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IDEJA ZA POUČEVANJE SMUČANJA V TEMELJNI GIBALNI FAZI 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, marec 2015 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu smo predstavili različne vrste iger, ki jih vzgojitelji lahko uporabijo za 

poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi. Zaradi specifičnega razvoja otrok nekateri 

avtorji spodbujajo razvoj novih iger, in sicer tako, da bi te igre načrtovali kot metodo 

poučevanja. Metoda poučevanja pomeni način vodenja pedagoškega procesa. V športni 

fazi govorimo o metodah demonstracije, razlage, pojasnjevanja ipd., saj učeči že razume 

tako sebe in svoje funkcioniranje kot tudi vsebino, ki jo učitelj predstavi. V predšolskem 

obdobju pa je večina otrok v t. i. temeljni gibalni fazi, za katero je značilno, da otrok pri 

najosnovnejših oblikah gibanja šele spoznava svoje telo in prek funkcioniranja pridobiva 

prve gibalne izkušnje, ki se zaradi integracije vseh dejavnikov razvoja (kognitivnega, 

socialnega, psihološkega, telesnega in gibalnega) tudi celostno povežejo v nove 

informacije. Za poučevanje v predšolskem obdobju je torej smiselno, da spremenimo način 

poučevanja in s tem tudi vzgojiteljevo vlogo. Vzgojitelj mora strokovno načrtovati proces 

učenja, vendar za izpeljavo procesa uporabiti drugačne metode dela. V tem diplomskem 

delu bomo predstavili, kakšne so te metode dela in kako jih lahko učinkovito uporabimo za 

poučevanje smučanja.  

 

Z uporabo teh metod lahko vzgojitelji vplivajo na tisto, kar ocenjujejo, da otroci 

potrebujejo. Učni proces pa v otrocih poteka spontano. Tak način poučevanja zahteva od 

vzgojitelja drugačen pristop tako pri načrtovanju kot tudi pri izvajanju dejavnosti. Ostale 

oblike strokovnega načrtovanja so podobne klasičnemu načinu poučevanja, in sicer gre za 

to, da sta na začetku potrebna temeljita analiza obstoječega znanja (poznavanje in 

prepoznavanje otrokovega razvoja), procesno-razvojno načrtovanje učnega procesa, sledita 

nekoliko drugačno planiranje in izvajanje, nato pa ustrezna analiza in evalvacija dela ter 

ustvarjanje novih, inovativnih pristopov za izboljšanje učenja.  

 

Prek diplomske naloge bomo pokazali, da je problem metode igre večrazsežen. Mnogo 

vzgojiteljev jo zamenjuje za druge vrste iger, še posebej za prosto igro. Metoda igre 

zahteva izjemno dobro poznavanje trenutnega stanja razvoja otrok in želenega razvoja, 



 

 

zahteva sistematično nadgrajevanje na vseh področjih hkrati in z ustreznim problemom, ki 

ga otroci sami rešujejo, dopustiti otrokom lastne rešitve, ob tem pa prevzeti pravo vlogo za 

ustrezen in pravočasen vpliv na intenzivnost, pogostost, vrsto in vsebino dejavnosti glede 

na želene procesno-razvojno postavljene cilje.  

 

Učenje vsake nove gibalne aktivnosti naj v otroku, ki je v temeljni gibalni fazi, poteka 

spontano, v pedagogu pa načrtno. Zato mora vzgojitelj pri pripravi takega načina 

poučevanja temeljiti na poznavanju problematike in na vseh posebnostih razvoja 

predšolskih otrok, kamor v prvi vrsti sodita poznavanje zakonitosti njihovega biološkega, 

psihološkega in sociološkega razvoja, ustrezno pedagoško in metodično zanje. Pri vsem pa 

mora upoštevati količinske, metodične, vsebinske in organizacijske dejavnike poučevanja 

gibalnih aktivnosti, ki mu omogočajo, da organizira varen, prijeten in učinkovit pedagoški 

proces ter pripelje vadečega do želenega procesno-razvojnega cilja.  

 

V diplomskem delu teoretično preučujemo različne igre in med rezultati predstavljamo 

merila za razločevanje med metodo igre, didaktično gibalno igro in elementarno igro ter 

analiziramo izbrane igre za poučevanje smučanja, ki naj bi jih vzgojitelji uporabljali za 

razumevanje iger in kot pomoč pri izbiri. 

 

 

Ključne besede: smučanje, predšolski otrok, celostni razvoj, temeljna gibalna faza, igra 



 

 

THE IDEA OF TEACHING SKIING IN THE FUNDAMENTAL 

MOVEMENT PHASE  

University of Ljubljana, Faculty of Education, March 2015 

 

ABSTRACT 

The thesis presents different types of games that kindergarten teachers can use to teach 

skiing in the fundamental movement phase. Due to the specific development of children, 

some authors encourage the development of new games in such a way that the games are 

planned as a teaching method. A teaching method is a method of managing the teaching 

process. In sports stage we talk about the method of demonstration, explanation, 

clarification, etc., for the learners already understand themselves and the way they 

function, as well as the contents that the teacher presents. In the preschool period, the 

majority of children is in the so-called fundamental movement phase, in which the children 

are in the most basic forms of movement, just getting to know their bodies. Through the 

action they are gaining first movement experience, which, as a result of the integration of 

all the factors of development (cognitive, social, psychological, physical and motor), 

connect as a whole into new information. To teach in the preschool period it is therefore 

sensible to change the way of teaching and thus the role of a kindergarten teacher. The 

teacher must professionally plan the learning process, but use different methods in practice. 

In this thesis, we will present what these methods are and how they can they be effectively 

used to teach skiing.  

 

By using these methods teachers can have an impact on what they estimate the children 

need. The learning process in children takes place spontaneously. This kind of method of 

teaching requires a different approach to both planning and the implementation of 

activities. Other forms of professional planning are similar to the traditional way of 

teaching, namely that at the beginning a thorough analysis of existing knowledge is needed 

(knowledge and recognition of child's development), process-development planning of the 

learning process, followed by a slightly different planning and implementation, and finally 

corresponding analysis and evaluation of the work, and the creation of new, innovative 

approaches to improve learning. 



 

 

Through the thesis we try to show that the problem with the game method is 

multidimensional. Many teachers replace it with other types of games, especially for the 

free game. The game method requires an extremely good understanding of the current state 

of development of children and of the desired development. It requires a systematic 

upgrading in all areas at the same time, and with a relevant problem, which the children 

solve themselves, allow children their own solutions. At the same time it assumes the 

correct role for an appropriate and timely influence on the intensity, frequency, type and 

content of activities, depending on the desired process development objectives set.  

 

Learning any new physical activity should take place spontaneously in a child who is in the 

fundamental movement phase, but should be planned in the teacher. Therefore, the teacher, 

in the preparation of such a method of teaching, has to base on his knowledge of the field 

and the problems and peculiarities of the development of preschool children, which 

primarily include the knowledge of the characteristics of their biological, psychological 

and sociological development, appropriate teaching and methodological knowledge. 

Furthermore, he must take into account quantitative, methodological, conceptual and 

organizational factors of teaching physical activities, enabling him to organize a safe, 

pleasant and efficient teaching process and bring the child to the desired process-

development goal. 

 

This thesis theoretically studies a variety of games. The results present the criteria for the 

distinction between the game method, didactic physical games and elementary games, and 

analyse the selected games for teaching skiing, which should serve the teachers to 

understand the games and help in their selection. 

 

 

Keywords: skiing, preschool children, integral development, fundamental movement 

phase, playing games 
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1 UVOD 

Posamezna področja otrokovega razvoja so v predšolskem obdobju telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno močno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje 

sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja in 

izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih 

situacijah (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore s svojim telesom, 

doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje 

vase. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. Otroku daje 

občutek ugodja, varnosti in veselja, torej dobrega počutja. V gibalnih dejavnostih 

predstavlja telo izhodiščno točko za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; otrok 

razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Pišot in Videmšek (2004) trdita: »Smučanje je igra, ki naj traja kar se da dolgo v vseh 

življenjskih obdobjih. Kdor smučanje, kot zimski šport ali pa kot gibanje na snegu, vzame 

kot igro in zabavo, bo nedvomno veliko svojega prostega časa preživel na prelepih belih 

strminah in v prečudovitem gorskem svetu.« 

 

Ker je igra otrokova najljubša dejavnost, jo kot učno metodo izkoristimo tudi pri učenju 

smučanja. Igra naj se ne konča že pri ogrevanju in privajanju na smučarsko opremo, ampak 

naj bo osnovna metoda od prvih korakov na snegu do paralelnih zavojev (Jakomin, 1997).  

 

V diplomskem delu obravnavamo poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi. Za 

poučevanje smučanja predšolskih otrok lahko uporabljamo različne vrste iger. Na podlagi 

kritične analize smo ugotavljali, kako bi igre lahko spremenili tako, da bi bile izvedene po 

metodi igre, ki bi zagotavljala upoštevanje kurikularnih načel ter otrokom omogočala 

celostni razvoj.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

Gibalni razvoj, ki se začne v predporodni dobi, se izjemno hitro izpopolnjuje. Spremembe 

v razvoju so vezane na dražljaje, na katere otrok odgovarja na gibalen način. Intenzivnost 

razvoja in bistvene lastnosti gibalnega izražanja, povezane z zrelostjo živčno-mišičnega 

sistema, so strokovnjake usmerjale k razdelitvi razvoja. Gallahue in Ozmun (2006) sta 

gibalni razvoj delila na štiri faze, in sicer na refleksno, rudimentalno, temeljno in športno, 

med katerimi bomo mi izbrali le temeljno gibalno fazo.  

 

Za temeljno gibalno fazo je značilno, da se gibanja šele začnejo izpopolnjevati, da otrok z 

vsakim novim gibanjem spoznava svoje telo, da so njegovi gibi še neenakomerni, da ni 

zmožen natančnih in skladnih gibanj (Gallahue in Ozmun, 2006).  

 

Ob upoštevanju zgornjih dejstev je smiselno natančno preučiti različne možne načine 

poučevanja in jih povezati s celostnim razvojem otroka. Nemec in Krajnc (2011) 

odgovarjata na ta problem z igro. Menita, da je mogoče upoštevati celostni razvoj otroka in 

dejstvo, da je igra zanj temeljni način spoznavanja in prepoznavanja sebe ter sveta okoli 

sebe, in trdita, mora vzgojitelj zato dobro poznati igro in jo tudi prav voditi.  

 

Ob analiziranju iger spoznavamo, da le-te kršijo različna pedagoška načela. Poudarjamo, 

da ni problem v tem, da se bo otrok narobe igral, temveč v tem, da so zapisane igre, pri 

katerih pravila kršijo temeljna načela ali celo spodbujajo h kršenju teh načel. Tu ne 

govorimo o napačnem premikanju otrok, o napačnem igranju ali čem podobnem, ampak o 

dejstvu, da učitelj/vzgojitelj/trener izbere ali napiše igro, katere temeljni cilj je npr. zmaga, 

in se do nje pride z izločanjem otrok ipd. Igra pa je pogosto tudi na meji igrivosti. Pri 

mnogih se namreč zgodi, da se gibanju le doda zgodba, v resnici pa ostajajo v ozadju vsega 

frontalno poučevanje in gibalni odzivi nanj.  

 

Specifike v razvoju otroka so številne. V temeljni gibalni fazi so te specifike tako izrazite, 

da je nujno spremeniti načine poučevanja. Občutljivost na vseh področjih je namreč tako 

močna, da je pri usmerjanju pedagoškega procesa treba uporabiti drugačne metode 

poučevanja kot pri odraslih. Cemič (2004) zato predlaga metodo igre.  
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Glede na to, da je igra svobodno izbrana psihofizična dejavnost, ki s premagovanjem 

vedno novih, navideznih ovir omogoča spontano in ustvarjalno potrjevanje lastne osebnosti 

(Pistotnik, 2004) in jo poudarjajo različni strokovnjaki, pa se ob kritičnem branju pogosto 

zgodi, da poudarjajo preveč usmerjeno igro, ki ne omogoča prej omenjene svobode in 

ustvarjalnosti, s tem pa igra izgublja igrivost, ustvarjalnost, možnost odločitev …  

 

Na gibalnem področju poznamo več vrst iger, predvsem pa več poimenovanj enakih iger. 

Med njimi zasledimo izraze, kot so didaktična gibalna igra, elementarna igra, metoda igre 

ipd. Šele razumevanje gibalnega razvoja nam omogoča razumevanje pomembnosti 

razlikovanja med igrami. 

 

Znati smučati ali znati učiti smučati sta dve popolnoma različni dimenziji. Skupen je le 

predmet obravnave, problem pa je povsem drugačen (Pišot in Videmšek, 2004). 

2.1 OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 

Otrokov razvoj je celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in z zorenjem funkcij v 

družabnem okolju. Razvojne spremembe se kažejo na količinski in kakovostni ravni, pri 

čemer se količinske spremembe izražajo v pogostosti in intenzivnosti vedenja, kakovostne 

spremembe pa v načinu, strukturi, vrsti in organizaciji vedenja (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Otrokov celostni razvoj ter spremembe v kvantiteti in kvaliteti organskih sistemov ter 

celotnega psihosomatskega statusa potekajo na osnovi določenih dejavnikov. Ti delujejo v 

interakciji med dednostjo, okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo. Dejavniki, kot so rast in 

razvoj, zorenje ter izkušnje, ki si jih otrok pridobiva z lastno aktivnostjo in adaptacijo v 

okolje, odlično vplivajo na dogajanje in spremembe v otroku (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

V vsakem otroku obstajajo težnje po razvoju in težnje po ohranjanju obstoječega stanja. To 

nasprotje ustvarja konflikt, ki je kot dejavnik razvoja nepogrešljiv. »Otrok ves čas aktivno 

ohranja ravnovesje ter se tako neprestano prilagaja novim potrebam in možnostim, ki jih 

prinaša zorenje. Takšno aktivno prilagajanje, ki obstaja vse življenje, imenujemo 

adaptacija.« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 15) 
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2.1.1 Dejavniki otrokovega razvoja 

Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, 

ki so trajne glede na nižjo razvojno stopnjo in so odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja 

in otrokove lastne aktivnosti. Med vsemi tremi dejavniki obstajata tesna povezanost in 

soodvisnost. V otrokovem razvoju se vedno odražajo vplivi navedenih dejavnikov, v 

različnih razvojnih obdobjih se spreminja le njihova pomembnost (Videmšek in Pišot, 

2007).  

 

Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti. Okolje, v katerem otrok odrašča, je prav tako 

pomembno za njegov razvoj. Med dejavnike okolja uvrščamo, poleg življenjskega stila, 

prehranjevanja in bolezni, tudi gibalno dejavnost. Neprimerni vplivi okolja ali odsotnost 

ustreznih vplivov imajo lahko negativne posledice v razvoju. Le vsebinsko bogato, 

raznovrstno in dovolj stimulativno okolje lahko zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, 

da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v okolju. Vprašanje pa je, ali bo 

posameznik 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 

dejavni soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in ne nazadnje tudi lastnega razvoja. Otrok 

na tak način sodeluje v preobrazbi sebe in okolja (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

V psihoanalitični teoriji Freud poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja 

posameznika pomembno vlogo tudi gibalna dejavnost. Erikson v svoji teoriji 

psihosocialnega razvoja poudarja pomen motoričnega razvoja in izpostavlja velik vpliv, ki 

ga imajo raznovrstne gibalne izkušnje na otrokov razvoj, še posebej v kritičnih razvojnih 

obdobjih. Gessel trdi, da ima v človekovem razvoju velik pomen motorično vedenje, 

temeljne gibalne spretnosti pa so po njegovem mnenju dobri kazalniki stopnje socialnega 

in emocionalnega razvoja, na kateri je posameznik. Havighurst v svoji teoriji poudarja 

vplive okolja ter izpostavlja pomen različnih gibalnih dejavnosti za razvoj posameznika, še 

posebej v otroštvu. Med najbolj znanimi in uveljavljenimi je Piagetova teorija 

kognitivnega razvoja, po kateri poteka razvoj skozi različne razvojne stopnje (Videmšek in 

Pišot, 2007). 
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2.1.2 Telesni razvoj 

Telesni razvoj zajema anatomske in fiziološke procese oz. celo vrsto sprememb v 

razmerjih, strukturi in obliki, do katerih pride v posameznikovem razvoju. Telesni razvoj 

predstavlja spremembe v kompleksnosti strukture in oblike. Prvi proces imenujemo rast, 

drugega pa diferenciacija. Vzrok za prvi pojav je rast celic, za drugega pa različen razvoj 

teh celic (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Na telesno rast vplivajo genski in okoljski dejavniki. Vpliv genskih dejavnikov na različne 

razsežnosti telesne rasti je odločilen. Dosedanje raziskave Pišot in Planinšec (2005) kažejo, 

da ima genotip najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja.  

 

Čeprav genetski dejavniki določajo meje rasti, igrajo okoljski dejavniki pomembno vlogo 

pri tem, v kolikšni meri bodo te meje dejansko dosežene. Med najpomembnejše okoljske 

dejavnike, ki vplivajo na telesno rast, sodijo prehrana, gibalna dejavnost, poškodbe, 

bolezni in podnebne razmere. »Posebej je treba izpostaviti pozitivni vpliv gibalne 

dejavnosti na telesno rast, pri čemer imajo gibalno dejavnejši otroci v povprečju večji delež 

mišičevja in manjši delež telesnih maščob. Primerna gibalna dejavnost ima vpliv na 

mineralizacijo kosti in njihovo širino, kosti postanejo bolj trdne, na rast kosti v dolžino pa 

ne vpliva. Gibalna neaktivnost, ki traja daljše obdobje, lahko škodljivo vpliva na rast kosti 

in zaostajanje v celotni rasti.« (Pišot in Planinšec, 2005, str. 24) 

2.1.3 Gibalni razvoj 

Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski in tudi okoljski 

dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih dejavnosti v 

razvoju in posameznikovih izkušenj. Te vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 

gibalnem razvoju. Pri razvoju novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven 

razvitosti otrokovega mišičja živčnega in zaznavnega sistema, prav tako pa je pomemben 

tudi proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, ki 

pomaga otroku neposredno pri vključevanju v okolje, ki ga obdaja, seznanja se z različnimi 

razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča tudi pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, 
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predvsem v zgodnjem otroštvu. To pomeni, da gibanje otroku omogoča celovito 

spoznavanje sveta (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.1.3.1 Pomen gibalnih dejavnosti 

Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega 

telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi in gibalno 

ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek, 2003).  

 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje 

in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati 

gibanje daje otroku občutek ugodja varnosti, veselja, torej dobrega počutja (Videmšek, 

2003). 

