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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskovala uspešnost metode igre za učenje v predšolskem obdobju. 
Ob upoštevanju specifičnosti otrokovega razvoja proučujemo pomen igre v tem obdobju, saj 
strokovnjaki pogosto poudarjajo igro kot proces učenja, ki poteka v otroku, premalo pa pomen 
odraslega, ki vanjo vstopa kot soigralec. Z ustrezno vlogo v igri, ki ima smiselno postavljena 
pravila in temelji na ustvarjalnih rešitvah gibalnih in kognitivnih problemov, pa tudi na 
ustreznih in neustreznih socialnih in čustvenih rešitvah, ima vzgojitelj pri harmoničnem 
razvoju otroka pomemben pomen.     

Namen raziskave je bil na študiji primera ugotoviti, ali bi lahko po metodi igre razvijali 
družabnost, znotraj nje pa izbrane vrednote. Pri akcijski raziskavi smo ugotavljali  
neeksplanativnost metode igre pri razvijanju družabnosti in znotraj nje izbranih vrednot, in 
sicer v 2. starostnem obdobju predšolskih otrok. Študijo primera smo izvedli v skupini otrok, 
starih od pet do šest let. Projekt je potekal v vrtcu Mojca. Rezultate smo analizirali ob uporabi 
strokovne in znanstvene literature ter kritičnih analiz videoposnetkov izvedenih dejavnosti. 

Ugotovili smo, da mora vzgojitelj za izvajanje pedagoškega procesa po konceptu Igra-
gibanje-razvoj najprej spremeniti svoje poglede na učenje in poučevanje, dobro poznati 
otrokov razvoj, od njega pa tako delo zahteva nenehno prilagajanje in strokovno 
izpopolnjevanje. Spreminjanje iger s pravili v metodo igre je zahteven proces. Elemente 
metode igre, ki vključujejo ustvarjeno igralno okolje, aktivno vlogo izvajalca, sočasno 
aktivnost vseh otrok hkrati po njihovih željah, ki je zaradi dobro postavljenih pravil vsaj delno 
vnaprej načrtovana ter zato ustrezno zavarovana, je treba pogosto prilagajati tudi dnevnemu 
razpoloženju otrok. Področje družbe in gibanja smo združili tudi z drugimi področji, saj se je 
pokazalo, da ne moremo vplivati le na eno ali dve izbrani področji. Pri tem se pogosto kažejo 
razlike v metodah poučevanja, zato je sestavljanje metode igre še posebno zahteven proces. 
Ugotovili smo, da lahko spoznavamo izbrane vrednote z metodo igre v 2. starostnem obdobju 
le, če si ustrezno in dovolj široko postavimo procesnorazvojne cilje in znamo ustrezno 
odigrati svojo vlogo v igri.  

KLJUČNE BESEDE: vrednote, družabne igre, metoda igre, predšolski otroci 



SUMMARY 

In the thesis we researched the effectiveness of game-based learning in the preschool period. 
Considering specific child development, the importance of games is studied in this period as 
experts often stress the importance of games as a learning process happening within the child. 
The importance of an adult participating in the game as a teammate however is not stressed 
enough. An appropriate role of a teacher in a game that has meaningful rules and is based on 
creative solutions to physical and cognitive problems, as well as appropriate and inappropriate 
social and emotional solutions, is important for child's harmonious development. 
 
The purpose of the research was to determine, by means of case study, whether children could 
develop sociability through game playing, and selected values within it. Action research was 
used to determine unexplainabilty of the method of games in the development of sociability 
and selected values within the second age group of preschool children. The case study was 
carried out in a group of children aged five to six. The project took place in the kindergarten 
Mojca. The results were analyzed using technical and scientific literature as well as critical 
analysis of the recorded activities. 
 
We have come to a conclusion that in order to carry out the educational process with the 
concept of game-movement-development, teachers first need to change their views on 
learning and teaching. Furthermore, they need to have a good knowledge of child 
development, such profession also requires constant adaptation and professional development. 
Changing the game with rules into the method of game is a demanding process. Elements of 
the method of game, which include created game environment, active role of a teacher, 
simultaneous participation of all children according to their wishes, and which is partially 
planned in advance due to well-set rules and therefore appropriately protected, often need to 
be adjusted according to the daily mood of children. The scope of society and movement was 
combined with other areas, as we have determined that we cannot affect only one or two 
selected areas. There are variations in the methods of teaching, therefore developing a method 
of game is a particularly demanding process. The research also shows that it is only possible 
to learn about selected values through the method of games in the second age period if 
teachers set development process goals properly and sufficiently broad, and know how to play 
their role in the game. 
 
 
KEY WORDS: values, social games, method of games, preschool children 
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1 UVOD 
 

Otrok naj bi se že rodil z določeno dovzetnostjo oz. sprejemljivostjo. Planinšec in Pišot 
(2005) govorita o tem, da na otrokov razvoj vplivajo dejavniki okolja, lastne aktivnosti in 
dednost. Med dejavnike dednosti se uvrščajo tisti temelji, ki so otrokom prirojeni, okolje in 
lastna aktivnost pa sodelujeta pri nadaljnji gradnji oz. razvoju teh temeljev. Koliko se bodo 
torej otrokove prirojene dispozicije (dejavniki dednosti) razvile, je odvisno od njegove lastne 
aktivnosti in okolja, ki nanj vpliva. Okolje je lahko izkušenjsko bogato ali revno. Prvo 
imenujemo tudi spodbudno okolje, ki otroku omogoča lastno dejavnost in tako pozitivno 
vpliva na razvoj. Izkušenjsko revno okolje otroku ne omogoča enakih gibalnih (pa tudi 
drugih) dejavnosti in negativno vpliva na hitrost njegovega razvoja, ga celo zavira.  

Vsa področja razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so v predšolskem obdobju 
med seboj tesno povezana ter se v razvoju prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in napredek 
na enem področju vplivajo na spremembe in napredek na vseh preostalih področjih 
otrokovega razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). 

Celostnost razvoja je opaziti tudi pri rasti in razvoju, saj oba procesa potekata skupaj. Za 
oblikovanje zdravega življenjskega sloga je treba upoštevati vse te dejavnike. Pomembno je, 
da pri sistemu vrednot sodelujemo z otrokom, saj si ga otroci oblikujejo v celotnem procesu 
odraščanja. Pri tem so odraščajoči v socialni interakciji z odraslimi in vrstniki. Odrasli v tem 
procesu nastopajo v različnih vlogah in z lastnim zgledom, delom, motivacijo in sistemom 
vrednot vplivajo na izbiro življenjskega sloga otrok (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 
Šimunič, 2010). 

Otrok se v prvih letih življenja z gibanjem sporazumeva z okolico. Gibanje je za otroka 
učenje in je odziv na dražljaje, ki jih doživlja. Gibanje otroku omogoča celovito spoznanje 
sveta. V predšolskem obdobju je po mnenju različnih avtorjev (Broadhead, Howard, Wood, 
2010; Whitebred, 1996) igra najprimernejši način poučevanja in je za otroka zelo pomembna. 
Je naraven način prilagajanja otroka družbi odraslih, ki budi notranje potenciale otrok s 
čutnimi in lokomotornimi izkušnjami. Človek nasploh je igrivo bitje (Videmšek, Berdajs, 
Karpljuk, Štihec, 2003). 

Kot se procesi v razvoju prepletajo, se tudi področja v dejavnosti v vrtcu. V diplomskem delu 
sta področji gibanje in družba povezani v projekt. Pri tem so upoštevani načelo horizontalne 
povezanosti in cilji iz Kurikuluma za vrtce (1999). Za metodo poučevanja smo izbrali metodo 
igre, ki ne temelji na uveljavljenem načinu posredovanja znanja. Bistvo metode je, da vsem 
otrokom omogoča hkratno aktivnost, izhaja iz otrokove notranje potrebe po igri in gibanju, 
postavljene cilje razvija procesno in nedokončno, ker je otrok soigralec in s tem soustvarjalec 
v procesu. Vzgojitelj sestavi igro tako, da je cilj postavljen procesno, otroku omogoča 
ustvarjalnost pri rešitvi in ga k temu silijo problemsko postavljene naloge brez podanih 
rešitev. Vzgojitelj s podanimi pravili igre in ustrezno postavitvijo okolja ter prevzemom vloge 
v igri vodi proces kar najbolj naravno.  
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Vzgojitelj s problemsko postavljeno nalogo otroku omogoči iskanje rešitev. S tem spodbuja v 
otroku zmožnost čudenja in lastnega izhoda. Medtem ko pušča otrokovo izbiro, sam kot 
soigralec prevzame vlogo, ki igro lahko vodi. V diplomskem delu je na študiji primera 
proučena uspešnost metode igre pri razvijanju oz. nadgrajevanju vrednot.  

2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 CELOSTNOST OTROKOVEGA RAZVOJA 

 

»V predšolskem obdobju je otrokov razvoj celosten. Posamezna področja razvoja, kot so: 
telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno, se med seboj prepletajo. S spremembo na 
enem izmed omenjenih področij vplivamo na vsa ostala področja razvoja. Otrokovo 
doživljanje in dojemanje sveta temelji na dražljajih, ki izvirajo iz okolja in njegovega telesa 
ter iz izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Pestrost gibalnih dejavnosti pa se kaže 
v njegovi ustvarjalnosti pri različnih situacijah. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih 
letih življenja. Poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših 
gibalnih/športnih dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno 
voljno aktivnostjo. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 
vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti in veselja. Skozi gibanje, še zlasti igro, pa 
raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je namreč telo 
izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih. Otrok skozi različne 
gibalne dejavnosti usvaja osnovne oblike gibanja, razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti 
ter se postopno uči osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. Strokovnjaki zato poudarjajo, da 
naj v predšolskem obdobju otrok pridobi čim pestrejšo in širšo paleto gibalnih izkušenj, ki so 
osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem« (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 
Šimunič, 2010, str. 73). 

