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POVZETEK 

V diplomski nalogi raziskujemo vzgojiteljevo lastno gibalno dejavnost skozi vso leto in njen 

vpliv na pogostejše načrtovanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok skozi vso leto v vrtcu. V 

teoretičnem delu diplomske naloge predstavljamo pomen gibanja za otroka v predšolskem 

obdobju, opisujemo značilnosti njegovega gibalnega razvoja ter dejavnike, ki vplivajo nanj. 

Poudarili smo tudi vlogo in odnos vzgojitelja pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti 

ter pomen pridobitve pozitivnega odnosa na gibanje že v predšolskem obdobju, ki bo s tem 

pripomogel h kasnejšemu zdravemu življenjskemu slogu. V nadaljevanju diplomske naloge 

predstavljamo podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom. 

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali se pojavljajo razlike pri načrtovanju gibalnih dejavnosti 

glede na starost in delovno dobo, ali stopnja izobrazbe vpliva na pogostejše načrtovanje 

gibalnih dejavnosti in ali čas, ki ga vzgojitelji lastno gibalno porabijo vpliva na čas, ki ga 

namenijo v vrtcu za načrtovanje gibalnih dejavnosti za predšolske otroke.   

 

Po pridobitvi soglasja vrtcev smo s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili podatke o 

gibalni dejavnosti vzgojiteljev in predšolskih otrok v obdobju med januarjem 2014 in 

februarjem 2014. Vzorec je vključeval 50 vzgojiteljev iz 17 pomurskih vrtcev, in sicer iz 

Beltinec, Cankove, Črenšovec, Križevcev, Lendave, Ljutomera, Moravskih Toplic, Murske 

Sobote, Odranec, Radenec, Razkrižja, Rogašovec, Šalovec, Tišine, Turnišča, Velike Polane, 

Veržeja. Kvantitativno pridobljeni podatki so obdelani s pomočjo programov MSO Excel in 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). S pomočjo podprograma Frequencies smo 

izračunali frekvence in njihove odstotke, za izračun povezanosti med spremenljivkami smo 

uporabili Pearsonov koeficient korelacije, za preverjanje razlik pa smo uporabili t-test. 

Hipoteze smo statistično preverjali na ravni petodstotnega tveganja (p≤0,05).  
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Ugotovili smo, da starost vzgojitelja in njegova delovna doba ne vplivata na pripisovanje 

boljšega pomena na področju gibanja. To pomeni, da imajo tako starejši kot mlajši vzgojitelji 

z več ali manj let delovne dobe enak in pozitiven odnos do gibanja. Ugotovili smo, da 

obstajajo razlike pri vzgojiteljih z višjo stopnjo izobrazbe, saj pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok kot tisti z manjšo. Prav tako smo ugotovili povezanost gibalnih 

dejavnosti otrok in gibalno dejavnost vzgojiteljev. To pomeni, da vzgojitelji, ki so sami lastno 

gibalno dejavni skozi vso leto, tudi pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti predšolskih otrok 

skozi vso leto v vrtcu.    
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SUMMARY 

In this thesis we explore teachers own physical activity through the whole year and we also 

explore how its pyhsical activity influence on commonly planning of physical activities for 

pre-school children throughout the year they spend in kindergarten. In theoretical part of the 

thesis we present the importance of movement (activity) for the child in pre-school period and 

we also describe the characteristics of its movement development and the factors that 

influence it. We also emphasized the role and attitude of the educator in the planning and 

implementation of physical activities and the importance of obtaining a positive attitudi to the 

movement (activity) in pre-school period. In future this will contribute to the later healthy 

lifestyle. Below the thesis we present data, which we have collected with a questionnaire. 

Objective of thesis is to find out whether there are differences in the preparing of physical 

activities according to age and length of service and we also want to find out if level of 

education affects the frequency of planning physical activities and whether the time taken by 

the teacher for their own activity is having impact on the time that they spend in kindergarten 

planning physical activities for pre-school children. After receiving the consent of the 

kindergartens, we used a questionnarie to gain information about physical activity of the 

educators and pre-school children in the period between January 2014 and February 2014. 

The sample consisted of 50 teachers from 17 kindergartens in Prekmurje. Those were the 

kindergartens from Beltinci, Cankova, Črenšovci, Križevci, Lendava, Ljutomer, Moravske 

Toplice, Murska Sobota, Odranci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Šalovci, Tišine, Turnišča, 

Velike Polane and Veržej. Quantitative obtained data were processed by using the programs 

MSO Excel and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). With the help ob 

subroutine Frequencies we calculated frequencies and their percentages, for calculating 

relationship between variables we used the Pearson correlation coefficient and we used a t-test 
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for checking the differences. The hypotheses were statistically examined at five per cent risk 

(p≤0,05). We found that the age of the teacher and his seniority does not affect their thinking 

of giving greater importance to the movement. This means that both, the older and younger 

teachers, with more or less the same years of service, has a positive attitude towards the 

movement. We have found that there are differences in teachers with higher levels of 

education, as they more often planning pyhsical activities for pre-school children than those 

with less level of education. We also found connection in physical activities for children and 

physical activity for educators. This means that teachers which are physically active 

throughout the year are more frequently planning physical activity for children throughout the 

year in kindergarten. 
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1 UVOD 

 

Otrok je v svojih prvih letih življenja  izredno dojemljiv na vplive iz okolja, na katere v 

največji meri vplivamo odrasli. Vcepitev pozitivnega odnosa do gibalnih aktivnosti je v tem 

obdobju izredno pomembna, saj mu bomo s tem pridobili pomembno vrednoto, ki jo bo 

kasneje neprestano vključeval v svoj življenjski slog in s tem ohranjal svoje zdravje in 

življenje.  

 

Kako zelo pomembno vlogo ima gibalna aktivnost pri otroku, so ugotovili že takratni  

filozofi, pedagogi in raziskovalci (Platon, Aristotel, Kvintilijan, Komensky, Lock, 

Montessori, Freud, Piaget), ki so veliko skupnega našli prav na tem področju in zato zavzema 

najpomembnejšo mesto v otrokovem razvoju.        

                                            

Z gibanjem otrok zadovoljuje svojo primarno potrebo, saj ga ob hoji, tekanju, skakanju, 

plezanju in vseh ostalih gibalnih vzorcih preveva občutek veselja, ugodja in dobrega počutja, 

hkrati pa odkriva svoje telo in telesne zmožnosti, spoznava in raziskuje okolje okrog sebe ter 

pridobiva občutek samozavesti in samozaupanja (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 

2010; Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

Načrtovana in vodena gibalna aktivnost vpliva na otrokov splošen razvoj. Naloga vzgojitelja 

obsega veliko več, kakor le zagotovitev ustrezne varnosti. Poznati mora celoten otrokov 

razvoj, torej področja telesnega, gibalnega, socialnega, spoznavnega in čustvenega razvoja 

(Videmšek in Visinski, 2001). Biti mora torej dobro pedagoško podkovan, čeprav pa še vedno 

ostaja vprašanje, ali so znanja, ki jih pridobi, zadostna, za ustrezno načrtovanje gibalnih 

dejavnosti.  

 

Kakovosten gibalni razvoj otroka je v veliki meri odvisen tako od staršev kot tudi 

vzgojiteljev. Otrok mora imeti vsakodnevno možnost svobodno se gibati, ne glede na vreme 

oziroma letni čas. V Kurikulumu za vrtce ima vzgojitelj na področju gibanja pestro izbiro 

gibalnih dejavnostih za prvo in drugo starostno obdobje, s katerimi bo razvijal otrokove 

gibalne sposobnosti in spretnosti. Pri tem mora upoštevati njegovo razvojno stopnjo in 
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individualno posebnost (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2008, v Pišot, Štemberger, Krpač in 

Filipčič, 2002).  

Količina načrtovanih in izvajanih gibalnih dejavnosti se v vsakem vrtcu močno razlikuje, saj 

je le ta odvisna od vzgojitelja. Biti mora prepričan, da nam je gibanje nujno potrebno ter da z 

njim vplivamo na naše zdravje in življenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Sanja Balažic, diplomska naloga 

 

3 

 

2 PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomski nalogi je predmet raziskave načrtovanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok. 

Gibalna dejavnost ima velik pomen na otrokov celostni razvoj, saj vključuje vsa področja, od 

motoričnega, spoznavnega, do socialno-čustvenega razvoja. Količina in kakovost slednjega pa 

je odvisna od vplivov iz okolja, v katerega spadajo starši in vzgojitelji. Skozi gibanje otrok 

spoznava svoje telo in svet okrog sebe, ob tem pa neizmerno uživa in se zabava. Zato je 

pomembno, da je gibanje v predšolskem obdobju ves čas prisotno in da je to ponujeno z 

bogato, pestro in primerno izbiro gibalnih dejavnosti. Za slednje pa je potrebno, da vzgojitelj, 

kot pišeta Pišot in Jelovčan (2006), pozna osnovne zakonitosti rasti, razvoja in razvojne 

značilnosti otroka. Zato so v teoretičnem delu predstavljene naslednje teme.  

 

2.1. Gibanje v predšolskem obdobju 

 

Predšolsko obdobje predstavlja temelje za področje gibalnega razvoja, saj je otrok v tem času 

izredno odprt na vplive iz okolja. O vplivu gibalnih aktivnosti na njegov celostni razvoj Pišot 

in Jelovčan (2006) v svoji knjigi pravita, da je le-ta največji do 5. leta starosti, nato začne 

postopoma upadati. Strokovnjaki so mnenja, da vsega kar otrok zamudi v tem zgodnjem 

obdobju, kasneje več ne more nadoknaditi, zato je pomembno, da je otroku vsakodnevno 

ponujeno čim več različnih dejavnosti, s katerimi spoznajo in razvijejo svoje gibalne ter druge 

sposobnosti in lastnosti (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Gibalna aktivnost otroka v prvih letih življenja predstavlja osnovo za poznejše gibalne 

dejavnosti, hkrati pa omogoča razvoj na telesnem, kognitivnem, socialnem in čustvenem 

področju. Slednja so med sabo tesno povezana, tako da napredek ali zaostanek na enem 

področju, pomeni napredek ali zaostanek na drugem oziroma vseh ostalih (Zurc, 2008; 

Videmšek in Pišot, 2007; Pišot, 2000). Nekateri avtorji (npr. Požarnik, 1995) so celo mnenja, 

da sta gibalno in telesno področje tesneje povezana z vsemi ostalimi področji kot ostala druga. 

Ob določeni telesni razvitosti otroka že vsako najmanjše in vsakdanje učenje gibalnih 

spretnosti zahteva kognitivno razvitost in socialno ter čustveno zrelost (Zurc, 2008). 
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 »Predšolsko obdobje je eno izmed najobčutljivejših obdobij za razvoj naravnih oblik gibanja, 

ki so podlaga za zahtevnejše oblike gibanja« (Videmšek in Pišot, 2007 v Zajec in drugi, 

2009).  

 

Kroflič (1992) v svoji knjigi navaja Piagetovo razvojno teorijo, ki velik pomen v zgodnjem 

otrokovem razvoju pripisuje prav gibalnim aktivnostim. Nadaljuje še, da ima v prvih dveh 

letih motorični razvoj odločilno vlogo za razvoj prvih oblik intelektualnih sposobnosti.  

Z gibanjem si otrok postopoma prebudi in uredi celostno funkcioniranje organizma (Cemič, 

2008).  

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da naj se otroci gibljejo vsaj 60 minut 

dnevno vsak dan v tednu. Vpliv gibalne aktivnosti pri otroku omogoča: 

 telesni razvoj (zdrava rast, razvoj mišično-skeletnega, srčno-žilnega in dihalnega 

sistema, vzdrževanje primerne in zdrave telesne teže), 

 gibalni razvoj (razvoj motoričnih sposobnosti in spretnosti), 

 kognitivni razvoj (izboljševanje spomina, motivacije in doživljanja, hitrost 

razumevanja in reševanja gibalnih problemov), 

 socialni razvoj (spoznavanje in učenje pravil, hitrejše vključevanje v socialne 

skupine, navajanje na življenje v skupnosti in kot preventiva izogibanje tveganemu 

vedenju kot so nasilje, nezdrava prehrana, uporaba alkohola, tobaka in drugih snovi), 

 čustveni razvoj (izražanje in doživljanje pozitivnih čustev, oblikovanje pozitivne 

samopodobe in samozavesti). 

