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POVZETEK 

Priljubljenost iger z ţogo 

V diplomskem delu sem prikazala igre z ţogo in njihovo priljubljenost med učenci in 

učenkami 4. in 5. razreda devetletne osnovne šole. Gibalne/športne aktivnosti so 

pomemben dejavnik v razvoju in odrasli smo jih dolţni zagotoviti otrokom v primerni 

količini ţe v predšolskem obdobju in kasneje v obdobju njihovega šolanja. Upoštevati je 

potrebno stopnjo razvoja in dejavnosti predstaviti skozi igro. Pomembno vlogo pri tem 

imajo tudi igre z ţogo, ki so v učnem načrtu vključene v enega izmed sklopov za prvo 

triletje. V drugem triletju so omenjenim igram namenjeni kar štirje sklopi, to so: mala 

košarka, mala odbojka, mali rokomet, mali nogomet. Praktične vsebine, metode in 

oblike poučevanja se spreminjajo z vadbenimi dejavnostmi. Na začetku so preprostejša 

gibanja, organizacijsko in taktično manj zahtevna, kasneje pa se zahtevnost stopnjuje 

glede na starost otrok. Pri raziskovalnem delu sem uporabila metodo anketiranja in 

metodo obdelave podatkov in njihovo interpretacijo. V raziskavi, ki je bila izvedena pri 

učencih 4. in 5. razreda devetletne osnovne šole, je sodelovalo 181 anketiranih. Pri tem 

sem ugotovila, da imajo učenci in učenke na splošno igre z ţogo radi, da v veliki meri 

obiskujejo športne interesne dejavnosti, pri katerih je vključena ţoga kot rekvizit, in da 

so med njimi gibalne spretnosti z ţogo na splošno priljubljene. Rezultati so pokazali 

tudi to, da pri urah športne vzgoje pogosto uporabljajo ţogo in da jim je ura športne 

vzgoje vedno všeč, ne glede na uporabo rekvizita. Potrdili so tudi, da je najbolj 

priljubljena igra z ţogo igra »med dvema ognjema«. 

  

Ključne besede: športna vzgoja, igre z ţogo, priljubljenost 
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ABSTRACT 

Ball game popularity 

In the diploma thesis I present ball games and how they are popular among children of 

4th and 5th form of primary school. Sport activities play an important role when 

growing up and it is up to adults to provide children a certain amount of exercise in the 

pre-school period and during their schooling. It is important that one considers child's 

age and that the activities are represented through playing. Ball games are included in 

the curriculum in one of the sets in the first three years. In the folllowing three years  

there are four sets: basketball, volleyball, handball and football.  The contents, methods 

and and forms of teaching change. At the beginning the movements are simpler and 

organization – and tactics-wise  less demanding. Further on they become more 

demanding.  

In the research part I have used survey method  and data processing method and their 

interpretation. In the research, carried out in the fourth and fifth form (181 pupils) I 

have established that in general children like ball games and a lot of them attend sports 

activities. The results have also shown they often play ball games and that they live P.E.  

The most popular game is »Between two fires«.  

 

Key words: P.E., ball games, popularity 
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1 UVOD 

 

 

Ljudje moramo za svoj zdrav osebnostni razvoj, ustvarjalnost in osebno svobodo 

sodelovati v različnih dejavnostih, bodisi v procesu dela in učenja ali v kulturnih 

dejavnostih in športu. Naša zavest je vzgojiti zdravega, normalno razvitega in primerno 

izobraţenega otroka, navsezadnje odraslega človeka. Obstaja pa odločilno dejstvo pri 

oblikovanju podobe zrele osebnosti, in sicer del, ki ga je mogoče oblikovati le s 

specifičnimi gibalnimi aktivnostmi. Pričeti je potrebno ţe zelo zgodaj v otroštvu, saj v 

kasnejšem obdobju omenjenega ni moţno več nadomestiti v celoti. Pomanjkanje 

izkušenj in moţnosti sodelovanja pri gibalni/športni aktivnosti lahko upočasni tako 

motorični kot intelektualni razvoj otroka. Kar zamudi v prvih letih gibalnega razvoja, 

lahko v osnovah razvije tudi kasneje, vendar je to povezano z večjimi teţavami pri 

usvajanju gibanj in z daljšim časovnim obdobjem zavestnega učenja (Videmšek, 

Visinski, 2001). 

Z gibanjem otrok spoznava sebe in svojo okolico, se vključuje med svoje vrstnike ter 

obenem rešuje probleme in ustvarja. Gibalno/športno aktivnost smo dolţni zagotavljati 

v primerni količini ţe v predšolskem obdobju in kasneje seveda nadaljevati v obdobju 

šolanja. Gibalni razvoj je rezultat zorenja in učenja otrok. Aktivnost v mladosti je 

naravna potreba otroka in obenem protiuteţ sedečemu načinu, ki je rezultat sodobnega 

načina ţivljenja. Pogosto se srečamo s teţavo, da so ţe naši najmlajši otroci ţrtve 

omenjenega načina ţivljenja. Sedenje za računalnikom ali pred televizijo otroka tako 

zaposli, da mu za šport ne ostane dovolj časa oziroma niti ne pokaţe več interesa. Prav 

tako si veliko otrok in mladostnikov ne zna organizirati svojega domačega dela in 

prostega časa. Tukaj poleg vzgojiteljev in učiteljev pomembno vlogo igrajo tudi starši. 

Pomembno je, da se vsi skupaj pričnemo zavedati, da način ţivljenja, ki ne vključuje 

dovolj telesnih dejavnosti, vodi v okornost in slabo telesno pripravljenost, ki je v 

modernem svetu vse pogostejša. Pa ne samo to. Strokovni delavci moramo zavestno 

razvijati športne vsebine, oblike, metode dela in uporabljati ustrezne pedagoške prijeme, 

tako da si lahko otroci oziroma mladostniki oblikujejo svoj pogled na ţivljenje ter 

ustvarijo svoj sistem delovanja.  

Ena izmed športnih panog, ki jih je potrebno razvijati, je motorika z ţogo, ki je 

vključena v prvem triletju osnovnega šolanja. V tem obdobju naj bi otroci osvojili 
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temeljna gibanja in preproste igre z ţogo. Tako naj bi zgradili tudi temelj za vse glavne 

športne igre z ţogo, ki kasneje zamenjajo motoriko. To je izredno pomembno področje 

športne vzgoje v tem starostnem obdobju, saj vpliva na koordinacijo, natančnost 

zadevanja in podajanja ter ravnoteţje. Situacijska gibanja z ţogo dodatno vplivajo na 

razvijanje pozornosti, orientacije v prostoru, hitrosti reagiranja in situacijskega 

mišljenja. Moštvene dejavnosti z ţogo pa pripomorejo k razvijanju sodelovanja 

(Dežman, C., 1997). 

Ţe najmlajši otroci vedo, da se z ţogo lahko gibljemo na različne načine, brez 

posebnega usmerjanja se z ţogo poigravajo, se rokujejo, kotalijo, jo nosijo itd. Potrebno 

je le stopiti skupaj in z malce truda otrokom pomagati pri graditvi temeljev za glavne 

športne igre z ţogo, saj bomo s tem prispevali k ohranjanju in krepitvi zdravja otrok.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

 

2.1 IGRA – PRIPOMOČEK ZA BOGATENJE ŢIVLJENJA 

 

Igra je zelo kompleksna dejavnost in jo lahko obravnavamo na zelo različne načine, 

Kljub temu da so igro kot psihosocialni vidik razvoja raziskovali, še zdaleč ni v celoti 

raziskana. Mnogo znanstvenih spoznanj, ki so povezana z igro, je med seboj v 

nasprotju, zato v psihologiji ali pedagogiki ne moremo govoriti o eni sami splošni teoriji 

ali razlagi igre (Horvat, Magajna, 1989). 

Splošno se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, ne glede na končni rezultat. Edini 

motiv za igro je zadovoljstvo, ki ga otrok pri tem doţivlja, zato ne potrebuje nikakršne 

prisile. Pri vsakem starostnem obdobju pa ima igra drugačen pomen (Videmšek, 

Berdajs, Karpljuk, 2003). 

 

V sodobnem vsakdanu, preteţno sedentarnem načinu ţivljenja tako drvimo, da si komaj 

najdemo čas eden za drugega.  

Še otroci se skoraj ne utegnejo več igrati. Pogosto se ne zavedamo, da je ravno igra 

tista, ki nam daje moţnost sprostitve, da kasneje lahko laţje prenašamo bremena 

današnjega časa (Pinosa, 1994).  

Moderni čas je s seboj prinesel paleto novih iger, tako po izboru kot tudi po 

raznolikosti. Običajno pozabljamo, da otroci v igri pridobijo potrebne izkušnje, ki jih 

potrebujejo za ţivljenje, npr. izkušnje za red in disciplino, izkušnje o svetu odraslih in 

svetovnih problemih itd. Vloga nas odraslih je, da otrokom ponudimo oziroma jih 

usmerimo v primerno igro. 

 

Otroci se ne igrajo z namenom, da bi razvili določene sposobnosti, vendar preko igre to 

nezavedno doseţejo. Igrajo se zato, da zadostijo neki notranji potrebi, ki je v igri 

največkrat usmerjena proti nekemu cilju. Značilnost vsake igre je, da je otrok v njej 

čustveno udeleţen. Čustva niso le pobudnik različnih dejavnosti, ampak so udeleţenec v 

vseh fazah otrokove motivacije (Turnšek, 1998). 

Igra ima večstranski pomen. Gre za naraven način prilagajanja otroka odraslemu. Igra je 

ustvarjalni potencial, ki je skrit v vsakem otroku. K temu, da se omenjeni potencial 



Gregorič, V. (2011). Priljubljenost iger z ţogo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

4 
 

razvije, pa je potrebna le manjša spodbuda in miselnost nas odraslih, da je igra 

pomembna. 

Obstaja pa še ena velika prednost igre, in to je, da v igro vstopimo pripravljeni in z 

moţnostjo izstopa, česar pa nam ţivljenje ne omogoča (Pinosa, 1994). 

 

Igra je lahko prosta igra, ki nima točno določenih ciljev oziroma se cilji do neke mere 

izničijo, lahko pa je igra v šoli, ki ima točno določen cilj in sega v učni okvir. Igro 

pojmujemo kot sredstvo za razvedrilo, za ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. 

Ima pa tudi velik pomen pri vzgoji in učenju, saj pripomore h kvalitetnejšemu in 

zanimivejšemu izvajanju le-tega. 

Vsi poznamo rek: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna!« Mladost je odločilna za podobo 

odrasle osebe in tistega, kar zamudimo v rani mladosti, velikokrat ne moremo 

nadomestiti kasneje. To pa velja tudi za področje športne vzgoje. S kakovostno 

gibalno/športno vzgojo moramo začeti čim prej, saj so otroci v obdobju ranega otroštva 

in pribliţno do 11. leta starosti najbolj dojemljivi za učenje, hkrati pa se v tem obdobju 

najbolj razvijajo tudi motorične sposobnosti. 

 

2.2 RAZDELITEV IGER 

 

Igra ima zelo pomembno vlogo pri razvijanju otroka v celostno osebnost. Pomaga pri 

razvoju telesnih in duševnih sposobnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju in je zelo 

pomembna za socializacijo. 

Igre danes delimo na različne načine. B. Pistotnik (1995) v knjigi Vedno z igro navaja 

delitev igre glede na del vadbene enote: 

1. Elementarne igre v uvodno-pripravljalnem delu vadbene enote. To so: lovljenja, 

skupinski teki z izmenjavo mest, tekalne igre. 

2. Elementarne igre v glavnem delu vadbene enote. To so: štafetne igre, moštvene 

in borilne igre. 

3. Elementarne igre v zaključnem delu vadbene enote. To so: igre ravnoteţja, 

preciznosti, igre orientacije v prostoru in igre hitre odzivnosti. 

4. Elementarne igre na snegu. 

5. Elementarne igre ob vodi, v vodi in pod vodo. 

6. Druţabne igre in potegavščine. 
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V. Krevsel (2008) v knjigi Vzgoja mladih športnikov deli igre v splošnem v tri velike 

skupine: 

- ustvarjalne, 

- elementarne, 

- športne. 

 

ELEMENTARNE IGRE 

 

Elementarne igre so igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja – 

motorike, to je hojo, tek, lazenja, skoke, plezanja, mete itd. in v katerih imamo moţnost 

prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam (Pistotnik, 2004).  

Glavni element je gibanje, s katerim vplivamo na funkcionalne sisteme našega telesa. 

Poleg tega igra močno vpliva na razvoj motorike, kognitivnih sposobnosti in na 

psihološko-sociološke lastnosti (Sonjak, 1998). 

V športu nasploh predstavljajo najpomembnejše sredstvo, s pomočjo katerega lahko 

vadeči preko igre sproščeno razvijajo svoje motorične sposobnosti (moč, hitrost, 

koordinacijo, preciznost, ravnoteţje) in se seznanjajo z različnimi motoričnimi 

informacijami (elementi tehnike in taktike različnih športov, posamična gibanja …), kar 

predstavlja dobro osnovo za njihov telesni razvoj ter poznejše učenje in delo (Pistotnik, 

2004). 

