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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo z raziskavo, ki je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih 

udov, želeli potrditi postopnost razvoja hoje glede na smer premikanja ter ugotoviti 

pomembnost spodbudnega okolja na razvoj hoje doma in v vrtcu.  

 

Postopnost razvoja hoje smo raziskovali glede na smer premikanja v prostoru, in sicer v 

naslednjem vrstnem redu: naprej, navzgor, navzdol. Spodbudno okolje pa smo ločili na 

primarno in sekundarno ter znotraj zajeli štiri faktorje: materialni, vsebinski, organizacijski in 

kadrovski faktor. Raziskovali smo pomen seštevka vseh faktorjev izbranega okolja na razvoj 

hoje. Zanimalo nas je, ali bodo otroci, ki imajo spodbudnejše okolje, hitreje prehajali med 

stopnjami razvoja hoje kot tisti, ki imajo manj spodbudno okolje. 

 

Vzorec raziskave je zajemal šestinštirideset otrok prvega starostnega obdobja, starih od 16 do 

26 mesecev, in njihove starše ter druge odrasle osebe, ki skrbijo za otroka med odsotnostjo 

staršev. V raziskavi je sodelovalo sedem skupin iz naslednjih vrtcev: Vrtec Brezovica, Vrtec 

Vrhnika, Vrtec Kozarje, Vrtec Borovnica in Vrtec pri OŠ Žiri. 

 

Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da se hoja glede na smer premikanja razvije v 

smereh, ki smo jih predvideli. Otroci najprej hodijo naprej, nato navzgor in šele na koncu 

navzdol. Kvaliteto hoje smo točkovali glede na premikanje telesnih udov (po Delacatovi 

teoriji), in sicer s pristopanjem, istostransko in križno. 

 

Vpliv spodbudnega okolja na razvoj hoje pa smo pojasnili z modelom, ki vključuje odvisno 

spremenljivko, imenovano razvoj hoje. Ta je pojasnjena s štirimi neodvisnimi 

spremenljivkami izbranega okolja. Poimenovali smo jih materialni, kadrovski, organizacijski 

in vsebinski dejavniki. Iz rezultatov multiple regresije lahko razberemo, da bodo otroci hitreje 

napredovali pri usvajanju novih stopenj razvoja hoje, če bodo starši zagotovili boljše 

materialne, kadrovske, organizacijske in vsebinske dejavnike za izvajanje gibalnih dejavnosti. 

Primarno okolje je statistično značilno pri razvoju hoje pomembnejše od sekundarnega okolja. 

Vzroke za manj pomemben vpliv sekundarnega okolja vidimo predvsem v razmerju števila 

odraslih na otroke ter dejstvu, da vrtci v večini že relativno dobro poskrbijo za razvoj hoje in 

je izjemno pomembno, da pri tem starši sodelujejo.  



Ključne besede: predšolski otrok, razvoj, hoja, okolje, starši, vrtec



ABSTRACT 

 

The thesis is based on Delacato's theory of movement of parts of the body to confirm the 

significance of gradual development of walking according to the direction of movement. It 

also aims at determining the importance of an encouraging environment at home and in 

kindergarten while walking is developing. 

 

We examined the gradual aspect of walking with regard to the direction of movement in space 

in the following order: on flat terrain, upstairs and downstairs. Moreover, an encouraging 

environment was considered as either primary or secondary and involved four factors: 

material, substantive, organisational and staff-related. We explored the impact of the sum of 

the factors in a certain environment on the development of walking, particularly whether 

children would progress more rapidly in a more encouraging environment than in a less 

encouraging one. 

 

The sample consisted of 46 first age group children aged from 16 to 26 months, their parents 

and other adults taking care of the children when their parents are absent. A total of 7 groups 

from the following kindergartens took part in the research: Brezovica, Vrhnika, Kozarje, 

Borovnica and Žiri. 

 

The result analysis indicated that walking in terms of the direction of movement develops the 

way we predicted. Children first walk on a flat terrain, upstairs and only then downstairs. The 

quality of walking was evaluated according to the movement of limbs (in line with Delacato's 

theory), i.e. changing weight, homolateral and cross-pattern walking. 

 

The influence of an encouraging environment was explained through a model with a 

dependent variable called the development of walking. The variable is defined with 4 

independent variables of the selected environment: material, staff-related, organisational and 

substantial factors. Multiple regression results suggest that children will reach new stages of 

development of walking faster if their parents provide them with better material, staff-related, 

organisational and substantial conditions when performing motor activities. The primary 

environment is statistically more significant in the development of walking than the 

secondary. This may be due to the number of adults per child and the fact that kindergartens 



usually take a relatively good care of the development of walking. It is vital, however, that 

parents cooperate in this respect. 

 

Keywords: preschool child, deveopment, walking, environment, parents, kindergarten 
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UVOD 

 

Gibanje je osnovna, primarna in biološka potreba otrok v predšolskem obdobju. Ravno v tem 

obdobju, kjer se postavljajo temelji za nadaljnji razvoj, je gibanje še posebej pomembno. 

Poleg tega, da nam omogoča normalno življenje, večini ljudem gibanje v prostem času 

predstavlja tudi veliko zadovoljstvo. Ko otroci shodijo, je to eden od velikih korakov v 

njihovem razvoju. Ravno zato so starši in vzgojitelji nanje takrat izredno ponosni. V 

predšolskem obdobju mora otrok pridobiti čim bolj pestro ponudbo gibalnih izkušenj, ki mu 

bodo kasneje v pomoč, ko se bo srečal z zahtevnejšim gibalnim izzivom.  

 

Poleg omenjenega pa gibanje v najzgodnejšem obdobju predstavlja otroku spoznavanje sebe 

in okolja. Z njim otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in 

ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter gradi zaupanje vase. Otroku daje občutek ugodja, 

varnosti in veselja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Otrok se že od spočetja razvija po nekih naravnih danostih. Že pred rojstvom zaznava 

dražljaje iz okolja, ki lahko vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Po rojstvu pa je okolje, v 

katerem se otrok rodi, ključnega pomena za njegov spoznavni, telesni, gibalni, čustveni in 

socialni razvoj. Otrokove lastne značilnosti in zmožnosti (dispozicije) vplivajo na to, kako bo 

sprejel in zaznal najrazličnejše dražljaje in vplive okolja (Musek in Pečjak, 1997). 

 

Tako kot pri vseh značilnostih v razvoju se tudi hoja pri vsakem otroku razvija v drugačnem 

tempu. Vsi pa gredo skozi faze postopoma. Leach (2004) trdi, da gredo od dne, ko se dojenčki 

prvič postavijo na noge, do dne, ko zakorakajo čez odprt prostor, skozi več razvojnih stopenj. 

Otrok mora iti skozi vse stopnje pri učenju hoje, čeprav jih lahko nekdo usvoji v nekaj dneh, 

pri drugem pa lahko trajajo več mesecev. 

 

Različni avtorji razvoj hoje v predšolskem obdobju razlagajo na različne načine. V 

diplomskem delu smo z raziskavo, ki je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih 

udov, želeli potrditi postopnost razvoja hoje glede na smer premikanja ter ugotoviti 

pomembnost spodbudnega okolja doma in v vrtcu. Med dejavnike gibalnega okolja smo zajeli 

štiri faktorje (materialni, vsebinski, organizacijski, kadrovski). Raziskovali smo pomen 

seštevka vseh faktorjev.   
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 PREDMET IN PROBLEM 

 

1.1 Otrokov razvoj 

 

Otrokov razvoj pogosto premalo natančno opredelimo ter govorimo le o rasti. Razvoj pa ni 

samo rast, poleg nje moramo upoštevati tudi zorenje, izkušnje in adaptacijo (Cemič in 

Gregorc, 2013). Če na rast, zorenje in adaptacijo ne moremo veliko vplivati, pa na izkušnje 

lahko in tudi moramo. Izkušnje, ki jih otrok pridobiva, posredno lahko vplivajo tudi na 

dolžino zadrževanja v posamezni razvojni fazi. Za predšolskega otroka velja, da je razvoj tudi 

celosten, kar pomeni, da se prepletajo gibalno, socialno, psihološko, kognitivno in telesno 

področje tako, da sprememba na enem področju vpliva na vsa ostala področja (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

 

S poznavanjem in prepoznavanjem razvoja lahko pozitivno vplivamo na otrokov razvoj tako, 

da mu pravočasno ponudimo ustrezno izkušnjo (gibalno, glasbeno, jezikovno, matematično 

ipd.). S prezahtevnimi ali prelahkimi izzivi ne sledimo njegovemu razvoju (Cemič in Gregorc, 

2013).  

 

Kosec in Mramor (1991) opredelita otroštvo in mladost kot obdobji rasti in razvoja ločeno. 

Menita pa, da sta ti dve obdobji človekovega življenja burni, polni sprememb in zelo ranljivi, 

a ob enem prilagodljivi. Rast in razvoj telesa in duševnosti sta skladna le tedaj, če gre za 

zdravo dedno osnovo in zdravo fizično, biološko, psihično in socialno okolje, ki otroka in 

mladostnika spodbujata, da lahko razvije svoje potencialne sposobnosti do optimalnosti. 

 

V tem diplomskem delu bomo termin razvoj uporabljali kot sintezo rasti, zorenja, izkušenj in 

adaptacije. Skušali bomo predstaviti pomen gibalnih izkušenj na celosten razvoj in izpostaviti 

pomanjkljivost razširjenosti ustreznih merskih inštrumentov v tem obdobju.  
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1.2 Gibalni razvoj 

 

Podobno kot pri opredelitvi otrokovega razvoja je tudi pri opredelitvi gibalnega razvoja 

pomembno, da termin razvoj razumemo kot rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo. Nekateri 

avtorji bolj poudarijo en del razvoja, npr. zorenje, drugi bolj npr. izkušnje.  

 

Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem 

vedenju, ki se kažejo v razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter kot gibalna znanja. 

Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat 

medsebojnega vplivanja genetskih in okoljskih dejavnikov (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na dražljajih, ki izvirajo iz okolja in 

njegovega telesa ter iz izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Gibalni razvoj je v 

ospredju predvsem v prvih letih življenja (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Poteka od naravnih oblik do celostnih in skladnostno zahtevnejših gibalnih dejavnosti v 

interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo (prav tam). 

Prvi gibi so povsem naključni, brez možganskega nadzora in brez pomena. Bistvo gibalnega 

razvoja je namreč nadzor nad mišičnimi strukturami (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

Cemič (1997) poudari, da je po njenem prepričanju bolj ustrezen termin motorika, saj naj bi 

bil opredeljen širše od gibanja. Trdi, da se motorika ne razvije naključno, ampak po nekem 

sistemu in dokaj predvidljivo. Manifestacija razvoja motorike je stopnja učinkovitega in 

nadzorovanega gibanja. Poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih kompleksnih 

(sestavljenih) gibalnih dejavnosti. 

 

Razvoj pri otroku gre v dveh smereh (Videmšek in Jovan, 2002):  

 cefalokavdalna smer pomeni razvoj oziroma kontrolo mišic, ki se začne pri glavi, 

nadaljuje v vrat, trup in noge. Gre za razvoj od zgoraj navzdol; 

 proksimodistalna smer pomeni razvoj oziroma kontrolo mišic, ki se začne pri 

hrbtenici, nadaljuje pri trupu, sledijo ramena in na koncu okončine (noge in roke) ter 

zapestje in mišice prstov. Gre za razvoj telesa, ki poteka od sredine navzven. 
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1.2.1 Faze in stopnje gibalnega razvoja 

 

Na razlike v razvoju otrok vplivajo predvsem dedna zasnova, potek predporodne dobe, 

možnosti, ki jih ima otrok za normalen gibalni razvoj v svojem okolju, in spodbude staršev 

(Videmšek in Jovan, 2002). 

 

Zaradi individualnih razlik pa se posamezne razvojne stopnje pojavijo tudi v različnih 

starostnih obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak. Zato je treba 

pri obravnavanju stopenj gibalnega razvoja to upoštevati. Gibalni razvoj poteka v več 

stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Tabela 1: Faze gibalnega razvoja 

Faze motoričnega razvoja Okvirno starostno obdobje Stopnje motoričnega 

razvoja 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

prenatalno 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 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

od 2. do 3. leta 

od 4. do 5. leta 

od 6. do 7. leta 

začetna stopnja 

osnovna stopnja 

zrela stopnja 

ŠPORTNA GIBALNA 

FAZA 

od 7. do 10. leta 

od 11. do 13. leta 

od 14. leta naprej 

splošna stopnja 

specifična stopnja 

specializirana stopnja 

Vir: Videmšek in Pišot, 2007 

 

Starostne stopnje motoričnega razvoja moramo razumeti zgolj okvirno, bolj v smislu 

zaporedja faz. Otroci in odrasli lahko delujejo celo na različnih stopnjah motoričnega razvoja, 

kar je odvisno tako od dednostnih dejavnikov kot od okolja. Zgodnje specifično urjenje je 

sicer možno, vendar nesmiselno, saj gre na račun sposobnosti otroka na drugih področjih 

(Cemič, 1997). 



5 

1.2.2 Pomen gibanja za otroka 

 

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 (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibalni razvoj je tesno povezan tudi z duševnim razvojem. Otrok, ki se gibalno hitro razvija, 

se lažje vključi v okolje, ima veliko prijateljev in z njimi tudi lažje komunicira. Vse to in še 

več pa je osnova za njegov nadaljnji duševni razvoj. To, da se otrok hitreje gibalno razvija, 

pomeni, da prej usvoji in spozna svoje telo in je manj odvisen od okolice, je bolj 

samozavesten in zaupa vase.  

 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa zaznava okolico, 

prostor, čas in predvsem samega sebe. Ko začne obvladovati svoje roke, noge in trup, počasi 

začenja čutiti veselje, varnost udobje, dobro se počuti, pridobi samozaupanje in samozavest. 

Otroke je treba spodbujati, da iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, da se igrajo 

in preizkušajo raznovrstne športne pripomočke na lasten oz. izviren način. Nedvomno je 

ustvarjalna igra tista, ki je najpomembnejša v vsem predšolskem obdobju in se kot rdeča nit 

vleče tudi skozi vse gibalne dejavnosti (Videmšek in Jovan, 2002). 

 

Gibanje je za otroka biološka potreba. Z njim uravnava telesno rast in razvoj, pridobiva 

gibalne in ročne spretnosti. Otroci, ki imajo malo možnosti za gibanje in igranje, se tudi 

duševno počasneje razvijajo. Če otroku omogočimo gibanje, ustrežemo njegovi naravni 

potrebi (Kosec, 1978). 

 

Videmšek, Strah in Stančevič (2001) poudarjajo, da je treba otrokom omogočiti in jih 

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

sposobnosti, usvajajo osnovne gibalne koncepte oz. sheme in osnovne elemente različnih 

športnih zvrsti. 
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K hitrejšemu gibalnemu razvoju pripomorejo tudi ustrezne razmere: primeren prostor; 

ustrezna obleka in obutev; dobra volja (negovan, sit, ne žejen otrok); športni pripomočki in 

igrala, ki ga spodbujajo h gibanju itn. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja 

in učenja. Če nima možnosti za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v 

gibalnem razvoju (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

1.2.3 Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj 

 

Otrok se že od spočetja razvija po nekih danostih. Že pred rojstvom zaznava dražljaje iz 

okolja, ki lahko vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Po rojstvu pa je okolje, v katerem se 

otrok rodi, ključnega pomena za njegov spoznavni, telesni, gibalni, čustveni in socialni razvoj. 

Otrokove lastne značilnosti in zmožnosti (dispozicije) vplivajo na to, kako bo sprejel in zaznal 

najrazličnejše dražljaje in vplive okolja. Zato lahko dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, 

razdelimo v tri skupine. To so dejavniki dednosti, okolja in otrokove oziroma človekove 

lastne dejavnosti. Delovanje vseh treh dejavnikov hkrati pogojuje posameznikove 

sposobnosti, lastnosti in značaj (Musek in Pečjak, 1997).  

 

Dispozicije so prirojeni notranji dejavniki pri razvoju. Vse zveze so dvosmerne, le okolje ne 

more neposredno vplivati na človekove biološke osnove duševnih procesov, lahko pa vpliva 

preko posameznikove samodejavnosti (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Otrok ves čas aktivno ohranja ravnovesje ter se tako neprestano prilagaja novim potrebam in 

možnostim, ki jih prinaša zorenje (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Številni znanstveniki doslej so iskali odgovor na vprašanje, kaj je tisto, kar določa človekov 

razvoj, kateri so dejavniki, ki ga poganjajo. Na eni strani so to dejavniki iz otroka oziroma 

prirojeni dejavniki, na drugi strani pa dejavniki iz okolja (Zurc, 2008). 

 

V tem diplomskem delu bomo skušali dejavnike opredeliti po Cemič (1997), ki celovito 

zaobjame razvoj tako, da vanj ne vključi le izkušenj (okolje) in zorenja (dednost), ampak tudi 

rast in adaptacijo. Razvrsti jih tako: 

 rast, 

 zorenje, 
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 izkušnje in 

 adaptacija. 

 

Rast se nanaša na povečanje števila in velikosti celic v telesu. Čeprav je dedno pogojena, 

lahko nanjo vplivamo pozitivno ali negativno. Zorenje se nanaša na kakovostne spremembe v 

organizmu, ki omogočajo, da posameznik napreduje k višji stopnji delovanja. S primernimi 

spodbudami lahko delno vplivamo le na hitrost, ne pa tudi na vrstni red pojavljanja. Izkušnje 

se nanašajo na dejavnike okolja (vpliv na razvoj skozi proces učenja). Zorenje in izkušnje sta 

vedno v medsebojni odvisnosti. Adaptacija se nanaša na sestavljeno medsebojno učinkovanje 

posameznika in okolja (Cemič, 1997).  

 

Razvrstitve dejavnikov so različne. Videmšek in Pišot (2007) jih opredelita kot dednost, 

okolje in lastno aktivnost. 

 

DEDNOST 

 

Dednostni dejavniki predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih 

sposobnosti in značilnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Dednost vključuje dva elementa: značilne vidike človekovega vedenja, ki so povezani z njim, 

in posebnosti, značilne za vrsto človeka (Homo sapiens). Ti vidiki določajo, da se vsak 

posameznik rodi kot poseben in svojevrsten individuum (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Tancing (1987; v Zurc, 2008) pravi, da dedna pogojenost razvoja, imenovana tudi zorenje, 

predstavlja v razvoju kakovostne spremembe, ki posamezniku omogočajo prehod na višjo 

stopnjo delovanja. Zorenje ali dednost omogoči tisto stopnjo otrokovega razvoja, ko je otrok 

pripravljen na učenje določenih vedenjskih oblik. 

 

OKOLJE 

 

Za otrokov razvoj je poleg dednosti pomembno okolje, v katerem otrok odrašča. Med 

dejavnike okolja različni avtorji uvrščajo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in tudi 

gibalno dejavnost. Vplivi okolja na otrokov razvoj so lahko tudi neprimerni in povzročijo 

negativne posledice v razvoju, zato lahko trdimo, da le vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj 



8 

stimulativno okolje zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok vzpostavi primeren 

odnos z osebami in objekti v okolju (Zajec idr., 2010). 