 

Gibanje mu tako predstavlja primarno potrebo, ki jo mora in si jo želi zadovoljiti ter s tem ko 

obvladuje svoje telo občuti veselje, srečo, ugodje in varnost (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

2.1.1 Gibalni razvoj predšolskega otroka 

 

Gibalni razvoj se prične že v predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje. Najbolj je v 

ospredju v prvih letih življenja in poteka od naravnih do preprostih oblik gibanja (hoja, tek, 

plezanje, lazenje) do sestavljenih in zahtevnejših dejavnosti (Kurikulum, 1999).  
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V prvih treh letih življenja je otrokov razvoj najhitrejši, ta je zelo dinamičen in celosten, nato 

pa se upočasnjuje (Horvat in Magajna, 1989). Izjemen pomen v tem obdobju ima gibalna 

aktivnost, ki predstavlja pomembno sredstvo, s katero otrok pridobiva različne informacije in 

nabira nove izkušnje ter razvija gibalne sposobnosti in spretnosti. Po Shoru (1997) so otroci 

najbolj odprti za spreminjanje in razvoj sposobnosti in znanj do pubertete.  

 

Otrokovo telo neprestano raste in se razvija, na kar v veliki meri vpliva gibanje. Vsak otrok 

ima svoj tempo razvoja, zato je normalno, da prihaja do razlik v gibalnem razvoju. Horvat in 

Magajna (1987) pišeta, da je odvisen od različnih dejavnikov, in sicer od zorenja živčnega 

sistema, mišičnih struktur, kosti, telesnih proporcev kot tudi priložnosti za učenje, kamor 

spada pestra gibalna aktivnost. K hitrejšemu in boljšemu gibalnemu razvoju vplivajo tudi 

druge razmere, in sicer primeren prostor, obleka in obutev, pozitiven odnos, ki omogoča, da 

se otrok lahko giblje po lastni želji, športni pripomočki in igrače, ki ga spodbujajo h gibanju. 

(Videmšek in Visinski, 2001). Vse to je v veliko pomoč otroku, ki mu jo nudijo tako starši kot 

tudi vrtec. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Preden pa se jih 

lahko nauči je potrebna zrelost celotnega telesnega aparata (Horvat in Magajna, 1987). V 

nasprotnem primeru, torej če možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti nima, lahko zaostane v 

gibalnem razvoju (Videmšek in Visinski, 2001; Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

 

Gibalni razvoj otroka se razvija po ustaljenem redu v dveh različnih smereh: 

- cefalokavdalna smer pomeni nadzor mišic od glave navzdol. Tako otrok najprej dviga 

in obrača glavo, nato glavo in ramena, zatem sedi, se plazi, stoji in hodi.  

- proksimodistalna smer pomeni nadzor mišic od prsnega koša navzven. Tako otrok 

najprej obvlada gibe trupa, nato rok in na koncu zapestja ter prstov.  

 

Otrokov gibalni razvoj se torej prične z gibi glave in poteka preko rok, zgornjega dela trupa 

do nog in stopal (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Gallahue in Ozmun (2006, v Videmšek in Pišot, 2007) pišeta, da je razvoj povezan s 

kronološko starostjo. Ta ni od nje odvisen, saj poteka skozi različna obdobja, ki jih 

imenujemo razvojna stopnja. Slednja je rezultat predhodne in pogoj za dosego naslednje, višje 

razvojne stopnje. Vsake posamezne razvojne stopnje se večinoma pojavljajo v enakih 

starostnih obdobjih in trajajo enako dolgo. Pojavijo pa se lahko tudi v različnih starostnih 
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obdobjih, na katere lahko vplivajo individualne razlike (Haywood in Getchel, 2004 v 

Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gallahue in Ozmun (2006, v Videmek in Pišot, 2007) navajata naslednje stopnje, ki jih ločita 

glede na starost, skozi katere gre otrok (prekrivanje je zaradi individualnih razlik): 

 refleksna gibalna stopnja (prenatalno obdobje do 1. leta); 

 rudimentarna ali začetna zavestna gibalna stopnja (od 1. do 2. leta starosti), 

 temeljna gibalna stopnja:  

‒ začetna stopnja (od 2. do 3. leta) 

‒ osnovna stopnja (od 4. do 5. leta) 

‒ zrela stopnja (od 6. do 7. leta)  

 stopnja specializacije gibanja (od 7. leta naprej). 

 

Obseg in stopnja gibalnega razvoja sta odvisna od otrokovega razvoja na kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju. Velja pa tudi obratno, otrokov gibalni razvoj je dejavnik 

sprememb omenjenih področij. Neuravnotežen in počasen gibalni razvoj najpogosteje 

povzročita nepravilna rast in neustrezna razvitost živčnega sistema, katerega posledica je 

zakasnel intelektualni razvoj in razni socialno-čustveni primanjkljaji (Pišot, 2000).  

 

Jurc (2008) omenja dva vidika gibalnega razvoja. Prvi je razvoj motoričnih sposobnosti, to so 

repetativna moč, eksplozivna moč, gibljivost, koordinacija, hitrost in ravnotežje. Drugi vidik 

pa predstavlja gibalne dejavnosti, ki se delijo v tri široke kategorije, to so stabilnostne, 

lokomotorne (premikanje iz kraja v kraj) in manipulativne (upravljanje) dejavnosti. Te 

dejavnosti se pojavljajo na vseh stopnjah človekovega razvoja (od otroštva do starosti). 

 

Cemičeva (2008) v svojem prispevku opozarja na razvojno pogojene razlike, še posebno med 

temeljno in športno gibalno fazo, ki so predpogoj za kvalitetnejše poučevanje predšolskih 

otrok.  
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2.1.2 Gibalne sposobnosti predšolskega otroka 

 

                                Sposobnosti so naravne danosti človeka. 

                     Značilnosti so elementi, ki opredeljujejo zunanji videz človeka. 

                   Spretnosti pa predstavljajo z učenjem pridobljena gibalna znanja. 

                                                                               (Pistotnik, 1999) 

 

Gibalne sposobnosti so sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za izvedbo naših gibov, z 

njihovo pomočjo lahko opravljamo točno določeno nalogo (Videmšek in Pišot, 2007). So tako 

kot druge človekove sposobnosti, po eni strani prirojene, po drugi pridobljene. Že z rojstvom 

je človeku dana stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in 

razvoju. Stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti se lahko preseže z ustrezno gibalno 

aktivnostjo (Pistotnik, 2000). Gibalne sposobnosti so tiste človekove lastnosti, ki povzročajo 

individualne razlike v gibalni uspešnosti posameznikov (Jošt, Dežman in Pustovrh, 1992). 

 

Prvi pogoj za razvoj gibalnih sposobnosti je zadostna količina kvalitetne gibalne aktivnosti. 

Otrok, ki bo tega deležen, bo prejel dodatne spodbude, ki delujejo na njegove sposobnosti 

sprejemanja in formiranja novih motoričnih stereotipov. Če bo ta proces trajal čim dlje in 

intenzivneje, bo širše njegovo motorično obzorje (Jurc, 2008).  

 

Gibalne sposobnosti so torej merljive zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo 

gibalnih nalog. Pistotnik (2011) piše o šestih različnih pojavnih oblikah gibalnih sposobnostih 

za odraslega človeka. Za predšolskega otroka pa navaja naslednje:  

 Kordinacija, ki sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih 

(sestavljenih) gibalnih nalog. Cemičeva (1997) navaja topološko delitev, in sicer: 

koordinacija rok, koordinacija nog, koordinacija trupa, koordinacija celega telesa.  

 Ravnotežje, ki je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih (korektivnih, nadomestnih) gibov. Delimo jo na (Videmšek, Berdajs 

in Karpljuk, 2003): statično (ohranjanje ravnotežnostnega položaja v mirovanju) in 

dinamično (ohranjanje ravnotežnostnega položaja v gibanju). 

 Moč, ki je sposobnost za učinkovito premagovanju zunanjih sil s pomočjo sile mišic. 

Delimo jo na: eksplozivno (sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v 

prostoru), repetativno (sposobnost za dlje trajajočo dejavnost) in statično moč 
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(sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja pod 

obremenitvijo). 

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

krvožilnega sistema. Gre za izvajanje dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako 

učinkovitostjo in zmanjšanje stanja utrujenosti. Cemič in Zajec (2011) navajata delitev 

vzdržljivosti na topološki vidik: lokalni, regionalni in globalni. Izredno pomembna je 

aerobna dinamična vzdržljivost, ki se pri otrocih izvaja s krajšimi teki in si s tem 

izoblikujejo svojo osebno vzdržjivost.   

 

Faktor gibljivosti, ki je sposobnost izvajanja velikih razponov gibanj v sklepih ali sklepnih 

sistemih, imajo predšolski otroci maksimalno razvito, zato se jo zanemari (Cemič in Gregorc, 

2012). Poznamo še dve motorični sposobnosti, to sta hitrost, ki je sposobnost izvajanja gibov 

z največjo frekvenco ali v najkrajšem času in se pojavlja pri premagovanju kratkih razdalj s 

cikličnim gibanjem in natančnost, ki je sposobnost za natančno določitev smeri in 

intenzivnosti gibalnega vzorca (Pistotnik, 2011). Slednji se prav tako pojavljata pri otroku, ko 

opravlja določene naloge, vendar zaradi zorenja živčnega sistema in razvojne stopnje 

sovpadata s koordinacijo (Cemič in Gregorc, 2012). Vse tri sposobnosti dobijo večji pomen, 

ko otrok usvoji temeljno gibalno fazo in preide v športno, to je po 7. letu starosti.  

 

2.1.3 Gibalna spretnost predšolskih otrok 

 

Pomeni konkretno izvedbo določenega giba oziroma odvisnost gibalnih znanj (Gallahue in 

Ozmun, 2006).  

 

Po Gallahue in Donnelly (2003) se gibalna spretnost deli v tri kategorije: 

 stabilnostne gibalne spretnosti (oblikujejo osnovo za ostali dve): raztezanje, 

upogibanje, mahanje, kotaljenje telesa, zvijanje, zavijanje, opore, odskoki, ravnotežje 

ter pristajanje in ustavljanje; 

 lokomotorne gibalne spretnosti: hoja, teki/hitri teki, skoki, preskoki, poskoki, 

plezanje; 

 manipulativne gibalne spretnosti: metanje, lovljenje, brcanje, stopanje, udarjanje, 

kotaljenje žoge, udariti oz. odboj žoge, preden pade na tla.  
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Med rezultate učenja spadajo navade, spretnosti in znanje (Pečjak, 2000/2001): 

 Navade so naučene dejavnosti, ki se jih opravlja samodejno in z lahkoto, brez neke 

pozornosti. Nastanejo spontano s pogojevanjem ali namerno s posnemanjem in 

ponavljanjem. Poznamo higienske, oblačilne, prehranjevalne, delovne, govorne, učne 

navade (kdaj, kje, kako se učim?).  

 Spretnosti so naučeni sestavljeni vzorci ravnanja, ki se jih izvaja tekoče na bolj ali 

manj stalen način z namenom doseči nek cilj. Nastanejo namerno s posnemanjem, 

nadzorovano vajo, s popravljanjem napak. Poznamo psihomotorične (hoja, tek, vožnja 

s kolesom), besedne, komunikacijske, učne, miselne (iskanje) in socialne (stiki) 

spretnosti.  

 Znanje se pridobi z razumevanjem gradiva, ki ga izrazimo na različne načine 

(besedno, slikovno). Bloomova taksonomija znanja obsega šest stopenj, in sicer 

poznavanje (obnova dejstev, definicija), razumevanje (bistva in smisla razloži s 

svojimi besedami), uporabo (nov primer z znano teorijo), analizo (vzrok posledic, 

različne perspektive), sintezo (združevanje elementov na nov način), vrednotenje 

(presoja teorij, primerjave).  