Tudi Pišot in Planinšec (2005) se strinjata, da izkušenjsko bogato okolje s primerno količino 
in kakovostjo ponujenih izkušenj v posameznem (zgodnjem) razvojnem obdobju pomembno 
vpliva na razvoj nadaljnjih predispozicij, ter dodajata, da imajo v tem izredno intenzivnem 
obdobju otrokovega dojemanja in spoznavanja sveta odločujočo vlogo način dela, pristop in 
odnos pri delu z otrokom.  

»Otroci so do pubertete najbolj dovzetni za spreminjanje, razvoj sposobnosti in znanj ter 
prilagajanje (adaptacijo) na okolje in njegove značilnosti. 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 trajne 
telesno-kulturne navade in najučinkoviteje se razvijajo gibalne sposobnosti. Usvojeni gibalni 
programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem (motoričnem) spominu. Bolj bo le-ta bogat, 
več informacij bo nudil in lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja« (Videmšek in 
Pišot, 2007, str. 20). 
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2.2 DEJAVNIKI OTROKOVEGA RAZVOJA 
 

Otrokov razvoj je celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in zorenjem funkcij v 
družbenem okolju. Razvojne spremembe se kažejo na količinski in kakovostni ravni, pri 
čemer se količinske spremembe izražajo v pogostosti in intenzivnosti vedenja, kakovostne 
spremembe pa v načinu, strukturi, vrsti in organizaciji vedenja (Zupančič, 2004). Celoten 
razvoj poteka na podlagi določenih dejavnikov. Ti delujejo v interakciji med dednostjo, 
okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo. Dejavniki, kot so rast in razvoj, zorenje ter izkušnje, 
ki si jih otrok pridobiva z lastno aktivnostjo in adaptacijo na okolje, odločilno vplivajo na 
dogajanje in spremembe v otroku. 

Cemičeva (2011) podrobneje opredeljuje te dejavnike razvoja. Rast se nanaša na povečanje 
števila in velikosti celic v telesu. To so kvantitativne spremembe, na katere ne moremo 
vplivati. Zorenje se nanaša na kakovostne spremembe v organizmu, ki omogočajo, da 
posameznik napreduje k višji stopnji delovanja. Zorenje naj bi bilo dedno pogojeno, kar 
pomeni, da je odporno proti vplivom okolja. Zakonitost zorenja je vnaprej določen vrstni red, 
hitrost pojavljanja (prehajanja med fazami razvoja) pa je pri različnih osebah različna. Na 
hitrost prehoda lahko vplivajo tudi izkušnje. Te se nanašajo na dejavnike okolja. Govorimo o 
vplivu na razvoj skozi proces učenja. Proces učenja lahko spremeni ali preoblikuje hitrost 
prehajanja med razvojnimi fazami. Učenje močneje vpliva na ontogenetske in filogenetske 
funkcije. Za filogenetske je značilen vrstni red pojavljanja in nanj ne moremo vplivati, lahko 
pa vplivamo na hitrost prehajanja med fazami. 

Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom. 
Rezultati učenja so: 

− navade: to so dejavnosti, ki jih opravljamo samodejno in z lahkoto, so stereotipne in 
avtomatizirane, zanje je značilno, da nastanejo spontano s pogojevanjem, lahko pa jih 
razvijemo namerno s posnemanjem in ponavljanjem; 

− spretnosti: to so sestavljene senzomotorične aktivnosti kot npr. drsanje, plavanje, 
kolesarjenje in drugo, za katere je značilno, da v procesu usvajanja nastajajo namerno, 
s kontroliranjem izvedb ter z utrjevanjem postaja dejavnost hitrejša, natančnejša, z 
manj napakami in avtomatizirana; ter 

− znanje, ki obsega informacije in odnose med njimi. Znanje usvojimo z razumevanjem 
gradiva.  

Pri razvoju se pojavijo spremembe zaradi medsebojnega učinkovanja posameznika in okolja. 
Gre za težnjo po razvoju in ohranjanju. Otrok ves čas npr. raste, pri tem pa poskuša ohranjati 
ravnovesje. S tem se prilagaja novim potrebam. Takšnemu procesu rečemo adaptacija (Cemič, 
2011). 
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2.3 GIBALNI RAZVOJ 
 

»Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski 
dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v 
razvoju, ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 
gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 
otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja. 
Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 
vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 
gibljivost, preciznost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti (lokomotorne, manipulativne in 
stabilnostne). Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, 
kar je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi. Genski dejavniki so odločilni za 
živčno-mišično zorenje, morfološke značilnosti, fizioloških značilnosti ter tempa rasti in 
zorenja. Med okoljskimi dejavniki pa imajo najpomembnejši vpliv predhodne gibalne 
izkušnje, tudi iz prenatalnega obdobja, pridobivanje novih gibalnih izkušenj« (Videmšek in 
Pišot, 2007, str. 38). 

2.3.1 FAZE IN STOPNJE GIBALNEGA RAZVOJA 

 

»V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v cefalo-kavdalni smeri, pri tem je otrok najprej 
sposoben nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem pa nog, ter v proksimo-distalni 
smeri, kar pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bližje 
hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih. Tako otrok postopno postaja sposoben nadzirati 
in učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 39). 

»Razvoj je povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Motorični razvoj poteka 
skozi različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno 
vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. Vsaka razvojna stopnja je na neki način 
rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Posamezne razvojne 
stopnje se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno dolgo. 
Zaporedje razvojnih stopenj je torej pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki je 
gensko pogojeno. Zaradi individualnih razlik pa se lahko posamezne razvojne stopnje 
pojavijo tudi v različnih starostnih obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja 
praviloma enak« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 18).  

Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju (Gallahue in Ozmun, 2006): 

Faze motoričnega razvoja Okvirno starostno obdobje Stopnje motoričnega razvoja 
REFLEKSNA GIBALNA 
FAZA 

prenetalno obdobje do 4. 
meseca 
od 4. meseca do 1. leta 
 

stopnja vkodiranja (zbiranja) 
informacij 
stopnja dekodiranja 
(procesiranja) informacij 

RUDIMENTALNA 
GIBALNA FAZA 

od rojstva do 1. leta 
od 1. do 2. leta 

stopnja inhibicije refleksov 
predkontrolna stopnja 
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TEMELJNA GIBALNA 
FAZA 

od 2. do 3. leta 
od 4. do 5. leta 
od 6. do 7. leta 

začetna stopnja 
osnovna stopnja 
zrela stopnja 

SPECIALIZIRANA 
GIBALNA FAZA 

od 7. do 10. leta 
od 11. do 13. leta 
od 14. leta  

splošna stopnja 
specifična stopnja 
specializirana stopnja 

 

REFLEKSNA GIBALNA FAZA 

»Refleksni gibi fetusa in novorojenčka predstavljajo prvo stopnjo motoričnega razvoja 
človeka. Refleks je vedenje, ki ga samodejno sproži določeni dražljaj (zvok, dotik, svetloba, 
sprememba telesnega položaja) in ga nadzorujejo subkortikalni možganski centri. Pri 
novorojenčkih opazimo 27 različnih refleksov, zgodnji naj bi imeli prilagoditveno funkcijo. 
Nekateri refleksi (npr. sesalni) novorojenčkom omogočajo preživetje, nekateri drugi pa so 
imeli prilagoditveno vrednost nekoč v evoluciji človeka« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 41). 

»Večina refleksov pri dojenčkih v prvih šestih mesecih izgine ali se postopno spreminjajo, saj 
ne predstavljajo več ustreznega vedenja. Prisotnost in moč refleksov ter njihovo izginjanje so 
pomembni pokazatelji nevrološkega in gibalnega razvoja« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 42). 

RUDIMENTALNA GIBALNA FAZA 

Rudimentalne gibalne sposobnosti so začetne, nepopolne motorične sposobnosti otroka. 
Rudimentalno gibalno fazo delimo na dve stopnji, in sicer: 

• STOPNJO INHIBICIJE REFLEKSOV (kmalu po rojstvu je gibanje vedno bolj pod 
nadzorom razvijajočega se korteksa, kar povzroči, da se vedno več refleksov inhibira 
in postopno izgine), 

• PREDKONTROLNO STOPNJO (pri otrocih okoli enega leta starosti opazimo že 
večjo natančnost in kontrolo gibanja; otroci se že naučijo pridobivati in obdržati 
ravnotežje, ravnanja z raznimi predmeti in gibanja v prostoru s precej veliko 
kontrolo). 

»V prvem mesecu življenja dojenčka lahko opazimo postopno pojavljanje spontanih ritmičnih 
gibov (brcanje, mahanje, zibanje), ki se pojavijo kot odziv na znane dražljaje in niso 
usmerjeni k cilju. Najverjetneje odraža nevrološko zorenje ter predstavlja gibanje, ki je bolj 
zapleteno kot preprosti refleksi in manj variabilno in fleksibilno kot kasnejše namerno 
gibanje« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 43). 

TEMELJNA GIBALNA FAZA 

»V tej fazi postaja gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Značilno za to fazo je, da otroci 
aktivno preskušajo ter raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti. Otroci odkrivajo 
in izvajajo različne gibalne spretnosti, najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu 
obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej stopnji, naj bi otroci obvladali večino temeljnih 
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gibalnih spretnosti. Za to potrebuje otrok spodbudno okolje, priložnost za dejavnost in učenje. 
Če otrok ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel 
v nadaljnjem gibalnem razvoju težave« (Gallahue in Ozmun, 2006; Videmšek in Pišot, 2007, 
str. 44). 

SPECIALNA (ŠPORTNA) GIBALNA FAZA 

»V tem obdobju začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje 
specializiranih športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj nadzirano, 
izpopolnjeno in hitro. Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne spretnosti postanejo bolj 
natančne, sestavljene, dovršene in se smiselno uporabljajo v vse kompleksnejših športnih in 
drugih gibalnih aktivnostih v vsakodnevnem življenju« (Gallahue, Ozmun, 2006; Videmšek 
in Pišot, 2007, str. 44). 