2.1.3.2 Faze in stopnje gibalnega razvoja  

Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih. V začetnem obdobju 

poteka gibalni razvoj v cefalo-kavdalni smeri, pri tem je otrok najprej sposoben nadzirati 

gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem pa nog, ter v proksimo-distalni smeri, kar 

pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, 

kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih. Tako otrok postopno postaja sposoben nadzirati in 

učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Gibalni razvoj poteka skozi različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih 

lahko opazimo določeno vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok. Vsaka razvojna 

stopnja je na neki način rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje 

stopnje. Posamezne razvojne stopnje se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih 

in trajajo približno enako dolgo. Zaporedje razvojnih stopenj je torej pričakovano, saj je 

odvisno od dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene. Zaradi individualnih razlik pa se 

lahko 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). 
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Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju  

(Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

Faze motoričnega razvoja Okvirno starostno obdobje 

razvoja 

Stopnje motoričnega razvoja 

Refleksna gibalna faza prenatalno obdobje 

do 4. meseca 

stopnja vkodiranja (zbiranja) 

informacij 

od 4. meseca do 1. leta stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

Rudimentalna gibalna 

faza 

od rojstva do 1. leta stopnja inhibicije refleksov 

od 1. do 2. leta predkontrolna stopnja 

Temeljna gibalna faza  od 2. do 3. leta začetna stopnja 

od 4. do 5. leta osnovna stopnja 

od 6. do 7 leta zrela stopnja 

Specializirana (športna) 

gibalna faza 

od 7. do 10. leta splošna stopnja 

od 11. do 13. leta specifična stopnja 

od 14. leta naprej specializirana stopnja 

Tabela 1: Razvojne faze – Gallahue in Ozmun, 2006 
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Refleksna gibalna faza 

Refleksni gibi fetusa in novorojenčka predstavljajo prvo stopnjo motoričnega razvoja 

človeka, refleks je vedenje, ki ga samodejno sproži določeni dražljaj (zvok, dotik, svetloba, 

sprememba telesnega položaja) in ga nadzorujejo subkortikalni možganski centri. Pri 

novorojenčkih opazimo 27 različnih refleksov, zgodnji naj bi imeli prilagoditveno 

funkcijo. Nekateri refleksi (npr. sesalni) novorojenčkom omogočajo preživetje, nekateri 

drugi pa so imeli prilagoditveno vrednost nekoč v evoluciji človeka. Namen zgodnjih 

refleksov je še zaščita novorojenčkov in dojenčkov pred škodljivimi dražljaji (npr. 

mežikanje), igrajo pa tudi pomembno vlogo pri nadzoru čustvenega razburjanja dojenčkov 

(npr. sesanje umiri njihovo razburjeno gibanje).  

 

Večina refleksov pri dojenčkih v prvih šestih mesecih izgine ali se postopno spreminjajo, 

saj ne predstavljajo več ustreznega vedenja. Po tretjem mesecu starosti izginja prijemalni 

refleks, nadomeščati pa ga začne namerno prijemanje predmetov. Nekateri drugi refleksi se 

z razvojem ohranijo, saj imajo še naprej prilagoditveno funkcijo (npr. razširitev zenic v 

temi, zehanje zaradi potrebe po dodatnem kisiku itd.). Prisotnost in moč refleksov ter 

njihovo izginjanje so pomembni kazalniki nevrološkega in gibalnega razvoja (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

 

Rudimentalna gibalna faza  

To je faza, v kateri se pojavljajo prva namerna (zavestna) gibanja. Pojavljanje teh gibanj je 

odvisno od zorenja organizma, zato se zvrstijo v določenem vrstnem redu.  

 

»Rudimentalne gibalne sposobnosti so začetne, nepopolne motorične sposobnosti otroka.« 

(Videmšek in Pišot, 2007, str. 43) 

Rudimentalno gibalno fazo delimo na dve stopnji: 

 Stopnja inhibicije refleksov (od rojstva do 1. leta) 

Na tej stopnji razvoja postopoma izginjajo refleksi in se nadomeščajo z zavestnim 

gibanjem. Čeprav so gibanja zavestna, so slabo diferencirana in integrirana; kaže se 

pomanjkanje kontrole. Gibanja so groba, nekoordinirana (Cemič, 2011). 
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 Predkontrolna stopnja (od 1. do 2. let) 

Pri otrocih okoli enega leta opazimo že večjo natančnost in kontrolo gibanja; otroci 

se že naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, ravnanja z različnimi predmeti in 

gibanja v prostoru s precej veliko kontrolo (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Temeljna gibalna faza 

Približno od drugega do sedmega leta traja temeljna gibalna faza. V tem času postaja 

gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Za to fazo je značilno, da otroci aktivno 

preizkušajo ter raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti. Odkrivajo in izvajajo 

različne gibalne spretnosti, in sicer najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu 

obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej stopnji, naj bi otroci obvladali večino 

temeljnih gibalnih spretnosti. Za to potrebuje otrok spodbudno okolje, priložnost za 

dejavnost in učenje. Če otrok ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, 

obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem gibalnem razvoju težave (Videmšek in Pišot, 

2007).  

 

V tej fazi so otroci aktivni raziskovalci svojih gibalnih zmožnosti, zato ne smemo 

spregledati, da poleg zorenja pomembno vpliva na razvoj temeljnih (fundamentalnih) 

gibanj tudi okolje. Potrebni so ustrezne razmere, spodbude in učenje (Cemič, 2011).  

 

Temeljna gibanja so tista, ki jih vsebuje vsaka človekova dejavnost. Sestavljene 

kombinacije gibanj v športih se razvijejo iz temeljnih gibanj, ki se razvijajo in kombinirajo 

med seboj na višji ravni delovanja, predstavljajo sestavljene kombinacije gibanj v športu 

(Cemič, 2011). 

 

To fazo po Gallahue in Ozmun (2006) razdelimo na več stopenj: 

 Začetna stopnja (od 2. do 3. leta) 

Začetno stopnjo temeljne gibalne faze opredeljujejo prvi poskusi otrok k cilju usmerjene 

temeljne gibalne aktivnosti. Ta gibanja kažejo na slabo prostorsko in časovno integracijo. 

Za izvajanje giba na tej stopnji so značilni skromen ritem, slaba koordinacija, pretirano ali 

omejeno gibanje telesa ter pomanjkljivo zaporedje gibov (Cemič, 2011).  
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 Osnovna stopnja (od 4. do 5. leta) 

Za to stopnjo je značilno, da so gibanja že bolj koordinirana, vendar še vedno pretirana ali 

omejena, čeprav manj kot na prejšnji stopnji. Če otroci živijo v okolju, kjer nimajo 

možnosti za vadbo, se lahko zgodi, da nekaterih gibalnih vzorcev ne moremo razviti prek 

osnovne stopnje; na njej ostanejo vse življenje (Cemič, 2011). 

 Zrela stopnja (od 6. do 7. leta) 

Zanjo so značilni večja usklajenost, učinkovitost in nadzor pri izvajanju gibalnih nalog. 

Nekateri otroci dosežejo to stopnjo razvoja z zorenjem in le minimalnimi spodbudami iz 

okolja, drugi pa se ne razvijajo do zrele stopnje, če nimajo ustreznih priložnosti, niso 

deležni spodbud oz. učenja. Otrokom, ki ne dosežejo zrele stopnje temeljne faze, je 

naslednja faza onemogočena (Cemič, 2011).  

 

Specializirana (športna) gibalna faza 

»Po sedmem letu starosti nastopi specializirana gibalna faza. Predhodno obdobje, ki traja 

približno do desetega leta, je prvo na tej stopnji gibalnega razvoja. V tem obdobju začne 

otrok povezovati in uporabljati temelje gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih 

športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in 

hitro. Lokomotorne, stabilnostne in manipulativne spretnosti postanejo bolj natančne, 

sestavljene, dovršene in se smiselno uporabljajo v vse kompleksnejših športnih in drugih 

gibalnih aktivnostih v vsakdanjem življenju.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 44) 

 

 Splošna (predhodna) stopnja (od 7 do 10 let) 

Ta stopnja vključuje temeljna gibanja, za katera je značilno, da se uporabljajo v bolj 

specifični in kompleksni obliki v individualnih ali skupinskih športnih dejavnostih. Otroci 

s fundamentalnimi gibi rešujejo gibalne probleme v individualnih in skupinskih športnih 

disciplinah (Cemič, 2011). 

Na tej stopnji motoričnega razvoja kažejo otroci naravno težnjo po širokem spektru 

gibalnih aktivnosti, ki so osnova vseh športnih panog. 
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 Specifična stopnja (od 11 do 13 let) 

Na tej stopnji so gibanja podobna kot na prejšnji stopnji, vendar je večji poudarek na 

obliki, natančnosti, ritmičnosti in hitrosti izvajanja. Pojavijo se ožji gibalni interesi. Na tej 

stopnji se otroci začnejo zavestno odločati za ožji spekter gibalnih dejavnosti – usmeritev v 

določene športe (Cemič, 2011).  

 Specializirana stopnja (od 14. leta dalje) 

Ta stopnja predstavlja vrhunec gibalnega razvoja. Vključuje uporabo znanja, ki si ga je 

posameznik pridobil v prejšnjih stopnjah. Zanjo je značilna izbira manjšega števila 

športnih dejavnosti, s katerimi se posameznik ukvarja intenzivneje in v daljšem obdobju.  

 

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

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

razvoja (npr. pri metanju na eni stopnji, pri ohranjanju ravnotežja pa na drugi stopnji 

razvoja), kar je odvisno tako od dednostnih dejavnikov kot od okolja (Cemič, 2011). 

2.1.4 Kognitivni razvoj 

Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 

presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 

odločanje in učenje (Marjanovič Umek, 2004).  

 

Znanih je več teorij kognitivnega razvoja (teorija J. Piageta, teorija L. S. Vigotskega, 

teorija Gesella), med najbolj znanimi je mogoče Piagetova. Pigetova teorija kognitivnega 

razvoja pravi, da razvoj poteka skozi štiri faze. Te med seboj niso ločene, temveč prehajajo 

druga v drugo, vsaka ima svoje posebnosti, nobene faze pa ni mogoče preskočiti. Faze so 

naslednje: 

 Senzomotorična faza (0–2 leti): v tej fazi otrok spoznava svet prek gibalnih in 

zaznavnih dejavnosti (ukvarjanje s predmeti ter usklajevanje zaznavanja in gibov).  

 

 Predoperativna faza (2–7 let): ta faza se deli na obdobji simboličnega intuitivnega 

mišljenja. V tej fazi se razvijejo predstave in pojmi. Mišljenje je vse bolj 

ponotranjeno in egocentrično. 
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 Konkretno operativna faza (7–12 let): otrok je zmožen logično misliti na konkretni 

ravni, če se operacije nanašajo na neposredne objekte in subjekte v okolju otroka. 

 

 Formalno operativna faza (12–15 let): mišljenje se razvije, postane abstraktno in 

hipotetično in ni več vezano na konkretne primere ter situacije (Piaget in Inhelder, 

1998, povz. po Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Po besedah Kagana (1971, povz. po Pišot in Planinšec, 2005) kognitivni razvoj ne poteka 

neodvisno, ampak je povezan z motoričnim in čustveno socialnim razvojem. Po njegovih 

besedah je razvoj kognitivnih sposobnosti otrok nujen za razvoj motoričnih potencialov, 

saj naj bi določene kognitivne faze vplivale na pripravljenost otrok na usvajanje določenih 

gibalnih sposobnosti. V prvih štirih letih otrokovega razvoja imajo motorične izkušnje 

neprecenljive vrednosti. 

2.1.5 Čustveno-socialni razvoj 

Za normalen razvoj otrok je zelo pomembno toplo, varno in čustveno bogato okolje. Če so 

otroci ločeni od družbe sovrstnikov, ima lahko to slab vpliv na njihov čustveni razvoj. 

»Starši, ki dobro poznajo svoje notranje doživljanje, lažje prepoznajo otrokova čustva in 

ustrezneje reagirajo v preventivnem smislu in takrat, ko so posledice čustev že vidne (Ribič 

Hederih, 2003).  

 

»Preprosta ali osnovna čustva, ki se najprej razvijejo, so podlaga za razvoj sestavljenih ali 

kompleksih čustev, npr. ljubezni, ljubosumja, sovraštva. Večina strokovnih razlag poudarja 

pomen okolja in zorenja za razvoj čustev. Človek naj bi se rodil z zmožnostjo 

nediferenciranega vzburjenja. Iz reagiranja lahko sklepamo, ali gre za prijetno doživetje.« 

(Ribič Hederih, 2003, str. 25).  

 

Čustva se razvijajo z zorenjem in učenjem. Za razvoj čustev sta pomembni dve vrsti 

učenja: učenje s posnemanjem (modelno učenje) in učenje s pogojevanjem. Otroci 

posnemajo starše, vrstnike, ki jim pomenijo vzor, junake iz risank, knjig. Otrok opazuje, 

kakšen odnos imajo starši in kako se odzivajo. Če reagirajo s strahom, jezo itd. v 

situacijah, kjer je prisoten tudi otrok, ki jih lahko opazuje, lahko tako vedenje sprejme za 
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svojega. V podobnih situacijah bo tudi sam doživljal podobna čustva (Ribič Hederih, 

2003).  

 

»Na otrokov čustveni razvoj vplivajo različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in 

pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi ter otrokova samodejavnost.« (Pišot in Planinšec, 

2005, str. 27)  

 

Otroci že v zgodnjem otroštvu začnejo nadzorovati svoje čustveno doživljanje in izražanje, 

ki poteka vse bolj uravnovešeno in socialno sprejemljivo. Vse več je dražljajev, ki pri 

otrocih vzbudijo čustvo veselja, spremljajo pa jih smeh in splošna sprostitev celega telesa 

ter intenzivni gibalni odzivi (Marjanovič, Umek in Zupančič, 2004). 

2.1.6 Cilji motoričnega razvoja otrok 

V Kurikulumu (1999) so za gibalno področje opredeljeni cilji motoričnega razvoja otrok v 

treh sklopih: 

 

 Cilji z vidika razvoja gibalnih sposobnosti 

 

- »Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežje, 

- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

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

- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti.« (Bahovec idr., 

1999, str. 26) 

 

 Cilji z vidika ustvarjanja različnih znanj 

Otroci sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki …), učijo se zavedanja 

prostora, spoznavajo različne položaje, s pomočjo elementarnih iger razvijajo gibalne 

koncepte in usvajajo različna gibanja z žogo, usvajajo osnove plavanja, vožnje s kolesom, 

rolanja, smučanja. Spoznavajo in usvajajo osnovne prvine ljudskih, rajalnih in drugih iger. 
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 Čustveno-socialni cilji 

Otroke uvajamo v igre, ki zahtevajo upoštevanje dogovorjenih pravil. Spoznavajo pomen 

sodelovanja v igralni skupini in pomen športnega obnašanja. Spoznavajo in usvajajo 

pomen osebne higiene ter se seznanijo z oblačili, namenjenimi gibalnimi dejavnostmi. 

Spoznavajo vlogo narave za gibanje in pomena varnosti, ki je potrebna pri izvajanju 

gibalnih dejavnosti.  

 

Ker je gibanje zelo povezano z ostalimi vzgojnimi področji, so pomembni tudi cilji, ki jih 

Kurikulum opredeljuje kot globalne cilje s področja dejavnosti gibanja:  

- omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok, 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,  

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

 

2.2 IGRA  

Igra že od davnine predstavlja eno od sredstev, s pomočjo katerega so naši predniki 

spoznavali načine, kako preživeti in kako si popestriti življenje. V človekovi znanosti in 

miselnosti zavzema igra pomembno mesto, saj predstavlja najstarejši način vzgoje otrok in 

njihove priprave za življenje. Odrasli so prenašali svoje življenjske izkušnje na potomce, 

pri čemer je bilo posnemanje vsakdanjih opravil sestavni del vzgoje. Otroci pa niso tako 

sposobni kot odrasli, zato so dejavnosti prilagodili svojim sposobnostim in svojemu 

dojemanju, kar je privedlo do aktivnosti, ki jo danes imenujemo igra. Ker dejavnost ni bila 

več tesno povezana s preživetjem, je pridobila tudi navdih zabavnosti, tekmovalni duh pa 

se je kot dejavnik vsakega napredka ohranil tudi pri tem »delu«. Igra zato ni bila samo 

zabava in nepotrebno tratenje časa, temveč priprava ali nekakšen trening za življenje. Z 

lovljenjem in skrivanjem so se pripravili za lov na živali, za samozaščito; z borenjem in 
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metanjem so pridobivali izkušnje za pravi boj s sovražnimi skupinam; s plezanjem in 

skakanjem so se privajali na nabiranje hrane ter se tako skozi igro, v katero so bile 

vključene navedene elementarne oblike gibanj, usposabljali vse do zrelih let. Vzporedno z 

razvojem človeka in družbe se je razvijala tudi igra ter se prilagajala potrebam in zahtevam 

časa. Njena vloga pa je bila vedno odvisna od ekonomskih pogojev, ravni kulture in 

razumevanja iger kot potrebne sestavine vsakdanjega življenja (Pistotnik, 1995).  

 

Krevsel (2008) v splošnem deli otroške igre v tri velike skupine, in sicer ustvarjalne, 

elementarne in športne igre. Ustvarjalne igre so tiste, ki se pojavijo prve. So različne, avtor 

pa dodaja, da so med njimi najpomembnejše konstrukcijske, pri katerih otroci gradijo, 

konstruirajo ter ustvarjajo. Različna osnovna gibanja, kot so tek, skoki, meti in druge 

oblike gibanja, so tista, ki sestavljajo vsebino elementarnih iger. Športne igre imajo pravila 

igre, ki so točno definirana in jih morajo na uradnih tekmah vsi udeleženci poznati ter jih 

spoštovati. 