 

2.1.4 Dejavniki otrokovega gibalnega razvoja 

 

Preučevanje otrokovega razvoja je številnim znanstvenikom predstavljalo veliko vprašanje in 

s tem iskanje pravega odgovora na to. Slednje predstavlja najpomembnejše področje, saj je 

bilo potrebno poiskati in preučevati dejavnike, ki ga poganjajo. Razvojne teorije izpostavljajo 

dve vrsti teh dejavnikov, ki vplivajo na otrokov razvoj. To so: 

 DEDNOST oz. prirojeni dejavniki (biološka osnova ali dispozicija) 

 OKOLJSKI dejavniki 

 LASTNA AKTIVNOST 

 

DEDNOST OZ. PRIROJENI DEJAVNIKI 

Zajec, idr. (2010) pišejo o tem, da se vsak otrok rodi s svojimi prirojenimi dispozicijami, ki se 

imenujejo dednostni dejavniki in predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj za 

razvoj človekovih sposobnosti in značilnosti. Kako zelo se bodo le-te še razvile, je odvisno od 
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okolja in otrokove lastne dejavnosti. V tem se kaže, kako je otrokov razvoj izredno celosten in 

nepredvidljiv.  

 

OKOLJSKI DEJAVNIKI 

Erik Erikson je močno poudarjal vlogo okolja, saj meni, da razvojni proces pri vseh ljudeh 

temelji na genetski osnovi, vendar je ta močno odvisen od sovplivanja med posameznikom in 

ustanovami, kar pa je različno od kulture do kulture (Zurc, 2008). Med dejavnike okolja se 

prištevajo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in tudi gibalna dejavnost. Z vsebinsko 

bogato, raznoliko in dovolj stimulativno okolico se zagotovijo razvojne spodbude, ki so 

pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti (Zajec, idr. 2010). 

 

LASTNA AKTIVNOST 

Lastna aktivnost predstavlja širok pojem, ki se prepleta z dednostjo in okoljem. Otrok z 

določenimi predispozicijami in ponujenim primernim okoljem še vedno vzbuja vprašanje, ali 

bo v odnosu do okolja aktiven ali pasiven, zato njegova lastna aktivnost predstavlja njegovo 

zavestno in aktivno delovanje. Pri tem le-ta ne more vplivati na dedno pogojene lastnosti, 

lahko pa nanje močno vpliva okolje, v katerega sodijo sorodniki, prijatelji, mediji (prav tam).  

Dejavnike gibalno športne aktivnosti se torej med seboj povezujejo in prepletajo, zato jih je 

potrebno obravnavati kar najbolj celostno (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).  

 

2.1.5 Vpliv gibanja otroka v predšolski dobi na njegov kasnejši življenjski 

slog  

 

Življenjski slog vsakega posameznika se razvija celo življenje. V začetku se ta oblikuje v 

ožjem družinskem krogu, pozneje pa v okolju, v katerem otrok odrašča (Videmšek in Pišot, 

2007). Zdrav življenjski slog si mora otrok zgraditi v času, ko lahko še njegovi starši in 

vzgojitelji vplivajo nanj (Zajec, idr. 2010).  

 

V predšolski dobi je potrebno posebej izpostaviti pomen družine, ki predstavlja pomembnega 

spodbujevalca na otrokov celostni razvoj. Prav v tem začetnem obdobju najbolj pripomore k 

oblikovanju otroka in mu pomaga pri pridobivanju potrebnih gibalnih izkušenj. Če bo njegov 
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vsakdan zapolnjen z raznovrstnim gibanjem, bo otrok sčasoma sprejel šport kot način 

življenja (Semolič, 2004; Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Družina, ki namenja veliko pozornosti športu, otroka lažje pripravi na življenje, da lažje 

obvladuje probleme in stres ter navezuje stike (Semolič, 2004). Pišot in Završnik (2001), 

pravita, da morajo starši stati ob strani z lastnim zgledom in da je najpomembnejša gibalna 

dejavnost, s katero bo otrok osvojil zdrav in primeren življenjski slog.  

 

Pomanjkanje zadostne količine gibalne dejavnosti vodi v kronične nalezljive bolezni kot so 

arterioskleroza, zvišan krvni pritisk, možganska kap, od inzulina neodvisna sladkorna 

bolezen, osteoporoza. Raziskave kažejo, da je aktivni življenjski slog, prepleten s športno 

aktivnostjo, pomemben varovalni dejavnik zdravja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Zajčeva (2010) v svojem prispevku navaja Blair et al. (1989), ki so ugotovili, da je za zdrav 

življenjski slog potrebno začeti že v predšolski dobi, saj gibalna dejavnost in zdrava prehrana 

vplivata na zdravje otroka, s tem pa direktno vplivata tudi na njegovo zdravje v odrasli dobi, 

zato predstavlja enega izmed pomembnih subjektivnih dejavnikov.  

 

Na izbiro zdravega življenjskega sloga močno vpliva pomen primerne gibalne dejavnosti za 

zdravje in pomen okolja, veliko vlogo pa ima tudi zgled vzgojitelja in materialni pogoji za 

delo v vrtcu (Zajec, 2010). 

 

2.2 Gibanje v vrtcu 

 

2.2.1 Pomen gibalnih dejavnosti v vrtcu 

 

Vrtec otrokom vsakodnevno omogoča in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru 

in na prostem spoznavajo in razvijajo gibalne sposobnosti ter osvajajo nekatere gibalne 

koncepte (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Najrazličnejše gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, 

da z njimi deli stvari in prostor ter sodeluje. V elementarnih gibalnih igrah spoznava pomen in 
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smisel upoštevanja pravil, pomen sodelovanja in upoštevanja različnosti. Pri gibalnih 

dejavnostih v paru ali skupini pa se mu ponuja priložnost, da si skupaj z drugimi otroki 

prizadeva doseči cilj. Ustvarjalnost pri otroku pa se pokaže tudi takrat, ko išče svoje poti in 

načine za rešitve različnih gibalnih nalog. Z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter 

izraža svoja čustva in občutja (Videmšek in Kovač, 2001).  

 

Gibalne dejavnosti se razlikujejo glede na: 

 CILJ (razvoj gibalnih sposobnosti in navad, učenje gibalnih konceptov, utrjevanja 

znanja, socializacija …); 

 VSEBINO (elementarne igre, dejavnosti z žogo, premagovanje orodij itd.); 

 TRAJANJE (gibalna minuta, gibalni odmor, vadbena ura, gibalno dopoldne-

popoldne, sprehodi itd.); 

 PROSTOR (zunanji: igrišče, gozd, travnik, izleti in notranji: igralnica, športna 

igralnica, telovadnica itd.); 

 VLOGO OTROKA (vodene in spontane dejavnosti).  

 

Čas izvajanja je lahko vnaprej določen (ob določeni uri, ob določenih dnevih, v določenem 

letnem času) ali pa je priložnosten (vremenske razmere, želje in počutje otrok).  

 

Večina otrok uživa v gibanju, zato se z veseljem vključujejo v vodene in spontane dejavnosti. 

Motivira jih prijetno in zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja 

in odkrivanja izvirnih rešitev ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov kot naravnega, 

največkrat veselega, igrivega dela učenja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

2.2.2 Odnos in vloga vzgojitelja na področju gibanja 

 

Vzgojitelj predšolskih otrok mora za opravljanje dela v vrtcu imeti visoko strokovno 

izobrazbo po programu predšolske vzgoje. Njegova glavna naloga je, da skrbi za otrokov 

celosten razvoj. To pomeni, da razvija otrokovo radovednost, samostojnost, samozavest, 

komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalno izražanje ...  
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Vloga vzgojitelja je poskrbeti, da bodo otroci imeli vsakodnevne možnosti, ne glede na 

vreme, za gibalne dejavnosti. To pa zahteva primerno in strokovno načrtovanje, ki ga 

vzgojitelj pridobi s prebiranjem raznovrstnih priročnikov, knjig, zgoščenk in udeleževanj 

izobraževanja na gibalnem področju ter z že pridobljenimi izkušnjami. S spremljanjem 

otrokovega gibalnega razvoja bo pridobil pomembne informacije, ki mu bodo zagotovile 

uspešnejšo nadaljnjo načrtovanje gibalnih dejavnosti (Dolenc, 2008).          

               

Prav tako morajo otrokom nuditi ustrezne izzive in jim omogočati, da se dejavnosti 

udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo (Kurikulum za vrtce, 

1999).               

                                                                                                                            

Skrb za varstvo predšolskih otrok je pomemben dejavnik in še ena izmed nalog vzgojitelja, ki 

mora ustvarjat okolje, v katerem bo otrok sproščeno in varno bival, raziskoval, ustvarjal, se 

gibal (Lešničar, 2014). 

 

Samo organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela se v vrtcu določi z letnim delovnim 

načrtom, ki pa mora bit usklajen z nacionalnim dokumentom za predšolsko vzgojo oz. z 

učnim načrtom za vrtce. Naloga vzgojitelja je pisna priprava, ki mora biti v skladu z delovnim 

načrtom, potreben pa je tudi zapis spremljanja otrokovega razvoja in dosežkov na vseh 

področjih, kar zahteva uporabo metode opazovanja. K nalogam sodi tudi povezovanje 

gibalnega področja z ostalimi področji dejavnosti (upoštevanje načela horizontalnosti), saj je 

za predšolskega otroka posebej značilno, da so med seboj tesno povezana in soodvisna 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Na otrokov osebnosti razvoj močno vpliva vzgojitelj, saj ga otrok ves čas opazuje in v vsem 

posnema, zato mora imeti ustrezne sposobnosti, posluh, gibalne in ročne spretnosti, 

osebnostne lastnosti, obširno znanje z vseh področij, pozitiven odnos z otroki, s starši in tudi 

zb zaposlenimi, biti mora zrela osebnost, ki je motivirana za kvalitetno vzgojno delo.  

 

V vrtcu otroci preživijo pretežni budni del dneva, zato je pomembno, da jim vzgojitelj 

omogoči pestro izbiro vsebin, prilagojene vsem specifikam otroka, tako zunaj kot tudi v 

zaprtem prostor, s katerimi bodo pridobili oz. usvojili kar največ znanja in sposobnosti (Zajec, 

idr. 2010).  
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Zajčeva (2009) je v svoji raziskavi ugotavljala odnos vzgojiteljev do gibalnih dejavnosti in 

pogostost aktivne udeležbe v organiziranih in neorganiziranih dejavnostih. Rezultati so 

pokazali, da so vzgojitelji približno 50 minut neorganizirano gibalno dejavni na dan in da je ta 

količina v povprečju zadovoljiva za ohranjanje zdravja. Prav tako velja za organizirano 

dejavnost. Zaključuje s tem, da tisti vzgojitelji, ki imajo bolj pozitiven odnos do gibalnih 

dejavnosti, pogosteje v to vključujejo tudi otroke.  

 

M. Rostohar (2010) je v svojem diplomskem delu Gibalni motiv vzgojiteljic in njegov vpliv 

na otroke ugotovila, da vzgojiteljice, ki so v prostem času aktivnejše, izvajajo gibalne 

dejavnosti  v vrtcu v povprečju skoraj eno uro več na teden kot tiste, ki niso aktivne. 

 

Tudi Markovšek (2014) je v svojem diplomskem delu Gibalna dejavnost vzgojiteljev z 

raziskavo ugotovila, da vzgojitelji z bolj pozitivno naravnanim odnosom do gibanja več in 

bolj učinkovito organizirajo gibalne dejavnosti otrokom v vrtcu.  

 

Zajec, idr. (2011) so zapisali, da življenjski slog vzgojiteljev vpliva na subjektivne teorije 

(implicitno in eksplicitno izraženo stališče, vrednote in navade, ki se pridobivajo, oblikujejo 

in spreminjajo skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces in pozneje ob praktičnem delu z 

otroki), ki imajo močan vpliv na usmerjenost pri poučevanju, prav tako tudi pri tem, kam in 

kako bo vzgojitelj usmeril dejavnost.  

