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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je raziskati ustreznost metode igre za razvoj vzdržljivosti v 

heterogenem oddelku. Preko strokovne literature smo ugotovili, da je za otroka primerna in 

učinkovita samo vadba, pri kateri si lahko vsak individualno prilagodi njeno intenzivnost. Pri 

vadbah, kjer to ni mogoče, otrok preobremeni svoj srčno-žilni in dihalni sistem, ki sta v tem 

obdobju še v fazi razvoja in imata bistveno drugačne značilnosti kot pri odraslem.  

 

Odrasli ljudje za razvoj vzdržljivosti uporabljamo več metod. Najpogostejše so tri, in sicer 

metoda neprekinjenega napora, intervalna metoda in fartlek. Prvi dve ne dopuščata takšnih 

prilagoditev, ki bi ustrezno učinkovale na razvoj predšolskega otroka. Bolj primerna metoda 

je fartlek. Učinkovita je le, če jo izvajamo individualno in jo prilagajamo posamezniku.  

 

V diplomskem delu ugotavljamo, da je metoda igre tista metoda, ki omogoča individualno 

prilagoditev posamezniku, hkrati pa jo lahko izvajamo z vso skupino. To drži le, če je igra 

pravilno zasnovana in izvedena, da ima otrok možnost izvajati naloge v svojem ritmu (hitro 

ali počasi) in teči dolge ali kratke razdalje. Z raziskovanjem frekvence srca smo želeli 

ugotoviti, ali so imeli otroci med igro ob istem času možnost individualne prilagoditve. 

 

Vzorec je obsegal skupino predšolskih otrok, od teh smo desetim otrokom med vadbo merili 

srčni utrip. Ta je bila zasnovana po metodi igre s ciljem razvoja vzdržljivosti. Ugotovili smo, 

da so imeli otroci v istem trenutku popolnoma različne srčne utripe. Natančnejša analiza ni 

pokazala nobene podobnosti med krivuljami srčnega utripa. Iz analize krivulj srčnega utripa 

trdimo, da so otroci med igro prilagajali intenzivnost vadbe svojemu telesu.  

 

Ugotavljali smo tudi, ali je metoda igre edina učinkovita metoda za razvoj vzdržljivosti za 

otroke v heterogenem oddelku. To pomeni, da so v skupini skupaj otroci stari 1–3 let ali 3–6 

let. Tako različno stari otroci imajo lahko izredno velike razlike ne vseh področjih razvoja 

(tudi ali predvsem gibalnega in telesnega). Zato nas je zanimalo, ali je možno narediti igro, ki 

bo zanimiva za vse starostne skupine in bo omogočala individualno prilagajanje napora. Srčni 

utrip smo zato merili šestletnikom in triletnikom. Mislili smo, da bodo imeli mlajši otroci v 

povprečju nižji srčni utri od starejših, a se je pokazalo, da razlike niso statistično pomembne. 



 

To nas usmerja v razmišljanje, da so otroci, ne glede na starost, delali skladno s svojimi 

zmožnostmi in sposobnostmi. 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, gibalni razvoj, vzdržljivost, metoda igre 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis is to investigate the suitability of the play method for the 

development of endurance in a heterogeneous section. Through the professional literature, we 

found out that only the exercise in which everyone can individually adjust its intensity is 

suitable and effective for children. In exercises where this is not possible, children overload 

their cardiovascular and respiratory systems which are still in the phase of development in this 

period and have fundamentally different characteristics than in an adult. Adult people use 

several methods to develop endurance. Three are the most common, namely the method of 

continuous effort, interval method and fartlek. The first two mentioned do not allow for such 

adjustments that would suitably affect the development of a pre-school child. The fartlek 

method is more suitable. It is effective only when it is performed individually and adjusted to 

an individual.  

 

In the thesis, we establish that the play method is the method which enables individual 

adjustment to an individual and at the same time can be performed with the entire group. This 

is true only, if the play is properly designed and performed so that a child has the possibility 

to perform tasks at his/her own pace (fast or slow) and to run long or short distances. By 

studying the hearth frequency, we wished to determine whether children had the possibility of 

individual adjustments at the same time during the play. 

 

The sample consisted of a group of pre-school children; we measured the hearth beat of ten of 

these children during the exercise. It was designed according to the play method with the aim 

to develop endurance. We found out that children had completely different hearth beats at the 

same moment. A more detailed analysis did not show any similarity between the hearth beat 

curves. On the basis of the analysis of the hearth beat curves, we claim that children adjusted 

the intensity of the exercise to their body during the play.  



 

 

We also determined whether the play method is the only effective method for development of 

endurance for children in a heterogeneous section. This means that in a group there are 

children aged 1-3 years or 3-6 years together. Children with such differences in age can have 

extremely large differences in all areas of development (also or mainly locomotor and 

physical). Therefore, we wished to know whether is it possible to design a play which would 

be interesting for all age groups and would enable individual adjustment of effort. Therefore, 

we measured the hearth beat of six year-olds and three year-olds. We thought that on average 

younger children would have lower hearth beat than older ones but it turned out that 

differences were not statistically important. This leads us to think that children, regardless of 

age, worked in accordance with their capabilities and abilities. 

 

KEYWORDS: preschool child, locomotor development, endurance, play method 
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1 UVOD 

 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost našega telesa. Z dobro vzdržljivostjo je boljše tudi naše 

počutje in zdravje ter je sposobnost našega telesa za premagovanje naporov. Več kot naše telo zmore, 

več se gibamo in s tem to sposobnost še povečujemo (Škof, 2007). 

 

Vzdržljivost je sposobnost, ki od nas zahteva veliko fizičnega napora. Fizični napor lahko posredno 

merimo s spremljanjem srčnega utripa. Odziv srca na dano obremenitev pomeni napor. Ob enaki 

obremenitvi ljudje doživljamo različen napor. Škof (2007) povezuje tudi vpliv gibalne aktivnosti v 

otroštvu na gibalno aktivnost v poznejših letih. To pomeni, da je vzdržljivost v otroštvu zelo 

pomembna, saj se na njej najlažje gradi zdravo gibalno aktivnost celo življenje. Če ima mladostnik 

dovolj vzdržljivosti, gibalnih izkušenj in navad iz otroštva, mu bo tudi v tem obdobju gibanje lažje in 

bližje. Kadar pa mladostnik ali odrasel nima veliko gibalnih izkušenj in navad od prej, ima verjetno 

nizko pripravljenost na napor, torej nizko vzdržljivost. To pa lahko vodi v nezdrav življenjski slog.  

 

Vzdržljivost naj bi bila zato pogosto cilj gibalnih dejavnosti v vrtcu, a se vzgojitelji temu raje 

izognejo, ker vedo, da lahko z nepravilnim pristopom negativno vplivajo na zdrav otrokov razvoj 

(Gregorec in Humar, 2014). Zato želimo potrditi metodo igre kot učinkovito in neškodljivo za razvoj 

vzdržljivosti. 

 

Otroštvo je občutljivo obdobje, saj telo še raste in se razvija. Pri rasti in razvoju pomembno vlogo 

odigrajo lastnosti srčno-žilnega in dihalnega sistema. Razlike med odraslim in otrokom pa zahtevajo 

razlike v metodah poučevanja. Otroci npr. že v mirovanju porabijo 30 % več kisika kot odrasli, in 

sicer zaradi rasti, poleg tega je njihova kapaciteta pljuč veliko manjša od odraslih. Odrasli lahko ob 

naporu povečamo volumen vdiha in hitrost dihanja, otroci pa ne morejo toliko povečati volumna 

vdihanega zraka. Zato je ob naporih dovod kisika majhen, premajhen, da bi lahko napor stopnjevali 

neprekinjeno, kot to zmoremo odrasli (Cemič in Gregorc, 2014a). Podobno se dogaja tudi v srčno 

žilnem sistemu, ki je pri odraslih zelo prilagodljiv, saj se lahko povečuje volumen prečrpane krvi in 

hitrost utripa, otroci pa lahko povišajo le frekvenco srčnega utripa. 

