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Povzetek 

Namen diplomskega dela je bil, da ugotovimo, ali je mogoče v program Mali sonček, ki je 

namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti, vključiti tudi mlajše otroke (od prvega 

do drugega leta starosti). Skozi različno literaturo smo ugotavljali razvojne značilnosti 

predšolskih otrok od rojstva do šolskega obdobja in preučevali načine poučevanja za 

posamezna razvojna obdobja. 

Značilnosti, ki jih narekujejo specifike otrokovega razvoja v posameznem razvojnem 

obdobju, se med seboj tako razlikujejo, da je smiselno metode v pedagoškem procesu 

prilagajati, zamenjati in nekatere celo opustiti. Ugotovili smo, da metode, ki jih uporabljamo v 

športni/gibalni fazi, v refleksni, rudimentalni in temeljni gibalni fazi niso ustrezne. Z njimi 

ciljev bodisi ne dosežemo bodisi so  metode nesmiselne. 

Gibalni/športni program Mali sonček je obogatitveni program, ki temelji na Kurikulumu za 

vrtce. Za razliko od procesno naravnanega kurikuluma ter posledično tudi načina dela z 

otrokom je iz strokovne literature zaznati manjše vrzeli med obema programoma, predvsem 

zaradi nekoliko bolj ciljno zastavljenega programa. 

V diplomskem delu smo si zastavili dva cilja, ki sta bila analiza vsebine obogatitvenega 

programa Mali sonček in predstavitev mogočih rešitev za otroke, ki niso zajeti v program 

Mali sonček – modri. Z realizacijo teh dveh ciljev smo ugotavljali, če je mogoče razširiti 

program in ga izvajati z otroki, starimi od 1 do 2 let. Za raziskovanje smo uporabili kavzalno 

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja z akcijsko raziskavo na študiji primera. 

Skozi raziskavo smo ugotovili, da v program Mali sonček – modri, s primernimi 

prilagoditvami, lahko vključimo otroke od prvega do drugega leta starosti. Potrebno  je le 

prilagoditi metodo dela in drugače organizirati prostor. Še posebej moramo prilagoditi število 

elementov, jih ustrezno povečati oz. zmanjšati, skrajšati čas in dolžino naloge, uporabiti bolj 

privlačne in pisane elemente ter manj uporabljati besedno komunikacijo. Prostor moramo 

pripraviti tako, da spodbudi ustrezne gibalne reakcije otrok. Tako prilagojen program lahko 

vzgojitelj izvaja v heterogeno mešani skupini otrok ali v »jaslični skupini«. Program, 

namenjen otrokom, starim od 1 do 2 let, bi lahko poimenovali Mali sonček – vijolični in s tem 

vključili vanj vse otroke.  

Ključne besede: gibanje, razvoj, metode dela v predšolskem obdobju, predšolski otrok 

  



Abstract  

The purpose of the bachelor thesis is to discover, whether it is possible to include younger 

children (from age one to two) into the program Little Sunshine, which was originally 

established for children aged from two to six. Throughout the literature we were discovering a 

variety of development features of pre-school children, from their birth to entering primary 

school. We focused on different teaching approaches for individual development periods.  

Features, defined by the specifics of child's development in individual development period, 

differ substantially. Consequently the methods in the educational process have to be adapted, 

changed or even opted out. We discovered that methods, which we use in motor/sports, 

reflective, rudimentary and basic mobile phase are not adequate, since we do not achieve the 

goals or the methods prove to make no sense.  

Motor/sports program Little Sunshine is a program, based on the curriculum for kindergartens 

and aimed at diversification/enrichment of the activities. With distinction to more process 

oriented curriculum and consequently to the manner of work with a child, scholar literature 

shows smaller gaps between the programs, especially due to slightly more goal oriented 

program.  

We have set two goals of the bachelor degree: the analysis of the content of the program Little 

Sunshine and the presentation of possible solutions for children, which are not included in the 

program Little Sunshine – the blue. With the realization of the both goals, we researched, 

whether it is possible to expand the program and carry it out among children, aged between 

one and two. For research we used a causal experimental method of pedagogic research with 

an active research on a case study. Throughout research we found out that younger children, 

aged between one and two, can be included into the program Little Sunshine, if proper 

adaptations are made. We only have to adapt the method and reorganize the space. Especially 

the number of elements has to be adapted (expanding or limiting the number), the time has to 

be shorter, the elements have to be more colorful and attractive and the verbal communication 

should be limited. The space has to be organized in a way that encourages proper movement 

reactions of the children. Such an adapted program can be carried out by a kindergarten 

teacher within a mixed group of children or within the group of children aged one to two. The 

program for children aged one to two could be called Little Sunshine – the violet. Doing so, 

the program could encompass all children. 

Key words: movement, development, methods of work in the pre-school period, pre-school 

child 
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1  UVOD 
 

»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. Hkrati gibanje 

daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Z gibanjem raziskuje, 

spoznava in dojema svet okrog sebe.« (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003, str. 14) 

Gibalni razvoj se prične že v maternici. Z otrokovim rojstvom na hitrost in kakovost vplivajo 

okolje, lastna dejavnost in dednost. Otrok med gibanjem spoznava sebe in svet ter si 

samostojno ustvarja  pogoje za komunikacijo s svetom. Na rast in zorenje je vpliv okolja 

minimalen, vendar izkušnje, ki jih pridobiva v gibalno spodbudnem okolju, bistveno 

spremenijo kvaliteto celotnega razvoja. Vsaka zamujena priložnost namreč upočasnjuje 

otrokov razvoj in je težko nadomestljiva ter za svojo pojavnost kasneje potrebuje več časa. 

Otroci so med prvim in drugim letom starosti še posebej dovzetni za učenje preko gibanja. V 

teh letih je gibalni napredek najhitrejši in najvidnejši, zato je pomembno, da uporabljamo 

primerne metode dela in spodbude.  

J. Gregorc in A. Cemič (2013)  predstavita koncept poučevanja, ki izhaja iz otroka in je 

zgrajen na temeljih gibanja, igre in razvoja. Nove nevrološke raziskave (Bregant, 2012) jasno 

poudarjajo pomen gibanja za zdrav razvoj, vendar so pogosto predstavljene le metodične 

enote. Kljub temu da je poudarjen princip igre, ga raziskovalci pogosto ne izpeljejo do konca. 

V svoje raziskave pri primerih dejavnosti vnašajo elemente »pošolanih« primerov (Za razvoj 

ravnotežja npr. predlagajo hojo po ozki gredi ipd.). 

Kurikulum (Bahovec, 1999) za vrtce upošteva gibalni razvoj otroka, starega od 1. do 6. leta 

starosti, in usmerja vzgojitelje k izvajanju primernih gibalnih dejavnosti. Programi, ki jih 

pišejo strokovnjaki, pa nemalokrat izpuščajo vključevanje otrok, starih od 1 do 2 let. 

Raziskava Borštnarjeve (2013) kaže, da se ponuja veliko gibalnih/športnih programov na 

državni, lokalni ter individualni ravni. Na državni ravni se izvajajo programi, kot so: Zlati 

sonček, Mali sonček, Hura, prosti čas, Naučimo se plavati in Ciciban planinec, vendar 

omenjeni programi ne vključujejo otrok, starih od 1 do 2 let. 

V diplomskem delu ne bomo ugotavljali vzrokov za izključevanje otrok, starih od 1 do 2 let. 

Menimo, da je vzrok verjetno v nepoznavanju razvoja ali metod dela s temi otroki ter v 

nujnosti drugače zastavljenih ciljev za izvajanje gibalnih dejavnosti.  



Vključevanje otrok, starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček – modri, diplomska 
naloga 

2 
 

Problem diplomskega dela izhaja iz teorije, da je gibalni razvoj izredno pomemben v prvih 

letih življenja, in iz realnih situacij, a strokovnjaki v ponujenih programih prva leta življenja 

sistematično izpuščajo. Zaradi tega želimo v diplomskem delu prikazati možnosti razširitve 

enega izmed obstoječih  programov, in sicer gibalnega/športnega programa Mali sonček. 

Skozi diplomsko delo želimo preučiti možnosti vključevanja otrok, v starosti od 1 do 2  let v 

program Mali sonček – modri.  Zanimalo nas je, kakšne prilagoditve so za to potrebne in če 

jih je mogoče izvesti. Na podlagi literature bomo skušali opredeliti tudi to, zakaj je bolj 

smiselno program poimenovati gibalni program. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Otrok in gibanje 
 

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

nadaljnjem razvoju. Še posebej izrazit je v prvih treh letih življenja. Na rast in razvoj v veliki 

meri vpliva gibanje. Videmškova in Visinskova (2001) menita, da se z rastjo in razvojem 

otrokove sposobnosti večajo in tako sta rast in razvoj nenehno v odvisnosti od gibanja in 

obratno. Menita, da je gibalni razvoj še posebej izrazit v prvih letih otrokovega življenja. 

Logsdonova, Allemanova, Straitsova, Belka in Clark (1997) definirajo gibanje kot življenjski 

proces, ki se vseskozi dopolnjuje in spreminja. Je proces, ki se nikoli ne konča in se spreminja 

do smrti. 

2.1.1 Gibalne sposobnosti otrok do 3. leta starosti 
 

Rajtmajer (1990) ter Videmškova in Visinskova (2001) govorijo o gibalnem razvoju po 

ustaljenem redu, po cefalokavdalni in proksimodistalni smeri. Cefalokavdalna smer pomeni 

nadzor mišic od glave navzdol, proksimodistalna smer pa govori o nadzoru mišic od centra 

telesa navzven. Pišot in Videmškova (2007) razlagata, da je razvoj povezan s kronološko 

starostjo, ni pa od nje odvisen. Avtorja razlagata še, da je vsaka razvojna stopnja rezultat 

predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje. Zaradi individualnih razlik se lahko stopnja 

pokaže v različnih starostnih obdobjih, čeprav je njen vrstni red praviloma enak.  