»Osnova za razvoj gibalnih spretnosti pa je intenziven razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, 
predvsem reakcijskega časa, koordinacije in hitrosti gibanja, ki potekajo v tem času. To 
obdobje je za otroke zelo pomembno in zanimivo. Otroci so aktivni v odkrivanju in 
kombiniranju različnih gibalnih vzorcev, navdušeni so zaradi vse večjih gibalnih 
zmogljivosti« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 45). 

2.3.2 GIBALNI VZORCI 
 

»Refleksni gibalni vzorci, ki se pri otroku razvijejo zelo zgodaj, se kmalu v naslednjih 
stopnjah razvoja tudi izgubijo, nekateri pa se ohranijo celo življenje. Med njimi so tudi taki, ki 
imajo pri učenju različnih športov velik pomen. To so stojno-gibalni (statokinetični) vzorci 
(vlečenje, potiskanje, sunek v telo, premik težišča telesa). Ti refleksni gibalni vzorci so 
osnova za nadaljni razvoj temeljnih gibalnih vzorcev (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, 
itd). Usmerjeni so predvsem v zadovoljevanje kvantitativne vrednosti gibanja, doseganje cilja, 
pri tem pa kakovost tega gibanja ni v ospredju« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 46). 

»Pri razvoju in vzgajanju otroka tudi s pomočjo gibalne dejavnosti ima izreden pomen 
spoznavanje in usvajanje različnih načinov gibanja, ki so v večini filogenetsko pogojena 
(pridobljena in značilna za človeka kot vrsto). To so temeljni gibalni vzorci: hoja, tek, lazenje, 
plazenj, itd., ki so v posameznikovi gibalni potrebi usmerjeni predvsem v zadovoljevanje 
kvantitativne vrednosti gibanja, doseganje cilja, pri tem pa kakovost tega gibanja ni v 
ospredju« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 46). 

»Druga, filogenetsko pogojena (značilna za človeka kot posameznika), pa so po večini 
naučena in usmerjena v zadovoljevanje kvalitativne vrednosti gibanja. Pri teh sta ob 
doseganju cilja pomembni tudi kakovost gibanja in proces doseganja cilja. To so sestavljene 
oblike gibanja z uporabo različnih pripomočkov in rekvizitov ter športi, ki se jih otrok 
postopoma nauči – kolesarjenje, plavanje, smučanje, drsanje, tenis ... » (Videmšek in Pišot, 
2007, str. 46). 
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2.3.3 GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROKA 

 

»Zelo pomemben segment gibalnega razvoja je razvoj gibalnih sposobnosti, ki sicer v daljšem 
obdobju poteka kontinuirano, čeprav so značilna občasna obdobja stagnacij in tudi upadanja 
sposobnosti« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 65).  

»V razvoju se otrok neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih, vse zahtevnejših 
gibalnih spretnosti, kar je v precejšnji meri pogojeno z ravnjo gibalnih sposobnosti. Višja ko 
je raven gibalnih sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje različnih gibalnih spretnosti. 
Gibalne sposobnosti so temelj za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, čeprav so tudi 
pomembne druge človekove sposobnosti in značilnosti. Razvoj na gibalnem področju 
zagotavlja otroku pridobivanje motorične kompetence, ki jih otroci v otroštvu visoko 
vrednotijo in pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja« (Pangrazi, 2000; 
Videmšek in Pišot, 2007, str. 66). 

»Tako kot je značilna celostnost (integrativnost) v celotnem razvoju otroka, tako je prisotna 
znotraj gibalnega prostora, ki opredeljuje gibalne sposobnosti otrok. Na splošno je za človeka 
značilno, da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih in funkcionalna sposobnost. 
Moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in preciznost ter vzdržljivost so 
sposobnosti, ki določajo učinkovitost posameznika pri realizaciji različnih gibalnih nalog, ob 
določenem prispevku ostalih dimenzij (socialnih, čustvenih in spoznavnih)« (Videmšek in 
Pišot, 2007, str. 66).    

KOORDINACIJA 

»Koordinacija je sposobnost za smotrno in harmonično uskladitev gibov v prostoru in času. 
Topološka delitev koordinacije je koordinacija celega telesa, rok, trupa, nog. Gre za 
sposobnost združevanja senzoričnih infomacij z gibalnim sistemom v optimalnem času 
(sprejem informacij, predelava, izdelava programa, izvršitev programa, zadrževanje 
informacij). Za razvoj koordinacije, zlasti v začetni fazi učenja gibalnih nalog s tega področja, 
so pomembni tudi nemotorični dejavniki: prostorska orientacija, vizualizacija, zaznavanje 
globine, oddaljenost predmetov, zaznavanje raznih oblik in likov, preceptivna hitrost, logične 
povezave (kognitivna dimenzija). Koordinirano gibanje se kaže v uskladitvi giba v prostoru in 
času. Dobre prostorske orientacije ni brez: zavedanje telesa (telesna shema), zavedanje smeri 
(zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj, levo, desno), zavedanje telesa v prostoru (obseg telesa v 
prostoru, projiciranje telesa v prostor). Pri časovni dimenziji so pomembni: sinhronost, ritem, 
zaporednost gibanja« (Cemič, 2011, str. 37).  

»Koordinacijska sposobnost je povezana z drugimi motoričnimi sposobnostmi, še zlasti z 
močjo, hitrostjo in ravnotežjem. Koordinacija nima pomembne vloge le pri pojmovanju 
motoričnega prostora, ampak je odločilna tudi za razvoj v celoti. Otrok z zmanjšanimi 
koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, neroden, vedno išče pomoč, počasi pridobiva 
nova gibanja, se slabo znajde v gibalnih situacijah in je negotov v svojih dejavnostih« (Cemič, 
2011, str. 38).  
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RAVNOTEŽJE 

»Sposobnost ravnotežja je ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 
kompenzacijskih gibov. Delimo ga na statično ravnotežje (ohranjanja ravnotežnega položaja v 
mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni bil moten ravnotežni organ) in dinamično ravnotežje 
(vzpostavljanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali v gibanju, ko je bil predhodno moten 
ravnotežni organ). Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira 
normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo moramo že pri mlajših otrocih začeti razvijati« 
(Cemič, 2007, 40). 

»Sposobnost ravnotežja je tudi pomembna v vsakdanjem življenju. S staranjem človeka se 
ravnotežje slabša, vendar ga lahko s primerno vadbo še dolgo ohranjamo na visoki ravni« 
(Videmšek in Pišot, 2007, str. 74).  

MOČ 

»Moč je sposobnost za učinkovito delovanje proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali zaradi 
želje po ohranitvi položaja telesa, za uporabo sile mišic« (Cemič, 2011, str. 43).  

»Pojavne (akcijske) oblike moči: eksplozivna (je sposobnost kratkotrajne, vendar maksimalne 
mobilizacije mišične sile, ki se kaže v pospešku telesa-v pomikanju telesa v prostoru ali 
delovanju na predmete v okolici v enoti časa), repetitivna (je sposobnost razvijanja mišične 
sile za ponavljajoča se enostavna gibanja, ki se nanašajo na dvigovanje ali premikanje 
določene teže. Pri tem gre za izotonično mišično kontrakcijo), statična (je sposobnost 
zadrževanja večje mišične izometrijske kontrakcije). Pri predšolskih otrocih moramo biti 
vedno pozorni, da z gibanjem pripomoremo k razvoju pravilne drže telesa. Moč ima 
dominantno vlogo pri večini gibalnih aktivnosti. Otroku praviloma primankuje moči za želena 
gibanja. To pomeni, da si majhen otrok z gibanjem razvija tudi moč, vendar moramo vedeti, 
da ni sposoben premagovanja naporov, če nima dovolj moči« (Cemič, 2011, str. 44). 

VZDRŽLJIVOST 

»Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako 
učinkovitostjo. Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa. 
Ločimo statično in dinamčno vzdržljivost, ki je lahko splošna (ne glede na vsebino gibalne 
aktivnosti) ali specifična (točno določena vsebina), aerobna (ob hkratni dobavi potrebnega 
kisika) ali anaerobna (deluje v kisikovem dolgu) ter vključuje različne mišične skupine 
(lokalna, regionalna, globalna). V zadnjem času namreč lahko veliko obolenj dihal pri 
predšolskih otrocih pripišemo prav slabi vzdržljivosti otrok. Če pod tem pojmom razumemo 
dobro delovanje srčno-žilnega in dihalnega sistema, potem torej lahko rečemo, da je dobro 
razvita sposobnost vzdržljivosti prvi pogoj za dobro zdravje« (Videmšek in Pišot 2007, str. 
80). 

Druge motorične sposobnosti (hitrost, preciznost in gibljivost) v predšolskem obdobju (v 
temeljni gibalni fazi) se še ne izrazijo. Ker se poglavitna gibanja šele razvijajo, je hitrost 
njihove izvedbe vezana na koordinacijo, in ne na motorično sposobnost hitrost. Enako velja 
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tudi za preciznost. Pri gibljivosti pa velja, da je otrok maksimalno gibljiv in zato ne potrebuje 
posebnega vpliva. Poleg tega je tudi vadba z gimnastičnimi vajami strokovno neutemeljena, 
saj so gimnastične vaje nekaj novega in se zato prezentirajo bolj v koordinaciji kot v 
gibljivosti.  

2.4 KOGNITIVNI RAZVOJ 
 

»Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 
presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 
odločanje in učenje (Marjanovič Umek, 2004). Otrok jih uporablja pri pridobivanju znanja, 
hkrati pa mu omogočajo, da se zaveda okolja, ki ga obdaja. Znanih je več teorij kognitivnega 
razvoja, ki proučujejo strukturo in razvoj miselnih procesov« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 
26).  

Med najbolj znanimi je Piagetova (Piaget in Inhelder, 1998) teorija kognitivnega razvoja, po 
kateri poteka razvoj v štirih stopnjah. Vsaka stopnja je celota, ki ima svoje posebnosti, zato jih 
ni mogoče preskočiti. Ko otrok v razvoju preide na višjo stopnjo, se na nižjo navadno ne 
vrača več. Med posameznimi stopnjami so pogosto prehodna obdobja.  