 

Torej tako pomembno vlogo lahko pridobi le vzgojitelj, ki je temu primerno strokovno 

izobražen. Ne moremo pa spregledati še vedno porajujočega vprašanja, ali so vsa 

izobraževanja, ki jih je vzgojitelj pridobil skozi celotno šolanje, zadostna, da bo znal uporabiti 

primeren strokovni pristop pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in spremljanju predšolske 

gibalne vzgoje (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Vsa področja, ki jih mora vzgojitelj obvladovati, je razmeroma težko znati. Nekatera so mu 

bolj, druga manj blizu in prav zato se je potrebno nenehno izobraževati, poiskati primerno 

literaturo, priročnike ter poiskati pomoč pri strokovnih delavcih za določeno področje. 
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Prav tako je pomembna, še bolj kot vzgojiteljeva, tudi vloga staršev, saj s svojim življenjskim 

slogom močno vplivajo na otroke. S svojim zgledom, tj. gibalno nedejavnostjo, nezdravo 

prehrano, alkoholom in kajenjem, kažejo otrokom nezdrav življenjski slog in ga s tem tudi 

nanj prenašajo (Zajec, idr. 2010). Raziskava (prav tam) je potrdila, da se otroci staršev, ki se 

več ukvarjajo z gibalno dejavnostjo, tudi sami gibalno dejavnejši.  

 

2.2.3 Načrtovanje in izvajanje gibalnih dejavnostih 

 

Vsak vzgojitelj pri svojem delu uporablja priročnik Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni 

dokument in je namenjen tako njemu kot njegovemu pomočniku, ravnatelju ter svetovalnim 

delavcem. »Je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov, vzgojitelju omogoča 

strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu« (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Tovrstni kurikulum daje poudarek na proces predšolske vzgoje, na izkušnje in celoto 

interakcij, ki jih otrok pridobi v vrtcu, vendar še ta v večini vrtcih ni zaživel, saj se še 

uporablja star tradicionalni pouk, ki temelji na vsebini oziroma snovi. Cemičeva (2008) prav o 

tem piše v svojem prispevku in nas opozarja, da smo premalo osredotočeni na celosten proces 

interakcij, pri katerem je potrebno »interaktivno razmišljanje o značilnosti procesa učenja v 

posameznih razvojnih obdobjih«. Potrebno je izhajati iz logičnega razumevanja otrokovih 

dejanj in potreb, ki predstavlja izhodišče iskanja najustreznejšega procesa učenja in 

poučevanja (Cemič, 2008).  

 

V Kurikulumu za vrtce so za vsako področje posebej predstavljeni globalni cilji in iz njih 

izpeljani cilji ter predlagane vsebine in dejavnosti, ki so razdeljene na prvo in drugo starostno 

obdobje in te predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev. Vzgojitelj ima tako 

obširno možnost izbiranja in on je tisti, ki se po »strokovni presoji, odloča kaj, kdaj, kako, 

česa in zakaj se otrok uči« (Kurikulum za vrtce, 1999; Cemič, 2008).  

 

V kurikulumu je zapisano, da mora gibanje biti prilagojeno različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. Cemičeva 

(2008) navaja dva osnovna utemeljena principa pri delu z najmlajšimi in to je »celovit pristop 

in izhajanje iz otroka«. Nadaljuje s tem, da ga na njegov primeren način učimo tisto, kar je v 

danem času sposoben sprejeti. Njegovo telo mu bo omogočalo sprejem tistih dobljenih 
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informacij, katerega samo bo lahko zmoglo in želelo sprejeti. Vzgojitelj mu pri tem mora 

pustiti dovolj svobode, da se bodo dobljene informacije predelale na njegov lasten način.  

 

Pri poučevanju predšolskih otrok moramo biti pozorni tudi na to, da ne gradimo na besedni 

komunikaciji, saj besed in njihov pomen ne poznajo. Kot odrasli na to sploh ne pomislimo, saj 

smo se tega že naučili oziroma imamo že osvojene predstave in pojme, ki jih lahko 

medsebojno kombiniramo. Ker je otrok šele na konkretnem nivoju, je za njega njegovo lastno 

telo in premikanje najbolj konkretna stvar in iz tega bo izhajal oziroma to bo potreboval pri 

učenju in ustvarjanju osnovnih zaznav, predstav in pojmov. Vzgojitelj bo tako z nenehnim 

spremljanjem, analiziranjem in načrtovanjem optimalnih zahtevnosti za vsakega otroka 

posebej pridobil znanje, s katerim bo svoje delo opravil primerno in najboljše za otroke 

(Cemič, 2008).  

 

Torej, pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti mora vzgojitelj pri otroku poznati 

naslednja kurikularna načela (Bahovec idr., 1999):  

 pomen njegovega celostnega razvoja, ki poteka skozi določene in med seboj 

zaporedne stopnje; 

 vse psihične procese, ki se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih; 

 vsa področja razvoja so med seboj prepletena zaradi vzporednosti in povezanosti med 

različnimi psihičnimi funkcijami (otrok sebe in svet okoli sebe ter različne odnose 

spoznava in zaznava s čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega vidika); 

 v času razvoja otrok prehaja v obdobja (t. i. kritična), ki so najprimernejša, da se nauči 

nečesa novega, pridobi določeno spretnost na najbolj učinkovit način; 

 v obdobju prvih let njegovega življenja se v razvoju pojavijo individualne razlike, 

različnost pa ostaja v okviru razvojnih norm; 

 primerne: 

o  pristope in strategije, 

o učne metode (poligona, postaj, igre), 

o organizacijske oblike (skupina, kolona, gruča ... ), 

o učne oblike (frontalne, skupinske, igralne skupine). 

 stalna povezava med otrokovim razvojem, učenjem in poučevanjem, ki se odraža v 

odnosu med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. 
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Vzgojitelj ima na področju gibanja široko izbiro oblike dejavnosti (Videmšek in Visinski, 

2001): 

 JUTRANJA VADBA (čas trajanja: 10 minut); 

 

Slika 1: Jutranji krog lahko poteka kot jutranja 

vadba 

 

 

 GIBALNA MINUTA (lahko večkrat na dan); 

 

Slika 2: Gibalna minuta otrok v obliki igre za 

sprostitev in boljšo zbranost  
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 GIBALNI ODMOR (vsak dan, od 3 do 5 minut); 

 

Slika 3: Gibalni odmor z igro 

 

 

 VADBENA URA (od 20 do 45 minut); 

- Rajtmajer (1990) razdeljuje čas vadbe posebej za 3- do 4-letne otroke 

(približno 20 minut), za 4- do 5-letne (25 minut), za 5- do 7-letne (40 minut).  

 

Slika 4 Igra z žogo 

 

Slika 5: Hoja po deblu v naravi 

 

Slika 6: Poligon pripravljen za mlajše 

otroke 

 

Slika 7: Poligon pripravljen za starejše 

otroke 
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 SPREHOD (od trikrat do štirikrat na teden, dolžina in čas sta odvisna od postavljenih 

ciljev, starosti otrok, vremenskih razmer in razpoloženja otrok); 

 

Slika 8: Sprehod mlajših otrok 

 

Slika 9: Sprehod starejših otrok 

 

 

 IZLETI (npr.: poldnevni, orientacijski izleti, kjer traja hoja več kot 2 kilometra, čas 

trajanja do 3 ure); 

 

Slika 10: Orientacijski izlet 
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 TRIM STEZA; 

 

Slika 11: Tek na trim stezi 

 

 

 AKTIVNOSTI PO ŽELJI OTROK (poljubno); 

 

Slika 12: Gibanje na prostem 

 

 

 GIBALNO DOPOLDNE IN POPOLDNE (večkrat na leto, celo enkrat na mesec; čas 

trajanja je do 90 minut); 

 

Slika 13: Gibalno dopoldne 

 

Slika 14: Gibalno popoldne s starši 
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 GIBALNI PROGRAMI (npr. Mali sonček – otrok lahko tekmuje, ko dopolni 5 let); 

 

Slika 15: Igre s padalom 

 

 

 RAZLIČNI TEČAJI (plesne dejavnosti, plavanje, smučanje, drsanje ...); 

 

Slika 16 Plesni tečaj 

 

Slika 17 Tečaj plavanja 

 

Slika 18 Tečaj smučanja 

 

 

 LETOVANJE IN ZIMOVANJE (nekaj dni); 

 

 JAVNI NASTOP (od 30 do 40 minut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19 Plesno gibalni nastop 
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Količina izvajanja posameznih dejavnosti je različna. Vzgojitelj je tisti, ki se po strokovni 

plati odloči, koliko, kdaj in zakaj bo določeno dejavnost izvajal vsak dan, ali samo enkrat na 

teden, mesec ali leto.   

 

Načrtovanje in izvajanje gibalnih dejavnosti naj poteka v vseh letnih časih, saj nam svet 

narave ponuja bogati  in raznoliki prostor za raziskovanje, za pobeg v domišljijo ter pridobitev 

ogromnega znanja, katerega rezultat je boljša in močnejša samozavest in samozaupanje 

(Danks in Schofield, 2007). 

 

»Igranje na prostem bi moralo biti najpomembnejši del otroštva«, ki pa dandanes zaradi 

pojavov najrazličnejših materialističnih predmetov postaja vedno slabše, saj otroci večino 

dneva preživijo med štirimi stenami pred računalnikom, s plastičnimi igračami ali celo že z 

mobilnimi telefoni ... Otroci s tem izgubljajo možnost, da bi sledili svoji domišljiji. Res je, da 

nam 21. stoletje prinaša napredne in hitrejše naprave in prav je, da pridobijo vse te spretnosti, 

ki se jih potrebuje za današnje preživetje, vendar pa je pri tem potrebno vzpostaviti primerno 

ravnotežje. »Otroci se morajo naučiti uporabljati orodja 21. stoletja, ne da bo pri tem izgubili 

svojo prirojeno ljubezen in spoštovanje do nedotaknjenih koščkov narave«. Vzgojitelj naj 

svoje gibalne dejavnosti izvaja, če le lahko, zatorej čim večkrat na svežem zraku v 

najrazličnejših okoljih in v vseh letnih časih. Vsak letni čas ima svoje čare, zato je potrebno 

otroke spodbujati in jim dati možnost, da to v čim večji meri svobodno odkrivajo, raziskujejo, 

uporabljajo domišljijo, ravnodušno ustvarjajo in pri tem uporabljajo vsa svoja čutila, da 

potešijo svojo neustavljivo radovednost (prav tam). 

 

Gibanje na svežem zraku, na zunanjih igriščih, kjer imajo otroci najrazličnejša igrala, dajejo 

otrokom večjo motivacijo za gibanje kot igrala v športnih igralnicah, kar so ugotavljali že z 

mnogimi raziskavami. V Pomurskih vrtcih je Kosijeva (2009) ugotovila, da je 75 % od 53 

igrišč ustrezno opremljenih z igrali, ki otrokom omogočajo pestro izbiro dejavnosti.  
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Slika 20: Jesen 

 

Slika 21: Zima 

 

Slika 22: Pomlad 

 

Slika 23: Poletje 

 

 

Zajčeva (2010) govori o tem, da mora biti načrtovanje gibalnih dejavnosti sistematično z 

upoštevanjem specifičnega razvoja predšolskega otroka. Same dejavnosti morajo biti otrokom 

domiselne in privlačne, saj bodo le tako otroci pri tem uživali in si zgradili pozitivne gibalne 

izkušnje. Nadaljuje še s tem, da so v vrtcu vzgojitelji tisti, ki bi morali zadovoljevati primarno 

otrokovo potrebo po gibanju. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je otroška igra dejavnost, ki na naraven način 

združuje temeljna načela predšolske vzgoje in da je razumljena kot način otrokovega razvoja 

in učenja v zgodnjem obdobju. Z njo vplivamo na vsa področja (kognitivnega, 

emocionalnega, gibalnega in spretnostnega, socialnega in moralnega ter osebnostnega) 

otrokovega razvoja.  

 

S podrobnim preučevanjem otrokovega razvoja pa sta Gregorčeva in Cemičeva (2013) 

oblikovali koncept, ki temelji na treh stebrih: razvoj, gibanje in igra. Za izvajanje tega 
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koncepta je možno le z dobrim poznavanjem in prepoznavanjem zakonitosti otrokovega 

razvoja.  

 

Povod za igro daje notranja pobuda in je hkrati tudi tista, ki otroka v predšolskem obdobju 

usmerja v gibanje. Gibanje tako predstavlja hkrati element in pobudo za vsako igro, ki se 

lahko realizira le z gibanjem. Zato gibanje od igre kot obeh od razvoja nikakor ni mogoče 

ločiti (Cemič, 2004). Otrok se uči skozi igro, vsaka igra vsebuje gibanje, vsak gib pa 

predstavlja učenje (Gregorc in Cemič, 2013). 

