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Povzetek 
 

 

Namen raziskave je ugotoviti vpliv izbranih dejavnikov primarnega in sekundarnega 

okolja na zorenje v prvih letih življenja. Raziskovalci povežejo specifičnost 

otrokovega razvoja, ki vključuje rast, zorenje, lastno aktivnost in adaptacijo z 

njegovimi dejavniki, in sicer dednostjo, okoljem in lastno aktivnostjo. V raziskavo so 

zajeti otroci, ki še ne govorijo, zato je njihov razvoj opazovan preko zorenja 

osnovnega gibanja, ki je filogenetsko pogojen. Vzorec raziskave zajema 80 otrok 

(starih od 16 do 26 mesecev), 4 vzgojiteljice in 80 staršev teh otrok. Vzorec 

spremenljivk za merjenje zorenja temelji na Delacatovi teoriji postopnosti 

vključevanja telesnih udov pri premikanju po prostoru, medtem ko vzorec 

spremenljivk za merjenje primarnega in sekundarnega okolja predstavlja konstrukt 

štirih faktorjev na materialnem, vsebinskem, organizacijskem in kadrovskem 

področju. Pridobljeni podatki so obdelani s statističnim programom SPSS – 21.0 za 

Windows. Uporabljeni so osnovni statistični parametri (opisna statistika). Za 

ugotavljanje razlik med skupinami so uporabljene kontingenčne tabele in hi-kvadrat 

preizkus. Za ugotavljanje vpliva posameznega faktorja gibalno spodbudnega okolja 

na razvoj hoje predšolskega otroka pa je uporabljena multipla regresijska analiza. 

Hipoteze so sprejete na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). Analiza rezultatov 

raziskave je potrdila statistično pomemben vpliv primarnega okolja na zorenje 

(razvoj hoje), medtem ko sekundarno okolje ni statistično pomembno vplivalo na 

stopnjo razvoja hoje. Razlogi so lahko v prevelikih normativih otrok na eno odraslo 

osebo, v pomanjkanju materialnih pogojev ali idej za njihovo uporabo. Lahko jih 

iščemo v subjektivni teorijah in strahu pred poškodbami. 

 

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

 

  

Abstract 
 

The purpose of the research was to determine the effect of selected factors of primary 

and secondary environment to mature in the first years of life. Researchers link the 

specificity of children development, which involves growth, maturation, own activity 

and adaptation to genetics, environment and own activities. The study included 

children who do not speak yet, so their development is observed through the maturing 

of the basic movement, which is phylogenetically conditioned. The sample consisted 

of 80 children (aged 16 to 26 months), 4 teachers and 80 parents of those children. 
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The sample of variables for measuring maturation is based on Delacat theory of a gradual 

integration of body limbs when moving around, while the pattern variables for measuring 

primary and secondary environment is represented by construct of four factors ( material, 

substantive, organizational and human resources area). The data obtained were processed 

with the statistical program SPSS - 21.0 for Windows. Basic statistical parameters is applied 

by descriptive statistics. To determine the differences between groups contingency tables and 

chi-square test are used. To determine the impact of selected factor the multiple regression 

analysis is made. Hypotheses are taken at 5 per cent risk (p = 0.05). Analysis of the results 

confirmed a statistically significant impact on the maturation of the primary environment, 

while the secondary environment shows no statistically significant effect on the level of 

development of walking. The reasons may be in excess norms child to an adult, the lack of 

material resources and ideas for their use. One can obtain the results in subjective theories 

and the fear of injuries. 

 

Key words: walking, environment, preschool child, development, parents, kindergarten 

 

 

Uvod  

 