Pravila teh iger so enostavna in niso naprej opredeljena, zato jih lahko spreminjamo in 

prilagajamo trenutnim potrebam (Dežman, 2004). 

 

 ŠPORTNE IGRE 

 

Poleg ustvarjalnih in elementarnih iger ima najpomembnejše mesto športna igra. 

Športna igra je aktivnost, izvedena v okviru javno določenih pravil, pri katerih sodeluje 

ena ali več oseb in tekmuje proti drugim udeleţencem oziroma igralcem. 

Vsebina le-te se spreminja z razvojem otroka. V prvih letih otrokova igralna dejavnost 

predstavlja poenostavljene oblike, v kasnejših letih pa se postopoma obogati tako po 

obliki kot tudi po vsebini. Pomembno je, da imamo enako mero zahtevnosti tako za 

dečke kot tudi za deklice.  
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Športne igre imajo točno definirana pravila igre, ki jih morajo spoštovati in upoštevati 

vsi udeleţenci. Tekmovanja potekajo po pravilih posamezne športne panoge (Krevsel, 

2008). Primer športnih iger: odbojka, rokomet, nogomet, košarka … 

 

2.3  POMEN IGER Z ŢOGO ZA OTROKOV RAZVOJ 

 

Gibanje kot otrokova biološka potreba mora biti brezpogojno zadovoljena, saj le pod 

tem pogojem ne prihaja do motenj v telesnem in duševnem razvoju. Za otroke je zelo 

pomembno, da jim gibanje predstavimo skozi igro. Gre za celosten razvoj otroka, saj 

poteka na gibalnem, čustvenem, socialnem in spoznavnem področju. Otrok v času 

svojega razvoja napreduje na vseh področjih. Rast vpliva na spremembe velikosti telesa 

in udov in je nujna za skladen otrokov razvoj. Hitrost rasti je dedno pogojena, hkrati pa 

nanjo delno vpliva tudi okolje. 

Prav tako je dedno pogojeno zorenje, pri katerem je vrstni red pojavljanja določenih 

značilnosti in dejavnosti v razvoju določen. Izkušnje pa so dejavnik, ki je v največji 

meri odvisen od okolja. Tukaj se pojavi pomembna vloga učitelja, ki učencu omogoča 

kakovostno pridobivanje znanja in izkušenj. Pomemben dejavnik je tudi prilagajanje, ki 

otroku omogoča, da normalno funkcionira v različnih situacijah (Pekolj, 2006). 

 

Osnovne gibalne sposobnosti (gibljivost, moč, hitrost, koordinacija, ravnoteţje in 

preciznost) so temelj za vsa človekova gibanja. Pojavljajo se v vseh športnih 

dejavnostih. Različne usmerjene dejavnosti z ţogo pomembno vplivajo in pripomorejo 

k razvoju omenjenih sposobnosti.  

 

Dejavnosti z ţogo, ki vplivajo na gibalne sposobnosti, lahko izvajamo pri razteznih in 

krepilnih gimnastičnih vajah, pri premagovanju ovir na poligonu, štafetnih igrah, 

zadevanju različnih ciljev itd. Aktivnosti z ţogo pa imajo predvsem velik vpliv na 

skladnost gibanja (koordinacije). Razvoj koordinacije je v največjem vzponu do šestega 

leta starosti in nekoliko manjši do pubertete, kasneje sledi njen padec (v obdobju 

pubertete). Zato je zelo pomembno, da velik poudarek namenjamo ţe predšolski športni 

vzgoji in kasneje pri najmlajših učencih (Dežman, 1998).  

Koordinacijo gibanja lahko izboljšujemo z elementarnimi igrami, štafetami, 

dejavnostmi na poligonu itd. Pri teh oblikah športne aktivnosti učenci razvijajo 
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spretnosti z nogami (npr. vodenje ţoge okoli ovir, brcanje ţoge v cilj …) in z rokami 

(vodenje ţoge, metanje, lovljenje …). 

Otroci imajo na začetku šolanja radi tekalne igre, ki v večji meri zadostijo njihovo 

potrebo po gibanju. V tem obdobju se začne razvijati tudi tekmovalni duh. Šestletnik je 

spretnejši z ţogo, dobro jo meče, lovi ter zadeva cilje, bodisi negibne, premikajoče, 

različno oddaljene ali različnih velikosti. Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih se 

kaţe v boljši koordinaciji in povezovanju gibov. 

Igre z ţogo poleg razvoja koordinacije vplivajo tudi na natančnost zadevanja in 

podajanja ter ravnoteţje. Pomembna so tudi situacijska gibanja z ţogo, ki dodatno 

vplivajo na razvoj pozornosti, orientacije v prostoru, situacijsko mišljenje in hitrost 

odzivanja. Sodelovanje, strpnost in športni duh pa razvijamo z moštvenimi dejavnostmi 

z ţogo (Pekolj, 2006). 

 

2.4 VLOGA UČITELJA PRI IGRI  

 

Pedagoški način dela ima pomembno vlogo pri vodenju igre. Pomembno in odgovorno 

vlogo ima učitelj. V rokah dobrega učitelja postane igra odlično vzgojno sredstvo. 

Učitelj lahko preko igre spozna in usmerja otrokovo osebnost bolj kot pri ostalih 

dejavnostih.  

Pri vodenju skupine skozi igro ima poseben poloţaj. Pomembno je, da v igri sodeluje 

tudi sam, tako da na lastni koţi preizkusi njen vpliv. Ko skupini predstavlja novo igro, 

mora biti pri razlagi jasen, preprost in nazoren. Posebna vloga se pokaţe pri načrtovanju 

dejavnosti, kjer išče pot do zastavljenega cilja skozi primerne igre, ob upoštevanju 

spretnosti in sposobnosti ter teţav, ki jih ima skupina. Pravi učitelj ve, da je igra dobra 

takrat, ko zadovolji pedagoško pričakovanje, ko ustreza trenutni potrebi skupine in 

skupini ugaja (Pinosa, 1994). 

Ob pravilnem vodenju se otroci navadijo podrejati lastne interese interesom neke 

skupine, spoštovati pravila ter športno prenašati poraz in zmago.  

Pomembno je, da pedagogi dajejo prednost tistim igram, ki so osnova za športne igre, ki 

jih bodo lahko mladi s pridom uporabljali skozi vse ţivljenje (Krevsel, 2008). 
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3 PREDŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA 

 

 

Kot sem predhodno omenila, je zelo pomembna ţe predšolska športna vzgoja, katere 

nadgradnja je šolsko obdobje. Veliko dejavnosti, ki je načrtovanih za vrtec, je kasneje 

predvidenih v učnem načrtu tudi v šoli, vendar na višji oziroma zahtevnejši stopnji. 

 

Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja, saj je otrokov organizem v večji meri 

izpostavljen vplivom okolja ravno takrat. Zavedati se moramo, da so gibalne dejavnosti 

v predšolskem obdobju ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj. 

Otrokom moramo do njih ustvariti pozitiven odnos in jim omogočiti, da skozi igro 

razvijajo gibalne sposobnosti in postopoma usvojijo športno dejavnost kot trajno 

vrednoto (Videmšek, Berdajs, Karpljuk, 2003). 

Vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih se morajo zavedati, da je ena temeljnih nalog vrtca, 

da so otrokom vsakodnevno omogočene gibalne dejavnosti, bodisi v prostoru ali na 

prostem. Seveda ob tem ne smemo zanemariti vpliva druţinskega okolja, kjer je ravno 

tako potrebna spodbuda pri otrokovih gibalnih dejavnostih (Videmšek, Visinski, 2001).  

Gibalna igra je za otroka spontana dejavnost, ki nastaja iz otrokove notranje potrebe.  

Ene izmed otrokom najbolj privlačnih gibalnih iger so elementarne igre z ţogo. 

Omenjene igre vplivajo na razvoj gibalnih in psihičnih sposobnosti, kot so: 

koordinacija, hitrost, preciznost, pozornost itd. Elementarne igre z ţogo lahko 

klasificiramo po osnovni obliki gibanja.  

Delimo jih na: 

- igre nošenja, kotaljenja in vodenja, 

- igre podajanja, odbijanja in lovljenja, 

- igre zadevanja. 

(Dežman, C., Dežman, B., 1985) 
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3.1 GLOBALNI CILJI PREDŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE 

 

Globalni cilji za področje »gibanje«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), 

izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje. 

Globalni cilji so: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- zavedanje lastnega telesa in doţivljanje 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 upoštevanja različnosti. 

 

3.2 CILJI PREDŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE 

 

Cilji za področje »gibanje« so ravno tako opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Razdeljeni so na tri sklope: 

 

1. Cilji z vidika razvoja gibalnih sposobnosti. 

2. Cilji z vidika usvajanja različnih znanj. 

3. Čustveno-socialni cilji. 

 

Praktične vsebine v vrtcu, ki vključujejo ţogo kot rekvizit, so predstavljene poleg 

praktičnih vsebin prvega triletja osnovne šole (tabela 1), zato da laţje primerjamo 

dejavnosti vrtca, ki se kasneje nadaljujejo tudi v šoli. 
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4 ŠPORTNA VZGOJA V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI – 

UČNI NAČRT 

 

 

V osnovni šoli ima med vsemi šolskimi predmeti pomembno vlogo tudi športna vzgoja. 

Športna vzgoja vpliva na: 

 

- usvajanje gibalnih, gibalno-estetskih, gibalno-ritmičnih in gibalno-taktičnih 

spretnosti in veščin ter z njimi povezanega teoretičnega znanja, 

- skladen telesni, gibalni, spoznavni in čustveno-socialni razvoj, 

- oblikovanje vrednot, 

- ustrezne odnose med učenci. 

(Dežman, B., Dežman, C., 2004) 

 

Novi učni načrt (1998) prinaša veliko novosti, kar se tiče ciljne usmerjenosti, tako v 

organizacijskem kot tudi v vsebinskem smislu. 

 

Zajema naslednja poglavja: 

1. Opredelitev problema (splošna izhodišča, obseg in struktura predmeta). 

2. Splošni cilji predmeta. 

3. Operativni cilji predmeta in standardi znanja po triletjih (operativni cilji, 

praktične in teoretične vsebine in medpredmetne povezave). 

4. Specialno-didaktična priporočila. 

5. Priloga (izvedbeni standardi in normativi, dodatni programi).  

(Kovač, Novak, 1998) 

 

Organizacijsko, vsebinsko in metodično je razdeljen v tri vzgojno-izobraţevalna 

obdobja (triletja): 

 

- 1. obdobje: 1. do 3. razred, 

- 2. obdobje: 4. do 6. razred, 

- 3. obdobje: 7. do 9. razred. 
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4.1 SPLOŠNI CILJI ŠPORTNE VZGOJE 

 

Splošne cilje športne vzgoje ţelimo doseči v celotnem obdobju osnovnega šolanja. 

Skušamo doseči naslednje cilje: 

 

- skladno telesno razvitost in pravilno drţo, 

- zdrav način ţivljenja, 

- krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase, 

- oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, 

- razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preţivljanje prostega 

časa, 

- razvoj ustvarjalnosti, 

- razbremenitev in sprostitev, 

- pozitivno doţivljanje športa, ki bogati posameznika, 

- oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave 

in okolja kot posebne vrednote. 

 (Kovač, Novak, 1998). 

 

4.2 OPERATIVNI CILJI ŠPORTNE VZGOJE 

 

Operativne cilje športne vzgoje skušamo doseči v posameznem razredu in so veliko bolj 

konkretni.  

V vsakem razredu so razdeljeni v štiri skupine: 

 

1. Telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti. 

2. Usvajanje in nadgradnja športnih znanj. 

3. Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami. 

4. Oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doţivljanje 

športa. 

(Kovač, Novak, 1998) 

 

 



Gregorič, V. (2011). Priljubljenost iger z ţogo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

12 
 

4.3 PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE TER OPERATIVNI 

CILJI V 1. TRILETJU 

 

Za praktične vsebine v učnem načrtu za prvo triletje so izbrane temeljne, gibalno-

taktične, gibalno-ritmične in estetske spretnosti ter veščine, ki so zajete v naslednjih 

sklopih: 

- naravne oblike gibanja in igre, 

- atletska abeceda, 

- gimnastična abeceda, 

- plesne igre, 

- igre z ţogo, 

- plavalna abeceda, 

- izletništvo in pohodništvo, 

- ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti ter telesnih 

značilnosti, 

- dodatne vsebine. 

(Kovač, Novak, 1998) 

 

Teoretične vsebine pa zajemajo splošno in teoretično znanje, ki je povezano s pravili ter 

izrazi in pojmi različnih športnih dejavnosti. Konkretno raven znanj in spretnosti, ki jih 

mora učenec doseči ob koncu triletja, določajo standardi znanja. 

 

4.3.1 Igre z ţogo 

 

Igre z ţogo so zelo pomembno področje športne vzgoje v prvem obdobju šolanja, saj 

vplivajo na razvoj koordinacije, natančnosti zadevanja in podajanja ter ravnoteţja. 