Otrok gre skozi razvojne faze in stopnje, ki si sledijo v naslednjem zaporedju: refleksna 

gibalna faza, rudimentalna gibalna faza, temeljna gibalna faza in specializirana gibalna faza 

(Galluhue in Ozmun, 2006; Pišot in Videmšek, 2007).  

Otrokov razvoj se prične z dvigovanjem glave ter poteka preko rok in zgornjega dela trupa do 

nog in stopal. Okoli četrtega meseca otrok že lahko sedi v naročju, pri desetih mesecih starosti 

pa sedi brez opore. Otrok navadno shodi med 10. in 14. mesecem. Na začetku je njegova hoja 

še negotova, vendar se iz dneva v dan krepi in povečuje zanesljivost. Pri približno 

osemnajstih mesecih otrok že poskuša tekati. Hoji se pridružijo tudi plezanje, potiskanje, 

vlečenje, dviganje in metanje. Otrok postaja močnejši, spretnejši in hitrejši. Do tretjega leta 

starosti uspe osvojiti vse naravne oblike gibanja, kot so: hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje, 
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lazenje, dviganje, nošenje, valjanje, potiskanje, vlečenje, metanje, lovljenje in vesa. Le-tem se 

kmalu pridružijo še druge kompleksnejše gibalne naloge (Videmšek in Visinski, 2001). 

Otrok do tretjega leta spozna in se nauči vseh naravnih oblik gibanja. Do drugega leta osvoji 

večino naravnih oblik gibanja, težavo mu navadno predstavljajo poskoki. Otrok pri dveh letih 

še ni sposoben skočiti sonožno. Za razvoj gibalnih sposobnosti so v veliki meri zadolženi 

starši in strokovni delavci zavoda, z ustvarjanjem spodbudnega okolja. Starši in vzgojitelji 

morajo otrokom nuditi ugodne in spodbudne okoliščine za gibanje. Te dejavnosti omogočajo 

gibalni programi, v katere bi se vključevalo vse otroke, tudi mlajše, stare od 1 do 2 let.  

2.1.2 Naravne oblike gibanja 
 

Plazenje, lazenje 

Del normalnega otrokovega gibalnega razvoja sta plazenje in lazenje, ki sta prvi samostojni 

gibanji otroka. Plazenje je koristno predvsem za razvoj hrbtenice ter za krepitev mišic in 

sklepov. S plazenjem in lazenjem se krepijo tudi sposobnosti koordinacije gibov, ravnotežja 

in moči. Videmškova in Pišot (2007) trdita, da bi starši in vzgojitelji morali otroke spodbujati 

k lazenju in plazenju, ne pa, da jim to gibanje največkrat prepovedujejo. 

Hoja  

Gre za funkcijo, ki postopoma dozoreva. Prva hoja se razlikuje od razvite hoje. Samostojna 

hoja se razvije praviloma od desetega do štirinajstega meseca starosti. Videmškova in Pišot 

(2007) menita, da se hoja skozi celotno obdobje otroštva razvija skladno z razvojem njegovih 

gibalnih sposobnosti. Nanjo ima vpliv še posebej razvoj ravnotežja, moči in koordinacije. 

Tek 

Otrokov prvi tek je bolj podoben hitri hoji. Po četrtem letu postaja vse bolj dinamičen in 

prekinja ga vse manj padcev. Pogosta  hoja in krajši teki na različne načine krepijo mišice nog 

in trupa. Če otroku na pot nastavimo ovire, z njimikrepi tudi mišice rok in ramenskega 

obroča. Z ustrezno in pogosto vadbo vplivamo na delovanje notranjih organov, še posebej 

dihal, prebavil in krvnega obtoka, ter tudi na pravilno izoblikovanje stopalnega loka in 

hrbteničnih krivin. 
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Skoki in poskoki 

Otrokom predstavljajo velik izziv, ki zahteva obilo gibalne spretnosti. V drugem letu starosti 

otroci poskušajo sonožno skakati, kar jim ne povzroča večjih težav. Otrokov skok je v začetku 

še negotov. Kadar gledamo kvaliteto njegovega skoka, opazimo, da je njegov doskok najprej 

navzdol (padec), kasneje vedno doskoči naprej (ne na isto točko) in šele na koncu je zmožen 

skočiti tako, da doskoči na isto točko (torej se odrine navzgor). Pri drugem letu otroci nato 

skačejo tudi v globino, daljino in višino. Skoki in poskoki najprej vplivajo na moč in 

ravnotežje, kasneje pa tudi na gibljivost nožnih sklepov. Skoki vedno krepijo vse nožne 

mišice, zlasti stopala, prav tako krepijo trebušne, prsne in hrbtne mišice ter mišice 

ramenskega obroča.  

Potiskanje, vlečenje, nošenje, dvigovanje 

Tovrstna gibanja izvajajo otroci, ko je njihova hoja že dovolj utrjena in nadzorovana. Pri 

izbiri teh vaj moramo biti še posebej previdni, saj teža predmeta za otroka ne sme biti 

prevelika, ker njegove mišice še niso dovolj utrjene, da bi nosile večja bremena. Najbolje je, 

da te vaje izvedemo tako, da imajo otroci možnost izbire za dosego cilja in so postavljene v 

pravila igre. Tako lahko otroci v svoji hitrosti (ne v smislu gibalne sposobnosti) potiskajo, 

vlečejo in prenašajo bremena, ki jih izberejo individualno. Ker vaje zahtevajo veliko 

pozornosti in previdnosti, je najbolj smiselno, da izkoristimo metodo igre. Tako bodo te 

obremenitve popolnoma individualne.  

Metanje, lovljenje, zadevanje 

Ta gibanja  razvijajo osnovne sestavine otrokove motorike. Za njihovo izvajanje so potrebni 

skladnost gibanja, natančnost ter hitra odzivnost. Enoletni otroci večkrat namerno mečejo 

žogo brez cilja, triletniki so pri vajah z žogo pogostokrat neuspešni, petletniki  pa so že 

uspešnejši, saj so sposobni uskladiti gibanje z metanjem, vodenjem in brcanjem.  Pri 

dejavnostih z žogo otrok razvija svojo koordinacijo gibanja, ravnotežja, moč rok, natančnost 

podajanja in lovljenja ter odzivno hitrost. Videmškova in Pišot (2007) navajata, da otrok pri 

skupinskih igrah z žogo razvija tudi sodelovanje. S tem ga navajamo na spoštovanje 

različnosti in upoštevanje pravil. 
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Upravljanje s prsti, rokami in nogami 

S prsti, rokami in nogami otrok skozi igro pridobiva nove gibalne izkušnje, ki so osnova za 

kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce. Zlasti med drugim in tretjim letom otrok preko tipanja in 

gibanja odkriva in raziskuje svet. Pri teh dejavnostih gre tudi za razvoj taktilnega občutenja 

celega telesa in za razvoj občutenja z nogami (Videmšek, 2003). 

2.1.3 Gibalne spretnosti in sposobnosti predšolskih otrok 
 

Rotova (1973) s pojmom sposobnost navaja tiste rezultate, ki presegajo povprečje, če je 

merjenje izvedeno z ljudmi, ki imajo podobno izkušnjo in enako motivacijo. Kurelić (1975) 

navaja kot motorično sposobnost tisti del psihofizične sposobnosti, ki se nanaša na določen 

nivo razvitosti osnovnih gibalnih dimenzij človeka, ki pogojujejo uspešnemu izvajanju 

gibanja ne glede na to, ali so jih pridobili s treningom ali ne (Rajtmajer, 1990). 

Rajtmajer (1990) po Kureliću deli motorične sposobnosti na osnovne, specialne ter specifične 

sposobnosti. Pod osnovnimi motoričnimi sposobnostmi je opredeljen določen nivo razvitosti 

osnovnih gibalnih dimenzij človeka.  Pod specialne in specifične sposobnosti spadajo tiste, ki 

so nadgradnja osnovni sposobnosti in katero športnik uporabi za doseganje točno določenega 

rezultata. Stopnja razvitosti specifične sposobnosti je močno odvisna od osnovne motorične  

sposobnosti. 

Spretnosti so rezultati učenja. Za učenje spretnosti so pomembne motorične sposobnosti in 

obratno, s pomočjo spretnosti pa se nadgrajujejo motorične sposobnosti.  

Rajtmajer (1988) deli motorično učenje v tri faze: v začetno, osnovno in zaključno fazo. Pri 

začetni fazi je potrebno uskladiti senzorične, motorične in miselne operacije. V začetku je 

tako gibanje otroka počasno in nespretno, kasneje pa otrok z usklajevanjem vseh treh operacij 

postaja spretnejši in hitrejši. Osnovna faza predstavlja kontinuirano ponavljanje, ko se z 

veliko serijo interakcij dosega vse bolj koordinirano gibanje, konča pa se s fino obliko 

gibalnega vzorca. Zaključna faza je dosežena, ko je v gibanju dosežena tudi potrebna 

učinkovitost. Otrok z zorenjem dosega stopnjo pripravljenosti za učenje, ki pomembno vpliva 

na ontogenetske funkcije. Te so osnova zahtevnejših oblik gibanja. 

Videmškova in Pišot (2007) povzemata Rajtmajerjeve (1988) ugotovitve in menita, da so 

pomanjkljive. Trdita, da se pri predšolskih otrocih težko natančno opredelijo gibalne 

sposobnosti, vendar lahko na osnovi rezultatov trdita, da se motorika predšolskega otroka 
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razlikuje od motoričnega prostora pri odraslih. Povzemata, da so gibalne sposobnosti 

zmožnosti, ki posamezniku omogočijo realizacijo gibanja. Pravita tudi, da so te zmožnosti 

merljive in da na njihovi osnovi lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene gibalne 

naloge med dvema otrokoma, ki imata enake pogoje, znanje in motivacijo.  

Učinkovitost opravljene naloge pretežno določa šest gibalnih sposobnosti (Videmšek in Pišot, 

2007): 

Koordinacija gibanja je sposobnost, ki je potrebna za učinkovito oblikovanje ter izvajanje 

gibalnih nalog. Osnovne značilnosti koordiniranega giba so: pravilnost, pravočasnost, 

racionalnost, izvirnost in stabilnost. Koordinacija ima domnevno šest pojavnih oblik: gibalno 

inteligentnost, sposobnost za ritme, sposobnost uskladitve spodnjih okončin, sposobnost 

gibalnega učenja, sposobnost izkoriščanja gibalnega spomina in sposobnost uskladitve gibov. 

