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POVZETEK 

Na otrokov razvoj medsebojno vplivajo okolje, dednost in lastna aktivnost. Razpršenost in 

moč različnih vplivov na razvoj je v popolnosti nemogoče zajeti. Poleg tega je v predšolskem 

obdobju razvoj celosten in neenakomerno integriran na socialnem, čustvenem, gibalnem, 

telesnem in kognitivnem področju, pri čemer sprememba na enem izmed področij vpliva tudi 

na preostala. Znotraj le-teh raziskovalci iščejo merske inštrumente, ki bi najbolj učinkovito 

vključevali ključne elemente otrokovega razvoja, da bi ga lahko merili. Najpogosteje 

zaključijo, da je v predšolskem obdobju kvalitativno postavljen merski inštrument natančnejši 

od kvantitativnega. 

 

V diplomskem delu smo raziskovali predvsem gibalno področje. Za potrebe raziskave smo 

uporabili kvalitativen merski inštrument za merjenje gibalne učinkovitosti. Ob upoštevanju 

medsebojnih integracij posameznih področij in z željo ugotoviti pomen organizirane in 

sistematično načrtovane gibalne dejavnosti smo raziskovali, ali količina oziroma pogostost  

organizirane in sistematične gibalne dejavnosti bistveno vpliva na hitrost gibalnega razvoja 

otrok.  

 

Vzorec raziskave je obsegal 60 otrok, starih med 5,5 in 6 let. Razporedili smo jih v skupine po 

20, glede na to, kolikokrat tedensko obiskujejo organizirano gibalno dejavnost: Prva skupina 

otrok ni obiskovala organizirane gibalne dejavnosti, druga je bila vanjo vključena 1 do 2-krat 

tedensko in tretja 3- in večkrat tedensko. Otroke smo v roku pol leta testirali 2-krat, in sicer  

prvič decembra 2014 in drugič junija 2015. Testirali smo jih s testom MOT 4–6 (Zimmer in 

Volkamer), ki vsebuje 18 gibalnih nalog. Posamezna naloga se ocenjuje po trostopenjski 

lestvici (0, 1 ali 2), seštevek vseh nalog pa predstavlja gibalno učinkovitost otrok. 

 

Dobljene podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS – 20.0 Windows. Uporabili smo 

podprogram za računanje kompozitnih spremenljivk. Rezultate, ki smo jih dobili pri 



 

posamezni skupini, smo nato primerjali glede na odstotke odstopanja med seboj. 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da ima vključenost otrok v organizirano gibalno vadbo 

pozitiven učinek na gibalno učinkovitost otrok. Pogosteje, kot so otroci obiskovali gibalne 

programe, boljši rezultat so dosegli. Ugotovili smo, da razlika med posameznimi skupinami ni 

tako velika, kot smo predpostavili. V razpravi smo navedli še nekaj ostalih dejavnosti in 

dejavnikov, ki bi lahko neposredno vplivali na sam izid testiranj.  

 

Ključne besede: gibalna učinkovitost, motorične sposobnosti, predšolski otroci, pogostost 

organizirane gibalne vadbe. 
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SUMMERY 

Child’s development is mutually influenced by the environment, heredity and activities. It’s 

impossible to estimate the exact influence of these different factors. In the preschool phase the 

development is unequally distributed between social, emotional, physical and cognitive areas. 

A change in any of those affects also all the other. Within these areas the researches are 

searching for measurement instruments which would be most effective in including key 

elements of a child’s development so that they could measure it. Their conclusion usually is 

that in preschool phase the qualitative measurement instruments are more accurate than 

quantitative. 

In my thesis we researched mostly the physical area. For the purpose of this thesis we used a 

qualitative measurement instrument for measuring physical efficiency. The aim was to 

determine if the amount and the frequency of physical activities are influencing the speed of 

physical development of a child.  

The research involved 60 children aged between 5.5 and 6 years. We divided them in groups 

of 20, conditioning it with the amount of times they are taking part in organized physical 

activities. The first group did not attend any organized physical activities. The second group 

attended it 1-2 times per week and the third group 3 and more times. We tested the children 

twice in a six month period. First time in December 2014 and second in June 2015. We tested 

them using the MOT 4-6 (Zimmer in Volkamer), which is consisting of 18 physical exercises. 

Individual exercise is marked from 0-2, sum of all exercises represents the physical efficiency 

of the tested children.  

The acquired data we processed with a statistical packet SPSS-20.0 Windows. We used a 

subprogram for calculating composite variables and compared them.  

Analysis of the results showed that including the children into physical activities has a 

positive influence on the physical efficiency of the children. More often the children attended 

these activities the better score they achieved. We also discovered that the difference between 



 

groups was not as big as we have anticipated. In the debate we stated some other activities 

and factors that could have a direct influence on the outcome of testing.  

Key words: physical efficiency, motoric skill, preschool children, frequency of organized 

physical activities 
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1 UVOD 

 

Potreba po gibanju in igri je otrokova primarna potreba. Vsaka otrokova igra nujno vključuje 

tudi gibanje, s katerim si krepi splošno motoriko (različne gibalne sposobnosti) in tudi druge 

sposobnosti. Otrok ob hoji, tekanju, skakanju, plezanju in ostalih gibalnih vzorcih občuti 

veselje, ugodje, dobro počutje, hkrati pa odkriva svoje telo in telesne zmožnosti, spoznava in 

raziskuje okolje okrog sebe ter pridobiva občutek samozavesti in samougodja (Cemič, 2004; 

Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010; Videmšek in Visinski, 2001). Predšolsko 

obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja, saj  se v tem času gradijo temelji zdrave 

telesne konstrukcije ter pozitivnega dojemanja športa. Otrokov organizem je v tem času 

najbolj dovzeten za dražljaje iz okolja, vse to pa vpliva na razvoj njegove osebnosti. Vse, kar 

otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, je kasneje nemogoče nadoknaditi (Videmšek in Visinski, 

2001). Številni filozofi in pedagogi (Piaget, Montessori, Freud, Aristotel, Platon, Lock in 

drugi) so že davno ugotovili, da ima gibalna aktivnost zelo veliko vlogo v razvoju otroka. 

Trdili so, da gibalna izkušnja vpliva na otrokovo mišljenje in na razvoj prvih oblik 

intelektualnih sposobnosti ter da otrok spoznava okolje z lastno aktivnostjo. 

Gibanje je področje, ki je zajeto v vseh kurikulumih za vrtce po svetu. Žal je njegova ustrezna 

izvedba prevečkrat zapostavljena in pozabljena na račun ostalih dejavnosti iz drugih področij 

(Schmidt 1993; Talbot 1999; Doherty in Bailey, 2003 v Riga 2004). Glede na dejstvo, da je 

gibalni razvoj v tesni interakciji z vsemi ostalimi razvojnimi področji, in da je zanemarjanje 

sistematičnega vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti vezano na zanemarjanje gibalnega 

razvoja, so torej negativne posledice vezane na celoten otrokov razvoj. Otrok preko gibalnih 

dejavnosti spoznava okolje, z njim sodeluje in se vanj vključuje (Riga, 1995 v Riga 2004).  

Vse dejavnosti, ki jih otrok počne, so posredno povezane s telesom in njegovo aktivnostjo. Ne 

gre torej le za razvoj določenega dela mišične skupine, ampak za celotni umski, socialni, 

čustveni in gibalni razvoj (Riga, 2003). 

Gibanje ima nezamenljive razvojne in zdravstvene koristi (Bala, 2006). Otrok s hojo, 

skakljanjem in skakanjem, plazenjem, plezanjem, metanjem, ujemanjem, lovljenjem, 

zadevanjem, vzdigovanjem, nošenjem, vlečenjem, potiskanjem in visenjem pridobiva različne 

spretnosti in sposobnosti (Kosec in Mramor, 1991), hkrati pa mu to predstavlja veselje, 

ugodje in dobro počutje (Kurikulum za vrtce, 1999; Ukmar in Šturman, 2004). 
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Predvidevamo, da so avtorji Kurikuluma za vrtce (1999) zato kot prvo področje opredelili 

gibanje. Vpliv gibanja na razvoj se z odraščanjem spreminja. V začetnih letih življenja daje 

otroku prve informacije o sebi in svetu, kasneje pa med drugim pripomore k uravnoteženju 

telesne teže, socialnem vidiku preživljanja prostega časa in podobno. Zavedanje o pomenu 

gibanja v svetu in Sloveniji narašča, a kljub temu različne raziskave (Škot, 2007; Corbin 

2002; Jeriček, Pokrajc in Lavtar 2007; Doupona Topič in Sila, 2007) kažejo, da je gibanje 

vedno manj prisotno tako med otroci kot mladino. Življenjski slog je vse bolj pasiven, tj. 

sedeč, kar dolgoročno slabo vpliva na človekovo zdravje in počutje, ruši se normalen telesni 

razvoj, posledično pa to vpliva tudi na duševni razvoj (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). Otrok preživi velik del svojega časa v vrtcu, kjer sta za njegove dejavnosti 

soodgovorni vzgojiteljica in pomočnica, pri čemer ju omejujejo nekateri materialni, 

kadrovski, vsebinski in organizacijski dejavniki. 

Večina vrtcev ima predvsem v urbanem okolju majhne igralnice, v njih pa veliko otrok, saj se 

normativi v zadnjem času skoraj iz leta v leto nekoliko povečujejo. Na drugi strani so vrtci, ki 

imajo ugodne materialne pogoje, pa tudi zaposlene strokovne delavce na področju športa, ki 

izvajajo kvaliteten in vsebinsko bogat program gibalnih dejavnosti. Takšna sta na primer 

gibalna programa Mali sonček in Zlati sonček, v katera je vključena večina vrtcev, in v 

katerih dvigujejo znanje in zavest o tem, kako pomembno je gibanje tako med strokovnim 

pedagoškim osebjem kot tudi med starši otrok. Zavedati se je treba, da je gibanje posebno 

področje kurikuluma in ga je kot takega potrebno tudi obravnavati. Enako kot ostala področja  

kurikuluma ga je treba načrtovati, izvajati, analizirati, evalvirati ter nato zopet na novo 

načrtovati. Gibanje ne sme biti le dodatna ali obogatena dejavnost izbranih vrtcev, medtem ko 

je v preostalih prosta igra na igrišču vse, kar je otrokom v predšolskem obdobju potrebno 

storiti za zdrav gibalni oziroma celostni razvoj. 

