažje interpretiranje vseh rezultatov smo združili po tri trditve posameznih spremenljivk, ki 

so predstavljale prej naštete izbrane dejavnike (prehrano, tekočino, alkohol, cigareti, zdravila 

in gibanje). Spremenljivke so tako dosegale teoretične vrednosti od 3 (popolno nestrinjanje) 

do 15 (popolno strinjanje), saj so bila stališča v tej obdelavi podatkov sešteta. 

V Tabeli 2 razberemo, da so njihova stališča do različnih dejavnikov različna. Najvišje ocene 

dosegajo dejavniki kajenja, saj jih večina od njih kajenje zavrača. Srednja vrednost znaša s 

seštevkom po Likertovi lestvici kar 13,54. Večina jih ima negativen odnos tudi do alkohola in 

zdravil, pri obeh je rezultat višji od 12. Večina vzgojiteljev se prehranjuje zdravo in veliko pije 

vodo. Nekoliko nižji je rezultat pri gibanju, saj je rezultat le 8,68.  

7 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 

7.1 HIPOTEZA 1 

Vzgojitelji, ki so sami pogosteje gibalno dejavni, tudi pogosteje organizirajo gibalne 

dejavnosti v vrtcu. 

Tabela 3: Povezanost organiziranih gibalnih dejavnosti otrok med tednom z gibalno 

dejavnostjo vzgojiteljev 

Pearsonov koeficient korelacije povezanost 

(korelacija) 

statistična 

pomembnost 

Organizirane gibalne dejavnosti otrok 

med tednom in 

Gibalna dejavnost vzgojiteljev 

,211 ,035 (*) 

Legenda: Z * je označena statistična pomembnost na ravni petodstotnega tveganja (p ≤ 

0,05). 

 

Iz Tabele 3 razberemo, da tisti vzgojitelji, ki se pogosteje ukvarjajo z gibalno dejavnostjo med 

tednom in med vikendi (organiziranimi in neorganiziranimi), v sklopu svojega dela ponudijo 
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predšolskim otrokom več organiziranih gibalnih dejavnosti med tednom. Statistična 

pomembnost je 0,035. 

Čas, ki ga vzgojitelj nameni sebi za gibalne dejavnosti med tednom in med vikendi, je 

povezan s časom, ki ga nameni organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu. Vzgojitelji v 

povprečju ponudijo osem različnih gibalnih dejavnosti otrokom med tednom. Za organizirane 

gibalne dejavnosti v povprečju namenijo 20 minut dnevno. Poleg tega jim ponujajo tudi 

sprehode in igre na igrišču, ki smo jih šteli med neorganizirane dejavnosti in jim namenijo 

povprečno 40 minut dnevno. 

Hipotezo 1 potrjujemo, saj smo dokazali statistično pomembno povezanost med časom, ki ga 

vzgojitelji namenijo sebi, in časom, ki ga namenijo za organizirane gibalne dejavnosti. 

 

7.2 HIPOTEZA 2 

Vzgojitelji, naklonjeni zdravemu načinu življenja, so pogosteje gibalno dejavni. 

Z multiplo regresijo smo želeli ugotoviti morebitno odvisnost časa, ki ga vzgojitelji namenijo 

različnim gibalnim dejavnostim med tednom, vikendi in počitnicami glede na izbrane 

dejavnike zdravega načina življenja, med katere smo šteli prehrano, tekočino, alkohol, 

cigarete, zdravila in gibanje. Sestavili smo model (Slika 3), ki smo ga preverili z multiplo 

regresijo. 

 

Slika 3: Model pojasnjevanja gibalnih dejavnosti vzgojiteljev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja (prehrana, 
tekočina, alkohol, cigareti, zdravila in gibanje). 
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Rezultati so pokazali statistično značilno povezanost med omenjenimi dejavniki zdravega 

načina življenja in časom, ki ga vzgojitelji namenijo različnim gibalnim dejavnostim med 

tednom, vikendi in počitnicami. 