Koordinacija je povezana z razvojem ostalih gibalnih sposobnosti. Za razvoj koordinacije 

strokovnjaki predlagajo, da otroci v različnih okoljih izvajajo naravne oblike gibanja – 

premagujejo ovire, izvajajo poligone, elementarne igre, plesne igre, naloge z raznimi 

pripomočki itd. 

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitre kompozicije gibov. Je prva 

motorična sposobnost, saj je odvisna od čutila za vid in sluh, ravnotežnega organa in centra za 

ravnotežje. Delimo ga na statično in dinamično ravnotežje. Otroci imajo slabo razvito 

sposobnost ravnotežja, zato jo moramo kmalu začeti razvijati. Gibalne naloge, ki zajemajo 

področje ravnotežja, so vrtenje, kotaljenje, vožnja z različnimi vozički, guganje, drsenje, hoja 

po različnih podlagah (vrvi, različno velikih in trdih predmetih (riževe vrečke, gobe, pene, 

puščice, različno zvite vrvi, plastične podlage ipd.)) in stoja na eni nogi, lahko pa vsebujejo 

tudi določen gibalni problem (npr. otroka se srečata na nizki klopi). Sposobnost ravnotežja je 

zelo pomembna v vsakdanjem življenju. S staranjem se ravnotežje slabša, vendar ga lahko 

ohranjamo s primerno vadbo.  

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje mišične sile za premagovanje zunanjih sil. Je 

osnovna gibalna sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo na tri oblike: eksplozivno, 

repetativno in statično moč. Eksplozivna moč je sposobnost, s kateromaksimalno pospešimo 

telo v prostoru; prirojenost te sposobnosti je sorazmerno velika, razvijamo jo lahko le v 

manjši meri. Repetativna moč je sposobnost, ki se kaže pri  dlje trajajočih dejavnostih, kot so: 

hoja, tek in poskoki. Stopnja prirojenosti je tu nižja, lahko jo še razvijamo. Zadnja oblika 

moči je statična moč, ki predstavlja sposobnost dolgotrajnega napenjanja mišic pri 
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zadrževanju položaja pod obremenitvijo. Pri otrocih se izogibajmo statičnih vaj za razvoj 

moči ter poiščimo naloge dinamičnega značaja.  

Naslednje tri motorične sposobnosti se v predšolskem obdobju še nepopolno diferencirajo. 

Gre za to, da se hitrost in preciznost običajno reprezentirata v koordinaciji. Za gibljivost pa je 

značilno to, da so otroci maksimalno gibljivi, zato so vaje za gibljivost bolj koordinacijske 

vaje in ne vaje za razvoj gibljivosti.  

Hitrost je sposobnost izvajanja gibanja v najkrajšem možnem času. Lahko se pojavi kot 

hitrost reakcije, hitrost posamičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov. Od vseh gibalnih 

sposobnosti ima hitrost največji količnik prirojenosti, odvisna je od dednih lastnosti. Razvija 

se takrat, kadar je človek spočit. V predšolskem obdobju je hitrost reakcije tista pojavna 

oblika, ki jo že lahko zaznavamo, ostale pa se običajno reprezentirajo v koordinaciji. 

Gibljivost je sposobnost izvajanja gibov z maksimalno amplitudo. Ločimo statično in 

dinamično gibljivost. Dinamična gibljivost je lahko pasivna ali aktivna. Pri otrocih razvijamo 

le dinamično aktivno gibljivost, pri kateri gre za doseganje maksimalne amplitude z lastno 

muskulaturo. Stopnja prirojenosti gibljivosti je sorazmerno nizka, razvijamo pa jo lahko na 

dva načina s klasičnimi metodami in s primernimi razteznimi ali statičnimi vajami. Predšolski 

otroci so maksimalno gibljivi,  zato ni potrebe po vajah za razvoj gibljivosti. 

Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta 

proti želenemu cilju. Je v povezavi z drugimi osnovnimi gibalnimi sposobnostmi, predvsem s 

koordinacijo gibanja. Pomembna je za doseganje ciljev in boljših rezultatov. Ta sposobnost je 

odvisna od čustvenega stanja človeka, zato lahko njeni rezultati nihajo. Otroci so precej 

nenatančni, pri teh vajah jim hitro pade motivacija. Pomembno je, da otrokom ponudimo 

realno dosegljive cilje, da se počutijo uspešne. Preciznost s starostjo upada, vendar jo lahko 

ohranimo z ustrezno vadbo in telesno pripravljenostjo.  

2.1.4 Pomen igre za otroka 
 

Igra je vsaka dejavnost in aktivnost, ki se je posameznik loti zaradi zadovoljstva. Ponavadi ni 

pogojena s končnim rezultatom in zanjo ni potrebne prisile. Otrok z ustvarjalnostjo v igro 

vnaša zabavo, sprostitev, opazovanje, razmišljanje, odkrivanje, spoznavanje, delo in učenje. 

Igra je nujen, nepogrešljiv element zgodnjega in poznega otroštva ter tudi vseh drugih 

življenjskih obdobij. Z igro človek izraža in ohranja otroško dušo, ki je pogoj za radostno 
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življenje. Igra je podrejena razvojni stopnji otroka, kar zadeva telesni in duševni razvoj. Pri 

vsakem starostnem obdobju ima igrača drugačen pomen. Otrokovo zanimanje za igračo 

narašča do tretjega leta, nato pa pada. Čas igre se krajša in kaže se zanimanje še za druge reči. 

Igra s starostjo postaja vse bolj formalna, spontanost začne izginjati, telesna dejavnost, ki je 

pri igri otroka do tretjega leta starosti še bistvena, pa upada. Socialna igra se prične pojavljati, 

ko otrok prehaja v drugo leto starosti. Oblike socialne igre so iskanja predmetov, posnemanje 

gibanja ipd. V drugem letu še vedno prevladuje funkcijska igra. Bistvo te igre je dozorevanje, 

saj otrok že pokončno stoji, hodi in s prsti prijema različne stvari. V tem obdobju otrok začne 

tekati, se vzpenjati po stopnicah, uči se ravnanja s predmeti in jih celo metati (Videmšek, 

Berdajs, Karpljuk, 2003). 

»Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju otroka. V 

predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo 

veselje in zadovoljstvo.« (Bahovec, 1999, Kurikulum za vrtce, str. 25) 

Cemičeva in Gregorčeva (2013) navajata, da se skozi igro učimo. Vsaka otrokova igra 

vsebuje gibanje, vsako gibanje pa je učenje. Igra je otrokova osnovna dejavnost, ki je nujno 

potrebna za razvoj. 

Igra otroka pripravlja na življenje in kasnejše delo. Otrok preko igre spoznava svet in ga 

ustvarja skozi svoje fantazije. Igra torej ne oddaljuje otroka od življenja in dela, temveč ga vanj 

uvaja in zanj pripravlja. Če otroku igro onemogočimo, s tem zaustavimo tudi njegov razvoj. 

2.1.5 Pomen gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju 
 

Videmškova in Kovačeva (2001) menita, da je gibalni razvoj v razvoju človekovih funkcij v 

ospredju predvsem v prvih letih življenja. V predšolskem obdobju otrok pridobiva 

raznovrstne izkušnje zlasti z igro. 

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

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. 

Tudi sam Kurikulum za vrtce (Bahovec, 1999) s tem, ko opredeljuje področje gibanja, 

poudarja, da je le-to pomembno za otrokov celostni razvoj.  Kurikulum tudi navaja, da je 

gibanje pomembno za razvoj otrokovih intelektualnih sposobnosti. Tako imata igra in gibanje 

pomembno vlogo pri socialnem in emocionalnem razvoju. Kurikulum še navaja, da otroci pri 



Vključevanje otrok, starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček – modri, diplomska 
naloga 

10 
 

elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo osnovo športnih iger, spoznavajo smisel in 

pomen upoštevanja pravil igre in se tako socializacijsko krepijo.  

Globalni cilji (Bahovec, 1999, Kurikulum za vrtce, str. 26) so: 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

 razvijanje gibalnih sposobnosti; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti; 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Cilji dejavnosti (Bahovec, 1999, Kurikulum za vrtce, str. 26–27) so: 

 »razvijanje koordinacije oziramo skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog) in ravnotežja; 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; 

 razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike; 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti; 

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

plazenje, plezanje itn.); 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, kot so zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načini gibanja telesa (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov 

med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi in med ljudmi; 

 spoznavanje in izvajanje različnih 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, spretnosti kotalkanja ipd.; 

 spoznavanje zimskih dejavnosti; 

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

 uvajanje otrok v igre, pri katerih je treba upoštevati pravila; 
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 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in »športnega 

obnašanja«; 

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 

uporaba; 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene; 

 spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti; 

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

okolja v sedanjosti in preteklosti; 

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

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.« 

Videmškova, Stančevičeva in Zajčeva (2012) menijo, da so posamezna področja v otrokovem 

razvoju zelo povezana. Otrokovo dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz 

njegovega telesa, zaznavanja okolja in izkušenj, ki jih pridobivajo z gibalnimi dejavnostmi v 

različnih situacijah. Otrok ob gibalnih dejavnostih pridobiva zaupanje vase, v svoje telo in 

sposobnosti. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. 

Gibalne dejavnosti zahtevajo od otroka, da se zaveda ljudi okrog sebe, spodbujajo ga k 

sodelovanju z vrstniki in odraslimi. Otrokova ustvarjalnost se krepi med raznimi gibalnimi in 

elementarnimi igrami, ko poskuša z različnimi gibalnimi nalogami doseči cilj ob pomoči 

lastne domišljije in iznajdljivosti. 

V predšolskem obdobju naj otrok pridobi čim bolj pestro paleto izkušenj na gibalnem 

področju. Ti temelji naj bodo strokovno zgrajeni, saj to vpliva na kasnejši gibalni razvoj. 