V diplomskem delu želimo preučiti pomembnost organiziranih gibalnih dejavnosti. Pri tem 

nas bo zanimalo predvsem, kako pogosto bi jih bilo smiselno vključevati ter kako njihova 

pogostost vpliva na gibalni razvoj v predšolskem obdobju.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomskem delu preučujemo vpliv pogostosti vadbe na gibalni razvoj otroka. Pozitivni 

učinki ustreznih in pravočasnih gibalnih dejavnosti so ključni za zdrav otrokov razvoj. V 

uradnem dokumentu z naslovom Opredelitev o količini in kakovosti vadbe za razvoj in 

ohranjanje kondicije odraslih (American College of Sports Medicine – ACSM) je med drugim 

opredeljen pomen gibalne vadbe za zdrav način življenja. Opredeljena je tudi primernost 

gibalne vadbe za ohranitev in izboljšanje zdravja (Starc in Sila, 2007 v Zajec, Videmšek, 

Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Predšolski otrok gibanje, poleg naštetega, uporablja predvsem 

za raziskovanje in razumevanje sebe in sveta okoli sebe, zato je zanj ključnega pomena, da je 

gibalna vadba organizirana (to pomeni načrtovana) in izvajana drugače kot za odrasle ljudi. V 

nadaljevanju bomo ugotavljali, zakaj je drugačnost potrebna oziroma nujna. 

V prvih treh letih je razvoj najhitrejši, nato se nekoliko upočasni, vendar je še vedno 

intenziven, in traja vse do konca adolescence (Pišot in Planinšec, 2005).  

Škof (2007) v svoji knjigi navaja, da je gibalna učinkovitost človeka produkt usojenosti 

gibanja in sposobnosti za razvoj ustrezne mišične sile, hitrosti, vzdrževanja mišične sile in 

drugega. Odvisen je od zrelosti živčevja, kosti, mišic in hormonskega stanja v telesu ter v 

veliki meri od telesne dejavnosti otroka. 

Razvoj poteka na motoričnem, kognitivnem, čustvenem in socialnem področju usklajeno in 

celostno, kontinuirano, včasih pa tudi diskontinuirano, vsekakor pa v značilnih stopnjah, ki se 

pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih, za katera je značilno tipično vedenje otrok 

(Gallahue in Ozmun, 1998; Thomas, 1992 v Pišot in Planinšec, 2005). Hkrati pomeni tudi 

sposobnost prilagajanja zunanjim, okoljskim in socialnim spremembam (Škof, 2007).  

Dejstva o specifiki razvoja predšolskega otroka in mogočih pozitivnih vplivov nanj z ustrezno 

gibalno dejavnostjo so bila že v preteklosti predmet raziskav (na primer: Gregorc, 2014; Bala 

2006; Cvirn, 2006). Razvoj je torej odvisen od rasti in zorenja – bioloških dejavnikov, vpliva 

izkušenj in adaptacij na eni strani, procesa učenja in psihosomatskih dejavnikov na drugi ter 

od vplivov okolja na tretji strani (Škof, 2007). Nekatere analize (Diamond, 2000; Grissmer, 

Aiyer, Murrah, Grimm in Steele, 2010 v Jenkins, 2012) kažejo, da obstaja tesna povezava 

med motoričnimi in kognitivnimi centri v možganih. Otrok namreč skuša dojeti stalno 

spreminjajoči se svet celostno preko učenja grobe in fine motorike, iz katere lahko celo 

napovemo, kako zelo uspešen bo otrok pri matematiki in bralnih/jezikovnih dosežkih. 
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V diplomskem delu nas je zanimal vpliv pogostosti organizirane gibalne dejavnosti na razvoj 

5,5 let starih otrok.  

 

2.1 Značilnosti razvoja otroka 

 

2.1.1 Telesni razvoj otroka 

 

Čas otroštva in odraščanja je čas burnih sprememb in razvoja, ki ga predstavljata rast in 

zorenje. Biološki razvoj pomeni obdobje kvalitativnih in kvantitativnih sprememb, ki se 

zgodijo od spočetja do biološke zrelosti. Pomeni sposobnost prilagajanja zunanjim, okoljskim 

in socialnim spremembam. Posameznik je na eni strani odvisen od biološkega procesa, rasti in 

zorenja, na drugi strani pa nanj vplivajo izkušnje in adaptacije. Razvoj poteka na vseh 

področjih – fiziološkem, psihomotoričnem, kognitivnem in čustvenem in socialnem, hkrati pa 

razvoj na enem področju vpliva tudi na razvoj drugega (Škof, 2007). 

V obdobju do odraslosti se človekova teža poveča za kar 20-krat. Hkrati se povečuje velikost 

skeleta, mišic, dihalnih organov, srca in ožilja, žlez z notranjim izločanjem in poveča se 

produkcija energij (Kosec in Mramor, 1991; Škof, 2007). Na razvoj vplivajo številni 

dejavniki, kot so genski vpliv, prehrana, telesna in športna dejavnost in številni drugi zunanji 

dejavniki (Škof, 2007). 

Tomazo-Ravnik (1999 v Škof, 2007) in mnogi ostali biologi obdobje od rojstva do odraslosti 

razdelijo v štiri razvojna obdobja: 

1. Obdobje dojenčka in malčka. To obdobje traja približno do dveh let in pol oziroma do 

končane rasti mlečnega zobovja. Za obdobje je značilna hitra telesna rast. 

2. Zgodnje otroštvo. To obdobje je čas do šestega leta starosti oziroma do prodora prvega 

stalnega zoba. Rast se umiri, začne pa se burni razvoj živčnega sistema in osnovnih gibalnih 

spretnosti. 

3. Srednje/pozno otroštvo. To je obdobje od vstopa v šolo do desetega leta starosti za dekleta 

oziroma do dvanajstega leta za dečke. Rast je umirjena, pojavijo se prvi znaki spolne 

diferenciacije. 

4. Mladostništvo. To je zadnje obdobje, ki ga dekleta dosežejo pri šestnajstih, fantje pa pri 

osemnajstih letih. Pride do polnega razvoja telesnih sistemov tako v strukturnem kot 

funkcionalnem pomenu. 
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Slika 1: Scamonov model razvoja posameznih bioloških sistemov (Škof, 2007: 138) 

V diplomskem delu  preučujemo otroke, stare med 5,5 in 6 let. Gibalni razvoj otroka  poteka 

po vnaprej začrtani poti, je gensko določen in odvisen od celovitosti in ohranjenosti 

osrednjega živčnega sistema, vedno večji vpliv pri izgradnji motoričnega razvoja pa imajo 

predvsem zunanji dejavniki (Potrč, 2007, str. 139).  

 

2.1.2. Gibanje in gibalni razvoj v predšolskem obdobju 

 

Gibanje je način pridobivanja različnih sposobnosti na vseh področjih otrokovega razvoja 

(Urbanc, 2004). Gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se nato stalno izpopolnjuje. 

Najbolj izrazit je v prvih treh letih življenja. Na rast in razvoj v veliki meri vpliva ravno 

gibanje, hkrati pa se z rastjo in razvojem otrokove sposobnosti večajo, zato sta rast in razvoj v 

nenehni soodvisnosti od gibanja. Rezultat otrokovega zorenja in učenja so gibalne funkcije, 

vsekakor pa k temu pripomorejo tudi ustrezne razmere: primeren prostor, ustrezna obleka in 

obutev, spodbude, športni pripomočki in drugo  (Videmšek in Visinski, 2001). 

Otroci v predšolskem obdobju začnejo eksperimentirati z lastnim telesom in v stiku z okoljem 

odkrivajo in razvijajo številne gibalne sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za izvedbo 

različnih vrst gibanja. Z leti in izkušnjami postaja njihovo gibanje vse bolj koordinirano in 

ritmično. Kako hitro bodo otroci usvojili določena gibanja, je odvisno od priložnosti za 

izvajanje želenih gibov, od stimulativnega okolja družine in ožjega bivalnega okolja (Škof, 

2007). 
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Razvoja ne moremo prehitevati, saj poteka po načelih psihomotoričnega učenja, in sicer po 

fazah (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Na začetku so gibi naključni in 

nenačrtovani, kasneje jih zamenjajo hoteni in načrtovani gibi. V prvih dveh letih pri otroku 

opazimo večje spremembe v grobi motoriki, po tretjem letu starosti pa v fini (Horvat in 

Magajna, 1989). 

Vsak otrok ima ob rojstvu prirojeno določeno dovzetnost in sprejemljivost. Kako se bodo 

njegove dispozicije razvile, je odvisno tako od otrokove lastne aktivnosti  kot tudi od okolja, v 

katerem živi. Slednje je lahko za otroka gibalno spodbudo ali pa revno, vendar je v obeh 

primerih izrednega pomena, saj si otrok prve izkušnje nabere prav v svojem neposrednem 

okolju. Spodbudno okolje bo otroka motiviralo k razvoju, revno okolje pa lahko celo zaviralo 

njegov razvoj. Vsa področja malčkovega razvoja se namreč tesno povezujejo in  prepletajo 

(Pišot in Planinšec, 2005). 

Žvan in Škof (2007) menita, da motorični živčni sistem in mišičevje omogočata gibanje. 

Motorični živčni sistem ima nalogo, da aktivira skeletno mišičevje in natančno koordinira 

izvajanje ritmično ponavljajočih, natančno zavestnih in refleksnih gibanj. Tudi Cemičeva 

(1997) se strinja, da gre za zorenje živčnega sistema, mišic, kosti in razvoja telesnih 

proporcev ter učenje sočasnega koordiniranja različnih mišičnih skupin. To pomeni, da je za 

krepitev neke gibalne sposobnosti potreben razvoj celotnega telesnega ustroja. Motorika se ne 

razvija naključno, ampak po točno določenem zaporedju.  

Razvoj poteka v fazah in po načelih splošnega h kompleksnemu, od enostavnega k 

zapletenemu, od lažjega k težjemu in tako dalje. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) v svoji 

knjigi prikažeta razvojne stopnje glede na kronološko starost: 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

prednatalno obdobje od spočetja do rojstva 

obdobje dojenčka od rojstva do enega leta 

obdobje malčka od enega do tretjega leta  

zgodnje otroštvo od tretjega do šestih let 

srednje in pozno otroštvo od šestega leta do začetka pubertete 

 

Tabela 1: Prikaz razvojnih stopenj glede na kronološko starost (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) 
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Marjanovič Umek in Zupančič (2004) opredelita gibalni razvoj in mejnike za otroke različnih 

starosti. Mi se bomo osredotočili na otroke stare od 5. do 6. leta: 

 hoja je ravna in enakomerna, 

 hojo in tek otrok uskladi z metanjem, lovljenjem, vodenjem, odbijanjem in drugo, 

 brez težav se hitro ustavi in spremeni smer teka, 

 meti so daljši in natančnejši, 

 pri prehodu iz teka v skok se ne ustavi več pred oviro, temveč gibanje poveže v celoto, 

 zelo natančno in usklajeno poskakuje in preskakuje predmete, 

 brez težav skače enonožno in sonožno, na mestu ali v gibanju, 

 preskakuje kolebnico, 

 skloni se do tal, brez upogiba kolen, 

 hodi po gredi in vzpostavlja ustrezno ravnotežje, 

 stoji na eni nogi z ustrezno kontrolo približno 10 sekund, 

 pleza po pokončnejših in višjih plezalih, 

 poskuša kolebati s podprijemom, 

 s pomočjo izvaja kompleksnejše gibalne strukture, kot so stoja na lopaticah, valjanje prek 

prečne osi, premet v stran, razovka, stoja na rokah, 

 ujemanje žoge ni več naključno, 

 na smučeh že hodi v drsalnem koraku, 

 na sankah uprizarja že prave akrobacije, 

 obvlada osnovne elemente smučanja, 

 spretnejši so pri vožnji z malim kolesom, 

 poskusi se kotalkati, rolati in drsati, 

 napiše svoje ime z velikimi tiskanimi črkami ter nekaj številk. 