Prva je senzomotorična stopnja, ki traja vse do drugega leta starosti. Zanjo je značilno, da 
otrok spoznava in razumeva svet prek gibalnih in zaznavnih dejavnosti. Druga je 
predoperativna stopnja, ki se deli na obdobji simboličnega in intuitivnega mišljenja ter je 
značilna za otroke od drugega do sedmega leta starosti. V tem času se kakovostno spremeni 
mišljenje v pomenu rabe simbolov, predstav in pojmov. Mišljenje postaja čedalje bolj 
ponotranjeno. Kot tretja se pojavlja konkretnooperativna stopnja, ki traja povprečno do 12. 
leta starosti. Za to obdobje je značilno, da je otrok že sposoben logično misliti, vendar le na 
konkretni ravni, pri tem se konkretne operacije nanašajo na neposredne objekte in subjekte v 
okolju. Med 12. in 15. letom traja formalnooperativna stopnja, v kateri se razvije abstraktno in 
hipotetično mišljenje, ki ni več omejeno na konkretne primere (Piaget in Inhelder, 1998).  

Kognitivni razvoj poteka pod vplivom različnih dejavnikov, najpomembnejši so biološko 
zorenje, izkušnje iz okolja, socialna transmisija (edukacija) in uravnoteženost (Horvat, 1983). 
Piaget navaja, da je zrelost pogoj, da se pri otroku ob primernih spodbudah iz okolja razvija 
višja kakovost mišljenja oziroma, da se razvijajo miselne sposobnosti (Marjanovič Umek, 
Zupančič, 2004). 

Po Piagetu poteka kognitivni razvoj v procesu miselne organizacije, adaptacije in 
uravnoteženja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). V razvoju se spreminjajo miselne sheme, 
ki se iz motoričnih akcij postopno spremenijo v mentalne operacije. Miselne strukture se 
spreminjajo zaradi adaptacije, ki poteka v interakciji z okoljem. Adaptacijo tvorita dva 
procesa, to sta asimilacija in akomodacija. Asimilacija je proces predelave novih informacij in 
njihovo vključevanje v že obstoječe strukture, akomodacija pa je prilagoditev že obstoječih 
struktur novim informacijam (Horvat, 1983). Oba procesa potekata hkrati, interakcijo med 
njima pa imenujemo uravnoteženje. Oblikovanje miselnih struktur tako poteka na podlagi 
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mehanizma vzpostavljanja ravnotežja, ki predstavlja interakcijo med mišljenjem in realnostjo, 
ko se posameznik prilagojeno odziva na dražljaje iz okolja (Marjanovič Umek, Zupančič, 
2004). 

»Podobno kot na ostalih razvojnih področjih, tudi kognitivni razvoj ne poteka neodvisno, 
temveč je povezano z motoričnim in s čustveno-socialnim razvojem. Kagan (1971; Horga, 
1993) ugotavlja, da je razvoj kognitivnih sposobnosti otroka nujen za razvoj motoričnih 
potencialov, kar utemeljuje z dejstvom, da določena stopnja razvoja kognitivnih struktur 
pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti. Po drugi strani pa so 
kognitivni procesi na tako zapleten način tkani v kontekst otrokove motorike, da gibalna 
dejavnost zagotovo aktivira tudi kognitivne funkcije. Zato so za otroka v razvoju zelo 
pomembne motorične in druge problemske izkušnje, ki imajo še posebej v prvih šestih letih 
življenja neprecenljivo vrednost. Mnogi drugi raziskovalci prav tako poudarjajo hkraten in 
neločljiv razvoj kognitivnih in motoričnih procesov« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 26). 

2.5 ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ 
 

»Čustveni in socialni razvoj sta tesno povezana, zato ju pogosto obravnavamo skupaj, hkrati 
pa se tesno povezujeta z drugimi razvojnimi področji. Razvoj na čustveno-socialnem področju 
je v obdobju zgodnjega otroštva zelo razgiban« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 27). 

»Na otrokov čustveni razvoj vplivajo različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in 
pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi ter otrokova samodejavnost (Zupančič, 1994). Otrok 
je sposoben izražati čustva že od rojstva naprej. V otroštvu doživlja in izraža različna čustva, 
kot so veselje, jeza, strah, anksioznost, zaskrbljenost, ljubosumnost in naklonjenost. Čustva 
postajajo v razvoju vse bolj diferencirana, hkrati pa narašča sposobnost čustvenega izražanja 
in obvladovanja ter prepoznavanja čustev pri drugih. Prehodi med različnimi čustvenimi stanji 
so pri otrocih zelo hitri. Z razvojem se spreminja moč doživljanja in izražanja čustev, 
predvsem se pa v zgodnjem otroštvu izpopolnjuje nadzor nad izražanjem čustev, ki postopno 
postaja vse bolj uravnovešeno in socialno sprejemljivo (Kavčič in Fekonja, 2004). Otrok se na 
različne dražljaje odziva enako, ne glede na njihovo pomembnost. Z odraščanjem se postopno 
zmanjšuje intenzivnost čustvenih odzivov, pogostost izražanja čustev, prehodnost čustev, 
spreminja pa se tudi intenzivnost čustev. V otroštvu so individualne razlike v čustvenem 
odzivanju večje« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 28).  

»Otrok v zgodnjem otroštvu spontano izraža različna pozitivna in negativna čustva. Pogosto 
izraža čustvo veselja, ki ga spremljajo smeh, sprostitev in tudi intenzivni gibalni odzivi. 
Izražanje veselja je za druge ljudi privlačno, zato veliko prispeva k prijetnemu vzdušju v 
skupini in vzbuja pozitivne reakcije pri drugih, s tem pa vpliva k pozitivnemu 
samovrednotenju (Kavčič in Fekonja, 2004). V zgodnjem otroštvu so pogosta tudi negativna 
čustva, predvsem strah, jeza in zaskrbljenost. Z odraščanjem se strah postopno zmanjšuje, saj 
se otrok vse bolje prilagaja na okoliščine, ki izzovejo strah. Vse močneje pa se izražata 
anksioznost in zaskrbljenost. Stalna prisotnost nekaterih negativnih čustev lahko slabo vpliva 
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na motorični, kognitivni in socialni razvoj« (Zupančič, 1994; Pišot in Planinšec, 2005, str. 
28).  

»Za socialni razvoj je značilno, da otrok po tretjem in četrtem letu starosti vse več časa preživi 
z drugimi otroki, vse manj pa z odraslimi. V zgodnjem otroštvu otroci razvijajo nove oblike 
socialnih interakcij in socialnih kompetenc, predvsem pri razvijanju sposobnosti 
komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov (Brownwell in 
Carriger, 1990). Otroci v zgodnjem otroštvu prehajajo iz obdobja egocentrizma v obdobje 
empatije« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 28).  

»Otrokovo socialno okolje se v zgodnjem otroštvu vse bolj širi in sega med vrstnike v vrtcu in 
bivalnem okolju. Skozi različne dejavnosti v skupini otrok spoznava pravila vedenja in 
medsebojnih odnosov. Vključevanje otrok v skupine je odvisno tudi od socialnih spretnosti 
komuniciranja in navezovanje stikov. Razlika med spoloma se v otroštvu kaže predvsem v 
tem, da so dekliške skupine manjše in zaupnejše, fantovske pa številčnejše in bolj odprte do 
drugih (Durkin, 1995). Skupina, v katero je otrok vključen mu vedno bolj zagotavlja bolj 
čustveno varnost v nepredvidljivih, novih situacijah« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 28).  

»Otrok se vključuje v vrstniške skupine, v katerih razvija socialne kompetence in 
samopodobo, kar se dogaja predvsem v kontekstu igre. V zgodnjem otroštvu se otrok 
vključuje v individualno, vzporedno, asociativno in sodelovalno igro (Howes in Matheson, 
1992). Igra omogoča otrokom komuniciranje, vzpostavljajo se različne situacije, pri katerih se 
otrok uči nadzorovati svoje vedenje, izražati čustva in sodelovati z drugimi. Otrokova igra je 
v otroštvu zelo pogosto gibalne narave. S sodelovanjem v gibalnih igrah se lahko dosežejo 
številni pozitivni učinki na otrokov čustveno-socialni razvoj, predvsem v smislu čustvenega 
dozorevanja, pridobivanja socialnih spretnosti, medosebne interakcije in privlačnosti, hkrati 
pa se razvijata otrokova samopodoba in samospoštovanje« (Grineski, 1996; Pišot in 
Planinšec, 2005, str. 29).  

2.6 PSIHOMOTORIČNO UČENJE – ZNANJE IN SPOSOBNOSTI 
 

V prejšnjih poglavjih je zapisano, da so rezultati učenja navade, spretnosti in znanje. Učenje 
pa je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj. Terminološko še niso poenotene in 
postavljene vse definicije o učenju, zato je zdaj navedena ena izmed definicij 
psihomotoričnega učenja. 

»Motorično učenje je proces postopnega prilagajanja gibalnega ustroja na racionalno izvedbo 
novega gibanja. Rezultati motoričnega učenja so gibalne spretnosti (realizacija motoričnih 
informacij). Le-te se poimenujejo kot z učenjem pridobljene osnove za pravilno izvedbo 
gibalne dejavnosti« (Pistotnik, 2003; Videmšek in Pišot, 2007, str. 95).  

»Otrokov gibalni razvoj poteka na osnovi prirojenih dispozicij, na katere v nenehni interakciji 
z okoljem v procesu psihomotoričnega učenja vplivajo na nove izkušnje. Vsaka najmanjša 
sprememba gibanja, v drugem prostoru, na drugačen način, z drugim pripomočkom ... pomeni 
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novo izkušnjo in s tem novo pridobitev v bazi gibalnih programov. Ves ta proces učenja 
poteka skozi določene faze, ki jih ne moremo prehitevati« (Rajtmajer, 1988; Videmšek in 
Pišot, 2007, str. 95). 