 

Gregorčeva in Cemičeva (2013) v svojem članku vzgojiteljem ponujata metodo igre, ki 

predstavlja takšen način poučevanja, kjer učenje poteka preko igre in igrivo postavljenega 

okolja. Nadaljujeta s tem, da »mora vzgojitelj prevzeti lik v igri in biti vanjo aktivno vključen, 

saj le tako lahko spreminja in nadzoruje dogajanje, hkrati pa otrokom pušča popolno 

participacijo, ustvarjalnost, možnost izbire, različne zaključke, vseeno pa vodi proces na 

visoki strokovni ravni«. Koncept igra-gibanje-razvoj pri organizaciji gibalnih dejavnosti še od 

vzgojitelja zahteva dobro pripravo okolja, ki bo otroka sama usmerjala v točno določene in 

hkrati ustvarjalne rešitve problemov, pravila igre pa mu bodo skozi dobro zgodbo dali 

dosegljive in spreminjajoče se cilje.  

 

2.2.4 Problemi, s katerimi se sooča vzgojitelj na področju gibanja  

 

Na izvajanje gibanja v vrtcu so nedavne raziskave potrdile, da materialni, kadrovski, 

organizacijski in vsebinski dejavniki pogojujejo pogostost organizirane gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok v vrtcu (Zajec, 2009).  

 

Od materialnih dejavnikov je odvisno, koliko različnih gibalnih pripomočkov in orodij bo v 

vrtcu na voljo, v kakšnih prostorih bodo vzgojitelji izvajali gibalne dejavnosti, katerih 

pohodov, izletov, zimovanj bodo otroci deležni in kako pogosti bodo. V vsakem vrtcu bi 

morala biti sodobno opremljena športna igralnica, vendar to predstavlja bolj izjemo kot 

pravilo. Tako vrtci že obstoječe notranje prostore, zunanja igrišča in igralne površine, 

prilagodijo razvojni starosti in številu otrok (Zajec idr., 2010).  
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Splošno gibalno znanje, izpeljevanje gibalnih dejavnosti, organizacija in koordinacija dela 

predstavljajo vzgojiteljem prav tako problem, ki bi ga z zaposlitvijo športnega pedagoga 

(takšnega mnenja je več kot polovica vzgojiteljev), najhitreje odpravili (Zajec idr. 2009). 

Obstajajo pa tudi druge rešitve, in sicer v nenehnem izobraževanju vzgojiteljev na tem 

področju, prav tako v iskanju, prebiranju, branju najnovejših, primernih, strokovnih literatur 

in priročnikov, iskanje znanja pri drugih strokovnih delavcih, strokovnjakih …    

 

Najrazličnejše raziskave so pokazale, da so gibalne dejavnosti v Sloveniji premalo strokovno 

organizirane in vodene. V veliko pomoč bi vzgojitelju doprineslo sodelovanje oziroma 

vključevanje športnega pedagoga pri samem načrtovanju, vodenju in izvajanju gibalnih 

dejavnosti. S tako pomočjo bi gibalne dejavnosti bile ustreznejše izbrane in strokovno vodene, 

ki občutno vplivajo ne samo na njegove gibalne sposobnosti in znanja, temveč tudi na 

spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti in lastnosti. Pomoč športnega pedagoga bi v 

vrtec doprineslo tako pozitivne kot tudi negativne lastnosti.  

 

Pozitivne lastnosti (Videmšek in Višinski, 2001): 

 sodelovanje z vzgojiteljem pri pripravi letnega načrta za posamezno skupino otrok 

(glede na veljavni Kurikulum za vrtce, na sposobnosti, značilnosti, posebnosti in 

znanja otrok); 

 skupno vodenje (določeno število ur) gibalnih dejavnosti z vzgojiteljem obeh 

starostnih obdobjih; 

 iskanje najprimernejših možnosti za izvedbo dejavnosti, ki jih ni mogoče izvesti v 

vrtcu in organizirati ter najeti ustrezne in cenovno ugodne športne igralnice, tečaje, 

letovanj, zimovanj ...; 

 organizacijo skupnih akcij: športne dopoldneve in popoldneve, orientacijske in 

planinske izlete, nastope ...; 

 sodelovanje s starši (ozaveščanje o gibalnem razvoju njihovih otrok in o pomenu 

ustreznih gibalnih dejavnosti na njegov celosten razvoj);  

 sam program gibalnih dejavnosti bi načrtoval tako, da bi otroci doživljali najbolj 

prijetne občutke in s tem prispeval k njihovemu optimalnemu razvoju in zdravju. 
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Negativne lastnosti: 

 slaba komunikacija med vzgojiteljem in športnim pedagogom; 

 z zaposlitvijo športnega pedagoga bi se vzgojiteljevo delo zmanjšalo na 75 % ali 85 %, 

kar pomeni, da mora teh manjkajočih 25 % ali 15 % nadomestit; 

 v vrtcu to predstavlja nadstandard, kjer bi bilo potrebo poiskati druge finančne vire 

(sredstva lokalnega proračuna, prispevki staršev, sofinanciranje ministrstva za šolstvo 

in šport) (Videmšek, Štihec, Karpljuk, Meško in Zajec, 2010).  

 

Zgornje trditve in raziskave nam torej kažejo, kako zelo je pomembno gibanje za 

predšolskega otroka, da je to strokovno načrtovano in vodeno ter da so vzgojitelji tisti, ki 

imajo poleg staršev največji vpliv na to. Zanima nas, v kolikšni meri to drži v pomurskih 

vrtcih. 
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3 CILJI RAZISKAVE 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje:  

1. Ugotoviti razlike v načrtovanju gibalnih dejavnosti glede na starost vzgojiteljev. 

2. Ugotoviti razlike v načrtovanju gibalnih dejavnosti glede na delovno dobo 

vzgojiteljev. 

3. Ugotoviti razlike v pogostosti pri načrtovanju gibalnih dejavnosti glede na izobrazbo 

vzgojiteljev.  

4. Ugotoviti povezanost med gibalno dejavnostjo vzgojiteljev in njihovim načrtovanjem 

gibalnih dejavnosti za otroke.  
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4 HIPOTEZE 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H 1: Predvidevamo, da mlajši vzgojitelji pripisujejo večji pomen področju gibanja. 

H 2: Predvidevamo, da delovna doba ne vpliva na mnenja vzgojiteljev o pomenu gibanja. 

H 3: Predvidevamo, da vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti za predšolske otroke. 

H 4: Predvidevamo, da bolj gibalno aktivni vzgojitelji pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok skozi vse leto. 
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5 METODE DELA 

 

5.1 Metoda 

 

V diplomski nalogi smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Empirični del diplomske naloge je temeljil na podatkih, zbranih z anketnim 

vprašalnikom, ki smo ga pripravili z upoštevanjem spoznanj iz strokovne literature. Raziskava 

je potekala z metodo namenskega vzorčenja med vzgojiteljicami v pomurskih vrtcih. 

5.2 Vzorec merjencev 

Vzorec merjencev je vključeval predvidoma 50 udeležencev iz 17 pomurskih vrtcev, in sicer 

iz Beltinec, Cankove, Črenšovcev, Križevcev, Lendave, Ljutomera, Moravskih Toplic, 

Murske Sobote, Odranec, Radenec, Razkrižja, Rogašovec, Šalovec, Tišine, Turnišča, Velike 

Polane, Veržeja. Vzorec bo zajemal vzgojiteljice v vrtcih. 

                                         

Tabela 1: Starost vzgojitelja 

Starostni razredi N  % 

starost od 24 do 35 let 14 28,0 

starost od 36 do 45 let 12 24,0 

nad 46 let 24 48,0 

skupaj 50 100,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki  

 

Tabela 1 nam prikazuje starost vzgojiteljev. Največ vzgojiteljev je bilo starih nad 46 let (48,0 

%), sledijo vzgojitelji, stari od 24 do 35 let (28,0 %), najmanj udeležencev pa je bilo starih od 

36 do 45 let (24,0 %).   
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Tabela 2: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe vzgojitelja 

Izobrazba N % 

srednješolska 17 34,0 

visokošolska/univerzitetna 33 66,0 

magisterij 0 0,0 

skupaj 50 100,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Tabela 5.2 prikazuje najvišjo doseženo stopnjo vzgojiteljev. Več kot polovica (66,0 %)  

vzgojiteljev ima končano visoko strokovno ali univerzitetno šolo, ostalih 17 (34,0 %) ima 

končano srednjo šolo, končan magisterij ni imela nobena od anketiranih. 

 

Tabela 3: Delovna doba vzgojitelja 

Leta delovne dobe N % 

do 10 let 17 34,0 

od 11 do vključno 20 let 10 20,0 

od 21 do vključno 30 let 9 18,0 

nad 31 let 14 28,0 

skupaj 50 100,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Iz tabele 5.3 lahko razberemo, da je bilo v raziskavo vključenih 34,0 % vzgojiteljev, ki imajo 

do 10 let delovne dobe, več kot 31 let delovne dobe ima 28,0 %, od 11 do vključno 20 let jih 

ima 20,0 % in od 21 do vključno 30 let delovne dobe ima 18,0 % vzgojiteljev.   

 

Tabela 4: Delovanje vzgojitelja v starostni skupini v vrtcu 

Starostna skupina N % 

prva starostna skupina 17 34,0 

druga starostna skupina 25 50,0 

kombinirana skupina 8 16,0 

skupaj 50 100,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 
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Polovica od vseh anketiranih vzgojiteljev deluje v drugi starostni skupini, 34,0 % v prvi 

starostni in 16,0 % v kombinirani skupini.  

5.3 Vzorec spremenljivk 

Anketa je vsebovala vprašanja po demografskih podatkih, vprašanja in trditve s področja 

načrtovanja gibanja v pomurskih vrtcih. Na nekatera vprašanja so anketirani odgovorili s 

pomočjo petstopenjske Likertove lestvice stališč. Anketirani so poleg ponujenih odgovorov 

podali tudi svoja mnenja. 

5.4 Način zbiranja podatkov 

Po pridobitvi soglasja vrtcev je anketiranje potekalo v mesecu januarju in februarju 2014. Za 

izvedbo raziskave smo uporabili metodo anketiranja v obliki pisnega strukturiranega 

vprašalnika. Anketa je bila anonimna in prostovoljna.  

5.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Kvantitativno pridobljeni podatki so obdelani s pomočjo programov MSO Excel in SPSS. 

Pridobljeni odgovori na odprta vprašanja so analizirani z metodo vsebinske analize. Dobljeni 

rezultati so prikazani s pomočjo tabel in grafov. 
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6 REZULTATI 

6.1 REZULTATI PO VPRAŠANJIH 

 

Tabela 5: Vzgojiteljeva tedensko organizirana lastna aktivnost v posameznem letnem času 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Srednja vrednost in standardni odklon sta izražena v urah na teden 

 

Tabela 6.5 prikazuje organizirano tedensko gibalno aktivnost vzgojitelja v posameznem 

letnem času. Vrednosti so izražene v urah na teden. Razberemo lahko, da so vzgojitelji 

povprečno med tednom organizirano gibalno aktivni 0,6 ur oziroma 36 minut. Letni časi in 

prostor ne prikazujeta večjih razlik.  

 

Tabela 6: Vzgojiteljeva tedensko neorganizirana lastna aktivnost v posameznem letnem času 

Legenda: Srednja vrednost in standardni odklon sta izražena v urah na teden 

 

 

UR TEDENSKO: 

A (do pol ure)  

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

ORGANIZIRANO 
(pod strokovnim vodstvom) 

ZUNAJ 
V NOTRANJEM 

PROSTORU 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

JESEN 0,6 1,2 0,6 1,1 

ZIMA 0,5 1,2 0,7 1,1 

POMLAD 0,7 1,3 0,6 1,1 

POLETJE 0,7 1,3 0,4 1,0 

UR TEDENSKO: 

A (do pol ure)  

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

NEORGANIZIRANO 

ZUNAJ 
V NOTRANJEM 

PROSTORU 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

JESEN 2,5 1,2 0,9 1,1 

ZIMA 1,7 1,3 1,1 1,1 

POMLAD 2,8 1,2 0,9 1,0 

POLETJE 3,1 1,2 0,9 1,1 
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Tabela 6 prikazuje neorganizirano tedensko gibalno aktivnost vzgojitelja v posameznem 

letnem času. Vrednosti so izražene v urah na teden. Razberemo lahko, da so vzgojitelji 

povprečno med tednomnna svežem zraku v jesenskem času gibalno aktivni 2,5 ur oziroma 

150 minut, v zimskem času 1,7 ur (102 minut), v spomladanskem času 2,8 ur (168 minut) in v 

poletnem času 3,1 ur (186 minut). Razlike izvajanja gibalne aktivnosti v notranjem prostoru 

so minimalne skozi celo leto, in sicer povprečno 1 uro na teden.   