 

Otrok se uči obvladati svoje telo v prostoru z enostavnimi in sestavljenimi spretnostmi na 

tleh, hkrati pa razvija koordinacijo gibanja celotnega telesa, moč, ravnotežje in gibljivost. 

 

Gibalni razvoj poteka v dveh smereh: 

 

- Cefalo-kavdalna smer; kontrola gibanja od glave proti trupu in rokam ter nazadnje nogam. 

Gre za razvoj od zgoraj navzdol; 
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- Proksimo-distalna smer; kontrola gibanja, ki se začne pri delih telesa, ki so najbližje hrbtenici, 

nato pa se  nadaljuje na mestih, ki so od nje vedno bolj oddaljeni.. Gre za razvoj od sredine 

navzven (Videmšek in Jovan, 2002 in Gallahue in Ozmun, 2006 v Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010). 

Gallahue in Ozmun (2006, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) navajata dva 

vidika gibalnega razvoja, ki se kažeta v dinamičnih in kontinuiranih spremembah v 

motoričnem vedenju. Prvi je razvoj motoričnih sposobnosti: koordinacija, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, repetativna moč in eksplozivna moč. Drugi vidik predstavljajo gibalne dejavnosti, 

med katere štejemo stabilnostne, lokomotorne in manipulativne dejavnosti. Te dejavnosti 

lahko najdemo na vseh stopnjah človekovega razvoja, od otroštva do starosti. 

Otrok, ki se gibalno hitreje razvija, lažje sledi vrstnikom, se hitreje vključuje v okolje in ima 

veliko prijateljev ter z njimi lažje komunicira. Vse to pozitivno vpliva na njegov duševni 

razvoj, saj je s tem, ko se gibalno hitreje razvija in spoznava svoje telo, vedno manj odvisen 

od okolice hkrati pa pridobi tudi na samozavesti in zaupanju vase (Videmšek in Jovan, 2002).  

 

2.1.3. Gibalne sposobnosti 

 

Motorika izhaja iz latinske besede motor, ki pomeni celota vseh gibalnih možnosti človeka 

oziroma sposobnost za gibanje (SSKJ, 2014). Gibalne sposobnosti določajo celotno gibalno 

stanje človeka in so odgovorne za izvedbo naših gibov (Videmšek in Visinski, 2001). Po eni 

stani so pridobljene, po drugi prirojene. Odstotek prirojenosti je zelo različen. Že z rojstvom 

je določena stopnja, do katere se bodo sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in razvoju. 

Gibalne sposobnosti se lahko preseže z ustrezno gibalno aktivnostjo in načinom življenja 

(Videmšek in Jovan, 2002; Pistotnik, 2011).    

Zdrav način življenja in zadostna količina kvalitetne gibalne aktivnosti sta najpomembnejša 

za razvoj gibalnih sposobnosti. Tak otrok bo prejel dodatne spodbude, ki delujejo na njegove 

sposobnosti sprejemanja in formiranja novih motoričnih stereotipov. Bolj kot bo ta proces 

intenziven in dolgotrajen, širše bo otrokovo motorično obzorje (Jurc, 2008, v Balažič, 2015). 

Gibalne sposobnosti so ne glede na prirojenost in pridobljenost merljive zmožnosti, ki 

posamezniku omogočajo izvedbo gibalnih nalog (Pistotnik, 2011). Različni avtorji (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010; Pistotnik, 2011; Škof, 2007; Cemič, 1997) pišejo o 

šestih primarnih pojavnih oblikah gibalnih sposobnosti: 
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- moč, ki je sposobnost za učinkovito premagovanje zunanjih sil s pomočjo sile mišic. Delimo 

jo na eksplozivno, repetativno in statično moč. 

- hitrost je sposobnost izvajanja gibov z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem času in se 

pojavi pri premagovanju kratkih razdalj s cikličnim gibanjem. 

- gibljivost je sposobnost izvajanja velikih razponov gibanj v sklepih in sklepnih sistemih, ki   

jo imajo predšolski otroci maksimalno razvito. 

- koordinacija je sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja sestavljenih gibalnih nalog; 

- ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompezacijskih 

gibov. Delimo ga na statično in dinamično ravnotežje. 

- preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibalnega vzorca in 

- vzdržljivost, ki je funkcionalna sposobnost, odvisna od delovanja dihalnega in krvožilnega 

sistema. Pri tem gre za izvajanje dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo in 

zmanjšanje stanja utrujenosti. Vzdržljivost se deli glede na topološki vidik: lokalni, 

regionalni, globalni (Cemič in Zajec, 2011; Pistotnik, 2000; Cemič in Gregorc, 2012). 

Latentne spremenljivke (faktorje), ki jih pri odraslih ljudeh ločeno opazimo in poimenujemo 

kot hitrost in preciznost, se v predšolskem obdobju pogosto reprezentirajo v isti spremenljivki 

(poimenujemo jo koordinacija). Gibljivost je v tem obdobju maksimalna in je zato nek 

poseben in sistematičen vpliv nanjo vsaj vprašljiv ali celo nesmiseln. Ker se otrokom živčni 

sistem še razvija in je odvisen od razvojne stopnje, so faktorji (latentne spremenljivke) tudi 

različno številčni in jih je težko enoznačno opredeliti. Vse sposobnosti se v motoričnem 

prostoru jasneje reprezentirajo, ko otrok usvoji temeljno gibalno fazo oziroma že  preide v 

športno (Cemič in Gregorc, 2012). 

 

2.1.4. Gibalne spretnosti 

 

Spretnosti predstavljajo z vadbo, posnemanjem ali popravljanjem napak, pridobljene gibalne 

obrazce, katerih realizacija bazira na sposobnostih in značilnostih človeka (Pistotnik, 2011). 

So naučeni sestavljeni vzorci ravnanja, ki se izvajajo kontinuirano na stalen način z namenom 

dosege nekega cilja. Poznamo psihomotorične, besedne, komunikacijske, miselne in socialne 

spretnosti (Pečjak, 2000).  

Za gibalne spretnosti velja, da so vedno izvedene z nekim namenom, za dosego nekega cilja. 

So prostovoljne, človek pa se za njih namerno odloči. Vključujejo celotno telo, mišičevje in 

živčevje (Magill, 1998). 
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Gallahue in Donnally (2003) delita gibalne spretnosti v tri kategorije:  

 - stabilnostne, ki so osnova za lokomotorne in manipulativne spretnosti. So tiste spretnosti, 

pri katerih telo ostane v ravnotežnem položaju, ko se giblje okoli vertikalne in horizontalne 

osi. V to kategorijo spada raztezanje, mahanje, upogibanje, zvijanje, zavijanje, opore, 

kotaljenje telesa, pristajanje in ustavljanje in odskoki.  

 - lokomotorne so tiste, pri katerih je telo v gibanju v horizontalni ali vertikalni smeri. Sem 

spadajo hoja, tek, skoki in plezanje. 

 - manipulativne, ki jih delimo na grobe in fine manipulativne gibalne spretnosti. Med grobe 

spadajo vse vrste gibanja, pri katerem ravnamo z nekim predmetom, kot je na primer metanje, 

lovljenje, brcanje, udarjanje, odboj žoge od tal in preden pade na tla in drugo. Med fine 

spretnosti spada rokovanje s predmeti, kjer je pomembna kontrola natančnosti in točnost 

gibanja. 

Gibalne spretnosti je mogoče uvrstiti tudi v dve pojavni obliki. Gibalne spretnosti zaprtega 

tipa so gibanja, ki so zaradi konstantnih zunanjih razmer stabilna in malo spremenljiva, to so 

na primer plavanje, gimnastika, dvoranski športi in drugo. Gibalne spretnosti odprtega tipa pa 

so gibanja, ki so zaradi nestalnih pogojev zelo spremenljiva in posledično zahtevajo pri svoji 

izvedbi veliko prilagodljivosti, to so na primer športi, kot so alpsko smučanje, kajak, prosto 

plezanje in drugo (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2002). 

 

2.1.5. Dejavniki otrokovega razvoja 

 

Otrokov razvoj je dinamičen in celovit proces, ki poteka hkrati s telesno rastjo in zorenjem 

funkcij v fizičnem in socialnem okolju. Razvojne spremembe se kažejo na količinski in 

kakovostni ravni. Količinske spremembe se izražajo v pogostosti in intenzivnosti vedenja, 

kakovostne pa v načinu, strukturi, vrsti in organizaciji vedenja (Videmšek, Berdajs  in 

Karpljuk 2003; Marjanovič Umek  in Zupančič, 2004). Interakcija med dednostjo, okoljem in 

otrokovo lastno aktivnostjo je odločilna za spremembe v kakovosti in količini organskih 

sistemov in celotnega psihosomatskega statusa. Rast, razvoj, zorenje in izkušnje odločilno 

vplivajo na otrokov celostni razvoj (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič,  2010).  

Otrok z lastnim raziskovanjem prihaja do vedno novih konfliktov, saj po eni strani teži k 

razvoju in spreminjanju, po drugi strani pa k ohranjanju obstoječega stanja. Piaget je raziskal, 

da kognitivni razvoj poteka skozi procese miselne organizacije, adaptacije in uravnoteženja. 

Adaptacijo tvorita dva procesa, to sta asimilacija in adaptacija, pri čemer je asimilacija proces, 
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pri katerem nove informacije umestimo v obstoječe strukture, akomodacija pa pomeni 

prilagoditev obstoječih struktur novim informacijam (Batistič Zorec, 2006). 