Situacijska gibanja z ţogo dodatno vplivajo na razvoj pozornosti, orientacije v prostoru, 

hitrosti odzivanja in situacijskega mišljenja. Moštvene dejavnosti z ţogo razvijajo 

sodelovanje, strpnost, športni duh in samodisciplino. 

 

Cilka in Brane Dežman (2004) menita, da bi bil boljši izraz kot igre z ţogo abeceda iger 

z ţogo. Gre za enostavna, sestavljena in situacijska gibanja z ţogo, ki so vključena v 

različne vaje, elementarne in male moštvene igre z ţogo. Ob tem naj bi otrok zgradil 



Gregorič, V. (2011). Priljubljenost iger z ţogo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

13 
 

temelj za vse športne igre z ţogo, ki so v učnem načrtu zajete v drugem in tretjem 

triletju. 

 

Kot sem ţe predhodno napisala, za primerjavo dodajam vsebine, v katerih so vključene 

dejavnosti z ţogo ţe v vrtcu. Jasno se vidi, da se dejavnosti kasneje navezujejo na 

šolsko obdobje, vendar so tam na višji ravni. 

 

PRAKTIČNE VSEBINE V VRTCU  

 

Tabela 1: Praktične vsebine v vrtcu 

OSNOVNE DEJAVNOSTI Z ŢOGO V VRTCU 

OD 1. DO 3. LETA OD 3. DO 6. LETA 

 

Domišljijsko igranje z ţogami, različnimi po 

velikosti, teţi in materialu, barvi … 

Domišljijsko igranje z ţogami, različnimi po 

velikosti, teţi, materialu, barvi. 

Poigravanje z različnimi ţogami. Poigravanje z različnimi ţogami (po velikosti, teţi, 

materialu), z različnimi deli telesa, s pripomočki 

(kiji, palice …) 

Nošenje ene ali več ţog. Nošenje ene ali več ţog na različne načine (brez 

ovir ali z ovirami). 

Kotaljenje ţoge z roko, nogo. Kotaljenje ene ali več ţog z roko, nogo, brez 

pripomočkov in z njimi. 

 Vodenje ţoge z roko, nogo, okoli ovir. 

Metanje različnih ţog v daljino, steno … Metanje različnih ţog v daljino, v steno … 

Zadevanje mirujočih ciljev z roko, nogo. Zadevanje različnih ciljev (mirujočih, v gibanju) z 

roko, nogo, brez pripomočkov in z njimi (loparjem, 

palico, kijem). 

Odbijanje balona z eno ali obema rokama, z nogo, 

s pripomočki in brez njih. 

Odbijanje balona, ţoge z eno ali obema rokama, z 

nogo, s pripomočki in brez njih, v steno ali 

soigralcu. 

Podajanje in lovljenje riţeve vrečke, rute, ţoge … Podajanje in lovljenje riţeve vrečke, rute, ţoge, 

frisbija z eno ali obema rokama, na mestu in v 

gibanju. 

Različne preproste igrice z ţogo, pri katerih so 

vključeni različni načini gibanja z ţogo. 

Različne igre z ţogo, pri katerih so vključeni 

različni načini gibanja z ţogo. 

 

(Videmšek, Visinski, 2001) 
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PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE V POSAMEZNEM RAZREDU                 

1. TRILETJA  

 

Poglavje sem povzela iz učnega načrta (Kovač, Novak, 1998). 

 

Tabela 2: Praktične vsebine v 1. triletju 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(IGRE Z ŢOGO) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(IGRE Z ŢOGO) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(IGRE Z ŢOGO) 

Poigravanje z baloni in 

različnimi ţogami z roko, nogo, 

glavo, palico ali loparjem (na 

mestu ali v gibanju). 

Poigravanje z različnimi ţogami 

z roko, nogo, glavo, palico ali 

loparjem (na mestu ali v 

gibanju). 

Poigravanje z različnimi ţogami 

z roko, nogo, glavo, palico ali 

loparjem v gibanju. 

 Nadzorovano odbijanje balona 

ali ţoge z roko ali obema 

rokama, nogo ali loparjem. 

Nadzorovano odbijanje ţoge z 

roko ali obema rokama, nogo ali 

loparjem v steno ali soigralcu. 

Nošenje in kotaljenje različnih 

ţog na različne načine. 

Nošenje in kotaljenje ene ali več 

ţog na različen načine. 

Nošenje in kotaljenje ene ali več 

ţog na različne načine. 

Vodenje ţoge z roko naravnost 

in s spremembami smeri. 

Vodenje ţoge z roko ali nogo, 

naravnost in s spremembami 

smeri.  

Vodenje ţoge z roko, nogo ali s 

palico s spremembami smeri. 

Zadevanje različnih ciljev s 

kotaljenjem in metanjem ţoge. 

Zadevanje različnih ciljev z roko, 

nogo, palico in loparjem. 

Zadevanje različnih ciljev z roko, 

nogo, palico ali loparjem. 

Podajanje in lovljenje lahke ţoge 

z obema rokama na mestu. 

Podajanje in lovljenje ţoge z eno 

roko, obema rokama, nogo na 

mestu in v gibanju. 

Podajanje in lovljenje ţoge z eno 

roko, obema rokama ali z nogo 

na mestu in v gibanju. 

Preproste štafetne igre z ţogo. Štafetne igre z ţogo.  

Izbrane elementarne in male 

moštvene igre z ţogo: podajanje 

ţoge v dvojicah, igra »prek 

jarka« … 

Izbrane elementarne in male 

moštvene igre z ţogo: podajanje 

ţoge v dvojicah, igra »prek 

jarka«, podajanje ţoge z nogo v 

igri »pepček«, »odbojka« prek 

vrvice z balonom … 

Izbrane elementarne in male 

moštvene igre z ţogo: »med 

dvema ognjema«, podajanje ţoge 

v dvojicah, igra »prek jarka«, 

podajanje ţoge z nogo v igri 

»pepček«, »odbojka« prek vrvice 

z lahko ţogo … 

 

Tabela 3: Teoretične vsebine v 1. triletju 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v 

igrah z ţogo. 

 

 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v 

igrah z ţogo. Pravila izbranih 

iger in spoštovanje poštene igre. 

Izrazi in pojmi, ki se pojavljajo v 

igrah z ţogo. Pravila izbranih 

iger in spoštovanje poštene igre. 
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Tabela 4: Raven znanja ob koncu 1. triletja 

RAVEN ZNANJA OB KONCU PRVEGA TRILETJA 

 

Izvesti vodenje, metanje, podajanje in lovljenje ţoge. Zadevanje različnih ciljev z ţogo. Vključevanje v 

različne igre. 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da se praktične vsebine, metode in oblike poučevanja 

spreminjajo z vadbenimi dejavnostmi. Na začetku triletja začnemo s preprostejšimi, 

organizacijsko, gibalno in taktično manj zahtevnimi, kasneje njihovo zahtevnost 

stopnjujemo oziroma povečujemo. 

 

V spodnji tabeli so prikazani operativni cilji iz tematskega sklopa »igre z ţogo«. 

 

Tabela 5: Operativni cilji v 1. triletju 

1. RAZRED 

 

2. RAZRED 3. RAZRED 

OPERATIVNI CILJI OPERATIVNI CILJI 

 

OPERATIVNI CILJI 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

Celostno razvijati gibalne 

sposobnosti (koordinacija, 

gibanje, hitrost, natančnost) z 

igrami, štafetami in poligoni. 

Razvijati gibalne sposobnosti 

(koordinacija, ravnoteţje, hitrost, 

natančnost) z igrami, štafetami, 

poligoni in drugimi prvinami 

različnih športnih zvrsti. 

Razvijati gibalne sposobnosti 

(koordinacija, ravnoteţje, hitrost, 

natančnost) z zahtevnejšimi 

igrami, štafetami, poligoni in 

drugimi prvinami različnih 

športnih zvrsti. 

Razvijati orientacijo v prostoru, 

usklajeno delo rok in nog s 

skladno in pravilno izvedbo 

enostavnih gibanj in z 

raznovrstnimi igrami. 

Razvijati orientacijo v omejenem 

prostoru, usklajeno in 

koordinirano delo rok in nog s 

skladno in pravilno izvedbo 

enostavnih in sestavljenih gibanj 

na mestu ter v gibanju. 

Razvijati orientacijo v omejenem 

prostoru. 

Razvijati funkcionalne 

sposobnosti (splošna 

vzdrţljivost) z igrami. 

Razvijati funkcionalne 

sposobnosti (splošna 

vzdrţljivost) z igrami. 

Razvijati funkcionalne 

sposobnosti (splošna 

vzdrţljivost) z igrami. 

Usvajanje različnih naravnih 

oblik gibanja, iger in športnih 

znanj. 

Usvajanje različnih naravnih 

oblik gibanja, iger in športnih 

znanj. 

 

Usvajanje različnih naravnih 

oblik gibanja, iger in športnih 

znanj. 

Spoznavati in znati ravnati z 

različnimi športnimi rekviziti 

(ţoge, kolebnice, kiji,  loparji 

…). 

Spoznavati in znati ravnati z 

različnimi športnimi pripomočki 

(ţoge, kolebnice, kiji, ovire, 

loparji …). 

Spoznavati in znati ravnati z 

različnimi športnimi pripomočki 

(klopi, ţoge, ovire, loparji …). 

Spoznavati in se učiti gibanja z 

ţogo. 

Spoznavati in učiti se gibanja z 

različnimi ţogami. 

Spoznavati in učiti se gibanja z 

ţogo in nekateri elementarnih 

iger z ţogo. 

  Spoznati nekatere male moštvene 

igre. 
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1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 

 

OPERATIVNI CILJI OPERATIVNI CILJI OPERATIVNI CILJI 

 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

Seznaniti se s primernim 

športnim oblačilom in obutvijo. 

Seznaniti se s primernim 

športnim oblačilom in obutvijo. 

Seznaniti se z zahtevnejšo 

športno opremo, primernim 

športnim oblačilom in obutvijo. 

Spoznati različne športne 

pripomočke. 

Spoznati različne športne 

naprave in pripomočke. 

Spoznati različne športne 

površine, naprave in pripomočke. 

Razumeti preprosta pravila 

elementarnih iger. 

Razumeti preprosta pravila 

elementarnih in drugih iger. 

Razumeti pravila zahtevnejših 

elementarnih in nekaterih 

moštvenih iger z ţogo. 

Poznati osnovna načela varnosti 

v telovadnici in na igrišču. 

Poznati in upoštevati načela 

varnosti v telovadnici in na 

igrišču. 

 

Poznati in upoštevati osnovna 

načela varnosti v telovadnici in 

na igrišču. 

Prijetno doţivljanje športa in 

vzgoja z igro. 

Prijetno doţivljanje športa in 

vzgoja z igro. 

Prijetno doţivljanje športa in 

vzgoja z igro. 

Spodbujati veselje do športne 

dejavnosti ter postaviti temelje za 

vrednotenje športa. 

Spodbujati veselje do športne 

dejavnosti ter postaviti temelje za 

vrednotenje športa. 

Z igro spodbujati veselje do 

športne dejavnosti. 

  Postaviti temelje za pozitivno 

motiviranost do športnih 

dejavnosti in kasnejše pravilno 

vrednotenje športa. 

  Zadovoljevati potrebo po gibanju 

z zahtevnejšimi gibalnimi 

nalogami. 

Razvijati vztrajnost. Razvijati samozavest, odločnost, 

borbenost in vztrajnost. 

Razvijati samozavest, odločnost, 

borbenost in vztrajnost. 

Spodbujati strpno in prijateljsko 

vedenje v skupini. 

Spodbujati strpno in prijateljsko 

vedenje v igrah. 

Spodbujati strpno in prijateljsko 

vedenje v skupini z gibanjem in 

igro. 

Oblikovati pozitivne vedenjske 

vzorce. 

Oblikovati pozitivne vedenjske 

vzorce. 

Oblikovati pozitivne vedenjske 

vzorce. 

 

4.4 PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE TER OPERATIVNI 

CILJI V 2. TRILETJU 

 

Za praktične vsebine v učnem načrtu za prvo triletje so izbrane temeljne, gibalno-

taktične, gibalno-ritmične in estetske spretnosti ter veščine, ki so zajete v naslednjih 

sklopih: 

- naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava, 

- atletika, 

- gimnastika z ritmično izraznostjo, 

- ples, 

- mala košarka,  
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- mala odbojka,  

- mali rokomet, 

- mali nogomet, 

- plavanje in nekatere vodne dejavnosti, 

- smučanje in nekatere zimske dejavnosti, 

- izletništvo, pohodništvo, gorništvo. 

 

Teoretične vsebine ravno tako kot v prvem triletju zajemajo splošno in teoretično 

znanje, ki je povezano s pravili ter izrazi in pojmi različnih športnih dejavnosti. 

Konkretno raven znanj in spretnosti, ki jih mora učenec doseči ob koncu triletja, pa prav 

tako določajo standardi znanja.  

 

4.4.1 Mala košarka 

 

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE V POSAMEZNEM RAZREDU                  

2. TRILETJA 

 

Tabela 6: Praktične vsebine male košarke v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA KOŠARKA) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA KOŠARKA) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA KOŠARKA) 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi: vodenje s 

spremembami smeri in 

menjavanjem rok spredaj. 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi: vodenje s 

spremembami ritma in smeri ter 

z menjavanjem rok spredaj. 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi: vodenje s 

spremembami ritma in smeri, z 

menjavanjem rok spredaj in po 

obratu. 