Otroci naj bodo spodbujeni, da sami rešujejo naloge in predvsem uživajo v gibanju. Temeljni 

pomen gibalne dejavnosti je, da otrok pridobi ustrezne preddispozicije za kasnejše 

zahtevnejše gibalne naloge, usvoji osnovne oblike gibanja, uživa v gibanju in bivanju v 

naravi. 

Kot trdijo različni avtorji (M. Videmšek in R. Pišot, 2007; M. Videmšek, P. Berdajs in D. 

Karpluk, 2001; D. Rajtmajer, 1988; Doherty in Bailey, 2003) je za otroka že od prvega dne 

rojstva najpomembnejše gibanje. Za otrokov gibalni razvoj je potrebno ugodno okolje. S 

spodbujanjem gibanja in vključevanjem v razne gibalne programe v vrtcih spodbujamo tako 

otroke kot njihove starše. Ponujenih pa je malo programov, ki bi vključevali otroke, stare od 1 

do 2 let. 
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2.2 Ponudba gibalnih programov za predšolske otroke 
 

Ponudba programov za predšolske, šolske otroke in mladino je zelo pestra. Na izbiro imajo 

programe na državnem nivoju in programe, ki jih ponujajo zasebniki. Programi se med seboj 

razlikujejo; poznamo večletne projekte, kot je program Mali sonček, in tudi  nekajdnevne, kot 

je program Naučimo se plavati. Zasebniki ponujajo razne gibalne in tudi športne dejavnosti, 

kot so npr. plavanje, smučanje, gibalne urice itn., a le-teh si danes marsikdo ne more 

privoščiti. Šole in vrtci so tisti, ki spodbujajo gibanje otrok in se tudi zaradi tega odločajo za 

programe na državni ravni, ki so večinoma brezplačni, vanje pa so vključeni vsi otroci. 

2.2.1 Mali sonček 
 

Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. 

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja 

njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev.  

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 

otroku. 

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, 

tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki … Z njimi želijo otroka preko naravnih oblik gibanja in 

drugih oblik premikanja lastnega telesa postopoma pripeljati do čim bolj harmoničnega 

razvoja vseh gibalnih sposobnosti, , do rokovanja s pripomočki in sodelovanja med soigralci 

ter tudi do čim bolj kvalitetnega psihosomatičnega statusa. Poglavitni cilj tega programa je 

optimalno razvijati gibalne sposobnosti otroka, še posebej koordinacijo njegovega gibanja in 

ravnotežja ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. 

V okviru programa Mali sonček morajo biti dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh 

vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki (Videmšek, Stančevič 

in Zajec, 2012). 
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2.2.2 Zlati sonček 
 

Program Zlati sonček je namenjen otrokom, starim od petega do devetega leta. 

Kristan (1997) meni, da je program Zlati sonček namenjen dvema izsekoma športa, ki sta prva 

kazalca športne kulture posameznika, družine in cele nacije, to je športni vzgoji in športnemu 

razvedrilu. Ko govori o športu, ne misli na tekmovalne športe, katerih namen in cilj sta 

vrhunskost. V tem programu izraz šport pomeni sinonim za zdrav način življenja, kar pa 

vedno ne predstavlja vrhunskega športa.  

Osrednji simbol tega programa je sonce, ki je vir radosti, vitalnosti in življenjskega 

optimizma. Prilastek zlati pa simbolizira idejo, da so vsi naši otroci zlati, hkrati pa požlahtni 

priznanje, ki ga otroci dobijo, če sodelujejo v tem štiriletnem programu. 

Kristan (1997) meni, da do tega programa lahko zavzamemo le pozitivna stališča, če le dobro 

poznamo pomen in vlogo športnih dejavnosti za otroke od petega do devetega leta. 

Namen programa Zlati sonček je: 

 obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s sodobnimi športnimi 

vsebinami; 

 s privlačnimi vsebinami, likovno podobo in načinom izvedbe motivirati kar največ 

otrok, staršev in vzgojiteljev za takšno sodobno zasnovo športne vzgoje; 

 vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih 

starostnih obdobjih. 

Pri tem programu gre bolj za igro kot za tekmo, saj učenec tekmuje predvsem s samim seboj, 

ne pa z drugimi. Udeležba je pomembnejša od storilnosti, uresničljiv je tudi za manj 

zmogljive. Predpisane pa so tudi nekatere norme, da program ne izgubi svojega pravega 

smisla in postane neresen. Poglaviten namen teh norm je spodbujanje k pogostejši dejavnosti 

(Kristan, 1997). 

Program je sestavljen iz štirih stopenj: začetni program A, nadaljevalni program B ter 

programa C in D. Za vsako uspešno opravljeno nalogo otrok dobi nalepko, za vsako uspešno 

opravljeno stopnjo pa diplomo in kolajno. Programa A in B sta namenjena vrtčevskim 

otrokom, nadaljevalna programa C in D pa šolskim otrokom. 



Vključevanje otrok, starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček – modri, diplomska 
naloga 

14 
 

Začetni program A za malo modro kolajno vsebuje pet nalog: pet izletov, plavanje, drsanje ali 

smučanje, kolesarjenje ali kotalkanje oziroma »rolkanje« in spretnosti z žogo. 

Nadaljevalni program B za večje priznanje vsebuje pet nalog: šest izletov, plavanje, drsanje 

ali smučanje, kolesarjenje ali kotalkanje oziroma »rolkanje« in spretnosti z žogo. Naloge za 

večje priznanje so nekoliko zahtevnejše od začetnega programa A. 

Program C za malo kolajno vsebuje šest nalog: dva izleta, sonožne poskoke bočno čez nizko 

gred, met žogice v cilj, vzravnano v sed iz ležanja na hrbtu, preval naprej in tek na 200 

metrov. 

Program D za večje priznanje je namenjen drugemu razredu , vsebuje pa šest nalog: dva 

izleta, sonožno preskakovanje kratke kolebnice, plezanje po žrdi, skok z mesta v daljavo, 

spretnostno nalogo z žogo in tek na 300 metrov (Kristan, 1997). 

2.2.3 Ciciban planinec 
 

Akcijo Ciciban planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla leta 1975 z namenom, »da se 

ciciban, ki je vključen v akcijo Ciciban planinec, spozna s hojo, z okolico domačega kraja in z 

najbližjimi vzpetinami ter ob tem razvija vrline, kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, 

delavnost, vztrajnost in vedoželjnost.« 

Program Ciciban planinec je namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolskim otrokom do 

drugega razreda. Za sodelovanje v programu udeleženec potrebuje dnevnik Cicibana planinca. 

Namen programa je: 

- predstaviti celovitost planinstva in otroke vzgajati za aktivno društveno članstvo; 

- omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetij 

polnejšega gibanja v naravi; 

- predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih. 

S programom se spodbuja družinsko planinstvo in organizirane oblike planinske dejavnosti v 

društvu, v vrtcu in osnovni šoli (http://mk.pzs.si/mpcp/wp-content/uploads/2011/11/MK-

priloga_okt.pdf, 24. 3. 2014). 
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2.2.4 Hura, prosti čas 
 

Športni program Hura, prosti čas je namenjen vsem mladim, od predšolskih otrok do obdobja 

študija, ki želijo prosti čas po šoli in med počitnicami preživeti na športnih površinah v družbi 

vrstnikov. S programom se želi mladim ponuditi kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje 

postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.  

Cilji so: 

 povečati število aktivnih udeležencev v športnih interesnih programih za otroke in 

mladino v prostem času; 

 povečati število javnih odprtih športnih površin in poskrbeti za ustrezno usposabljanje; 

 povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju športnih programov za  otroke 

in mladino (šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti …) in zagotavljati 

ustrezna finančna sredstva. 

Programe izvajajo vrtci, šole, športni zavodi in zveze, športna društva in zasebniki 

(http://www.sportmladih.net/programi_som/hura_prosti_cas, 21. 3. 2014).  

2.2.5 Naučimo se plavati 
 

Osnovni namen programa je povečati število plavalcev ter izboljšati njihovo plavalno znanje. 

Program zajema plavalne tečaje in preverjanja znanja. Program vključuje predšolske otroke, 

osnovnošolske otroke in tudi srednješolsko mladino. 

V predšolskem obdobju in v prvem triletju osnovne šole je otrokom na voljo deseturni 

plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru Zlatega sončka. Skozi osnovno šolo pa je več 

preverjanj znanja plavanja, ki omogočajo, da se ga naučijo tudi tisti, ki plavati še ne znajo. 

Nekateri tečaji so obvezni. Kasneje je tistim srednješolcem, ki niso osvojili bronastega 

priznanja, še vedno omogočeno, da ga dobijo in se naučijo plavati  

(http://www.sportmladih.net/programi_som/naucimo_se_plavati, 24. 3. 2014). 

Navedeni gibalni/športni programi ne vključujejo otrok od enega do dveh let starosti. Pri 

zasebnih ponudnikih lahko zasledimo telovadbo za dojenčke, plavanje za dojenčke in malčke 

do 1. leta starosti, jogo za dojenčke, ponujene so razne telovadne urice, plesne vaje, ki 

vključujejo otroke od tretjega leta starosti naprej. Tako lahko hitro opazimo, da so izvzeti 
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otroci od prvega do drugega leta starosti. Videmškova, Berdajsova in Karpljuk (2003) 

poudarjajo, kako pomemben je razvoj gibanja do tretjega leta starosti. Premik v tej smeri je bil 

izveden pri programu Mali sonček, ko je pričel z vključevanjem otrok od drugega leta starosti. 

Vendar lahko še vedno zasledimo pomanjkanje vodenih in usmerjenih gibalnih dejavnosti za 

otroke, ki se vključijo v vrtce pri enem letu. Pomembno in potrebno je torej oblikovanje 

gibalnih programov, v katere bi lahko vključili otroke že od prvega leta starosti, saj so ti zelo 

dovzetni za učenje novih gibanj in pri različnih gibanjih zelo uživajo. Z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi krepijo naravne oblike gibanja, motoriko, koordinacijo in fino motoriko. 