Vsak otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, spremenljivostjo, ki mu je prirojena (Cvirn, 

2006). Z razvojem se spreminjajo človekove sposobnosti, spretnosti in značilnosti, kako se 

spreminjajo, pa je odvisno od posameznikove lastne aktivnosti, dednosti in okolja. Vsi 

dejavniki so v tesni povezavi in  se vedno odražajo, v različnih obdobjih se spreminja le 

njihova pomembnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.5.1 Dednost 

 

Vsak človek nosi v sebi nek genski zapis in se rodi z določenimi dispozicijami, ki so mu 

prirojene. Te dednostni dejavniki predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti. V kolikšni meri se bodo slednje razvile, je odvisno od 

okolja, ki vpliva na otroka in od otrokove lastne aktivnosti. Vsekakor je razvoj kontinuiran, 

sestavljen, integrativen proces, ki poteka vse življenje, le intenzivnost je različna (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010; Cemič in Gregorc, 2013). 

Haibach, Reid in Collier (2011) delijo dednost v dve kategoriji, in sicer v  konstrukcijske in 

funkcionalne karakteristike. Med konstrukcijske spadajo spol, teža, višina in telesna struktura, 

med funkcionalne pa psihološki in  kognitivni dejavniki, kot so motivacija, način razmišljanja 

in drugo. 

Človekov razvoj je pogosta tema številnih raziskav. Mnogi psihologi, kineziologi, nevrologi, 

pedagogi in drugi raziskovalci se strinjajo, da ima gibalna dejavnost izjemen pomen pri 

razvoju in da se vsa področja (gibalno, telesno, intelektualno, čustveno in socialno) močno 

povezujejo (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

2.1.5.2 Okolje 

 

Okolje je drugi dejavnik, ki vpliva na otrokov razvoj. Kot smo že omenili, je le-to lahko zelo 

bogato in stimulativno, otroke spodbuja, da vzpostavijo primeren odnos z osebami in objekti 

v okolju. Na drugi strani so lahko vplivi tudi zelo revni, neprimerni in povzročajo negativne 

posledice v razvoju ter celo nazadovanje. Med dejavnike okolja so različni avtorji uvrstili 

življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in gibalno dejavnost.  
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Okolje lahko delimo na primarno in sekundarno. Primarno je tisto, ki otroka obkroža takoj po 

njegovem rojstvu in ga otrok najprej zazna, to je družina. Sekundarno okolje predstavljajo 

vrtec, šola, vrstniki, prijatelji idr. (Kropej, 2007 in Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič,, 

2010). 

Okolje otroku posreduje moralne, intelektualne, socialne, družbene in druge vrednote. Otrok 

se nauči, kaj se v določenem okolju pričakuje, starši in vzgojitelji pa so tisti, ki lahko mnoge 

odklone učinkovito preprečijo in jih zamenjajo za šport kot sestavni del življenja (Videmšek, 

Strah in Stančevič, 2001; Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Okolje lahko delimo tudi na naravno in sociokulturno. Naravno okolje predstavlja zunanje 

dejavnike, kot so vreme, temperatura, zračni pritiski in drugo, pod sociokulturno pa uvršamo 

socialne in kulturne norme in načela (Haibach, Reid in Collier, 2011). 

 

2.1.5.3 Lastna aktivnost 

 

Lastna aktivnost je širok pojem in se prepleta z dednostjo in okoljem. Predstavlja otrokovo 

zavestno in aktivno delovanje. Otroku lahko ponudimo zelo spodbujajoče okolje, vsekakor pa 

je od njega odvisno, ali bo v odnosu do okolja aktiven ali pasiven. Sami so namreč 

soustvarjalci lastnega znanja, razvoja in spretnosti (Tancig, 1997, v Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010). Zgolj z lastno aktivnostjo res ne more vplivati na nekatere lastnosti, 

ki so dedno pogojene, lahko pa nanje močno vpliva okolje (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010).  

Musek (2002, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010) deli posameznikovo aktivnost 

na samodejavnost, samokontrolo in samoregulacijo. Samoregulacija je osnova socializacije, 

povezuje vsa področja razvoja in pomeni nadzorovanje lastnega vedenja in čustev (Papalia, 

Olds in Feldman, 2003, v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

 

2.2. Gibalna vadba 

 

2.2.1. Dosedanje raziskave vpliva gibanja na otrokov gibalni razvoj  

 

Cvirn (2006) je v svoji raziskavi, ki je trajala tri leta, ugotovila, da je nadstandardna vadba pri 

mlajših otrocih pripomogla k pospešenemu razvoju motoričnih in funkcionalnih sposobnosti. 

Pri subjektivnem opazovanju so ugotovili, da se je napredek pokazal tudi v sposobnosti 
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hitrega učenja sestavljenih motoričnih nalog, hitrega izvajanja zahtevnejših gibalnih nalog, 

koordinaciji celega telesa ter sposobnosti kinetičnega reševanja prostorskih problemov. 

Otrok razvija vsa področja sočasno oziroma v povezavi. Zurc (2006 v Škof, 2007) je 

ugotovila, da z naraščanjem pogostosti telesne dejavnosti v prostem času pri 10-letnikih, 

narašča tudi delež otrok z višjim učnim uspehom.  

Meško, Videmšek M., Videmšek T., Štihec, Karpljuk in Gregorc (2013) so z raziskavo pri 

štirinajstletnih otrocih potrdili, da imajo učenci, ki se ukvarjajo s športom boljši učni uspeh in 

boljšo samopodobo. Vse tri spremenljivke so med seboj močno povezane in vlivajo druga na 

drugo. 

 

2.2.2. Vpliv gibanja predšolskega otroka na kasnejši življenjski stil 

 

Zakonitosti celovitega razvoja otrok v predšolskem obdobju zahtevajo strokovno utemeljeno 

in ustrezno načrtovano športno dejavnost. Vadba naj bi upoštevala razvojne značilnosti in 

specifičnosti otrok in omogočala povezovanje z drugimi področji dejavnosti, saj se le tako 

otrok razvija celostno (Cvirn, 2006). 

Življenjski slog se začne oblikovati že v otroštvu,  nanj pa močno vplivajo starši in vzgojitelji. 

S pravilnim vzgledom naj bi otroci sprejeli pozitiven odnos do aktivnega življenjskega sloga 

in zdrave prehrane, ki sta pomembna dejavnika za normalno in zdravo življenje posameznika, 

še navaja Gabrijelčič Blenkuš (2005a v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Raziskovalci so  ugotovili tudi, da so otroci staršev, ki so gibalno dejavnejši, tudi sami bolj 

gibalno dejavni in ti starši otroke pogosteje vključujejo v različne gibalne dejavnosti ter 

počitnice preživljajo bolj aktivno kot tisti starši, ki so gibalno manj aktivni (Zajec, Videmšek, 

Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Najpomembnejši dejavnik oblikovanja vzorca življenjskega sloga in navad človeka je tako v 

mladih letih kot tudi kasneje družina. Vpliv družine se kaže v oblikovanju navad, v podpori, 

ki jo otrok v družini dobi ali ne, v nudenju neposredne pomoči in drugo (Ajzen, 1988, v Škof, 

2007). Starši predstavljajo ustrezen model športnega delovanja, kar vpliva na kasnejši razvoj 

in življenje. V takih družinah so pri otrocih bolj opazne sposobnosti, kot so vztrajnost, 

discipliniranost, natančnost, zaupanje v samega sebe, strpnost, potrpežljivost, zdrava 

tekmovalnost ter spoznanje, da se je treba potruditi, če hočemo doseči cilj (Bergant, Jemec, 

Kermelj – Dobnik, 1995). 
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Leško (2013) poudarja, da je pozitiven vpliv družine na osebni razvoj pomeni, da otrokom 

olajša socializacijo. Slednja je izjemno pomembna v razvoju človeka, saj z njo zmanjšujemo 

stopnjo osamljenosti, anksioznosti in možnost akutnega in kroničnega stresa. 

Prehrana in gibalna dejavnost sta močno povezani tudi z zdravjem. Pomanjkanje zadostne 

količine gibanja vodi v kronične nalezljive bolezni, kot so sladkorna bolezen, arterioskleroza, 

zvišan krvni pritisk, možganska kap, osteoporoza (Videmšek in Pišot, 2007). 

Strokovno vodeni in zanimivi programi športne in športno-rekreativne dejavnosti prispevajo k 

povečanju časa za športno dejavnost in pozitivno vpliva na odnos otrok in mladine do telesne 

dejavnosti nasploh (Škof, 2007). 

 

2.2.3 Učenje gibanja 

 

Pečjak (1977, v Cemič in Gregorc, 2013) pravi, da je učenje spreminjanje dejavnosti pod 

vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom. Vsako ponavljanje je učenje, ponavljanje 

nekega giba pa je gibalno učenje (Berus, 2013).  

Učenje vpliva na ontogenetske funkcije in lahko spremeni ali preoblikuje pojavljanje različnih 

razvojnih značilnostih, v smislu, prej kot otrok usvoji določeno stopnjo, hitreje gre lahko na 

naslednjo. Rezultati učenja so lahko navade, spretnosti ali znanje. Za to, da otrok usvoji neko 

znanje, mora biti vztrajen in dovolj dobro motiviran oziroma sposoben ali pa si mora 

pomagati z znanjem in spretnostmi, ki jih je pridobil v preteklosti (Cemič in Gregorc, 2012). 

Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič (2010) zagovarjajo, da je za otrokov optimalen razvoj 

nujno potrebna sistematična, celostna, privlačna in domiselna gibalna dejavnost, ki temelji na 

znanstvenih in strokovnih spoznanjih, saj bodo le na ta način otroci razvili gibalne in 

funkcionalne sposobnosti.  

Otrok se gibanja uči postopoma. Osnova vsega je opazovanje in prilagoditev na novo okolje, 

pripomočke, prostor in drugo. Sledi začetna vadba in usvajanje grobe oblike izvedbe gibanja. 

Grobim oblikam izvedbe gibanja sledi nadgradnja do usvajanja in avtomatizacije sestavljenih 

oblik gibanja,. Preskok razvojnih faz in gibalnih sposobnosti pri otroku ni mogoč, zato je 

postopnost v izboru gibalnih nalog in zahtevnost izbranih vsebin nujno potrebna. Faza 

adaptacije in osnovna faza, ki ju tako radi preskakujemo in jima namenimo premalo 

pozornosti ter otroka prezgodaj začnemo učiti tehnike, sta zato še pomembnejši. S celostnim 
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razvojem otroka zagotovimo, da se z usvajanjem znanj pridobivajo in razvijajo tudi potrebne 

gibalne sposobnosti in obratno (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011).  

 

2.2.4 Koncept Igra, gibanje, razvoj  

 

Cemič in Gregorc (2013) menita, da je gibanje ključno za normalen in zdrav otrokov razvoj. 