 

Tabela 7: Organizirana gibalna aktivnost predšolskih otrok v posameznem letnem času 

Legenda: Srednja vrednost in standardni odklon sta izražena v urah na teden 

 

Tabela 7 nam prikazuje otrokovo organizirano tedensko gibalno aktivnost v posameznem 

letnem času. Vrednosti so izražene v urah na teden. Otroci so povprečno v poletju na svežem 

zraku gibalno aktivni 2,9 ur (174 minut), v notranjem prostoru 1,5 ur (90 minut), v 

spomladanskih mesecih so zunaj 2,6 ur (156 minut) in 1,7 ur (102 minut) v notranjem 

prostoru. V zimskih mesecih so gibalno več aktivni v notranjem prostoru in sicer 2,1 ur (126 

minut), zunaj pa 1,7 ur (102 minut). V jesenskem času so 2,3 ur (138 minut) na svežem zraku 

in 1,7 ur (102 minut) v notranjem prostoru. Razberemo lahko, da vzgojitelji organizirano 

povprečno za otroke v jesenskem času tedensko načrtujejo 4 ure gibalnih dejavnosti, v 

zimskem 3,8 ur (228 minut), spomladi 4,3 ur (258 minut) in poleti 4,4 ur (264 minut).  

 

 

 

 

 

UR TEDENSKO: 

A (do pol ure)  

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

ORGANIZIRANO 

(Vaše priprave, vodenje) 

Jutranja gimnastika, gibalna minuta, gibalni odmor,                                 

vadbena ura, sprehodi 

ZUNAJ 
V NOTRANJEM 

PROSTORU 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

JESEN 2,3 1,2 1,7 1,0 

ZIMA 1,7 1,2 2,1 1,1 

POMLAD 2,6 1,2 1,7 1,1 

POLETJE 2,9 1,2 1,5 1,2 
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Tabela 8: Neorganizirana gibalna aktivnost predšolskih otrok v posameznem letnem času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Srednja vrednost in standardni odklon sta izražena v urah na teden 

 

Tabela 8 prikazuje otrokovo neorganizirano tedensko gibalno aktivnost v posameznem letnem 

času. Vrednosti so izražene v urah na teden. Razberemo lahko, da so otroci zunaj v jesenskem 

času na lastno željo povprečno tedensko 2,4 ur (144 minut) gibalno aktivni, v zimi 1,8 ur (108 

minut), spomladi 2,6 ur (156 minut) in poleti 2,9 ur (174 minut). 

 

Tabela 9: Vrsta gibalnih dejavnosti v vrtcu 

Gibalne dejavnosti N % 

krajši izlet (traja do 4 ure) 36 72,0 

poldnevni izlet 13 26,0 

celodnevni izlet 6 12,0 

večdnevni izlet 4 8,0 

orientacijski izlet 29 58,0 

gibalno dopoldne 43 86,0 

gibalno popoldne 44 88,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Tabela 9 nam prikazuje vrste gibalnih dejavnosti, ki jih izvajajo v posameznem vrtcu. Na 

prvem mestu po izvajanju sta gibalno popoldne (88,0 %) in gibalno dopoldne (86,0 %), 

UR TEDENSKO: 

A (do pol ure) 

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

NEORGANIZIRANO 

Aktivnosti po želji otrok 

ZUNAJ 

srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

JESEN 2,4 1,3 

ZIMA 1,8 1,1 

POMLAD 2,6 1,2 

POLETJE 2,9 1,3 
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sledijo krajši izleti, ki trajajo do 4 ure (72,0 %). Več kot polovica jih organizira orientacijski 

izlet (58,0 %), nekje četrt pa jih izvaja še poldnevni izlet (26,0 %). Najmanj se načrtuje 

celodnevni (12,0 %) in večdnevni izlet (8,0 %).  

 

Tabela 10: Pripomočki, s katerimi si vzgojitelj pomaga pri načrtovanju gibalnih dejavnosti 

za predšolske otroke 

Pripomočki pri načrtovanju 

gibalnih dejavnosti 
N % 

kurikulum za vrtce 50 100,0 

strokovno gradivo v knjižnici 38 76,0 

posvet s sodelavci 35 70,0 

internetne strani 30 60,0 

interno gradivo vrtca 23 46,0 

zgoščenke 16 32,0 

posvet s športnimi pedagogi 12 24,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Iz tabele 10 lahko razberemo, s katerimi pripomočki si vzgojitelji največkrat pomagajo pri 

načrtovanju, izvajanju in vodenju gibalnih dejavnosti. Vsi vzgojitelji uporabljajo kurikulum 

za vrtce, saj predstavlja strokovno gradivo za delo v vrtcu. Več kot polovica si jih pomaga s 

strokovnim gradivom iz knjižnice (76,0 %), se posvetuje s svojimi sodelavci (70,0 %) in 

uporablja internetne strani (60,0 %). Interno gradivo v vrtcu uporablja 46,0 % vzgojiteljev, 

32,0 % pa si pri načrtovanju pomaga z zgoščenkami. Strokovni posvet s športnimi pedagogi 

ima 24,0 % vzgojiteljev.  
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Tabela 11: Ali se vzgojitelji soočajo s kakšno težavo pri načrtovanju,izvajanju in vodenju 

gibalnih dejavnosti? 

Ali se soočate s kakšno težavo pri 

načrtovanju, izvajanju in vodenju gibalnih 

dejavnosti? 

N % 

ne 38 76,0 

da 12 24,0 

skupaj 50 100,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Tabela 11 prikazuje ali imajo vzgojitelji težave pri načrtovanju, izvajanju in vodenju gibalnih 

dejavnosti. S težavami na gibalnem področju se sooča 12,0 % vzgojiteljev, ostalih 76,0 % pri 

tem nima težav.   

 

Tabela 12: Utemeljitev odgovora z NE 

Utemeljitev odgovora z NE N % 

primeren prostor, dovolj rekvizitov in orodij 23 46,0 

imam dovolj znanja na tem področju 15 30,0 

skupaj 38 76,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 

 

Tabela 12 nam prikazuje utemeljitev odgovora na prejšnjo vprašanje, tj. ali imajo težave pri 

načrtovanju, izvajanju in vodenju gibalnih dejavnosti. 46,0 % vzgojitelji se ne sooča z 

nobenimi težavami, kar so argumentirali s tem, da imajo primeren prostor, dovolj rekvizitov 

in orodij, ostalih 30,0 % pa je odgovorilo, da imajo dovolj znanja na tem področju.  

 

Tabela 13: Utemeljitev odgovora z DA 

Utemeljitev odgovora z DA N % 

neprimeren prostor 9 18,0 

premalo rekvizitov in orodij 2 4,0 

neprimerna obutev in obleka otrok 1 2,0 

skupaj 12 24,0 

Legenda: N – število odgovorov, % odstotki 
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Iz tabele 13 lahko razberemo odgovore, ki so jih vzgojitelji navedli zaradi težav pri 

načrtovanju, izvajanju in vodenju gibalnih dejavnosti. Največjo težavo predstavlja neprimeren 

prostor (18,0 %), sledi premalo rekvizitov in orodij (4,0 %), ena izmed vzgojiteljic pa je 

navedla neprimerno obleko in obutev otrok.  

 

Tabela 14: Vzgojiteljev pogled na gibanje 

Trditve 
srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Z gibanjem si utrjujemo zdravje in podaljšujemo življenje. 4,8 0,38 

Z redno gibalno aktivnostjo dobimo več energije za vsakodnevne 

obveznosti, smo bolj odporni in vitalni. 
4,5 0,54 

Gibanje mi veliko pomeni. 4,4 0,64 

Gibanje mi v prvi vrsti pomaga pri odpravi stresa. 4,0 0,84 

Za vsakodnevno gibanje nimam časa. 2,3 1,08 

 Legenda: 1 – s trditvijo se sploh ne strinjam, 5 – s trditvijo se popolnoma strinjam 

 

Tabela nam prikazuje vzgojiteljev splošni pogled na gibanje. Večini vzgojiteljem gibanje 

veliko pomeni in se popolnoma strinjajo, da se z gibanjem utrdijo zdravje in podaljšajo 

življenje ter z redno gibalno aktivnostjo dobijo potrebno energijo za vsakodnevne obveznosti 

in s tem večjo odpornost in vitalnost. Strinjajo se tudi, da jim gibanje v prvi vrsti pomaga pri 

odpravljanju stresa. Neodločenost pri strinjanju ali nestrinjanju se je pojavila pri zadnji trditvi: 

«Za vsakodnevno gibanje nimam časa.«  

 

Tabela 15: Pomen gibanja za predšolske otroke s strani vzgojitelja  

Trditve 
srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

Otrok mora biti gibalno aktiven najmanj eno uro na dan. 4,8 0,35 

Otrokom mora biti omogočeno, da so zunaj vsak dan, ne glede 

na vreme. 
4,7 0,54 

Sem usposobljena učinkovito izbrati in načrtovati primerne 

gibalne dejavnosti za predšolske otroke. 
4,5 0,49 

Starši otrok so v prvi vrsti zadolženi, da v predšolskem obdobju 4,4 0,67 
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poskrbijo za stimulativno okolje, s katerimi otrok pridobi 

različne gibalne izkušnje. 

Otrokov gibalni razvoj mora biti spremljan. 4,3 0,56 

Vzgojitelj/ica mora vedno sodelovati z otroki pri gibalni 

dejavnosti. 
3,9 1,09 

Želel/a bi si pridobiti dodatno znanje na področju gibanja. 3,7 0,79 

V vrtcu bi s pomočjo športnih pedagogov uspešneje uresničevali 

zastavljene cilje Kurikuluma za vrtce. 
3,1 1,02 

Gibanje je enako učinkovito, če se izvaja v notranjem ali 

zunanjem prostoru. 
3,0 1,10 

Gibalna dejavnost za predšolske otroke mora biti vedno vodena. 2,6 0,82 

Legenda: 1 – s trditvijo se sploh ne strinjam, 5 – s trditvijo se popolnoma strinjam 

 

Tabela 15 nam prikazuje kakšen pomen vzgojitelji pripisujejo gibanju za predšolske otroke. 

Večina se jih popolnoma strinja, da mora biti otrok gibalno aktiven namanj eno uro na dan, 

da jim mora biti omogočeno, da so zunaj vsak dan, ne glede na vreme, da je njihov gibalni 

razvoj spremljan in da so starši v prvi vrsti zadolženi, da v predšolskem obdobju poskrbijo za 

stimulativno okolje, s katerimi bo pridobil različne gibalne izkušnje. Vzgojitelji se prav tako 

popolnoma strinjajo, da so usposobljeni učinkovito izbrati in načrtovati primerne gibalne 

dejavnosti za predšolske otroke. Manjšo stopnjo strinjanja pripisujejo trditvi, da morajo vedno 

sodelovati z otroki pri gibalni dejavnosti in da bi si želeli pridobiti dodatno znanje na 

področju gibanja. Trditvi, da bi v vrtcu s pomočjo športnih pedagogov uspešneje uresničevali 

zastavljene cilje, se ne morejo niti nestrinjati, niti strinjati. Tako stopnjo sta pridobili tudi 

zadnji trditvi.  
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6.2 REZULTATI PO HIPOTEZAH 

V diplomskem delu smo postavili 4 hipoteze, ki so označene od ena (H01) do štiri (H04). 

Rezultati so predstavljani s pomočjo tabel in grafov.  

 

H 1: Predvidevamo, da mlajši vzgojitelji pripisujejo večji pomen področju gibanja. 