Merjenje razvoja (rasti, zorenja, izkušenj in adaptacije) predstavlja raziskovalcem 

predšolskega obdobja svojevrsten izziv (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). V 

obdobju, ko otrok še ne govori in ne razume kaj želimo, da pokaže, moramo raziskovalci 

iskati drugačne metode raziskovanja, kot v odraslem obdobju. Najpogosteje se uporabljajo 

indirektne metode, kjer s pomočjo analiz risb, opazovanja otrokove dejavnosti ipd. sklepamo 

na potek razvoja. Raziskovanje razvoja v prvih letih je močno povezano z otrokovim 

premikanjem (Cemič, 2008). Zdravniki na podlagi gibanja ocenijo npr. stopnjo oz. zrelost 

razvoja, ugotavljajo morebitno motnjo v razvoju ipd. Gibanje ostane osnovna, primarna in 

biološka potreba otrok v predšolskem obdobju (Bahovec idr., 1999). Ravno v tem obdobju, 

kjer se postavljajo temelji za nadaljnji razvoj, je gibanje zato še toliko pomembnejše. Poleg 

tega, da kasneje omogoča normalno življenje, predstavlja otroku prvo komunikacijo s svetom 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

Raziskovanje razvoja nas pripelje do razmišljanja o funkcioniranju človeka. Sodobne 

raziskave kognitivne nevroznanosti poznajo številne vrste raziskav, v katerih z različnimi 

raziskovalnimi pristopi raziskujejo vse od delovanja posamičnih živčnih celic do usklajenega 

delovanja možganskih področjih kot tudi delovanja možganov v celoti (Dumont, Istance in 

Benavides, 2013).  

Glavnina raziskav ne poteka na predšolskem otroku in se na npr. dednost, okolje in lastno 

aktivnost sklepa na podlagi analize življenja posamezne odrasle osebe. Merjenje vpliva 

posameznih faktorjev na nek rezultat je vedno tvegano, še posebej pri otroku, ko je vpliv 

faktorjev morda nemerljiv. Izbira enakih faktorjev na enak rezultat pa morda lahko prispeva k 

razumevanju vpliva ali vsaj pomena teh faktorjev na opazovani rezultat. Namen te raziskave 

je poiskati faktorje vpliva na otrokov razvoj in ugotoviti njihov pomen.  

 

Otrokov razvoj 

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

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

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

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

in zaznal najrazličnejše dražljaje in vplive okolja (Musek in Pečjak, 1997). 
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Gibanje v najzgodnejšem obdobju predstavlja otroku spoznavanje sebe in okolja. Otrok 

zaznava in odkriva svoje telo, se preizkuša, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se 

sposobnostih ter gradi zaupanje vase. Z njim dobiva občutek ugodja, varnosti in veselja 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

Otrokov razvoj pogosto premalo natančno opredelimo. Največkrat govorimo le o rasti. 

Razvoj ni samo rast. Upoštevati moramo še zorenje, izkušnje in adaptacijo (Cemič in 

Gregorc, 2013). Pomembno se je zavedati, da na rast, zorenje in adaptacijo po večini ne 

moremo vplivati. Izkušnje pa so tisti del razvoja na katerega moremo in tudi moramo vplivati. 

Izkušnje, ki jih otrok pridobiva, posredno lahko vplivajo tudi na dolžino zadrževanja v 

posamezni razvojni fazi, ki jih sicer ni mogoče preskočiti (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Gibalni razvoj 

Termin gibalni razvoj je izrazito povezan z razvojem. Enako kot pri opredelitvi otrokovega 

razvoja je tudi pri opredelitvi gibalnega razvoja pomembno, da oba razumemo celostno, in 

sicer kot rast, zorenje, izkušnje in adaptacijo.  

Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v gibalnem 

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

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

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

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

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

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

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

interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. Prvi gibi so 

povsem naključni, brez možganskega nadzora in brez pomena. Bistvo gibalnega razvoja je 

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

Značilnost gibalnega razvoja otroka se manifestira v dveh smereh (Videmšek in Jovan, 

2002):  

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

nadaljuje v vrat, trup in noge. Torej govorimo o razvoju oz. kontroli gibanja od zgoraj 

navzdol; 

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

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

in mišice prstov. Pri tej smeri govorimo o razvoj oz. kontroli gibanja od sredine telesa 

navzven. 

 

Dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj 

Otrok že pred rojstvom zaznava dražljaje iz okolja, ki lahko vplivajo na njegov nadaljnji 

razvoj. Po rojstvu pa je okolje, v katerem se rodi, ključnega pomena za njegov spoznavni, 

telesni, gibalni, čustveni in socialni razvoj. Otrokove lastne značilnosti in zmožnosti 

(dispozicije) vplivajo na to, kako bo sprejel in zaznal najrazličnejše dražljaje in vplive okolja. 