Koncept ˝Igra-gibanje-razvoj˝, ki je nastajal od leta 2000 do danes in se izvaja v vrtcu HC 

Andersen v enoti Marjetica, je zastavljen tako, da izhaja iz otrokovega razvoja, upošteva vsa 

načela in globalne cilje Kurikuluma za vrtce ter temelji na učenju pred poučevanjem ter 

izpolnjuje s Kurikulumom predpisane razvojno-zdravstvene, razvedrilno-spoznavne in 

vzgojno-izobraževalne cilje.  

V središču koncepta je izpostavljen otrok in njegova igra. Povod za igro je otrokova notranja 

pobuda, ta pa je hkrati tudi tista, ki otroka v tem obdobju usmerja v gibanje. Iz tega sledi, da 

je gibanje hkrati element in pobuda vsake igre, ki pa se realizira skozi gibanje. Tako je nastala 

metoda igre, ki v konceptu služi za način poučevanja v temeljni gibalni fazi. Poučevanje tako 

poteka preko igre in igrivo postavljenega okolja in ne vključuje nobene demonstracije ali 

razlage, ki jo lahko uporabimo za učenje gibanja v športno-gibalni fazi (Cemič, 2004; 

Mednarodni simpozij Otrok v gibanju). 

Celostni proces interakcij zahteva interaktivno razmišljanje o značilnostih procesa učenja v 

posameznih razvojnih obdobjih. Vprašanja kaj, kdaj, kako, česa in zakaj se otrok uči so 

vprašanja, ki nas  pripeljejo do razvojne utemeljenosti ter logičnega razumevanja otrokovih 

dejanj in potreb. Vse našteto je izhodišče iskanja najustreznejšega procesa učenja in 

poučevanja (Cemič, 2004). 

Razvoj poteka v točno določenem zaporedju in je vrojeno v senzorični sistem. Vsak razvojni 

napredek je odvisen od razvitosti predhodnega. Ob rojstvu so razviti le trije senzorični 

sistemi, ki so sposobni sprejeti izziv za delovanje (vestibularni, taktilni in proprioceptivni), 

kar pomeni, da je razvoj grajen na temelju učnih izkušenj ravnotežja, dotika in globinskega 

občutenja. Vsa našteta senzorna področja so tesno povezana z gibanjem. Gibanje ima vlogo 

dražljaja in odgovora (Kremžal in Petelin, 2001, v Cemič, 2004). 

Usmerjenost na optimalne dražljaje je ključna tako v količini kot v kakovosti. Ustrezni 

dražljaji so v predšolskem obdobju vezani predvsem na gibanje. Dražljaje otrok najprej 

sprejema v igri čutil in refleksov, kasneje tudi v igri čutil z zavestnim gibanjem  telesa, roke in 
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z govorom. S tem si otrok ves čas izdeluje in izpopolnjuje zaznave, predstave ter simbolne 

znake, ki jih potrebuje tudi za ostala področja delovanja (Cemič, 2004). 

Kurikulum za vrtce (1999) opisuje, da otrok z gibanjem telesa zaznava okolico, prostor, čas in 

samega sebe ter si sočasno si razvija intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata 

pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju. Vsekakor mora biti področje 

gibanja vedno prilagojeno različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da 

optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 

 

2.2.5 Vzgojiteljeva vloga pri organizaciji gibalne vadbe 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje opiše vzgojiteljico predšolskih otrok kot osebo, ki 

skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih 

in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, 

komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.  

Glede na to, da otroci preživijo večino svojega budnega časa v vrtcu, so vzgojiteljice tiste, ki 

naj bi zagotovile urnik, ki bi omogočal dovolj gibanja in bi zadovoljil otrokovo primarno 

potrebo po gibanju. Otroci so v gibalne programe največkrat vključeni tudi izven časa, ki ga 

preživijo v vrtcu, tam pa za kakovostno izvedbo, sistematičen razvoj, pestrost in zanimivost 

poučevanja gibanja skrbijo usposobljeni strokovni delavci v športu in profesorji športne 

vzgoje (Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič, 2010). 

Za opravljanje dela vzgojiteljice predšolskih otrok je potrebna visoka strokovna izobrazba po 

programu predšolske vzgoje. Vloga vzgojitelja je primerno in strokovno načrtovanje 

dejavnosti, ki vključuje vsa področja kurikuluma, tudi gibanje. Znanje o gibanju vzgojitelj 

pridobi s prebiranjem raznovrstnih priročnikov, knjig, zgoščenk in z udeležbo na 

izobraževanjih iz gibalnega področja ter  seveda iz  lastnih izkušenj. Spremljanje razvoja 

otrok vzgojitelju zagotavlja uspešnejšo načrtovanje gibalnih dejavnosti in morebitne 

prilagoditve (Dolenc, 2008). 

Vzgojitelj je pri načrtovanju gibalnih dejavnosti omejen na letni delavni načrt vrtca in na 

ciljno naravnani kurikulum. Oba dajeta vzgojitelju veliko svobode pri izbiri vsebin za 

realizacijo istih ciljev. Avtonomnost izbire se veže na geografske, podnebne in kadrovske 

razmere, socialni kontekst, aktualnost trenutnih vsebin pri ostalih področjih in drugo. Iz tega 

sledi, da vzgojiteljeva strokovna usposobljenost določa, kako, kdaj in s katerimi vsebinami bo 
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dosegel zastavljene cilje, hkrati pa ne gre zanemariti tudi vsebinskih, materialnih, kadrovskih 

in organizacijskih vidikov za izvajanje gibanja v vrtcu, kjer deluje (Zajec, Videmšek, Štihec 

in Šimunič, 2010). Dejavnosti naj bi otroku nudile ustrezne izzive in mu omogočale, da se 

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

Vzgojitelj naj bi se na gibalno dejavnost pripravil s pisno pripravo, ki mora biti v skladu z 

delovnim načrtom. Z metodo opazovanja spremlja otrokov razvoj in dosežke, ki jih potem 

tudi zabeleži. Vsa področja naj bi se med seboj povezovala in dopolnjevala (Kurikulum, 

1999). 

Ena od najpomembnejših nalog vzgojiteljice je tudi biti dober zgled, saj otroci ves čas 

opazujejo, spremljajo in posnemajo njeno delovanje.  

 

2.2.6 Načrtovanje gibalnih dejavnosti 

 

Pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti se pedagoški delavci naslanjajo na Kurikulum 

za vrtce, na Priročnik h kurikulumu za vrtce, na letni načrt in na ostale dokumente, ki 

omogočajo strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. 

V Kurikulumu (1999) je zapisano, da mora biti gibanje prilagojeno različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim otrok, tako da kar najbolje prispeva k njegovemu razvoju in 

zdravju. Se pravi je pomembno, da vzgojitelj deluje na principu celovitega pristopa in 

izhajanju iz otroka (Cemič, 2008). Prav tako mora poznati vse psihične procese, ki se 

razvijajo v vseh razvojnih obdobjih; vsa kritična obdobja, ki so najprimernejša, da se otrok 

nauči nečesa novega in pridobi spretnosti na najbolj učinkovit način; spremljati individualne 

razlike in nenazadnje imeti stalno povezavo med otrokovim razvojem, učenjem in 

poučevanjem, ki se odraža med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem (Kurikulum 

za vrtce, 1999). 

V prvih letih življenja je v ospredju gibalni razvoj v razvoju človekovih funkcij. Skozi gibalne 

vsebine želimo čim globlje poseči v kompleksen razvoj otroka in mu hkrati omogočiti 

napredek v določenih gibalnih znanjih in maksimalno možnost pridobivanja nekaterih znanj. 

Otrok z različnimi dejavnostmi razvija gibalne sposobnosti, usvaja nekatere gibalne koncepte 

ter postopno usvaja in spoznava osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Vzgojitelj z izbiro 

določenih oblik in metod dela ter upoštevanjem določenih didaktičnih načel vpliva na 
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kompleksnost športnega vzgajanja in povezovanja s čustveno, spoznavno in socialno 

razsežnostjo osebnosti otroka (Pišot in Jelovčan, 2006; Marjanovič Umek, 2001).  

Didaktična načela so načela, ki se izvajajo na podlagi spoznane objektivne zakonitosti učnega 

procesa, učitelja pa vodijo pri učnem delu in uspešnem uresničevanju postavljenih nalog. 

Poljak (1974, po Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja) je oblikoval sedem didaktičnih 

načel: 

- načelo nazornosti in abstraktnosti, 

- načelo aktivnosti in razvojnosti, 

- načelo sistematičnosti in postopnosti, 

- načelo diferenciacije in integracije, 

- načelo primernosti in akceleracije, 

- načelo individualizacije in socializacije, 

- načelo racionalizacije in ekonomičnosti in 

- načelo historičnosti in sodobnosti. 

 

Vadbeni proces pri gibalni vzgoji lahko delimo na posamezne etape vadbenega procesa, ki 

zajemajo celoten proces, od izbire vsebine do praktične izvedbe. Sledijo zaporedju faz 

psihomotoričnega učenja, torej spominskemu in motoričnemu delu zapomnitve. Motorični je 

sicer počasnejši, vendar kot navajata Pišot in Jelovčan (2006) tudi trajnejši. 

Načrtovanje in izvedba gibalnih dejavnosti mora biti sistematična z upoštevanjem 

specifičnega razvoja predšolskega otroka. Otroci bodo tem bolj uživali in si zgradili pozitivne 

gibalne izkušnje, tem bolj bodo dejavnosti domiselne in privlačne (Zajec, 2010). Pomemben 

je tudi prijeten odnos med vzgojiteljem in otrokom, otroci pa cenijo tudi smisel za humor, 

spodbude in pohvale. Poleg ustreznih strokovnih programov k kakovostnejši predšolski 

gibalni vzgoji prispevajo tudi primerni športni pripomočki, igrala in ustrezen prostor 

(Videmšek, 2001; Škof, 2007). 

 

2.3 Merjenje gibalne učinkovitosti 

 

Rajtmajer (2011 v Rajtmajer 1994 in 1997) pravi, da motoriko sestavljata informacijska 

(motorično znanje) in energijska (motorične spretnosti) komponenta gibanja. Sta tesno 

povezani in ju je nemogoče opazovati ločeno, je pa takšna delitev potrebna pri znanstvenih 
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raziskovanjih motoričnega statusa človeka. Motorični status definiramo na osnovi primarnih 

motoričnih sposobnosti, kot so gibljivost, moč, (psiho)motorna koordinacija, ravnotežje, 

hitrost, preciznost (številni avtorji v Rajtmajer, 2011). 