 

Tabela 4: Doprinos posamezne spremenljivke izbranih dejavnikov zdravega načina življenja k 
oblikovanju regresijske enačbe ugotavljanja pomembnosti vpliva gibalnih dejavnosti. 

ODVISNA SPREMENLJIVKA 

Gibalna dejavnost vzgojiteljev 

Standardiziran β 

koeficient 

t- test Statistična 

pomembnost 

PREHRANA -,038 -,394 ,695 

TEKOČINA ,202 2,054 ,043 

ALKOHOL -,085 -,882 ,380 

CIGARETI ,055 ,565 ,573 

ZDRAVILA -,014 -,143 ,887 

GIBANJE ,370 3,589 ,001 

 

 

 

GRAF 5: Vrednosti  standardiziranih β koeficientov 
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Iz Tabele 4 in Grafa 5 razberemo doprinos posamezne neodvisne spremenljivke k oblikovanju 

regresijske enačbe. Standardizirani beta koeficienti nam predstavljajo mere pomembnosti 

posameznih predikatorjev, T-test pa nam pokaže statistično pomembnost regresijskih 

koeficientov teh pojasnjevalnih spremenljivk. Ugotovimo lahko, da gibanje in tekočina 

statistično značilno pojasnjujeta model multiple regresije.  

Rezultati statistične obdelave so pokazali, da gibalno bolj dejavni ljudje višje ocenjujejo 

pomen gibanja in ustreznega ter pogostega pitja. Dejavniki prehrane in zdravil statistično 

nepomembno vplivajo na oblikovanje regresijske premice.  

Rezultati regresijske analize so sicer potrdili naš model, vendar le 22 % izbranih dejavnikov 

vpliva na zdrav način življenja. 77 % pa predstavljajo drugi vplivi (npr. okolje, dednost, interes 

itd.).  

Ugotovili smo, da ni nujno, da tisti vzgojitelji, ki pozitivneje ocenjujejo pomen gibalnih 

dejavnosti, tudi bolj negativno ocenjujejo slabe prehranjevalne navade, prekomerno pitje 

alkohola ter nepotrebno in prepogosto jemanje zdravil. Ugotovili smo, da so bolj ozaveščeni 

glede pitja tekočine in gibanja samega.  

Hipotezo 2 potrjujemo, saj rezultati regresijske analize potrjujejo naš model vpliva izbranih 

dejavnikov na izbiro aktivnega življenjskega sloga. Vseeno pa bo treba poiskati, kateri 

dejavniki so tisti, ki tudi pomembno vplivajo na izbiro, da bomo lahko ustrezno oblikovali 

strategijo usmerjenega procesa v vrtcu. 
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8 RAZPRAVA 

V diplomskem delu smo preučevali, kako pogosta je gibalna dejavnost vzgojiteljev in kako 

pomembno vpliva njihova gibalna dejavnost na izvedbo organiziranih gibalnih dejavnosti v 

vrtcu. Poleg tega smo preučevali tudi pomembnost izbranih dejavnikov zdravega načina 

življenja na izbiro aktivnega življenjskega sloga in vzgojiteljevo samodejavnost. 

Naš vzorec je zajemal 100 vzgojiteljev, ki so izpolnili anketni vprašalnik. Ugotovili smo, da se 

organiziranih gibalnih dejavnosti udeležuje bistveno nižji odstotek vzgojiteljev kot 

neorganiziranih. Ugotovili smo, da se od organiziranih gibalnih dejavnosti največ udeležujejo 

aerobike, fitnesa in drugih dejavnosti. Teh dejavnosti se večinoma udeležujejo med tednom. 

Pri neorganiziranih gibalnih dejavnostih se vzgojitelji vključujejo v planinarjenje, tek 

kolesarjenje in hitro hojo, pri čemer je le malce višji odstotek tistih, ki se neorganizirano 

gibljejo med vikendi in počitnicami. Ugotovili smo, da se vzgojitelji neorganizirano gibljejo 

skoraj 100 minut dnevno med vikendi in počitnicami, pri čemer gre tudi na račun plavanja 

med počitnicami. Le dobrih 16 minut dnevno se v povprečju gibljejo vzgojitelji organizirano 

med vikendi in med počitnicami. Pri dejavnostih med tednom je vadba (tako organizirana kot 

tudi neorganizirana) bolj enakomerno porazdeljena. 