 

Tabela 16: T-test za preverjanje razlik med mlajšimi in starejšimi vzgojitelji glede na 

pripisovanje večjega pomena na področju gibanja 

T-test 

Pripisovanje pomena na področju 

gibanja glede na starost vzgojiteljev 
P 

Vrednost           

T-testa 

Statistična 

pomembnost 

mlajši vzgojitelji (do 35 let) 4,00 

-,343 ,733 

starejši vzgojitelji (nad 35 let) 3,97 

Legenda: P – pomen; Statistična pomembnost – na ravni 5 % tveganja (p≤0,05)* 

 

Graf 1: Prikaz pomena na področju gibanja med mlajšimi in starejšimi vzgojitelji 
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Tabela 16 nam prikazuje izračunano vrednost t-testa glede na pripisovanje pomena na 

področju gibanja med mlajšimi in starejšimi vzgojitelji. Graf 1 nam prikazuje srednjo 
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vrednost le-tega. Iz rezultatov je razvidno, da ni statističnih razlik. Ugotovili smo, da tako 

mlajši kot tudi starejši vzgojitelji pripisujejo enak pomen gibalnemu področju. Hipoteza 2 je 

statistično pomembna, vendar se glede na srednjo vrednost razlikuje le za 0,2.  

 

Hipotezo H 1, ki trdi, da mlajši vzgojitelji pripisujejo večji pomen področju gibanja, 

zavračamo. 

 

H 2: Predvidevamo, da delovna doba ne vpliva na mnenja vzgojiteljev o pomenu gibanja. 

 

Tabela 17: T-test za preverjanje razlik pri vplivu na  mnenja vzgojiteljev o pomenu gibanja 

glede na delovno dobo 

T-test 

Število let delovne dobe P 
Vrednost           

T-testa 

Statistična 

pomembnost 

delovna doba do 10 let 3,98 

-,072 ,943 

delovna doba nad 10 let 3,98 

Legenda: P –  pomen; Statistična pomembnost – na ravni 5 % tveganja (p≤0,05)* 

 

Graf 2: Prikaz pomena na področju gibanja glede na delovno dobo 
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Tabela 17 nam prikazuje izračunano vrednost t-testa pri pripisovanje pomena na področju 

gibanja glede na delovno dobo. Graf 2 nam prikazuje srednjo vrednost le-tega. Iz rezultatov je 

razvidno, da ni statističnih razlik. Ugotovili smo, da tako vzgojitelji z manj delovne dobe (do 

10 let) kot tudi vzgojitelji z več let delovne dobe (nad 10 let) pripisujejo enak pomen 

gibalnemu področju. Hipoteza 3 je statistično pomembna in se glede na izračunano srednjo 

vrednost razlikuje za 4,2.  

 

Hipotezo H 2 lahko potrdimo. Delovna doba ne vpliva na mnenja vzgojiteljev o pomenu 

gibanja. 

 

H 3: Predvidevamo, da vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti za predšolske otroke. 

 

Tabela 18: T-test za preverjanje razlik med vzgojitelji glede na stopnjo izobrazbe pri 

načrtovanju gibalnih dejavnosti za predšolske otroke 

T-test 

Preverjanje razlik glede na izobrazbo P Vrednost           

T-testa 

Statistična 

pomembnost 

manj izobraženi 15,7 -,642 ,524 

bolj izobraženi 17,3 

Legenda: P –  pomen; Statistična pomembnost – na ravni 5 % tveganja (p≤0,05)* 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Sanja Balažic, diplomska naloga 

 

42 

 

Graf 3: Prikaz načrtovanja gibalnih dejavnosti predšolskih otrok glede na izobrazbo 
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Tabela 18 nam prikazuje izračunano vrednost t-testa pri načrtovanju gibalnih dejavnosti za 

predšolske otroke skozi vso leto glede na vzgojiteljevo izobrazbo. Graf 3 nam prikazuje 

srednjo vrednost le-tega. Rezultati statistične obdelave so pokazali, da bolj izobraženi 

vzgojitelji za predšolske otroke pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti skozi vso leto kot 

manj izobraženi.  

 

Hipotezo H 3, ki trdi, da vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto, potrjujemo. 

 

H 4: Predvidevamo, da bolj gibalno aktivni vzgojitelji pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok skozi vse leto. 

 

Za ugotavljanje povezave med stopnjo ukvarjanja z gibalno aktivnostjo vzgojitelja in gibalno 

dejavnostjo predšolskih otrok skozi vse leto smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije.  
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Tabela 19: Izračun povezanosti vzgojiteljeve lastne gibalne aktivnosti in gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok skozi vse leto 

Pearsonov koeficient korelacije Povezanost 

(korelacija) 

Statistična 

pomembnost 

Gibalna aktivnost VZGOJITELJA vs                                         

Gibalna dejavnost PREDŠOLSKEGA OTROKA skozi 

vse leto 

0,394 0,005 (**) 

Legenda: Z ** so označene statistične pomembnosti na ravni 5 % tveganja (p≤0,05).  

 

Iz tabele 19 lahko razberemo povezanost med gibalno dejavnostjo predšolskih otrok in lastno 

gibalno aktivnostjo vzgojitelja. Povezanost je bila testirana s pomočjo Pearsonovega 

koeficienta korelacije. Ugotovili smo, da je gibalna dejavnost predšolskih otrok skozi vse leto 

statistično pomembno povezana z gibalno aktivnostjo vzgojitelja. Če so vzgojitelji bolj 

gibalno aktivni,  pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto.  

 

Hipotezo H 4 lahko potrdimo. Bolj gibalno aktivni vzgojitelji pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto. 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomski nalogi smo raziskovali pogostost vzgojiteljeve gibalne dejavnosti skozi vso leto 

in analizirali kako le ta in njegova izobrazba vplivata na pogostejše načrtovanje gibalnih 

dejavnosti za predšolskega otroka v pomurskih vrtcih. Analizirali smo tudi, ali starost in 

delovna doba vplivata na mnenje o pomenu gibanja. 

 

Vzorec je zajemal 50 vzgojiteljev iz 17 pomurskih vrtcev, ki so izpolnili anketni vprašalnik. 

Prvi del je vseboval splošne podatke (starost, stopnjo izobrazbe, število let delovne dobe in 

starostno skupino, v kateri deluje), drugi del pa podatke, iz katerih smo lahko analizirali 

pogostost organizirane in neorganizirane vzgojiteljeve gibalne dejavnosti skozi vso leto in 

vpliv le-te na pogostost organiziranega in neorganiziranega načrtovanja gibalnih dejavnosti 

predšolskih otrok skozi vso leto; vrsto gibalnih dejavnosti; pripomočke, ki so vzgojitelju 

najbolj v pomoč pri načrtovanju teh dejavnosti; težave, s katerimi se sooča na tem področju in 

kakšen pomen ima gibanje za vzgojitelja in predšolskega otroka.  

 

V naši raziskavi smo ugotovili, da so tako mlajši (28 %), stari manj kot 35 let, kot tudi starejši 

vzgojitelji (72 %) pripisali enak pomen gibalnemu področju. Hipotezo 1 (predvidevamo, da 

mlajši vzgojitelji pripisujejo večji pomen področju gibanja) smo zato zavrgli. Zajčeva (2009) 

je v svoji raziskavi ugotavljala odnos vzgojiteljev do gibalnih dejavnosti in prišla do 

zaključka, da tisti vzgojitelji, ki imajo bolj pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti, pogosteje v 

to vključujejo tudi otroke. Do podobnih rezultatov v svoji raziskavi je prišla tudi Markovšek 

(2014), ki pravi, da vzgojitelji s takšnim mnenjem do gibanja večkrat in bolj učinkovito 

organizirajo gibalne dejavnosti otrokom v vrtcu.  

 

Razlik o pogledu na gibanje prav tako ni pokazala vzgojiteljeva delovna doba, saj so oboji, 

tisti, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe in tisti, ki imajo več kot 31 let dobe,  podobnega 

mnenja o gibalnem področju. Hipotezo 2 (predvidevamo, da delovna doba ne vpliva na 

mnenja vzgojiteljev o pomenu gibanja) smo s tem potrdili. Ropoša (2011) pa je v svoji 

raziskavi ugotovila, da imajo vzgojitelji z daljšo delovno dobo več pridobljenih kompetenc na 

področju gibanja kot s krajšo delovno dobo.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                         Sanja Balažic, diplomska naloga 

 

45 

 

Izmed 50 anketiranih je sodelovalo več vzgojiteljev z višjo stopnjo izobrazbe (66 %), tj. z 

visokošolsko ali univerzitetno šolo, ostalih s srednješolsko je bilo 34 %. Raziskava je 

pokazala, da vzgojitelji z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok skozi vso leto in s tem smo našo hipotezo 3 potrdili. Do podobnih 

rezultatov je prišla tudi Erženova (2013), ki je ugotovila, da so otroci pri vzgojiteljih s 

Pedagoško fakulteto gibalno dejavni 86 minut na teden, otroci pri vzgojiteljih s srednjo šolo 

in opravljenim poklicnim tečajem pa 66 minut. Rakova (2011) pa je v svoji raziskavi še 

ugotovila, da so vzgojitelji z višješolsko in visokošolsko izobrazbo bolj ozaveščeni o 

gibalnem in telesnem razvoju otroka, da načrtujejo dejavnosti glede na zmožnost vsakega 

posameznika ter mu glede na njegov razvoj pri določeni starosti prilagodijo tudi športne 

aktivnosti.  

 

Analizirali smo tudi vzgojiteljevo organizirano in neorganizirano lastno gibalno dejavnost 

skozi vso leto. Rezultati so pokazali, da se vzgojitelji povprečno organizirano gibljejo 10 

minut dnevno, neorganizirano pa v povprečju 30 minut. Letni časi niso pokazali večjih 

sprememb. Veseli pa nas, da se večina teh vzgojiteljev giblje zunaj na prostem ne glede na 

letni čas. Zajec, idr. (2011) so v članku raziskali vzgojiteljevo gibalno dejavnost, ki je bila 

zelo slaba, saj so bili dejavni v povprečju le dobri 2 uri in pol na teden. Zapisali so, da ta 

rezultat po mnenju strokovnjakov predstavlja spodnjo mejo zadostne gibalne dejavnosti za 

ohranjanje zdravja. Nadaljujejo s tem, da je potrebna za poklic, ki ga opravljajo, dobra fizična 

pripravljenost, saj je le-ta vezana na dvigovanje in prenašanje otrok, varovanje na plezalih, 

igralih, športnih igralih … Svetovna zdravstvena organizacija je mnenja, da je za doseganje 

boljšega zdravja pri odraslih zmerna telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan, 

izvaja pa se večino vse dni v tednu. Glede na naše rezultate, anketirani vzgojitelji zadostno 

skrbijo za svoje zdravje in fizično pripravljenost.  

 

S pomočjo Pearsonovega instrumenta smo lahko analizirali povezanost gibalne dejavnosti 

vzgojitelja na pogostost gibalne dejavnosti predšolskih otrok skozi vso leto. Ugotovili smo, da 

je ta povezava statistično pomembna, kar pomeni, da smo hipotezo 4 (predvidevamo, da bolj 

gibalno aktivni vzgojitelji pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti predšolskih otrok skozi vse 

leto) potrdili. Rostoharjeva (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da tiste vzgojiteljice, ki so v 

prostem času aktivnejše, izvajajo gibalne dejavnosti v vrtcu v povprečju skoraj eno uro več na 

teden kot tiste, ki niso aktivne. Gregorčičeva in Cemičeva (2013) analiza v članku je 
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pokazala, da gibalno dejavni vzgojitelji pogosteje izvajajo organizirano vadbo. Navajata še 

podobne raziskave (Zajec, 2009; Jeglič 2012), kjer so rezultati prav tako bili enaki. Zajec, idr. 

(2011) so mnenja, da poleg lastne gibalne dejavnosti vzgojitelja imajo na pogostost 

vključevanja gibalnih dejavnosti v vrtcu vpliv še drugi dejavniki kot so okolje, življenjski 

slog, materialni pogoji, starost in izobrazba. Vrtcem predlagajo sprejem programa Zdravje v 

vrtcu, ki ga predlaga Zavod za zdravstveno varstvo, katerega cilj je razviti in oblikovati 

zdravo in varno okolje, kjer zdravje predstavlja pomembno vrednoto. 