Merjenje in ugotavljanje motoričnega statusa otroka je pomembno s stališča odkrivanja 

retardacijskih in akceleracijskih razvojnih pojavov. Zgodnje odkrivanje le-teh namreč 

povečuje možnost optimalnega vplivanja na razvoj. Razlogi za testiranja so različni, od  

znanstvene obravnave ugotavljanja motoričnega prostora, povezanosti motorike z drugimi 

vidiki razvoja ali osebno strukturo do ugotavljanja stanja v praktične namene (Cemič in Zajec, 

2011). V svetu obstajajo številne baterije testov za merjenje gibalnih sposobnosti, v 

diplomskem delu pa bomo uporabili test MOT 4–6. 

 

2.3.1 Problematika merjenja  

 

Osnovni problem so merilni postopki, saj ustrezne testne baterije za merjenje motoričnih 

sposobnosti otrok še vedno niso v celoti izdelane. Največkrat se pojavi problem, da 

mnogokrat isti test opredeljuje različne motorične dimenzije (Videmšek in Pišot, 2007). 

Problem, ki se pojavlja, je tudi število uporabljenih testov. Večje število testov namreč 

pomeni dobro predstavitev gibanja otrok tega starostnega obdobja v realnih okoliščinah in 

posledično temeljitejšo obravnavo, vendar je to v praksi zaradi posebnosti starostnega 

obdobja merjencev težje izvedljivo. Pišot in Planinšec (2005, v Videmšek in Pišot, 2007) 

predlagata modifikacijo obstoječih testov in razvoj novih, ustreznejših testov. 

Ponovitev posameznih motoričnih testov povečuje zanesljivost merilnega postopka. Tukaj je 

potrebno omeniti tudi faktor utrujenosti, ki lahko negativno vpliva na rezultat vsake naslednje 

ponovitve testa. Če je testna naloga naporna in monotona, bodo otroci kot odrasli kmalu 

izgubili motivacijo, kar se bo ponovno odražalo pri rezultatu. Iz tega sledi, da je potrebno 

pozorno določiti vrstni red opravljanja testov, da so pri zaporednih testih v glavnem 

obremenjene različne funkcije različnih delov telesa (Videmšek in Pišot, 2007). 

Otroci naredijo pri izvajanju testov relativno veliko število napak, ki se jim je skorajda 

nemogoče izogniti. Največ napak naredijo predvsem pri izvajanju informacijsko zahtevnejših 

nalog (Videmšek in Pišot, 2007). 

Številni avtorji zaradi naštetih težav opozarjajo, da je treba dosežke upoštevati z določeno 

mero zadržanosti in se strinjajo, da so metrijske značilnosti večine izbranih obstoječih 
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merskih postopkov za mlajše otroke ustrezne, kar dokazujejo nekatere raziskave (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

2.3.2 Test MOT 4–6 

 

Test sta zasnovala Zimmer in Volkamer ter z njim ugotavljala motorični razvoj otrok.  

Test MOT 4–6 je ekonomičen postopek za spremljanje razvoja motorike štiri- do šestletnih 

otrok. Zajema 18 gibalnih nalog  in pokriva sedem motoričnih sposobnosti: splošne telesne 

spretnosti, koordinacijske sposobnosti, finomotorične spretnosti, ravnotežje, hitrost reakcije, 

odrivna moč, hitrost in natančnost gibanja (Pišot in Planinšec, 2005; Cemič, 1993). 

Test MOT 4–6 sestavljajo naslednje naloge (Cemič, 1993): 

 

 1. naloga: skok v obroč, 

 2. naloga: hoja naprej, 

 3. naloga: punktiranje (taping), 

 4. naloga: prijem krpe s prsti, 

 5. naloga: bočni poskok, 

 6. naloga: ujem palice, 

 7. naloga: polaganje teniških žog, 

 8. naloga: hoja nazaj, 

 9. naloga: zadevanje cilja 

 10. naloga: zbiranje palic, 

 11. naloga: prehod skozi obroč, 

 12. naloga: enonožni skok v obroč, 

 13. naloga: ujetje obroča, 

 14. naloga: možiček kopitljajček 

 15. naloga: preskok vrvice, 

 16. naloga bočno valjanje, 

 17. naloga: vstajanje in sedanje z žogo ter 

 18. naloga: skok z obratom. 
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Prva naloga je namenjena prilagoditvi otroka na testno situacijo in se ne ocenjuje. Vse ostale 

se ocenjujejo po tristopenjski lestvici (0, 1, 2 točki). Avtorja še opozarjata, da ena naloga 

pokriva več motoričnih dimenzij in da je potrebno gledati celotni seštevek točk, doseženih na 

testu (Cemič, 1993). 

 

 

3 CILJ RAZISKAVE 

 

V skladu z naslovom smo si zastavili naslednji cilj: 

- ugotoviti vpliv pogostosti enakih gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost predšolskih 

otrok. 

 

 

4 HIPOTEZE 

 

Iz ciljev smo izpeljali naslednji hipotezi: 

 H1: Predvidevamo, da bodo otroci, ki ne obiskujejo gibalne dejavnosti, dosegli več kot  

15 % slabše rezultate pri testu gibalne učinkovitosti kot otroci, ki jo obiskujejo. 

 H2: Predvidevamo, da bodo otroci, ki pogosteje obiskujejo gibalne dejavnosti, dosegli 5 % 

boljše rezultate pri testu gibalne učinkovitosti kot otroci, ki jo obiskujejo redkeje. 

 

 

5 METODE DELA 

 

5.1 Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Empirični del diplomskega dela je temeljil na podatkih, zbranih s testiranji otrok 

po testu Mot 4–6. 
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5.2 Vzorec merjencev 

 

Vzorec merjencev je vključeval 60 otrok iz Ljubljane in iz podeželskega območja v okolici  

Ljubljane, starih od 5,5 let do 6 let. Od tega je bilo 20 otrok, ki se z organizirano gibalno 

dejavnost ne ukvarjajo, 20 otrok, ki se z organizirano gibalno dejavnostjo ukvarjajo dvakrat 

tedensko, in 20 otrok, ki se z organizirano gibalno dejavnostjo ukvarjajo najmanj trikrat 

tedensko. 

Otroci so bili v razporejeni v skupine, kjer je bilo v prvi skupini, ki se organizirane gibalne 

dejavnosti ni udeleževala, največ otrok iz podeželja. V preostali skupini so bili razvrščeni 

otroci iz območja Ljubljane.  

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Za potrebe diplomskega dela smo uporabili naslednje spremenljivke: 

 Gibalna učinkovitost 

Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti smo uporabili test Mot 4–6. Vsebuje 18 gibalnih nalog 

telesne koordinacije, sposobnosti odzivanja in napetosti ter finomotorične naloge (Cemič, 

1993).  

 Pogostost organizirane gibalne dejavnosti 

Uporabili smo 3 stopnje pogostosti organizirane gibalne dejavnosti, in sicer: ne obiskuje, 

obiskuje 2-krat tedensko, 3- ali večkrat tedensko. 

 Vsebinski in organizacijski vidik gibalnih dejavnosti 

Uporabili smo splošno vadbo, ki bo potekala v popoldanskem času v obsegu 45 minut. Vanjo 

smo vključila osnovne oblike gibanja. 

 Vključevanje posrednih gibalnih vplivov 

Z anketnim vprašalnikom za starše sem preverjala pogostost vključevanja otroka v druge 

organizirane gibalne dejavnosti. 

 

5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Otroke smo testirali dvakrat, v obdobju 6 mesecev. Med tem časom so otroci obiskovali 

organizirano gibalno vadbo, in sicer 0-krat tedensko, 2-krat tedensko, 3- ali večkrat tedensko. 
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Po pol leta smo test ponovno opravili. Prvo testiranje je potekalo na začetku decembra 2014, 

drugo testiranje je potekalo na začetku meseca junija 2015. 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS – 20.0 Windows (Statistical Package for 

social Scienses inc. Chikago, IL). Uporabili smo podprogram za računanje kompozitnih 

spremenljivk. Na podlagi pogostosti obiskovanja gibalnih dejavnosti smo otroke razdelili v tri 

skupine. Te smo primerjali glede na odstotke odstopanja med seboj. 

 

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 Interpretacija rezultatov po skupinah 

 

V testiranje je bilo skupaj vključeno 60 otrok, od tega 23 deklic in 37 dečkov. V skupini 1 11 

deklic in 9 dečkov, v skupini 2 8 deklic in 12 dečkov in skupini 3 4 deklic in 16 dečkov.  

 

Graf 1: Prikaz deleža deklic in dečkov v posamezni skupini 

 

Iz grafa lahko razberemo, da so dečki pogosteje vključene v organizirane gibalne dejavnosti 

kot deklice. 
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Graf 2: Skupno povprečno število točk vseh otrok pri testiranju 1 in testiranju 2 

 

Iz grafa 2 lahko razberemo, kako se je v pol leta spremenila gibalna učinkovitost vseh otrok. 

Razvidno je, da so otroci pri prvem testiranju na testu MOT 4–6, ki teoretično lahko prinese 

34 točk, v povprečju dosegli 24 točk. Čez pol leta, pri drugem testiranju, so rezultat dvignili 

na 28 točk. V povprečju so napredovali za 4 točke. 

 

 

Graf 3: Povprečno število točk  skupine 1 pri prvem in drugem testiranju 
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Pri prvem testiranju je skupina 1 dosegla povprečno 23,7 točk, pri drugem merjenju pa je 

povprečni rezultat poskočil na 28 točk. Rezultat pri drugem testiranju je za 18,1 % boljši od 

rezultata pri prvem merjenju. Najmanj točk, doseženih pri prvem merjenju, je bilo 16, največ  

30 točk; pri drugem merjenju je bilo najmanjše število točk 19, največ pa 31. Največji 

napredek je bil pri nalogah punktiranje, kjer s svinčnikom rišejo pike, polaganju palčk z 

obema rokama vsako v svojo škatlo in skok z obratom v in iz obroča.  

 

Graf 4: Povprečna vrednost rezultatov skupine 2 pri prvem in drugem testiranju 

 

Skupina 2 zajema otroke, ki so se organizirane gibalne dejavnosti udeležili 1-krat ali 2-krat 

tedensko. Vadbo so vodili profesorji športne vzgoje ali ostali kvalificirani športni pedagogi.  

Pri prvem testiranju je skupina 2 dosegla povprečno 24 točk, pri drugem merjenju pa je 

povprečni rezultat poskočil na 28,1 točke. Rezultat pri drugem testiranju je za 17,1 % boljši 

od rezultata pri prvem mirjenju. Največ točk pri prvem merjenju v tej skupini je bilo 28, 

najmanj pa 18 točk; pri drugem merjenju je najmanjše število doseženih točk 17, največje pa 

32. Največji napredek je bil pri nalogah bočni poskok čez palico pričvrščeno na tleh, pri 

nalogi ujemanje obroča z roko in skok z obratom v in iz obroča.  
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Graf 5: Povprečna vrednost rezultatov skupine 3 pri prvem in drugem testiranju 

 

Skupina 3 zajema 20 otrok, ki so se organizirane gibalne dejavnosti udeležili 3-krat ali večkrat 

tedensko. V to skupino je bil umeščen tudi deček, ki ima čustveno in vedenjsko motnjo. Pri 

gibalnem delu ni imel težav, je pa za samo izvedbo testa potreboval mnogo več časa in 

bodrenja. Vadbo so vodili profesorji športne vzgoje ali ostali kvalificirani športni pedagogi. 