 

 

Zaustavljanje po vodenju. Zaustavljanje po vodenju. 

Podaje z obema rokama od 

spodaj in izpred prsi. 

Podaje z obema rokama od 

spodaj in izpred prsi. 

Podaje z obema rokama od 

spodaj, izpred prsi, iznad glave. 

Lovljenje z obema rokama. Lovljenje z obema rokama. Lovljenje z obema rokama. 

Met z mesta. Met z mesta, met ali prodor po 

vtekanju. 

Met z mesta in po vodenju, met 

iz dvokoraka, met ali predor po 

odkrivanju ali vtekanju. 

Pokrivanje napadalca. Pokrivanje napadalca. Pokrivanje napadalca z ţogo in 

brez nje. 

Štafetne igre. Štafetne igre.  

Elementarne igre in igre s 

prirejenimi pravili. 

Elementarne in male moštvene 

igre z ţogo. 

Elementarne in male moštvene 

igre z ţogo. 

Igre na en koš 1:1 in 2:2. Igre na en koš 1:1 in 2:2 ter na 

dva koša 3:3 in 4:4. 

Igre na en koš 1:1 in 2:2 ter na 

dva koša 3:3 in 4:4. 
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Tabela 7: Teoretične vsebine male košarke v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Pravila male košarke. Pravila in spoštovanja poštene 

igre. 

Pravila in najpomembnejši 

sodniški znaki. Pravila poštene 

igre. 

 

Tabela 8: Raven znanja pri mali košarki v 2. triletju 

RAVEN ZNANJA OB KONCU DRUGEGA TRILETJA 

 

Uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igrah 1:1 in 2:2 na en koš ter igrah 3:3 in 4:4 na dva 

koša proti pasivni obrambi. 

 

4.4.2 Mala odbojka  

 

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE V POSAMEZNEM RAZREDU                 

2. TRILETJA 

 

Tabela 9: Praktične vsebine male odbojke v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA ODBOJKA) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA ODBOJKA) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALA ODBOJKA) 

Elementarne igre za razvoj 

hitrosti, orientacije v prostoru in 

sodelovanja. 

Elementarne igre za razvoj 

hitrosti, orientacije v prostoru in 

sodelovanja. 

Elementarne igre, ki vključujejo 

osnovne odbojkarske elemente. 

Različna ţoganja in štafetne 

igre. 

Štafetne igre. Štafetne igre, ki vključujejo 

osnovne odbojkarske elemente. 

Osnovni tehnični elementi 

odbojke: zgornji in spodnji 

odboj. 

Osnovni tehnični elementi: 

odbijanje ţoge z zgornjim in 

spodnjim odbojem, servis. 

Osnovni tehnični elementi: 

odbijanje ţoge z zgornjim in 

spodnjim odbojem v različnih 

poloţajih in v različne smeri, 

servis. 

Igra »ţoga čez vrv« 2:2. Igra »ţoga čez vrv« 2:2. Igra »ţoga čez vrv« 2:2 in 3:3 ter 

mala odbojka. 

 
 

Tabela 10: Teoretične vsebine male odbojke v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Osnovni načini igranja z ţogo. Osnovni izrazi odbojkarske igre 

(odbijanje, podajanje, serviranje 

…). 

Osnovna pravila odbojke. 
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Tabela 11: Raven znanja pri mali odbojki v 2. triletju 

RAVEN ZNANJA OB KONCU DRUGEGA TRILETJA 

 

Uporaba osnovnih tehničnih elementov: zgornji odboj, spodnji odboj in spodnji servis v igrah »ţoga čez 

vrv« 2:2 in 3:3 ter mali odbojki. 

 

4.4.3 Mali rokomet 

 

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE V POSAMEZNEM RAZREDU                 

2. TRILETJA 

 

Tabela 12: Praktične vsebine malega rokometa v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI ROKOMET) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI ROKOMET) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI ROKOMET) 

Elementarne igre in igre s 

prirejenimi pravili. 

Elementarne igre in igre s 

prirejenimi pravili. 

Elementarne igre s prirejenimi 

pravili, ki vključujejo osnovne 

tehnične elemente rokometne 

igre. 

Štafetne igre.  Štafetne igre s prirejenimi 

pravili, ki vključujejo osnovne 

tehnične elemente rokometne 

igre. 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi rokometne igre: 

lovljenje, vodenje, komolčna 

podaja, odkrivanje igralca brez 

ţoge. 

Osnovni tehnični in taktični 

elementi: lovljenje ţoge, 

komolčna podaja, podaja z 

dolgim zamahom iznad glave, 

vodenje ţoge, prodor z ţogo, 

odkrivanje igralca brez ţoge. 

Lovljenje ţoge, komolčna 

podaja, podaja z dolgim 

zamahom iznad glave, vodenje 

ţoge, prodor z ţogo, strel z 

dolgim zamahom iznad glave, 

odkrivanje igralca brez ţoge, 

kritje napadalca brez ţoge. 

 Mali rokomet 1+3 z osebno 

obrambo. 

Mali rokomet 1+3 in 1+4 z 

osebno obrambo. 

 

Tabela 13: Teoretične vsebine malega rokometa v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Osnovni načini igranja z ţogo. Pravila malega rokometa. Osnovna pravila rokometa. 

 

 

Tabela 14: Raven znanja pri malem rokometu v 2. triletju 

RAVEN ZNANJA OB KONCU DRUGEGA TRILETJA 

 

Uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri malega rokometa 1+3 ter 1+4 z osebno 

obrambo. 
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4.4.4 Mali nogomet 

 

PRAKTIČNE IN TEORETIČNE VSEBINE V POSAMEZNEM RAZREDU                

2. TRILETJA 

 

Tabela 15: Praktične vsebine malega nogometa v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI NOGOMET) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI NOGOMET) 

PRAKTIČNE VSEBINE 

(MALI NOGOMET) 

Elementarne igre za razvoj 

orientacije v prostoru in 

sodelovanja. 

Elementarne igre za razvoj 

hitrosti, orientacije v prostoru in 

sodelovanja. 

Elementarne in štafetne igre, ki 

vključujejo osnovne tehnične 

elemente nogometa. 

Osnovni tehnični elementi z 

ţogo: poigravanja, vodenja, 

podajanja, udarjanja. 

Osnovni tehnični elementi brez 

ţoge (odkrivanje) in z ţogo 

(poigravanja, vodenja, podajanja, 

udarjanja, sprejemanja …). 

Osnovni tehnični elementi brez 

ţoge (odkrivanja, varanja) in z 

ţogo (poigravanja, vodenja, 

podajanja, udarjanja, 

sprejemanja). 

  Taktični elementi: osnove 

medsebojnega sodelovanja v igri 

dveh, treh ali več igralcev. 

Enostavne igre 1:1 do 3:3. Enostavne igre 1:1 do 5:5. Enostavne igre 1:1 do 7:7. 

 

 

Tabela 16:Teoretične vsebine malega nogometa v 2. triletju 

4. RAZRED 5. RAZRED 6. RAZRED 

TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE TEORETIČNE VSEBINE 

Osnovni načini igranja z ţogo. Osnovni izrazi nogometne igre 

(podajanje, udarjanje, vodenje 

…). 

Osnovna pravila nogometa. 

 

Tabela 17: Raven znanja pri malem nogometu v 2. triletju 

RAVEN ZNANJA OB KONCU DRUGEGA TRILETJA 

 

Uporaba osnovnih tehničnih in taktičnih elementov v igri malega nogometa. 

 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da se praktične vsebine, metode in oblike poučevanja tako 

kot v prvem triletju tudi v drugem spreminjajo z vadbenimi dejavnostmi. Zahtevnost iz 

razreda v razred stopnjujemo. 

 

V spodnji tabeli so prikazani operativni cilji iz tematskih sklopov »mala košarka, mala 

odbojka, mali rokomet in mali nogomet«. 



Gregorič, V. (2011). Priljubljenost iger z ţogo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 

21 
 

Tabela 18: Operativni cilji v 2. triletju 

4. RAZRED 

 

5. RAZRED 6. RAZRED 

OPERATIVNI CILJI 

 

OPERATIVNI CILJI OPERATIVNI CILJI 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

Telesni razvoj, razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti. 

Z izbranimi nalogami oblikovati 

pravilno telesno drţo. 

Z izbranimi nalogami oblikovati 

pravilno telesno drţo. 

Z izbranimi nalogami oblikovati 

pravilno telesno drţo. 

Razvijati gibalne sposobnosti z 

zahtevnejšimi elementarnimi in 

malimi igrami ter štafetami. 

Razvijati gibalne sposobnosti z 

malimi igrami in štafetami. 

Razvijati gibalne sposobnosti z 

malimi igrami in zahtevnejšimi 

štafetami. 

Razvijati gibalne sposobnosti 

(koordinacija gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, ravnoteţje, 

natančnost) z izbranimi 

nalogami. 

Razvijati gibalne sposobnosti 

(koordinacija gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, ravnoteţje, 

natančnost) z izbranimi nalogami 

in različnimi pripomočki. 

Razvijati gibalne sposobnosti 

(koordinacija gibanja, moč, 

hitrost, gibljivost, ravnoteţje, 

natančnost) z izbranimi nalogami 

in tudi z različnimi pripomočki. 

Spremljati telesne značilnosti, 

gibalne in funkcionalne 

sposobnosti. 

Ugotavljati in spremljati telesne 

značilnosti, gibalne in 

funkcionalne sposobnosti. 

Spremljati telesne značilnosti, 

gibalne in funkcionalne 

sposobnosti. 

Usvajanje različnih športnih 

znanj. 

Usvajanje različnih športnih 

znanj. 

Usvajanje različnih športnih 

znanj. 

Širiti gibalne zasnove, na katerih 

je mogoče nadgrajevati različna 

osnovna športna znanja. 

Nadgrajevati različna sestavljena 

športna znanja. 

Nadgrajevati različna sestavljena 

športna znanja. 

Znati ravnati z različnimi 

športnimi pripomočki (ţoge). 

Znati ravnati z različnimi 

športnimi pripomočki (ţoge). 

Znati ravnati z različnimi 

športnimi pripomočki (ţoge) v 

oteţenih okoliščinah. 

Naučiti se osnov pravilne tehnike 

tekov, skokov, metov. 

Naučiti se pravilne tehnike 

tekov, skokov in metov. 

Naučiti se pravilne tehnike 

tekov, skokov in metov. 

Naučiti se osnovnih tehničnih in 

taktičnih elementov malih 

športnih iger. 

Naučiti se osnovnih tehničnih in 

taktičnih elementov športnih iger 

ter jih uspešno uporabiti v 

prirejenih igralnih situacijah. 

Naučiti se osnovnih tehničnih in 

taktičnih elementov športnih iger 

ter jih uporabiti v igralnih 

situacijah. 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

Seznanjanje s teoretičnimi 

vsebinami. 

Poznati športna orodja in 

pripomočke, njihovo 

poimenovanje ter uporabo. 

Poznati športna orodja in 

pripomočke, njihovo 

poimenovanje ter varno uporabo. 

Poznati športna orodja in 

pripomočke, njihovo 

poimenovanje ter varno uporabo. 

Spoznati osnovne pojme 

športnega izrazoslovja. 

Poznati osnovne pojme 

športnega izrazoslovja. 

Razumeti nekatere pojme 

športnega izrazoslovja. 

Poznati osnovne značilnosti 

posameznih športov. 

Poznati značilnosti posameznih 

športov. 

Poznati značilnosti posameznih 

športov. 

Spoznati pravila malih športnih 

iger. 

Poznati in upoštevati pravila 

malih športnih iger. 

Poznati in upoštevati pravila 

malih športnih iger. 

Prijetno doţivljanje športa, 

oblikovanje in razvoj stališč, 

navad ter načinov ravnanja. 

Prijetno doţivljanje športa, 

oblikovanje in razvoj stališč, 

navad ter načinov ravnanja. 

Prijetno doţivljanje športa, 

oblikovanje in razvoj stališč, 

navad ter načinov ravnanja. 

Razvijati samozavest in 

vztrajnost. 

Razvijati samozavest, odločnost, 

borbenost in vztrajnost. 

V različnih situacijah razvijati 

odločnost in borbenost. 

  Z aerobno vadbo razvijati 

vztrajnost. 

Razvijati pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

medsebojnega sodelovanja in 

sprejemanja drugačnosti. 

Razvijati pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

medsebojnega sodelovanja in 

sprejemanja drugačnosti z vadbo, 

tekmovanji ter ogledi športnih 

prireditev. 

Razvijati pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

medsebojnega sodelovanja in 

pomoči. 
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5 TEMELJNA GIBANJA Z ŢOGO 

 

 

Temeljnih načinov gibanj z ţogo je kar nekaj. Med seboj jih lahko povezujemo na 

različne načine. Učenci jih izvajajo v obliki bolj ali manj zapletenih vaj, elementarnih in 

malih moštvenih iger z ţogo. 