 

Za odrasle so znane tri učinkovite metode za razvoj vzdržljivosti: neprekinjena metoda, intervalna 

metoda in fartlek. Nobena od njih pa zaradi zgoraj opisanih razlik med otroki in odraslimi ni 

popolnoma ustrezna za predšolske otroke, saj krši njihovo manjšo sposobnost prilagajanja.  
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Cemičeva je postavila metodo igre, ki  upošteva otrokov razvoj. Z diplomskim delom želimo 

dokazati, da imajo otroci pri gibalni dejavnosti, ki je oblikovana po konceptu metode igre, možnost 

individualne prilagoditve. Dokazati želimo tudi, da je igra primerna za starostno heterogene oddelke, 

saj si lahko otroci sami izberejo intenzivnost vadbe in jo prilagodijo svoji starosti.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 TELESNI RAZVOJ 

 

Razumevanje telesnega in gibalnega razvoja predšolskega otroka je nujno, da lahko raziskujemo 

načine in vplive vadbe nanj. Telesni razvoj je dedno bolj pogojen kot gibalni. Za oba velja, da se 

odvijata v naprej določenih smereh oziroma fazah. Na telesni razvoj lahko delno vplivamo s prehrano 

in z gibanjem (Bergant, 2010).  

 

Telesni razvoj v diplomskem delu razdelimo na rast, ki je v tem obdobju pomembna značilnost, in na 

organske sisteme, ki so za gibanje in vzdržljivost najpomembnejši. 

 

 

2.1.1 RAST 

 

V času otroštva sta značilni hitra telesna rast in izrazit gibalni napredek, pogosto pa govorimo tudi o 

splošnem napredku. Splošni napredek lahko delimo na dve vrsti, in sicer na: rast, ki pomeni  

kvantitativne spremembe; ter zorenje, ki pomeni kvalitativne v telesnem razvoju. Škof (2007) v tem 

času ločuje štiri obdobja razvoja, in sicer:  

– obdobje dojenčka in malčka (do 2,5 let). Zanj je značilna zelo hitra telesna rast; 

– zgodnje otroštvo (2–6 let). V tem obdobju se rast umiri in se prične hiter razvoj živčevja in 

osnovnih gibalnih spretnosti; 

– srednje/pozno otroštvo (7–10 let). Telesni razvoj se malo umiri in začnejo se kazati prvi znaki 

spolne diferenciacije; 

– mladostništvo (10–18 let). Spolni razvoj mladostnika v odraslo osebo. 

 

Rast je v predšolskem obdobju hitrejša kot kadar koli kasneje v življenju, kar kažejo primerjave 

različnih raziskav. Otrokova telesna masa je ob rojstvu okrog 3500 g in se do petega meseca podvoji, 

do enega leta pa kar potroji. Porodna višina je okrog 50 cm in se do prvega rojstnega dne poveča za 

50 %. Po drugem letu se rast močno upočasni, otrok pridobi 2–2,6 kg in 10–12 cm na leto (Cemič in 

Gregorc, 2014a). 
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Otroku se v tem času spreminjajo tudi telesna razmerja. Roke in noge so relativno kratke glede na 

odraslega človeka, medtem ko je glava velika. Sčasoma pa otroci postanejo vitkejši, okončine se 

podaljšujejo, glava pa ostane skoraj enako velika (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

Otrok mora zaradi hitre rasti ves čas usklajevati telesna razmerja. Z rastjo se razmerja porušijo, s tem 

pa se porušijo tudi gibalne sposobnosti. Otrokovo neprestano usklajevanje svojega telesa zaradi 

nenehne rasti je treba odraslemu pogosto ozavestiti, da lažje razume otrokove potrebe po nenehnem 

ponavljanju podobnih ali enakih gibalnih izzivov, saj mu vedno znova predstavljajo popolnoma nov 

izziv. Otrokova vadba je zato drugačna od odraslih in tudi od osnovnošolskih otrok. Veliko 

pozornosti je potrebno posvetiti ravnotežju, koordinaciji in moči, težje ali celo nesmiselno pa je delati 

na hitrosti in gibljivosti. S hitrimi ponovitvami določenih gibov in nalogah pri preciznosti pa se vse 

skupaj v predšolskem obdobju predstavi v koordinaciji (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

 

2.1.2 OKOSTJE 

 

Otrokove kosti ob rojstvu niso trdne, ker so sestavljene iz mehkega tkiva – hrustanca. Zaradi tega so 

otroci v prvih letih veliko bolj prožni. Hrustanec omogoča, da kosti rastejo in šele v pozni mladosti, 

ko dosežejo svojo končno velikost, okostenijo – postanejo trdne (Morris, 2008). Otrokova hrbtenica 

ima ob rojstvu obliko loka. Z dvigovanjem glave se začne upogibati in do konca predšolskega 

obdobja dobi obliko črke S (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

Pomembno je tudi razmišljati, da imajo novorojenčki ob rojstvu 270 kosti, število se zaradi 

zaraščanja do odraslosti zmanjša na 206. Otrokove kosti prenesejo več upogibanja, a manj teže, zato 

moramo biti pazljivi pri njihovi obremenitvi, še posebej pri dvigovanju ali zadrževanju težkih 

predmetov.  

 

Za zdrav razvoj kosti je pomembno gibanje, ki spodbuja rast. S tresljaji (skoki, poskoki ipd.) se 

povečuje kostna gostota. Prevelika obremenitev rast zavira. Ob stalnem pritisku na nek del telesa se 

lahko rast kosti celo ustavi (Škof, 2007). 
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2.1.3 MIŠICE 

 

Delež mišične mase je pri otroku veliko manjši kot pri odraslem (20 % telesne teže pri dojenčku in 

30–40 % pri odraslem), ker se te še razvijajo. Mišični tonus je pri otrocih relativno majhen in zato 

dovoljuje večje amplitude pri gibanju, zato je smiselnost dodatnega spodbujanja razvoja gibljivosti 

vprašljiva. Manjša pa je učinkovitost pri natančnih gibanjih in gibanjih, kjer potrebujemo moč mišic. 

Natančnega dela ne smemo mešati z gibalno sposobnostjo, poimenovano natančnost, pač pa ta 

gibanja vključujemo v koordinacijo (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

Otrokovo gibanje in način življenja vplivata na to, kakšna mišična vlakna se mu bodo razvila. 

Mišična vlakna se delijo na hitra in počasna, večinoma je njihova namembnost že dedno določena, 

vendar je 20 % še nediferenciranih. To omogoča, da z vadbo določimo strukturo nekaterih mišičnih 

vlaken (Rajtmajer, 1994). 