Ugotovili smo, da vzgojitelji organizirajo gibalne dejavnosti, poleg tega pa organizirajo tudi 

sprehod in igro na igrišču, ki sta ustrezni gibalni dejavnosti, v kolikor sta načrtovani s ciljem 

razvoja in usmerjenega vpliva ter povezanosti kurikularnih področij med seboj. Vzgojitelji z 

otroki največ hodijo na sprehode in se igrajo na igrišču, kar smo uvrstili med neorganizirane 

gibalne dejavnosti otrok med tednom. Pri organiziranih gibalnih dejavnostih otrok med 

tednom smo ugotovili, da jih vzgojitelji izvajajo v povprečju 20 minut dnevno. Največ je 

gibalnih minutk v telovadnici, kar 76 %, odstotek nižje je organiziranje teka zunaj in malo 

manj je priprave poligonov v telovadnici. Najmanj je priprave postaj zunaj, in sicer le 10 

odstotkov. 

Od vseh rezultatov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo ugotovili, da 

hipoteza 1 drži, saj čas, ki ga vzgojitelj namenijo sebi za gibalne dejavnosti med tednom in 

med vikendi, vpliva na organiziranost gibalnih dejavnosti v vrtcu. To lahko pripišemo dejstvu, 

da vzgojitelji z bolj pozitivno naravnanim odnosom do gibanja več in bolj učinkovito 

organizirajo gibalne dejavnosti otrokom v vrtcu. Tudi Zajec (2009) trdi, da so vzgojitelji tisti, 
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ki bi morali zadovoljevati primarne otrokove potrebe po gibanju, saj z gibalnimi dejavnostmi 

v vrtcu pozitivno vplivamo ne nazadnje tudi na počutje otrok, na ohranjanje njihovega 

zdravja, na krepitev imunskega sistema. 

Poleg tega smo ugotovili, da drži tudi hipoteza 2, saj rezultati regresijske analize potrjujejo 

naš model vpliva izbranih dejavnikov na izbiro aktivnega življenjskega sloga. Vseeno pa bo 

treba poiskati, kateri dejavniki so tisti, ki tudi pomembno vplivajo na izbiro, da bomo lahko 

ustrezno oblikovali strategijo usmerjenega procesa v vrtcu. Kar 22 % teh izbranih dejavnikov 

vpliva na zdrav način življenja. 77 % pa lahko predstavlja še okolje, dednost, interes itd. Vse 

to pomeni, da je pozitiven odnos do izbranih dejavnikov način življenja lahko le odskočna 

deska, ki potuje proti zdravemu načinu življenja. Seveda ne pomeni vse le gibanje, kajenje, 

alkohol in jemanje zdravil, pač pa tudi splošno vsakodnevno počutje, delovnik v službi in vse 

druge dodatne dejavnosti, ki jih posameznik ima. Pišot in Jelovčan (2006) zagovarjata, da je 

eden izmed najpomembnejših dejavnikov okolje, ki pripelje otroke do različnih gibalnih 

dejavnosti. Izkušenjsko revno okolje otroke pripelje do retardacije oziroma zaostajanja in 

zamujanja novih gibalnih dejavnosti. Izkušenjsko bogato okolje pa pripelje predšolske otroke 

do akceleracije oziroma prehitevanja v celostnem gibalnem razvoju (Pišot in Jelovčan, 2006). 