 

1. NOŠENJE ŢOGE 

Nošenje ţoge je premikanje z ţogo. Premikamo jo na določen način in obenem pazimo, 

da ne pade na tla. 

Pri tem lahko nosimo eno ali več ţog. Drţimo jih lahko na različne načine, bodisi z eno 

ali obema rokama (v naročju, pod pazduho, brado, na hrbtu, stegnu, pod stegnom, na 

nartu …), z nogami (med stegni, koleni, gleţnji, pod kolenom …). Naše premikanje 

lahko prilagajamo. Premikamo se lahko različno hitro. Lahko hodimo, tečemo različno 

hitro, pri tem spreminjamo smeri, prek ovir in pod njimi. 

Omenjena gibanja so v učnem načrtu zajeta v vajah ter elementarnih in malih moštvenih 

igrah, v katerih morajo učenci nositi eno ali več ţog (Dežman, B., Dežman, C., 2004). 

 

2. USMERJANJE ALI VODENJE ŢOGE S KOTALJENJEM 

Pri tem se premikamo z ţogo tako, da jo z določenim delom telesa ali trdim predmetom 

(palico, loparjem …) kratko potiskamo ali odbijamo v izbrano smer. Pri tem se ţoga po 

tleh vrti. 

Ravno tako lahko kotalimo eno ali več ţog z rokami, nogami, glavo, kombinirano, s 

palico, kijem ali loparjem. Kotalimo jo v različne smeri, različno hitro, ob ovirah ali pod 

njimi itd. Če ţogo kotalimo z nogo, lahko to imenujemo tudi vodenje ţoge z nogo. 

Gibanje je zajeto v vajah, elementarnih in malih moštvenih igrah, v katerih učenci 

usmerjajo ali vodijo ţogo s kotaljenjem. Vodenje ţoge s kotaljenjem je tudi eno izmed 
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temeljnih gibanj pri nogometu, hokeju z ţogo, balinanju in kegljanju (Dežman, B., 

Dežman, C., 2004). 

 

3. VODENJE ŢOGE Z ROKO 

Pri vodenju ţoge z roko rekvizit premikamo tako, da jo med hojo ali tekom 

nadzorovano potiskamo proti tlom z eno ali obema rokama. Po odboju ţoge ne 

ujamemo, temveč jo z blazinicami prstov ponovno potisnemo ob tla. 

Ţogo prav tako lahko vodimo na različne načine, in sicer z obema rokama, eno roko ter 

izmenično. Vodimo lahko tudi dve ţogi. Gibanje lahko poteka različno hitro, v različne 

smeri, ob ovirah ali pod njimi. 

Omenjeno vodenje ţoge z roko je prisotno pri vajah, elementarnih in moštvenih igrah, 

pri katerih morajo učenci voditi ţogo z roko. Je tudi eno izmed temeljnih gibanj v 

košarki in rokometu (Dežman, B., Dežman, C., 2004). 

 

4. PREDAJANJE ŢOGE 

Gre za prenašanje ţoge iz rok v roke tako, da jo z določenim gibom poloţimo soigralcu 

v roko ali roke. Ena izmed moţnosti je tudi ta, da jo predajamo iz ene roke v drugo. 

Ţogo lahko predajamo z eno roko ali obema (zgoraj, spodaj, bočno), na mestu (sede, 

stoje, kleče …) ali v gibanju (teku, hoji …). 

Predajanje ţoge je zajeto v vajah poigravanja in predajanja ţoge, določenih 

elementarnih in malih moštvenih igrah z ţogo ter v košarki (Dežman, B., Dežman, C., 

2004). 
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5.  PODAJANJE ŢOGE Z ROKO 

Pri podajanju drţimo ţogo z roko ali rokami in jo z bolj ali manj silovitim 

neprekinjenim gibom usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi (z odbojem). Podamo 

jo lahko tudi iz roke v roko ali v zrak na način, da se po padanju navzdol vrne v naše 

roke. 

Ţogo lahko podajamo z obema rokama (nad glavo, pred prsmi, od spodaj) ali eno roko 

(iznad rame, v višini rame, od spodaj). To lahko storimo na mestu ali med samim 

gibanjem. 

Podaje z roko so zajete v vajah poigravanja in podajanja ţoge, določenih elementarnih 

in malih moštvenih igrah z ţogo ter v košarki in rokometu (Dežman, B., Dežman, C., 

2004). 

 

6. PODAJANJE ŢOGE Z UDARJANJEM 

Pri podajanju ţoge z udarjanjem bolj ali manj silovito udarimo po ţogi tako, da jo 

usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi. 

Z udarjanjem podajamo z nogo, glavo ali palico, na mestu ali med gibanjem 

(premočrtno ali v loku). 

Navedene podaje so zajete v vajah podajanja z udarjanjem ţoge, določenih elementarnih 

in malih moštvenih igrah z ţogo ter nogometu in hokeju (Dežman, B., Dežman, C., 

2004). 
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7. ODBIJANJE ŢOGE (PODAJANJE Z ODBOJEM) 

Pri odbijanju se kratko in nadzorovano dotaknemo ţoge z delom roke ali nogo, ki jih 

podstavimo pod ţogo. Ţoge se lahko dotaknemo tudi z glavo ali loparjem in jo nato 

usmerimo prosti soigralcu ali z odbojem proti sebi. Lahko jo odbijemo tudi v zrak tako, 

da se po padanju navzdol vrne nazaj in jo nato lahko ponovno odbijemo. 

Odbijamo lahko z eno roko ali obema (spodaj, zgoraj, s strani), z nogo, glavo, kolenom, 

loparjem … 

Odbijanja so zajeta v vajah odbijanja, določenih elementarnih in malih moštvenih igrah 

z ţogo ter odbojki in v nogometu (Dežman, B., Dežman, C., 2004). 

 

8. LOVLJENJE ŢOGE 

Premikajočo se ţogo ulovimo tako, da jo čvrsto zagrabimo s prsti obeh rok, ki smo jih 

predhodno usmerili proti ţogi. To lahko delamo na mestu, v skoku ali med gibanjem. 

Lovljenje ţoge je zajeto v vajah podajanja, predajanja in odbijanja, v elementarnih in 

malih moštvenih igrah ter košarki in rokometu (Dežman, B., Dežman, C., 2004). 

 

9. ZAUSTAVLJANJE ŢOGE 

Kotalečo se ali letečo ţogo zaustavimo tako, da pred njo postavimo pregrado z 

določenim delom telesa ali palico ter jo umirimo. To imenujemo sprejem ţoge in takoj 

zatem sledi odboj. To lahko počnemo na mestu ali med gibanjem. 

Zaustavljanja ţoge so zajeta v vajah podajanja z nogo ali palico, v elementarnih in 

malih moštvenih igrah z ţogo ter odbojki, nogometu in hokeju z ţogo (Dežman, B., 

Dežman, C., 2004). 
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10. METI ŢOGE 

Pri metih ţogo čvrsto drţimo in jo z neprekinjenim in bolj ali manj silovitim gibom z 

roko usmerimo v cilj. Lahko jo mečemo z eno roko ali obema. Proti cilju lahko leti v 

loku (met na koš), premočrtno po zraku (met v vrata) ali po tleh (pri kegljanju – lučaj). 

Bolj siloviti so premočrtni meti. Kadar mečemo teţje ţoge, mete imenujemo tudi sunki. 

Meti so zajeti v vajah, elementarnih in malih moštvenih igrah, v katerih igralci mečejo 

ţogo, ter v košarki in rokometu (Dežman, B., Dežman, C., 2004). 

 

11. UDARCI PO ŢOGI 

Za udarec po ţogi je značilno, da ţoge ne drţimo, temveč jo nadzorovano in silovito 

odbijemo v cilj s tal, roke ali med letom po zraku. To lahko izvajamo z roko, nogo, 

glavo, loparjem … Ţoga leti proti cilju z veliko hitrostjo premočrtno ali v loku.  

Udarci so zajeti v vajah, elementarnih in malih moštvenih igrah, so temeljna gibanja z 

ţogo v nogometu, hokeju z ţogo, odbojki in igrah z loparjem (Dežman, B., Dežman, C., 

2004). 
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6 POMEN USTREZNEGA OKOLJA 

 

 

Vadbeni prostor je tisti funkcionalno opremljen prostor ali površina, ki omogoča 

izvajanje športne vzgoje eni izmed vadbenih skupin za najmanj dve ali več različnih 

vsebin. 

Vadbena skupina pa predstavlja skupino učencev in učitelja oziroma pedagoga. 

Oprema šolskih prostorov je zgolj priporočena in ne predpisana iz razloga, da ima 

učitelj prosto izbiro in različne moţne načine doseganja učnih ciljev. Oprema temelji na 

izhodiščih učnega načrta za športno vzgojo in mora zagotavljati njeno izvajanje. Deli se 

na vgrajeno opremo in športne pripomočke.  

V tabeli je zapisan seznam priporočenih športnih pripomočkov za učne vsebine z 

ţogami, ki veljajo za prvo triletje (Bajželj, M., 2003). 

 

Tabela 19: Priporočeni pripomočki za učne vsebine z ţogami v 1. triletju 

ŠTEVILO DROBNI INVENTAR 

9 ţoga za malo košarko 

9 ţoga za mini rokomet (obseg 46 cm) 

9 velik balon 

9 lahka odbojkarska ţoga 

9 ţoga za mali nogomet 

1 košara za ţoge 

1 elastika (široka) 

14 dvobarvne majice 

 

Rezultati raziskav (Bajţelj, 2003, Štemberger, 2003) kaţejo, da je opremljenost 

vadbenih prostorov, tako z vgrajeno opremo kot s pripomočki, slaba. Vgrajena oprema 

je različno zastopana, vendar ne dosega minimalnih priporočenih količin. Prav tako 

količina večine pripomočkov ne dosega minimalnega priporočenega števila. 
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»Kako delati v takih pogojih?«  

Zavedati se moramo, da to ne sme biti razlog za slabo kakovost športno-vzgojnega 

procesa. Otroci imajo pravico do kakovostne športne vzgoje in tukaj pride na vrsto 

učiteljeva kreativnost. V nadaljevanju omenjene rešitve izhajajo iz raziskave 

(Štemberger, 2003), in sicer: 

- Mnogokrat namesto ţoge lahko uporabimo balon. 

- Loparji za badminton – uporabni za nošenja, kotaljenja, vodenja, odbijanja. 

Lahko jih nadomestimo s čimerkoli, kar je v funkciji podaljšane roke (npr. 

kuhalnice, kiji, lesene palice, plastenke …). 

- Če nimamo štoparice, si lahko pomagamo s štoparico na telefonu ali uro s 

sekundnim kazalcem. 

- V koš se lahko spremeni stol, zataknjen za letvenik, koš za smeti, postavljen na 

mizo, itd. 

- Ţogico za met v daljino in cilj lahko naredimo iz časopisnega papirja, ki ga 

oblepimo s selotejpom. Lahko uporabimo tudi teniške ţogice. 

- Teţko ţogo (medicinko) lahko nadomesti košarkarska ali nogometna ţoga, saj je 

teţa omenjenih ţog za mlajše učence teţa, ki jo zmorejo premagovati, in je pri 

tem uporaba medicinke nesmiselna. 
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7 ŠPORTNA IGRA »MED DVEMA OGNJEMA« 

 

 

Iz razloga, da se na razredni stopnji igra »med dvema ognjema« vse pogosteje igra in da 

ima igra veliko pozitivnih pedagoških komponent ter spada na lestvici priljubljenosti 

med prvouvrščene, sem se odločila, da nekoliko podrobneje predstavim omenjeno igro 

in njen vpliv na učence.  

Igro »med dvema ognjema« lahko uvrstimo med moštvene igre, v kateri so otroci 

funkcionalno, motorično, intelektualno in čustveno angaţirani do najvišje moţne mere. 

Igra sodi med pripravljalne igre, ki jih uporabljamo kot pripravo na rokomet. 

Igra je sestavljena iz treh pomembnejših elementov: 

- tehnika: 

 tehnične prvine brez ţoge (tek, skoki, padci, umikanje …) 

 tehnične prvine z ţogo (lovljenje, podajanje) 

- taktika za laţje doseganje ciljev 

- pravila igre 

 

PRAVILA IGRE 

Na začetku se igralci razdelijo v dve moštvi. Vsako moštvo ima rezervnega igralca, ki 

mu rečemo tudi konzul in stoji za nasprotnikovim poljem.  

Osnovno načelo igre je z neposrednim metom zadeti nasprotnikovega igralca in ga 

izločiti iz igre v polju. Igralec je izločen, če ga zadene ţoga, ki nato pade na tla. Zadeti 

igralec lahko nadaljuje igro za nasprotnikovim poljem. Igrišča ne sme zapustiti tako, da 

gre čez nasprotnikovo polje. Če to stori, dobi ţogo nasprotna stran, sicer pa vedno tista, 

ki je izgubila igralca. 