»Po predhodnem opazovanju in prilagoditvi, adaptaciji, sledi začetna vadba do usvajanja 
grobe oblike izvedbe gibanja. Tej sledi nadgradnja do usvajanja in avtomatizacije sestavljenih 
oblik gibanja (osnovna vadba) in popolnega obvladovanja ter zahtevnih gibanj v različnih 
okoliščinah (zaključna vadba). Posebno vlogo in pomen imata med temi fazami ravno faza 
adaptacije in osnovna faza. In ravno ti dve fazi zelo radi preskakujemo ali pa se jim ne 
posvečamo dovolj in z otrokom začenjamo prezgodaj z usvajanjem tehnike. Ko je ta v grobem 
osvojena, od otroka že zahtevamo izvedbo zahtevnih oblik v zahtevnih okoliščinah. Preskok v 
razvoju gibalnih sposobnosti pri otroku ni mogoč, zato je postopnost v izboru gibalnih nalog 
in zahtevnosti izbranih vsebin nujno potrebna. Celostnost otrokovega razvoja pa zagotavlja, 
da se z usvajanjem znanj pridobivajo in razvijajo tudi potrebne gibalne sposobnosti in 
obratno« (Pišot in Videmšek, 2004; Videmšek in Pišot, 2007, str. 95).  

»Za obvladovanje določene športne dejavnosti so torej potrebna gibalna znanja, ki se jih 
človek lahko nauči v različnih obdobjih. Pridobivanje gibalnega znanja ali pojem motoričnega 
učenja oziroma vadbe lahko na kratko definiramo kot proces oblikovanja gibalnega vzorca za 
tekoče in skladno izvajanje motorične naloge. Psihološko-fiziološko gledano, se motorično 
učenje ne razlikuje od drugih oblik učenja. Največjo vlogo ima centralni živčni sistem. Učenje 
motoričnega znanja predstavlja intelektualno nalogo, ki v veliki meri odvisna od psiholoških 
procesov pozornosti, pomnjenja in reševanja problemov, odvisnih od vrste procesov obdelave 
podatkov v centralnem živčnem sistemu« (Horga, 1993; Videmšek in Pišot, 2007, str. 96).  

2.7 METODA IGRE 

2.7.1 IGRALNO OKOLJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Strokovnjaki se še vedno niso poenotili o pomenu igre. Nekateri jo poudarjajo bolj, drugi 
manj. Še posebno je pereče njeno razumevanje kot metode poučevanja. Zaradi nepoznavanja 
metode jo mnogi zavračajo, drugi pa trdijo, da jo izvajajo, dokler ne spoznajo, da nimajo 
pravega znanja o njej. Igra je tista dejavnost otrok, ki je prepletena z razvojem in procesom 
učenja. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je igra tista dejavnost, ki na najbolj 
naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. V igri se v otrokovih dejavnostih 
prepletejo in povežejo različna področja Kurikuluma, kar je za razvojno stopnjo in način 
učenja v tem starostnem obdobju smiselno in utemeljeno. Kljub temu pa igra ni isto kot 
metoda igre. 

Cemičeva (2006) ugotavlja, da so kljub strinjanju veliko avtorjev o opredelitvi in ustreznosti 
igre za otrokov razvoj in edukacijo še vedno pomanjkljivosti pri takšnem poučevanju. 
Avtorica poudarja problem, ki se skriva za pojmom igralno okolje. Igralno okolje zahteva isto 
igro učenca in učitelja, vendar z različnima vlogama. Hkrati pa to za učitelja pomeni tudi v 
sebi sprejeto, drugačno pojmovanje ključnih pojmov edukacije (igra, učenje, poučevanje). Le 
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tako se ustvari možnost, da je lahko edukacija izpeljana v igralnem okolju, ki ga otrok 
sprejme, s čimer so ohranjene vse prednosti, ki jih ima igra pred drugimi načini učenja. 
Poučevanje z igro je izredno zahteven, kompleksen strokovni proces, ki pa družbeno, 
strokovno in znanstveno ni ustrezno vrednoten. 

2.7.2 IGRA IN METODA IGRE 

 

Veliko avtorjev opredeljuje in opisuje igro, vendar si teorije nasprotujejo ali so postavljene iz 
tako različnih zornih kotov, da ni jasne opredelitve igre otrok. Marjanovičeva in Zupančičeva 
(2001) sta namesto opredelitve napisali: »Vse opredelitve kažejo, da je igra brezmejna 
(neskončna) in da variira v celovitosti. Igra reprezentira otrokov kognitivni, socialni, 
emocialni, gibalni razvoj ter povezave med vedeti in ne vedeti, aktualnim in možnim, 
verjetnim in neverjetnim. To je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo, med logiko in absurdom, med varnostjo in tveganjem.« 

Vsaka igra ima pravila, s katerimi so določeni elementi, okvir (okolje) in cilj igre. Pri igri je 
pomembno samo dogajanje, ne pa izid. Poudarek je na lastnem kombiniranju elementov v 
danem okvirju, s katerim otrok pride do cilja igre, ki je pravzaprav poglavitni aktivator igre 
(Cemič, 2006).  

V zgodnjem obdobju vsaka igra vsebuje gibanje in vsako gibanje pomeni učenje. Igra nam 
omogoča, da prepoznamo procese, ki se dogajajo v otroku, in nam omogoča, da z njo vodimo 
proces v želeno smer. Igra, zaradi kompleksnih interakcij, težko preide v način poučevanja. 
Igra nasprotuje vodeni aktivnosti, ki pa je v ospredju pri procesu poučevanja. Vsak otrok 
elemente igre povezuje po svoje, kar je razvojno in osebno pogojeno (Cemič, 2006). 

2.7.3 UČENJE 

 

Učitelj ima najmočnejši mogoč vpliv na spreminjanje dejavnosti učenca s procesom učenja, ki 
je kontinuiran, sestavljen, integrativen proces in poteka vse življenje z različno kvaliteto in 
kvantiteto. Ljudje sprejemamo celotno okolje s čutili, odzivamo pa se z gibanjem (v najširšem 
pomenu besede, ki vključuje tudi govor). Vhodne informacije dobimo z dražljaji, ki v čutilih 
povzročijo občutke, ti se selektivno prenesejo v centre, v katerih poteka bolj ali manj 
kompleksna obdelava, ki proizvede zaznave in odgovore. Zaznava je osebna predelava 
občutkov in je pogoj za pridobivanje predstav in pojmov (Cemič, 2006). 

Kremžarjeva in Petelin (2001) sta zapisala, da obdelava dražljajev pomeni učenje, poteka v 
možganih brez naše zavesti. Njihove kakovosti nam omogočajo zaznavanje okolja. 

Učenje je vezano na zaporedje razvoja, ki je vrojeno. V razvoju se najprej pojavijo refleksni 
gibi, ki se nadgradijo v zavestna oz. hotena gibanja. Refleksna in nato hotena gibanja sprožijo 
prvo spreminjanje dejavnosti z lastnim telesom zaradi pogojev okolja. Proces učenja je grajen 
na učnih izkušnjah ravnotežja, dotika in globinskega (kinestetičnega) občutenja. Vsa ta tri 
področja so tesno povezana z gibanjem. Gibanje ima vlogo dražljaja in odgovora. Ustrezna 
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aktivacija gibalnega ravnotežja ugodno učinkuje na čustva in je čedalje bolj cenjen element 
pri učinkovitem učenju. Rezultat učenja je dejstvo. To dejstvo ni pravilno ali nepravilno, je pa 
podlaga za razmišljanje učitelja oz. vzgojitelja o otrokovem funkcioniranju ter usmerja k 
snovanju nadaljnjega poučevanja (Cemič, 2004).  

2.7.4 POUČEVANJE – USTVARJANJE IGRALNEGA OKOLJA 

 

Poučevanje otrok bi moralo temeljiti na načrtovanju okolja, ki bi otroka potegnilo v njegovo 
igro, kar pa nasprotuje uveljavljenemu načinu. Pri poučevanju ne smemo prezreti bistvene 
značilnosti otroške igre. Planiranje igre otrok je zelo zapleten, strokovno izredno zahteven 
proces, ko načrtujemo sistem dejavnikov, ki bodo z igro uresničili naš načrtovani cilj. Ta 
proces mora pri otroku sprožiti spontano raven delovanja z dovolj aktivnosti, svobode in 
uživanja, pri učitelju pa mora potekati na zavestni ravni, ki zahteva sprotno spremljanje, 
ovrednotenje in iskanje optimalnih sprememb za dosego postavljenega cilja. Pri vodenju mora 
biti učitelj v igri soigralec, če želi vplivati na igro, in to je edini način, da vpliva na proces 
(Cemič, 2006). 

2.7.5 KONCEPT IGRA-GIBANJE-RAZVOJ 

 

Široko postavljen koncept igra-gibanje-razvoj, ki izhaja iz otrokovega razvoja, upošteva vsa 
načela in globalne cilje kurikuluma za vrtce, hkrati pa temelji na učenju pred poučevanjem in 
na vključevanju otrok v dogajanje z npr. vlogami v igri. Vzgojitelju zagotavlja s primerno 
postavljenim okoljem ali prevzemom ustrezne vloge v igri nevsiljivo in strokovno vodenje 
procesa. Koncept od izvajalca zahteva poznavanje in prepoznavanje otrokovega razvoja in 
nenehno prilagajanje. Vse to ga vodi v stalno strokovno izpopolnjevanje in spreminjanje sebe 
in svojih subjektivnih teorij o učenju in poučevanju (Cemič in Gregorc, 2013). 

Različni strokovnjaki imajo pomisleke o tem, da je učenje lahko igra v celotnem 
izobraževanju. Najdrznejši pa so prepričani (Cemič, 2004), da je ravno igra, ki funkcionira z 
dobrimi pravili in daje možnost ustvarjanja, igranja, spreminjanja, sodelovanja tisto, kar je 
temelj za učenje v vseh obdobjih življenja. Le nerazumevanje otrokovega razvoja potrjuje 
izjavo: »Nehaj se igrati. Pojdi se učit.« (Cemič in Gregorc, 2013). 