Poleg naše raziskave je tudi kar nekaj drugih raziskav pokazalo, da obstaja povezava med 

usmerjenostjo poučevanja v vrtcu in med subjektivnimi teorijami. Na oblikovanje 

subjektivnih teorij vpliva torej tudi življenjski slog in obratno. Življenjski slog je v tesni 

povezavi s pogostostjo in pestrostjo vključevanja gibalnih dejavnosti v vrtcu, pri čemer tudi 

Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010, v: Zajec, Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in 

Meško, 2011) ugotavljajo, da tisti vzgojitelji, ki so bolj gibalno dejavni in imajo bolj urejeno 

prehrano, pogosteje vključujejo gibalne dejavnosti v vrtčevski vsakdan. Vzgojitelji, ki imajo 

boljši odnos do zdravega načina življenja, pogosteje izvajajo organizirane gibalne dejavnosti v 

vrtcu, s čimer bodo pripomogli k temu, da bodo otroci lahko razvijali pozitiven odnos do 

gibanja in samega zdravega načina življenja. Kot smo omenili v raziskavi, se v predšolskem 

obdobju intenzivno razvija odnos do gibanja in zdravega načina življenja, zato je zelo 

pomembno, kakšen odnos do tega ima vzgojitelj ter kako znanje in izkušnje prenaša na 

predšolske otroke. Vzgojiteljeva angažiranost bo namreč pripomogla k ustreznemu delu 

otrokovega gibanja in nadalje zdravega načina življenja. 
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9 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali čas gibalnih dejavnosti, ki ga vzgojitelji namenijo 

zase, vpliva na čas, ki ga namenijo organizirani gibalni dejavnosti v vrtcu. Ob tem je bil 

namen tudi ugotoviti, kako izbrani dejavniki zdravega načina življenja vzgojiteljev vplivajo na 

pogostost gibalnih dejavnosti v vrtcu. V začetku diplomskega dela smo predstavili pomen 

prehrane in gibanja za zdrav način življenja ter s tem povezan pomen gibanja za predšolskega 

otroka in vlogo vzgojitelja pri tem, v nadaljevanju pa smo predstavili in interpretirali podatke, 

ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili vzgojiteljem. 

V ta namen smo izbrali vzorec 100 vzgojiteljev iz naključno izbranih delov Slovenije. Podatke 

smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) – 20.0 

za Windows. Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih 

spremenljivk. Na številčnih spremenljivkah in tudi na drugih ustrezno transformiranih 

spremenljivkah smo uporabili še DESCRIPTIVES (opisna statistika), CORRELATION (analiza 

povezave med spremenljivkami) in REGRESSION (predvidevanje odvisne spremenljivke). 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni petodstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 

Prišli smo do ugotovitev, da je povezanost organiziranih gibalnih dejavnosti otrok med 

tednom in gibalna dejavnost vzgojiteljev statistično pomembna na ravni 0,035. Dokazali smo 

statistično pomembno povezanost med časom, ki ga vzgojitelj nameni sebi, in časom, ki ga 

nameni za organizirane gibalne dejavnosti v vrtcu z otroki. Čas, ki ga vzgojitelj nameni sebi za 

gibalne dejavnosti med tednom in med vikendi, je povezan s časom, ki ga nameni 

organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu.  

Ob tem smo raziskali in ugotovili tudi pomembnost izbranih dejavnikov načina življenja na 

samo izvajanje gibalnih dejavnosti vzgojiteljev. Ugotovili smo, da ni nujno, da tisti vzgojitelji, 

ki pozitivneje ocenjujejo pomen gibalnih dejavnosti, tudi bolj negativno ocenjujejo slabe 

prehranjevalne navade, prekomerno pitje alkohola ter nepotrebno in prepogosto jemanje 

zdravil. Ugotovili smo, da so bolj ozaveščeni glede pitja tekočine in gibanja samega. Ne 

nazadnje imajo ti izbrani dejavniki 22 % vpliva na zdrav način življenja, kar morda res ni 

veliko, je pa začetek, s katerim je potrebno začeti, če želimo priti do povsem zdravega in 

kvalitetnega načina življenja.  
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Opozorili bi na velik vpliv vzgojiteljev pri izvajanju organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu. 