 

Srce je verjetno najpomembnejša mišica v telesu. Biti začne že v zgodnji nosečnosti, a so njegove 

značilnosti veliko drugačne od značilnosti odraslega srca. Med gibanjem je otrokovo srce bolj 

obremenjeno kot odraslo. Število utripov na minuto v mirovanju je pri odraslem 70–80, pri otroku od 

2. do 6. leta je 90–110, pri novorojenčku pa 130. Tudi utripni volumen (količina krvi, izčrpana v 

enem utripu) je pri otroku bistveno manjša kot pri odraslem. Šestletniki iztisnejo 20 ml krvi, 

štirinajstletniki 45–60 ml, odrasli pa 70 ml. Med naporom se odraslo srce osemkrat poveča zaradi 

povečane frekvence in utripnega volumna, otroško pa le petkrat, in to predvsem zaradi povečane 

frekvence. Ker otrokovo srce deluje drugače, otrok ni sposoben nenehnega dolgotrajnega gibanja. 

Otrok hitro teče in se ustavi, s tem gibanje prilagodi svojim zmožnostim (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

 

2.1.3.1 AEROBNO IN ANAEROBNO OBMOČJE VADBE 

 

Aerobna dejavnost je dolgotrajna in poteka pri intenzivnosti, kjer lahko oksidativni celični energijski 

procesi zagotavljajo celoten delež potrebne energije za delovanje mišic. S takšno vadbo razvijamo 

srčno-žilno vzdržljivost. Taka obremenitev vadbe je primerna za predšolske otroke. Vendar pa način 

oz. metoda nepretrganega napora otroku ne omogoča aerobnega celičnega dihanja (Ušaj, 2003). 
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Za anaerobno vadbo je značilen intenzivnejši napor. Pri njej se večji del energije, ki jo mišice 

potrebujejo za delovanje, ustvarja brez prisotnosti kisika, in sicer z glikolizo. Tak način pridobivanja 

energije je za predšolske otroke neustrezen, saj njegovi organi še rastejo in se bodo v porušenem 

acido-baznem neravnovesju težje ustrezno razvili (Škof, 2010).  

 

Najpomembnejše je razumevanje razlik med odraslim in otrokom v delovanju srčno-žilnega in 

dihalnega sistema ter v razlikah v gibanju.  

 

S povečanjem utripnega volumna in frekvence srca omogočimo večji pritok kisika, z zadostnim 

pritokom kisika pa ostajamo v aerobnem območju. Odrasli imamo veliko večjo fleksibilnost 

utripnega volumna kot otroci, zato pri njih hitreje pride do pomanjkanja kisika in prestopijo 

anaerobni prag.  

 

Srčni utrip je delno pokazatelj dogajanja v telesu. Nižji srčni utrip kaže, da se verjetno odvija aerobna 

vadba, visok pa kaže večje obremenitve, ki lahko pomenijo anaerobno vadbo. Približna meja med 

aerobnim in anaerobnim območjem je 85–90 % maksimalnega srčnega utripa. Maksimalni srčni utrip 

z leti praviloma pada (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

 

2.1.4 DIHALA 

 

Ločimo zunanje dihanje (izmenjave zraka in plinov v pljučih) in notranje dihanje (transport plinov, 

izmenjave plinov med krvjo in celico, oksidacijski procesi v celicah). Otrokom se pljuča še razvijajo 

in je to zaviralni dejavnik za trajajoča in intenzivnejša gibanja vse do pubertete.  

 

Število vdihov pri odraslem je od 16 v mirovanju do 30 pri naporih. Novorojenček vdihne kar 60-

krat, enoletnik 32-krat in šestletnik 20-krat v mirovanju.  

 

Bazalna presnova je zaradi rasti pri otrocih do 30 % večja kot pri odraslih, kar pomeni, da v 

mirovanju porabljajo več kisika (Cemič in Gregorc, 2014a). 
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2.1.5 ŽIVČEVJE 

 

Živčevje upravlja organizem tako, da prenaša informacije in jih skladišči. Funkcionalna enota 

živčevja je živčna celica nevron. Živčni sistem delimo na perifernega in centralnega. Celice v 

perifernem živčnem sistemu delijo na senzorne, ki sprejemajo informacije in jih pošiljajo do 

centralnega živčevja, in motorne, ki ukaze iz centralnega sistema prenašajo mišicam. Centralni živčni 

sistem pa predstavljajo hrbtenjača, ki skrbi za preproste reflekse, možgansko deblo, mali možgani, 

srednji možgani in možganska skorja. Vsak del skrbi za določeno dogajanje v telesu. Mali možgani 

usklajujejo vse gibe, srednji možgani pa imajo pomembno vlogo pri čustvih, motivaciji. Za pravilen 

gibalni razvoj je pomembno tudi dobro delovanje živčevja (Bregant, 2010). 

 

 

2.2 GIBALNI RAZVOJ 

 

Gibalni razvoj je proces, kjer so pomembne predvsem spremembe živčnega sistema. Otroci se učijo 

novih gibalnih spretnosti. Na dinamiko tega razvoja sovplivata dednost in okolje. Gibalni razvoj je 

močno povezan tudi z ostalimi področji razvoja (telesni, kognitivni, čustveni in socialni razvoj). Tako 

kot pri vseh področjih razvoja gre tudi tukaj za prilagajanje okolju. Pojavljata se procesa akomodacije 

in asimilacije (Škof, 2007). 

 

Osnovni gibalni vzorci se kažejo kot večje spremembe in mejniki na poti gibalnega razvoja. Ti so 

osnova za nadaljnji razvoj in si sledijo v nekem v naprej določenem zaporedju. Gibalni vzorci npr. 

omogočajo prve napetosti (položajni vzorci), obračanje in dvigovanje glave, so priprava na sedenje 

ipd. Z osnovnimi oz. naravnimi oblikami gibanja, kot so npr. plazenje, hoja, teki, meti, udarci, 

skoki …, se otroci razvijajo gibalno in s tem tudi celostno. Haywood in Getchell (2004, v Zajc idr., 

2010) pravita, da se večinoma posamezne stopnje gibalnega razvoja pojavljajo v enakih starostnih 

obdobjih in trajajo približno enako dolgo, vendar pa se zaradi individualnih razlik lahko določene 

razvojne stopnje pojavijo pri različni otrokovi starosti. Gibalni razvoj gre namreč v cefalokavdalni in 

proksimocistalni smeri, kar pomeni, da otrok najprej nadzoruje mišice, ki so bližje njegovemu trupu, 

in kasneje oddaljene mišice (Zajec idr., 2010). 
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2.2.1 FAZE GIBALNEGA RAZVOJA 

 

Gibalni razvoj lahko razdelimo na štiri osnovne faze, ki predstavljajo značilnosti gibanja pri 

posamezniku v nekem starostnem obdobju (Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

Refleksna gibalna faza se začne že v prenatalnem obdobju in traja do enega leta. Zanjo so značilni 

refleksni gibi, ki jih otrok uporablja za zbiranje informacij in za preživetje. Otrok v tem obdobju 

preide od popolnoma nenadzorovanih in nehotenih gibanj postopoma na zavestno raven. 

 

Rudimentarna gibalna faza traja od 1. do 2. leta. Otrok gibanje že uporablja namenoma. To so prvi in 

osnovni gibi, na katerih potem gradi naprej (stabilnostni, manipulativni in lokomotorni gibi). Sprva 

so gibi slabo kontrolirani, grobi in nekoordinirani, a se do končane rudimentarne faze stanje veliko 

izboljša. 

 

Temeljna gibalna faza zajema preostalo predšolsko obdobje. Na začetku je ritem skromen, 

koordinacija slaba in gibanje omejeno. Skozi to obdobje otrok veliko pridobi na koordinaciji in je 

zato pred vstopom v šolo njegovo gibanje usklajeno, učinkovito in dobro kontrolirano.    