 

Med okoljske dejavnike otrokovega razvoja stopa v ospredje vloga staršev, vzgojiteljev in 

učiteljev. Zlasti pomemben vpliv ima socialno-ekonomski status otrokove družine in znotraj 

njega izobrazba staršev. Raziskave so doslej pokazale, da otroci staršev iz višjega socialno-

ekonomskega sloja dozorevajo hitreje kot njihovi vrstniki iz nižjih slojev. Z izboljšanjem 

materialnega okolja se povečuje tudi pozitiven vpliv na otrokov razvoj (Zurc, 2008). 

 

Ključnega pomena za to, katere gibalne predispozicije bo otrok razvil, je njegova praktična 

izkušnja. Gibalne spretnosti, ki jih bo izvajal pogosteje, bo razvijal vedno bolj. Katere 

spretnosti pa bodo, je odvisno od tega, kakšne možnosti za gibalno udejstvovanje nudi otroku 

okolje. Pomembno vlogo imata ožje okolje (družina, vrtec) in širše okolje (možnosti v kraju 

bivanja). Končni rezultat vplivov okolja pa je odvisen od sestave negativnih in pozitivnih 

vplivov, ki jih je deležen (prav tam). 

 

LASTNA AKTIVNOST 

 

V zadnjih desetletjih v pojmovanju otroštva prevladuje koncept, da je otrok dejaven (aktiven) 

ne le v svojem razvoju, ampak tudi v uresničevanju svojih pravic in sooblikovanju kulture, v 

kateri živi. Otrokovo učenje je najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven, soudeležen, 

sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja, namesto da zgolj 

usvaja znanje (Batistič Zorec, 2003). 

 

Človek ni le pasivno bitje, ki bi ga lahko razlagali samo kot proizvod dednosti in okolja, 

temveč je aktivno bitje, ki ureja svoje okolje in ga skuša prilagoditi svojim potrebam. Tega 

človekovega aktivnega delovanja ne moremo do kraja razložiti niti z učinkovanjem dednosti 

niti s pobudami okolja in z učenjem. Samodejavnost lahko povezujemo s človekovim 

zavestnim delovanjem in z njegovimi velikimi umskimi zmožnostmi (Horvat in Magajna, 

1987). 

 

Če otroku ponudimo primerno okolje in ima določene predispozicije, še vedno ostaja 

vprašanje, ali bo v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. Zato je zelo pomembna otrokova 

lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje. Otroci naj bi bili 
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dejavni soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in ne nazadnje tudi lastnega razvoja. Otrok na 

tak način sodeluje v preobrazbi sebe in okolja. Lastna aktivnost je širok pojem, ki se prepleta 

z dednostjo in okoljem. Zgolj z lastno aktivnostjo ne moremo vplivati na nekatere lastnosti, ki 

so dedno pogojene, lahko pa nanje močno vpliva okolje, ki ga povezujemo s prijatelji, 

sorodniki, mediji … (Zajec idr., 2010). 

 

Samodejavnost pomeni odločanje, prevzem stališča po lastni volji. Karakterne lastnosti so 

dedno pogojene in jih ne moremo spreminjati z lastno dejavnostjo (Kropej, 2007). 

 

1.2.4 Primarno in sekundarno okolje 

 

Primarno okolje je okolje, ki otroka obkroža takoj po njegovem rojstvu in katerega otrok 

najprej zazna. Sem uvrščamo starše in sorodnike, na kratko: družino (Kropej, 2007). 

 

Okolje, v katero je otrok najprej vključen  mu posreduje moralne, intelektualne, socialne, 

družbene in druge vrednote. Ozaveščena družina, ki ve, da lahko mnoge odklone v današnji 

družbi učinkovito prepreči, goji šport kot pomemben sestavni del življenja (Videmšek, Strah 

in Stančevič, 2001). 

 

S končanjem porodniškega dopusta se starši soočajo z vprašanjem, kje bo otrok preživljal čas, 

ko bodo oni v službi (Zajec idr., 2010). Najpogosteje je to vrtec, kot sekundarno okolje, kjer 

otrok preživi velik del dneva. Vrtci, ki kot zavodi sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu 

otrok, imajo temeljno nalogo pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke. 

 

1.2.4.1 Vpliv primarnega okolja na otrokov gibalni razvoj 

 

DRUŽINA 

 

Družina, ki se zaveda pomena kakovostnega načina življenja, tako vključuje vanj tudi aktivno 

športno delovanje. Ta pomembno vpliva na (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001): 

 odnos med njenimi člani; 

 uveljavljanje vsakega od njih v ožjem in širšem okolju; 

 intelektualni razvoj, ki je eden od ciljev ukvarjanja s športom; 
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 izogibanje mnogim travmatičnim stanjem. 

 

Če se osredotočimo na gibanje otrok, imamo v mislih osnovni motorični razvoj, s katerim 

poskušamo vplivati na otroka že od rojstva naprej. Če je otrokovo okolje, v katerem odrašča, 

naravnano v prid športa in telesne aktivnosti, potem je otrok na dobri poti, da si ustvari 

pozitivne vzorce, ki bodo kasneje vplivali na njegov razvoj in življenje. Glede na veliko vlogo 

družine pri razvoju posameznika lahko sklepamo, da imajo otroci veliko večje možnosti, da 

posežejo po bolj športni obliki življenja, če mu starši v novo nastali družinski skupnosti 

predstavljajo ustrezen model gibalnega udejstvovanja. Na gibalno aktivnost vpliva tudi izbira 

vadbenih prostorov, opreme in programov, kar je zelo pomembno za dolgoročno ukvarjanje z 

določenimi aktivnostmi (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). 

 

Pri gibalnem razvoju otroka ima družina zelo pomembno vlogo. Če starši svojega otroka 

gibalno premalo spodbujajo, se bo sicer razvijal, vendar je vprašanje, do kakšne stopnje se bo 

povzpel in kaj bo to pomenilo za njegov nadaljnji razvoj.  

 

Veliko staršev gibalne aktivnosti svojih otrok jemlje premalo resno, predvsem iz naslednjih 

vzrokov (Tušak, Tušak in Tušak, 2003): 

 pomanjkanja prostega časa, 

 neznanje in lastna neaktivnost, 

 pomanjkanje finančnih sredstev. 

 

Danes so otroci premalo gibalno aktivni zaradi pomanjkanja zelenic in otroških igrišč. Starši 

bi se morali zavedati, da sta potrebi po gibanju in igri temeljni otrokovi potrebi. Večina otrok 

uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene gibalne dejavnosti, če jim to 

omogočimo oziroma jih pri tem spodbujamo (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Za otroke je zgled staršev nedvomno zelo pomemben in koristen, veliko bolj kot nasveti, kako 

pomembna je primerna gibalna aktivnost in kako škodljivo je neskončno igranje računalniških 

igric ali posedanje pred televizorjem. Tušak, Tušak in Tušak (2003) ugotavljajo, da so v 

družinah, kjer gibalno aktivnost ustrezno spodbujajo, bolj opazne sposobnosti, kot so: 

vztrajnost, discipliniranost, zaupanje samega sebe, strpnost, potrpežljivost ter spoznanje, da se 

je treba potruditi, če hočemo doseči cilj. 
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1.2.4.2 Vpliv sekundarnega okolja na otrokov gibalni razvoj 

 

VRTEC 

 

Otrok poleg družine, ki mu predstavlja primarno okolje dnevno veliko časa, preživi v vrtcu, 

tako imenovanem sekundarnem okolju. Ker je otrokov razvoj celosten, imajo osebe, ki skrbijo 

za otroka v času odsotnosti staršev, zelo pomembno nalogo. 

 

V Kurikulumu za vrtce (2008) so gibalne dejavnosti opredeljene na eno od šestih področij, in 

sicer na področje gibanje.  

 

Gibalni razvoj poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) 

do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Otroci z igro pridobivajo raznovrstne 

gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo (Kurikulum, 2008). 

 

Globalni cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (2008): 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti; 

 zavedanje lastnega telesa in uživanje 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 osnovnih prvin različnih športnih zvrsti; 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

Konkretni cilji, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (2008), so razdeljeni v tri sklope: 

a) z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok, nog); 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; 

 razvijanje prstnih spretnosti oziroma fine motorike; 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vzdržljivosti; 

b) z vidika usvajanja različnih znanj: 
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 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 giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 

lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi; 

 poznavanje in usvajanje elementarnih gibalnih iger; 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo; 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja; 

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, kotalkami, rolerji; 

 spoznavanje zimskih dejavnosti in 

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger; 

c) čustveno-socialni cilji: 

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila; 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja; 

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 

uporaba; 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene; 

 spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti; 

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

kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti; 

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

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

varnost drugih. 

 

Otrok mora imeti vsak dan možnost za gibanje, zlasti na prostem. Z izvajanjem dejavnosti na 

prostem skozi celo leto je otrok izpostavljen postopnemu zniževanju temperature in povečani 

vlažnosti zraka. Pomembno je, da vadba poteka sistematično v vseh vremenskih razmerah. Z 

vsakodnevnimi gibalnimi dejavnostmi si otrok pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo 

po gibalni aktivnosti, ki optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju (Videmšek in 

Pišot, 2007). 
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Ko vodimo otroke v naravo, jih izpostavljamo naravnim dejavnikom (zraku, soncu, vodi) in s 

tem skrbimo za utrjevanje njihovega zdravja nasploh. Poleg tega jim budimo še ljubezen do 

narave (Kosec, 1978). 

 

Kurikulum za vrtce (2008) poudarja pomembno vlogo strokovnih delavcev na področju 

gibanja. Vzgojitelji in pomočniki morajo nuditi otrokom ustrezne izzive ter jim omogočati, da 

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

morajo spodbujati, opogumljati, usmerjati, preusmerjati, popravljati, pomagati, svetovati, 

demonstrirati, z njim sodelovati in se igrati. Pozorno morajo opazovati ter spremljati njihov 

gibalni razvoj. Posebno pozornost pa morajo nameniti otrokom, ki so gibalno izrazito 

nadarjeni, in tistim, ki so gibalno manj spretni. 