Cemičeva in Gregorčeva (2013) termin metoda igre izenačujeta z metodo dela, saj gre za 
način poučevanja. Metode dela, ki veljajo za klasično poučevanje, so demonstracija, pogovor, 
pojasnjevanje ... Poudarjata, da v predšolskem obdobju s temi metodami ni smiselno, ni 
strokovno, pa tudi ni mogoče ustrezno vplivati na učenje. V tem obdobju naj učenje po 
njunem mnenju poteka z igro in igrivo postavljenim okoljem. Pri tem mora vzgojitelj prevzeti 
lik v igri in biti vanjo aktivno vključen, saj lahko le tako spreminja in nadzoruje dogajanje, 
hkrati pa otrokom pušča popolno participacijo, ustvarjalnost, možnost izbire, različne 
zaključke, kljub temu pa vodi proces na visoki strokovni ravni. 
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Organizacija gibalnih dejavnosti po konceptu zahteva od vzgojitelja dobro pripravo okolja, ki 
otroka sama usmerja v točno določene in hkrati ustvarjalne rešitve problemov, pravila igre pa 
mu skozi odličen problem v zgodbi daje možnosti za dosegljive in spreminjajoče se cilje 
(Cemič in Gregorc, 2013). 

Od leta 2001 do 2013 je Cemičeva v sodelovanju z Gregorčevo in vrtcem Marjetica v 
Ljubljani izpeljala akcijsko raziskavo na podlagi uvajanja novega kurikula in koncepta. 
Ugotovitve so pokazale, da koncepta ne moremo vpeljati, če ne poznamo in ne spremenimo 
sebe, svojih subjektivnih teorij, svojih navad, spretnosti in znanj. Nato potrebujemo dobro 
poznavanje otrokovega razvoja, odlično poznavanje kurikularnih področij, ciljev in 
metodičnih enot za uresničevanje teh ciljev. Vse to moramo vključiti v organizacijo igre in 
okolja (Cemič, 2004; Cemič in Gregorc, 2013). 

2.8 MEDPODROČNO POVEZOVANJE 

2.8.1 POVEZOVANJE VSEBIN  

 

Kurikulum poudarja, da otroci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi glede na želje, 
interese, sposobnosti, razpoloženje. Vendar pa gre za izbiro med alternativnimi dejavnostmi 
in vsebinami, in ne za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in ne 
aktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro. 

Kurikulum zelo poudarja povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu (gibanje, jezik, 
narava, družba, umetnost in matematika). Zagotavljati je treba aktivnosti z vseh področij in 
tako spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. Zelo pomembno je tudi spoštovanje 
individualnosti (v nasprotju s skupinsko rutino), drugačnosti (v nasprotju z enakostjo), 
zasebnosti in strpnosti. 

Bolj kot doslej je poudarjena aktivna vloga otroka, zato je spremenjena tudi vloga odraslega, 
ki poskuša otroku zagotoviti spodbudno okolje; spodbuja ga k iskanju lastnih poti pri 
reševanju gibalnih problemov, in ne samo neposredno vodi in demonstrira, odpravlja napake 
itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.8.2 PODROČJE GIBANJA 

 

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti s šestih področij, eno izmed njimi je tudi gibanje. 
Gibanje je tudi otrokova primarna potreba, pa tudi igra. Z gibanjem telesa je pogojeno 
zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. 

»Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in 
preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek, itn.) do sestavljenih in zahtevnejših 
športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne 
izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi 
pri socialnem in emocionalnem razvoju. V elementarnih gibalnih igrah otroci postopoma 
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spoznavajo smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepijo« (Kurikulum 
za vrtce, 1999, str. 25). 

Globalni cilji: 

− 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 
(Kurikulum za vrtce, str. 26). 

Cilji: 

− Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celotnega 
telesa, rok in nog), ravnotežje, 

− povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

− razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

− razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti, 

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

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

− 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,  

− spoznavanje zimskih dejavnosti, 

− usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 

− uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

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

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

− spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

− spoznavanje oblačil in obutev, ki so primerne za gibalne dejavnosti, 

− spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna 
okolja v sedanjosti in preteklosti, 
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− 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 (Kurikulum za 
vrtce, str. 26). 

 
Vzgojiteljica pri poučevanju in učenju otrok na področju gibanja lahko izbira med različnimi 
učnimi metodami:  
 

− METODA IGRE: je najbolj spontana, neposredna in uporabna metoda dela. Otroku 
omogoča sproščenost, ustvarjalnost in aktivnost. O njej govorimo, kadar vzgojitelj 
namerno pripravi igralno dejavnost za dosego postavljenega cilja in je tudi sam 
aktiven v njej.  
  

− METODA POLIGONA: poligon postavimo v različnih oblikah (krog, trikotnik, 
večkotnik). Pomembno je, da otroci izvajajo gibalne naloge v koloni (drug za drugim) 
ter da zaporedno rešujejo gibalne probleme. Postopoma in neprekinjeno se premikajo 
naprej po pripravljeni stezi, ki vključuje zanimive gibalne probleme. Vsebina gibalnih 
problemov mora biti zelo preprosta in omogočati, da otroci zmorejo samostojno 
napredovati.   
 

− METODA POSTAJ: otroci so razdeljeni po skupinah, na heterogene ali homogene. 
Metodo postaj običajno uporabljamo, ko določeno dejavnost otroci utrjujejo, da bi jo 
trajno usvojili. Na postajah, kjer je vsebina nova, mora biti navzoč vzgojitelj, hkrati pa 
mora nadzorovati potek tudi na drugih postajah. Vadba na posamezni postaji običajno 
traja od 2 do 5 minut, potem se skupine zamenjajo npr. v smeri urnega kazalca.  

2.8.3 PODROČJE DRUŽBA 
 

»Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci 
sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo postopoma 
spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna 
okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati vpogled v širšo 
družbo. Otroci morajo v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih 
pravic in demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot individuuma in spoštovanja zasebnosti. 
Hkrati pa morajo vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka 
varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti (glede na 
spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno konstitucijo itn.). Zato morajo otroci 
usvojiti osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode 
posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 48). 

»V vrtcu je treba ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini in se 
postavlja po robu negativnim. Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke spodbujajo k 
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sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti 
individua. Otroci se morajo zgodaj navaditi na možnost izbire (v zvezi z vsakdanjim 
življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju 
in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odločitve« 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 49). 

GLOBALNI CILJI: 

− Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, 
nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn., 

− spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 

− oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi 
navadami naše in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami, 

− spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 
medkulturnih in drugih razlik, 

− spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, 

− oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje 
in okolje, družba in kultura v času spreminjajo, 

− možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, 

− seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja (Kurikulum za vrtce, str. 50). 
 
CILJI: 

− Otrok dobiva konkretne izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna 
družba. 

− Otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 
lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje. 

− Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, 
nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.). 

− Otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med spoloma. 

− Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

− Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 
problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 
občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 

− Otrok se seznanja s pravili v skupini in vrtcu in jih sooblikuje na osnovi razumevanja 
razlogov zanje ter s posledicami ob prekršitvi sprejetih pravil sprejemljivega vedenja, 
utemeljenega v neomejevanju pravic drugih. 

− Otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 
dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 
različnih rešitev in odgovorov. 

− Otrok ima možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itn. 
in se seznanja z možnostmi kritičnega vedenja. 
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− Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi 
in enakovrednost vseh. 

− Otrok spoznava, kako je zgrajena družba, in se seznanja z različnimi funkcijami 
bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava 
razne in različne praznike in običaje. 

− Otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo. 

− Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti. 

− Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domačega 
okolja. 

− Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost, na primer 
reka ali gora v bližini, pokrajinski muzej, arheološke izkopanine, pozneje pa tudi 
značilnosti širšega okolja. 

− Otrok dojema trajanje časa in pridobivajo izkušnje o hitrosti spreminjanja in 
zgodovinskih spremembah. 

− Otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, 
telefon, radio, televizija itn.) ter komuniciranja s pomočjo računalnika. 

− Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, 
povezano s prehranjevanjem. 

− Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih 
okoljih: doma, v prometu, v vrtcu, v prostem času, pri igri, športu, obiskih v galerijah, 
družabnih srečanjih, zabavah itn. (Kurikulum za vrtce, str. 50). 

 

2.8.4 GIBANJE IN DRUŽBA 
 

»Naloga vzgoje v vrtcu je zagotoviti otrokom priložnosti za učenje spretnosti, pridobivanje 
informacij ter vrednostnih in stališčnih naravnanosti, ki jih otroci potrebujejo za uspešno 
udeleževanje v družbenem okolju: v otroškem obdobju in kasneje v obdobju odraslosti. 
Dejavna udeležba oz. participacija vključuje potencial za spreminjanje okolja v prid boljši 
kakovosti človekovega življenja (ne zgolj opazovanje) in učenje poti demokratičnega 
odločanja.  
Zlahka najdemo stične točke med gibanjem in družbo. Bolj pomembno je, da si postavimo 
vprašanji: zakaj medpredmetno povezovanje in kakšne povezave so smiselne. Odgovor na 
prvo vprašanje se ponuja sam: za mnoge otroke, zlasti tiste, ki živijo v ozkem, urbanem 
okolju, je gibanje in sprostitev telesa že omejena dobrina. Zato ni odveč, če iščemo priložnosti 
povsod, kjer obstajajo. Za predšolske otroke je učenje ob aktiviranju celotnega telesa tudi 
najbolj naravno in učinkovito. Smiselnost povezav pa je takrat, če gibanje telesa vključimo v 
druge dejavnosti tako, da je vsebinsko povezano s projektom, z njegovim osrednjim motom 
ali sporočilom. Tako bomo dosegli, da so otroci sposobni tudi večjih telesnih naporov, ne da 
bi to sploh opazili« (Turnšek, 2006, Videmšek in Pišot, str. 142). 
 