Vzgojitelji namreč na nezavedni ravni vplivajo na odnos otrok do gibanja. V kolikor ima 

vzgojitelj boljši odnos do izbranih dejavnikov zdravega načina življenja in se udeležuje 

gibalnih dejavnosti med tednom, vikendi in počitnicami, potem je njegova naravnanost do 

izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu bolj pozitivna. Kar pomeni, da otrokom 

nudi več, bolj pestre gibalne dejavnosti, hkrati pa krepi pozitiven odnos otrok do gibanja. 

Otrok lahko namreč s pozitivnim odnosom do gibanja spremeni tudi svoje izbrane dejavnike 

zdravega načina življenja, pri čemer pripomore k vedno boljšemu in zdravemu načinu 

življenja. 

Vzgojitelji, ki se ne zavedajo, kako pomemben je vpliv gibanja v predšolskem obdobju, 

otrokom v vrtcu ne ponujajo raznolikih organiziranih gibalnih dejavnosti, temveč jim 

ponujajo sprehode in igro na igrišču. Ne govorim, da so te dejavnosti slabe, vendar enolična 

in vsakodnevna izvajanja takšnih gibalnih dejavnosti pripeljejo do negativnega odnosa otrok 

do gibanja, še posebno pri sprehodu, ki se mu otroci začnejo upirati. 

Pomembno je dejstvo, da se moramo pomena gibanja začeti zavedati in ga osveščati v naši 

realnosti. Gibanje je pomemben del zdravega načina življenja, ki ga je potrebno prenašati 

tudi na predšolske otroke, ki imajo starše in vzgojitelje za zgled in okvir, kako je potrebno 

ravnati. 
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 Priloga 1:  Anketni vprašalnik 

 
 

 Spoštovane vzgojiteljice/ vzgojitelji! 

Sem Patricija Markovšek, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer pišem diplomsko 

delo z naslovom Gibalna dejavnost vzgojiteljev. Za potrebe analize empiričnega dela sem za vas pripravila 

anketni vprašalnik. 

Anketni vprašalnik je sestavljen in dveh delov. V prvem delu se vprašanja nanašajo na vaše organizirane in 

neorganizirane gibalne dejavnosti med tednom, med vikendom in med počitnicami ter organizirane in 

neorganizirane gibalne dejavnosti otrok v vaši skupini med tednom. V drugem delu anketnega vprašalnika so 

izpostavljena vaša mnenja o  izbranih dejavnostih zdravega načina življenja.  

Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega dela. Vsako vaše mnenje je 

pomembno, saj bo prispevalo k uspehu dela. 

Prosim vas, da anketne vprašalnike oddate najkasneje do 4. 4. 2014. 

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za vse odgovore. 

Patricija Markovšek 

 

 

PRVI DEL VPRAŠALNIKA   

V prvem delu so postavljena splošna vprašanja, nadalje pa se vprašanja nanašajo na vaše 

organizirane in neorganizirane gibalne dejavnosti med tednom, med vikendom in med počitnicami ter 

organizirane in neorganizirane gibalne dejavnosti otrok v vaši skupini med tednom. 

1. SPOL (obkrožite):   Ž     M 

2. STAROST:  ________ 

3. DOKONČANA STOPNJA IZOBRAZBE  

(obkrožite):   a) osnovna šola 

                                       b) srednja šola (V. stopnja)           

                                       c) visoka strokovna šola   (VII. stopnja) 

                                       d) magisterij ali doktorat 

 

4. OKOLJE BIVANJA (obkrožite):    a) vas in primestno okolje 

                                                                        b) mestno okolje 

 

5. KJE ŽIVITE? (obkrožite):    a) hiša 

                                                            b) vrstna hiša 

                                                           c) blok 



 
 

6. ORGANIZIRANA GIBALNA DEJAVNOST MED TEDNOM (vodena) 

 Sem sodijo vse gibalne dejavnosti, ki se jih udeležujete pod strokovnim vodstvom med tednom v 

povprečju. 

 

Opomba: Izberite le tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjate. 