 

Z anketo smo pridobili tudi podatke o organizirani in neorganizirani tedensko gibalni 

dejavnosti predšolskih otrok v vrtcu skozi vso leto. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji 

tedensko za predšolske otroke organizirano načrtujejo povprečno 4,2 ur oz. 252 minut. 

Pomeni, da so otroci organizirano gibalno dejavni povprečno 50 minut dnevno. 

Neorganizirane gibalne dejavnosti v vrtcu se  izvajajo 2,4 ur oz. 144 minut na teden. Pomeni, 

da so otroci na lastno željo povprečno gibalno dejavni 28 minut na dan. Letni časi so pokazali 

manjše spremembe in sicer med poletnim in zimskim časom. Gibalna razlika je 20 minut 

dnevno. Veseli nas, da se večina dejavnosti izvaja na svežem zraku, le v zimskem času se le-

ta več izvaja v notranjem prostoru. Večina pomurskih vrtcev ima ustrezno opremljena igrala, 

ki otrokom ponujajo bogato izbiro dejavnosti, kar je ugotovila tudi Kosijeva (2009) v svoji 

raziskavi. Pri načrtovanju gibalnih dejavnosti, Zajec (2010) govori o tem, da je pomembno, da 

je le to sistematično z upoštevanjem sprecifičnega razvoja predšolskega otroka in da je 

vzgojitelj v vrtcu tisti, ki mu primarno potrebo po gibanju mora omogočiti. Želela bi še enkrat 

poudariti neke vrste »zapoved« za vse vzgojitelje, ki sem ga zasledila v članku Gregorčičeve 

in Cemičeve (2013) ... otrok naj se uči skozi igro, saj vsaka igra vsebuje gibanje, vsak gib pa 

predstavlja učenje. Za slednje pa je pomembno, da vzgojitelj pozna metodo igre, saj 

predstavlja gibalno najboljše za otroka.  
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8 SKLEP  

 

V diplomski nalogi smo ugotavljali, ali starost in delovna doba vplivata na mnenje 

vzgojiteljev o pomenu gibanja. Prav tako smo analizirali povezanost gibalne aktivnosti in 

stopnjo izobrazbe vzgojitelja na pogostejše načrtovanje gibalnih dejavnosti za predšolske 

otroke. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili pomen gibanja za otroka v prvih 

letih njegovega življenja, nadaljevali smo z opredelitvijo njegovega gibalnega razvoja in 

opisali gibalne sposobnosti in spretnosti ter dejavnike, ki vplivajo nanj. Osredotočili smo se 

tudi na to, kakšen učinek ima pozitiven vpliv na gibanje v predšolskem obdobju na njegov 

najdaljni življenjski slog. V nadaljevanju teorijskega dela smo opisali še pomen gibalnih 

dejavnosti v vrtcu in predstavili, kakšno vlogo in odnos pri načrtovanju in izvajanju ima pri 

tem vzgojitelj ter s katerimi problemi se pri tem sooča. Empirični del diplomske naloge pa je 

temeljil na podatkih, zbranih z anketnim vprašalnikom. 

 

V ta namen smo vključili 50 vzgojiteljev iz 17 pomurskih vrtcev, in sicer iz Beltinec, 

Cankove, Črenšovec, Križevcev, Lendave, Ljutomera, Moravskih Toplic, Murske Sobote, 

Odranec, Radenec, Razkrižja, Rogašovec, Šalovec, Tišine, Turnišča, Velike Polane, Veržeja. 

Kvantitativno pridobljeni podatki so obdelani s pomočjo programov MSO Excel in SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Pridobljeni odgovori na odprta vprašanja so 

analizirani z metodo vsebinske analize. S pomočjo podprograma FREQUENCIES smo 

izračunali frekvence posameznih odgovorov, pri številčnih in ostalih spremenljivkah pa smo 

uporabili še DESCRIPTIVES (opisna statistika), CORRELATION (analiza povezave med 

spremenljivkami) in REGRESSION (predvidevanje vpliva neodvisnih spremenljivk na 

odvisno spremenljivko).  

 

Ugotovili smo, da starost vzgojiteljev in število let njegove delovne dobe ne vplivata na 

boljšo mnenje na področju gibanja. V vrtcu vzgojitelj predstavlja pomemben lik in ima velik 

vpliv, saj je od njega odvisno, v kolikšni meri bo otrokovo primarno potrebo po gibanju 

zadovoljil. Več raziskav je potrdilo, da bodo vzgojitelji s pozitivnim odnosom do gibalnih 

dejavnosti pogosteje vključevali v to tudi otroke. S tem se bo količina teh dejavnosti povečala, 

še bolj pomembna pa je kakovost, saj bodo le te načrtovane učinkovitejše. Otrok, ki bo 

pridobil pozitiven odnos do gibanja v predšolskem obdobju, si bo pozneje zgradil boljši in 

zdrav življenjski slog. 
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V raziskavi smo prišli do ugotovitev, da je povezanost vzgojiteljeve lastne gibalne aktivnosti 

in gibalne dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto statistično pomembna na ravni 0,005. 

Kar pomeni, da vzgojitelj, ki nameni več časa lastnemu gibanju skozi vso leto, povezan s 

količino načrtovanja in izvajanja organiziranim gibalnim dejavnostim v vrtcu skozi vso leto. 

Na pogostost načrtovanja gibalnih dejavnosti smo ugotovili, da vpliva tudi stopnja izobrazbe. 

Vzgojitelji s končano visokošolsko šolo večkrat načrtujejo in izvajajo gibalne dejavnosti kot 

tisti s srednjo šolo. Stopnja izobrazbe in vzgojiteljeva lastna gibalna dejavnost vplivata na 

pogostost gibalnih dejavnosti v vrtcu. Podobne rezultate potrjuje že več raziskav.  

 

Vzgojitelji se morajo zavedati, da imajo poleg staršev pomembno vlogo na področju gibanja, 

saj s svojim ravnanjem in vzorom vplivajo na otrokovo gibalno dejavnost in njegov pozitiven 

odnos do gibanja, s katerim si bo pozneje oblikoval zdrav življenjski slog. Naj bodo 

pripravljene gibalne dejavnosti za predšolskega otroka pestre, bogate, izvirne in primerne 

njegovemu razvoju. Predvsem pa naj bodo le-te vsakdanje, raznolike in čim večkrat na 

svežem zraku.  
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10 PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani vzgojitelji,  

 

končujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Vas prosim za 

iskreno izpolnitev anketnega vprašalnika, s katerim mi boste pomagali pridobiti podatke, 

potrebne za analizo v diplomskem delu z naslovom Načrtovanje gibalnih dejavnosti 

predšolskih otrok v pomurski regiji. Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo 

uporabljeni izključno za raziskovalno nalogo.  

 

1. Vaša starost:  

a) od 24 do 35 let 

b) od 36 do 45 let 

c) nad 46 let 

 

2. Dosežena stopnja izobrazbe: 

a) srednješolska izobrazba  

b) visokošolska/univerzitetna izobrazba 

c) magisterij 

 

3. Koliko let delovne dobe imate kot vzgojitelj? 

a) do 10 let 

b) od 11 do vključno 20 let 

c) od 21 do vključno 30 let 

d) nad 31 let 

 

4. V kateri starostni skupini delujete?          

a) prvi starostni skupini 

b) drugi starostni skupini 

c) kombinirani skupini 
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5. V spodnjo preglednico napišite približno koliko UR TEDENSKO ste sami gibalno 

aktivni v posameznem letnem času? (upošteva se OBMOČJE ZMERNE 

INTENZIVNOSTI – do 70 % srčnega utripa)  

 

UR TEDENSKO: 

A (do pol ure)  

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

ORGANIZIRANO 

(pod strokovnim vodstvom) 
NEORGANIZIRANO 

ZUNAJ 

V 

NOTRANJE

M 

PROSTORU 

ZUNAJ 

V 

NOTRANJE

M 

PROSTORU 

JESEN ____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

ZIMA 
____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

POMLAD 
____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

POLETJE 
____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

____črka za 

ure 

 

6.  V spodnjo preglednico napišite približno koliko UR TEDENSKO izvajate gibalno 

dejavnost za predšolske otroke v posameznem letnem času?  

 

 

 

UR TEDENSKO 

A (do pol ure) 

B (do 1 ure) 

C (do 2 uri) 

D (do 3 ure) 

E (več kot 3 ure) 

F (nič) 

ORGANIZIRANO 

(Vaše priprave, vodenje) 

Jutranja gimnastika,                         

gibalna minuta, gibalni odmor,                                 

vadbena ura, sprehodi.   

NEORGANIZIRANO 

 

Aktivnosti  

po želji otrok 

ZUNAJ 
V NOTRANJEM 

PROSTORU 
ZUNAJ 

JESEN 
____črka za ure ____črka za ure ____črka za ure 

ZIMA ____črka za ure ____črka za ure ____črka za ure 

POMLAD ____črka za ure ____črka za ure ____črka za ure 

POLETJE ____črka za ure ____črka za ure ____črka za ure 
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7. Obkrožite, ali v vašem vrtcu izvajate naslednje dejavnosti?  

a) Krajši izlet (traja do 4 ure) 

b) Poldnevni izlet 

c) Celodnevni izlet 

d) Večdnevni izlet  

e) Orientacijski izlet 

f) Športno dopoldne (vključenih je več oddelkov ali več vrtcev hkrati) 

g) Športno popoldne (vključeni so lahko tudi starši) 

 

8. S čim si pomagaš pri načrtovanju gibalnih dejavnosti za predšolske otroke?  

(obkrožite lahko več odgovorov)   

a) S Kurikulumom za vrtce   

b) Pomagam si z internim gradivom vrtca      

c) Poiščem strokovno gradivo v knjižnici          

d) Uporabim internetne strani                                                                                                                                                                          

e) Uporabim zgoščenke 

f) Posvetujem se s sodelavci   

g) Posvetujem se s športnimi pedagogi 

 

9. Ali se soočate s kakšnimi težavami pri načrtovanju, izvajanju, vodenju in 

demonstraciji gibalnih dejavnosti? 

a) NE 

b) DA  

 

Utemeljite svoj odgovor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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10. Prosim vas, da natančno preberete spodnje trditve in jih nato ocenite z oceno od 1 do 

5.  

 

 
 

11. Obkrožite številko vašega strinjanja. 

Z gibanjem si utrjujemo zdravje in podaljšujemo življenje. 1 2 3 4 5 

Gibanje mi veliko pomeni. 1 2 3 4 5 

Za vsakodnevno gibanje nimam časa. 1 2 3 4 5 

Gibanje mi v prvi vrsti pomaga pri odpravi stresa. 1 2 3 4 5 

Z redno gibalno aktivnostjo dobimo več energije za vsakodnevne 

obveznosti, smo bolj odporni in vitalni. 1 2 3 4 5 

Otrok mora biti gibalno aktiven minimalno eno uro na dan. 1 2 3 4 5 

Otrokom mora biti omogočeno, da so zunaj vsak dan, ne glede na 

vreme. 1 2 3 4 5 

Gibanje je enako učinkovito, če se izvaja v notranjem ali zunanjem 

prostoru. 1 2 3 4 5 

Gibalna dejavnost za predšolske otroke mora biti vedno vodena. 1 2 3 4 5 

Otrokov gibalni razvoj mora biti spremljan. 1 2 3 4 5 

Starši otrok so v prvi vrsti zadolženi, da v predšolskem obdobju 

poskrbijo za stimulativno okolje, s katerimi otrok pridobi različne 

gibalne izkušnje. 1 2 3 4 5 

Vzgojitelj/ica mora vedno sodelovati z otroki pri gibalni dejavnosti. 1 2 3 4 5 

Sem usposobljena učinkovito izbrati in načrtovati primerne gibalne 

dejavnosti za predšolske otroke. 1 2 3 4 5 

Želel/a bi si pridobiti dodatno znanje na področju gibanja. 1 2 3 4 5 

V vrtcu bi s pomočjo športnih pedagogov uspešneje uresničevali 

zastavljene cilje Kurikuluma za vrtce. 1 2 3 4 5 

Zahvaljujem se Vam za izpolnitev ankete. 

 

Ocena 1: Sploh se ne 

strinjam 

Ocena 3: Niti se ne 

strinjam,                         

niti se strinjam 

Ocena 4: Se strinjam 

Ocena 2: Se ne strinjam Ocena 5: Popolnoma se 

strinjam 