Celotna družina je imela športni življenjski stil. Tudi starši testirancev so gibalno dejavni. 

Pri prvem testiranju je skupina 3 dosegla povprečno 24,2  točke, pri drugem merjenju pa so 

testiranci dosegli povprečno 28,4 točke. Rezultat pri drugem testiranju je za 17,4 % boljši od 

rezultata pri prvem merjenju. Najvišje število doseženih točk pri prvem merjenju v skupini 3 

je bilo 32, najslabše pa 13 točk, ki jih je dosegel deček z vedenjsko in s čustveno motnjo; pri 

drugem merjenju,  se je najnižje število doseženih točk dvignilo na 21 točk, najvišje pa na 33 

točk. Največji napredek je bil pri nalogah hoja nazaj po narisani oznaki, brez da stopi čez 

označbo; punktiranje, kjer s svinčnikom rišejo pike; pri ujemanju obroča z roko in pri 

skakanju iz razkoraka v stoje z vključeno koordinacijo rok.  

Največja razlika v rezultatu prvega in drugega testiranja je pri skupini 1. Otroci so 

napredovali, kljub temu da niso bili vključeni v organizirane gibalne vadbe. Te otroci so se 

tako kot ostali otroci gibali v vrtcu, medtem ko v preostalem delu dneva niso imeli 

organizirane gibalne dejavnosti, prav tako niso bili udeleženi v gibalnih popoldnevih s starši. 
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Sklepamo lahko, da so popoldneve preživljali zunaj na zraku, se udeleževali in pomagali pri 

domačih opravilih. 

 

6.2 Hipoteza 1 

 

H1: Predvidevamo, da bodo otroci, ki ne obiskujejo gibalne dejavnosti, dosegli več kot  

15 % slabše rezultate pri testu gibalne učinkovitosti kot otroci, ki jo obiskujejo. 

 

Otroci iz skupin 2 in 3 so za razliko od skupine 1 dobili veliko več načrtno organiziranih in 

izvedenih gibalnih izzivov, s katerimi so profesorji športne vzgoje in športni pedagogi 

namerno razvijali točno določeno gibalno sposobnost. Po drugi strani  sklepamo, da so bili 

tudi otroci iz skupine 1 aktivni doma in so bili udeleženi v domačih opravilih. Na razvoj 

vplivajo že prej omenjeni dejavniki: dednost, okolje in lastna aktivnost, kar pomeni, da se bo 

otrok razvijal ne glede na vse, bo pa različna hitrost razvoja.  

 

 

Graf 6: Prikazuje povprečno število točk v posamezni skupini pri prvem in drugem merjenju 

Pri prvem testiranju so otroci iz skupine 1 dosegli 23,7 točke, se pravi 1,3 % slabše rezultate 

kot otroci iz skupine 2 in 2,1 % slabše rezultate kot otroci iz skupine 3. Otroci iz skupine 2 so 

dosegli  0,8 % slabše rezultate kot otroci iz skupine 3. 
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Pri drugem testiranju so otroci iz skupine 1 dosegli povprečno 28 točk, kar pomeni 0,4 % 

slabše rezultate kot otroci iz skupine 2 in 1,4 % slabše rezultate kot otroci iz skupine 3. Otroci 

iz skupine 2 so imeli 1,1  % slabše rezultate kot otroci iz skupine 3. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo, da so otroci, ki so obiskovali organizirano 

gibalno dejavnost, dosegali boljše rezultate. Kljub vsemu bomo hipotezo ovrgli, saj je bila 

razlike manjša, kot smo predpostavili na začetku testiranja. Otroci, ki se skozi leto niso 

udeleževali organizirane gibalne dejavnosti. so sicer imeli pri končnem merjenju slabše 

rezultate kot otroci, ki so obiskovali organizirane gibalne dejavnosti, vendar ne za več kot  

1,4 % .  

 

6.3 Hipoteza 2 

 

H2: Predvidevamo, da bodo otroci, ki pogosteje obiskujejo gibalne dejavnosti, dosegli  

5 % boljše rezultate pri testu gibalne učinkovitosti kot otroci, ki jo obiskujejo redkeje.  

 

Iz Grafa 6 lahko vidimo, da je skupina 2 pri prvem merjenju dosegla 1,3 % boljše rezultate 

kot skupina 1. Skupina 3, ki je imela vadbo najpogosteje,  je pri prvem merjenju dosegla za 

2,1 % boljše rezultate kot skupina 1 in 0,8 % boljše rezultate kot skupina 2. 

Pri drugem testiranju vidimo, da so otroci iz skupine 2 dosegli 0,4 % boljše rezultate kot 

otroci iz skupine 1. Skupina 3 je dosegla 1,4 % boljše rezultate kot skupina 1 in 1,0 % boljše 

rezultate kot skupina 2. 

Na podlagi ugotovljenega bomo tudi to hipotezo ovrgli. Otroci, ki so pogosteje obiskovali 

organizirano gibalno dejavnost, imajo boljše rezultate kot otroci, ki so gibalno vadbo 

obiskovali manj pogosto ali je niso, vendar je pri končnem merjenju rezultat boljši za največ 

1,4 % in ne več kot 5 %, kot smo predpostavili na začetku. 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu je osrednja tema gibalna učinkovitost otrok, ki so udeleženi v organizirani 

gibalni vadbi in tistih, ki niso. Zanimalo nas je ali je dovolj, da otroci sledijo le svojim 

notranjim vzgibom, potrebam po gibanju in za fizično aktivnost izberejo le tiste aktivnosti, 

kisi si jih želijo.  

V naše testiranje smo zajeli 60 otrok, 23 deklet in 37 dečkov. Razdelili smo jih v skupine, in 

sicer glede na vključenost v organizirano gibalno dejavnosti izven  vrtčevskega časa. Tako 

smo dobili tri skupine, kjer je skupina 1 predstavljala otroke, ki se z vadbo ne ukvarjajo, 

skupina 2 otroke, ki se z vadbo ukvarjajo 1 do 2-krat tedensko in skupina 3, ki se z vadbo 

ukvarja 3- ali večkrat tedensko. Vsi rezultati so pokazali, da vključenost v organizirano 

gibalno dejavnost vpliva na hitrejši gibalni razvoj. Kljub vsemu  smo morali zavrniti tako 

prvo kot drugo hipotezo. S prvo hipotezo smo želeli dokazati, da ima skupina 1 za vsaj 15 % 

slabše rezultate kot ostali skupini. Rezultati so res slabši v primerjavi z drugima skupinama, 

vendar za manj kot 15 %. Ti otroci so prihajali iz ruralnega območja v okolici Ljubljane, zato 

so imeli mnogi doma kmetijo ali pa vsaj velik vrt. Iz tega sklepamo, da so pomagali doma 

oziroma so več časa preživeli zunaj. Otroci so sledili svojim notranjim vzgibom. S starši so se 

redko udeleževali gibalnih dejavnosti, so pa pomagali pri domačih opravilih. Pri prvem 

merjenju je bila ta skupina otrok najmanj gibalno učinkovita, vendar je pri drugem merjenju 

imela največji napredek v rezultatu. 

Z drugo hipotezo smo želeli dokazati, da imata skupini, katerih otroci so vključeni v 

organizirane gibalne vadbe, po pol leta vsaj 5 % boljše rezultate od otrok, ki v vadbo niso 

vključeni. Tudi to hipotezo smo ovrgli. Tudi tukaj so pozitivni vplivi vključenosti otrok v 

gibalno vadbo vidni, ampak so manjši kot 5 %.  

Zavedati se moramo, da večje,  kot je število testirancev in večje,  kot je število ponovitev, 

bolj zanesljiv je rezultat. Vzorec merjencev je bil relativno majhen in zato rezultatov ne 

smemo posplošiti na celotno populacijo. V sam projekt so bili vključeni tudi starši, in sicer do 

te mere, da so navedli, kako pogosto otrok obiskuje vadbo, kakšen je življenjski slog družine 

in drugo. Tudi verodostojnosti teh odgovorov ne moremo preveriti, vsekakor pa lahko 

sklepamo, da so otroci, ki so doma iz ruralnega območja in imajo doma kmetije, bolj aktivni 

pri dejavnostih, vezanih na domača opravila ter več časa preživijo zunaj kot otroci iz 

mestnega okolja. Sklepamo tudi, da so otroci pomagali pri domačih opravilih dlje časa, kot pa 
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so imeli ostali otroci organizirano gibalno dejavnost. Postavlja se nam vprašanje, do kakšnega 

preobrata bi prišlo, če bi ti otroci poleg dela doma hodili tudi na organizirane gibalne 

dejavnosti. Ob tem se sprašujemo še, ali je mogoče, da otroci, ki ne prihajajo iz 

ruralnih/kmečkih okolij in jih starši vsakodnevno ne vključujejo v delo, za enak razvoj nujno 

potrebujejo vsaj 2- do 3-krat tedensko organizirano gibalno dejavnost.  

Rajtmajer (2011) navaja, da bi morali že v vrtcu začeti s sistematičnem podajanjem 

motoričnega znanja in ne zgolj spodbujati priložnostne igre. Prav tako hoja, sprehodi, gibalno 

igranje ter prosto tekanje na igrišču po njegovem mnenju niso dovolj in se ne štejejo pod 

gibalno športno vzgojo, saj je sama obremenitev prenizka in predstavlja zgolj protiutež 

sodobnemu načinu življenja: sedenju, mirovanju in aktivnostim v zaprtih prostorih. 

Gibalni razvoj poteka v soodvisnosti z drugimi področji, zato nanj vplivajo ustrezne 

spodbude, intelektualni razvoj, čustveno-socialni dejavniki, telesna rast in razvitost živčnega 

sistema, ne smemo pa pozabiti niti na posameznikovo lastno aktivnost (Ismail, 1976 v Pajenk, 

2010).  

Pomembno vlogo ima tudi družina in življenjski slog staršev. Temelji življenjskega sloga se 

začnejo oblikovati v ozkem družinskem krogu. Raziskave kažejo, da se življenjski slog otrok 

in odraslih prepletata (Zajec, Vidmešek, Štihec, Pišot in Šimunic, 2010). Prav tako starši, ki 

so športno dejavni, svoje otroke pogosteje vključujejo v različne športne dejavnosti in so med 

počitnicami dejavnejši od tistih staršev, ki se s športom ne ukvarjajo. (Zajec, 2009). Tako tudi 

sklepamo, da so bili otroci, katerih družine so prihajale iz ruralnega območja  oziroma kmetij, 

vključeni v različna domača opravila.  