Zato lahko dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, razdelimo v tri skupine. To so dejavniki 

dednosti, okolja in otrokove oziroma človekove lastne dejavnosti. Delovanje vseh treh 

dejavnikov hkrati pogojuje posameznikove sposobnosti, lastnosti in značaj (Musek in Pečjak, 

1997).  

Vpliv na razlike v razvoju avtorji pripisujejo predvsem dedni zasnovi, poteku predporodne 

dobe, možnosti, ki jih ima otrok za normalen gibalni razvoj v svojem okolju, in spodbudam 

staršev (Videmšek in Jovan, 2002). Individualne razlike so prisotne, a vrstni red njihovega 

pojavljanja je praviloma enak, zato je treba pri obravnavanju stopenj gibalnega razvoja to 

upoštevati (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Dednostni dejavniki predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti (Videmšek in Pišot, 2007). Dednost vključuje dva 

elementa: značilne vidike človekovega vedenja, ki so povezani z njim, in posebnosti, značilne 

za vrsto človeka (Homo sapiens). Ti vidiki določajo, da se vsak posameznik rodi kot poseben 

in svojevrsten individuum (Horvat in Magajna, 1987). 

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

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

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

pripravljen na učenje določenih vedenjskih oblik. Cemič in Gorenc (2013) ugotavljata, da je 

so osnovna gibanja filogenetsko pogojena in tako sodijo med zorenje. Med temi gibanji so 

hoja, skok, plazenje, plezanje ipd.. 

Poleg dednosti pa na otrokov razvoj pomembno vpliva tudi okolje, v katerem otrok 

odrašča. Med dejavnike okolja različni avtorji uvrščajo življenjski stil, prehranjevanje, 

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

povzročijo negativne posledice v razvoju, zato lahko trdimo, da le vsebinsko bogato, 

raznoliko in dovolj stimulativno okolje zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok 

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

 

Zurc (2008) med okoljske dejavnike otrokovega razvoja prišteva vlogo staršev, 

vzgojiteljev in učiteljev. Meni, da ima pomemben vpliv še predvsem socialno-ekonomski 

status otrokove družine in znotraj njega izobrazba staršev. Raziskave so namreč pokazale, da 

otroci staršev iz višjega socialno-ekonomskega sloja dozorevajo hitreje kot njihovi vrstniki iz 

nižjih slojev ter da se z izboljšanjem materialnega okolja povečuje tudi pozitiven vpliv na 

otrokov razvoj. Predispozicije, ki jih bo otrok razvil, so po njenem mnenju odvisne tudi od 

tega, kakšne bodo njegove praktične izkušnje. Pomembno vlogo zato pripisuje ožjemu oz. 

primarnemu okolju (družini) in širšemu (oz. sekundarnu) okolju (vrtcu, kraju bivanja). Končni 

rezultat vplivov je po njenem mnenju odvisen od sestave negativnih in pozitivnih vplivov 

vseh dejavnikov.  

 

Hoja kot filogeneza 

Rezultati učenja so navade, spretnosti in znanja. V kolikor učenje poteka nezavedno, 

govorimo o navadah. Hoja v tem pogledu sodi med navade, saj v fazi pridobivanja te oblike 

premikanja ne sodeluje naša zavest. Angleški avtor Delacato (1960) je razvoj hoje opisal na 

naslednji način:  

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

odgovorni medularni deli možganov (podaljšana hrbtenjača); 

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

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

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

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

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

gibe naj bi bili odgovorni mali možgani; 

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

predstavljala začetke funkcioniranja možganske skorje; 

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

delovanje možganske skorje. 

Kljub sodobnim tehnikam merjenja, je opazovanje hoje (plezanja, plazenja ipd.) 

primerljivo z njegovimi izsledki (Peklaj, 2015). Na podlagi Delacatove teorije o razvojno 

pogojenem premikanju telesnih udov želimo z raziskavo ugotoviti kako pomembno vpliva 
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okolje na razvoj hoje predšolskega otroka in torej posredno na njegovo zorenje na gibalnem 

področju. 