 

»Igra je priprava na življenje. Otroci z njo eksperimentirajo in prevzemajo nadzor nad 

lastnim življenjem – igra je vzgoja. Je spontana dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi lastnega 

zadovoljstva. Otrok se od začetka življenja sam od sebe loteva dejavnosti, ki postaja 

čedalje bolj sistematična in ustvarjalna, torej vse bolj podobna delu.« (Tomšič Čerkez in 

Zupančič, 2011, str. 14) 

 

V današnjem času, ko pridobitve civilizacije po eni strani odmikajo človeka od narave in 

od aktivnosti, ki so bile nekoč nujne za preživetje, so igre izgubile svoj pomen, človek pa 

se je gibalno polenil. Po drugi strani pa mu sodobna tehnologija dela omogoča vedno več 

prostega časa za svobodne dejavnosti, zdravstvena ozaveščenost, ki se prebuja pri ljudeh, 

pa vodi človeka spet k intenzivnejšemu gibanju v naravi, zato pridobivajo igre novo 

vrednost in veljavo. Ne toliko kot sredstvo treninga za življenje, temveč kot sredstvo za 

razvedrilo ter ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. Še vedno pa imajo tudi uporabno 

vrednost kot sredstvo vzgoje in učenja, vendar ne več za preživetje, temveč za kvalitetnejše 

življenje. Tako ima igra še vedno pomembno vlogo pri razvoju otroka v celostno, 

harmonično in ustvarjalno osebnost. Za igro otrok razvija svoje telesne sposobnosti in 

duševne razsežnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju, hkrati pa je igra pomembna tudi za 

socializacijo, saj otroka postopno navaja na življenje v skupnosti (Pistotnik, 1995). 
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Psihologi skušajo pojasniti njen smisel na različne načine. Nekateri mislijo, da se otrok 

igra zaradi presežka moči in telesne energije v sebi. Drugi domnevajo, da otrok nezavedno 

ponavlja v igri ves svoj razvoj človeštva. Obstaja mnenje, da otrok v igri tudi sprošča 

čustveno napetost. Ni dvoma, da je igra zelo koristna za otroka, ne glede na teoretično 

mnenje o njenem smotru. Igra precej vpliva na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove 

inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, potem na otrokovo čustveno življenje in na 

njegov razvoj v družbeno bitje. V igri spoznava tudi fizično okolje in pravila, ki vladajo v 

njem. Na podlagi pridobljenih izkušenj ustvarja pojme, uči se mišljenja in poskuša reševati 

probleme, s katerimi se srečuje (Klemen, 2010).  

 

Otroške igre imajo kot sredstvo vzgoje vrsto oblik, med drugim tudi aktivnost, 

samostojnost, kolektivnost, delovanje, neprestana spremenljivost delovanja, ustvarjalnost, 

sožitje itd. (Krevsel, 2008).  

 

Pistotnik (1995) pravi, da je igra svobodno izbrana psihofizična dejavnost, pri kateri ne 

moremo poteka vnaprej predvideti. Dejavnost se uresničuje v mejah, določenih glede na 

čas, prostor ter pravila. Motivacija zanjo je dosežena z zadovoljstvom samoizražanja in s 

prisotnostjo, ki jo zagotavlja udeležba v njej, saj premagovanje vedno novih navideznih 

preprek omogoča spontano in ustvarjalno potrjevanje lastne osebnosti.  

 

Glede na različna merila (značilnosti igre, uporabnost ipd.) igre danes delimo v več skupin, 

izmed katerih so nekatere našle svoj prostor tudi v športu (Pistotnik, 1995).   

 

Razlog za igro je sicer lahko sprva zunanji, a reakcija (torej igra) je vedno notranja 

(Guilbaud, 2003). Ružič in Buzetova (2011) dodajata, da v vsaki igri zasledimo potrebe po 

spreminjanju in vplivanju na okolje. 
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2.2.1 Pomen igre za otroka  

Beseda igra je povezana z besedama otrok in otroštvo. Splošno se pojem igra nanaša na 

vsako aktivnost, ki se je loti posameznik zaradi nekega zadovoljstva, ki ga otrok pri tem 

doživlja. 

 

 

Slika 1: Igra otroka je pomemben dejavnik 

 

Igra je podrejena tudi razvojni stopnji otroka, kar zadeva duševni in telesni razvoj. Pri 

vsakem starostnem obdobju otroka ima igrača svojevrsten oziroma drugačen pomen. 

Otroku v prvih treh letih življenja znatno narašča število igrač, nato pa začne upadati. Z 

odraščanjem se krajša čas igranja, zanimive pa postanejo druge reči. Igra s starostjo postaja 

vedno bolj formalna, spontanost začne izginjati in telesna dejavnost, ki je pri igri otrok do 

tretjega leta starosti še bistvena, upada (Videmšek, 2003).  

 

Marjanovič Umek (2011) meni, da je igra dejavnost, v kateri se spontano prepletajo 

različna področja otrokovega razvoja – od gibalnega do čustvenega in socialnega.  

 

»Način igranja je v veliki meri odvisen od otrokove starosti oz. njegove razvojne stopnje 

kot tudi od pripomočkov, ki do neke mere opredeljuje vsebino igre. Ker je igra odsev 

otrokovega upornega iskanja, radovednosti, otrok ni zadovoljen le z že obstoječimi idejami 

v igri, ampak išče nove načine, kako obogatiti igro, in nas s tem tudi spodbuja, da vedno 

znova prilagaja pravila igre nepredvidenim situacijam. Otrokova igra je namreč neizčrpen 
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vir raznovrstnih idej in možnosti, ki jih verjetno ne bomo nikoli izčrpali.« (Videmšek, 

2003, str. 49) 

2.2.2 Igra in ustvarjalnost 

Igra pomeni otroku veliko več kot le ukvarjanje z igračo oz. drugim pripomočkom. Malček 

mimogrede v svoji domišljiji spremeni določen predmet in mu podeli drugo 

funkcionalnost. Otok v igri spretno združuje zabavo, sprostitev, opazovanje, razmišljanje, 

odkrivanje, spoznavanje, delo in učenje (Videmšek, 2003).  

Odnos otroka do sveta v obdobju zgodnjega otroštva in tudi kasneje se najbolj naravno 

razvija skozi igro. Ta je za otroka izredno resna dejavnost, malokrat pa jo kot tako jemljejo 

odrasli. Otrok v svoji izredni domišljiji najde razlog in vzrok za igro v najrazličnejših 

trenutkih, z najrazličnejšimi predmeti in v najrazličnejših okoljih. Tako spoznava materiale 

in njihove odnose do okolja: pesek, ki večkrat, na žalost staršev, otroku pomeni najljubši 

kotiček na dvorišču, mlaka, luža ali vedro vode, v katerem se lahko zgodi veliko zanimivih 

reči, bližnji hribček, poraščen s travo, po katerem v novih hlačah tako lepo drsi navzdol, pa 

sneg, ki je sicer mrzel in moker, toda za igro tako zanimiv. Kako šele drsi na ledu pa v 

blatu ... Skozi najrazličnejše igre otrok ugotavlja in spoznava, kaj vse se v specifičnem 

okolju lahko dogaja in, med drugimi, kako se lahko giblje na različnih podlagah in v 

specifičnem okolju. Starostno določiti, kdaj začeti, kdaj otroku ponuditi določene gibalne 

vsebine, je težko.  

 

Osnovno vodilo pri delu z najmlajšimi je: otrok se sam uči gibanja in mi ga ne poučujemo 

izvedbe ali tehnike. V temeljni gibalni fazi so najpogostejši rezultati pravzaprav navade (ki 

nastajajo spontano in izhajajo iz notranje potrebe), ko pa gre za spretnosti, govorimo o 

zavestnem spreminjanju gibanja s ciljem uspeti pravilno ponoviti oz. pravilno usvojiti neko 

gibanje.  

Otrok se bo pod vodstvom dobrega učitelja srečeval z različnimi vplivi in situacijami, v 

katerih bo morda doživel celo več, kot bi mu pomenilo usvojiti določeno spretnost. V igri 

in skupini bo razvijal odnose in realiziral najrazličnejše potrebe, in vse to na sproščen, 

nevsiljiv način ter na svežem zraku. Ti principi so izredno pomembni, toda, žal, prevečkrat 

zapostavljeni (Pišot in Jelovčan, 2006). 
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»Se ne igramo, ker smo otroci, ampak imamo otroštvo zato, da bi se igrali.« 

 (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 40) 

2.2.3 Metoda igre 

 »Otrok se uči skozi igro. Vsaka otrokova igra vsebuje gibanje. Vsak gib pa je učenje.« 

(Cemič in Gregorc, 2013, str. 125) 

 

Igra je v Kurikulu za vrtce (Bahovec, 1999, str. 19) namreč opredeljena kot »tista 

dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. V igri 

se v otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za 

razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno 

utemeljeno.« 

 

Razlog za igro vedno pripisujemo notranji pobudi. Ta pa je hkrati tudi tista, ki otroka v 

predšolskem obdobju edina usmerja v gibanje (v temeljni gibalni fazi (Cemič, 1997) 

prihaja tudi pobuda za gibanje vedno iz otroka). Gibanje je torej hkrati element in pobuda 

vsake igre, ki se torej lahko realizira edino skozi gibanje.  

 

Splošne sprejete definicije igre pogosto zavajajo njihove uporabnike v napačno 

razumevanje. Spontana igra je tista, ki izvira iz otroka, se v njem prebudi in je otrok zanjo 

notranje motiviran. Na ta način je njegova pozornost dolgotrajna in vztrajanje v izbrani 

dejavnosti je pogosto daljše kot pri drugih usmerjenih dejavnostih (Cemič in Gregorc, 

2013).  

 

Metoda igre je tista, ki daje otroku popolno svobodo. Tu govorimo o učenju prek igre in 

igrivo postavljenega okolja. Vzgojitelj mora tu 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 in različne zaključke (Cemič in 

Gregorc, 2013).  

 

Batistič Zorec (2002) trdi, da je igra spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v 

različnih obdobjih človekovega življenja, in ne le v otroštvu.  
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Potreba po gibanju in igri je primarna otrokova potreba. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, 

noge in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si 

samozaupanje in samozavest (Bahovec idr., 1999).  

 

Otrok pojem »igra« v sebi sprejema kot dejavnost, ki se zgodi popolnoma spontano. Samo 

gibanje nima določenega namena, obenem pa ohranja svoj čar. To so npr. različne igre 

posnemanja, igre zaznavanja, igre vlog, grajenja sveta iz različnih materialov … vse pa so 

izrednega pomena za otrokov razvoj. Otrok skozi igro lahko raziskuje tudi realnost, si 

ustvarja pravila obnašanja, simulira svet odraslih in sprošča svojo napetost. Skozi igro 

spoznava tudi samega sebe, svoje telo, ki se ga zave v odnosu do okolja, ki ga raziskuje in 

postopoma osvaja. Vključuje vse svoje sposobnosti raziskovanja, ustvarjalnosti in 

kreativnosti ter istočasno izkazuje svoje tendence in notranje potrebe. Vse to pa se dogaja 

skozi neko aktivnost, ki otroku zagotavlja veselje, kajti igra se v otroku rodi zaradi veselja 

do igranja, in to je tudi pravo bistvo njenega izvora. 

2.2.4 Elementarne gibalne igre 

Kadar govorimo o elementarnih igrah, mislimo predvsem na skupinske igre, v katerih se 

otrok premika z naravnimi oblikami gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, skoki, poskoki 

…).  

Elementarne igre potekajo po nekem ustaljenem redu, s spremembami, ki jih lahko 

vpeljujeta vzgojitelj ali otrok. Na splošno pa velja, da so enostavne, preproste in otrokom 

hitro razumljive. V šolskem obdobju se elementarne igre prelevijo v športne igre, kjer je 

vedno prisoten element tekmovanja (Umek, 2001).  

 

V športni vzgoji oz. v športu nasploh predstavljajo najpomembnejše sredstvo, s pomočjo 

katerega lahko vadeči igraje in sproščeno razvijajo svoje motorične sposobnosti (moč, 

hitrost, koordinacijo, natančnost, ravnotežje) ter se seznanjajo z različnimi motoričnimi 

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

predstavlja dobro osnovo za njihov telesni razvoj ter poznejše učenje in delo. Elementarne 

igre so tudi pomembno sredstvo vzgoje in socializacije vadečih, saj lahko z njihovo 

pomočjo pomagamo posamezniku pri vključevanju v družbo ter pri usmerjanju njegovega 

čustvovanja in obnašanja v različnih okoliščinah (Pistotnik, 1995).  
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Elementarne igre Pistotnik (2004) opredeljuje kot nadgradnjo naravnih oblik gibanja oz. 

kot igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja oz. motorike z možnostjo 

prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam. Le-te predstavljajo najpomembnejše 

sredstvo za sproščen in neagresiven razvoj motoričnih sposobnosti ter pridobivanje 

gibalnih spretnosti. Vadeče seznanjajo z različnimi motoričnimi informacijami (elementi 

tehnike in taktike različnih športov, posamična gibanja ipd.), kar predstavlja dobro osnovo 

za njihov telesni razvoj ter poznejše učenje in delo. Elementarne igre so tudi pomembno 

sredstvo vzgoje in socializacije, ker lahko z njihovo pomočjo posamezniku omogočijo 

lažje vključevanje v družbo, uravnavanje njegovega obnašanja in čustvovanja v različnih 

življenjskih okoliščinah. Po vsebini in zahtevnosti so najenostavnejše igre za otroke in 

njim hitro razumljive. Elementarne igre v uvodnem delu vadbene enote so namenjene 

ogrevanju ter psihični in fizični pripravi za nadaljnje delo. Priporočljivo je, da so igre čim 

bolj zabavne in živahne ter da vadeče čim bolj motivirajo za aktivnosti v glavnem delu 

vadbe. Med te igre spadajo različne oblike lovljenj, skupinski teki z izmenjavo mest in 

tekalne igre.  

 

Ko izbiramo elementarne igre, pa moramo, ob upoštevanju izbranega cilja, razmisliti še o 

starosti, spolu in številu vadečih ter o igralnih razmerah, v katerih bo igra potekala. 

Različna starostna stopnja vadečih zahteva različne obremenitve (Pistotnik, 2004).  

 

Samo dobro izbrana, nadzorovana ter vodena elementarna igra lahko postane uporabno 

vzgojno in poučno praktično (utilitarno) sredstvo v športu. Že z ustrezno izbiro igre lahko 

zadovoljimo eno od načel postopne obremenitve, saj s prehajanjem od manj zahtevnih k 

zahtevnejšim igram (glede motorike, glede intelektualnih zahtev ipd.) omogočimo 

vadečemu postopno dograjevanje znanja in sposobnosti. Ravno tako poskušamo doseči 

podobne učinke s spreminjanjem igralne površine, velikosti igrišča, števila vadečih, oblike 

gibanja ali časa trajanja oz. števila ponovitev igre. Vedno pa se moramo zavedati, da ima 

poleg zadovoljitve zahtev s področja motorike igra tudi nalogo vzgajati. Med igro se 

namreč ustvarjajo različne situacije, v katerih lahko delujemo vzgojno, naj bo to v zvezi s 

spoštovanjem pravil, z obvladovanjem pretirane agresivnosti ali z razvijanjem tovarištva 

(Pistotnik, 1995).  
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Vendar igra ne vzgaja sama po sebi, vzgaja pedagog, ki je igro izbral in ustrezno vodil. 

Zato pedagog ne more biti le nemi opazovalec dogajanja na igrišču, temveč aktivni 

dejavnik, ki posega v igro in jo usmerja v želeni smeri (Pistotnik 1995).  

 

Pistotnik (1995) pravi: »Za igro nismo nikoli prestari.«  

 

Elementarne igre predstavljajo najpomembnejše sredstvo za sproščanje in neagresiven 

razvoj gibalnih sposobnosti ter pridobivanje gibalnih spretnosti. Elementarne igre so tudi 

pomembno sredstvo vzgoje in socializacije vadečih, saj se z njihovo pomočjo posamezniku 

omogoči lažje vključevanje v družbo ter uravnavanje novega obnašanja in čustvovanja v 

različnih življenjskih okoliščinah (Pišot in Jelovčan, 2006).   

2.2.4.1 Pomen elementarnih gibanj 

Pri razvoju in vzgajanju otroka skozi gibalno dejavnost imata izreden pomen spoznavanje 

in usvajanje različnih načinov gibanja, ko so v večini filogenetsko pogojeni. Gibanja, kot 

so plavanje, smučanje, drsanje idr., pa so zaradi svojih posebnosti in prostora dogajanja 

specifična, vendar tudi zelo pomembna. Prva so prirojena in se bodo prej ali slej pojavila 

(vsak otrok bo shodil, stekel in se plazil ali plezal), drugih, ontogenetsko (z razvojem 

posameznika) pogojenih pa se mora človek naučiti. Zato je uvrščanje teh vsebin v delo z 

otrokom samoumevno in – lahko bi rekli – tudi življenjsko pomembno (Pišot in Jelovčan, 

2006).  

 

»Tako kot je npr. plavanje način gibanja v vodi, je smučanje eden od načinov gibanja na 

snegu.« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 20)  

 

Poleg številnih drugih radosti, ki jih otrok doživlja in spoznava na snegu, usvoji tudi 

specifičen način gibanja, ki predstavlja pomemben prispevek k njegovi motorični 

učinkovitosti (Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

Ker so osnovna gibanja (osnovni gibalni vzorci) tako otroku kot odraslemu začetniku 

razvojno najbližja, jih je smiselno vključiti v naše delo in na njih graditi. Naj predstavljajo 

osnovo in podlago na poti k usvajanju sestavljenih in zahtevnejših gibanj (gibalnih 
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stereotipov). Tega ne smemo pozabiti predvsem pri izboru vaj in nalog v fazi prilagajanja 

na aktivnost in pri učenju enostavnejših gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006). 

2.2.4.2 Značilnosti elementarnih iger 

Elementarne igre so igre, ki vključujejo naravne oblike gibanj in v katerih imamo možnost 

prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam. Njihove skupne značilnosti so: 

- vsebujejo preprosta gibanja, 

- pravila so preprosta, niso natančno določena, lahko jih spreminjamo in prilagajamo 

trenutnim potrebam (razvojni stopnji otrok, znanju, razpoloženju, velikosti prostora 

…), 

- igralni prostor je lahko različen, 

- mere igrišča niso natančno določene, zato jih lahko prilagajamo številu otrok in 

cilju, ki ga želimo doseči, 

- število otrok in njihove vloge v igri se lahko poljubno spreminjajo,  

- igralni čas ni predpisan, uravnavamo ga po razpoloženju otrok in njihovih željah, 

- igralni pripomočki niso standardizirani, nadomestimo jih lahko z improviziranimi 

sredstvi. 

2.2.4.3 Cilji, ki jih uresničujemo z elementarnimi igrami 

Elementarnih iger ne izbiramo samo zaradi igre in zabave, ki jo zagotavlja, ampak z vsako 

izbrano igro uresničujemo cilje, ki jih želimo doseči. Cilji se razlikujejo glede na dele 

vadbene enote: v pripravljalnem delu otroke pripravimo na glavni del, kar pomeni, da za ta 

del vadbene enote izberemo živahne igre, s katerimi otroke ogrejemo ter psihično in 

telesno pripravimo na izbrano dejavnost. Glavni del vadbene enote je namenjen 

pridobivanju novih gibalnih znanj, njihovemu utrjevanju, razvoju gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti, razvijanju sodelovanja v skupini, vztrajnosti, spoštovanju dogovorjenih pravil 

itd. Po potrebi vključimo v vadbeno enoto tudi sklepni del, v katerem izberemo bolj 

umirjene igre, s katerimi otroke po večjih naporih v glavnem delu vadbene enote telesno in 

duševno umirimo (Videmšek idr., 2002). 
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Pri elementarnih igrah v predšolskem obdobju moramo biti pozorni pri njihovi uporabi. 