 

Športna gibalna faza. Zdaj gib ni več cilj, ampak postane sredstvo za razne individualne in skupinske 

športe. Pomembna je oblika, natančnost in hitrost pri gibanju. Po 11. letu se otroci že začnejo 

usmerjati v določene športe (Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

 

2.3 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

 

Motorične sposobnosti so latentne dimenzije človeka, kar pomeni, da nanje sklepamo na podlagi 

rezultatov testov. Pistotnik (2011) mednje uvršča ravnotežje, koordinacijo, moč, hitrost, natančnost in 

gibljivost. Pogosto se zraven šteje tudi vzdržljivost, ki pa je funkcionalna sposobnost.  

 

Za motorične sposobnosti velja, da so različno dedno pogojene. Najbolj sta dedno pogojeni hitrost in 

ravnotežje, malo manj pa koordinacija in natančnost. Najmanj dedno pogojeni sta gibljivost in moč, 

kar pomeni, da imamo nanju največji možen vpliv z lastno aktivnostjo. Enako velja za vzdržljivost. 
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Motorične sposobnosti so odvisne druga od druge. Za razvoj ene potrebujemo tudi razvoj druge 

(Pistotnik, 2011).  

 

V predšolskem obdobju pri otrocih načrtno razvijamo moč, koordinacijo in ravnotežje. Gibljivost je 

pri otroku maksimalno razvita in s starostjo pada, zato je v tem obdobju njeno razvijanje vsaj 

vprašljivo. Preciznost in hitrost pa se v tem obdobju kažeta v koordinaciji (Pistotnik, 2011). 

 

 

2.3.1 KOORDINACIJA 

 

Koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja zahtevnih gibalnih nalog. Za 

učinkovito usklajevanje časovnih in prostorskih elementov gibanja se v telesu dogajata dva procesa, 

in sicer: načrtovanje gibanja in njegovo uresničenje (Pistotnik, 2011). 

 

Ušaj (2003) našteva več vrst koordinacije: sposobnost hitrega opravljanja zapletenih in ne naučenih 

motoričnih nalog, sposobnost opravljanja ritmičnih motoričnih nalog, sposobnost pravočasne izvedbe 

motoričnih nalog, sposobnost reševanja motoričnih nalog z nedominantnimi okoliščinami, 

sposobnost usklajevanja gibanja zgornjih in spodnjih udov, sposobnost hitrega spreminjanja smeri 

gibanja, sposobnost natančnega zadevanja cilja in sposobnost natančnega vodenja gibanja.  

 

V največji meri se koordinacija razvija v otroštvu, do šestega leta. To je obdobje, ko so otroci najbolj 

dojemljivi za sprejem novih gibalnih informacij in za njihovo združevanje v gibalne vzorce. V tem 

obdobju so otroci običajno v vrtcih in zato je vloga vzgojiteljev pri razvoju koordinacije zelo 

pomembna (Pistotnik, 2011). 

 

 

2.3.2 RAVNOTEŽJE 

 

Sposobnost ravnotežja pomeni uravnavanje želenega položaja telesa v mirovanju ali gibanju. Za 

razvoj ravnotežja mora uspešno delovati ravnotežni organ v srednjem ušesu, oko in koža, ki 

zaznavata položaj telesa v prostoru, mišice in živčni sistem. Ravnotežje delimo na statično in 

dinamično. Razvojno najprej dosežemo statično in kasneje dinamično (Videmšek idr., 2003). 
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Pistotnik (2011) ravnotežje opredeljuje kot sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti 

kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja položaj telesa v prostoru.  

 

 

2.3.3 MOČ 

 

Moč je motorična sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 

Glede na akcijske kriterije ločimo eksplozivno moč, repetitivno in statično moč. Eksplozivna moč je 

sposobnost kratkotrajnega in maksimalnega delovanja mišic npr. brcanje in metanje. Repetitivna moč 

je sposobnost za dolgotrajno mišično delo, ki temelji na izmenjavanju mišičnega napenjanja in 

sproščanja, npr. počepi in teki. Statična moč pa je sposobnost dolgotrajnega zadrževanja mišične 

napetosti, npr. vesa ali zadrževanje določenega težkega položaja (Pistotnik, 2011). Topološko pa jih 

razdelimo na moč rok, nog in trupa. Moč je pomembna pri večini gibalnih aktivnosti. Otrok  je lahko 

aktiven le, če ima dovolj moči za opravljanje te gibalne naloge. Izogibamo se le pretirani statični 

moči, ker lahko otroka hitro privede v anaerobno območje (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

 

2.4 VZDRŽLJIVOST 

 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost človeka, da lahko dalj časa opravlja neko dejavnost, ne da bi 

zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekiniti ali bistveno zmanjšati intenzivnost (Škof, 2010).  

 

Vzdržljivost lahko delimo na splošno in lokalno; pri lokalni sodeluje manj kot tretjina mišične mase, 

ter na statično in dinamično. Pri statični gre za vzdrževanje določenega položaja telesa, pri dinamični 

pa za gibanje telesa (Cemič in Gregorc, 2014a). 

 

Zadostna telesna aktivnost v otroštvu pozitivno vpliva tudi na poznejša obdobja v življenju. Če je 

otrok vzdržljiv, se bo lažje in pogosteje gibal, s tem pa vzdržljivost le še krepil. Gibanje ima velik 

vpliv na človekovo počutje in zdravje. Tveganje za kronične bolezni se z rednim gibanjem dosti 

zmanjša. Z vadbo krepimo srčno-žilni in dihalni sistem ter povečujemo odpornost organizma. A 

prenaporna oz. nepravilna vadba v predšolskem obdobju lahko škoduje rasti in razvoju otroka (Škof, 

2010). 
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2.4.1 RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI 

 

Za razvijanje vzdržljivosti pri odraslih poznamo tri učinkovite metode. Vse tri bomo opisali in 

preverili njihovo ustreznost za predšolskega otroka glede na njihove specifične značilnosti razvoja. 

 

 

2.4.1.1 NEPREKINJENA METODA 

 

To je najpreprostejša metoda, ki se uporablja v vseh športih. Intenzivnost vadbe je lahko različna: 

nizka (65–75 % maksimalne frekvence srčnega utripa), zmerna (75–85 %) ali srednja (85–92 %). Ves 

čas naj bi organizem energijo pridobival z aerobnimi energijskimi procesi v celicah, torej ne 

prestopimo anaerobnega praga (Škof, 2007).  

 

 

Graf 1: Frekvenca srčnega utripa pri odraslem med izvajanjem vadbe po neprekinjeni metodi (Škof, 2007) 

 

Otroci bi pri neprekinjeni vadbi ta prag hitro prestopili. S svojim razvijajočim srčno-žilnim in 

dihalnim sistemom ne morejo dovolj hitro dovajati kisika. Otroci ne morejo kontinuirano teči in med 

tekom porabijo veliko odvečnih gibov, zato je siljenje v tako obremenitev tudi sicer nemogoče. Ta 

metoda lahko otroku v taki izvedbi celo škoduje (Gregorc in Humar, 2014). 
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2.4.1.2 INTERVALNA METODA 

 

Pri intervalni vadbi se vnaprej določi dolžina vadbe in odmora oz. manjše intenzivnosti vadbe. Izvaja 

se na višji intenzivnosti kot neprekinjena vadba. Zahtevnost se lahko stopnjuje z dolžino intervala, 

intenzivnostjo teka, številom ponovitev … Pri tej metodi se namenoma večkrat preide v anaerobno 

območje, ker želijo športniki povečati svojo anaerobno vzdržljivost (Škof, 2007). 