Bitenc Mavsar, K. (2014). Spoznavanje vrednot skozi družabne igre izvedene po metodi igre v 2. starostnem obdobju. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 
 

 

 20 

Če je metoda igre tisti način poučevanja, ki po mnenju Gregorčeve in Cemičeve (2013) 
dopušča otroku ustvarjalnost, ga usmerja in vodi s pravili igre, ki si jih otroci želijo izpolniti, 
da bi uspeli v igri in se zato cilji otrok in vzgojiteljev razlikujejo, nas je v tem diplomskem 
delu zanimalo, ali bi lahko po tej metodi razvijali tudi družabnost, znotraj nje pa izbrane 
vrednote.  
 

3 CILJI 
Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si postavili cilj: 
 
Ugotoviti, ali lahko z metodo igre v 2. starostnem obdobju razvijamo družabnost in znotraj 
nje izbrane vrednote. 
 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

– V čem se metoda igre razlikuje od iger, omenjenih v Kurikulumu za vrtce 
(simbolnih, domišljijskih, funkcijskih in družabnih)? 

– S katerimi metodičnimi enotami lahko razvijam izbrane vrednote?  
– Ali lahko metodične enote za razvijanje vrednot oblikujemo tako, da jih bodo 

otroci uporabljali med gibanjem s ciljem uspeti v igri?  
– Ali so izvajane gibalne dejavnosti po metodi igre omogočale in zagotavljale  

sodelovanje vseh otrok v skupini hkrati? 
– Ali so izvajane gibalne dejavnosti po metodi igre zagotavljale otroku možnost za 

odločanje in individualno reševanje problemov? 
 

5 METODA DELA 
 
V diplomskem delu smo uporabili kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja, pri čemer smo z akcijsko raziskavo na študiji primera ugotavljali 
neeksplanativnost novega pristopa, poimenovanega metoda igre. S postavljenimi pravili igre 
smo hoteli ugotavljati, ali lahko razvijamo družabnost v drugem starostnem obdobju z vsemi 
elementi metode igre. 
 

5.1 Vzorec 
 
Študijo primera smo izvajali v Vrtcu Mojca (Levičnikova ulica 11, Ljubljana), enoti Muca 
(Zoletova ulica 6, Ljubljana). Nastope smo izvajali v skupini otrok, starih od 5 do 6 let. V 
skupini ni bilo otrok s posebnimi potrebami. 
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5.2 Spremenljivke 
 

Vzorec spremenljivk akcijske raziskovalne naloge predstavlja več različnih virov 
spremenljivk. Prvi vir so metodične enote za razvoj izbranih vrednot v 2. starostnem obdobju. 
Drugi vir so vse štiri priprave, ki omenjene metodične enote sistematično in celostno 
povezujejo v pravila metode igre. Tretji vir so analitično in sintetično spremljanje uspešnosti 
metode igre z analizo videoposnetkov vseh učnih enot in odgovorov na postavljena vprašanja. 
 

5.3 Način zbiranja podatkov 
 
Podatke smo zbirali na različne načine glede na vrste spremenljivk. Prvi vir (metodične enote 
za razvoj izbranih vrednot) smo zbirali v strokovni in znanstveni domači in tuji literaturi, 
drugi vir spremenljivk (vse štiri priprave) smo zbirali s kritično analizo literature o ustreznih 
metodah dela s predšolskim otrokom. Vse štiri učne enote smo izvedli novembra in jih 
posneli. Tretji vir podatkov (praktična uspešnost metode igre) smo pridobili s sistematičnim 
opazovanjem videoposnetkov, z lastnimi deskriptivnimi zapisi po dejavnostih, lastnih vtisov. 
Vse dejavnosti je izvajala avtorica diplomskega dela sama, snemala pa je vzgojiteljica 
skupine. 
 

5.4 Način obdelave podatkov 
 
Podatke smo obdelali kvalitativno. S kritično analizo pridobljenih podatkov smo odgovorili 
na raziskovalna vprašanja in opredelili uspešnost poučevanja z metodo igre. 
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6 IZSLEDKI 
 

Izsledki so predstavljeni glede na raziskovalna vprašanja.  

6.1 V čem se metoda igra razlikuje od iger, omenjenih v Kurikulumu za vrtce 
(simbolnih, domišljijskih, funkcijskih in družabnih)? 

 
Na vprašanje smo delno že odgovorili v poglavju Igra in metoda igre. Pri metodi igre gre torej 
za metodo poučevanja. Postavljeni cilji so procesni in niso nujno uresničljivi. Pot do njih je 
različna. Vsem otrokom omogoča istočasno aktivnost, samostojnost in ustvarjalnost. Sledi 
njihovemu razvoju, da sta igra in gibanje notranji pobudi otroka. Še najbolj se razlikuje v tem, 
da imajo preostale igre manj gibanja, ne vključujejo vseh otrok hkrati, včasih pravila izločajo 
otroke iz igre in so tekmovalne narave ... 
 

6.2 S katerimi metodičnimi enotami lahko razvijam izbrane vrednote?  
 
Metoda igre je način poučevanja oz. učenja, ki temelji na istočasni gibalni aktivnosti vseh 
otrok na različne načine. Zato vzgojitelj načrtuje gibalne dejavnosti tako, da otrok med 
reševanjem razvija svoje odnose pri različnih področjih. V tem diplomskem delu smo 
združevali področje družbe, znotraj nje družabnost ter znotraj družabnosti vrednote. Želeli 
smo nadgraditi področja v štirih zaporednih fazah.  

Tabela 1. Tematsko in spiralno nadgrajevanje metodičnih enot gibanja in družbe 

 1. DAN 2. DAN 3. DAN 4. DAN 
GIBANJE 
(vzdržljivost) 

15 minut kratkih 
tekov z odmori 

20 minut kratkih 
tekov z različno 
dolgimi odmori 

20 minut kratkih 
tekov po 
dvorišču z 
odmori z 
dodanimi teki v 
klanec 

25 minut kratkih 
tekov po 
dvorišču z 
odmori z 
dodanimi teki v 
klanec 

DRUŽABNOST 
(vrednote) 

Pomoč drugim, 
sodelovanje, 
samostojnost 

Sodelovanje v 
paru, pomoč 
drugemu 

Sodelovanje 
treh, 
samostojnost,  

Sodelovanje 
skupine, pomoč 
drugemu, 
odpuščanje 

 

Akcijsko raziskavo smo razdelili na štiri enote oziroma dneve. Tema projekta je bila poštar. 
Igre so izhajale iz zgodbe o superpoštarju. V igrah so otroci spoznavali določene družbene 
vrednote in razvijali vzdržljivost. Prvi dan so krepili vrednote, kot so pomoč drugim, 
sodelovanje v skupini in samostojnost. S kratkimi prekinjajočimi teki po igrišču, ki so v celoti 
trajali 15 minut, so krepili vzdržljivost. Drugi dan smo pri vrednotah dodali še sodelovanje v 
paru. Vzdržljivost smo krepili tako, da smo za pet minut podaljšali glavni del ure. Tretji dan 
so se otroci srečali z vrednoto sodelovanja v skupini treh. Vzdržljivost smo krepili tako, da 
smo glavni del izvajali enako dolgo, le da so se kratkim tekom po dvorišču pridružili še teki v 
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klanec. Četrti dan smo dodali vrednoto odpuščanje. Pri krepitvi vzdržljivosti smo podaljšali 
čas glavnega dela ure. 

Pri usvajanju in krepitvi vrednot smo sledili cilju, da v vsaki učni enoti ponavljamo prejšnjo 
in ustrezno dodajamo še eno. Vzdržljivost smo krepili tako, da smo podaljševali čas glavnega 
dela ure in spreminjali naklon ter oddaljenost (dolžino teka). 
 

6.3 Ali lahko metodične enote za razvijanje vrednot oblikujemo tako, da jih bodo 
otroci uporabljali med gibanjem s ciljem uspeti v igri?  

 

Spiralno in tematsko nadgrajevanje metodičnih enot smo uporabili v štirih glavnih igrah, 
izvedenih po metodi igre. 

V prvi igri je bil problem postavljen kot poškodovani poštar. Otroci so namesto njega 
opravljali poštarske naloge, ki so jih spoznali v uvodni igri. V drugi glavni igri je bil problem 
postavljen v obliki ohromitve poštarjev v celotni Sloveniji. Pošto je bilo treba dostavljati v 
dvojicah z različnimi vozili. V tretji igri se je vse razširilo na evropski prostor in je bilo treba 
sodelovati tudi v skupini treh. V zadnji igri se je ustavila svetovna pošta. Igra je bila 
postavljena tako, da ni bilo mogoče rešiti vsega in je bil spodbujen tudi neuspeh. 

 

6.4 Ali so izvajane gibalne dejavnosti po metodi igre omogočale in zagotavljale  
sodelovanje vseh otrok v skupini hkrati? 
 

S posnetkov smo analizirali aktivnost in sodelovanje vseh otrok hkrati. Analizo smo naredili 
po spremljanju vseh otrok. Ugotavljali smo, koliko časa so bili otroci aktivni v posamezni 
učni enoti v glavnem delu ure. Ugotovili smo, da so bili otroci v prvi uri, ki je trajala 15 
minut, v povprečju dejavni dobrih 10 minut. Približno 5 minut skupnega časa so bili pri miru 
in opazovali. Drugo uro je bil ta čas 20 minut, od tega so bili otroci dejavni 17 minut. Tretjo 
uro je bilo predvideno isto časa kot drugo uro, dodan je klanec. Zaradi tega so bili otroci 
aktivni v povprečju 15 minut. Približno 5 minut skupnega časa so bili pri miru in so počivali 
ter opazovali. Četrto uro je bil čas dejavnosti otrok načrtovan 25 minut, od tega so bili otroci 
le približno 3 minute v mirovanju. 
 
 

6.5 Ali so izvajane gibalne dejavnosti po metodi igre otroku zagotavljale možnost za 
odločanje in individualno reševanje problemov?  
 

Iz analize posnetkov in lastne analize, opravljene po izvedenih nastopih, smo ugotovili, da so 
dajale otrokom možnosti za odločanje in individualno reševanje problemov. In sicer je bilo to 
opazno pri izbiri partnerja v paru in v trojicah, vrstnem redu prenašanja pošte in drugem. 
Individualno reševanje se je opazilo pri odpiranju pisma z eno roko, pri intenzivnosti teka, pri 
sprejemanju družbenih vrednot in drugem. 
 