Uporabljamo jih tako v temeljni kot gibalni fazi. Igre pogosto prilagajamo glede na 

značilnosti in sposobnosti otrok. Velikokrat pa so kršena načela Kurikula, kot so načelo 

nazornosti, načelo tekmovalnosti, načelo postopne obremenitve, istočasne aktivnosti ipd. 

2.2.5 Didaktične gibalne igre 

Strinjamo se z dejstvom, da kvalitetna didaktika in metodika smučanja iščeta svoja 

izhodišča v značilnostih in potrebah uporabnika. Ker je uporabnik v našem primeru 

predšolski otrok, moramo izhajati iz značilnosti in potreb specifik razvoja otroka in 

ugotoviti, kakšen način dela bi bil za to obdobje najprimernejši.  

 

Didaktična gibalna igra je dejavnost, ki celostno vpliva na otroka, zagotavlja nadgradnjo 

njegovih predhodnih izkušenj in z množico kompleksnih (sestavljenih iz različnih gibanj) 

in problemsko zastavljenih (otrok poskuša sam priti do rešitve) gibalnih nalog spodbuja 

spoznavno angažiranje otroka. Njena temeljna značilnost je, da svoje specifične vsebinske 

značilnosti išče v razvojnih posebnostih otroka, ker iz njega izhaja. Pri tem deluje 

popolnoma nevsiljivo, saj zagotavlja zadovoljevanje otrokovih čustvenih in socialnih 

potreb.  

 

Didaktična gibalna igra tako zagotavlja tudi potrebo po emocionalnem in socialnem 

učenju. Emocionalno učenje poteka, dokler je čustvena vez z obravnavano vsebino 

vzpostavljena, ko je ta prekinjena, nastopi naveličanost, otrokova pozornost se preusmeri 

in ne sprejema več informacij. Primerno izbrane igre bodo otroka prav gotovo dovolj 

čustveno angažirale. Obstaja pa nevarnost negativne podkrepitve, do katere lahko pride 

zaradi strahu, občutka nesposobnosti, odsotnosti povratne informacije (rezultat igre). Zato 

je pomembno, da je kot sredstvo v rokah dobrega pedagoga (Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

Potrebo po socialnem učenju pa zagotovimo tako, da omogočimo otroku, da se uči v in na 

skupini, in sicer kot del skupine v igralni situaciji, kjer bo s svojim prispevkom vplival na 

izid igre, ter kot opazovalec sebe in vrstnikov v realizacij pravil igre, med katerimi so 

posamezne vloge določene ali izbrane. Skupina otrok je v določenem obdobju otrokovega 

razvoja najpomembnejši vodnik znotraj izbrane gibalne aktivnosti.  
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Velika verjetnost igre je tudi njen spoznavni vidik. Tako kot celostno poteka vpliv skozi 

igro na otroka in njegov razvoj, nam tudi igra ponuja povratne informacije o celostnem 

psihosomatskem statusu otroka. V sproščenem vzdušju lahko spoznavamo otrokov značaj, 

njegove spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti in lastnosti ter še veliko drugega, če 

le znamo opazovati. Od učitelja to zahteva dobro poznavanje otrok in njegovih posebnosti, 

jasnost idej in ciljev ter veliko strokovnega znanja odraslega, ki otroka pri igri nevsiljivo 

usmerja. Na podlagi teh in sprotnih informacij bo učitelj lahko izbiral igro ter jo po potrebi 

spreminjal in prilagajal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

      KOREKCIJA 

 

 

 

 

(Pišot in Jelovčan, 2006, str. 44) 
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Slika 2: Izbira igre za dosego učiteljevega cilja 
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Kot smo že omenili, je otrokov cilj (ki ga usmerja v dejavnost) pri aktivnosti na snegu vse 

prej kot dejstvo, da bi se želel naučiti smučanja. Posredno si morda nekoliko starejši otroci 

tega tudi želijo, toda ob posameznih vajah, igrah ali nalogah je vodilo trenutno konkretni 

cilj: uloviti, skočiti dlje, ne biti ulovljen, smučati kot letalo, poskakovati kot kobilica, voziti 

avto, pretakati tekočino ... Didaktična gibalna igra, ki se lahko prepleta tudi z igro vlog, se 

pri otroku sproži in v okviru določenih pravil odvija zaradi teh zelo enostavnih ciljev. Tako 

zelo so enostavni in navidezno skromni, da odrasli na njih največkrat pozabimo in 

postavimo v ospredje za nas konkretne in edine pomembne cilje, kot sta usvajanje znanj in 

razvoj sposobnosti (koordinacije, ravnotežja, pridobivanje občutka nastavka robnika, 

razbremenjevanje, prenos težišča ...).  

 

To so učiteljevi cilji, ki jih mora dosegati, saj ga do njih obvezuje lastno poslanstvo, vendar 

pa so otroku še zelo daleč in nerazumljivi (Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

Didaktična igra je lahko učna metoda, ki omogoča ustrezen razvoj vseh dimenzij 

psihosomatičnega statusa, sposobnosti in znanj. Njena temeljna značilnost pa je v tem, da 

svoje specifične vsebinske značilnosti išče v otroški igri v širšem pomenu besede in otroku, 

ker iz njega izhaja.  

 

»V želji po doseganju otrokovega cilja učitelj izbere vsebino - igro, ki bo pri otroku 

spodbudila tako gibalno aktivnost, da bo ob hkratnem zadovoljevanju svojih potreb 

posredno dosegal učiteljev cilj. Na podlagi povratnih informacij bo učitelj, po potrebi, s 

spremembo pravil, prostora, načina gibanja ali vsebine igre, igro spreminjal in usmerjal za 

doseganje otrokovega in svojega cilja. Pri tem je otrokov cilj vseskozi primaren.« (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 45)  

 

Pri didaktični gibalni igri, s katero želimo otroka pripeljati do določenega cilja, je učitelj 

tisti, ki mora cilj do podrobnosti poznati. Le tako bo lahko z improvizirano ustvarjalno igro 

omogočil, da bo tudi otrok usvojil določena znanja in razvil sposobnosti, torej prišel do 

zastavljenega cilja. 
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»Kdo bo prvi pri velikem drevesu? Kako je šlo lepo po hribčku navzdol, pa še malo 

zavijem, na kuclju poskočim … Ulovi me! Ali zmoreš ti tako? Poskusi še to!« To je 

otrokov dialog. 

»Smuči razklenjene, teža na notranjem robniku spodnje smučke, roke v funkciji vboda 

palice …« Cilj, ki ga mora učitelj podrobno poznati in obvladati. To je pogoj, ne pa tudi 

zagotovilo, da bo lahko tudi otroka pripeljal do cilja in kvalitetnega znanja (Pišot in 

Jelovčan, 2006). 

2.2.5.1 Didaktične gibalne igre v predšolskem obdobju 

Didaktika je termin, rezerviran za športno gibalno fazo. V tem obdobju otroci posamezne 

oblike gibanja izpopolnjujejo, mnogo novih pa usvajajo. Če jim okolje to omogoča, je 

običajno to predvsem spontano. 

Cilj didaktičnih iger je otroku ponuditi možnost, da prek igre usvoji določeno znanje. 

Potek didaktičnih iger urejajo pravila. Cilj je pogosto tekmovalni, končni, ni razvojni in 

procesni. Učitelj mora poznati cilj do potankosti, tudi način, kako bo to izvedel.  

 

Pravila morajo biti prilagojena predvsem otrokovim zmožnostim in njihovim značilnostim. 

Prelahka pravila so za otroke nezanimiva, pretežka pravila pa jim onemogočajo izvedbo. 

Pri pravilih, ki presegajo otrokove zmožnosti, otrok izgubi veselje do igre. Če je naloga 

zelo zahtevna, potem jo povežemo z manj zahtevnimi pravili in obratno. 

Didaktične igre uporabljamo, da bi spodbudili miselno aktivnost otrok – analizo, sintezo 

ter abstrahiranje, vzbuditi pa jim želimo tudi domišljijo. Didaktične igre so primeren način 

utrjevanja znanja in izkušenj, ki smo jih pridobili (Šiška, 2012).  

 

Pri metodi igre je ta cilj razvojno procesni, ni dokončni in pušča več odprtosti kot pri 

didaktični gibalni igri.  

Cilj, ki smo si ga zastavili, je bil že vnaprej določen. Pri didaktično gibalni igri otrok ni 

tako samostojen kot pri običajni igri (Klemen, 2010). 
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Bistvena razlika med metodo igre in didaktično gibalno igro je v celostnem načrtovanju. 

Metodo igre načrtujemo kot glavni del igre, ki se vsebinsko povezuje z uvodom in 

zaključkom ter v glavnem delu otroci z možnostjo izbire rešujejo »vsebinski problem« 

(npr. pomagajo neki živali, raznašajo pisma, iščejo skriti zaklad ipd.), didaktična gibalna 

igra je lahko ideja za načrtovanje celostne podobe npr. smučarskega dne, tečaja, tedna … 

in se nato vsebinsko navezuje na projekt, ki teče v vrtcu. 

2.3 KURIKULARNA NAČELA  

Načela vodita učitelj in vzgojitelj pri učnem delu, da uspešno uresniči svoje naloge. 

Izvajajo se na podlagi objektivne spoznavne zakonitosti (Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

V Metodiki telesne vzgoje (1990) Rajtmajer navaja didaktična načela, ki ustrezajo 

značilnostim predšolskih otrok (načelo primernosti in akceleracije; načelo individualnosti; 

načelo interesa, doživljajev in motivacije; načelo vodenja; načelo socializacije; načelo 

sistematičnosti in postopnosti; načelo nazornosti; načelo povezanosti gibalnega razvoja 

otroka z njegovim spoznavnim, čustvenim in socialnim razvojem). V 23 letih so se načela 

spreminjala, skupaj s spremembami Kurikula za vrtce (načelo demokratičnosti in 

pluralizma; načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 

strokovnih delavcev v vrtcu; načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki 

ter načelo multikulturalizma; načelo omogočanja izbire in drugačnosti; načelo spoštovanja 

zasebnosti in intimnosti; načelo uravnoteženosti; načelo strokovne utemeljenosti kurikula; 

načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; načelo horizontalne povezanosti; načelo 

vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete; načelo sodelovanja s starši; načelo 

sodelovanja z okoljem; načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 

strokovnega izpopolnjevanja; načelo kritičnega vrednotenja; načelo razvojno-procesnega 

pristopa; načelo aktivnega učenja in zagotavljanja verbalizacije in drugih načinov 

izražanja). 

 

Berus (2013) v diplomskem delu opredeli le nekatera načela, za katera ocenjujemo, da so 

še posebej primerna za učitelja smučanja.  
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 Načelo primernosti in akceleracije 

Razvoj gibalnih sposobnosti otrok od dojenčka do konca predšolskega obdobja je zelo 

hiter. Otrok napravi namreč ogromen razvojni skok, zato moramo pri izbiri vsebin, oblik in 

metod dela upoštevati najprej načelo primernosti, kar pomeni, da prilagajamo gibalne 

dejavnosti otrokovi biološki starosti. Poleg tega moramo upoštevati tudi načelo 

akceleracije, kar pomeni, da smo pri izbiri gibalnih dejavnosti nekoliko pred resnično 

stopnjo otrokovega razvoja. 

 Načelo individualnosti  

V predšolskem obdobju pri gibalnih dejavnostih dajemo velik poudarek individualnemu 

izražanju otroka. Gibalna naloga postane sredstvo za individualno reševanje gibalnih 

vzorcev. Da pa bi lahko spremljali individualno odzivnost otrok v konkretnih gibalnih 

okoliščinah, moramo zbrati o otroku čim več informacij, preučevati njegove odzive, 

pomagati vsakemu otroku, še posebej tistim, ki zaostajajo v razvoju za povprečjem, in 

tistim, ki prehitevajo, ter imeti nadzor nad napredovanjem gibalnih in drugih sposobnosti 

ter značilnosti (Videmšek in Visinski, 2001). Vse to lahko storimo le, če jim pustimo 

izražati se na njim lasten način in hkrati poskrbimo za celovito aktivnost vseh. Odgovor na 

to je metoda igre, poligona in postaj po načelu igrivosti.  

 Načelo interesa, doživljajev in motivacije 

Interes je težnja otroka, da se pozitivno odzove na izzive okolja ... Pri gibanju je še posebej 

pomembna čustvena naravnanost, saj se brez nje otrok noče vključiti v gibalno aktivnost. 

Če ga bomo silili, bo otrokova pozitivna naravnanost kaj kmalu izginila in interes za neko 

aktivnost bo hitro izginil. Naloga vzgojitelja je, da z ustrezno motivacijo aktivira pozitivna 

čustva do gibalne dejavnosti. Odgovor na to je zopet metoda igre, poligona in postaj po 

načelu igrivosti. 

 Načelo vodenja 

Naloga učitelja je poleg ustreznega varstva otrok oz. učencev tudi optimalen razvoj 

učečega, razvoj gibalnih, spoznavnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti ter lastnosti. 

Znanje o vsebinah, ki jih želijo učitelji oziroma vzgojitelji podati otrokom, morajo skozi 

svoje izobraževanje čim bolje usvojiti, da omogočajo strokovni pristop k načrtovanju in 

vodenju gibalnih dejavnosti.  
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 Načelo varnosti 

Smučanje je zaradi svojih posebnosti lahko tudi nevaren ali celo zelo nevaren šport. Učitelj 

mora vedno paziti, da bo pouk potekal od začetka do konca kar se da varno. Varnost 

imamo pred očmi pri izbiri učne snovi, smučišča, pri ogrevanju. Pri tem načelu sta v veliki 

meri pomembna red in organizacija dela, saj brez njiju ni uspeha. Pri izvedbi vsakega 

elementa je potrebna ustrezna hitrost, ki mora biti v okviru varnosti.  

 Načelo socializacije 

Poleg razvijanja individualnih posebnosti pri otroku je potrebna tudi ustrezna priprava na 

življenje v nekem konkretnem družbenem okolju. V predšolskem obdobju se otroka na 

socializacijo pripravi z različnimi možnostmi. Najprimernejša je taka igra, ki otroku 

omogoča, da je v njej uspešen le, če sodeluje z otroki v skupini (npr. paketna dostava, ki 

pomeni, da morata dva skupaj odnesti en paket, saj je za enega »prenerodno« za nošenje). 

 Načelo sistematičnosti in postopnosti 

To pomeni, da znamo logično razvrščati vsebine, pri čemer upoštevamo zrelost otrok, 

njihovo gibalno predznanje, sposobnosti in značilnosti. Otroci morajo najprej usvojiti 

naravna gibanja, na katerih gradimo sestavljena, kompleksna gibanja (od bližnjega k 

oddaljenemu, od enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu, od znanega k 

neznanemu). 

 Načelo nazornosti 

To načelo temelji na čutnem doživljanju otroka pri opazovanju in izvajanju lastnega 

gibanja. Otrok v temeljni gibalni fazi še ni zmožen na podlagi demonstracije in razlage 

prenesti nekega gibanja na svoje telo, zato je to načelo vezano predvsem na nazorno 

dajanje pravil igre.  

 Načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, 

čustvenim in socialnim razvojem 

Gibanje ima v predšolski dobi pomembno integracijsko vlogo. Mlajši ko je otrok, lažje z 

ustreznimi gibanji vplivamo na pospešen razvoj drugih področij. Velik vpliv oziroma 

sprememba na enem področju vpliva na spremembo na vseh ostalih področjih (Berus, 

2013).  
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 Načelo postopne obremenitve 

Pistotnik (2003) v svojem delu navede načela, ki se uporabljajo pri elementarnih igrah pri 

postopnem povečevanju obremenitev. Ta so:  

- ustrezna izbira igre: glede na pogoje in cilje. Igre se lahko razlikujejo glede na 

zahtevnost gibanja ali glede intelektualnih zahtev; 

- spreminjanje igralne površine: igra postane zahtevnejša ali lažja, če se realizira na 

različnih podlagah, ker se s tem spremenijo gibalne zahteve (asfalt, trava, parket, 

voda, sneg …); 

- spreminjanje velikosti igrišča: spreminja se dinamika gibanja in s tem tudi 

obremenitev (manjše igrišče – krajše razdalje, večje igrišče – daljše razdalje); 

- spreminjanje števila igralcev: vpliva na večjo ali manjšo dinamiko gibanja (npr. 

večje število lovcev);  

- spreminjanje igralne motorike: povečanje obremenitve izbranih segmentov (za 

postopno obremenjevanje nog – tek, sonožni poskoki, enonožni poskoki) ali vpliv 

na druge segmente (npr. sonožni poskoki – večja obremenitev nog, zajčji poskoki – 

večja obremenitev rok);  

- spreminjanje trajanja igre oziroma števila ponavljanja igre: daljše trajanje ali večje 

število ponovitev pomeni večjo obremenitev vadečih. 

2.4 SMUČANJE 

Nedvomno je gibalna dejavnost in s tem tudi smučanje za otrokov celostni razvoj 

izrednega pomena. »Otrokovi potreba in pravica po gibanju oziroma gibalnih aktivnostih 

morata biti zagotovljeni tako v šolah, zunajšolskih dejavnostih kot tudi v prostem času, 

kjer koli otrok pač je. To moramo otroku omogočiti tudi v zimskem času, ko so igrišča 

pokrita s snegom in je temperatura nekoliko nižja. Prav z gibanjem na svežem zraku 

izdatno pripomoremo k ohranjanju in h krepitvi otrokovega zdravja in k bujenju njegove 

ljubezni do narave. Zato so vse aktivnosti v naravi v zimskem času prijetna in koristna 

poživitev. To je način, koko otroci z radostjo, veseljem in sproščenostjo na nevsiljiv način 

vzljubijo novo vrsto gibanja in se prilagodijo na nove življenjske razmere. Poleg številnih 

drugih radosti, ki jih otrok doživlja in spoznava na snegu, usvoji tudi specifičen način 

gibanja in predstavlja pomemben prispevek k njegovi motorični učinkovitosti. Zato nas 

sneg in mraz ne smeta zadržati v ogrevanih in zaprtih prostorih šol in vrtcev. Otrokom 
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organizirajmo zanimivo, sproščeno in zabavno aktivnost tudi zunaj na snegu in svežem 

zraku. Igra in snežni poligon, ki otroku pričarata poseben svet, v katerem se bo zabaval, sta 

primarna vsebina in sredstva, s katerimi pristopimo k smučarskemu opismenjevanju otrok. 