Vzgojiteljice v praksi pri otrocih, starih od enega do dveh let, veliko časa namenijo različnim 

oblikam gibalnih dejavnosti. Otroci veliko plešejo, se gibajo po poligonih, se gibajo v naravi, 

se igrajo z žogami in vozički. Otroke se spodbuja h gibanju in k samostojnosti pri gibanju. 

Največji problem je šolsko gledanje na programe. Ti programi imajo zastavljene cilje, ki 

morajo biti realni, dosegljivi in preverljivi. Tak način preverjanja onemogoča sestavo 

programov, zato se običajno izpušča to starost. Tudi metode dela so popolnoma drugačne, saj 

je komunikacija izključno gibalna in redko verbalna. Naslednjo težavo predstavlja tudi strah 

pred poškodbami in tožbami.  

Kljub temu pa dejstva (npr. da se vsak mesec vidi večji napredek pri tistih, ki imajo bolj 

izkušenjsko bogato okolje, od tistih, ki jim je gibanje omejevano (Pišot in Planinšec, 2005)), 

govorijo v prid, da se poišče drugače ponujene programe, ki niso ciljno pisani in nimajo 

minimalnih standardov znanja, ampak so zapisani procesno.  

Vsako leto se tako pozna napredek na področju gibanja in vključevanja mlajših otrok h 

gibalnim dejavnostim. Poudarili bi še problem heterogenih skupin, starih od 1 do 3 let. V te 

skupine so vključeni otroci v starosti od 2 do 3 let, ki že lahko sodelujejo v programu, in 

otroci, stari od 1 do 2  let, ki v program Mali sonček niso vključeni. Ob tem se nam zastavlja 

vprašanje, kako rešiti ta problem. Ali prikrajšati otroke, stare od 2 do 3 let, za sodelovanje v 

programu ali prilagoditi naloge otrokom, starim od 1 do 2 let in vključiti zraven še ta del 

skupine. V diplomskem delu bomo raziskovali problem, kako vključiti celotno skupino otrok, 

starih od  1 do 3 leta v program Mali sonček, kakšne prilagoditve bodo potrebne in kako jih 

izvesti.  
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2.3 Gibalni/športni program Mali sonček 
 

Gibalni/športni program Mali sonček je obogatitvena dejavnost, ki je namenjena otrokom od 

drugega do šestega leta starosti. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v 

vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bosta 

prilagojeni otrokovim sposobnostim in temu, da otrok med samo dejavnostjo uživa.  

Nagrada in priznanje v prvi vrsti pomenita, da je otrok vključen v program, zato naj ju 

prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo 

mogoče doseči marsikaj, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek in motivacija 

za vključitev v naslednjo stopnjo programa Mali sonček (Videmšek, Stančevič in Zajec, 

2012).  

Cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček so naslednji: 

 zlasti na prostem obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z 

raznovrstnimi dejavnostmi, 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 celostnega pristopa pri podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom. 

Poudarek pri izvajanju ciljev gibalnega/športnega programa Mali sonček je tudi na 

usvajanju gibalne abecede. Preko le-te otroci izvajajo naravne oblike gibanja, do konca 

programa pa  postopoma spoznavajo različne športne zvrsti. Poglavitni cilj programa je 

optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in 

ravnotežje, ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. Program Mali sonček 

temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Videmškova, Stančevičeva in Zajčeva 

(2012) menijo, da pri predšolskih otrocih zaradi kurikularnih načel ni dobro  spodbujati 

tekmovalnosti. Specifičnost otrokovega razvoja narekuje neenake sposobnosti enako 

starih otrok, celoten razvoj se še ni zaključil in primerjanje ni strokovno. Prav je, da otroci 
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spoznajo poraz, a ne na način primerjanja z drugimi, še posebej ne pri gibalnih 

dejavnostih. Dejavnosti programa Mali sonček morajo biti načrtovane tako, da spodbujajo 

uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroke spoštovati razlike med vrstniki. 

2.3.1 Strokovna utemeljitev programa Mali sonček 
 

Pri izbiranju nalog v gibalnem/športnem programu se upoštevajo naslednja strokovna 

izhodišča (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012): 

 Izbrane naloge se nadgrajujejo (od prve do četrte stopnje). 

 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, saj predstavlja začetek odpravljanja plavalne 

nepismenosti. 

 Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja procese skozi celo leto. 

 Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne 

sposobnosti (vzdržljivost). 

 Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo 

gibanja in ravnotežja, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni 

sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti. 

 Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive. 

 Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih 

športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti. 

 Program vključuje medpodročne povezave; z njim vplivamo na vsa področja 

otrokovega razvoja (na telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj). 

 Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev, saj lahko otroci večino dejavnosti 

izvajajo tudi doma.  
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2.4 Ravni gibalnega/športnega programa Mali sonček 
 

Gibalni/športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh: 

 Mali sonček (modri) – za otroke od 2. do 3. leta, 

 Mali sonček (zeleni) – za otroke od 3. do 4. leta, 

 Mali sonček (oranžni) – za otroke od 4. do 5. leta, 

 Mali sonček (rumeni) – za otroke od 5. do 6. leta. 

Vse štiri ravni se vsebinsko dopolnjujejo in povezujejo.  

Otroci za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo nalepko, ki jo prilepijo v knjižico. Program 

temelji na izbirnosti, kar pomeni, da mora otrok za pridobitev priznanja opraviti točno 

določeno število nalog, ki si jih izbere sam. Vzgojiteljica poskuša izvesti čim večje število 

nalog, če ji to dopuščajo materialne in kadrovske razmere. Po uspešno opravljenih nalogah in 

zaključeni stopnji otroci dobijo športni pripomoček in priznanje. 

Otroci, ki ne obiskujejo vrtca, lahko program opravljajo pri zasebnikih ali v okviru različnih 

društev in klubov. Še boljše je, če jih lahko v program vključi vrtec, ki se nahaja v bližini 

njihovega domovanja. 

Program je zasnovan tako, da je primeren tudi za otroke s posebnimi potrebami. Tem otrokom 

se naloge primerno prilagodijo, da jih  lahko uspešno opravijo (Videmšek, Stančevič in Zajec, 

2012). 

Problem diplomskega dela izhaja iz teorije, da je gibalni razvoj izredno pomemben v prvih 

letih življenja, in iz realne situacije, da se v ponujenih programih prva leta življenja 

sistematično izpuščajo. Menimo, da do tega prihaja zaradi nepoznavanja razvojnih posebnosti, 

nepoznavanja metod dela s tako starimi otroki in idej ter zaradi kadrovskih potreb, saj 

primanjkuje strokovnih delavcev, ki bi znali delati z njimi. Zaradi tega želimo v tem 

diplomskem delu prikazati možnosti razširitve enega od takih programov, in sicer 

gibalnega/športnega programa Mali sonček, tudi na otroke, stare od 1 do 2 let. 
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3 CILJI  
 

Skladno s predmetom raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

• analizirati vsebine obogatitvenega programa Mali sonček; 

• predstaviti mogoče rešitve za otroke, ki niso zajeti v program Mali sonček — modri; 

• ugotoviti, ali se lahko mogoče rešitve izvaja z otroki, starimi od enega do dveh let. 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

• Ali obogatitveni program Mali sonček daje možnost za vključevanje vseh otrok v 

vrtcu? 

• Ali obstajajo rešitve, ki bi vključevale otroke, stare od enega do dveh let, v 

program Mali sonček — modri? 

• Ali je prilagoditve programa Mali sonček – modri mogoče izvajati z otroki, starimi 

od enega do dveh let? 

5 METODE DELA 
 

Metoda 

Uporabili smo kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja, s katero smo 

preko akcijske raziskave na študiji primera ugotavljali, ali lahko najmlajše otroke vključimo v 

program Mali sonček – modri in katere prilagoditve so za to potrebne. 

Vzorec merjencev 

Študijo primera smo izvajali v Vrtcu Mengeš, v Enoti Gobica. Raziskavo smo opravili z 

otroki, starimi od enega do dveh let, ki so vključeni v heterogeno skupino od enega do treh 

let. 

Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili dve vrsti spremenljivk. Prva vrsta spremenljivk je predstavljala 

sistematično kvalitativno kritično analizo gradiva Mali sonček – modri, druga vrsta pa na 
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razvojni teoriji gibalnega razvoja postavljene primere gibalnih vsebin, primernih za eno do 

dvoletnike. 

Način zbiranja podatkov 

Podatke smo zbirali od septembra 2013 do maja 2014. V vrtcu smo izvajali naloge Malega 

sončka – modri v skupini, v kateri so otroci, stari od enega do treh let. Mlajšim otrokom smo 

naloge primerno prilagodili. S pomočjo videoposnetkov smo analizirali, ali so prilagoditve 

primerne zanje. S sprotno analizo dejavnosti smo ugotavljali potek in samo izpeljavo 

programa. Pozorni smo bili predvsem na to, ali so prilagoditve za mlajše otroke potrebne in če 

so, ali so  primerne in izvedljive. 

6 REZULTATI PROGRAMA MALI SONČEK – MODRI PRI 
OTROCIH, STARIH OD ENEGA DO DVEH LET 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zadali cilje in iz njih izpeljali  

raziskovalna vprašanja. Poiskali smo mogoče rešitve za otroke, ki niso vključeni v program 

Mali sonček, jih izvedli in analizirali njihov potek. 

6.1 Analiza vsebine programa Mali sonček – modri s predlaganimi prilagoditvami 
za otroke od prvega do drugega leta starosti 

 

Mali sonček je program, ki je sestavljen tako, da predvideva bodisi minimalne standarde 

bodisi cilje ali pa tudi večkratni proces. Razdeljen je na več enot znotraj posamezne starostne 

skupine. Program Modri ima 8 enot, od tega jih mora otrok zbrati vsaj 5, da si pridobi nagrado 

(športni pripomoček in diplomo). 