 

1.3 Hoja 

 

Delacato (1960) meni, da ima hoja kot filogenetsko pogojeno gibanje pri svoji postavitvi v 

gibalnem razvoju točno določen vrstni red pojavljanja glede na smer premikanja v prostoru in 

stranskost telesa oz. zaporedje premikanja telesnih udov. Trdi, da se je človek filogenetsko 

razvil po točno določenih vzorcih. Meni, da se ontogenetski razvoj posameznika (od oploditve 

do smrti) na splošno ponovi v filogenetskem razvoju (po živalskem deblu navzgor). 

 

Prvi samostojni koraki so pomemben mejnik v človekovem razvoju. Hoja brez opore, čeprav 

sprva še negotova in majava, pomeni, da je otrok dosegel eno od tistih izjemnih spretnosti, ki 

odlikujejo človeka (Leach, 2004). 

 

Stoppard (1992) meni, da se otrok, ko obvlada osnovne prvine hoje, v tem vse bolj 

izpopolnjuje tako, da zna na koncu z lahkoto teči, skakati, plezati, se drsati in voziti kolo. 

 

Dobro je, da otrok shodi bos, saj le tako lahko popolnoma osvoji center ravnotežja v stoji, 

pozicionira položaj telesa in osvaja ravnotežje v gibanju, samostojnost in previdnost. Otrok je 

zrel za hojo, ko je predhodno fazo kobacanja in vstajanja osvojil do te mere, da se v teh 

aktivnostih počuti samostojnega (Semolič, 2008). 
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Horvat in Magajna (1987) navajata, da je večina otrok sposobna hoditi med 9. in 15. mesecem 

starosti. Vendar obstajajo med otroki velike individualne razlike. Bala (2006) v svoji raziskavi 

ugotavlja razlike med dečki in deklicami. Meni, da je za razvoj hoje ključna gibalna 

sposobnost ravnotežje. 

 

Hoja od otroka ne zahteva le dobrega ravnotežja in gibanja telesa, temveč tudi veliko mero 

zaupanja vase. Zato moramo biti otroku v oporo, ga pri hoji spodbujati, da bo lahko sproščen 

(Woolfson, 2001). 

 

Samostojna hoja dozoreva postopno, zato se prva hoja razlikuje od razvite hoje. Na začetku 

hodijo z bolj razširjenimi nogami, z rokami pa si pomagajo obdržati ravnotežje (Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

1.3.1 Stopnje razvoja hoje 

 

Hodilni refleks se pri mlajšemu otroku kaže tako: ko je otrok v pokončni stoji in ga nagnemo 

naprej ali pa se nagne sam (noge se dotikajo tal), nekaj časa stoji le na eni nogi (je ta bolj 

obremenjena) in tako otrok naredi korak naprej. Korak za korakom se refleksno ponavlja. 

Videti je prav tako kot zametki učenja hoje, a je še daleč od tega. Ta refleks se nekaj časa 

ponavlja, nato pa s samim razvojem izgine (okrog 1 leta) in se v samem razvoju otroka ne 

pojavi več (Kaplan and Dove, 1987).  

 

Plazenje je lahko naravna oblika gibanja v razvoju proti hoji. Za plazenje je značilno, da je 

trebuh na podlagi. S plazenjem otrok začne premike po prostoru. Če se telo iztegne in se 

trebuh dotika podlage, temu pravimo plazenje, če pa so glava in ramena dvignjena in oprta, 

ker prenašajo težo, govorimo o lazenju (tudi kobacanju). Osnova lazenja ni izmenično gibanje 

rok in stopal, temveč rok in pokrčenih kolen (Papalia, Olds, in Feldman, 2003) in ni nujna 

stopnja pred osvajanjem hoje, plazenje pa je. 

 

Pojavljanje gibanj je odvisno od zorenja organizma in se razvojno pojavljajo po naslednjem 

vrstnem redu: stabilnostna, lokomotorna in manipulativna gibanja (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Različni avtorji opisujejo oziroma predstavljajo razvoj hoje na različne načine. V 

nadaljevanju bomo predstavili, kako razvoj hoje opisujeta Delacata (1960) in Leach (2004). 

 

Angleški avtor Delacata (1960) je razvoj hoje opisal na naslednji način:  

 gibanje trupa pri novorojenčku je primerljivo s plavalnimi gibanji rib. Za te gibe naj bi 

bili odgovorni medularni deli možganov (podaljšana hrbtenjača); 

 homolateralno (istostransko) plazenje (plazenje na način, da sta roka in noga pokrčeni 

na tisti strani, kamor je obrnjena tudi glava, na drugi strani pa iztegnjeni) je 

primerljivo s plazenjem dvoživk. Za te gibe naj bi bilo odgovorno možgansko deblo; 

 križno kobacanje (gibanje s pokrčeno roko in iztegnjeno nogo na tisti strani, kamor je 

obrnjena glava, in ravno obratno na drugi strani) je primerljivo z gibanjem plazilcev. 

Za te gibe naj bi bili odgovorni mali možgani; 

 okorna hoja (hoja brez križnega vzorca) je podobna gibanju primatov. Takšna hoja naj 

bi predstavljala začetke funkcioniranja možganske skorje; 

 križni vzorec hoje je kot izključna oblika človekovega gibanja in predstavlja zrelo 

delovanje možganske skorje. 

 

Leach (2004) je razvoj hoje razvrstil v 6 stopenj: 

 1. stopnja: v prvi fazi se otrok uči hoditi ob opori. Najprej zdrsne z obema rokama v 

stran in s tem prenese težišče, nato pa drsajoč prestavi najprej eno nogo, potem še 

drugo, tako da nazadnje spet stoji vzravnan. Otrok se na prvi stopnji z vso težo še ne 

upa postaviti na noge, celo ob opori ene roke ne; 

 2. stopnja: v tem obdobju je otrok veliko bolj zanesljiv pri hoji ob opori. Ko želi 

prestopiti, se malo odmakne od opore in tako z vso težo sloni na nogah, z rokami pa 

ohranja ravnotežje. Bolj kot gre proti koncu te etape, bolj skladno je njegovo 

premikanje rok in nog. Otrok se tako v kritičnih trenutkih opira le na eno roko in eno 

nogo, medtem ko drugo roko in nogo hkrati premika; 

 3. stopnja: otrok v tem obdobju že premaguje krajše presledke med dvema opornima 

točkama, to pomeni, da bo lahko premostil vsako razdaljo, ki jo obvlada z 

iztegnjenima rokama. Pri tem se bo z eno roko izpustil šele tedaj, ko se bo z drugo 

trdno prijel druge opore; 

 4. stopnja: na tej stopnji otrok napravi prvi korak brez opore. Zdaj se bo spravil nad 

take presledke med opornimi točkami, ki jih tudi z iztegnjenimi rokami ne bo 
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obvladoval. Oprijel se bo prve opore, potem zakoračil na sredino razmika, se spustil in 

hitro napravil en sam korak ter v naslednjem trenutku z drugo roko že zagrabil za 

naslednjo oporno točko. Ko je otrok sposoben premagovati take razdalje, je sposoben 

tudi samostojno stati. 

 5. stopnja: otrok sicer še vedno hodi ob opori, vendar si že upa narediti dva ali tri 

korake, če na poti ni nobenega primernega kosa pohištva, za katerega bi se oprijel; 

 6. stopnja: na šesti stopnji otrok zares shodi. Sicer mogoče še ne bo šel prav daleč, ne 

da bi vmes počival ob kaki opori, toda ko se bo odločil prečkati sobo, jo tudi bo, ne 

glede na to, ali bo videl na poti kako »počivališče« ali ne. Razvoj filogenetskih gibanj 

je po Delacatovi teoriji povezan s stopnjami v premikanju telesnih udov. Stopenj se ne 

da preskočiti, hitrost prehajanja med njimi pa je pri posamezniku lahko različna.  

 

Na podlagi Delacatove teorije  o razvojnem pogojenem premikanju telesnih udov smo z našo 

raziskavo želeli potrditi to teorijo ter ugotoviti kako pomembno vpliva okolje na razvoj hoje 

predšolskega otroka. Za potrebe naše raziskovalne naloge smo izbrali dejavnike gibalnega 

okolja doma (primarno gibalno okolje) in v vrtcu (sekundarno gibalno okolje).  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

2 CILJI 

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili dva cilja:  

  preveriti teorijo postopnosti razvoja hoje z merskim instrumentom, sestavljenim po 

Delacatovi teoriji premikanja telesnih udov; 

  analizirati pomen gibalnega okolja na razvoj hoje predšolskega otroka. 

 

3 HIPOTEZE 

 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednji hipotezi: 

H 1: Predvidevamo, da se hoja najprej razvije naprej, nato po klancu navzgor in na koncu 

navzdol.  

 

H 2: Predvidevamo, da se otroci, ki imajo spodbudnejše gibalno okolje, nahajajo v višji 

razvojni stopnji hoje. 

 

4 METODE DELA 

 

Uporabili smo kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

4.1 Vzorec 

 

Neslučajnostni namenski vzorec raziskave je zajemal šestinštirideset otrok prvega starostnega 

obdobja, starih od 16 do 26 mesecev, in njihove starše ter druge odrasle osebe, ki skrbijo za 

otroka med odsotnostjo staršev. Povprečna starost otrok je bila 20,8 mesecev. V raziskavi je 

sodelovalo šest skupin iz naslednjih vrtcev: 

 Vrtec Brezovica,  

 Vrtec Vrhnika,  

 Vrtec Kozarje,  

 Vrtec Borovnica,  
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 Vrtec pri OŠ Žiri. 