Če zadeti igralec ujame ţogo, lahko nadaljuje igro z metanjem ali s podajo. Če ţoga 

zadene dva igralca zapored in šele nato pade na tla, je izločen samo prvi igralec. Če se 

ţoga odbije od zadetega igralca in jo ujame soigralec, ni izločen nobeden, če pa se ţoga 

odbije od zadetega igralca v roke nasprotnega igralca, mora zadeti iz polja. Če napadeni 
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igralec prestopi katero koli črto svojega polja z namenom, da bi se izognil 

nasprotnikovemu zadetku, je izločen iz neposredne igre. Igralec za nasprotnikovim 

poljem (konzul) ostane tam le toliko časa, dokler ni zadet prvi igralec njegovega moštva 

v polju, nato se vrne v polje. Naloga vseh igralcev je, da z dobljeno ţogo neposredno 

zadevajo nasprotne igralce ali da jo spretno podajajo igralcem, ki so v ugodnejšem 

poloţaju za zadetek. 

Vsak igralec ima le eno ţivljenje in se ne more ponovno vračati v polje. Igralec sme 

zadrţati ţogo najmanj 3 sekunde. Dovoljeno je vodenje in tek z ţogo v rokah. Ţogo sme 

igralec podati soigralcu čez nasprotnikovo polje. Če ţoga preide vzdolţno črto, jo dobi 

stran, katere igrišče je prečkala, ne glede na to, ali se je medtem dotaknila katerega 

izmed igralcev ali ne (Sluga, 1981).  

 

7.1 CILJI IGRE »MED DVEMA OGNJEMA« 

 

Globalni cilj: 

- razvijanje motorike (hitrost, moč, natančnost, skladnost gibanja v prostoru in 

času) (Sonjak, 1998) 

Cilji: 

- zadeti čim več igralcev nasprotnega moštva, 

- ujeti čim več nasprotnikovih ţog, 

- premagati nasprotnikovo moštvo. 

 

7.2 KAKO IGRA VPLIVA NA GIBALNI RAZVOJ  IN NA KAKŠEN 

NAČIN IGRO LAHKO IZBOLJŠAMO? 

 

Davorin Čeleš v svojem članku (Čeleš, 2010) z naslovom Večja učinkovitost v igrah z 

ţogo pri otrocih med 6. in 10. letom starosti navaja, da zaradi karakteristik in načina 

igranja omenjene igre prihaja do pomanjkljivosti v gibalnem razvoju mlajšega šolarja. 

Te pomanjkljivosti pa je kasneje teţko odpraviti. Meni, da se pri igri »med dvema 
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ognjema« učenci naučijo izmikati ţogi, kasneje pa imajo teţave z gibanjem pri odbojki, 

košarki in rokometu, ker niso navajeni k ţogi pristopiti. 

Zgoraj navedeni problem lahko rešimo z uvedbo nekaterih modifikacij igre.  

Primeri: 

- Igra z dvema ţogama (več iger, večja aktivnost, več priloţnosti, ni čakanja, bolj 

zahtevna igralna situacija, razvijanje perifernega vida …). 

- Igra na točke z dvema ţogama (brez izpadanja, pridobitev točk, dva igralca na 

strani rezerve, uspešno sodelovanje, hitra igra …) 

- Točke za uspešno ulovljene ţoge (spodbujanje lovljenja …). 

- Točke za zadetek in uspešno ulovljeno ţogo. 

- Metanje s slabšo roko ali soročno …  

(Čeleš, 2010) 
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8 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

 

Učenci in učenke imajo različne interese glede priljubljenosti iger z ţogo. Z raziskavo 

sem ţelela ugotoviti, katere omenjene igre so priljubljene pri učencih in učenkah 4. in 5. 

razreda devetletne osnovne šole. 

 

9 CILJI RAZISKAVE 

 

 

Zaradi različnega zanimanja učencev in učenk devetletne osnovne šole za igre z ţogo 

sem v empiričnem delu ţelela predstaviti mnenja učencev 4. in 5. razreda o njihovi 

priljubljenosti iger z ţogo. 

Cilji raziskave so bili  ugotoviti: 

- ali imajo učenci in učenke igre z ţogo radi ali jih ne marajo, 

- ali obiskujejo športne interesne dejavnosti, pri katerih je vključena ţoga kot 

rekvizit, 

- priljubljenost različnih gibalnih spretnosti z ţogo, 

- kolikokrat pri športni vzgoji uporabljajo ţogo, 

- katera igra z ţogo jim je najbolj všeč, 

- kdaj jim je ura športne vzgoje najbolj všeč.  
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10 HIPOTEZE 

 

 

Glede na zgoraj navedene cilje raziskave sem opredelila naslednje hipoteze: 

- H1: Učenci in učenke imajo na splošno igre z ţogo radi. 

- H2: Učenci in učenke v veliki meri obiskujejo športne interesne dejavnosti, pri 

katerih je vključena ţoga kot rekvizit. 

- H3: Gibalne spretnosti z ţogo so učencem in učenkam na splošno všeč. 

- H4: Pri športni vzgoji pogosto uporabljajo ţogo. 

- H5: Najbolj jim je všeč igra z ţogo »med dvema ognjema«. 

- H6: Ura športne vzgoje jim je vedno všeč, ne glede na uporabo rekvizita. 

 

 

11 METODE DELA 

 

 

11.1 VZOREC MERJENCEV 

 

Statistično mnoţico predstavljajo učenci 4. in 5. razreda različnih osnovnih šol na 

različnih koncih Slovenije (Loški Potok, Ribnica, Kočevje, Novo mesto, Ljubljana, 

Maribor). V to mnoţico sodi oziroma številčno ta vzorec predstavlja 181 učencev in 

učenk, ki v šolskem letu 2010/2011 obiskujejo omenjena razreda devetletne osnovne 

šole in so rešili anketni vprašalnik (priloga 15.1). 

 

11.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbrala s pomočjo vprašalnika (priloga 15.1) za ugotavljanje priljubljenosti 

iger z ţogo pri učencih 4. in 5. razreda devetletne osnovne šole. Ţelela sem zajeti večji 
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del Slovenije, s tem večja in manjša mesta ter podeţelje. Na anketo so odgovarjali 

učenci osnovne šole v Loškem Potoku, Ribnici, Kočevju, Novem mestu, Ljubljani in 

Mariboru. Vprašalnik so po predhodnem dogovoru z ravnatelji šol reševali učenci 

omenjenih razredov. V roku dveh oziroma treh tednov sem dobila nazaj večji del 

izpolnjenih vprašalnikov iz vseh šol. 

 

11.3 OBDELAVA PODATKOV 

 

Pri raziskovalnem delu sem uporabila metodo anketiranja in metodo obdelave podatkov 

in njihove interpretacije. 

Na podlagi odgovorov, ki sem jih dobila od učencev in učenk, sem podatke natančno 

analizirala. Podatke sem razvrstila v preglednice, s pomočjo katerih sem oblikovala 

grafe s podatki. Obdelani so bili v programih Microsoft Excel in Microsoft Word. Vse 

zbrane podatke sem tudi interpretirala in zapisala svoje ugotovitve. 
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12 REZULTATI RAZISKAVE IN RAZLAGA 

 

12.1 PODATKI O SPOLU IN RAZREDU, KI GA UČENCI 

OBISKUJEJO 

 

Tabela 20: Spol 

SPOL ŠTEVILO ŠTEVILO (%) 

Dečki 88 48,62 % 
Deklice 93 51,38 % 
SKUPAJ 181 100,00 % 

 

 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 88 dečkov in 93 deklic, skupaj 181. 

Tabela 21: Razred 

SPOL/RAZRED 4 % 5 % 

Dečki 39 52,00 % 49 46,23 % 

Deklice 36 48,00 % 57 53,77 % 

SKUPAJ 75 100,00 % 106 100,00 % 
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Pri raziskavi je sodelovalo iz 4. razreda skupaj 75 učencev in učenk, od tega 39 dečkov 

in 36 deklic. V 5. razredu pa je sodelovalo 49 dečkov in 57 deklic, skupaj 106 učenk in 

učencev. 

 

12.2 KRAJ BIVANJA 

 

Tabela 22: Kraj bivanja 

KRAJ BIVANJA ŠTEVILO UČENK IN UČENCEV % 

Ljubljana 43 53,09 % 

Kočevje 34 18,78 % 

Novo mesto 33 18,23 % 

Maribor 29 16,02 % 

Loški Potok 29 16,02 % 

Ribnica 13 7,18 % 

SKUPAJ 181 100,00 % 

 

 

Največji deleţ anketiranih učencev je bil iz Ljubljane (43). Na drugem mestu največji 

deleţ pripada Kočevju (34 učenk in učencev), sledijo Novo mesto (33) ter Maribor in  

Loški Potok z enakim številom anketiranih učenk in učencev (29). Najmanjši deleţ 

anketiranih je iz Ribnice, katerih je bilo le 13. 
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Graf 3: Kraj bivanja 
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12.3 IGRA Z ŢOGO, KI JE UČENCEM IN UČENKAM NAJLJUBŠA 

 

Tabela 23: Igre z ţogo, ki so učencem najljubše 

NAJLJUBŠA IGRA 

 

ŠTEVILO UČENCEV 

(SKUPAJ) 

ŠTEVILO UČENCEV (%) 

»med dvema ognjema« 99 54,70 % 

nogomet 81 44,75 % 

rokomet 58 32,04 % 

odbojka 52 28,73 % 

košarka 31 17,13 % 

»petelinček« 8 4,42 % 

»zajci in lovec« 6 3,31 % 

tenis 6 3,31 % 

namizni tenis 4 2,21 % 

hokej 4 2,21 % 

»muhice« 4 2,21 % 

badminton 3 1,66 % 

golf 2 1,10 % 

podajanje 2 1,10 % 

»pepček« 2 1,10 % 

vaterpolo 1 0,55 % 

                     

 

Zbrani podatki kaţejo na to, da je učencem in učenkam 4. in 5. razreda najljubša igra 

»med dvema ognjema«. To je potrdilo kar 54,70 % anketiranih. Ta rezultat sem tudi 

pričakovala, saj je to predhodno pokazala ţe ena izmed raziskav (Sonjak, 1998). Tako 

lahko svojo hipotezo (H5) potrdim. 
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   Graf 4: Igre z ţogo, ki so učenkam in učencem najljubše 
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Takoj za omenjeno najljubšo igro ji sledita nogomet (44,75 %) in rokomet (32,04 %). 

Pri bolj natančni obdelavi podatkov sem ugotovila, da so učenci v Kočevju prvo mesto 

namenili odbojki in nogometu (45,45 %), v Loškem Potoku pa nogometu (58,62 %) ter 

rokometu (55,17 %). 

Menim, da so učenci namenili večji deleţ tistim igram z ţogo, ki jih na posameznem 

območju tudi pogosteje izvajajo. Učenci in učenke iz Loškega Potoka so prvi mesti 

namenili nogometu in rokometu. Ti dve aktivnosti sta izvajani tudi kot interesni 

dejavnosti, zato smo tak rezultat lahko tudi pričakovali. 

 

12.4 VKLJUČENOST V ŠPORTNO INTERESNO DEJAVNOST, PRI 

KATERI SE UPORABLJA ŢOGA 

 

Tabela 24: Vključenost v interesno dejavnost 

VKLJUČENOST DA % NE % NI ODG. % 

DEČKI 4. RAZRED 19 10,50 % 19 10,50 % 1 0,55 % 

DEKLICE 4. RAZRED 14 7,73 % 21 11,60 % 2 1,11 % 

DEČKI 5. RAZRED 21 11,60 % 28 15,47 % 0 0,00 % 

DEKLICE 5. RAZRED 19 10,50 % 37 20,44 % 0 0,00 % 

 

SKUPAJ (181) 
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Glede na podatek, ki je spodbuden, je v športne interesne dejavnosti, pri katerih se 

uporablja ţoga kot rekvizit, vključenih 40,33 % učenk in učencev. 105 anketiranih 

(58,01 %) ne obiskuje športnih interesnih dejavnosti, pri katerih je vključena ţoga kot 

rekvizit, trije izmed njih pa na vprašanje niso odgovorili. 

Iz raziskave ugotovimo, da interesne dejavnosti obiskuje slaba polovica učenk in 

učencev 4. in 5. razreda. Hipotezo (H2), da učenci in učenke v veliki meri obiskujejo 

interesne dejavnosti, pri katerih je vključena ţoga kot rekvizit, potrdim. 

Tabela 25: Vrsta interesne dejavnosti 

INTERESNA DEJAVNOST VKLJUČENOST (SKUPAJ) VKLJUČENOST (%) 

nogomet 27 14,92 % 

rokomet 19 10,50 % 

športne igre 10 5,52 % 

razvedrilni kroţek 5 2,76 % 

odbojka 5 2,76 % 

med dvema ognjema 5 2,76 % 

košarka 4 2,21 % 

tenis 3 1,66 % 

gimnastika 2 1,10 % 

namizni tenis 1 0,55 % 

floorball 1 0,55 % 
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 Graf 6: Vrsta interesne dejavnosti 
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Interesna dejavnost, ki je za učence najbolj zanimiva in jo najpogosteje obiskujejo, je 

nogomet (14,92 %). Sledijo mu rokomet (10,50 %) in športne igre (5,52 %), ki so v 

večjem obsegu značilne za osnovno šolo v Novem mestu. Četrto mesto na lestvici (2,76 

%) zasedajo razvedrilni kroţek, odbojka in interesna dejavnost »med dvema ognjema«. 