VRSTA GIBALNE 

DEJAVNOSTI 

KOLIKOKRAT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO 

KOLIKO ČASA TRAJA 

GIBALNA DEJAVNOST 

SEŠTEVEK: 

KOLIKO MINUT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO. 

aerobika krat minut minut 

pilates krat minut minut 

gimnastika krat minut minut 

fitnes krat minut minut 

joga krat minut minut 

planinarjenje krat minut minut 

tek v naravi krat minut minut 

tenis krat minut minut 

odbojka krat minut minut 

kolesarjenje krat minut minut 

ples krat minut minut 

drsanje krat minut minut 

badminton krat minut minut 

plavanje (ne kopanje) krat minut minut 

rolanje krat minut minut 

jutranja gimnastika krat minut minut 

hitra hoja krat minut minut 

smučanje ali deskanje 

na snegu 

krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 



 
 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

 

 

7. NEORGANIZIRANA GIBALNA DEJAVNOST MED TEDNOM (nevodena) 

Gibalno dejavnost izvajam samostojno. 

 

Opomba: Izberite le tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjate v povprečju. 

VRSTA GIBALNE 

DEJAVNOSTI 

KOLIKOKRAT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO 

KOLIKO ČASA TRAJA 

GIBALNA DEJAVNOST 

SEŠTEVEK: 

KOLIKO MINUT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO. 

aerobika krat minut minut 

pilates krat minut minut 

gimnastika krat minut minut 

fitnes krat minut minut 

joga krat minut minut 

planinarjenje krat minut minut 

tek v naravi krat minut minut 

tenis krat minut minut 

odbojka krat minut minut 

kolesarjenje krat minut minut 

ples krat minut minut 

drsanje krat minut minut 

badminton krat minut minut 

plavanje (ne 
kopanje) 

krat minut minut 

rolanje krat minut minut 

jutranja gimnastika krat minut minut 



 
 

hitra hoja krat minut minut 

smučanje ali 

deskanje na snegu 

krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

 

8. ORGANIZIRANA GIBALNA DEJAVNOST MED VIKENDI IN V ČASU POČITNIC 

Sem sodijo vse gibalne dejavnosti, ki se jih udeležujete pod strokovnim vodstvom med vikendi in v 

času počitnic v povprečju. 

 

Opomba: Izberite le tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjate. 

VRSTA GIBALNE 

DEJAVNOSTI 

KOLIKOKRAT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO 

KOLIKO ČASA TRAJA 

GIBALNA DEJAVNOST 

SEŠTEVEK: 

KOLIKO MINUT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO. 

aerobika krat minut minut 

pilates krat minut minut 

gimnastika krat minut minut 

fitnes krat minut minut 

joga krat minut minut 

planinarjenje krat minut minut 

tek v naravi krat minut minut 

tenis krat minut minut 

odbojka krat minut minut 

kolesarjenje krat minut minut 

ples krat minut minut 

drsanje krat minut minut 

badminton krat minut minut 



 
 

plavanje (ne 
kopanje) 

krat minut minut 

rolanje krat minut minut 

jutranja gimnastika krat minut minut 

hitra hoja krat minut minut 

smučanje ali 

deskanje na snegu 

krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

 

 

9. NEORGANIZIRANA GIBALNA DEJAVNOST MED VIKENDI IN V ČASU POČITNIC 

Gibalno dejavnost izvajam samostojno. 

 

Opomba: Izberite le tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjate v povprečju. 

VRSTA GIBALNE 

DEJAVNOSTI 

KOLIKOKRAT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO 

KOLIKO ČASA TRAJA 

GIBALNA DEJAVNOST 

SEŠTEVEK: 

KOLIKO MINUT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO. 

aerobika krat minut minut 

pilates krat minut minut 

gimnastika krat minut minut 

fitnes krat minut minut 

joga krat minut minut 

planinarjenje krat minut minut 

tek v naravi krat minut minut 

tenis krat minut minut 

odbojka krat minut minut 

kolesarjenje krat minut minut 



 
 

ples krat minut minut 

drsanje krat minut minut 

badminton krat minut minut 

plavanje (ne 
kopanje) 

krat minut minut 

rolanje krat minut minut 

jutranja gimnastika krat minut minut 

hitra hoja krat minut minut 

smučanje ali 

deskanje na snegu 

krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

 

 

10. ORGANIZIRANA GIBALNA DEJAVNOST OTROK MED TEDNOM 

Naslednje trditve se nanašajo na otroke v vaši skupini v vrtcu. Prosim vas, da jih pozorno preberete in 

nanje odgovorite. 