 

4.2 Spremenljivke 

 

Uporabili smo dva tipa spremenljivk. Prvi je predstavljal merski instrument za merjenje 

stopnje razvoja hoje. Hojo smo ocenjevali skozi opazovanje treh zaporedno zahtevnejših 

oblik, in sicer glede na smer premikanja po prostoru (Priloga 3). Prva faza je predstavljala 

hojo najprej, nato navzgor in nazadnje navzdol. Drugi tip predstavlja merski instrument za 

merjenje spodbudnega okolja (sestavljen na podlagi različnih raziskav, in sicer Zajec (2009),  

Kropej (2007), s pomočjo katerega smo ocenjevali primarno (družinsko) in sekundarno 

(vrtčevsko) okolje. Iz njega smo pridobili 4 enakovredno močne faktorje okolja, ki smo jih 

poimenovali materialni, vsebinski, organizacijski in kadrovski (Priloga 1 in 2). 

 

4.3 Način zbiranja podatkov 

 

Anketne vprašalnike smo decembra razdelili vrtcem, ki so privolili v sodelovanje. Podali smo 

jim navodila za izpolnjevanje ter vračanje anketnih vprašalnikov, staršem smo zagotovili 

popolno anonimnost ter dejstvo, da bodo dobljeni rezultati objavljeni izključno za namene 

diplomskega dela.  

 

4.4 Način obdelave podatkov 

 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS – 21.0 za Windows. 

Uporabili smo osnovne statistične parametre (opisno statistiko). Za ugotavljanje razlik med 

skupinama smo uporabili kontingenčne tabele, preizkus hi-kvadrat. Za ugotavljanje vpliva 

posameznega faktorja gibalno spodbudnega okolja na razvoj hoje predšolskega otroka smo 

uporabili multiplo regresijsko analizo. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-

odstotnega tveganja (p = 0,05). 

 

4.4.1 Postopek obdelave podatkov 

 

Analizo smo naredili v več zaporednih fazah. V prvi smo s podprogramom FREQENCIES 

izračunali frekvence posameznih odgovorov. Nato smo na številskih in ostalih ustrezno 
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transformiranih spremenljivkah s podprogramom DESCRIPTIVES izračunali opisno 

statistiko. Na podlagi rezultatov, pridobljenih v tej fazi, smo za preverjanje hipotez naredili 

ustrezne kompozitne spremenljivke, ki so enakovredno vključevale več komponent 

posameznega sklopa. Na podlagi dosedanjih raziskav in dostopne literature smo skonstruirali 

naslednje spremenljivke: materialni, vsebinski, organizacijski in kadrovski faktorji. 

 

5 REZULTATI 

 

Rezultati so predstavljeni v dveh delih. V prvem predstavljamo splošne rezultate, in sicer za 

primarno in sekundarno okolje, v drugem pa analizo rezultatov po hipotezah. Predstavljeni so 

v tabelah.  

 

5.1 Splošna predstavitev rezultatov 

 

5.1.1 Primarno okolje 

 

Primarno okolje je okolje, ki otroka obkroža takoj po njegovem rojstvu in katerega otrok 

najprej zazna. Sem uvrščamo starše in sorodnike, na kratko: družino (Kropej, 2007). 

 

5.1.1.1 Materialni faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala materialni faktor, so se nanašala na materialne pogoje. Zanimalo 

nas je, koliko športnih rekvizitov in igral imajo anketiranci doma oziroma v neposredni 

bližini, koliko denarnih sredstev letno namenijo za nakup športne opreme ter koliko športnih 

rekvizitov dnevno uporabljajo. V povprečju imajo anketiranci 12,4 športnih rekvizitov ter 2 

igrali doma, v neposredni bližini doma pa 5 igral, ki jih lahko dnevno obiščejo. Letno 

namenijo do 500 evrov za športno opremo otroka. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila sestavljena na 

podlagi strokovne literature in srednjih vrednosti. Številčne ocene smo sešteli in tako dobili 

kompozitno spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  
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Tabela 2: Materialni faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Materialni 

dejavniki 

 

5 

 

19 

 

8,8 

 

2,64 

 

Iz Tabele 2 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri materialnem faktorju 5, 

maksimalna pa 19. Srednja vrednost je 8,8, s standardnim odklonom 2,64. 

 

5.1.1.2 Organizacijski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala organizacijski faktor, so se nanašala na organizacijske pogoje. 

Zanimalo nas je, koliko časa dnevno med tednom in dnevno med vikendom starši namenijo 

gibalnim dejavnostim skupaj z otrokom, kolikokrat na mesec so zunaj, kadar dežuje, kje so 

največkrat športno aktivni skupaj z otrokom ter ali ves čas otroku pomagajo pri premagovanju 

gibalnih izzivov. V povprečju starši oktobra namenijo 68 minut dnevno med tednom ter 155 

minut dnevno med vikendom gibalnim dejavnostim skupaj z otrokom. Avgusta pa namenijo 

več časa, in sicer 165 minut na dan med tednom in 280 minut na dan čez vikend.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila sestavljena na 

podlagi strokovne literature in srednjih vrednosti. Številčne ocene smo sešteli in tako dobili 

kompozitno spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  

 

Tabela 3: Organizacijski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Organizacijski 

dejavniki 

 

9 

 

25 

 

17,5 

 

5,31 

 

Iz Tabele 3 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri organizacijskem faktorju 9, 

maksimalna pa 25. Srednja vrednost je 17,5, s standardnim odklonom 5,31. 
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5.1.1.3 Kadrovski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala kadrovski faktor, so se nanašala na športno aktivnost staršev. 

Zanimalo nas je, kako pogosto so športno aktivni, s koliko različnimi športnimi dejavnostmi 

se ukvarjajo redno oziroma občasno, zakaj se jim zdi pomembno, da so športno aktivni in 

podobno. Starši se v povprečju ukvarjajo z 1,94 športnimi dejavnostmi redno oz. pogosto, 

medtem ko se občasno ukvarjajo še s 3,07 dejavnostmi. Na podlagi dobljenih rezultatov smo 

sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila sestavljena na podlagi strokovne literature in srednjih 

vrednosti. Številčne ocene smo sešteli in tako dobili kompozitno spremenljivko, ki smo jo 

poimenovali faktor.  

 

Tabela 4: Kadrovski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Kadrovski 

dejavniki 

 

5 

 

25 

 

19,4 

 

4,74 

 

Iz Tabele 4 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri kadrovskem faktorju 5, 

maksimalna pa 25. Srednja vrednost je 19,4, s standardnim odklonom 4,74. 

 

5.1.1.4 Vsebinski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala vsebinski faktor, so se nanašala na vsebino gibalnih aktivnosti. 

Zanimalo nas je število različnih gibalnih dejavnosti, ki jih otrok izvaja, kdaj je naredil prve 

samostojne korake, ali se že vozi s kolesom in podobno. V povprečju otroci izvajajo 3,21 

različnih gibalnih dejavnosti redno vsaj 30 minut na dan. Otroci so v povprečju shodili pri 

12,8 mesecih. Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila 

sestavljena na podlagi strokovne literature in srednjih vrednosti. Številčne ocene smo sešteli 

in tako dobili kompozitno spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  
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Tabela 5: Vsebinski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vsebinski 

dejavniki 

 

5 

 

23 

 

16,3 

 

3,95 

 

Iz Tabele 5 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri vsebinskem faktorju 5, 

maksimalna pa 23. Srednja vrednost je 16,3, s standardnim odklonom 3,95. 

 

5.1.2 Sekundarno okolje 

 

Za predšolskega otroka je sekundarno okolje najpogosteje vrtec, kjer otrok preživi velik del 

dneva. Vrtci, ki kot zavodi sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu otrok, imajo temeljno 

nalogo pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke (Zajec idr., 2010). 

 

5.1.2.1 Materialni faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala materialni faktor, so se nanašala na materialne pogoje, ki jih ima 

vrtec za opravljanje gibalnih dejavnosti. Zanimalo nas je, koliko športnih rekvizitov in igral 

imajo, koliko denarnih sredstev letno namenijo za nakup športnih rekvizitov, koliko športnih 

rekvizitov dnevno uporabljajo in podobno. V povprečju imajo v vrtcih 120,4 vseh športnih 

rekvizitov ter 21,67 različnih. Igral pa imajo 8,96 v povprečju. Na podlagi dobljenih 

rezultatov smo sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila sestavljena na podlagi strokovne 

literature in srednjih vrednosti. Številčne ocene smo sešteli in tako dobili kompozitno 

spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  

 

Tabela 6: Materialni faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Materialni 

dejavniki 

 

9 

 

17 

 

13,1 

 

2,64 
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Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri materialnem faktorju 9, 

maksimalna pa 17. Srednja vrednost je 13,1, s standardnim odklonom 2,64. 

 

5.1.2.2 Organizacijski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala organizacijski faktor, so se nanašala na organizacijske pogoje. 

Zanimalo nas je, koliko časa dnevno vzgojiteljice namenijo gibalnim dejavnostim, ali gredo 

ven, ko dežuje, kje največkrat organizirajo gibalno dejavnost in podobno. V povprečju so 

vzgojiteljice z otroki zunaj 2,6-krat na mesec, kadar dežuje. Dnevno  v povprečju namenijo od 

30 do 60 minut gibalnim dejavnostim. Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili 

ocenjevalno lestvico. Ta je bila sestavljena na podlagi strokovne literature in srednjih 

vrednosti. Številčne ocene smo sešteli in tako dobili kompozitno spremenljivko, ki smo jo 

poimenovali faktor.  

 

Tabela 7: Organizacijski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja 

 vrednost 

Standardni 

odklon 

Organizacijski 

dejavniki 

 

13 

 

21 

 

17,3 

 

3,20 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri organizacijskem faktorju 13, 

maksimalna pa 21. Srednja vrednost je 17,3, s standardnim odklonom 3,20. 

 

5.1.2.3 Kadrovski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala kadrovski faktor, so se nanašala na športno aktivnost vzgojiteljic. 