Seveda morajo biti otroci za tako aktivnost primerno telesno pripravljeni in opremljeni. Da 

je igra v vetru, dežju, snegu in mrazu neprijetna in otroka ne pritegne, je običajno zmotno 

mišljenje, ki se rodi v odraslem človeku. »Otroci so rojeni za dejavnost. Navadno ljudje 

zrastejo in to prerastejo.« Otrok bo z veseljem izrabil priložnost za aktivnost, le ponuditi 

mu jo je treba in ga primerno organizirati.« (Videmšek in Pišot, 2004, str. 16) 

2.4.1 Alpsko smučanje 

Smučanje, kot ga poznamo danes, je 

razmeroma mlada športna disciplina. 

Njeni začetki segajo na konec 

prejšnjega stoletja, ko so ljudje pričeli 

odkrivati prednosti trdnih vezi, dveh 

smučarskih palic in plužne tehnike. Če 

pa bi se poglobili v prave korenine, bi 

ugotovili, da so smuči na začetku 

ljudje uporabljali v popolnoma druge 

namene kot danes, ko    smučamo za 

rekreacijo in užitek.  

Smučanje lahko predstavimo na različne načine. Lahko je zahtevna športna aktivnost, 

lahko pa je najlepši način doživljanja zimske idile. Lahko je v službi vrhunskega 

tekmovalnega športa in promotor najrazličnejših tehnologij ter materialov, ki oblikujejo 

najsodobnejšo opremo, lahko pa je ena najlepših rekreativnih dejavnosti, s katero se seveda 

na primeren način ukvarjajo tako najmlajši kot tudi odrasli v pozni starosti. In ne nazadnje 

je lahko ena od športnih panog, ki predstavlja del folklore naroda, kar za Slovence prav 

gotovo velja (Pišot in Videmšek, 2004).   

 

Spremembe, ki jih je prinesel čas in seveda tudi splošni tehnološki razvoj, imajo vidne 

posledice v smučanju. Te se kažejo predvsem v razvoju opreme, s tem pa je neposredno 

Slika 3: Alpsko smučanje 
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povezano tudi spreminjanje smučarske tehnike. Ne glede na to, ali se je razvoj opreme 

prilagajal potrebam tehnike smučanja vrhunskih tekmovalcev ali obratno, je jasno, da so se 

v največji meri spremenile smuči (Guček in Videmšek, 2002).  

 

Alpsko smučanje je poleg tekmovalne športne zvrsti ena od najbolj množičnih zimskih 

rekreativno-razvedrilnih dejavnosti v naravi. Lahko rečemo, da je to šport za vsakogar. 

Vsak lahko uživa v belini zimske pokrajine skupaj z družino ali s prijatelji. Čustveni naboj, 

ki ga doživlja smučar ob uspešnem zavijanju po zasneženem bregu, pomeni zanj neizbrisan 

spomin. Za to, da je zavijanje uspešno, varno in zabavno, pa ljudje potrebujejo ustrezno 

znanje in opremo.   

2.4.2 Smučanje gibalno oviranih otrok  

Med gibalno ovirane otroke sodijo otroci z različnimi poškodbami (okvarami) in obolenji 

osrednjega živčevja ter na drugi strani s poškodbami anomalijami rok in/ali nog in obolenji 

perifernega gibalnega aparata.  

 

Poškodbe ali obolenja so lahko prirojena, zgodnja, ki nastanejo pred porodom, ob njem ali 

po porodu. Sem prištevamo cerebralno paralizo spino bifido (s hidrocefalusom), živčno-

mišične bolezni, artrogripozo, deformacije hrbtenice, prirojene anomalije rok in/ali nog.  

 

Do poškodbe/bolezni lahko pride tudi kasneje v otroštvu. Sem sodijo nezgodna možganska 

poškodba, možganska kap, vnetje osrednjega živčevja (encefalitis), stanje po operaciji 

tumorjev možganov, poškodbe ali bolezni hrbtenjače (Filipčič, 2014). 

 

Gibalno ovirane otroke opredeljujemo kot: 

- lažje gibalno ovirane otroke,  

- zmerno gibalno ovirane otroke, 

- težje gibalno ovirane otroke, 

- težko gibalno ovirane otroke (Filipčič, 2014). 
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Vse otrokovo gibanje se je nekoč pojmovalo kot nekaj samoumevnega. Današnji čas 

spreminja to pojmovanje in močno poudarja vrednost gibanja pri otroku, saj je 

ugotovljeno, da je prav to otrokova prva vzgoja in da je prav z gibalno vzgojo možno 

otrokovo osebnost naravnati v želeno smer. Zato postaja gibalna vzgoja sestavni del 

splošne vzgoje in sredstvo za izkoriščanje prostega časa. Z različnimi gibalnimi 

aktivnostmi si otrok razvija čutila in psihofizične sposobnosti. Inteligentnost je možno 

razvijati z različnimi telesnimi vajami in aktivnostmi. Dognano je, da so psihomotorične 

sposobnosti v precejšnji meri prirojene, toda treba jih je razvijati za boljši psihični razvoj 

in za socialno prilagajanje. Gibalno neoviran otrok neprestano nekaj dela in smotrno 

izrablja svoje moči.  

 

Če otrok zgodaj kaže motnje v gibanju, se pravi, da je njegov gibalni razvoj oviran, mora 

na to nekdo opozoriti. Treba je zgodaj ukrepati, ker zamujenega ni mogoče nadomestiti ali 

pa je potrebno veliko truda, da se dohiti zamujeno. Z zgodnjo obravnavo se pri otroku 

izognemo posledicam zaradi prepozno ugotovljenega stanja. Zavoljo posledic lahko otrok 

ostaja »zaznamovan«, kar ga spremlja vse življenje in negativno usmerja njegovo 

osebnost. Z zgodnjo obravnavo vodimo otroka po poti normalnega razvoja tako, da vsaj z 

vsakdanjim gibalnim vedenjem ne izstopa in da ga okolica lažje sprejme (Kremžar, 1978).  

 

Gibalno oviranega učenca lahko opredelimo kot učenca s telesno okvaro, ki se kaže kot 

prizadetost pri hoji, pri uporabi rok ali pri opravljanju različnih življenjskih dejavnosti. 

Nekateri otroci se lahko gibljejo le z invalidskim vozičkom. Z gibanjem odkrivajo nove 

sheme gibanja ter spoznavajo sebe in svoje okolje. Za uspešno učenje smučanja gibalno 

oviranega je treba poskrbeti za poznavanje posamezne motnje, okvare; za primerno 

opremo: smučka, ki jo v tujini imenujejo sitski (tudi monoski), je narejena tako, da smučar 

sedi v plastičnem kalupu, na katerega je pritrjena smučka. Smučar se poganja s palicama, 

kjer sta pritrjeni krajši smučki. Na kalupu, za hrbtom smučarja, je povodec, s katerim 

spremljevalec smučarja spremlja. Treba je izbrati primeren teren, ki naj bo položen in 

primerno urejen. Pomemben poudarek je namenjen tudi telesni pripravi učenca – razvoj 

moči v ramenskem obroču in rokah, razvoj koordinacije in ravnotežja (Filipčič in Lah, 

2004). 
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2.4.3 Prenos izkušenj, učni transfer in vloga motoričnega transferja 

Odrasli, učitelji spremljamo otroka na njegovi razvojni poti, tako da ga pripeljemo do tja, 

do koder sam ne bi nikoli prišel. Ponuditi mu poskušamo kakovosten proces učenja v 

ustreznem učnem okolju. Sposobnost motoričnega transferja nam omogoča, da informacije 

z ene naučene dejavnosti prenesemo na učenje in izvajanje druge.  

 

Po Rajtmajerju (1988) poznamo tri temeljne oblike motoričnega transferja: 

 VERTIKALNI motorični transfer: prenos izkušenj – informacij znotraj iste gibalne 

naloge z nižje na višjo raven (plužni  klinasti  paralelni položaj); 

 LATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene naloge na podobno drugo 

nalogo (rolanje  drsanje  smučarski tek  smučanje); 

 BILATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene roke na drugo ali z nog 

na roke in obratno (s pripomočkom v rokah  vplivamo na delo nog; roke v 

odročenju  klinasti položaj). 

 

Videmšek in Pišot (2004) podata nekaj predlogov, kako realiziramo gibalne naloge pri 

smučanju in s primerno izbranimi gibalnimi nalogami lahko poskrbimo za: 

- razvoj osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti (poudarek na ravnotežju, 

koordinaciji gibanja in moči – vaje in igre na igrišču, v telovadnici …); 

- prilagoditev na podaljšano stopalo (s pripomočki; na igrišču, v telovadnici …); 

- usvajanje specifičnih gibalnih nalog (poligoni, suhi slalom; v gozdu, na igrišču, v 

telovadnici); 

- prilagoditev na drsenje, razvoj ravnotežja in prilagoditev na uporabo zaščitne 

opreme (kolesarjenje, rolanje, drsanje na ledu, kotalkanje; na dvorišču, v naravi 

…); 

- prilagoditev na sneg in mraz (termoregulacija) – igre na snegu, sankanje, izleti; 

- usvajanje temeljnih smučarskih znanj in spretnosti na snegu (smučarski teki, skiro 

na snegu/ na eni smučki, kratke smuči, deskanje na snegu); 

- prilagoditev na skupino otrok in učitelja. 
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2.4.2.1 Rolanje, drsanje, kolesarjenje, sankanje 

Rolanje in kolesarjenje sta dejavnosti, ki se izvajata na prostem in otroke zelo pritegneta. 

Prerasteta lahko tudi v način, kako se aktivno udejstvovati v naravi, jo občudovati in 

posledično pripomoreta k njenemu varovanju. S pomočjo rolanja in kolesarjenja lahko 

otroke primerno telesno in psihično pripravimo, že preden gredo na smučanje. 

 Rolanje, drsanje 

Je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav šport, ki krepi mišice in pomaga pri razvijanju 

vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti organizma. Za otroka je rolanje priporočljivo 

predvsem zato, ker vpliva na razvoj ravnotežja, ki je ena od osnovnih motoričnih 

sposobnosti in je tesno povezana s sposobnostjo skladnosti gibanja ter z razvojem 

intelektualnih sposobnosti pri otroku v zgodnjem otroštvu (Pišot in Videmšek, 2004).  

 

Rolati, drsati, kotalkati otrok začne okoli petega leta starosti. Osnovne tehnike rolanja in 

drsanja se bistveno ne razlikujejo (razlika je le v zaustavljanju), zato otroci zaradi izkušenj 

iz rolanja hitreje usvojijo tudi drsalno znanje. Seveda pa to ni pravilo, saj sta (tako kot tudi 

pri drugih športnih aktivnostih) učenje in napredovanje odvisni tudi od otrokovih 

motoričnih sposobnosti.  

 

Rolanje je lahko odlična priprava na smučanje v domačem okolju ali na igrišču. Seveda pa 

ne smemo zanemariti različnih elementarnih iger, vaj z žogo, igre s katerimi se otroci 

privajajo na podaljšano stopalo in smučarske palice, ki se lahko izvajajo na prostem in v 

prostoru.  

 

V zimskem času lahko otroci drsajo v dvorani ali na zunanji zamrznjeni površini, ki je 

preverjeno varna. Pozorni smo, da imajo otroci primerno obleko in obutev. Omogočimo 

jim, da raziskujejo in se premikajo po ledu, tudi brez drsalk (Pišot in Videmšek, 2004). 
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 Kolesarjenje 

S kolesarjenjem vplivamo na razvoj ravnotežja in na sposobnost hitre menjave smeri, ki je 

potrebna tudi pri smučanju. Poskrbeti moramo za varnost, in sicer, otroci naj nosijo čelado, 

priporočljivi pa so tudi ščitniki, kakršne uporabljajo pri rolanju. Otrok se že zelo zgodaj 

premika na različnih otroških vozilih brez pedal, tako da se z nogami poriva naprej.  

 Sankanje 

V zimskem času je pomembna dejavnost tudi sankanje. Pri treh letih so otroci že sposobni 

potiskati in vleči sani na vzpetino ter se spuščati navzdol v navzočnosti odrasle osebe. Pri 

izbiri terena za sankanje moramo biti pozorni, da je položen in z dolgim ravnim iztekom, 

saj s tem zmanjšamo možnost poškodb. Na trgu je veliko različnih pripomočkov, s 

katerimi se otroci lahko spuščajo po strmini. Tako imenovane snežne lopate so zelo 

priročne, saj jih lahko otroci sami prenašajo, paziti pa moramo, da je teren primeren (Pišot 

in Videmšek, 2004).  

2.4.3 Kaj moramo vedeti, preden se lotimo učenja smučanja? 

Preden začnemo poučevati smučanje, se moramo zavedati, da lahko s smučarskim tečajem 

otrokom to aktivnost priljubimo ali pa jo od njega odvrnemo.  

Upoštevati moramo dejstvo, da so za malčka – začetnika prvi koraki najtežji; vse mu je 

tuje in novo. Potrudimo se, da takoj na začetku ustvarimo prijetno vzdušje. Ohranimo ga 

do konca kot najdragocenejši pripomoček. Otroka pripeljimo v snežno radost prek igre, 

obenem se moramo zavedati, da smo odgovorni za varnost smučarjev. Otroku pustimo, da 

lahko tudi sam raziskuje in išče možne rešitve.  

 

Učitelj, ki vodi vadbo otrok, dejavnosti načrtuje na osnovi poznavanja in razumevanja 

otrokovega razvoja in potreb ter želje in interesa staršev. Med vadbo poskuša ustvariti 

prijetno in zaupno razpoloženje, v katerem se lahko otroci sproščeno igrajo ter izvajajo 

različne gibalne dejavnosti.  

 

Pravo razpoloženje spodbudno deluje na odnose v skupini in zvišuje motivacijo vseh 

vadečih. Učitelj poskuša vsako vadbo začeti z zabavnim sprejemom. Med vadbo otroke 

spodbuja, opogumlja ter se z njimi tudi igra. Dečke in deklice enako spodbuja, da se 
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vključujejo v različne gibalne dejavnosti. Posebno pozornost nameni otrokom, ki so 

izrazito gibalno nadarjeni, in tudi tistim, ki so gibalno manj spretni. Otrokovo prizadevanje 

pohvali. Pomaga, da otrok zazna svoj napredek in ga doživi kot uspeh, ne glede na dosežke 

drugih otrok na vadbi.  

 

Uporablja raznovrstne oblike (skupinsko, frontalno, igralno skupino) in metode dela 

(poligon, postaje, metodo igre). Vadbo popestri z različnimi gibalnimi pripomočki, ki jih 

skupaj z otroki in starši pripravi ter pospravi. Dejavnost organizira tako, da so otroci in 

starši čim bolj dejavni oz. da ne čakajo v dolgih vrstah in kolonah. Otrokom, ki ne želijo 

sodelovati, ponudi druge zanimive dejavnosti, ki jih izvajajo skupaj s svojimi starši. V 

okviru gibalne vadbe vključuje tudi vsebine drugih področij (matematiko, jezik, družbo, 

naravo, umetnost). Postopoma npr. vpeljuje nove pojme in izraze, spodbuja govor ob 

ustrezni situaciji, otroke navaja na pojma levo in desno, na merjenje s priročnimi sredstvi 

(koraki, stopali, dlanmi ...), jih seznanja z barvami, geometrijskimi liki, navaja na 

opazovanje lastnega telesa, seznanja z igrami, kjer je treba upoštevati pravila, itd. Vsebine 

drugih področij načrtno prepleta z gibalnimi. Zelo pomembno je, da pri vseh dejavnostih in 

v vseh okoliščinah poskrbi za varnost otrok. Organizira naj le tiste dejavnosti, ki so 

primerne z vidika varnosti.  

 

Otroke in starše spodbuja, da del svojega prostega časa in tudi počitnice preživljajo 

aktivno. Skupaj gredo lahko na sprehod, izlet, tečejo, kolesarijo, plavajo, smučajo itd. 

Starše ozavešča, da je njihov zgled otrokom veliko bolj koristen kot zgolj nasveti o 

pomenu gibanja za zdravje.  

 

Učitelj, ki vodi gibalne dejavnosti za otroke in starše, opravlja torej zelo pomembno nalogo 

– starše in še posebej otroke spodbuja, da skozi igro in v okviru svojih najbližjih sprejmejo 

šport kot način življenja (Videmšek idr., 2001).  

 

Tudi dober trener ni samo soliden poznavalec svoje stroke in športa nasploh. Je več kot 

samo učitelj in vodja. Za dobro opravljanje svojega dela se mora znajti tako v psihologiji 

kot medicini in sociologiji športa. Njegovi interesi morajo biti zelo visoki in široki. Tudi 

Mackenzie (2002) meni, da se trener lahko znajde v različnih vlogah ter na različnih 

področjih.  
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Vsak učitelj smučanja poskuša pri otroku spodbuditi določeno mero motivacije, da se bo ta 

z veseljem učil novih spretnosti na snegu. Poučevanje smučanja zahteva od učitelja veliko 

strokovnega znanja in pedagoško naravnanost. Strategije, ki jih učitelj izbere za dvig 

motivacije otrok, so zelo različne. Stremimo, da bi bila motivacija pozitivna, vendar je 

včasih ta učinek motiviranja ravno obraten in nivo motivacije pri otroku pade. Pomembno 

je, da poskuša učitelj izbrati tisto strategijo motiviranja, ki bo pri otroku spodbudila 

notranjo motivacijo (Vidmar, 2014). 

2.4.4 Smučarska oprema  

Pri smučanju ima pomembno vlogo smučarska oprema, zato otroku priskrbimo primerno 

opremo, ki mu omogoča udobno, varno in sproščeno smučanje. Kupujmo sodobno opremo, 

ki bo otroku ustrezala glede na njegovo velikost, težo in znanje. Dobro počutje je prvi 

pogoj za zadovoljstvo in uspešno prilagoditev na specifično okolje. Sodobna oprema bo 

otroku olajšala pot do smučarskih spretnosti in znanja (Pišot in Videmšek, 2004). 

Izbira smučarske opreme: 

Smuči: 

- velikost smuči naj bo usklajena z velikostjo otroka (lahko so do 10 cm krajše od 

otroka); 

- smuči morajo imeti dovolj ostre robnike, kar bo otroku omogočilo vodenje smuči 

brez večjega truda. 