 

 

Graf 2: Frekvenca srčnega utripa pri odraslem med izvajanjem vadbe po intervalni metodi (Škof, 2007) 

 

Intervalna metoda je bolj primerna za tiste, ki se želijo uriti v anaerobnem območju. Pri takšni vadbi 

pogosto pridemo do maksimalnih naporov. S takim načinom dela lahko negativno vplivamo na 

otrokov zdrav razvoj (Gregorc in Humar, 2014). 

 

 

2.4.1.3 FARTLEK 

 

Fartlek je tako imenovana naravna oblika intervalne metode, je njena nadgradnja. Vadba naj bi 

potekala v naravnem okolju. Način vadbe (intenzivnost hitrost, premori) niso vnaprej določeni in so 

pogosto posledica navdiha tekača. Njegova glavna značilnost je univerzalnost, saj lahko z njim 

dosežemo različne ravni vzdržljivosti. Tekač lahko sam izbira, ali bo delal v aerobnem ali 

anaerobnem območju. Danes je to najpogosteje uporabljena metoda (Škof, 2007). 
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Graf 3: Frekvenca srčnega utripa pri odraslem med izvajanjem fartleka (Škof, 2007) 

 

Ta metoda je bližja otroku, saj večji in manjši napori nimajo natančnega zaporedja in trajanja. A če 

fartlek uporabimo pri skupini predšolskih otrok, se žal ne moremo prilagoditi posamezniku. Otroke 

vodimo in jih silimo, kdaj teči in kdaj ne. Otroci pa kljub isti starost niso na isti stopnji razvoja – kaj 

šele v heterogeni skupini, kjer so skupaj otroci obeh starostnih obdobij in so razlike med njimi še 

večje. Za nekatere otroke ja vadba hitro prenaporna in pridejo v anaerobno območje, ki jim škodi, 

medtem ko pa drugi morda sploh ne delajo dovolj intenzivno za svoje sposobnosti. Če fartlek 

uporabljamo individualno in otroka ne vodimo, je metoda zanj povsem ustrezna. Vemo pa, da tak 

način dela v vrtcu ni mogoč (Humar, 2013). 

 

 

2.5 METODA IGRE 

 

Vzdržljivost je ključnega pomena za ustrezno gibalno aktivnost otrok. A ker vemo, da so te splošno 

znane metode za razvijanje vzdržljivosti za otroke neprimerne, se vzgojitelji pogosto izogibajo 

razvoju vzdržljivosti. Zato so v vrtcu Marjetica razvili koncept Igra, gibanje in razvoj. Znotraj njega 

je Cemičeva postavila metodo igre kot najustreznejši način za razvoj vzdržljivosti v predšolskem 

obdobju (Gregorc in Humar, 2014). 

 

Metoda igre je načrtovan sistem dejavnosti, v katerem se cilji uresničujejo prek igre. Za otroka je igra 

spontana dejavnost, za katero je močno notranje motiviran. Za pedagoga pa je to načrtovana 

dejavnost, na katero se pripravi in ima določene cilje. Vzgojitelj mora biti v igri dejaven, a le na 

način, da aktivno prevzame tako vlogo/lik, ki odloča o poteku igre. S prevzemom te vloge lahko vodi 

učni proces, skrbi za intenzivnost, postopnost, trajanje in varnost. Pravila igre morajo biti ravno prav 
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zapletena, da otroku omogočajo ustvarjalnost, aktivnost, igrivost ter sledijo cilju, ki si ga je zastavil 

vzgojitelj. Pravila otroku omogočajo svobodno izbiro v gibanju, ne dopuščajo pa izbire, ali bo 

sodeloval ali ne (Cemič in Gregorc, 2014b). 

 

 

2.6 HETEROGENI ODDELKI V VRTCIH 

 

V vrtcih so oddelki starostno lahko homogeni, heterogeni ali kombinirani. V homogenih oddelkih so 

otroci v starostnem razponu enega leta, v heterogenih so otroci iz enega starostnega obdobja (1–3 leta 

ali 3–6 let), v kombiniranih oddelkih pa so skupaj otroci obeh starostnih obdobji (Zakon o vrtcih, 

1996). V gibalnem razvoju so med otroki velike razlike že v homogeni skupini in še bolj v heterogeni 

in kombinirani. Zato je razvijanje vzdržljivosti v heterogenem oddelku za vzgojitelje velik izziv. 

 

Zanima me, kako v tako starostno mešanem oddelku pripraviti dejavnost, pri kateri bodo otroci 

najbolje razvijali vzdržljivost. Ugotoviti želim učinkovitost metode igre za razvoj vzdržljivosti v 

heterogenem oddelku. Zanima me, ali lahko v takem oddelku (3–6) prek metode igre otroci gibalno 

dejavnost dovolj prilagodijo svojemu telesu ter ali na tak način vsi otroci hkrati uspešno razvijajo 

vzdržljivost. 

 

 

3 CILJI 

 

Skladno s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednja cilja: 

– analizirati učinkovitost metode igre za razvijanje vzdržljivosti v heterogenem oddelku in 

– ugotoviti, kako si otroci pri metodi igre individualno prilagodijo intenzivnost vadbe.  

 

4 HIPOTEZE 

 

H 1: Predvidevamo, da si med izvedbo metode igre s ciljem razvoja vzdržljivosti vsak otrok lahko 

sam določi intenzivnost vadbe. 

 

H 2: Predvidevamo, da se starejši otroci dlje časa kot mlajši ter tudi pogosteje zadržujejo v območju 

visokega srčnega utripa med izvedbo gibalne dejavnosti.   
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5 METODE DELA 

 

5.1 Raziskovalna metoda 

 

Pri delu smo uporabili kavzalno-eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.2 Vzorec 

 

Vzorec je neslučajnostni. Vanj smo zajeli 10 predšolskih otrok, starih od 3 do 6 let, iz vrtca Ciciban 

Šmartno pri Litiji, od tega je prva polovica otrok stara 3 leta, druga polovica pa 6 let. 

 

5.3 Spremenljivke 

 

Vzorec spremenljivk predstavlja skrbno izbrana in načrtovana metoda igre s ciljem razvoja 

vzdržljivosti, ki smo jo izvajali po vseh načelih izvajanja metode igre s ciljem zagotoviti izhajanje iz 

otroka (Priloga 1). Drugi vir spremenljivk predstavljajo grafi srčne frekvence, ki smo jih pridobili iz 

merilnikov, ki so jih otroci nosili ves čas vadbe. 

 

5.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Z otroki smo izvajali metodo igre z glavnim ciljem vzdržljivost. Med igro so imeli otroci okrog 

prsnega koša nameščene merilnike srčnega utripa. Ti merilniki so zaznavali otrokov srčni utrip, ki 

prikazuje intenzivnost vadbe med igro.  

 

5.5 Postopek obdelave podatkov 

 

S pomočjo računalniškega programa smo dobili krivulje srčnega utripa, ki smo jih medsebojno 

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

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

med skupinama smo uporabili analizo variance. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-

odstotnega tveganja (p = 0,05).  
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6 REZULTATI  

 

H 1: Predvidevamo, da si med izvedbo metode igre s ciljem razvoja vzdržljivosti vsak otrok lahko 

sam določi intenzivnost vadbe. 