Zanimalo nas je, kako pogosto so športno aktivne, s koliko športnimi dejavnostmi se 

ukvarjajo redno oziroma občasno, zakaj se jim zdi pomembno, da so športno aktivne in 

podobno. Vzgojiteljice se v povprečju ukvarjajo z 2,98 športnimi dejavnostmi pogosto, 

občasno pa z 2,37 dejavnostmi. Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili ocenjevalno 

lestvico. Ta je bila sestavljena na podlagi strokovne literature in srednjih vrednosti. Številčne 

ocene smo sešteli in tako dobili kompozitno spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  

 

 



24 

Tabela 8: Kadrovski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Kadrovski 

dejavniki 

 

17 

 

25 

 

23,3 

 

2,63 

 

Iz Tabele 8 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri kadrovskem faktorju 17, 

maksimalna pa 25. Srednja vrednost je 23,3, s standardnim odklonom 2,63. 

 

5.1.2.4 Vsebinski faktor 

 

Vprašanja, ki so zajemala vsebinski faktor, so se nanašala predvsem na vsebino gibalnih 

aktivnosti. Zanimalo nas je število različnih gibalnih dejavnosti, ki jih izvajajo v oddelkih, ali 

povezujejo gibanje z ostalimi področji, kako beležijo otrokov gibalni razvoj in podobno. V 

povprečju vzgojiteljice izvajajo 3,89 različnih gibalnih dejavnosti na mesec redno, 3,71 pa 

občasno. Na podlagi dobljenih rezultatov smo sestavili ocenjevalno lestvico. Ta je bila 

sestavljena na podlagi strokovne literature in srednjih vrednosti. Številčne ocene smo sešteli 

in tako dobili kompozitno spremenljivko, ki smo jo poimenovali faktor.  

 

Tabela 9: Vsebinski faktor 

  

MIN 

 

MAX 

Srednja  

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vsebinski 

dejavniki 

 

15 

 

24 

 

20,4 

 

2,80 

 

Iz Tabele 9 lahko razberemo, da je bila minimalna vrednost pri kadrovskem faktorju 15, 

maksimalna pa 24. Srednja vrednost je 20,4, s standardnim odklonom 2,80. 
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5.2 Analiza po hipotezah 

 

5.2.1 Predvidevamo, da se hoja najprej razvije naprej, nato navzgor in na 

koncu navzdol 

 

S pomočjo opazovalne lestvice, ki je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih udov, 

smo opazovali, ali otrok v hoji prestopa z ene na drugo nogo (0 t.), ali hodi enostransko (1 t.), 

ali hodi križno na način istočasnega premikanja leve noge in desne roke (2 t.). 

 

Kvaliteto hoje smo opazovali glede na razvojno pogojene smeri gibanj, in sicer hojo po 

ravnem, hojo po stopnicah navzgor in navzdol. 

 

Glede na točke, ki smo jih dodelili otrokom, so rezultati, ki smo jih dobili, potrdili Delacatovo 

teorijo, in sicer najprej se razvije hoja naprej, nato navzgor in nazadnje navzdol. 

 

Tabela 10: Rezultati opazovanja 

 Starost 

opazovanca 

Hoja 

po ravnem 

Hoja  

navzgor 

Hoja  

navzdol 

Vrtec 

1. 18 mesecev 1 1 0 Kozarje 

2. 20 mesecev 1 0 0 Kozarje 

3. 18 mesecev 1 0 0 Kozarje 

4. 18 mesecev 1 1 0 Kozarje 

5. 20 mesecev 1 1 0 Kozarje 

6. 17 mesecev 1 0 0 Kozarje 

7. 22 mesecev 2 1 0 Kozarje 

8. 22 mesecev 2 0 0 Kozarje 

9. 25 mesecev 2 1 1 Kozarje 

10. 24 mesecev 2 1 0 Kozarje 

11. 23 mesecev 1 1 0 Kozarje 

12. 25 mesecev 2 1 1 Kozarje 

13. 17 mesecev 0 0 0 Borovnica 

14. 24 mesecev 1 0 0 Borovnica 
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15. 24 mesecev 1 0 0 Borovnica 

16. 25 mesecev 1 0 0 Borovnica 

17. 19 mesecev 1 0 0 Borovnica 

18. 18 mesecev 1 1 0 Borovnica 

19. 20 mesecev 1 1 0 Borovnica 

20. 21 mesecev 2 1 0 Borovnica 

21. 25 mesecev 2 1 0 Borovnica 

22. 17 mesecev 0 0 0 Žiri 

23. 17 mesecev 0 0 0 Žiri 

24. 17 mesecev 1 0 0 Žiri 

25. 23 mesecev 1 0 0 Žiri 

26. 22 mesecev 1 1 0 Žiri 

27. 22 mesecev 2 1 1 Žiri 

28. 25 mesecev 2 0 0 Vrhnika 

29. 19 mesecev 0 0 0 Vrhnika 

30. 22 mesecev 1 0 0 Vrhnika 

31. 16 mesecev 0 0 0 Vrhnika 

32. 17 mesecev 1 0 0 Vrhnika 

33. 21 mesecev 2 0 0 Vrhnika 

34. 24 mesecev 2 1 0 Vrhnika 

35. 17 mesecev 1 1 0 Vrhnika 

36. 21 mesecev 2 0 0 Vrhnika 

37. 23 mesecev 1 0 0 Vrhnika 

38. 18 mesecev 1 0 0 Vrhnika 

39. 24 mesecev 2 1 0 Vrhnika 

40. 21 mesecev 1 1 0 Vrhnika 

41. 21 mesecev 2 0 0 Brezovica 

42. 25 mesecev 1 0 0 Brezovica 

43. 19 mesecev 1 0 0 Brezovica 

44. 18 mesecev 1 0 0 Brezovica 

45. 23 mesecev 2 0 0 Brezovica 

46. 23 mesecev 2 1 0 Brezovica 
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5.2.1.1 Predvidevamo, da se otroci, ki imajo spodbudnejše gibalno okolje, nahajajo v višji 

razvojni stopnji hoje 

 

Z multiplo regresijo smo želeli ugotoviti morebitno odvisnost razvoja hoje glede na spodbudo 

okolje. Spodbudno okolje smo razdelili na primarno in sekundarno in sestavili dva modela, ki 

smo ju preverili z multiplo regresijo. 

 

Slika 1: Model pojasnjevanja razvoja hoje s sekundarnim okoljem (z materialnimi, 

organizacijskimi, vsebinskimi in kadrovskimi dejavniki za izvajanje gibalnih 

dejavnosti v vrtcu). 

 

Rezultati niso pokazali statistično značilne povezanosti med omenjenimi dejavniki in 

razvojem hoje, zato smo menili, da je pri razvoju hoje možno, da ima primarno okolje večji 

vpliv. Razlog zanj smo iskali v odnosu (vzgojitelj – otrok), ki je v vrtcu npr. 1 : 12, doma pa 

npr. 1 : 1. Zato smo preverili še, ali je mogoče, da na razvoj hoje vpliva spodbudno primarno 

okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJ HOJE

Materialni dejavniki

za izvajanje 
gibalnih/športnih 
dejavnosti v vrtcu

Organizacijski 
dejavniki za izvajanje 

gibalnih/športnih 
dejavnosti v vrtcu

Kadrovski dejavniki 
za izvajanje 

gibalnih/športnih 
dejavnosti v vrtcu

Vsebinski dejavniki 
(pogostost različnih 

gibalnih/športnih 
dejavnosti) 
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Slika 2: Model pojasnjevanja razvoja hoje s primarnim okoljem (z materialnimi, 

organizacijskimi, vsebinskimi in kadrovskimi dejavniki za izvajanje gibalnih 

dejavnosti v domačem okolju). 

 

Rezultati so pokazali statistično značilno povezanost med omenjenimi dejavniki v primarnem 

okolju in razvojem hoje (Tabela 11 in 12). 

Doprinos posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe  

Tabela 11: Doprinos posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe  

Odvisna spremenljivka:  

Razvoj hoje  

Standardiziran

i ß-koeficient 

t-test Statistična 

pomembnost 

Organizacijski dejavniki 

primarnega okolja 

,039 ,239 ,812 

Kadrovski dejavniki primarnega 

okolja 

,290 1,973 ,055 

Materialni dejavniki primarnega 

okolja 

,069 ,522 ,605 

Vsebinski dejavniki primarnega 

okolja 

,364 2,436 ,019* 

 

Legenda: Standardizirani ß-koeficient – standardizirani koeficienti parcialne regresije 

spremenljivke na kriterijsko spremenljivko (beta ponder); t-test – statistična pomembnost 

regresijskih koeficientov; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 

0,05)* 

 

Iz Tabele 11 razberemo doprinos posamezne neodvisne spremenljivke k oblikovanju 

regresijske enačbe. Standardizirani beta koeficienti nam predstavljajo mere pomembnosti 

RAZVOJ HOJE

Materialni dejavniki

za izvajanje 
gibalnih/športnih 
dejavnosti doma

Organizacijski 
dejavniki za izvajanje 

gibalnih/športnih 
dejavnosti doma

Kadrovski dejavniki 
za izvajanje 

gibalnih/športnih 
dejavnosti doma

Vsebinski dejavniki 
(pogostost različnih 

gibalnih/športnih 
dejavnosti) 
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posameznih predikatorjev, t-test pa nam pokaže statistično pomembnost regresijskih 

koeficientov teh pojasnjevalnih spremenljivk. Ugotovimo lahko, da le vsebinski dejavniki 

primarnega okolja statistično značilno pojasnjujejo model multiple regresije. Blizu pa so tudi 

kadrovski dejavniki primarnega okolja. 

ocenjenega modela regresije 

Tabela 12: Povzetek ocenjenega modela regresije 

Model R R2 Popravljen R2 F-test Statistična 

pomembnost 

1 ,586 ,343 ,279 5,354 ,001 

 

Legenda: R – multipli regresijski koeficient; R2 – multipli determinacijski koeficient, 

popravljen R2 – multipli determinacijski koeficient, ki kaže na delež variance v odvisni 

spremenljivki, pojasnjen z variabilnostjo števila neodvisnih spremenljivk; F-test – statistična 

pomembnost regresijske enačbe; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja (p 

≤ 0,05). 