Varnostne vezi:  

- smuči morajo imeti zastavljene varnostne vezi, ki smučarski čevelj dobro pritrdijo 

na smučko in omogočajo ustrezno nastavitev glede na otrokovo znanje smučanja 

ter težo. 

Smučarski čevlji: 

- naj bodo primerno veliki (nekoliko večji od velikosti otrokovega stopala), zapenjajo 

naj se z dvema ali več zaponkami, kar omogoča dober oprijem stopala in gležnja, 

po možnosti naj imajo izražen rahel naklon.  
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Smučarske palice: 

- naj bodo primerno visoke (ker so otroku začetniku predvsem za oporo, naj bodo 

nekoliko višje, kasneje pa naj segajo do višine za 90 stopinj pokrčene roke v 

komolcu). 

Smučarska obleka: 

- naj bo dovolj velika (pretesna obleka otroka zelo ovira pri gibanju), nepremočljiva, 

po možnosti iz dveh delov (bunda in hlače), primerno topla in zračna. 

Varnostna čelada: 

- je obvezen del smučarske opreme in naj se trdno prilega glavi, ima naj tudi ščitnik 

za obraz, biti mora dobro zapeta. 

Smučarske rokavice: 

- naj bodo dovolj tople, iz nepremočljivega materiala, za mlajše otroke so bolj 

praktične na en prst – palec, otrok jih lažje natika, poleg tega so tudi toplejše.  

Smučarska očala: 

- naj bodo izdelana iz upogljive plastike, z elastiko in dobrim zračenjem, varujejo naj 

pred soncem (Videmšek in Pišot, 2004). 
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Slika 4: Potrebna smučarska oprema 

 

Vzgojitelji, učitelji smučanja in različni strokovnjaki si niso povsem enotni glede 

najučinkovitejšega poučevanja smučanja ali poučevanja nasploh. Eni poudarjajo metode 

demonstracije, drugi bolj poudarjajo učenje smučanja s smučanjem, tretji poudarjajo 

pomen igre ipd. Medtem ko nekateri zagovarjajo ciljno usmerjeno učenje z natančnim 

popravljanjem, da ne bi kasneje prišlo do napačno naučenega gibanja, drugi poudarjajo 

učenje prek iger, prek lastnega ustvarjalnega gibanja po različnih podlagah, s ciljem 

sproščenega gibanja.  

Za poučevanje smučanja so nastale že številne igre. Nekatere med njimi niso najbolj 

primerne za predšolske otroke. Nekatere igre so premalo igrivo zasnovane za igralce, druge 

nimajo ustreznih ciljev ali celo kršijo kurikularna načela. Problem različnih vrst iger in 

njihova ustreznost vzgojiteljem predstavlja dilemo, na katero želimo prek diplomskega 

dela delno odgovoriti.  
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3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Skladno s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

- Sestaviti merila za razločevanje med metodo igre, didaktično gibalno igro in 

elementarno igro ter analizirati izbrane igre za preučevanje smučanja. 

- Z upoštevanjem meril oblikovati idejno zasnovo za metodo igre kot primer 

vzgojiteljem in učiteljem smučanja. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji diplomskega dela smo si zastavili naslednja vprašanja:  

1. Katere igre ponuja slovenska in tuja literatura za poučevanje smučanja v temeljni 

gibalni fazi? 

2. Katere so značilnosti metode igre, didaktične gibalne igre in elementarne igre? 

3. S pomočjo katerih dejavnikov lahko ločujemo med različnimi tipi izbranih iger? 

4. Ali se lahko vse izbrane vrste iger spremenijo tako, da bodo zagotovljena načela 

kurikula? 

 

 

5 METODA DELA 

Diplomsko delo je monografsko. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Z delom smo 

preučili poučevanje smučanja v temeljni gibalni fazi. Pri iskanju in pregledovanju literature 

so nam bili v pomoč domača in tuja literatura, internetne strani, delavnice, seminarji in 

projekti ter tudi lastne izkušnje.  
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6 REZULTATI 

Na zastavljena cilja, kjer smo želeli sestaviti merila za razločevanje med metodo igre, 

didaktično gibalno igro in elementarno igro, ter z upoštevanjem teh meril oblikovati idejno 

zasnovo za metodo igre kot primer vzgojiteljem in učiteljem za poučevanje smučanja.  

Rezultate bomo predstavili kot odgovore na raziskovalna vprašanja.  

6.1 KATERE IGRE PONUJA SLOVENSKA IN TUJA LITERATURA 

ZA POUČEVANJE SMUČANJA V TEMELJNI GIBALNI FAZI? 

Slovenska literatura za poučevanje v temeljni gibalni fazi najpogosteje predlaga didaktične 

gibalne igre za poučevanje na različnih stopnjah usvajanja smučarskega znanja. 

 

Avtorji navajajo v svojih delih različne igre. Izbrani seznam avtorjev in njihovih del, ki v 

svojih knjigah izpostavljajo igre: 

Pišot in Videmšek (2004): Smučanje je igra, 

Guček, A. in Videmšek, D. (2002): Smučanje danes, 

Lešnik, B. in Žvan, M. (2007): Naše smučine, 

Pistotnik, B. (2004): Vedno z igro.  

 

Diplomska dela:  

Curk (2009); Abram (2008); Makuc (2011); Pustivšek (2011); Rednak (2014). 

 

V nadaljevanju bomo po poglavjih nekoliko podrobneje predstavili igre izbranih avtorjev. 

6.1.1 Učni proces učenja – stopnje smučanja   

Za vsako stopnjo imajo Slovenci precej idej za igre. Najpogosteje uporabljajo elementarne 

igre in didaktično gibalne igre. V nadaljevanju bomo opredelili stopnje in navedli primere 

iger, ki jih slovenski učitelji smučanja najpogosteje izvajajo v posameznih fazah 

poučevanja. 
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Stopnje smučanja: 

- prilagajanje na sneg in opremo, 

- prilagajanje na podaljšano stopalo, 

- vzpenjanje v breg, 

- vstajanje po padcu, 

- drsenje naravnost, 

- smučarski loki s klinastimi zavoji, 

- zaustavljanje v plužnem položaju, 

- uporaba smučarske vlečnice. 

 

Prva stopnja: prilagajanje na sneg in opremo  

Najpogosteje se uporabljajo različne elementarne in didaktično gibalne igre. Pišot in 

Videmšek (2004) predlagata igre:  

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA? 

Eden od otrok, črni mož, naj se postavi na eno stran prostora, ostali na drugo. Črni mož 

zakliče: »Ali se kdo boji črnega moža?« Otroci: »Neee!« »Kaj pa, če pride?« »Pa 

zbežimo!« in stečejo proti črnemu možu. Črni mož jih lovi, in kogar se dotakne, postane 

njegov pomočnik. Otroci lahko tečejo le naprej, ne pa tudi nazaj. Otrok, ki je ujet zadnji, 

postane v naslednji igri črni mož. 

LISICA, KAJ RADA JEŠ?  

Z izštevanko določimo »lisico«. Ostali otroci so »piščančki«. Piščančki stojijo blizu lisice 

in jo sprašujejo: »Lisica, kaj rada ješ?« Lisica si izmišljuje in odgovarja. Ko odgovori 

»piščančki«, se morajo piščančki hitro razbežati in se skriti v označen kokošnjak (s črto, 

zagrajen s predmeti ...). Tistega piščančka, ki ga ujame, ga »poje«. Ko tako poje vse 

piščančke, se igra konča in jo nadaljuje tisti, ki ga je lisica zadnja ujela. 
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MATI, KOLIKO JE URA? 

Mati odgovarja, npr.: »Dva slonja koraka nazaj« (tri opičje naprej, pet mišjih nazaj …). 

Otroci ukaze izpolnjujejo. Cilj je, da pridejo čim prej do matere. Če se mama med igro 

nenadoma obrne in vidi, da se je kdo premaknil, je ta otrok izključen iz igre ali pa mora na 

začetek. 

PTIČKI V GNEZDA 

Vsak otrok dobi svoj obroč, ki predstavlja njegovo »gnezdo«. Na začetku so vsi otroci v 

svojem »gnezdu«, ko pa vzgojiteljica reče: »Ptički letijo!«, otroci zapustijo svoja »gnezda« 

in letajo po prostoru. Med tem vzgojiteljica vzame eno »gnezdo«. Ko reče »Ptički v 

gnezda!«, vsak otrok poišče najbližje »gnezdo«; najpočasnejši ostane brez njega in je iz 

igre izključen. Kdor do zadnjega ne izgubi »gnezda«, je zmagovalec. 

 

 

Slika 5: Ogrevanje je zelo pomemben del 

 

Menimo, da so elementarne igre primerne za uvodni del tudi v temeljni gibalni fazi, vendar 

je treba tudi te do neke mere diferencirati. Iz njih je treba izločiti tekmovalnost, izpadanje 

in izločanje ipd., saj s tem kršimo kurikularna načela. Predlagamo diferenciacije na modele 

iger, kot so »potres, poplava, letala«, kjer menjamo vsebino glede na učni načrt, gibe pa 

glede na fazo poučevanja.  
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Druga stopnja: prilagajanje na podaljšano stopalo 

Tudi tukaj so najpogosteje uporabljene igre, ki jih navajata Pišot in Videmšek (2004).  

SKIRO: eno podaljšano stopalo je skiro, s prosto nogo se poganjamo. 

DRSENJE PO ENI SMUČKI: v razmiku postavimo dva stožca. Od prvega do drugega 

stožca se lahko poganjamo, naprej pa drsimo. Nogo brez smučke čim dlje držimo v zraku.  

ČUDEŽNA VOZILA: otroci se po trije zberejo v manjše skupine. Srednji je na smučkah, 

druga dva ga držita za roke vsak na eni strani (kot motorja) in ga vlečeta. 

Pistotnik navaja elementarne igre, kjer je v ospredju lovljenje (okameneli, bratec reši me, 

šaljivi lov). 

 

Slika 6: Prilagajanje na podaljšano stopalo 

 

Prilagajanje na podaljšano stopalo lahko izvajamo enako kot pri prilagajanju na smučarko 

opremo. Če želimo, da se dogaja dlje časa, priredimo v obliki metode igre. Pri tem se lahko 

z ustreznim postavljanjem okolja ognemo demonstraciji in otroku pustimo domišljijo. 
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Tretja stopnja: vzpenjanje v breg  

Pišot in Videmšek (2004) za vzpenjanje v breg predlagata, da se otroci v breg najprej 

podajo s smučmi, šele kasneje z žičnico. Spoznati morajo različne načine vzpenjanja v 

breg, uporabljajo pa naj tistega, ki jim je najlažji. Poznamo:  

- Stopničasto vzpenjanje; smuči postavimo na robnike, prečno na strmino in 

prestopamo v višjo smučino (delamo stopnice, »horuk«).  

- Poševno stopničasto vzpenjanje; korak naredimo gor in naprej, tako da vsako 

stopnico premaknemo tudi malo naprej, ne samo navzgor (vzpenjamo se ob 

vzklikih »žiga žaga« ali »cigu migu«).  

- Vzpenjanje v razkoraku – »smrečice«; sprednji deli smuči so široko razklenjeni, 

zadnji pa skupaj, izrazita nastavitev notranjih robnikov, močno potisnjena kolena 

navznoter in naprej: (vzpenjanje v ritmu klip klop, vzpenjanje v parih, trojicah). 

 

 

Slika 7: Vzpenjanje v breg  

 

Tudi za vzpenjanje v breg je dobro, da pripravimo ustrezno igro. Otroku je ta faza učenja 

smučanja neljuba, zato jo je najbolje izpeljati tako, da jo bo on želel izvesti, saj bo tam 

skrito pismo ali nekaj, kar ga bo vodilo do njegovega cilja. 
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Četrta stopnja: vstajanje po padcu  

Padci so sestavni del smučanja, zato je pomembno, da znamo pasti tako, da se ne 

poškodujemo, in da se znamo po padcu na najlažji način pobrati. To storimo tako, da 

najprej smuči postavimo v položaj pravokotno glede na vpadnico. S tem preprečimo 

drsenje smuči po bregu. Nato se nagnemo naprej in se opremo na palici, ki jih v sneg 

zapičimo nad smučmi, čim bolj pravokotno na snežno površino tako, da je palica zgornje 

roke pred telesom, palica spodnje roke pa za telesom. Če smo postavljeni pravilno, nam ob 

dvigu na palice smuči ne bi smele uhajati naprej. Poudariti moramo, da je otrokom pogosto 

lažje vstajanje z opiranjem na roke, medtem ko imajo odrasli pogosto premalo moči v 

rokah in jim je pri vstajanju treba pomagati (podpora z rokami izza hrbta) (Lešnik in Žvan, 

2007). 

 

 

Slika 8: Padec je sestavni del smučanja 

 

Z uporabo iger (kavbojci in indijanci, dan-noč), ki jih priredimo na temo, bomo otroku 

omogočili, da se bo v začetni fazi sam potrudil vstati. Ob izpopolnjevanju svoje tehnike bo 

prešel v višjo fazo učenja, ko bo zmogel razumeti svoje telo. Takrat bo čas, da se nauči tudi 

teh pravil. Z ustrezno izbranim terenom (npr. pred vrtcem) lahko vstajanje in padanje 

izvajajo že veliko pred smučarskim tečajem.  
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Peta stopnja: drsenje naravnost 

Cilj: prehod iz prilagajanja na smuči v drsenje v paralelnem položaju. 

Izvedba: pri drsenju naravnost v osnovnem smučarskem položaju smučar stoji 

uravnoteženo na paralelno razklenjenih smučeh. Razklenjenost v širini bokov zagotavlja 

začetniku dovolj opore v smeri levo in desno. Smuči so postavljene plosko na snežno 

površino, teža smučarja pa naj bo po vsej dolžini enako razporejena na levo in desno 

smučko. Položaj telesa smučarja je sproščen in v hrbtnem delu primerno usločen. Skočni, 

kolenski in kolčni sklep so primerno pokrčeni (goleni naslonjene na jezik smučarskega 

čevlja). Roke naj bodo pred telesom, naravno pokrčene, palice pa čim bolj vzporedne in 

usmerjene nazaj tako, da so krpljice za telesom nekoliko dvignjene od snega. Pogled 

smučarja mora biti usmerjen naprej (Lešnik in Žvan, 2007).  

Vaje v drsenju naravnost s smučmi v paralelnem položaju 

V tem poglavju predstavljamo vaje, ki jih lahko uporabimo kot ideje za načrtovanje 

metode igre. Z njihovim poznavanjem bomo lahko obogatili metodo igre, če bomo 

otrokom dali ustrezen problem. Vaje, ki jih avtorji (Videmšek in Pišot, 2004) predlagajo, 

so naslednje: 

• Smo leseni vojaki, drža je toga, vzravnana. 

• Smo zmečkana obleka, globok predklon, nizka preža. 

• Zdaj smo smučarji, smuči so postavljene v širini bokov, stojimo enakomerno na 

obeh smučeh, telo je primerno pokrčeno, trup je rahlo nagnjen naprej, gledamo 

naprej. 

• Prehod iz hoje v drsenje v paralelnem položaju.  

• Drsenje z nihanjem rok v odročenju (ptiči – lahko čivkajo po lastni melodiji).  

• Med drsenjem naravnost trikrat počepnemo in se vzravnamo.  

• Ploskamo pred telesom in za njim.  

• Drsimo skozi predore (pod smučarskimi palicami) – prehajanje iz visokega v nizek 

položaj.  

• Izmenično smučanje po eni smučki, vajo ponovimo najprej na ravnem delu, da se 

privadimo na vzdrževanje ravnotežja na smučki.  

• Nagibanje naprej-nazaj med drsenjem naravnost.  
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• Poskakujemo najprej na mestu, sonožno dvigujemo zadnje dele smuči, poudarimo 

izrazito gibanje gor-dol.  

Igre v drsenju naravnost s smučmi v klinastem položaju  

Curk (2009) navaja naslednje igre za drsenje s smučmi 

 

RAČKE IN RACMANI NA SMUČEH  

Noge postavimo v račji položaj (klin), repi smuči so razklenjeni, krivini pa v razmiku dveh 

pesti. Kolena so rahlo pokrčena, naslonjeni smo na jezike smučarskih čevljev, dlani so na 

kolenih. Ustavimo se v plužnem položaju, »velikem kosu pice«.  

POBIRANJE SMETI  

Spustimo se v klinu, »kosu pice«, dotikamo se postavljenih stožcev, kap, klobučkov, vejic 

... Z gibanjem navzdol moramo priti v tako nizek položaj, da se dotaknemo stožca, kape ... 

»pobiramo smeti« 

SLON NA PICI  

Vozimo v klinu, »kosu pice«, in z rokama posnemamo gibanje slonovega rilca, ju 

vzdigujemo ter spuščamo v valovih. Poskušamo uskladiti gibanje rok in kolen.  

 

Iz opisov iger lahko vidimo, da avtorji poudarjajo pravilno tehniko izvedbe.   

Šesta stopnja: smučarski loki s klinastimi zavoji 

Smučarski loki s klinastimi zavoji pomenijo kombinacijo prečenja vpadnice in spremembe 

smeri (zavoja) v klinastem položaju, zato jih pogovorno lahko imenujemo tudi »klinasti 

loki«.  

Cilj: prehod iz oblik drsenja na smučeh v smučanje.  

Izvedba: smučar iz položaja prečno na vpadnico zdrsi v blago prečenje smučišča (skoraj 

prečno na vpadnico). Z regulacijo nastavitve in popuščanja robnikov na paralelno 

postavljenih smučeh smučar nadzoruje hitrost drsenja, ki mora ne glede na zahtevnost 

terena biti majhna. Ko je smučar pripravljen na izvedbo zavoja, prenese večji del teže na 

robnik spodnje smučke, gornjo smučko pa potisne v klinasti položaj. Postopoma prenese 

večji del teže na klinasto postavljeno smučko, s sočasnim zniževanjem in gibanjem kolena 
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naprej ter navznoter (ustrezna nastavitev robnika) pa gornjo (bodočo zunanjo) smučko 

zapelje prek vpadnice. Notranja smučka pri tem zadržuje »klinasti« položaj glede na 

zunanjo, ramenska in kolčna os pa ves čas trajanja zavoja ostajata pravokotni na smer 

smučanja (Lešnik in Žvan, 2007).  

Vaje – klinasti loki 

POZDRAV SONCU  

Vozimo se v klinastih lokih brez palic. Pri prečenju smučišča v iztegnjenem položaju 

petkrat plosknemo nad glavo in tako pozdravimo sonce. S pričetkom zavoja se začnemo 

spuščati v nižjo prežo. Na koncu zavoja se z obema rokama primemo za koleno spodnje 

noge (pobožamo kužka). Nato odrinemo, zopet prečkamo strmino in začnemo nov zavoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJBOLJŠI NATAKARJI 

Vozimo se v klinastih lokih, palici držimo pred telesom (kot natakar pladenj). Pri prečenju 

smučišča s spuščanjem v nižji položaj naredimo zavoj v klinu, pri tem pa ne smemo 

izgubiti »steklenic na pladnju«. Roke in zgornji del telesa so mirni in sledijo smeri 

smučanja.  