 

 

Graf 4: Frekvenca srčnega utripa vseh otrok med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da so bili otroci ob enakem času različno obremenjeni.  V 11. minuti igre so 

imeli otroci naslednje srčne utripe: prvi otrok 150, drugi otrok 152, tretji otrok 169, četrti otrok 95, 

peti otrok 170, šesti otrok 153, sedmi otrok 138, osmi otrok 120, deveti otrok 138 in deseti otrok 189 

udarcev na minuto. Razlika med najnižjo in najvišjo frekvenco je 94. Sedmi in deveti otrok sta imela 

frekvenco srčnega utripa enako (138 udarcev na minuto), majhno razliko so imeli prvi, drugi in šesti 

otrok.  

 

Rezultati v 17. minuti kažejo drugačne podobnosti kot v 11. minuti. Sedmi in deveti otrok, ki sta 

imela v 11. minuti enak utrip, imata v 17. različen: sedmi otrok 121, deveti pa 149 udarcev na 

minuto. Tudi prvi, drugi in šesti otrok, ki so imeli v 11. minuti podobne rezultate, imajo v tem času 

drugačne. Prvi otrok ima frekvenco srčnega utripa 149, drugi 160 in šesti 195. V 17. minuti imata 

enak srčni utrip prvi in deveti otrok (195 udarcev na minuto) in šesti ter deveti otrok s srčnim utripom 

149 udarcev na minuto. Razlika med najvišjo in najnižjo srčno frekvenco je v 17. minuti 74 udarcev 

na minuto.  
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Iz grafa 4 lahko razberemo tudi, da so otroci svoje najnižje obremenitve dosegali v različnih časih: 

prvi in peti otrok v 30. minuti, drugi, tretji in četrti otrok v 7. minuti, šesti in osmi otrok v 5. minuti, 

sedmi otrok v 24. minuti, deveti otrok v 28. minuti in deseti otrok v 4. minuti. Najvišje frekvence 

srčnega utripa posameznika pa so bile zabeležene pri: prvem otroku v 3., drugem v 22., tretjem v 2., 

četrtem v 13., petem v 12., šestem v 16., sedmem v 1., osmem v 5., devetem v 25. in desetem v 19. 

minuti. 

 

Opazili smo, da so imeli otroci najnižje srčne utripe večinoma v začetnih in končnih minutah igre. 

Najvišje frekvence srca pa so bile dosežene v zelo različnih časih in ni opaznih nobenih podobnosti. 

Iz tega lahko sklepamo, da so si otroci med dejavnostjo, zasnovano po metodi igre, lahko sami 

izbirali intenzivnost vadbe, saj so si svoje najvišje in svoje najnižje napore izbrali ob različnem času.  

 

 

5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 

Otrok 1 206 214 127 190 179 123 

Otrok 2 147 105 122 186 175 121 

Otrok 3 205 141 172 121 107 148 

Otrok 4 139 129 159 123 144 102 

Otrok 5 162 136 132 136 114 106 

Otrok 6 121 158 185 193 179 163 

Otrok 7 108 115 104 108 111 112 

Otrok 8 92 113 124 155 122 120 

Otrok 9 121 140 132 128 171 128 

Otrok 10 110 170 135 115 149 127 

Tabela 1: Frekvence srčnih utripov otrok med vadbo po metodi igre 

 

V tabeli lahko vidimo, da so imeli otroci v peti minuti igre srčne utripe 206, 147, 205, 139, 162, 121, 

108, 92, 212 in 110 udarcev na minuto. Razlika med najvišjo pri prvem otroku (206) in najnižjo pri 

osmem otroku (92) je 114. Povprečna frekvenca v tej minuti je 141 udarcev na minuto. 

 

V 10. minuti so imeli otroci frekvence srca 214, 105, 141, 129, 136, 158, 115, 113, 140 in 170. Torej 

od 105 do 214 udarcev na minuto, razlika med najvišjo in najnižjo je 109, povprečje pa 142 udarcev 

na minuto. 
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Frekvence srčnih utripov v 15. minuti so 127, 122, 172, 159, 132, 185, 104, 124, 132 in 135. Sedmi 

otrok je imel najnižjo frekvenco srčnega utripa 104 udarce na minuto, šesti otrok pa najvišjo 185. 

Razlika med njima je 81, povprečje vseh utripov v tej minuti pa 139.  

 

Podobno je v 20. minuti, zabeležili smo naslednje frekvence srčnih utripov: 190, 186, 121, 123, 136, 

193, 108, 155, 128, 115. Število srčnih utripov na minuto je največ pri šestem otroku (193) in 

najmanj pri sedmem (108), razlika med njima je 85. Povprečen srčni utrip je 145 utripov na minuto. 

 

V 25. minuti igre so frekvence srčnega utripa otrok 179, 175, 107, 144, 114, 179, 111, 122, 171 in 

149. Najnižja je 107 pri tretjem otroku, najvišja pa 179 pri prvem in šestem otroku. Razlika med 

njima je 72, povprečje vseh pa 145. 

 

Utripi, ki smo jih zabeležili v 30. minuti, so 123, 121, 148, 102, 106, 163, 112, 120, 128 in 127. 

Povprečje vseh srčnih utripov v tej minuti je najnižje med vsemi zabeleženimi časi, in sicer 125 

udarcev na minuto. Najvišji srčni utrip je pri šestem otroku, in sicer 163, najnižji pa 102 pri četrtem 

otroku. Razlika med njunima frekvencama je 61. 

 

Iz podatkov lahko razberemo, da se v najvišjih frekvencah najpogosteje pojavljata prvi in šesti otrok, 

v najnižjih pa sedmi. Povprečni srčni utripi pa so si razen v trideseti minuti zelo podobni. Največja 

razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco srca je v peti minuti, najnižja pa v trideseti. Viden je velik 

razpon med najnižjo in najvišjo frekvenco, vedno nad 60, seže pa tudi do 114. To pomeni, da so si 

otroci znotraj dejavnosti, načrtovane po metodi igre, intenzivnost vadbe lahko izbirali sami. Ves čas 

je opažena povišana frekvenca srca, najnižja med vsemi merjenci v vsem času je 87 udarcev na 

minuto pri četrtem otroku. Ti podatki dokazujejo, da so bili vsi otroci ves čas dejavni. 

 

H 2: Predvidevamo, da se starejši otroci dlje časa kot mlajši ter tudi pogosteje zadržujejo v območju 

visokega srčnega utripa med izvedbo gibalne dejavnosti.   
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Graf 5: Frekvenca srčnega utripa otroka 1, starega tri leta, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Iz grafa 5 je razvidno, da je merjenec star tri leta in je imel med igro najnižjo frekvenco srca 123 

udarcev na minuto in najvišjo 208 udarcev na minuto. Vrednosti so se ves čas spreminjale. Njegova 

povprečna frekvenca srca je 162,6 udarcev na minuto.  

 

 

Graf 6: Frekvenca srčnega utripa otroka 2, starega tri leta med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Drugi otrok je tudi triletnik in je imel med igro frekvenco srca med 105 in 194 udarcev na minuto. 

Povprečna frekvenca srca je bila 144,2 udarcev na minuto. V prvem delu dejavnosti je bil otrok manj 

aktiven, proti koncu pa vedno bolj.  
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Graf 7: Frekvenca srčnega utripa otroka 3, starega tri leta, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Tretji otrok, ki je star tri leta, je imel med igro frekvenco srca med 100 in 210 udarcev na minuto. 

Njegova povprečna frekvenca srca je bila 151,2 udarcev na minuto. Otrok je bil enakomerno dejaven 

skozi celo igro, najvišje vrednosti so v prvem delu. 