 

Cilj raziskave je analizirati pomen gibalnega okolja na razvoj hoje predšolskega otroka. 

 

Metode dela 

Uporabili smo kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

Vzorec 

V raziskavo smo zajeli 80 otrok prvega starostnega obdobja, starih od 16 do 26 mesecev, 4 

vzgojitelje in 80 staršev teh otrok. Vzorec je neslučajnostni, in sicer namenski. Povprečna 

starost otrok je bila 20,8 mesecev. Polovica otrok je prihajala iz materialno, vsebinsko, 

organizacijsko in kadrovsko opredeljenih revnejših vrtcev (dve vzgojni skupini) in polovica 

nasprotno.  

 

Spremenljivke 

Za potrebe raziskave smo uporabili dva tipa spremenljivk. Prvi je predstavljal merski 

inštrument za merjenje stopnje razvoja hoje, ki smo jo ocenjevali skozi opazovanje treh 

zaporedno zahtevnejših oblik, in sicer glede na smer premikanja po prostoru. Prva faza je 

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

inštrument za merjenje spodbudnega okolja (sestavljen na podlagi različnih raziskav, in sicer 

Zajec (2009),  Kropej (2007), Peklaj (2015), s pomočjo katerega smo ocenjevali primarno 

(družinsko) in sekundarno (vrtčevsko) okolje na štirih enakovredno močnih faktorjih okolja, 

ki smo jih poimenovali materialni, vsebinski, organizacijski in kadrovski. 

 

Način zbiranja podatkov 

Podatke za oceno spodbudnega okolja smo pridobili z anketiranjem staršev in vzgojiteljev 

otrok, ki so privolili v sodelovanje. Otroke pa smo testirali med izvajanjem najrazličnejših 

dejavnosti, kjer smo neopazno ocenjevali njihov razvoj hoje na tristopenjski lestvici razvoja.  

 

Način obdelave podatkov 

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

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

razlik med skupinama smo uporabili kontingenčne tabele, preizkus hi-kvadrat. Za 

ugotavljanje vpliva posameznega faktorja gibalno spodbudnega okolja na razvoj hoje 

predšolskega otroka smo uporabili multiplo regresijsko analizo. Statistično značilnost smo 

preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). 

 

Postopek obdelave podatkov 

Analiza je bila narejena v več fazah. V prvi fazi smo uporabili podprogram FREQENCIES, 

s katerim smo izračunali frekvence posameznih odgovorov. Druga faza je obsegala 

transformiranje spremenljivk ter obdelavo teh in ostalih številskih spremenljivk s 

podprogramom DESCRIPTIVES. Izračunali smo opisno statistiko. V tretji fazi smo preverjali 

hipotezo na ustreznih kompozitnih spremenljivkah, ki smo jih pred tem obtežili tako, da so 

vključevale enako število komponent posameznega sklopa. Uporabili smo multiplo 

regresijsko analizo 
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Rezultati 

Podatke smo analizirali in jih predstavljamo s slikami in v tabelah. Z multiplo regresijo 

smo ugotavljali morebitno odvisnost zorenja (gledano v razvoju hoje) glede na primarno in 

sekundarno okolje. Sestavili smo dva hipotetična modela pojasnjevanja zorenja z okoljem, ki 

smo ju preverili z multiplo regresijo. 

 
 

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

vsebinskimi in kadrovskimi dejavniki). 

 

Slika 1 prikazuje model, s katerim smo želeli pojasniti zorenje (izbrali smo razvoj hoje) z 

izbranimi dejavniki sekundarnega okolja.  Model smo preverili z multiplo regresijo, vendar 

nismo našli statistično značilnih povezal med omenjenimi dejavniki in razvojem hoje. 

Sklepali smo, da ima na zorenje (razvoj hoje) večji vpliv primarno okolje. Razlog za manj 

pomemben vpliv sekundarnega okolja smo iskali v vseh dejavnikih. Najpomembnejšega smo 

iskali v kadrovskih dejavnikih, in sicer v odnosu med vzgojiteljem (odraslim) in otrokom, kjer 

je razmerje v vrtcu npr. 1 : 12, doma pa npr. 1 : 1. Enak model smo preverili še v primarnem 

okolju. Predstavljamo ga v sliki 2.  