 

Deterministični koeficient R2 kaže, da smo z vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

pojasnili okoli 34,3 % variance odvisne spremenljivke. Popravljeni R2, ki izloča vpliv števila 

pojasnjevalnih spremenljivk, kaže, da je pojasnjene le 27,9 % variance. Kljub sorazmerno 

majhnemu deležu pa F-test zanesljivosti regresijske enačbe kaže na njeno visoko statistično 

pomembnost.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo pojasnili model, ki vključuje odvisno spremenljivko, 

imenovano razvoj hoje, ki je pojasnjena s štirimi neodvisnimi spremenljivkami primarnega 

okolja, imenovanimi materialni, kadrovski, organizacijski in vsebinski dejavniki. Iz rezultatov 

multiple regresije lahko razberemo, da bo otrok hitreje napredoval pri usvajanju novih stopenj 

razvoja hoje, če bodo starši zagotovili boljše materialne, kadrovske, organizacijske in 

vsebinske dejavnike za izvajanje gibalnih dejavnosti. Vzroke za manj pomemben vpliv vrtca 

pa vidimo predvsem v številu odraslih na število otrok. V tem obdobju bi bilo treba še 

zmanjšati normative, ne pa jih povečevati.  
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6 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo z raziskavo, ki je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih 

udov, želeli potrditi postopnost razvoja hoje glede na smer premikanja ter ugotoviti 

pomembnost spodbudnega okolja doma in v vrtcu. Med dejavnike gibalnega okolja smo zajeli 

štiri faktorje (materialni, vsebinski, organizacijski, kadrovski). Raziskovali smo pomen 

seštevka vseh faktorjev na razvoj hoje. 

 

Našo raziskavo, ki je pokazala, da je primarno okolje spodbudnejše od sekundarnega, lahko 

primerjamo z raziskavo Zajčeve (Zajec idr., 2010), ki pravi, da vpliv staršev, njihov zgled in 

vzgoja na splošno sodijo v otrokovo okolje. Če izhajamo iz dejstva, da otroka določajo okolje, 

dednost in lastna aktivnost, moramo starše uvrstiti v okolje, ki pomembno določa otrokov 

razvoj. Tudi Kropejeva in Videmšek (2001 v Zajec idr., 2010) sta ugotovili nekatere 

dejavnike, ki pozitivno vplivajo na stopnjo gibalne dejavnosti predšolskih otrok. Menita, da 

lahko starši s svojim zgledom neposredno vplivajo na stopnjo gibalno/športne aktivnosti s 

svojim otrokom. 

 

Videmšek in Pišot (2007) pa razlagata celostnost otrokovega razvoja kot dinamično 

interakcijo sprememb na vseh področjih razvoja (telesnem, gibalnem, socialnem, čustvenem 

in spoznavnem). Sprememba na enem od naštetih področij vpliva na spremembo na vseh 

področjih. Otroci, ki so deležni spodbudnega okolja s strani staršev, bodo tako lahko 

učinkoviteje izkoristili možnost za ukvarjanje z gibalno dejavnostjo in tako pridobili raznolike 

izkušnje, ki jih potrebujejo za harmoničen razvoj. Na podlagi rezultatov sklepam, da se starši 

zavedajo pomembnosti njihove vloge pri gibalnem razvoju svojega otroka. 

 

Vpliv sekundarnega okolja pa ni pokazal statistično pomembnega vpliva seštevka faktorjev na 

razvoj hoje. Raziskava o stanju materialnih pogojev, ki jo je opravila Štembergerjeva (2003, v 

Zajec idr., 2010), pravi, da je stanje v prvi triadi neusklajeno z obstoječimi predpisi in 

normativi, za katere še trdi, da so zastareli in preživeti. V naši raziskavi smo največji 

primanjkljaj opazili ravno pri materialnih dejavnikih. Zajčeva (2009) je ugotovila, da 

materialni pogoji ne vplivajo bistveno na pogostost gibalnih dejavnosti, pač pa bolj kadrovski 

dejavniki. Tudi naša raziskava je nakazovala večji vpliv kadrovskih in organizacijskih 

dejavnikov na razvoj hoje. Gotovo bi boljši materialni pogoji lahko bistveno bolje vplivali, če 
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bi jih kadri znali primerno izkoristiti. Za neustrezne materialne pogoje tako lahko iščemo 

vzroke tudi v pomanjkanju zanimanja za novosti, prenizkih denarnih sredstvih, ki so 

namenjena za gibalne dejavnosti, ali pa zgolj v nezainteresiranosti zaposlenih za gibanje ali 

celo v strahu pred poškodbami in posledično tožbami.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Namen diplomskega dela je bil analizirati primarno in sekundarno okolje ter raziskati vplive 

okolij na razvoj hoje pri predšolskem otroku. S pomočjo različne strokovne literature smo 

ugotavljali mnenja strokovnjakov o pomenu celostnega razvoja pri otroku ter vplivov okolja 

na otroka. 

 

Predstavili smo primarno (družinsko) in sekundarno okolje, kajti zavedamo se dejstva, da 

otrok večji del budnega časa preživi v vrtcu in ravno zato menimo, da ima vrtec tako zelo 

pomembno nalogo pri celostnem razvoju otroka. 

 

Zastavili smo si cilj preveriti teorijo postopnosti razvoja hoje z merskim instrumentom, 

sestavljenim po Delacatovi teoriji premikanja telesnih udov, ter analizirati pomen gibalnega 

okolja na razvoj hoje predšolskega otroka.  

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo podatke pridobili z anketnimi vprašalniki. Anketne 

vprašalnike je rešilo 46 staršev ter 6 vzgojiteljev otrok, starih od 16 do 25 mesecev. 

 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili statistični program SPSS – 21.0 za Windows. 

Uporabili smo osnovne statistične parametre (opisno statistiko). Za ugotavljanje razlik med 

skupinama smo uporabili kontingenčne tabele, preizkus hi-kvadrat. Za ugotavljanje vpliva 

posameznega faktorja gibalno spodbudnega okolja na razvoj hoje predšolskega otroka smo 

uporabili multiplo regresijsko analizo. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-

odstotnega tveganja (p = 0,05). 

 

S pomočjo dobljenih rezultatov smo ugotovili, da se starši zavedajo pozitivnega pomena 

gibalne aktivnosti svojih otrok. Iz rezultatov multiple regresije lahko razberemo, da bo otrok 

hitreje napredoval pri usvajanju novih stopenj razvoja hoje, če bodo starši zagotovili boljše 

materialne, kadrovske, organizacijske in vsebinske dejavnike za izvajanje gibalnih dejavnosti. 

Vzroke za manj pomemben vpliv vrtca pa vidimo predvsem v razmerju števila odraslih na 

otroke. V predšolskem obdobju bi bilo treba še zmanjšati normative, ne pa jih povečevati, 

kajti kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, kasneje težko nadoknadimo. Tudi 
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boljši materialni pogoji, več denarja ipd. ne morejo nadomestiti nižjih normativov. Zato se je 

zanje treba izredno zavzemati. 
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK (starši) 

                                 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Tanja Peklaj in sem absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom »Pomen gibalno spodbudnega okolja pri 

razvoju hoje predšolskega otroka«. Delo vsebuje tudi praktični del, ki ga lahko napišem le z 

Vašo pomočjo. Na Vas se obračam s prošnjo, da si vzamete čas in odgovorite na spodaj 

zastavljena vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen, dobljene rezultate bom uporabila izključno za namene diplomskega 

dela.  

Za vaše iskrene odgovore, vložen trud in čas se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo 

pozdravljam. 

 

MATERIALNI FAKTOR 

1. Koliko drobnih športnih rekvizitov, primernih za otroka, imate doma?  

- Zapišite št. vseh drobnih športnih rekvizitov:___________________(Če imate npr. 3 

žoge, 5 loparjev, 1 tricikel, 1 kolo, je odgovor 10). 

 

- Zapišite št. različnih športnih rekvizitov: _____________________(Če imate npr. 3 

žoge, 5 loparjev, 1 tricikel, 1 kolo, je odgovor 4). 

 

2. Koliko igral imate doma? 

__________________________ 

Na zgornjo črto zapišite število igral, ki jih imate postavljena v hiši ali na vašem vrtu (to so 

npr. plezala, tobogani, gugalnice …). 

 

3. Koliko igral imate v neposredni bližini doma?  

__________________________ 

Na zgornjo črto zapišite število igral, ki jih vaš otrok lahko z vami ali drugimi skrbniki 

dnevno obišče (do 500 m od doma) in niso pri vas doma (to so npr. plezala, tobogani, 

gugalnice, vrtiljak …). 
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4. Koliko različnih športnih rekvizitov dnevno uporabljate? 

a) do 5 

b) od 5 do 10 

c) več kot 10 

 

5. Koliko denarnih sredstev namenite letno za športno opremo vašega otroka? 

a) do 500 evrov 

b) od 500 do 1000 evrov 

c) nad 1000 evrov 

 

ORGANIZACIJSKI FAKTOR 

1. Koliko časa dnevno med delovnim tednom in koliko časa dnevno med vikendom 

ste/boste v: 

 

mesecu oktobru namenili gibalnim dejavnostim skupaj z otrokom? 

__________ minut na dan med tednom 

__________ minut na dan med vikendom 

mesecu maju namenili gibalnim dejavnostim skupaj z otrokom? 

__________ minut na dan med tednom 

__________ minut na dan med vikendom 

mesecu avgustu namenili gibalnim dejavnostim skupaj z otrokom? 