Zadnja omenjena je po rezultatih najverjetneje na razpolago le na eni izmed osnovnih 

šol v Ljubljani, saj pričujoči podatki kaţejo, da so odstotek (2,76 %) namenili učenci in 

učenke ravno od tam. Glede na to, da je učencem in učenkam najljubša igra »med 

dvema ognjema«, bi drugače lahko pričakovali večji odstotek vključenosti pri omenjeni 

interesni dejavnosti.  
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12.5 VŠEČNOST GIBALNIH SPRETNOSTI Z ŢOGO 

 

Tabela 26: Gibalne spretnosti z ţogo 

GIBALNE 
SPRETNOSTI 

Ni 
odgovora 

Sploh mi 
niso všeč 

Niso mi všeč Všeč so mi Zelo so mi 
všeč 

Ne morem 
se odločiti 

Skupaj 

Vaje z žogo 
preko ovir 

1 (0,52 %) 11 (6,09 %) 20 (11,05 %) 70 (38,69 %) 62 (34,25 %) 17 (9,40 %) 181 
(100 %) 

Vaje z žogo 
v paru 

0 (0 %) 12 (6,63 %) 16 (8,84 %) 49 (27,07 %) 79 (43,65 %) 25 (13,81 %) 181 
(100 %) 

Vodenje 
žoge z 
nogo 

2 (1,04 %) 14 (7,75 %) 18 (9,97 %) 37 (20,45 %) 85 (46,98 %) 25 (13,81 %) 181 
(100 %) 

Vaje z žogo 
v skupinah 

1 (0,52 %) 7 (3,87 %) 19 (10,52 %) 40 (22,11 %) 93 (51,38 %) 21 (11,60 %) 181 
(100 %) 

Odbijanje 
balona v 
skupini 

4 (2,08 %) 11 (6,09 %) 17 (9,40 %) 37 (20,45 %) 84 (46,42 %) 28 (15,47 %) 181 
(100 %) 

Igra 
»pepček« 

1 (0,52 %) 13 (7,19 %) 7 (3,87 %) 44 (24,32 %) 79 (43,65 %) 37 (20,45 %) 181 
(100 %) 

Hokej z 
žogo z 
nasprotniki 

2  (1,04 %) 34(18,79 %) 16 (8,86 %) 27 (14,94 %) 73 (40,34 %) 29 (16,03 %) 181 
(100 %) 

Igra »med 
dvema 
ognjema« 

1 (0,52 %) 9 (4,99 %) 8 (4,42 %) 22 (12,17 %) 105(58,01%) 36 (19,89 %) 181 
(100 %) 

Mala 
košarka 

0 (0 %) 28 (15,47%) 27 (14,92%) 35 (19,34 %) 68 (37,56 %) 23 (12,71 %) 181 
(100 %) 

Mala 
odbojka 

1 (0,52 %) 23 (12,71%) 13 (7,19 %) 35 (19,34 %) 76 (41,99 %) 33 (18,25 %) 181 
(100 %) 

Mali 
nogomet 

2 (1,04 %) 34 (18,79%) 9 (4,99 %) 33 (18,25 %) 79 (43,65 %) 24 (13,28 %) 181 
(100 %) 

Mali 
rokomet 

0 (0 %) 24 (13,28%) 17 (9,40 %) 37 (20,45 %) 71 (39,21 %) 32 (17,66 %) 181 
(100 %) 
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Legenda 6: Gibalne spretnosti 

E Vaje z ţogo preko ovir 

F Vaje z ţogo v paru 

G Vodenje ţoge z nogo 

H Vaje z ţogo v skupinah 

I Odbijanje balona v skupini 

J Igra »pepček« 

K Hokej z ţogo z nasprotniki 

L Igra »med dvema ognjema« 

M Mala košarka 

N Mala odbojka 

O Mali nogomet 

P Mali rokomet 

 

Glede na zgoraj napisane zbrane podatke so na splošno gibalne spretnosti z ţogo 

učencem in učenkam zelo všeč in zato lahko hipotezo (H3) potrdim. S kar 58,01 % so to 

potrdili pri igri »med dvema ognjema«. Ugotovila sem, da imajo zelo radi tudi vaje z 

ţogo v skupini, kar so potrdili z 51,38 %. Zelo všeč sta jim tudi gibalna spretnost 

vodenja ţoge z nogo (46,98 %) ter odbijanje balona v skupini (46,42 %). 

Omembe vreden se mi zdi podatek, da nekaterim izmed njih ni všeč mali nogomet 

(18,79 % – 34 učenkam in učencem), saj smo ga prehodno uvrstili po priljubljenosti na 
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drugo mesto. Tukaj najverjetneje izstopajo z odgovori deklice in dečki, ki jim omenjena 

igra z ţogo ni zanimiva ali teţje pridejo do ţoge, ne poznajo pravil itd. Prav v tolikšnem 

odstotku kot mali nogomet učencem ni všeč hokej z ţogo z nasprotniki. Bilo je tudi kar 

nekaj učencev in učenk, ki so med podanimi moţnostmi izbrali moţnost, da se ne 

morejo odločiti. Največji odstotek pripada igri »pepček« (20,45 %) in igri »med dvema 

ognjema« (19,89 %).  

 

12.6 POGOSTOST UPORABE ŢOGE PRI URI ŠPORTNE VZGOJE 

 

Tabela 27: Pogostost uporabe ţoge pri urah športne vzgoje 

POGOSTOST UPORABE MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

NI ODGOVORA 5 2,76 % 

ZELO POGOSTO 51 28,18 % 

POGOSTO 68 37,57 % 

VČASIH 54 29,83 % 

SKORAJ NIKOLI 3 1,66  % 

SKUPAJ 181 100,00 % 

 

 

Navedeni podatki kaţejo, da pri pouku športne vzgoje na splošno zelo pogosto 

uporabljajo  ţogo. To je potrdilo 51 (28,28 %) učenk in učencev. 68 anketiranih se je 

odločilo za odgovor, da pri uri športne vzgoje pogosto uporabljajo (37,57 %). Pri 

nekaterih ţogo kot rekvizit uporabljajo le včasih (29,83 %), manjši odstotek (1,66 %) 

učenk in učencev pa trdi, da ţoge pri uri športne vzgoje ne uporabljajo skoraj nikoli.  

NI ODGOVORA

ZELO POGOSTO

POGOSTO

VČASIH
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Graf 8: Pogostost uporabe ţoge pri urah športne vzgoje 
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Pri bolj natančni analizi podatkov sem ugotovila, da so vsi učenci in učenke iz Ribnice 

odgovorili na vprašanje enako, in sicer, da ţogo pri športni vzgoji uporabljajo zelo 

pogosto.  Večji deleţ učenk in učencev iz Ljubljane (58,14 %) pa je odgovorilo, da ţogo 

kot rekvizit uporabljajo le včasih. 

Hipotezo (H4), da ţogo kot rekvizit pri športni vzgoji pogosto uporabljajo, lahko 

potrdim. 

 

12.7 RAZLOGI, ZAKAJ IMAJO UČENCI IN UČENKE RADI IGRE Z 

ŢOGO 

 

Tabela 28: : Razlogi za všečnost iger z ţogo 

RAZLOGI MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

KER SE UKVARJAM S ŠPORTOM 130 
71,82 % 

KER LAHKO IGRAM ZANIMIVE IGRE 99 54,70 % 

KER SE RAD GIBLJEM 88 48,62 % 

KER SE DRUŢIM S PRIJATELJI 77 42,54 % 

 

 

NE MARAJO IGER Z ŢOGO 

 

 

18 9,94 % 
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Graf 9: Razlogi za všečnost iger z ţogo 
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Iz podatkov ugotovimo, da so velikemu deleţu anketirancev všeč igre z ţogo zato, ker 

se ukvarjajo s športom (71,82 %). Všeč so jim tudi zato, ker lahko igrajo zanimive igre 

(54,70 %), ker se radi gibljejo (48,62 %) in ker se na tak način druţijo s prijatelji (42,54 

%). Manjši deleţ učencev na to vprašanje ni odgovorilo (9,94 %), kar pomeni, da jim 

igre z ţogo niso všeč. Hipotezo (H1) lahko potrdim, saj je iz podatkov razvidno, da 

imajo na splošno učenci igre z ţogo radi. 

 

12.8 RAZLOGI, ZAKAJ UČENCI IN UČENKE IGER Z ŢOGO NE 

MARAJO 

 

Tabela 29: Razlogi za nevšečnost iger z ţogo 

RAZLOGI MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

 

IGRE Z ŢOGO SO JIM VŠEČ 

 

156 

 

86,19 % 
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Graf 10: Razlogi za nevšečnost iger z ţogo 
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Učenci in učenke, ki so jim igre z ţogo všeč, na vprašanje niso odgovarjali, in teh je 

bilo kar 86,19 %, številčno 156. Nekaj (7,37 %) jih je odgovorilo, da sta jim ljubša 

televizija in računalnik, nekateri izmed njih (4,97 %) pa menijo, da so igre z ţogo 

nevarne, zato jim tudi niso všeč. 4,42 % učencev in učenk trdi, da jim igre z ţogo niso 

všeč zato, ker jim ni všeč učitelj/ica športne vzgoje. Kljub vsemu je še vedno podatek 

spodbuden, saj so v večji meri igre z ţogo učencem in učenkam všeč. 

 

12.9 IGRE Z ŢOGO, KI SO UČENCEM IN UČENKAM NAJBOLJ 

VŠEČ 

 

Tabela 30: Igre z ţogo, ki so učencem in učenkam najbolj všeč 

NAJBOLJ VŠEČNA IGRA MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

nogomet 62 34,25 % 

»med dvema ognjema« 54 29,83 % 

odbojka 33 18,23 % 

rokomet 22 12,15 % 

košarka 10 5,52 % 

tenis 3 1,66 % 

»muhice« 2 1,10 % 

podajanje 2 1,10 % 

badminton 1 0,55 % 

»pepček« 1 0,55 % 

hokej 1 0,55 % 

»tri pike« 1 0,55 % 

namizni tenis 1 0,55 % 
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Z raziskavo sem ugotovila, da je učencem in učenkam 4. in 5. razreda najbolj všeč igra 

z ţogo – nogomet, kar je potrdilo 34,25 % učenk in učencev. Takoj za nogometom 

sledijo igre »med dvema ognjema« (29,83 %), odbojka (18,23 %) in rokomet (12,15 %). 

Nekoliko manjši deleţ zajema košarka (5,52 %), najmanjši odstotek učencev in učenk 

pa trdi, da so jim všeč igre z ţogo, kot so badminton, »pepček«, hokej, »tri pike« in 

namizni tenis (0,55%). Pri odgovoru so morali navesti tudi razloge zakaj so jim všeč. 

Razlogi zakaj so učencem in učenkam všeč igre z ţogo: 

a) Deklice: 

- ker so zanimive, 

- ker so zabavne, 

- ker se rada gibljem, 

- ker se lahko druţimo s prijatelji. 

b) Dečki: 

- ker lahko streljam na gol, 

- ker lahko brcam, 

- ker je zanimivo, 

- ker je zabavno, 

- ker se druţim s prijatelji, 

- ker sem odličen pri športu, 

- ker treniram, 

- ker mi dobro gre, 

- ker so te igre priljubljene, 

- ker je igra hitra in dinamična. 
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Graf 11: Igre z ţogo, ki so učencem najbolj všeč 
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12.10 IGRE Z ŢOGO, KI SO UČENKAM IN UČENCEM NAJMANJ 

VŠEČ 

 

Tabela 31: Igre z ţogo, ki so učencem in učenkam najmanj všeč 

NAJMANJ 

VŠEČNE IGRE 

MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

ni odgovora 59 32,60 % 

nogomet 25 13,81 % 

nobena 22 12,15 % 

košarka 17 9,39 % 

odbojka 16 8,84 % 

rokomet 15 8,29 % 

»pepček« 8 4,42 % 

»med dvema 

ognjema« 

7 3,87 % 

rugbi 4 2,21 % 

hokej 4 2,21 % 

podajanje 2 1,10 % 

tenis 1 0,55 % 

vodenje 1 0,55 % 

SKUPAJ: 181 100,00 % 

 

 
Graf 12: Igre z ţogo, ki so učencem in učenkam najmanj všeč 

 

Zbrani podatki kaţejo na to, da 13,81 % učenk in učencev trdi, da jim je najmanj všeč 

igra nogomet, nato sledita košarka (9,39 %) in odbojka (8,84 %).  

59 učenk in učencev (32,60 %) na vprašanje ni odgovorilo, 22 (12,15 %) pa jih je 

odgovorilo z odgovorom, da igra z ţogo, ki jim ne bi bila všeč, ne obstaja. V zadnjo 

omenjeno kategorijo odgovorov po vsej verjetnosti spadajo tudi učenci in učenke, ki na 

vprašanje niso odgovarjali, kar pomeni, da pri 81 anketirancih (44,75 %) igra z ţogo, ki 

ni odgovora

nogomet

nobena

košarka

odbojka

rokomet

pepček

ostalo
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jim ne bi bila všeč, ne obstaja. Učenci in učenke, ki so navedli igre, ki jim niso všeč, so 

zapisali tudi razloge za to, ki so navedeni spodaj. 