Slika 9: Zavoj - klinasti loki 
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RISARJI  

Palici držimo pod ročajem. V klinastem zavoju prehajamo v nižji položaj in pri tem v 

zavoju s palicama pod zunanjo smučko rišemo črto. Na koncu zavoja, pravokotno na 

vpadnico, odrinemo, prečimo smučišče in v nov zavoj. Težja možnost je, da pri prečenju 

dvignemo zadnji del notranje smučke (krivina drsi po podlagi).  

 

Tudi tu so vse tri igre primernejše za športno gibalno fazo, saj se predvidevata dobra 

demonstracija in opis gibanja. 

Sedma stopnja: zaustavljanje v plužnem položaju  

Cilj: nadzorovanje hitrosti drsenja in zaustavljanje.  

Izvedba: plužni položaj že dalj časa poskušamo uporabljati le še za zaustavljanje. 

Dosežemo ga s potiskom zadnjih delov smuči navzven, medtem ko sprednji deli ostajajo 

bolj sklenjeni. S potiskom kolen naprej in navznoter nastavimo notranja robnika, smučki, 

ki sta enako obremenjeni, pa s tem pričneta zavirati, dokler se smučar v drsenju naravnost 

ne zaustavi. Telo smučarja mora biti uravnoteženo na sredini smuči, položaj gornjega dela 

telesa smučarja pa enak kot pri drsenju naravnost ali v klinastem položaju. Pred izvedbo 

prehoda iz drsenja naravnost v drsenje v klinastem položaju in v zaustavljanje v plužnem 

položaju ne pozabimo na ponovitev osnovnih položajev na mestu (Lešnik in Žvan, 2007). 

 

Slika 10: Zaustavljanje - plužni položaj 
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Zaustavljanje je eden od temeljnih elementov smučanja in kot tak po našem mnenju sodi v 

sam začetek. Predlagamo, da vzgojitelji velik poudarek namenijo razvoju ustreznih iger za 

zaustavljanje (»nenadni znaki«, »dinozavri« ipd.). 

Osma stopnja: uporaba smučarske vlečnice  

Preden se podamo na smučarsko vlečnico, moramo otrokom podati jasna in nazorna 

navodila glede uporabe.  

 

Za začetek se igramo igro »konj in voz«.  

Otrok je voz in si da učiteljevo palico med noge, tako da je naslonjen na krpljico in se z 

obema rokama drži za palico. Učitelj (konj) vleče otroka in spreminja hitrost (Jakomin, 

1997).  

 

Vzpenjanje na vlečnico (Lešnik in Žvan, 2007):  

- Palici primemo v zunanjo roko na sredini.  

- Notranjo roko pripravimo na prijem sidra ali krožca.  

- V smučino vlečnice moramo stopiti hitro.  

- Smuči moramo naravnati v smeri drsenja navzgor.  

- Stati moramo vzravnano na obeh nogah, pripravljeni na potisk.  

Vožnja z vlečnico (Lešnik in Žvan, 2007):  

- V trenutku stika (krožca) s sidrom napnemo vse mišice spodnjega dela telesa (opora 

na smučeh).  

- Na sidro (krožec) ne sedemo, ampak se naslonimo (kolena potiskamo naprej, goleni 

so naslonjene na jezik čevljev).  

- Med vožnjo navzgor poskušamo biti sproščeni in ves čas vzravnani. Pazimo na 

ravnotežje in gledamo predse.  

- Če med vožnjo z vlečnico pademo, takoj zapustimo sidro (krožec) in se umaknemo 

izpod vlečnice.  
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Izstopanje z vlečnice (Lešnik in Žvan, 2007): 

- Ko pridemo na vrh, se rahlo povlečemo naprej in spustimo sidro (krožec) v smeri 

naprej.  

- Oddrsimo v stran in hitro zapustimo izstopno mesto, da naredimo prostor 

smučarjem za nami.  

 

 

 

Slika 11: Varna uporaba smučarske vlečnice 

 

Številni avtorji navajajo različne igre, ki jih učitelji uporabljajo za poučevanje smučanja. 

Običajno so te igre vzete iz konteksta poučevanja, da jih izvajajo ločeno od programa v 

vrtcu. Igram manjka tema, ki jo vzgojitelj lahko podaja. Zato se začne pojavljati tu metoda 

igre. Ta omogoča, da se razvija tema, da se nadaljujejo procesno-razvojni cilji, ki jih lahko 

vzgojitelj podaja in uresničuje prek metode igre.   

 

Medtem ko slovenska literatura predlaga še metodo igre, te v tuji literaturi ni zaznati.  
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6.2 KATERE SO ZNAČILNOSTI METODE IGRE, DIDAKTIČNE 

GIBALNE IGRE IN ELEMENTARNE IGRE? 

Odgovor želimo podati najprej s temeljnimi značilnostmi posameznih iger. 

 

METODA IGRE  

Pri metodi igre vzgojitelj vodi igro tako, da je vanjo aktivno vključen (kar ne pomeni, da z 

njimi dela fizično – včasih lahko tudi), vendar prevzame vlogo v igri, ki o tej igri lahko 

odloča in jo tako lahko vodi. Namesto svoje vloge to vlogo lahko odigra okolje (snežni 

poligon s spremembami na njem). Otrokom je tako prepuščena ustvarjalnost, možnost 

izbire poti, izbire načina gibanja glede na postavljena pravila. Ob tem se podaljša časovna 

aktivnost otrok, saj jim omogoča počitke, ko jih potrebujejo, hkrati pa z dovolj zanimivim 

problemom ohranja njihovo notranjo motivacijo. Igra je izvedena prek zapleta, problema 

(realnega ali izmišljenega) in ustvarjalnega reševanja na poljubne načine s ciljem 

pridobivanja izkušenj na varen način. 

 

DIDAKTIČNE GIBALNE IGRE 

Didaktične gibalne igre so vnaprej oblikovane in potekajo po določenih pravilih. 

Dosegamo konkretne cilje na različnih področjih. Z didaktičnimi igrami se otroci besedno 

in nebesedno sporazumevajo. Razvijajo psihomotorične, socialne in intelektualne 

sposobnosti ter spretnosti. Je na mnogo segmentih podobna metodi igre, vendar je nekoliko 

izvzeta iz konteksta poučevanja.  

 

ELEMENTARNE IGRE  

Elementarne igre so nadgradnja naravnih oblik gibanja. So enostavne, preproste, otrokom 

hitro razumljive. Kasneje, v šolskem obdobju je prisoten običajno element tekmovanja. Z 

vsako igro sledimo izbranemu cilju. Delijo se na štafetne igre, moštvene igre, borilne igre. 

Pogosto lahko kršijo kurikularna načela. 
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6.3 NA PODLAGI KATERIH DEJAVNIKOV LAHKO LOČUJEMO 

MED RAZLIČNIMI TIPI IZBRANIH IGER? 

S tretjim vprašanjem želimo realizirati cilj diplomskega dela, ki nas usmerja k sestavljanju 

meril za razločevanje med metodo igre, didaktično gibalno igro in elementarno igro. 

Merila sestavljamo prek značilnosti posamezne vrste iger.  

 

                       IGRA 

DEJAVNIKI 

 

METODA 

IGRE 

 

ELEMENTARNE 

IGRE 

 

DIDAKTIČNO 

GIBALNA IGRA 

 

Vzgojitelj vključen 

kot element igre 

 

Vzgojitelj prevzame 

vlogo v igri. 

 

Ni vključen kot 

soigralec, ampak 

igro vodi od zunaj. 

 

Ni vključen kot 

soigralec, ampak igro 

vodi od zunaj. 

 

Otroci vsi hkrati 

delajo isto stvar 

 

Ne delajo vsi hkrati 

istih nalog, so pa vsi 

hkrati aktivni v igri na 

različne načine. 

 

Vedno delajo hkrati. 

Običajno enako 

gibalno nalogo. 

 

 

Običajno vsi hkrati 

isto. Vendar 

najpogosteje po 

vrstnem redu in ni 

enako močne 

diferenciacije in 

individualizacije, 

čeprav je nakazana. 

 

Potrebno posebno 

okolje 

Odvisno od cilja in 

starosti otrok. Še 

predvsem mlajši otroci 

potrebujejo več 

posebno postavljenega 

okolja. Pri starejših pa 

je odvisno od cilja igre 

in razvojne skupine 

otrok 

 

Občasno 

potrebujemo 

posebno okolje. 

 

Občasno potrebujemo 

posebno okolje. 
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Pripomočki 

 

Pripomočke pogosto 

potrebujemo, 

največkrat pa ne za 

vsakega enakega, 

ampak je to odvisno 

od otrokove izbire. 

 

Običajno izvajamo 

brez pripomočkov. 

 

Običajno izvajamo s 

pripomočki. 

Najpogosteje za 

vsakega otroka svoj 

pripomoček. 

 

Možnosti za 

različne načine 

gibanja 

 

Otroci imajo možnosti 

za različna gibanja. 

 

Običajno ni 

možnosti za različna 

gibanja, še predvsem 

ne istočasno. 

 

Možnosti za različna 

gibanja so, vendar se 

ne zastavlja 

problemskih, ampak 

pravilne odgovore. 

 

Upoštevanje 

kurikularnih načel 

 

Upošteva kurikularna 

načela. 

 

Ni nujno, da 

upošteva kurikularna 

načela (izločanje, 

tekmovanje …). 

 

Z manjšimi 

spremembami 

običajno lahko 

upošteva kurikularna 

načela (istočasna 

aktivnost).  

 

Igra sestavljena 

prek zgodbe 

 

Problemsko 

zasnovana igra, ki ima 

vsebino. 

 

Igra običajno nima 

vsebine. 

 

Igra ima lahko 

vsebino, vendar ni 

postavljena kot 

problem v vsebini, ki 

bi dovoljeval različne 

izhode. 

Tabela 2: Merila za razločevanje med izbranimi vrstami iger 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Martina Hrženjak; diplomsko delo           

58 

 

6.4 ALI SE LAHKO VSE IZBRANE VRSTE IGER SPREMENIJO 

TAKO, DA BODO ZAGOTOVLJENA NAČELA KURIKULA? 

Vsako igro se da spremeniti tako, da bodo zagotovljena načela kurikula, vendar takrat, ko 

igra izgubi tekmovalni namen, lahko postane nerazpoznavna.  

 

Primer: igra »ptički v gnezda«  

Vsak otrok dobi svoj obroč, ki predstavlja njegovo »gnezdo«. Na začetku so vsi otroci v 

svojem »gnezdu«, ko pa vzgojiteljica reče: »Ptički letijo!«, otroci zapustijo svoja »gnezda« 

in letajo po prostoru. Med tem vzgojiteljica vzame »gnezdo«. 

Ko reče: »Ptički v gnezda!«, vsak otrok poišče najbližje »gnezdo«; najpočasnejši ostane 

brez njega in je iz igre izključen. Kdor do zadnjega ne izgubi »gnezda«, je zmagovalec. 

- Otroci ob izgubi gnezda izpadejo. 

- Če spremenimo pravila in izpadanje izključimo  ni več tekmovalnosti. 

- Tako lahko igra izgubi svoj prvotni namen, ki je bil: čim hitreje v gnezdo, sicer boš 

izpadel.  

 

Zato je treba vsebino toliko spremeniti, npr. da se mi postavimo v »krokarja«, ki ptičke 

lovi (pred njim se skrijejo v gnezdo – cilj: čim hitreje v gnezdo ostane – motorična 

sposobnost se s tem ne spremeni). 

 

Vsako igro lahko spremenimo v metodo igre, vendar moramo:  

 vključiti aktivno vzgojitelja v igro tako, da prevzame vlogo v igri, ki odloča o 

nadaljnjem poteku igre (saj on ve, kaj želi v svojem procesu),  

 običajno se od elementarnih iger in didaktično gibalnih iger vsebina spremeni tako 

močno, da igra ni več razpoznavna. 

 

Didaktične gibalne igre so običajne za športno vzgojo (predvsem, ker so ciljno naravnane 

in upoštevajo didaktična načela poučevanja, ki v predšolskem obdobju niso primerna 

(učenje gibanja v temeljni gibalni fazi ni enako učenju gibanja v športni gibalni fazi)). 

Predlagane didaktične gibalne igre so zato pogosto izbrane tako, da vključujejo nekatera 

načela, ki veljajo za šolske, in ne za predšolske otroke. Sicer pa je ideja o poučevanju prek 

igre precej podobna. 
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Smučanje je način gibanja na snegu. Ker gre za specifično okolje, se je nanj treba 

prilagoditi, zato poznamo različne igre prilagajanja, s katerimi lahko začnejo že v 

telovadnici, pa tudi na snegu brez podaljšanih stopal ali z improviziranimi stopali.  

 

Mi predlagamo metodo igre, ki vključuje neko vsebino, ki jo želimo istočasno v vrtcu, ko 

je kakšen projekt povezat s tem. 

 Pri tem se vključimo kot vzgojitelj. 

 Otrokom pustimo možnost za različne načine gibanja. 

Naloga vzgojitelja je pri metodi igre veliko bolj zahtevna, saj od njega zahteva poznavanje 

otrok, kurikula, ciljev, zakonitosti razvoja ipd. Na podlagi tega mora izbrati ustrezno, za 

otroke zanimivo igro s preprostim pravilom. Vzgojitelj mora biti v igro aktivno vključen, 

saj ima lahko le tako vpliv na njen potek.  

 

V nadaljevanju želimo prikazati primere posameznih vrst iger, ki so zasnovane po različnih 

stopnjah.  
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                 Stopnje                                                   

.                       smučanja 

 
  Vrsta igre 

 
1. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA SNEG IN 

OPREMO 

 

 
2. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA PODALJŠANO 

STOPALO 

 
3. stopnja 

 
VOŽNJA S SMUČMI 

 

 

 

 

 

ELEMENTARNA 

IGRA 

 

Šaljivi lov – Za začetek potrebujemo 

enega lovca, ki ga vsem predstavimo. 

Lovec lovi ostale vadeče znotraj 

omejenega prostora in se poskuša 

bežečih dotakniti na čim bolj neobičajno 

mesto na telesu. Ujeti postane lovec in se 

mora med lovljenjem držati za mesto na 

telesu, kjer se ga je dotaknil prejšnji 

lovec. Dotedanji lovec se pridruži 

bežečim. Lovca vsi z lahkoto prepoznajo.  

 

Bratec reši me – Izštejemo otroka, ki lovi, 

vsi imajo nadeto podaljšano stopalo. Tisti, 

ki je ulovljen, se v trenutku ustavi in 

počaka, da ga drugi vadeči reši (možne 

rešitve so različne - dogovor: se ga dotakne 

z roko, se splazi med nogami).  

 

Štafeta – Otroke razdelimo v 

heterogene skupine in jim naročimo, 

naj se postavijo v kolone. Nasproti 

vsake skupine postavimo smučarsko 

palico, ki naj bo od nje oddaljena 

nekaj metrov. Na znak se podajo na 

pot proti palici vsi prvi iz skupin; s 

smučmi se poganjajo do postavljene 

palice, gredo okoli nje in hitro nazaj 

do skupine. Ko pridejo do konca, 

lahko starta drugi. Zmaga skupina, ki 

najhitreje premaga določeno pot. 

 

 Tabela 3: Elementarna igra 
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           Stopnje                                                    

.           smučanja.                     

 
Vrsta igre 

 
1. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA SNEG  

IN OPREMO 

 

 
2. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA PODALJŠANO 

STOPALO 

 

 
3. stopnja 

 
VOŽNJA S SMUČMI 

 

 

 

DIDAKTIČNO 

GIBALNA 

IGRA 

 

Oponašanje živali – Vzgojiteljica si izmisli žival in 

otroci jo morajo oponašati – njeno gibanje in 

oglašanje. Živali, ki lahko pridejo v poštev: zajci 

(sonožni poskoki), žabe (sonožni poskoki iz 

globokega počepa), medvedi (dolgi koraki), miške 

(hoja po prstih), kače (plazenje po tleh), ptički (hoja in 

delo z rokami), kužki in mucke (gibanje po vseh štirih) 

… (Rednak, 2014). 

Vožnja slaloma – Otrokom postavimo smučarske 

palice tako, da bodo lahko med njimi 'vozili slalom' –

okoli vsake bodo naredili zavoj peš. Pomembno je, da 

vzgojiteljica prikaže potek gibanja vsakemu otroku 

(lahko gre tudi pred njim, da ji otrok sledi). Na začetek 

proge damo škatlo s predmeti (plišaste igračke, kocke, 

avtomobilčki in drugo), ki jih morajo prenesti mimo 

palic do škatle na koncu proge. Otroci naj nalogo 

izvedejo v hoji (Rednak, 2014). 

Sadna solata – Vadeči stojijo v krogu pri 

označenem mestu (obroči, palice). Vsakemu 

podamo ime sadja, ki si ga zapomni. Npr. 

jabolko, hruška, banana, na učiteljev znak – 

izgovorjeno ime sadja – si tisti vadeči 

zamenjajo prostore med seboj, na znak sadna 

solata zamenjajo prostore vsi vadeči. 

Postavljanje živih kipov – Otroci se 

poljubno gibajo po prostoru (hoja, tek) in se 

na znak vzgojiteljice postavijo v ukazano 

figuro; na primer: »Smo 

drevesa/kipi/mize/stoli/klovni ...«. Biti 

morajo čisto pri miru, dokler spet ne 

zaslišijo znaka, da se lahko gibajo naprej 

(Rednak, 2014). 

Okoli palice – Po naklonini 

postavimo stožce in obroče, ki 

naj bodo med seboj oddaljeni 

vsaj en meter (postavljeni naj 

bodo v isti liniji). Otroke 

razdelimo v dve skupini in vsaka 

ima pred seboj svojo progo z 

ovirami. Otrok se spusti po hribu 

navzdol in pri vsakem stožcu ali 

obroču počepne. Naslednji se 

lahko na progo poda šele, ko mu 

to dovolimo.  

 

Tabela 4: Didaktično gibalna igra 
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                Stopnje                                                                                                           

.                    smučanja 

Vrsta igre 

 
1. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA SNEG IN 

OPREMO 

 

 
2. stopnja 

 
PRILAGAJANJE NA PODALJŠANO 

STOPALO 

 
3. stopnja 

 
VOŽNJA S SMUČMI 

 

 

 

 

 

METODA  

IGRE 

 

Tu nastopi vzgojiteljev/učiteljev 

prevzem vloge.  