Omeniti moramo tudi negativno vlogo staršev pri razvoju. Najprej s tem, ko otroku nudijo 

slab vzgled, nato s tem, da želijo otroka preveč obvarovati pred poškodbami in nesrečami in 

nazadnje se srečamo tudi s starši, ki imajo do svojih otrok prekomerna pričakovanja. Res je, 

da se slednje običajno pojavlja kasneje, ko otroci že začnejo trenirati in se specializirati za en 

šport.  

V sodobnem času vedno večjo tj. sekundarno vlogo pri gibanju in razvoju otrok prevzemajo 

vzgojitelji. Balažič (2015) je v diplomskem delu potrdila, da bolj gibalno aktivni vzgojitelji 

pogosteje načrtujejo gibalne dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto, prav tako se zavedajo 

dobrega zgleda. Športno aktivnejši vzgojitelji se tudi zavzemajo za uvedbo programov 

Zdravje v vrtcu, Mali sonček, Zlati sonček in ostalih gibalnih programov. 



31 

 

Ne smemo pozabiti, da je ključnega pomena zgodnje vključevanje otrok v gibalne dejavnosti, 

saj vsega tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje ni več mogoče nadoknaditi 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Pogosto se starši sprašujejo tudi to, kdaj otroka vključiti v gibalne programe. Predvsem se to 

vprašanje pojavi, ko gre za programe, kjer so starši skeptični glede prilagojenosti programa 

otroku, ko igro in učenje zamenjata ozka specializacija in pritiski tekmovanj, pretirana 

'resnost' vadbe in drugo. Škof (2007) poziva, naj se otrok udeleži gibalne vadbe, ko je vsebina 

igriva, široka in raznovrstna, kjer so tekmovanja le sestavni dela programa, ko pa gre za 

zgodnjo in prehitro specializacijo pri tekmovalno naravnanih programih, naj starši brez slabe 

vesti rečejo 'ne' in poišče primernejšo alternativo.  

Vrhunski šport ni nujno zdrav. Razvoj vseh gibalnih sposobnosti skozi različne spretnosti, 

vsebine in kasneje tudi športne zvrsti bo otroku omogočil možnost, da bo izbral tisto, kar ga 

veseli. Največ, kar lahko starši in vzgojitelji naredimo je, da otroku omogočimo dobro 

podlago, ki mu bo služila pri izbiri želenega športa. Otrok naj se pri vadbi zabava, skozi igro 

naj razvija latentne sposobnosti in jih avtomatizira do te stopnje, da jih bo lahko uporabil tudi 

v zahtevnejših situacijah. 

Gibanje je prevladujoča dejavnost že od prvega dne življenja. Predstavlja zadovoljstvo, 

svobodo, igrivost, ustvarjalnost, sredstvo za vzgojo, samopotrjevanje in samouresničevanje 

(Pišot in Planinšec, 2005). Otrok z gibanjem zaznava okolico, prostor, čas in samega sebe. Ko 

vse to uspe obvladovati, začuti veselje, ugodje, dobro počutje (Kurikulum, 1999), zato je 

različna gibanja smiselno spodbujati in ustvarjati vedno nove izzive prilagojene otrokom. 

Glede na naše podatke in ugotovitve smo prišli do sklepa, da je v predšolskem obdobju bolj 

kot sistematična vadba, potrebna vsakodnevna in različna vadba. Celostnost in integrativnost 

razvoja se je pokazala tudi tu. Predlagamo, da vzgojitelj vsebine vseh področij podajajo skozi 

metode, ki vključujejo gibanje. Pomembna je pot oziroma proces. Otroci bodo cilj dosegli, če 

načrtujemo sistematično vadbo ali če načrtujemo vsebine skozi vadbo. V bodoče bi bilo 

smiselno preveriti ali narediti še bolj sofisticirane vzorce otrok, kjer bi lahko preverili ali 

ovrgli naša predvidevanja.   
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8 SKLEP 

 

V diplomskem delu smo ugotavljali in primerjali gibalno učinkovitost predšolskih otrok, ki 

obiskujejo gibalno vadbo vsaj enkrat tedensko in otrok, ki ne obiskujejo organizirane gibalne 

vadbe. Izhajali smo iz pomena gibanja za otroka v najzgodnejšem obdobju, značilnosti 

gibalnega razvoja predšolskega otroka, načina gibalne vadbe in merjenja gibalne 

učinkovitosti. V želji, da ugotovimo, kako pogosto je smotrno obiskovati gibalno vadbo in ali 

je sistematika načrtovanja odločujoča pri gibalnem razvoju na splošno, smo uporabili test 

MOT 4–6 in vprašalnik ostalih gibalnih dejavnostih, ki so jih otroci izvajali.  

Rezultati kažejo, da ima organizirana gibalna vadba pozitiven vpliv na gibalni razvoj, vendar 

ne toliko, kot smo pričakovali. Razloge smo iskali v vprašalniku o ostalih dejavnostih in 

dejavnikih, ki bi poleg tega še lahko vplivali na gibalni razvoj in ugotovili, da je za gibalni 

razvoj pomembno tudi to, v kakšnem okolju otroci živijo in kako jih starši vključujejo v ostale 

življenjske situacije. 

Število in kakovost organiziranih gibalnih dejavnosti v Ljubljani se povečuje, saj mestna 

občina že subvencionira gibalne programe v vrtcih. Ti so najpogosteje že integrirani v 

vrtčevski letni načrt in program dela. Na trgu je prav tako veliko ponudbe za različne 

organizirane gibalne vadbe, ki so lahko naravnane na splošno pridobivanje kondicije in 

gibalnih spretnosti in na drugi strani tistih, ki so specifično usmerjene v eno športno panogo. 

Žal so pomemben ali kar najpomembnejši dejavnik pri vključevanju otrok v dejavnosti izven 

šola in vrtca tudi finance.  

Ne glede na vse verjetno največ lahko storimo prav pedagoški delavci, saj otroci z nami 

preživijo največ časa. Najprej moramo poznati otrokov gibalni in celostni razvoj in faze. S 

tem lahko postavimo takšne izzive, ki jih bo posamezni otrok v tistem trenutku najbolj 

potreboval, posledično ustrezno napredoval in v gibanju čutil zadovoljstvo. Večjo vlogo kot 

hitrosti v razvoju je po našem mnenju treba nameniti ravno kakovosti gibalnih izkušenj, s 

čimer  bo hitrost razvoja ˝prišla˝ kot njena posledica. Le kakovost razvoja in sledenje 

celostnosti bosta po našem mnenju prispevala tako k zdravem odraščanju kot h kvalitetnemu 

staranju. 
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PRILOGA 1 

KONTROLNA LISTA ZA TESTIRANJE OTROK S POMOČJO TESTA MOT 4–6  

IME:      ŠT. UR VADBE NA TEDEN:  

 

ŠT. NALOGE ČAS/PONOVITEV OCENJEVANJE TOČKE 

1. Skok v obroč  Se ne ocenjuje.  

2. Hoja naprej 2x 0  neuspešen poskus 

1  1 uspešen poskus 

2  2 uspešna poskusa 

 

3. Punktiranje / Tapping 10 sekund 0  26 in manj pik 

1  27–37 pik 

2  38 in več pik 

 

4. Prijem krpe s prsti 

nog 

2 x 5 sekund 0  brez uspešnega poskusa 

1  uspeli poskus z eno ali drugo 

nogo 

2  1 uspeli poskus z desno nogo in 

1 uspeli poskus z levo nogo 

 

5. Bočni preskoki 10 sekund 0  7 skokov ali manj 

1  8-11 skokov 

2  12 in več skokov 

 

6. Ujem palice 2x 0  pridem za 4. del ali ne 

1  prijem za 2. ali 3. del 

2  prijem za 1. del 

 

7. Polaganje teniških žog  0  15 in več sekund 

1  12–14sekund 

2  11 in manj sekund 

 

8. Hoja nazaj 2x 0  neuspešen poskus 

1  1 uspešen poskus 

2  2 uspešna poskusa 

 

9. Zadevanje cilja 4x 0  brez zadetka 

1  1 zadetek 

2  2–4 zadetke 

 

10. Zbiranje palčk  0  71 in več sekund  



 
 

1  54–70 sekund 

2  53 in manj sekund 

11. Prehod skozi obroč 1x iz obeh stani 0  z obeh stani neuspešen 

1  uspešen z ene strani 

2  uspešen z obeh strani 

 

12. Enonožen skok v 

obroč 

2x z vsako nogo 0  neuspešen poskus 

1  1–2 uspešna poskus 

2  več kot 2 uspešna poskusa 

 

13. Ujeti obroč 3x 0  brez ujema 

1  1 uspešen ujem 

2  več kot 1 uspešen ujem 

 

14. Možiček kopitljaček 10 sekund 0  otrok ne zmore 

1  nepravilnosti 

2  gibalno in ritmično pravilno 10 

sekund 

 

15. Preskok vrvice 2x na obeh višinah 0  brez uspešnega poskusa 

1  preskočil 35 cm 

2  preskočil 45 cm 

 

16. Bočno valjanje 1x na obe strani 0  brez uspešnega poskusa 

1  uspešen le v eno smer 

2  uspešen na obe smeri 

 

17. Vstati in sesti z žogo  0  ne vstane niti ne sede 

1  vstane ali sede 

2  vstane in sede 

 

18. Skok z obratom 2x  0  neuspešen poskus 

1  1 uspešen poskus 

2  2 uspešna poskusa 

 

SKUPAJ    

     

 

 

 

 



 
 

PRILOGA 2 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE O VPLETENOSTI OTROK V ORGANIZIRANE GIBALNE 

VADBE 

Ime otroka: ___________________  Starost otroka:_________________ 

Vrtec: ____________________________ 

1. Ali otrok obiskuje organizirano gibalno vadbo? DA / NE 

2. Kolikokrat na teden? 0 / 1 / 2  / 3 / 4 

3. Ali se otrok v popoldanskem času igra na igrišču, dvorišču (je gibalno aktiven) in 

kolikokrat tedensko? __________________________________________________ 

4. Se celotna družina ukvarja z športno gibalno dejavnostjo? Kolikokrat tedensko? 

Prosim navedite s čim se ukvarjate. 

___________________________________________________________________ 

5. Ali otrok pomaga tudi pri vsakodnevnih opravilih? Katerih? 

____________________________________________________________________ 

 