__________ minut na dan med tednom 

__________ minut na dan med vikendom 

 

2. Kolikokrat ste bili v naslednjih mesecih vsaj 30 minut zunaj, ko je deževalo?  

a) _________________ krat v septembru 

b) _________________ krat v oktobru 

c) _________________ krat v decembru 

 

3. Ali pretežno ves čas, ko ste z otrokom na igrišču (igralih), pomagate otroku pri 

premagovanju gibalnih izzivov? 

Ne, ker ______________________________________________________________ 

Da, ker ______________________________________________________________  
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4. Ali otrok lahko (ali mu dovolite) pleza na drevo, ko ste v gozdu? 

Ne, ker ______________________________________________________________ 

Da, ker ______________________________________________________________ 

Bi, če _______________________________________________________________ 

 

5. Kje ste največkrat športno aktivni skupaj z vašim otrokom? 

a) na prostem 

b) v telovadnici 

c) ne ukvarjam se s športom skupaj z otrokom 

 

KADROVSKI FAKTOR 

Ta vprašanja se vežejo na Vas in Vašo športno dejavnost. 

 

1. Kako pogosto ste Vi športno aktivni? 

a) redno (vsaj 3x tedensko ali več) 

b) pogosto (1x ali 2x tedensko) 

c) občasno (odvisno od meseca v letu in vremena) 

d) nikoli 

 

2. Ali se s športom ukvarjate neorganizirano (tek, hitra hoja …) vsaj 30 minut ali več? 

a) redno (vsaj 3x tedensko ali pogosteje) 

b) pogosto (1x ali 2x tedensko) 

c) občasno (odvisno od meseca v letu in vremena) 

d) nikoli 

 

3. S koliko različnimi športnimi dejavnostmi se ukvarjate? 

S/Z___________________________________________različnimi dejavnostmi se ukvarjam 

redno oz. pogosto 

S/Z___________________________________________različnimi dejavnostmi se ukvarjam 

občasno 

 

4. Zakaj se Vam zdi pomembno, da ste športno aktivni? 

a) zaradi boljšega počutja 

b) vzdrževanja telesne kondicije 
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c) nasveta zdravnika 

d) nisem športno aktiven/aktivna 

 

5. Kako pogosto izvedete športno dejavnost zunaj kljub dežju, mrazu, megli …? 

a) redno (nikoli ne gledam na vreme) 

b) pogosto (vreme me zadrži doma v približno 50 %) 

c) občasno (vreme me zadrži doma v približno 70 %) 

d) nikoli (če je slabo vreme, prestavim na drug dan) 

 

VSEBINSKI FAKTOR 

1. Zapišite št. različnih gibalnih dejavnosti, ki jih vaš otrok izvaja (gibalne dejavnosti: 

hoja, tek, plazenje, lazenje, skoki, poskoki, kolesarjenje, elementarne igre, žoganje …). 

a) redno (vsak dan vsaj 30 min):____________________(v povprečju zadnjega meseca) 

b) pogosto (vsak teden):___________________________(v povprečju zadnjega meseca) 

c) občasno (glede na vremenske pogoje)_________________ (v povprečju zadnjega leta) 

 

2. Koliko je bil vaš otrok star, ko je naredil prve samostojne korake? 

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Koliko je bil vaš otrok star, ko se je naučil voziti s kolesom brez pomožnih koleščkov? 

(možen odgovor tudi – še ne zna). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Ali se je vaš otrok med gibalnimi dejavnostmi, pri katerih ga vi nadzorujete, že kdaj 

nekoliko poškodoval (neznatne poškodbe: odrgnine, modrice, buške …)? 

a) da 

b) ne 

 

5. Ali otroku preprečujete gibalne dejavnosti, kjer so neznatne poškodbe pričakovane? 

a) da 

b) ne 
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ANKETNI VPRAŠALNIK (vzgojitelj) 

 

Spoštovani! 

Moje ime je Tanja Peklaj in sem absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo z naslovom »Pomen gibalno spodbudnega okolja pri 

razvoju hoje predšolskega otroka«. Naloga vsebuje tudi praktični del, ki ga lahko napišem le z 

Vašo pomočjo. Na Vas se obračam s prošnjo, da si vzamete čas in odgovorite na spodaj 

zastavljena vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen, dobljene rezultate bom uporabila izključno za namene diplomskega 

dela.  

Za vaše iskrene odgovore in vložen trud in čas se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo 

pozdravljam. 

 

MATERIALNI FAKTOR 

1. Koliko drobnih športnih rekvizitov, primernih za otroka, imate v vrtcu?  

- Zapišite št. vseh drobnih športnih rekvizitov:___________________(Če imate npr. 3 

žoge, 5 loparjev, 1 tricikel, 1 kolo, je odgovor 10). 

 

- Zapišite št. različnih športnih rekvizitov: _____________________(Če imate npr. 3 

žoge, 5 loparjev, 1 tricikel, 1 kolo, je odgovor 4). 

 

2. Koliko igral imate v vrtcu? 

__________________________ 

Na zgornjo črto zapišite število igral, ki jih imate postavljena v igralnici ali na igrišču vrtca (to 

so npr. plezala, tobogani, gugalnice …). 

 

3. Koliko vzgojnih sredstev letno namenite nakupu športnih rekvizitov?  

a) do 500 evrov 

b) od 500 do 1000 evrov 

c) nad 1000 evrov 

 

4. Koliko različnih športnih rekvizitov dnevno uporabljate? 

a) do 5 

b) od 5 do 10 
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c) več kot 10 

 

5. Ali pri načrtovani gibalni dejavnosti uporabljate tudi nestrukturirani material 

(naravni, odpadni …)? 

a) redno  

b) pogosto 

c) občasno 

d) nikoli 

 

ORGANIZACIJSKI FAKTOR 

1. Koliko časa dnevno namenite gibalni dejavnosti v oddelku?  

a) do 30 minut 

b) od 30 do 60 minut 

c) več kot 60 minut 

 

2. Kolikokrat ste bili v naslednjih mesecih vsaj 30 minut zunaj, ko je deževalo?  

a)_________________ krat v septembru 

b)_________________ krat v oktobru 

c) _________________ krat v decembru 

 

3. Ali pretežno ves čas, ko ste z otrokom na igrišču (igralih), pomagate otroku pri 

premagovanju gibalnih izzivov? 

Ne, ker ______________________________________________________________ 

Da, ker ______________________________________________________________  

 

4. Ali otrok lahko (ali mu dovolite) pleza na drevo, ko ste v gozdu? 

Ne, ker ______________________________________________________________ 

Da, ker ______________________________________________________________ 

Bi, če _______________________________________________________________ 

 

5. Kje največkrat organizirate gibalno dejavnost? 

a) na prostem 

b) v telovadnici 

c) v igralnici 
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d) drugo: ______________________________________________________ 

 

KADROVSKI FAKTOR 

Ta vprašanja se vežejo na Vas in Vašo športno dejavnost. 

 

1. Kako pogosto ste Vi športno aktivni? 

a) redno (vsaj 3x tedensko ali več) 

b) pogosto (1x ali 2x tedensko) 

c) občasno (odvisno od meseca v letu in vremena) 

d) nikoli 

 

2. Ali se s športom ukvarjate neorganizirano (tek, hitra hoja …) vsaj 30 minut ali več? 

a) redno (vsaj 3x tedensko ali pogosteje) 

b) pogosto (1x ali 2x tedensko) 

c) občasno (odvisno od meseca v letu in vremena) 

d) nikoli 

 

3. S koliko različnimi športnimi dejavnostmi se ukvarjate? 

S/Z____________________________ različnimi dejavnostmi se ukvarjam redno oz. pogosto 

S/Z____________________________ različnimi dejavnostmi se ukvarjam občasno 

 

4. Zakaj se Vam zdi pomembno, da ste športno aktivni? 

a) zaradi boljšega počutja 

b) vzdrževanja telesne kondicije 

c) nasveta zdravnika 

d) nisem športno aktiven/aktivna 

 

5. Kako pogosto izvedete športno dejavnost zunaj kljub dežju, mrazu, megli …? 

a) redno (nikoli ne gledam na vreme) 

b) pogosto (vreme me zadrži doma v približno 50 %) 

c) občasno (vreme me zadrži doma v približno 70 %) 

d) nikoli (če je slabo vreme, prestavim na drug dan) 
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VSEBINSKI FAKTOR 

1. Zapišite št. različnih gibalnih dejavnosti, ki jih izvajate v oddelku (gibalne dejavnosti:   

hoja, tek, plazenje, lazenje, skoki, poskoki, kolesarjenje, elementarne igre, žoganje ...). 

a) redno (vsak dan vsaj 30 min):____________________(v povprečju zadnjega meseca) 

b) pogosto (vsak teden):___________________________(v povprečju zadnjega meseca) 

c) občasno (glede na vremenske pogoje)_________________ (v povprečju zadnjega leta) 

 

2. Ali menite, da je pomembno pri načrtovanju gibalne dejavnosti upoštevati gibalni 

razvoj otroka?  

a) zelo pomembno 

b) priporočljivo 

c) manj pomembno 

d) nepomembno 

 

3. Ali povezujete področje gibanja z ostalimi področji? 

a) redno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) nikoli 

 

4. Ali pri gibalni dejavnosti aktivno sodelujete tudi Vi? 

a) redno 

b) pogosto 

c) občasno 

d) nikoli 

 

5. Na kakšen način beležite otokov gibalni razvoj? 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) drugo:_________________________________________________________ 
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Kriterij za opazovanje hoje 

Naloge 

opazovanja/točke 

0 1 2 

Hoja po ravnem Prestopanje z leve 

na desno nogo 

Enostransko Diagonalna/križna 

hoja 

Hoja navzgor Pristopanje leve k 

desni nogi in 

obratno 

Enostransko Diagonalna/križna 

hoja 

Hoja navzdol Pristopanje leve k 

desni nogi in 

obratno 

Enostransko Diagonalna/križna 

hoja  

 