6.1.1 Modri planinec 
 

Otrok mora za opravljeno stopnjo opraviti štiri izlete. Za izlete štejejo daljši sprehodi v bližini 

vrtca, izleti z raznimi društvi in drugimi organizacijami, ki se jih otroci udeležijo s starši ali 

vzgojitelji. Dva sprehoda naj bosta izvedena kot daljša sprehoda v okolici vrtca, en jeseni in 

en spomladi, dva pa v vzpetem svetu, če je možno, lahko tudi izven kraja vrtca. Dva sprehoda 

in en izlet organizira vrtec, en izlet pa izvedejo starši. 



Vključevanje otrok, starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček – modri, diplomska 
naloga 

22 
 

Priporočljivo je, da se izleti izvajajo v različnih letnih časih in da  so med seboj čim bolj 

različni. Otroke naj vodi pot in ne cilj, zato naj bodo izleti izpeljani čim bolj domišljijsko. 

Izogniti se je treba asfaltiranim površinam in urbanim naseljem.  

Izlet naj vključuje vsaj dve uri bivanja na prostem, od tega vsaj trideset minut hoje. Med 

sprehodom lahko opazujemo okolico, drevesa, promet in tako uresničujemo tudi cilje z drugih 

področij Kurikuluma za vrtce. 

Z izleta, na katerega so se otroci odpravili sami s starši, naj starši prinesejo fotografijo ali žig 

z vrha vzpetine, kar spravimo v mapo Mali sonček – modri.  

Ko otrok opravi vse obveznosti, oba sprehoda in izleta, dobi nalepko, ki jo skupaj z 

vzgojiteljico nalepi v knjižico Mali sonček – modri pod rubriko Modri planinec (Videmšek, 

Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• dva krajša sprehoda v okolici vrtca (v pomladnem in v jesenskem času); 

• pohod na bližnji hrib ali vzpetino (vsaj ena ura bivanja v naravi); 

• pohod s starši (dogovor s starši, kam bodo otroci zmogli hoditi sami); 

• organiziranost izletov na čim bolj različne kraje;  

• povezovanje izleta ali sprehoda z različnimi dejavnostmi za motivacijo otrok 

(skriti zaklad, sprehod s košarico, iskanje pravljičnega junaka itd.); 

• pomembna vloga poti in njenega poteka, saj moramo biti pozorni tudi na to, da 

otroci uživajo ne glede na to, ali je cilj dosežen. 
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6.1.2 Igre brez meja 
 

Igre brez meja se izvajajo v popoldanskem času v kateremkoli letnem času v obliki igralne 

urice skupaj s starši. Vzgojitelj pripravi sklop družabnih gibalnih/športnih iger, ki jih otroci 

izvajajo skupaj s starši. Pri dejavnostih starši aktivno sodelujejo. Igre brez meja naj se izvajajo 

na zunanjih površinah vrtca. 

Igre naj imajo v ospredju gibalno komponento ne glede na to, da gre za preproste elementarne 

igre, pri katerih je potrebno upoštevati določeno pravilo. 

Otrok, ki se udeleži gibalnega popoldneva, prejme nalepko, ki jo skupaj z vzgojiteljico prilepi 

v ustrezno okence v knjižici (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do  2. leta so: 

• Igre naj usmerjajo izvirno postavljeni in varni športni pripomočki. 

• Pomembno je,  da pri igrah vsi sodelujejo.  
• Igre naj bodo preproste, brez dolgih navodil, in že sami pripomočki naj usmerijo 

delo. 
• Vrtec organizira gibalno popoldne s starši.  

• Igre naj bodo zastavljene tako, da bodo starši že iz njihovega poteka lahko razbrali 

navodila zanje. 
• V ospredju naj bodo naravne oblike gibanja pri premagovanju pisanih in spretno 

postavljenih preprek. 

6.1.3 Naravne oblike gibanja na prostem 
 

V okolici vrtca organiziramo športno dopoldne, v katerega vključimo naravne oblike gibanja. 

Pri izvajanju le-teh izkoristimo naravne ovire ter pripomočke in že postavljena igrala v okolici 

vrtca. Za otroke postavimo ustrezen poligon, ki vključuje tek po ravni in neravni površini, 

lazenje, plazenje, valjanje, skoke, poskoke itd.  
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Dejavnost naj bo organizirana tako, da bodo otroci sproščeni, da bodo v sami dejavnosti 

predvsem uživali in da jo bodo opravili po svojih zmožnostih. Gibalna dejavnost naj traja vsaj 

eno uro (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

ALI 

Dejavnosti na trim stezi 

Na igrišču pripravimo kratko trim stezo, ki jo obogatimo z zgodbo. Priporočljivo je, da trim 

stezo povežemo z zgodbo, ki otroke še dodatno motivira. Otroci naj skupaj z vzgojiteljem 

hodijo po stezi, iščejo vadbene kartončke s slikami in nalogami, ki jih je potrebno pripraviti za 

posamezno vajo. Vadbenih postaj naj bo vsaj 10, število ponovitev ni predpisano, ampak naj 

otrok naloge opravlja po svojih zmožnostih in glede na motivacijo. Naloge naj bodo 

enostavne, primerne starosti otroka, ter predvsem privlačne in zabavne.  

Ko uspešno opravi nalogo, otrok prejme nalepko in jo skupaj z vzgojiteljico prilepi v ustrezno 

okence v knjižici Mali sonček (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• Naloge naj bodo krajše in hitro izvedljive. 

• Priporočljivo je, da so postaje povezane s prepoznano vsebino (žival, pravljični 

junak). 

• Naloge naj vsebujejo naravne oblike gibanja, predvsem lazenje, plazenje, hojo, tek, 

skoke, nošenje (v, skozi, pod, čez, mimo ovir). 

• Otroci naj v dejavnosti vztrajajo in so pri tem čim bolj samostojni.           

6.1.4 Igre na prostem – pozimi 
 

Otroci se v okviru športnega popoldneva igrajo na snegu in s snegom. Izdelujejo sneženega 

moža, se kepajo, prenašajo kepe, ustvarjajo s snegom. Sankajo se po manjšem hribčku ali 

dričajo z lopatami, vendar le, če na terenu ni grbin. Otroci prejmejo nalepko, če aktivno 

sodelujejo pri športnem dopoldnevu. V primeru otrokove odsotnosti spodbudimo starše, da 

doma z otrokom preživijo popoldne na snegu in kot dokazilo prinesejo fotografijo. 
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ALI 

V primeru zelene zime se otroci igrajo z nestrukturiranim materialom, hodijo po kamenčkih, 

jih mečejo, s storžem poskušajo zadeti drevo, ponazarjajo odpadlo listje itn.  Otrok prejme 

nalepko, če aktivno sodeluje pri gibalnem dopoldnevu. V primeru otrokove odsotnosti starše 

spodbudimo, da se doma z otrokom odpravijo v gozd, izlet popestrijo z igrami in kot dokazilo 

prinesejo fotografijo (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. Leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• krajši čas bivanja na snegu (večkrat po pol ure); 

• igra s snegom in na snegu; 

• sodelovanje pri izdelovanju snežaka; 

• izdelovanje oblik (odtisov) v snegu (angelčki); 

• sankanje po bližnjem hribu ali vlečenje sani po ravni površini. 

6.1.5 Vožnja s poganjalčkom 
 

Otroci se po prostoru vozijo s poganjalčkom na štiri kolesa, gibanje lahko izvajajo ob ali po 

zarisani črti. Znati se morajo pravočasno ustaviti brez zaletavanja. Na poganjalčkih morajo 

imeti ustrezno opremo, to je čelada; poganjalček pa mora biti tudi varen in ustrezne velikosti. 

V tistih vrtcih, v katerih nimajo poganjalčkov, lahko vzgojiteljice otrokom ponudijo vozičke, 

da jih potiskajo pred seboj. 

Otrok, ki opravi nalogo, dobi nalepko, ki jo skupaj z vzgojiteljico prilepi na ustrezno mesto v 

knjižico (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• Otroci naj potiskajo pred sabo vozičke ali potisne igrače. 

• Otroci naj vozijo ob ali po ali med črtama.  

• Otroci naj se ustavijo ob ovirah in pustimo jih, da jih sami odpravijo.  
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• Otroci naj pri gibalni dejavnosti krepijo samostojnost pri uporabiraznih 

pripomočkov. 

6.1.6 Igre z žogo 
 

Otroci znajo izvajati najbolj osnovne dejavnosti z žogo, kot so: poigravanje z različnimi 

žogami in baloni, prenašanje  in metanje različnih žog, riževih vrečk, lovljenje kotaleče žoge, 

brcanje žoge, kotaljenje žoge z rokami.  Dejavnost naj bo organizirana v frontalni obliki. Ko 

otroci pokažejo, da spontano izvajajo omenjena gibanja, je naloga opravljena. Takrat otrok 

skupaj z vzgojiteljico nalepi nalepko na ustrezno mesto v knjižici (Videmšek, Stančevič in 

Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• Začetne dejavnosti naj bodo z milnimi mehurčki, ki jih otroci lovijo in pokajo. 

• Nadaljujemo z različnimi baloni, ki jih mečejo, odbijajo, nosijo, šele kasneje jim 

ponudimo različne žoge. 

• Otroci poskušajo ujeti, oz. zaustaviti kotalečo žogo, ki pride po tleh, nato po klancu    

(spreminjamo velikosti žog in naklone). 

• Otroci potiskajo žogo pred sabo. 

• Otroci se igrajo z žogami iz različnih materialov. 

• Otroci različne žoge nosijo v različne odprtine v škatli. 

6.1.7 Ustvarjanje z gibom in ritmom 
 

Otroci se gibalno izražajo na podlagi ilustracije v slikanici. Poznajo vsaj eno bibarijo in vsaj 

eno enostavno ljudsko rajalno igro, kjer se vsi otroci gibljejo enako.  

Ko otroci opravijo celotne naloge s področja plesa, dobijo nalepko, ki jo skupaj z vzgojiteljico 

nalepijo v knjižico (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 
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Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

• Otroci gibalno ustvarjajo na instrumentalno glasbo. 

• Poznajo in sodelujejo pri vsaj eni bibariji. 

• Poznajo vsaj eno enostavno ljudsko rajalno igro. 