 

 

Graf 8: Frekvenca srčnega utripa otroka 4, starega tri leta, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Iz grafa 7 razberemo, da je četrti otrok star tri leta. Med igro je bila frekvenca njegovega srca od  91 

do 193 udarcev na minuto. Povprečna frekvenca srca je bila 136,8 udarcev na minuto. Frekvenca srca 

je bila na začetku nižja, okoli trinajste minute se je močno dvignila in nato spet nihala na območju od 

130 do 180 udarcev na minuto. 
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Graf 9: Frekvenca srčnega utripa otroka 5, starega tri leta, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Tudi peti otrok je triletnik. Med igro je bila povprečna frekvenca njegovega srca 148,8. Razlika med 

najvišjo in najnižjo zabeleženo vrednostjo je bila nekoliko manjša kot pri ostalih otrocih. Ves čas se 

je gibala med 106 in 179 udarcev na minuto.  

 

 

Graf 10: Frekvenca srčnega utripa otroka 6, starega šest let, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Iz grafa 9 je razvidno, da je merjenec star šest let, med igro je imel najnižjo frekvenco srca 121 

udarcev na minuto in najvišjo 213 udarcev na minuto. Imel je tudi zelo visoko povprečno frekvenco 

srca 168,7 udarcev na minuto. Večja nihanja so opazna na začetku in koncu igre, v srednjem delu pa 

se frekvenca počasi dviga in počasi spušča.  
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Graf 11: Frekvenca srčnega utripa otroka 7, starega šest let, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Graf 10 prikazuje srčni utrip šestletnika, ki je bil med vadbo zelo enakomerno obremenjen. Razlika 

med najvišjo in najnižjo vrednostjo ni večja od 50 udarcev na minuto. Ves čas se je gibal v območju 

med 100 in 144 udarcev na minuto, povprečje je le 114,1 udarcev na minuto, kar je med vsemi 

opazovanimi otroki najnižje. Lahko rečemo, da otrok ni zelo dejavno sodeloval pri igri, vendar je bila 

frekvenca njegovega srca ves čas povišana (nad 100 udarcev v minuti), kar dokazuje aktivnost.  

 

 

Graf 12: Frekvenca srčnega utripa otroka 8, starega šest let, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Frekvenca srca šestletnika iz grafa 11 je med 92 in 166 udarcev na minuto. Povprečna frekvenca srca 

je bila 126,7 udarcev na minuto. Razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco ni velika, skozi celo igro 

se utrip srca ni močno povečal ali močno padel.  
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Graf 13: Frekvenca srčnega utripa otroka 9, starega šest let, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Deveti otrok je imel med igro povprečno frekvenco srca 135 udarcev na minuto, kar je malo manj od 

povprečja vseh otrok. Najvišja frekvenca, ki jo je dosegel med vadbo, je 171, najnižja pa 110 udarcev 

na minuto. Nihanje frekvence med igro ni bilo izrazito, ves čas se je postopoma dvigala in spuščala. 

 

 

Graf 14: Frekvenca srčnega utripa otroka 10, starega šest let, med izvajanjem vadbe po metodi igre 

Deseti otrok je star šest let, med igro je imel frekvenco srca med 100 in 191 udarcev na minuto. 

Njegova povprečna frekvenca srca je bila 144,4 udarcev na minuto. Območje, v katerem se je gibala 

frekvenca, je veliko. 

 

Pregled srčnega utripa triletnikov je pokazal več razlik kot podobnosti. Nekateri imajo zelo velike 

razlike med najnižjo in najvišjo vrednostjo, drugi manjše (peti otrok). Nekateri so bili povprečno bolj 
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obremenjeni (prvi otrok) in drugi manj (četrti otrok). Njihovo skupno povprečje frekvence srca med 

dejavnostjo, načrtovano po metodi igre, je 148,7, to je višje od skupnega povprečja vseh otrok. 

 

Tudi šestletni otroci ne kažejo podobnosti. Šesti in deseti otrok imata zelo veliko razliko med najvišjo 

in najnižjo doseženo frekvenco, sedmi pa zelo majhno. Največje srčne utripe je dosegal šesti otrok, 

najmanjše pa sedmi. Povprečna frekvenca srca med dejavnostjo, izvedeno po metodi igre pri 

šestletnikih, je 137,8, kar je nižje od skupnega povprečja triletnikov in šestletnikov. 

 

V nadaljevanju smo naredili analizo variance, s katero smo želeli ugotoviti, ali se povprečne 

vrednosti statistično razlikujejo med obema skupinama otrok. Zaradi majhnega števila otrok in 

občutljivosti (oz. neobčutljivosti) merskega inštrumenta bomo rezultate predstavili z zadržkom. 

 

Razlike med skupinama otrok v frekvenci srca med glavnim delom ure kažejo, da imajo mlajši otroci 

povprečno višjo frekvenco srca, in sicer 149 udarcev/minuto (standardni odklon 9,5), starejši pa 138 

udarcev/minuto (standardni odklon je 20,5). Analiza variance ni pokazala statistično značilnih razlik 

med šestletniki in triletniki. Videti pa je, da so tudi odstopanja med povprečji izjemno velika, 

predvsem pri starejših otrocih. 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                                Sara Bizant; diplomsko delo 

 

25 

 

7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo preučevali razlike v telesnem in gibalnem razvoju med predšolskim otrokom 

in odraslo osebo. Z odkrivanjem njunih razlik, še posebej pri delovanju srčno-žilnega sistema, smo 

poiskali specifične značilnosti, ki jih je treba upoštevati za razvijanje vzdržljivosti. 

 

Značilnosti in zakonitosti otrokovega telesa se razlikujejo od tistih pri odraslih. Otroci zaradi 

razvijajočega srčno-žilnega in dihalnega sistema hitreje kot odrasli prestopijo anaerobni prag oziroma 

se poruši njihov acido-bazični sistem. To škodi otrokovemu telesu, ki se še razvija (Škof, 2007). Zato 

moramo pri delu s predšolskimi otroki uporabiti drugačne metode, kot jih uporabljamo pri odraslih. 

Za razvoj vzdržljivosti pri odraslih uporabljamo več učinkovitih metod. Tri najbolj pogoste so: 

metoda neprekinjene vadbe, intervalna metoda in fartlek. Humar (2013) pravi, da sta neprekinjena in 

intervalna vadba za predšolske otroke neustrezni, ker jih lahko vodita v preobremenitev. Fartlek (v 

prevodu pomeni »igra hitrosti«) pa naj bi bila učinkovita metoda tudi pri predšolskih otrocih, saj 

omogoča prilagoditev napora želji tekača. Menimo pa, da fartlek ni popolnoma ustrezna metoda za 

delo v vrtcu, saj je učinkovita le, ko jo izvajamo individualno. V vrtcih pa praviloma vadbo izvajamo 

s skupino otrok in nimamo pogojev za individualno delo. 

  

Cemičeva je v vrtcu H. C. Andersen (enota Marjetica) začela z uveljavljanjem koncepta I-G-R (Igra – 

Gibanje in Razvoj) in tam oblikovala metodo dela, poimenovano metoda igre. Meni, da je to 

najustreznejša metoda za celostni razvoj predšolskih otrok. Metoda igre naj bi bila torej učinkovita 

tudi za razvoj vzdržljivosti predšolskih otrok, saj naj bi jim ponujala individualno izbiro intenzivnosti 

vadbe oz. individualno prilagoditev stopnje napora. Tak način vadbe omogoča, da so otroci 

obremenjeni ravno toliko, kot je najboljše za njihovo telo. Otroci sami, brez zunanjih prisil, ne bodo 

pogosto prestopali anaerobnega pragu, ampak bodo delali s takšno intenzivnostjo, da bodo potreben 

kisik pridobili z dihanjem (Cemič in Gregorc, 2014b). 