 

Opomba: Izberite le tiste dejavnosti, ki jih v vrtcu izvajate kot vzgojitelji predšolskih otrok v povprečju. 

VRSTA GIBALNE 

DEJAVNOSTI 

KOLIKOKRAT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO 

KOLIKO ČASA TRAJA 

GIBALNA DEJAVNOST 

SEŠTEVEK: 

KOLIKO MINUT 

TEDENSKO SE 

UKVARJATE Z 

GIBALNO 

DEJAVNOSTJO. 

Sprehod krat minut minut 

Igra na igrišču krat minut minut 

Gibalne minutke v 

telovadnici 

krat minut minut 

Poligon v telovadnici krat minut minut 

Ples krat minut minut 

Dejavnosti po krat minut minut 



 
 

postajah v 

telovadnici 

Samostojna izbira 

otrok za dejavnosti v 

telovadnici 

krat minut minut 

Samostojna izbira 

otrok za dejavnosti 

zunaj 

krat minut minut 

Dejavnosti po 

postajah zunaj 

krat minut minut 

Tek zunaj krat minut minut 

Tek v telovadnici krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

drugo:____________ krat minut minut 

 

DRUGI DEL VPRAŠALNIKA 
 

V drugem delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na vaša mnenja o izbranih dejavnostih zdravega 

načina življenja. Prosim vas, da dobro preberete trditve in obkrožite, katera trditev za vas najbolj 

velja. 

 

Obkrožite opredelitev, ki za vas najbolj velja. 

 

TRDITVE 1 

(sploh ne velja 

zame) 

2 

(ne velja 

zame) 

3 

(delno 

trditev 

velja zame) 

4 

(zame 

večinoma 

velja) 

5 

(popolnoma 

velja zame) 

Dnevno zaužijem 5 

obrokov. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo zaužijem 
dnevno, je raznolika 
in pestra. 

1 2 3 4 5 

Vsako jutro 

zajtrkujem. 

1 2 3 4 5 



 
 

Po 18. uri ne jem 

več. 

1 2 3 4 5 

Dnevno popijem 

dovolj tekočine. 

1 2 3 4 5 

Večkrat na teden 

pijem sokove in 

gazirane pijače. 

1 2 3 4 5 

Večkrat na teden 

pijem vodo. 

1 2 3 4 5 

Občasno (enkrat 

tedensko) pijem 

alkoholne pijače. 

1 2 3 4 5 

Ko grem s prijatelji 
ven, pijem alkoholno 
pijačo. 

1 2 3 4 5 

Alkoholne pijače so 

mi všeč, ker me 

sprostijo. 

1 2 3 4 5 

Dnevno pokadim 

vsaj 5 cigaret. 

1 2 3 4 5 

V službi kadim 

cigarete (tudi 

občasno). 

1 2 3 4 5 

V prostem času 

kadim. 

1 2 3 4 5 

Jemljem veliko 

različnih zdravil. 

1 2 3 4 5 

Zdravilo vzamem 

takoj, ko opazim, da 

se me kaj loteva. 

1 2 3 4 5 

Jemljem samo 

zdravila, ki mi jih 

predpiše zdravnik. 

1 2 3 4 5 

Vsak dan izkoristim, 

da se gibam in tako 

naredim nekaj zase. 

1 2 3 4 5 



 
 

V službo se pripeljem 

z avtom. 

1 2 3 4 5 

Ko pridem iz službe, 

sem največkrat v 

hiši/ stanovanju. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Za vse odgovore se vam najlepše zahvaljujem! 
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