6.1.8 Naravne oblike gibanja 
 

Otroci naj s pomočjo vzgojiteljic izvajajo naravne oblike gibanja, kot so: hoja, tek, lazenje, 

plazenje, plezanje, skoki, poskoki, valjanje, vzdigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, vesa.  

Za to nalogo lahko postavimo poligon, ki je sestavljen iz več polivalentnih blazin, orodij in 

športnih pripomočkov. Če vrtec teh sredstev nima, si lahko pri izvajanju naravnih oblik 

gibanja pomaga z improviziranimi pripomočki. Iznajdljivost naj bo vzgojiteljevo vodilo, da 

uporabi čim več naravnih oblik gibanja.  

Naloga je opravljena, ko otroci sproščeno izvajajo gibanja. Otroci usvojijo obliko gibanja – 

poligon. Po opravljeni nalogi dobijo nalepko, ki jo skupaj z vzgojiteljico nalepijo  v knjižico 

(Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Naloga vključuje otroke v starosti od 2. do 3. leta, ne zajema pa otrok v starosti od 1. do 2. 

leta. 

Prilagoditve za otroke v starosti od 1. do 2. leta so: 

 Vaja naj vsebuje naravne oblike gibanja, kot so: plazenje, lazenje, potiskanje, hoja ob 

opori. 

 Otrokom se ponudi več polivalentnih blazin in ovir, skozi katere lezejo. 

 Poligon naj vsebuje hojo ob opori, da se krepi samostojnost in spodbuja samostojna 

hoja. 

 Zahtevnost in število rekvizitov naj bodo primerni starosti in sposobnosti otrok (ne več 

kot 3 postaje). 

Pri analizi prilagoditev smo ugotovili, da je za otroke od prvega do drugega leta potrebna 

sprememba v metodah dela. Poudarili bi metodo igre, pri kateri otroci preko igre pridejo do 

cilja, ki si ga je zastavil vzgojitelj. Otrokom, starim od enega do dveh let, ne zastavljamo 
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ciljev. Prostor in pripomočke moramo postaviti tako, da otroke spodbudimo k gibanju in da 

le-ti s pomočjo pripomočkov in spodbudnega okolja dosežejo vzgojiteljev cilj. Prav tako ju je 

potrebno postaviti tako, da bo jasno, kaj od otrok pričakujemo, saj metode demonstracije, 

pojasnjevanja ali zgodbe drugače niso smiselne. Okolje za gibanje pa otrokom prilagodimo 

tako, da ga lahko omejimo, postavimo vanj pripomočke, ki spodbujajo določeno gibanje, 

izkoristimo nagib terena (kotaljenje), zmanjšamo število posameznih elementov, uporabimo 

nižje pregrade ali bolj živahne elemente (stožce v obliki figur), ponudimo več različnih 

elementov (npr. različne žoge, riževe blazinice in balone) itd. 

6.2 Predstavitev rezultatov mogočih rešitev  

6.2.1 Modri planinec 
 

Z otroki smo opravili dva daljša sprehoda. Enega v jesenskem času in enega v pomladnem 

času. Otrokom smo prilagodili čas hoje in dolžino poti. Jesenski sprehod smo opravili čez 

drevored do Harmonije in se po gozdni jasi mimo Oranžerije vrnili v vrtec. Pot je vključevala 

tudi manjši vzpon, ki so ga zmogli vsi otroci. Sprehod je trajal približno 45 minut.  Pomladni 

sprehod smo poimenovali »Sprehod s košarico«. Odpravili smo se na travnik pri šoli in na 

gozdno jaso. Otroci so raziskovali travnik in tisto, kar so na njem našli, dali v košarico. Pot je 

bila prilagojena najmlajšemu otroku skupine (skupini se je pridružil v januarju), da jo je tudi 

on zmogel sam prehoditi. Sprehod je trajal približno 45 minut. 

 
Slika 1: Jesenski sprehod 
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Slika 2: Na potep s košarico 

Izlet na hrib smo izvedli v začetku pomladi. Prilagodili smo dolžino poti in čas hoje. 

Vzgojitelji smo si zastavili, da je cilj hoja, ne vrh. Po zaključku smo menili, da sta bili dolžina 

in trajanje pohoda ustrezni. Otroci so opazovali okolico, uživali v hoji in se spodbujali pri 

opazovanju. V naravi smo bivali uro in pol, same hoje pa je bilo 40 minut. 

 
Slika 3: Izlet na hrib 

Ugotovili smo, da smo z ustreznimi prilagoditvami opravili nalogo in dosegli zadani cilj. 

Prilagodili smo čas in dolžino sprehoda oz. pohoda. Mogoče rešitve smo lahko izvajali z 

otroki, starimi od 1 do 2 let. 

6.2.2 Naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi 
 

Otroci so opravljali dejavnosti na trim stezi. Trim steza je vključevala deset postaj, pred 

katerimi so bile tablice z vajo, ki so jo nato opravili otroci. Vaje so bile prilagojene tako, da so 

vključevale naravne oblike gibanja in s tem pripomogle k razvijanju otrokovega ravnotežja.  

Naloge so bile kratke in povezane z zgodbo, ki so jo otroci poznali. Liki so jih nagovarjali k 

opravljanju naloge.  
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Slika 4: Dejavnost s postajami – 2. postaja 

 
Slika 5: Dejavnost s postajami – 4. postaja 

Števila postaj nismo manjšali, prilagodili pa smo zahtevnost vaj in čas izvajanja. Prilagoditev 

je bila primerna, otroci so vaje opravili v enakem času. Mogoče rešitve smo lahko izvajali z 

otroki, starimi od 1 do 2 let. 

6.2.3 Igre na prostem – pozimi 

Dejavnost smo izvajali na igrišču vrtca. Z otroki smo izdelovali snežaka, se kepali, ustvarjali s 

snegom in se gibali po snegu. Uporabili smo sani, ki so jih vlekli in potiskali. Otroci so s 

pomočjo vzgojiteljic izdelali snežaka. Na snegu smo bivali več kot eno uro.  

 
Slika 6: Izdelovanje snežaka 
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Slika 7: Potiskanje sani 

Pri tej dejavnosti je bila prilagoditev ta, da smo dejavnosti s sanmi izvajali na ravni površini, z 

vlečenjem in potiskanjem. Ostale prilagoditve niso bile potrebne. Mogoče rešitve smo lahko 

izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let. 

6.2.4 Vožnja s poganjali 
 

Otroci so se s poganjalčki vozili na igrišču vrtca. Izbirali so lahko med poganjalčki na dve 

kolesi in na štiri kolesa. Ponujene so jim bile tudi potisne igrače, voziček in plastična 

kosilnica. Gibanje so izvajali samostojno. Vozili so se po črti in se samostojno ustavljali. 

Preizkusili so se tudi na različnih površinah, kot sta trava in asfaltirana površina.  

Dejavnost je bila prilagojena tako, da so imeli otroci na izbiro več različnih poganjal in 

potisnih igrač.  

 
Slika 8: Vožnja s poganjali 
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Slika 9: Vožnja s poganjali ob črti 

Prilagoditve so bile izvedene tako, da so imeli otroci na razpolago več različnih pripomočkov. 

Potisne igrače smo jim ponudili z namenom, da spodbudimo dečka, ki še ne hodi samostojno. 

Mogoče rešitve smo lahko izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let. 

6.2.5 Igre z žogo 
 

Otrokom smo na igrišču vrtca pripravili spodbudno okolje. Uporabili smo pripomočke za igre 

z žogami. Dejavnost smo izvajali  z metodo igre. Otroci so imeli na razpolago košarkarski 

koš, gol in več različnih žog. Žoge so si podajali, jih brcali, metali, kotalili in prenašali. Prav 

tako so razvrščali žoge, manjše v majhno škatlo, velike v velik koš za žoge. Pripravili smo jim 

površino z odprtinami, v katere so vstavljali različne žoge (vstavljanka). 

 
Slika 10: Metanje žoge na koš 
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Slika 11: Kotaljenje žoge 

Prilagoditve so bile primerne in izvedljive, otroci so dejavnosti z žogami izvajali samostojno 

in skupinsko. Mogoče rešitve smo lahko izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let. 

6.2.6 Ustvarjanje z gibom in ritmom 
 

Z otroki smo izvajali plesno dejavnost prebujanja cvetlic ob instrumentalni glasbi. Otroci so 

ustvarjali z gibi. Plesali smo ljudske plese Peričice, Biba buba baja in Ringa raja. Bibarije so 

otroci spoznavali skozi celo leto in pokazali plese, kot so: Miška kaško kuhala, Miška in krt, 

Muha primaruha in Dežek pada. 

 
Slika 12: Gibalna igra 

Izvedli smo prilagoditev izvajanja na instrumentalno glasbo, ljudski ples in bibarije. 

Prilagoditev je bila primerna za mlajše otroke, ki gibanje lažje izvajajo ob pomoči glasbe, kot 

pa z opazovanjem slikanice. Mogoče rešitve smo lahko izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let. 
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6.2.7 Naravne oblike gibanja 
 

Otroci so gibanja izvajali na treh postajah, na katerih so bili pripravljeni poligoni. Poligoni so 

vsebovali polivalentne blazine, ovire za prestopanje in polkrožno lestev. Otroci so na ta način 

krepili ravnotežje in koordinacijo.  Vaje so bile kratke, poligoni pa so vsebovali po pet postaj. 

Prilagojeno je bilo število elementov, za vsako postajo poligona.  

 
Slika 13: 1. postaja poligona 

 
Slika 14: 2. postaja poligona 

Otroci so gibanje na poligonih izvedli z večkratnimi ponovitvami. Uporabili smo metodo igre. 