Bine poskrbi, da nas ne bo zeblo 

Poštar Bine je utrujen od raznašanja 

pisem, zato si privošči malo počitka. 

Ko zagleda otroke na Antarktiki, kjer je 

zelo mrzlo, jim pove, da se morajo 

toplo obleči in nadeti zimsko opremo. 

Za posamezen del opreme potrebujejo 

denar, ki ga zaslužijo, če prinesejo 

volno polarni lisici, ki plete obleke za 

svoje mladičke, da jih ne bo zeblo, ali 

naberejo volku drva, s katerimi bo 

zakuril in se pogrel. 

 

Tukaj se prejšnja zgodba nadaljuje, otroci so 

oblečeni v vso opremo in so zunaj. 

Binetu pomagajmo raznositi pošto 

Bine potoži, da si je poškodoval nogo in prosi 

otroke, če bi mu pomagali raznesti pošto pa 

Antarktiki. Na njej živijo različne živali, kot so 

polarne lisice, volki, tjulnji, pingvini. Razloži jim, 

da je Antarktika zelo velika dežela, zato naj si 

nadenejo podaljšano stopalo (kot bi vozili skiro), ki 

jim bo omogočilo, da bodo hitreje raznesli vso 

pošto.  

Ker pa je Antarktika zelo mrzlo območje, občasno 

zapiha močan veter, ki pošto razpiha po vsej 

Antarktiki. Pisma so pomešana in otroci jih 

ponovno raznesejo k pravim živalim.  

Zgodba se nadaljuje. Tu se otroci 

že vozijo s smučmi na vlečnici. 

Poiščimo Medvedjo vas 

Kmalu prihiti Bine s polno torbo 

pošte in pove otrokom, da je to 

pošta, ki jo je založil in jo je tudi 

treba raznesti, tokrat je vsa pošta 

naslovljena v Medvedjo vas. 

Vendar severni medvedi živijo 

na drugi strani visoke gore. 

Otroci se vzpenjajo po hribu in 

prinašajo pisma (se spuščajo po 

smučišču) v medvedji brlog.   

Tabela 5: Metoda igre
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7 RAZPRAVA 

Gibanje je za otroke izjemnega pomena. Vzgojitelji in učitelji naj bi stremeli k temu, da se 

otrokom že v zgodnjem otroštvu ponudi čim več gibalnih dejavnosti, s katerimi si bodo 

lahko širili svoja obzorja. Več ko imajo otroci gibanja, bolj celovit je namreč njihov razvoj. 

Ob vsem tem je treba vedeti, da je pri vseh oblikah dejavnosti, pa naj bo to smučanje, 

plavanje ali katera koli druga aktivnost, treba na prvo mesto postaviti varnost otrok in pa 

to, da ohranimo njihov pozitivni odnos do aktivnosti, ki jo bodo lahko vzljubili in to 

ohranili tudi v prihodnosti. Ker so otroci med seboj različni, smo pogosto priča 

raznovrstnim navzkrižjem želja, pogledov, vzorcev vedenja ter zelo pogosto na udaru 

konfliktnih situacij. Vse te so s pravilnim in primernim pristopom lahko rešljive ter 

pogosto pripeljejo do situacije, ko otroka le še bolje spoznamo in se z njim povežemo.  

 

Videmšek (2003) meni, da je gibalni razvoj v ospredju predvsem v prvih letih življenja. 

Začne se z naravnimi oblikami gibanja, kot sta plazenje ter lazenje, in prehaja do zelo 

celostnih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Z dejavnostmi v zaprtem prostoru ali na 

prostem otrok razvija svoje funkcionalne in gibalne sposobnosti ter postopoma spoznava in 

osvaja različne športne zvrsti. Pomembno vlogo pri njegovem razvoju igrajo starši, ki bi se 

morali čim pogosteje igrati s svojim otrokom in ga spodbujati v športnih dejavnostih. 

Otrok se ob staršu počuti varnega, saj mu zaupa, zato se z veseljem ukvarja z aktivnostjo in 

je v njej tudi bolj uspešen. Redno ukvarjanje s športno dejavnostjo bi moralo biti stil 

življenja vsakega posameznika. Če izvajamo dejavnosti skupaj z otrokom, mu s tem 

dajemo tudi dober zgled.  

 

Pri poučevanju moramo upoštevati načelo igre, saj jim bo tako učenje smučanja veliko bolj 

zanimivo. Otroci usvajajo zapletene gibalne dejavnosti izredno hitro in brez večjih 

naporov, starši pa so tisti, ki se morajo zavedati, da je za osvojitev določenih elementov pri 

smučanju potreben čas.  

 

Horvat in Magajna (1987) trdita, da se otrok igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra in 

ne zaradi zunanje prisile. Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni 

rezultat, kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo v njej. Kurikulum za vrtce (1999) pa 

navaja, da je otroška igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do 

realnosti, in, ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijazna. 
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Na vsako vadbeno enoto se moramo dobro pripraviti, če želimo, da bodo vadeči med 

vadbo uživali in bodo motivirani za delo. Vadbo zato organiziramo tako, da je raznovrstna, 

pestra, učinkovita, uspešna in nas pripelje k zadanim ciljem. »Pri tem moramo upoštevati 

didaktična načela (načelo vzgojnosti, varnosti, primernosti, nazornosti, postopnosti, 

praktične uporabnosti, racionalizacije in ekonomičnosti).« (Lešnik in Žvan, 2007, str. 26) 

 

Igre izbirajo na podlagi sposobnosti, znanja, razpoloženja in prostora, ki nam je na 

razpolago. Pri igrah skupaj z vadečimi sprejemamo, spreminjamo in prilagajamo pravila 

iger ter jih spodbujamo k dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

V telesno pripravo otrok pred smučarsko sezono vključimo tudi elementarne igre, ki niso 

izbrane samo zaradi igranja in zabave, ampak da s pomočjo elementarnih iger lažje 

sledimo in dosežemo zadane cilje.  

 

Gibalne dejavnosti otrok, kot so hoja, tek, plazenje, lazenje, skoki, so naravne oblike 

gibanja, ki jih najpogosteje imenujemo kar filogenetske oblike gibanja, nekateri tudi 

gibalni vzorci. Gibalne stereotipe pa Pišot (2004) opredeljuje kot ontogenetska gibanja. To 

so tista, ki se jih bo posameznik naučil, če mu bodo omogočeni (npr. okolje, pripomoček 

ipd.). Ne glede na to, katero vrsto gibanja bo otrok izvajal, bo zanjo potreboval in hkrati 

razvijal motorične sposobnosti. Na kakšen način bomo otrokom gibanja predstavili, je 

odvisno od njihove starosti, stopnje gibalnega razvoja pa tudi stopnje kognitivnega, 

čustvenega, socialnega, telesnega. Zato so metode dela, ki jih običajno predlagamo za 

odrasle ljudi, kot sta pogovor in razlaga, v temeljni gibalni fazi vprašljive, njihova 

učinkovitost pa vsaj manjša.  

 

Demonstracija je pri poučevanju nekega gibanja zelo pomembna v športni gibalni fazi. 

Takrat vadeči prek opazovanja učitelja dobi predstavo o nekem gibu. Pri predšolskem 

otroku pa si ta še ne more narediti predstave v svoji glavi. Demonstracijo zato zamenjajo 

primerno problemsko zastavljeno okolje in problemsko zastavljena pravila igre, ki 

omogočajo, da otrok začne predstavo o gibu na svojem telesu. Ko bo osnove usvojil, bo 

šele lahko gledal druge in primerjal svoje gibe. 
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Z uporabo nekaterih iger smo hitro kršili kurikularna načela. Igre, ki so velikokrat 

predlagane kot primerne v predšolskem obdobju, kršijo določena načela. Predvsem načelo 

tekmovalnosti, načelo istočasne aktivnosti (izločanja) in druga. 

Da bi se izognili temu kršenju načel, je nastala metoda igre, ki poskuša te stvari omiliti:  

- vključiti vse otroke, 

- upoštevati vsa kurikularna načela, 

- dopuščati možnost za različne načine gibanja. 

Metoda igre predlaga, da mi postavimo problem in ga otroci na lasten način rešujejo brez 

demonstriranja. Upoštevati moramo procesno-razvojno načrtovanje. To pomeni, da 

načrtujemo in izhajamo iz potreb otroka (to ne pomeni, da izhajamo iz tega, kar si on v tem 

trenutku želi, ampak iz tega, kaj on v nekem trenutku potrebuje). To moramo iz 

opazovanja otroka razbrati, da pripravimo primerno okolje in primeren problem, primerno 

zahtevnost. Problem postavimo nekoliko zahtevnejše od trenutne stopnje, da lahko zaradi 

tega napreduje. Na časovno in prostorsko komponento gibanja ter intenzivnost in pogostost 

posameznih ponovitev pa mi lahko v igri vplivamo le, če prevzamemo aktivno vlogo v igri. 

To ne pomeni, da moramo biti fizično enako aktivni, ampak sta s tem povezana miselna 

aktivnost in sodelovanje z vlogo, ki v tej igri lahko odloča o njenem poteku (Gregorc in 

Cemič, 2013).  

 

Metoda igre je primerna pri prilagajanju na smučanje (na opremo, na sneg, na ljudi, na 

podaljšano stopalo), ko pa pride do vožnje z vlečnico, v ospredje pride poligon, ki je na 

vrsti po tem, ko se otrok že enkrat zna peljati po smučišču. Zgradba poligona omogoča 

otroku izpeljavo na svojevrsten način, razvija domišljijo, sam poišče oblike, kako kakšno 

gibanje uporabiti ali kakšen gibalni problem rešiti. Pri tem nikoli ne govorimo o pravilnih 

in napačnih gibanjih. Kljub temu pa je pomembno to, da pelje po poligonu, da pelje in da 

sodeluje. Tu pa je pomembno, da vztrajamo kot vzgojitelji in prilagajamo čas, intenzivnost 

in pogostost tako, da otroci z veseljem sodelujejo in da jih pri tem ni strah, da so izzvani in 

da zmorejo izzive izpeljati.  

 

S poligoni navade in spretnosti različnih gibalnih stereotipov utrjujemo, razvijamo gibalne 

sposobnosti, otroci pa pridobivajo tudi nove vsebine z drugih področij (narave, okolja, 

jezika … če smo tako zastavili svoje delo).  
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Delo po postajah je metoda dela, v kateri otroke razdelimo po skupinah, in vsaka skupina 

izvaja svojo nalogo. Po določenem pretečenem času se skupine zamenjajo v smeri urinega 

kazalca. Menjava običajno poteka v enakem vrstnem redu, tako da lahko vse skupine 

pridejo na vsako postajo. Delo po postajah je uporabno v predšolskem obdobju predvsem 

za bolj individualno delo, ko se otroci začenjajo seznanjati z gibalnimi dejavnostmi, kjer je 

potrebna asistenca. Da se bodo otroci lažje znašli, lahko postaje označimo s slikami živali, 

risanih junakov ipd.  

 

Pri smučanju je najpomembnejša prilagoditev na smučarsko opremo. Ena skupina se 

prilagaja na podaljšano stopalo. Po označenem delu proge se vozijo - poganjajo z eno 

nogo, kot bi vozili skiro. Druga skupina pa se spušča po manjši klančini in med vožnjo se 

dvigujejo ter spuščajo, kot bi delali počepe. Po določenem času se skupini zamenjata.  

 

Za optimalen in celosten razvoj otroka so poleg intelektualnih in psihosocialnih 

sposobnosti zelo pomembne gibalne sposobnosti. Znano je načelo, ki pravi, da česar se 

otrok v rani mladosti ne nauči na gibalnem področju, kasneje le s težavo nadomesti. Otrok 

se v obdobju zgodnjega otroštva hitreje in brez večjih naporov uči novih oblik gibanja, saj 

ne pozna strahu (Kašpar, 2011).  

 

Gibalna dejavnost je tudi najboljše preventivno sredstvo proti različnim obolenjem, saj 

krepi imunski sistem in otroku daje energijo. Zato si moramo prizadevati in v otroku 

spodbuditi pozitiven odnos do gibanja ter ga vzgajati v zdravo osebnost ter mu omogočiti, 

da se bo lahko kasneje sam odločil, katere gibalne dejavnosti (tudi športne zvrsti) bo 

vključil v svoj življenjski slog. Otroku moramo omogočiti tudi to, da bo razumel, da se je 

treba zunaj gibati v vsakem vremenu in v vsakem letnem času, zato v zimskem času 

poskrbimo tako za smučanje kot za vse druge gibalne vsebine. Otrok se zunaj na snegu 

lahko z njim igra, lahko teče, se sanka in smuča, lahko pa vse gibalne sposobnosti razvija 

enako kot poleti, le da ima tokrat npr. na nogah smučarski čevelj ali podaljšano stopalo.  
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8 ZAKLJUČEK 

V monografskem delu smo preučevali poučevanje smučanja. Smučanje je aeroben šport, s 

katerim razvijamo sposobnosti, kot so ravnotežje, koordinacija, vzdržljivost in moč 

celotnega telesa. Smučanje je za večino otrok, ki imajo radi sneg in nova doživetja, velika 

zabava. Prvo zlato pravilo: vse skupaj mora ostati igra. Zavedati se moramo, da so prvi 

stiki s smučmi in snegom tisti, ki bodo odločili, ali bo otrok vzljubil smučanje ali ne, zato 

naj ima res zanimivo, kakovostno in predvsem strokovno vodeno vadbo, ki ga bo kar 

najhitreje pripeljala do prvih zavojev ter uživanja v zimskih radostih. Smučanje pa je čisti 

užitek le, če se na smučišču počutimo varnega in suverenega, strah nas le blokira. Torej, 

vadbo je najbolje začeti z različnimi igrami in gibanjem na snegu. Opazimo lahko, da je 

precej otrok egocentričnih, kar se po tretjem letu začne zmanjševati. Že ločujejo, kaj 

ustvari človek in kaj narava. Razmišljajo lahko le o enem vidiku problema hkrati. 

Pomembno je, da se v igro vključujejo aktivno, da jim damo možnost raziskovanja in da 

lastne ideje preverijo sami. Otrokom se ne posmehujemo, jih ne kritiziramo in jim ne 

vsiljujemo lastnih idej, naj do rešitve pridejo sami. Če je treba, jih pri tem le usmerjamo. 

Kot navajata Tomšič Čerkezova in Zupančič (2011), lahko igra s pretiranim vmešavanjem 

odraslih izgubi namen, pride do zaviranja spontanosti, ustvarjalnosti in izvirnosti. 

 

Najbolj smo se posvetili temeljni gibalni fazi. Primerjali smo različne vrste iger: 

elementarne igre, didaktično gibalne igre in metodo igre. Na podlagi kritične analize smo 

spremenili igre za predšolske otroke, tako da so izvedene po metodi igre, ki omogoča 

celoten otrokov razvoj.  

 

Ob pregledovanju in analiziranju literature smo ugotovili, da je strokovna ponudba iger, s 

katerimi približamo učenje smučanja otrok, pestra. Strokovnjaki predlagajo predvsem 

elementarne in didaktične gibalne igre. Bolj kot igre so pestre predvsem metodične enote 

zanje. Nekritično prenašanje iger v temeljno gibalno fazo prinese tekmovalnost, 

demonstracijo, neaktivnost vseh otrok, neenake možnosti za vse, vključene v igro. Poleg 

tega, da je igra življenjsko pomembna otroku, je pomembna tudi za odrasle, ki se z 

otrokom ukvarjajo. Odrasli namreč prav s pomočjo igre najlažje ustvarjajo kontakte in 

čustvene relacije z otrokom, z opazovanjem otroka pri igri pa spoznajo njegove razvojne 

značilnosti in osebnostne lastnosti. 
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Opazili smo, da metode igre zaenkrat še ni v literaturi in da bi jo bilo smiselno zapisati. 

Cemičeva (2004) metodo igre opredeljuje kot najprimernejšo metodo dela pri poučevanju 

gibalnih vsebin v predšolskem obdobju. Meni, da je metoda igre načrtovani sistem 

dejavnosti, ker se prek nje uresničujejo načrtovani cilji. Igra kot proces učenja mora v 

otroku potekati spontano. Ker je igra po definiciji spontana in svobodna aktivnost, je zelo 

pomembno, da je odrasli ne poskušajo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili in poskusi 

spreminjanja (popravljanja) otrokove aktivnosti. Otrok se v njej giblje na njemu lasten, 

izviren in ustvarjalen način. Med igro je aktiven, saj mora sam reševati težavo v okviru 

postavljenega pravila. Tako otrok na naraven, optimalen in učinkovit način rešuje naloge 

samostojno in celostno. Težava, ki tu nastane, je, da ni pedagoških receptov (ni nujno, da 

bo uspelo), realizacija igre je možna le, če se učitelj/vzgojitelj aktivno vključi v igro.  

V diplomskem delu smo podali tudi primer metode igre, ki je lahko 

vzgojiteljem/učiteljem/trenerjem v pomoč pri poučevanju.  

 

Vodilo šole smučanja za otroke v zgodnjem otroškem obdobju sta igra in zadovoljstvo. 

Usvajanje tehničnih elementov naj poteka postopoma in nadzorovano. Učitelj mora poznati 

svojo stroko (smučanje) in značilnosti zgodnjega otroštva. Usvajanje poteka predvsem 

skozi igro in vadbene poligone ter tako, da bo za otroke zanimivo, da pritegne njihovo 

pozornost in da v tem uživajo. Igra je nedvomno nujen, nepogrešljiv element otroštva in 

tudi drugih življenjskih obdobij. Z igro človek ohranja otroško dušo. Po mnenju 

strokovnjakov je človek star, ko se ne zna, ne more, si ne upa ali se noče več igrati 

(Videmšek idr., 2003). 

 

Bistvo raziskovanja je bilo, da smo poskušali preučiti igre, ki jih uporabimo pri učenju v 

temeljni gibalni fazi, in najti prilagoditve, ki bi bile ustrezne za poučevanje. Otroška igra je 

dejavnost, ki poteka po notranji motiviranosti otroka. Brez nje ne bi bilo srečnega otroštva. 

Otrok ima pravico do igre. Otroci se ne igrajo z namenom, da bi razvili svoje sposobnosti, 

temveč zato, da zadostijo notranji potrebi (Nemec, 2010). Zavedati se moramo, da otrok ni 

pomanjšana oblika odraslega človeka. Otroci čutijo, mislijo, gledajo na svojevrsten način. 

Igra jim veliko pomeni. Skoznjo jim omogočamo razvoj samozavesti in samopotrjevanje. 
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