 

Zanesljivost tako individualne obremenitve kot napora, ki ju metoda igre predpostavlja, smo 

ugotavljali s postavitvijo pravil igre in spremljanjem odziva srca otrok med izvajanjem dejavnosti. 

Individualno obremenitev smo določili s pravili igre, napor pa merili z merilniki odziva srca na 

izbrano obremenitev. Iz pridobljenih podatkov smo naredili grafe in jih medsebojno primerjali. 

Ugotovili smo, da v nobenem času ni možno zaznati, da bi se vsem otrokom hkrati povišal ali 

zmanjšal srčni utrip. Vsak otrok si je torej lahko individualno izbiral čas počitka in čas večjega 
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napora. Vsi otroci so imeli ves čas povišan srčni utrip, njihovo povprečje se je gibalo med 127 in 169 

udarcev na minuto. Največji napori so bili različno visoki (od 144 do 213 udarcev na minuto) in 

doseženi v različnih časih. 

 

Skladno s pridobljenimi podatki potrjujemo prvo hipotezo, s katero smo trdili. da si otroci med 

metodo igre lahko sami izbirajo intenzivnost vabe. S to ugotovitvijo smo potrdili dejstvo, da lahko s 

pravili igre določimo individualno obremenitev, ki ji sledi individualen napor, ter s tem potrdili 

zanesljivost metode igre za ustrezno metodo za razvoj vzdržljivost pri predšolskih otrocih. 

Gregorčeva in Cemičeva (2013) pravita, da metoda igre izhaja iz otroka in se v otroka vrača.  

 

Z metodo igre smo v tem diplomskem delu raziskovali izključno razvoj vzdržljivosti pri predšolskem 

otroku. Iz analize odzivov srčnega utripa potrjujemo, da metoda igre omogoča individualen pristop in 

visoko motivacijo. Pri metodi igre lahko pride do pomanjkljivosti, če jo napačno razumemo in 

izvajamo. Pomembno je, da so otroci v igri notranje motivirani in svobodni pri izbiri gibanja. Kljub 

temu pa mora biti igra vodena tako, da otroci niso prepuščeni sami sebi. Vodenje igre mora prevzeti 

vzgojitelj (učitelj) s prevzemom prave vloge, ki vodenje ne le omogoča, ampak predpostavlja 

(Gregorc in Humar, 2014).  

 

Podobna raziskava (Gregorc in Humar, 2014) kaže, da je krivulja otrokovega srčnega utripa med 

izvajanjem metode igre s ciljem vzdržljivosti primerljiva s krivuljo srčnega utripa odraslih pri vadbi 

fartleka. Naši podatki to potrjujejo. 

 

Potrjujemo tudi uporabnost metode pri različno starih otrocih (3–6 let). Saj smo za vzorec izbrali 

skupino različno starih otrok, imeli smo pet otrok starih približno šest let in pet otrok starih približno 

tri leta.  

 

Drugo hipotezo smo ovrgli. Predvidevali smo, da se bodo starejši otroci dlje časa kot mlajši ter tudi 

pogosteje zadrževali v območju visokega srčnega utripa med izvedbo gibalne dejavnosti. Rezultati 

niso pokazali statistično pomembnih razlik po starosti otrok. Mlajši otroci imajo med igro v 

povprečju celo malo višji srčni utrip kot starejši.  

 

Kot ugotavlja Humarjeva (2013) je merjenje srčnega utripa pri predšolskih otrocih oteženo zaradi 

neprilagojenosti merilcev za manjše obsege prsnega koša in zaradi pogostega približevanja 
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oddajnikov, ki se medsebojno motijo. Tudi mi smo imeli z merjenjem srčnega utripa težave. Bistveno 

lažje bi bilo, če bi bilo mogoče merjenje na traku, ki bi bil nameščen okoli prsta ali zapestja.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo smo ugotavljali ali je metoda igre primernejša od ostalih metod in ugotovili, da je metoda 

igre najprimernejša za razvoj vzdržljivosti v predšolskem obdobju. Otroci lahko pri metodi igre 

individualno izbirajo čas in intenzivnost večjih naporov, igra pa jih motivira za stalno aktivnost. 

Zavedati se moramo osnovnih načel te metode, da jo pravilno načrtujemo in izvajamo, saj le tako 

učinkuje.  

 

Za izvajanje gibalnih dejavnosti je metoda igre učinkovita tudi v heterogenem oddelku. Analiza 

srčnih frekvenc je pokazala, da so si dejavnost istočasno individualno prilagajali tako šestletniki kot 

tudi triletniki. Presenetilo nas je le to, da med njimi ni bilo razlik v povprečnem izbiranju višjih in 

nižjih naporov. Predvidevali smo, da bodo imeli šestletniki višje povprečje frekvence srca kot 

triletniki.  

 

Kurikularno področje gibanja se v vrtcih pogosto zanemarja ali pa izvaja tako, da otroku škoduje, a 

za otroke je gibanje v tem obdobju zelo pomembno za razvoj. Cemičeva in Gregorčeva (2014a) 

trdita, da na začetku gibanja in razvoja ne moremo ločiti. Gibanje ima v predšolskem obdobju 

drugačen vpliv na razvoj kot kasneje. Metodo igre bi bilo dobro predstaviti vsem vzgojiteljem, saj bi 

olajšala in predvsem naredila njihovo delo bolj učinkovito. Izbrana metoda je postavljena za otroke in 

jim je tudi popolnoma prilagojena, njena učinkovitost pa se skozi raziskave vedno bolj potrjuje. 

Problemi, ki jih raziskovalci najpogosteje izpostavljajo, pa so predvsem razumevanje metode igre, 

pomanjkanje izvirnosti pri postavitvi problemov in razumevanje razvoja otroka ter nepripravljenost 

na spremembo poučevanja. Metodo igre se je namreč treba naučiti pravilno izvajati, saj sicer izgubi 

svoje prednosti tako v poučevanju kot učenju. 
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PRILOGA 1 

Priprava za gibalno dejavnost v vrtcu 

 

Študentka: Sara Bizant 

Vrtec: Vrtec Ciciban Šmartno pri Litiji 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 20 

Datum: 20. 1. 2015 

Ura: 10.00 

Prostor: telovadnica 

Tema: Raznašanje pisem 

Področja kurikula: družba, gibanje, matematika 

Glavni cilj ure: vzdržljivost 

Metodične enote: kratki teki 

Učne metode: metoda igre 

Učne oblike: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

Pripomočki: obleka za poštarja, pisma, poštni nabiralniki. 

 

Uvodni del:                                                                                                                          7 min  

Hiše 

Otroci naj tečejo do hiše, ki jo izbere vzgojitelj. Na voljo so štiri hiše: zelena, rumena, rdeča in 

modra. 

 

Glavni del:                                                                                                                         30 min 

Pomagajmo poštarju Binetu raznesti pisma 

Poštar Bine ima dva zaboja, polna pisem. Pisma iz rdečega zaboja so telegrami in jih je potrebno 

hitro (tečejo) odnesti do hišnega nabiralnika. Pisma v rjavem zaboju pa so navadna, zato lahko pri 

raznašanju hodimo. Vsako pismo je označeno z barvno znamko in ta pove, v kateri nabiralnik sodi. 

Hiše so različno oddaljene od poštarja. Otroci si sami izberejo iz katerega zaboja bodo pismo vzeli. 

 

Zaključni del:                                                                                                                       5 min 

Otroci se posedejo v kolono in si na hrbte »pišejo pisma«. 

 