Mogoče rešitve smo lahko izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let. 
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6.3 Razprava in analiza izvedbe programa Mali sonček – modri  
 

Program Mali sonček vključuje otroke, stare od drugega do šestega leta, ne zajema pa otrok, 

starih od enega do dveh let. Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da je vključevanje otrok, 

starih od 1 do 2 let mogoče, če uporabimo primerne prilagoditve. Rešitev za vključevanje teh 

otrok se najprej kaže v načinu dela oz. v izbiri ustreznih metod. Vzgojitelj mora za to 

pripraviti ustrezno okolje, zmanjšati ali povečati prostor, pripomočke, čas, indolžino, da 

ustrezno usmeri dejavnost tako, da z njo otrokom zagotovi varnost, primerno obremenitev, 

zadostno število ponavljanj ipd. Stopnjo programa Mali sonček, primerno za otroke v starosti 

od 1 do 2 let bi poimenovali Mali sonček – vijolični. 

Kurikulum za vrtec (Bahovec, 1999) opozarja, da mora biti področje gibanja prilagojeno 

različnim potrebam, interesom in sposobnostim otroka, tako da optimalno prispeva k 

njegovemu razvoju in zdravju. Poudarja pomen vključevanja vseh otrok v gibalne dejavnosti. 

Gibalni programi izvzemajo otroke, stare od 1 do 2 let. Obdobje med prvim in drugim letom 

je ključnega pomena za otrokov gibalni razvoj in je izredno težko nadomestljivo. Pri otrocih, 

starih od enega do dveh let, je pomembna ustrezna metoda dela.  Ena izmed ustreznih metod 

pri mlajših otrocih je metoda igre. To v svojem prispevku predstavljata Cemičeva in 

Gregorčeva (2013). Opozarjata na uporabo in uvedbo te metode pri delu v vrtcu. Za otroke, 

stare od 1 do 2 let ne moremo uporabiti metod demonstracije, pripovedovanja, dajanja 

navodil. kako naj nekaj izvajajo, ter pojasnjevanja ipd. Mlajši otroci ne razumejo dolgih 

navodil, krajši čas vztrajajo pri dejavnostih in zanje doseganje cilja ni bistvenega pomena. 

Pomembno je, da ti otroci v dejavnostih uživajo, strokovni delavci in starši pa so tisti, ki jih z 

ustrezno metodo usmerijo do želenega procesno-razvojno zastavljenega cilja. Metodo igre 

lahko izvedemo s spodbudnim okoljem, ki ga pripravijo vzgojitelji, lahko pa tudi starši ali 

drugi strokovni delavci. Spodbudno okolje pripravimo tako, da različne pripomočke in orodja 

razvrstimo na takšen način, da z njimi spodbudimo otrokovo gibanje.  

Pri dejavnostih z žogami smo uporabili postavitev pripomočkov tako, da je le-ta otroke 

spodbudila h gibanju, brcanju, metanju in podajanju žog. Poudarili bi, da pri otrocih, starih od 

1 do 2 let ni najpomembnejši cilj, temveč potek in postopek dejavnosti. Cilj je samostojnost 

pri gibanju. 

Kot poudarjata tudi Videmškova in Kovačeva (2010) otrok pridobiva raznovrstne izkušnje 

zlasti z igro. Ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, je ustvarjalen, z 
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lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja. Preko igre in 

ustvarjalnosti doseže želeni cilj vzgojitelja.  

Pišot in Planinšec (2005) navajata, da spodbudno okolje otroke motivira k razvoju, medtem 

ko lahko revno okolje zavira otrokov razvoj. Poudarja se tudi vloga staršev, da otroka 

spodbujajo h gibanju in ga vključujejo v gibalne dejavnosti ter prosti čas, ki ga preživljajo z 

otrokom doma, namenijo gibanju in spodbujanju gibalnih dejavnosti. 

Videmškova in Pišot (2007) poudarjata pomen gibanja in navajata gibalni razvoj za enega 

najpomembnejših področij. Gibanje je otrokova primarna potreba, saj z njim  zaznava prostor, 

čas in okolico. Omogočanje otrokovega gibanja je vključevanje otroka v okolico ali njegova 

socializacija. Otrokovo gibanje je potrebno spodbujati od prvega dne. Samostojnost pri 

gibanju krepi otrokovo samozavest in spodbuja napredek v gibalnem razvoju.  

Skozi raziskavo smo ugotovili, da avtorji poudarjajo pomen gibanja, vendar se pri pripravi 

programov izogibajo otrokom v starosti pod dvema letoma. Takrat je treba programe pisati 

drugače. Tudi v ostali temeljni gibalni fazi bi bilo bolj smiselno, da programi ne bi bili 

zapisani z minimalnimi standardi (saj teh že dolgo ni več v Kurikulumu za vrtce), a večina jih 

je zapisana ravno na ta način. Ravno zaradi te vrzeli se v pedagoški praksi velikokrat dogaja, 

da vzgojitelji uporabljajo napačne metode.  Menimo, da  je za mlajše otroke še najbolj 

primerna metoda igre, ki jo omenjata le Cemičeva in Gregorčeva (2013). Če jo razumemo 

skozi celoten koncept »Igra – gibanje – razvoj«, lahko preko njega usmerjamo večino 

dejavnosti v predšolskem obdobju v vseh razvojnih obdobjih. Pomembno pa je, da je vsako 

obdobje pomembno, zato je treba pravila igre popolnoma spremeniti, saj so elementi včasih 

kognitivni, drugič pa izredno konkretni in gibalno-ustvarjali. Pri omenjenem konceptu je 

pomembno predvsem poznavanje in prepoznavanje zakonitosti otrokovega razvoja, saj 

koncept predvideva, da izvajalec pri načrtovanju izhaja iz otroka in se vanj vrača. 

Program Mali sonček zajema vsa področja otrokovega gibalnega razvoja in poudarja razvoj 

osnovnih gibalnih sposobnosti. Otroci se srečujejo z različnimi nalogami in oblikami dela. 

Skozi prilagoditve, ki smo jih izvajali z otroki, starimi od 1 do 2 let, smo ugotovili, da so bile 

naloge zanje primerne in da so v njih uživali. Uporabljali smo metodo igre in jim vseskozi 

ponujali spodbudno okolje. Število elementov smo prilagajali njihovim sposobnostim. 

Omenili bi še trim stezo, ki je težko izvedljiva v tej starostni skupini otrok. Sami smo jo 

nadomestili z metodo postaj. Na posameznih postajah so pravljični junaki otrokom preko 

problema dali gibalni izziv (npr. Sračje gnezdo (Najdemo skrito in zaprto sračje gnezdo in v 
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njem različne ukradene predmete: jajca, kuhalnico, igračo, kladivo ipd.).). Otroci izvlečejo 

predmete in jih uvrstijo tja, kamor menijo, da sodijo. Po različnih višinah in preprekah, 

zaprekah in materialu jih dajejo v, na, ob, pod ipd. (okolje je tako pripravljeno). 

Smiselno bi bilo v gibalne programe vključiti tudi otroke, stare od 1 do 2 let. V obdobju od 

prvega do drugega leta se otrok pri gibanju osamosvaja, zaradi tega je potrebno zanj 

pripravljati spodbudno okolje. Pri tem je nujno, da uporabimo prave metode dela. Vzgojitelj, 

ki načrtuje dejavnosti, mora izhajati iz otrokovega razvoja. Menimo, da bodo na tem področju 

še potrebne akcijske raziskave, da se bo začela pri gibanju uveljavljati metoda igre, za katero 

sedaj mnogi mislijo, da jo izvajajo, dokler je ne spoznajo.  
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7 ZAKLJUČEK  
 

Človekovo gibanje se prične že v predporodnem obdobju, se neprestano izpopolnjuje in se 

razvija vse do smrti. Razvoj je še posebej izrazit v prvih treh letih življenja.  Razvoj gibanja 

pa lahko vzgojitelji izpopolnjujemo z ustreznimi metodami ter z gibalno spodbudnim 

okoljem.  Skozi diplomsko delo smo ugotovili, da so pomembne ustrezne metode dela, ki jih 

uporabljamo za razvoj otrokovega gibanja. Za načrtovanje ustreznih dejavnosti pa moramo 

dobro poznati potek otrokovega razvoja ter značilnosti oz. specifike v posameznem obdobju.  

Ugotovili smo, da večina avtorjev programov gibalnega razvoja zajema otroke od drugega 

leta naprej in dejavnosti še vedno načrtuje ciljno (ter nekako zapiše minimalne standarde 

znanja). Vsi predstavljeni gibalni programi, ki smo jih povzeli v tem diplomskem delu, niso 

vključevali otrok pred drugim letom starosti. To pa pomeni, da je izvzeto obdobje, ko je za 

otroka gibalna izkušnja najpomembnejša. 

Skladno s cilji diplomskega dela smo raziskali, če je možno v gibalni/športni program Mali 

sonček – modri vključiti otroke, stare od 1 do 2 let. Z izvajanjem dejavnosti, ki smo jih  

ustrezno prilagodili, smo prišli do ugotovitve, da bi otroke lahko vključili v program. 

Prilagoditi je bilo potrebno metodo dela in okolje. Pri nalogah smo uporabljali metodo igre. 

Pri dejavnostih niso bili pomembni cilji, ampak je bil pomemben njen potek. Za vsako 

dejavnost je bilo potrebno pripraviti spodbudno okolje, ustrezno število vaj in ustrezne 

pripomočke. Termin gibalni/športni program bi spremenili v gibalni program, saj je pri 

mlajših otrocih v ospredju gibanje. Med njim je otrok v temeljni gibalni fazi, njegovo gibanje 

ima drugačen vpliv na razvoj in elementi športa so na takšni bazični ravni, da o športu še ne 

moremo govoriti. Otrok vstopi v športno gibalno fazo okoli sedmega leta starosti. Do takrat 

mora imeti že veliko gibalnih izkušenj, ki jih pridobiva le v interakciji z okoljem (s 

pripomočki, orodji …) in sovrstniki. Že zgodaj naj se navaja na pravila igre, da jih bo takrat, 

ko so pomembna pravila športne igre, hitro sprejel. V športni fazi je gibanje omejeno s 

podanimi pravili. V predšolskem obdobju pa je pravilo omejeno z gibanjem.  

V prihodnje bi v gibalni/športni program Mali sonček lahko vključili tudi otroke v starosti od 

1 do 2 let, program pa bi lahko poimenovali Mali sonček – vijolični. 
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