  



Bitenc Mavsar, K. (2014). Spoznavanje vrednot skozi družabne igre izvedene po metodi igre v 2. starostnem obdobju. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 
 

 

 24 

7 RAZPRAVA 
 

Diplomsko delo je obravnavalo metodo igre kot način učenja v predšolskem obdobju. 
Strokovnjaki (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010) poudarjajo, da je otrokov razvoj 
celosten, to pomeni, da se hkrati razvija na vseh razvojnih (spoznavno, čustveno, socialno in 
gibalno) področjih hkrati. Celostno pa je treba načrtovati tudi učni proces (Bahovec idr., 
1999) z združevanjem kurikularnih področij. Pomen igre v predšolskem obdobju je zelo 
pomemben, saj igra za otroka pomeni učenje (Cemič, 2004), mnogi pa jo razumejo le kot 
zabavo, ne pa tudi kot učenje. Kadar govorijo o učenju, jo enačijo z didaktično igro. Le redko 
jo razumejo kot metodo poučevanja (Cemič, 2006). V tem delu smo zato proučevali nov način 
poučevanja v predšolskem obdobju po konceptu igra-gibanje-razvoj. Cilj je bil ugotoviti, ali 
lahko z metodo igre v 2. starostnem obdobju razvijamo družabnost in znotraj nje izbrane 
vrednote. Postavili smo si štiri vprašanja. 

Otroci so v celotnem projektu spoznali različne načine komunikacije – paketi, telegrami, 
ustno sporočilo, pisma. Razvijali so tudi vzdržljivost s tem, da so neko nalogo ponavljali in za 
gibanje uporabljali tek.  Med seboj so se povezali, morali so sodelovati – to se najbolj 
pokazalo pri paru v obroču. Pokazali so sočutnost do poštarja Bineta in uslužbenke Tanje. Pri 
dejavnostih so otroci vadili družbene vrednote, kot so: samostojnost, tovarištvo, smisel za 
skupnost, sodelovanje, zaupanje, odpuščanje. Teme so spoznali z metodo igre. Po končanem 
projektu smo z analizo projekta, različno literaturo in ogledom posnetkov dobili odgovore na 
raziskovalna vprašanja. 

Na vprašanje, po čem se metoda igre razlikuje od preostalih iger, ki so omenjene v 
Kurikulumu za vrtce, smo dobili odgovor, da se metoda igre razlikuje v procesu. Vsak igralec 
ima svojo vlogo in je pomemben člen pri dejavnosti, da igra doseže cilj. Odrasla oseba mora 
biti pri igri aktivna, saj le tako poteka proces. Pri tej metodi je zelo pomembno igralno okolje. 
Od njega je odvisno, kako bo potekala igra. Otrok je postavljen v ospredje v razvojnem 
smislu. Pri igri je otrok svoboden in igra mu dopušča odločanje. Izvajalec te metode mora biti 
strokovno izobražen in dobro poznati otrokov razvoj. Pri drugih igrah, kot jih opredeljujejo 
znani avtorji (Piaget, Freud, Gordon), je v ospredju stopnja razvoja, ker se določena vrsta igre 
pojavi na določeni stopnji otrokovega razvoja. Pri teh igrah ni pomembno pripravljeno okolje, 
igra ni načrtovana, vzgojitelj ima vlogo opazovalca (Marjanovič in Zupančič, 2001). 

Na vprašanje, s katerimi metodičnimi enotami lahko razvijamo izbrane vrednote in ali jih 
lahko oblikujemo, tako da jih otroci uporabljajo med gibanjem s ciljem v igri, smo dobili 
odgovor ob analizi videoposnetkov. Pri projektu smo izbrali metodične enote, kot sta tek in 
hoja. S ponavljanjem teh dveh enot smo pri otrocih razvijali vzdržljivost in hkrati so razvijali 
izbrane vrednote. Ugotovili smo, da lahko izbrane metodične enote povežemo v gibanje z 
metodo igre, saj jih je igra spontano vodila v tek in hojo. Humarjeva (2014) je v diplomskem 
delu z naslovom Metode za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju z raziskavo 
ugotovila, da je metoda igre za razvijanje vzdržljivosti priporočena, ker otrokom omogoča, da 
si obremenitve nalagajo glede na lastne zmožnosti.  
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Na tretje vprašanje, ali je metoda igre omogočala in zagotavljala sodelovanje vseh otrok v 
skupini hkrati, smo po izvedbi ugotovili, da so vsi otroci sodelovali in bili pomemben člen pri 
reševanju problemov. Noben otrok ni miroval in vsi so bili vključeni v igro. Vsakdo je imel 
svojo vlogo in vsi hkrati so se igrali. Svoj cilj smo lahko dosegli le zaradi dobro 
pripravljenega igralnega okolja, na kar je opozorila Cemičeca (2006). 

Na četrto vprašanje, ali metoda igre otroku zagotavlja možnost za odločanje in individualno 
reševanje, smo po izvedbi in analizi projekta dobili pritrdilen odgovor. Metoda igra je otroku 
zagotovila možnost za odločanje, kar se je pokazalo pri raznašanju pošte. Otrok se je lahko 
odločil, kam bo najprej odnesel pošto, kako jo bo odnesel – s hojo ali s tekom, ali bo v obroču 
sam ali v paru. Otroci so reševali probleme tudi individualno, ko so odpirali pisma z eno roko, 
pri teku ali hoji, pri spoznavanju določenih vrednot ...  

Cilj raziskave nam je uspelo uresničiti. Dokazali smo, da lahko v 2. starostnem obdobju z 
metodo igre razvijamo družabnost in znotraj nje izbrane vrednote. Za vse to smo morali 
najprej predelati strokovno literaturo, proučiti otrokov razvoj, spremeniti svoje subjektivne 
teorije o poučevanju, načrtovati metodične enote, ustvariti igralno okolje in prevzeti vlogo 
aktivnega igralca v igri. 

Ugotovili smo, da je povezovanje vsebin zelo pomembno in tudi realno, saj se vse v življenju 
prepleta. Osredkarjeva (2012) je v diplomski nalogi z naslovom Povezovanje gibalnim in 
matematičnih vsebin v vrtcu ugotovila, da je veliko povezav med področji iz Kurikuluma za 
vrtce in s tem, ko jih združujemo, je to dober zgled vsakdanje situacije in predvsem močan 
motiv za učenje. 
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8 SKLEP 
 

V diplomskem delu smo na študiji primera ugotavljali, ali lahko spoznavamo vrednote z 
družabnimi igrami po metodi igre. Ugotovili smo, da se metoda igre razlikuje od preostalih 
iger, ki so omenjene v Kurikulumu za vrtce. Razlikuje se v procesu učenja, otrok je v 
ospredju, pripravljeno je igralno okolje, izvajalec ima aktivno vlogo, pa tudi spontanost in 
sproščeno učenje. Ob analizi projekta smo ugotovili, da mora vzgojitelj najprej sebe 
spremeniti v soigralca, dobro poznati in prepoznavati razvojne zakonitosti otroka in 
načrtovanje procesa z metodo igre, da lahko vpelje koncept v vrtec.  

Ugotovili smo, da lahko oblikujemo metodične enote za razvijanje vrednot z gibalnimi 
dejavnostmi po metodi igre. Spremenili smo družabno igro Superpoštar, da so bili vsi otroci 
gibalno aktivni, da jih je igra vodila k učenju oziroma ponavljanju, da je bil izvajalec 
soigralec in da je bila igra sproščena, nevsiljiva. Otroci so poleg vrednot spoznavali tudi 
različne načine komunikacije (paketi, pisma, ustno sporočilo). Povezano s tem so spoznali 
tudi pokrajine Slovenije in njihove prepoznavne značilnosti. Metoda igre nam je dovolila, da 
smo prepletali področja iz Kurikuluma in tako upoštevali načelo povezovanja vsebin v vrtcu. 
Imeli smo priložnost izvajati celotno študijo v zunanjih prostorih (igrišče, travnik), kar je v 
današnjem času zelo pomembno, saj se otroci premalo gibljejo na zraku.  

V celoten proces izvajanja smo vključili tudi razvijanje vzdržljivosti. To je potekalo 
sistematično, kar pomeni, da smo jo gibalno in miselno nadgrajevali z različnimi gibalnimi 
nalogami in pravili iger. Gibalne naloge so reševali s samostojnim in izvirnim reševanjem 
gibalnih problemov, miselne pa z upoštevanjem pravil in iskanjem mogočih rešitev v sklopu 
postavljenih. Gibalne naloge smo nadgrajevali s postopnim podaljševanjem časa aktivnosti in 
s spreminjanjem naklona. 

Ugotovili smo, da metoda igre zagotavlja sodelovanje vseh otrok hkrati, če je igralno okolje 
dobro pripravljeno in premišljeno. Igra po konceptu igra-gibanje-razvoj otroku dovoli, da se 
odloča in da individualno rešuje probleme. Pri projektu so otroci vedno imeli možnost, da so 
se odločili, kam bodo najprej odnesli pošto. Odločali so se tudi, ali bodo sodelovali v paru ali 
bodo sami opravljali nalogo.  

Po odzivu otrok in pogovoru z vzgojiteljico, so otroci povedali, da so sprejeli dejavnosti kot 
izziv, saj so bili med izvajanjem ves čas v pričakovanju, kaj se bodo igrali naslednjič. 
Potrdimo lahko tudi, da je bilo vredno vložiti trud v načrtovanje, saj smo tako dosegli veliko 
motiviranost, veselje in sproščenost otrok. Vendar se zavedamo, da je takšen način 
načrtovanja za vzgojitelja velik izziv. Dodatno težavo povzroča tudi splošno javno mnenje o 
igrah in učenju, ki je bolj naklonjeno standardnemu načinu poučevanja. Vnos takega koncepta 
zahteva postopnost tudi pri vodstvu, saj je treba preseči nekatere stereotipe o pomenu igre in 
učenja ter razumeti pomen in vlogo koncepta.  
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