Razlogi, zakaj učencem in učenkam te igre niso všeč: 

a) Deklice: 

- pri igrah prihaja do poškodb, 

- te igre so za fante, 

- bolečine v okončinah, 

- ţoge so teţke, še posebej košarkarska, 

- ţoge so prevelike, 

- te igre me ne zanimajo. 

b) Dečki: 

- slaba kvaliteta opreme, 

- igre so nezanimive, 

- bolečine, 

- ker so za punce, 

- ker so grobe, 

- ker so dolgočasne, 

- ker je vroče, 

- ker je nemogoče priti do ţoge, 

- ker je nevarno, 

- ker ne znam igrati, 

- ker mi nihče ne poda ţoge. 
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12.11 URA ŠPORTNA VZGOJE, KI JIM JE NAJBOLJ VŠEČ 

 

Tabela 32: Kdaj je učencem ura športne vzgoje najbolj všeč 

URA ŠPORTNE VZGOJE MNENJA UČENCEV MNENJA UČENCEV (%) 

nogomet 26 14,44 % 

vedno 26 14,44 % 

»med dvema ognjema« 25 13,89 % 

rokomet 11 6,11 % 

prva ura 11 6,11 % 

zadnja ura 10 5,56 % 

zunaj 10 5,56 % 

ko se igramo 9 5 % 

igre z ţogo 9 5 % 

odbojka 7 3,89 % 

ko smo v mali telovadnici 5 2,79 % 

trampolin 5 2,79 % 

četrtek 4 2,23 % 

ko sami izbiramo 4 2,23 % 

tek 4 2,23 % 

skok čez kozo 3 1,68 % 

gimnastika 2 1,10 % 

badminton 2 1,10 % 

sreda 1 0,55 % 

skok v višino 1 0,55 % 

hokej 1 0,55 % 

nikoli 1 0,55 % 

ko se zabavamo 1 0,55 % 

»pepček« 1 0,55 % 

ko je poletje 1 0,55 % 

SKUPAJ 181 100,00 % 

 

 

Graf 13: Kdaj je učencem ura športne vzgoje najbolj všeč 
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Učencem in učenkam je ura športne vzgoje najbolj všeč takrat, ko igrajo nogomet. To je 

potrdilo 14,44 % anketiranih. Prav tolikšen deleţ anketiranih trdi, da jim je športna 

vzgoja všeč vedno. 13,89 % učenk in učencev meni, da jim je ura najbolj všeč takrat, ko 

igrajo igro »med dvema ognjema«. Všeč jim je tudi takrat, ko igrajo rokomet (6,11 %) 

in prav v tolikšni meri tudi, ko je športna vzgoja na urniku prvo šolsko uro. Najmanjši 

deleţ učencev in učenk trdi, da jim je všeč, ko skačejo v višino (0,55 %), igrajo hokej in 

igro »pepček«. Zopet zapisana hipoteza (H6) drţi in jo lahko potrdim, saj je le en/a 

posameznik/ca izmed anketiranih zapisal/a, da mu/ji ura športne vzgoje ni všeč nikoli. 

Na splošno je ura športne vzgoje učencem in učenkam vedno všeč, ne glede na uporabo 

rekvizita. 
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13 SKLEP 

 

 

Za človeka so gibalne/športne aktivnosti izrednega pomena. Te navade je potrebno 

posameznika naučiti oziroma mu jih privzgojiti. Ob tem mu je potrebno ponuditi čim 

več vsebin in aktivnosti, ki omogočajo posameznikovo aktivnost. Potrebno se je 

prilagajati tudi starostni stopnji in s tem upoštevati postopno prehajanje na zahtevnejše 

dejavnosti. Bistvenega pomena v začetnem obdobju je, da so dejavnosti predstavljene 

skozi igro. 

Osnovne gibalne sposobnosti so temelj za vsa človekova gibanja. Te sposobnosti se 

pojavljajo v vseh športnih dejavnostih. K razvijanju omenjenih sposobnosti v večji meri 

pripomorejo tudi dejavnosti z ţogo. Pomembno vlogo moramo v osnovni šoli prav 

gotovo nameniti športni vzgoji, saj vpliva na usvajanje različnih gibalnih spretnosti pa 

tudi na telesni, gibalni, spoznavni in čustveno-socialni razvoj. V 1. triletju je poseben 

sklop v učnem načrtu namenjen igram z ţogo, saj kot sem ţe napisala, so v prvem 

obdobju šolanja zelo pomembne. Vplivajo na razvoj koordinacije, natančnosti 

zadevanja in podajanja ter ravnoteţja. Vplivajo tudi na razvoj pozornosti, orientacije v 

prostoru, hitrosti odzivanja in situacijsko mišljenje. Obenem razvijajo sodelovanje, 

strpnost in samodisciplino. Učencem in učenkam v 2. triletju pa so namenjeni štirje 

sklopi, v katerih je vključena ţoga kot rekvizit. To so: mala košarka, mala odbojka, mali 

rokomet in mali nogomet. Ob primerno zastavljenih dejavnostih naj bodo to bolj ali 

manj zapletene vaje, elementarne ali male moštvene igre, razvijamo temeljna gibanja z 

ţogo. Za kakovostno vadbo pa imajo veliko vlogo tudi vadbena sredstva in ustrezno 

okolje. 

V raziskovalnem delu sem ugotavljala priljubljenost iger z ţogo pri učencih in učenkah 

4. in 5. razreda devetletne osnovne šole. Zastavila sem naslednje hipoteze, ki jih 

navajam spodaj in jih lahko potrdim z naslednjimi razlogi: 

H1: Učenci in učenke imajo na splošno igre z ţogo radi.  Hipoteza drţi, saj le 18 

učenk in učencev (9,94 %) na vprašanje ni odgovorilo, kar je posledično pomenilo to, 

da iger z ţogo ne marajo. Preostali anketirani (90,06 %) so potrdili, da imajo igre z ţogo 

radi. 
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H2: Učenci in učenke v veliki meri obiskujejo športne interesne dejavnosti, pri katerih 

je vključena ţoga kot rekvizit.  Hipoteza zopet drţi, saj je kar 40,33 % učenk in 

učencev vključenih v športne interesne dejavnosti, pri katerih se uporablja ţoga kot 

rekvizit. 

H3: Gibalne spretnosti z ţogo so učencem in učenkam na splošno všeč.  Hipoteza je 

potrjena, saj so v večji meri izbirali rubriko »zelo so mi všeč« (40 %–50 %) pri vseh 

zapisanih gibalnih spretnostih z ţogo. 

H4: Pri športni vzgoji pogosto uporabljajo ţogo.  Hipotezo so učenci in učenke 

potrdili, saj se jih je 28,28 % odločilo za odgovor, da ţogo kot rekvizit uporabljajo zelo 

pogosto, 37,57 % anketiranih pa trdi, da ţogo uporabljajo pogosto. Skupaj v odstotkih je 

to 65,85 %. 

H5: Najbolj jim je všeč igra z ţogo »med dvema ognjema«.  Zbrani podatki kaţejo na 

to, da je učencem in učenkam 4. in 5. razreda najljubša igra »med dvema ognjema«. To 

je potrdilo kar 54,70 % anketiranih, številčno je to 99 učenk in učencev.  

H6: Ura športne vzgoje jim je vedno všeč, ne glede na uporabo rekvizita.  Zopet 

zapisana hipoteza drţi in jo lahko potrdim, saj je le en/a posameznik/ca izmed 

anketiranih zapisal/a, da mu/ji ura športne vzgoje ni všeč nikoli. Na splošno je ura 

športne vzgoje učencem in učenkam vedno všeč, ne glede na uporabo rekvizita. 

Menim, da je najpomembnejše prepričanje, da šport vpliva na telesni razvoj posredno in 

neposredno. Na eni strani pomaga razvijati gibalne sposobnosti, hkrati pa spodbuja in 

navaja na zdrav način ţivljenja. Nedvomno je torej dejstvo, da šport pozitivno vpliva na 

zdravje tistih, ki ga prakticirajo. Športna dejavnost vpliva tudi na boljše splošne 

motorične sposobnosti, ki jih v ţivljenju še kako potrebujemo in vplivajo na mišljenje, 

čustvovanje in odnose. Pri otrocih so športne dejavnosti pomembne tudi za njihov 

razvoj in rast ter počutje. Ob tem pridobijo pomembne vrednote, kot so fair play, 

vztrajnost, borbenost itd. Pomembno je torej dejstvo, da ukvarjanje s športom ne vpliva 

le na ravnovesje našega telesa, ampak obsega tri med seboj povezane dele: telo, um in 

duha. Pozitiven vpliv iger z ţogo in seveda tudi ostalih športov je splošno znan. 

Usmerjanje otrok v ukvarjanje s športom je odlična naloţba za zdrav in aktiven način 

ţivljenja. 
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15 PRILOGE 

 

 

15.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Dragi učenke in učenci! 

Sem Vanja Gregorič in pripravljam diplomsko delo. Zanima me priljubljenost iger z žogo 

med učenci in učenkami v 2. triletju, zato potrebujem vašo pomoč. 

Prosim vas, da mi pomagate tako, da izpolnite spodnji vprašalnik. 

Podatki so povsem anonimni, zato nihče ne bo vedel, kdo je odgovarjal na vprašalnik. 

Hvala za sodelovanje! 

PRI SPODAJ NAVEDENIH VPRAŠANJIH OZNAČITE S KRIŽCEM USTREZEN ODGOVOR. 

 

1. SPOL 

  

                              DEČEK                                       DEKLICA 

 

 

2. RAZRED, KI GA TRENUTNO OBISKUJEŠ 

 

4. RAZRED                               5.  RAZRED 

 

 

3.  KRAJ BIVANJA 

_______________________________________ 

 

4. NAPIŠI IGRO Z ŽOGO, KI  TI JE NAJLJUBŠA. LAHKO JIH JE TUDI VEČ. 

_______________________________________________________________________ 
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5. ALI SI VKLJUČEN/A V INTERESNE DEJAVNOSTI, PRI KATERIH SE UPORABLJA ŽOGA? 

ČE JE ODGOVOR »DA«, NAPIŠI NA ČRTO, KATERE SO TE DEJAVNOSTI. 

                                            DA                                      NE 

____________________________________________________________________ 

       

6. KAKO SO TI VŠEČ RAZLIČNE GIBALNE SPRETNOSTI Z ŽOGO? ZAPISANE ODGOVORE 

OCENI OD 1 DO 5 . 

 

1 – SPLOH MI NISO VŠEČ 

2 – NISO MI VŠEČ 

3 – VŠEČ SO MI 

4 – ZELO SO MI VŠEČ 

5 – NE MOREM SE ODLOČITI 

 

 GIBALNE SPRETNOSTI S ŽOGO 1 
 

2 3 4 5 

 
vaje z žogo preko ovir 

     

 
vaje z žogo v paru  

     

 
vodenje žoge z nogo 

     

 
 vaje z žogo v skupinah 

     

 
odbijanje balona v skupini 

     

 
igra »pepček« 

     

 
Hokej z žogo z nasprotniki 

     

 
igra »med dvema ognjema« 

     

 
mala košarka 

     

 
mala odbojka 

     

 
mali nogomet 

     

 
mali rokomet 
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7. KOLIKOKRAT IMATE PRI URI ŠPORTNE VZGOJE VADBENO DEJAVNOST, PRI KATERI 

UPORABLJATE ŽOGO? 

 

Zelo pogosto. 

Pogosto. 

Včasih. 

Skoraj nikoli. 

 

8. ZAKAJ IMAŠ RAD/A IGRE Z ŽOGO? LAHKO SE ODLOČIŠ ZA VEČ ODGOVOROV. NA 

ČRTO POD »Drugo« LAHKO NAPIŠEŠ TUDI SVOJ RAZLOG. 

ČE IGER Z ŽOGO NE MARAŠ, NE ODGOVARJAJ IN PUSTI PRAZNO! 

 

Ker se rad/a gibljem. 

Ker se lahko igram zanimive igre. 

Ker se ukvarjam s športom. 

Ker se na tak način družim s prijatelji. 

 

Drugo: _________________________________________________ 

 

9. ZAKAJ IGER Z ŽOGO NE MARAŠ? LAHKO SE ODLOČIŠ ZA VEČ ODGOVOROV. NA 

ČRTO POD »Drugo« LAHKO NAPIŠEŠ TUDI SVOJ RAZLOG. 

ČE SI ODGOVORIL/A NA 8. VPRAŠANJE, POTEM PUSTI PRAZNO IN NE ODGOVARJAJ! 

 

Ker sta mi ljubša računalnik in televizija. 

Ker mi ni všeč učitelj/ica športne vzgoje. 

Ker se mi zdijo nevarne. 

 
Drugo: ___________________________________________________ 

 

10. NAPIŠI, KATERA IGRA Z ŽOGO TI JE NAJBOLJ VŠEČ. ZAKAJ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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11. KATERA IGRA Z ŽOGO TI JE NAJMANJ VŠEČ? ZAKAJ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. KDAJ TI JE URA ŠPORTNE VZGOJE NAJBOLJ VŠEČ?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