 

 
 

 
Slika 2: Model pojasnjevanja zorenja (razvoja hoje) s primarnim okoljem (z materialnimi, 

organizacijskimi, vsebinskimi in kadrovskimi dejavniki). 

 

Model pojasnjevanja zorenja (razvoja hoje) s primarnim okoljem je bil potrjen.  Rezultati 

multiple analize so pokazali statistično značilno povezanost med omenjenimi dejavniki v 

primarnem okolju in razvojem hoje (Tabela 1 in 2). 

 

 

 

ZORENJE 

(razvoj hoje) 

MATERIALNI 
DEJAVNIKI 

ORGANIZACIJSKI 
DEJAVNIKI 

KADROVSKI 
DEJAVNIKI 

VSEBINSKI 
DEJAVNIKI 

ZORENJE 

(razvoj hoje) 

MATERIALNI 
DEJAVNIKI 

ORGANIZACIJSKI 
DEJAVNIKI 

KADROVSKI 
DEJAVNIKI 

VSEBINSKI 
DEJAVNIKI 



63 

 

Tabela 1: Doprinos posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe. Inos 

 posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe  

Odvisna spremenljivka:  

Razvoj hoje  

Standardizirani 

ß-koeficient 
t-test 

Statistična 

pomembnost 

Materialni dejavniki 

primarnega okolja 
,227 2,952 ,004* 

Organizacijski dejavniki 

primarnega okolja 
,257 2,619 ,011* 

Kadrovski dejavniki 

primarnega okolja 
,274 3,147 ,002* 

Vsebinski dejavniki 

primarnega okolja 
,310 3,285 ,002* 

 

Legenda: Standardizirani ß-koeficient – standardizirani koeficienti parcialne regresije 

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

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

0,05)* 

 

Iz Tabele 1 razberemo doprinos posamezne neodvisne spremenljivke k oblikovanju 

regresijske enačbe. Standardizirani beta koeficienti nam predstavljajo mere pomembnosti 

posameznih predikatorjev, t-test pa nam pokaže statistično pomembnost regresijskih 

koeficientov teh pojasnjevalnih spremenljivk. Ugotovimo lahko, da vsi dejavniki statistično 

značilno pojasnjujejo model multiple regresije. Večjo težo bi lahko pripisali kadrovskim in 

vsebinskim dejavnikom. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Peklaj (2015), ki je na 46 

otrocih ugotavljala enak model pojasnjevanja, vendar pri njej vsi dejavniki niso statistično 

pomembno pojasnjevali modela.  

 

 
Tabela 2: Povzetek ocenjenega modela regresije 
 

Model R R
2
 Popravljen R

2
 F-test 

Statistična 

pomembnost 

1 0,766 0,587 0,565 26,68 0,000* 

Legenda: R – multipli regresijski koeficient; R
2 

– multipli determinacijski koeficient, 

popravljen R
2
 – multipli determinacijski koeficient, ki kaže na delež variance v odvisni 

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

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

≤ 0,05). 

 

Deterministični koeficient R
2
 kaže, da smo z vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

pojasnili okoli 76,6 % variance odvisne spremenljivke. Popravljeni R
2
, ki izloča vpliv števila 

pojasnjevalnih spremenljivk, kaže, da je pojasnjene še 58,7 % variance. Kljub sorazmerno 

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

pomembnost.  

Na podlagi dobljenih rezultatov pojasnjujemo model, ki vključuje odvisno spremenljivko 

(poimenovano zorenje), opazovano skozi razvoj hoje. Ta je pojasnjena s štirimi neodvisnimi 

spremenljivkami primarnega okolja, in sicer z materialnimi, kadrovskimi, organizacijskimi in 

vsebinskimi.  

 

 



64 

 

Diskusija in zaključek  
Raziskava je temeljila na Delacatovi teoriji premikanja telesnih udov, ki naj bi po 

ugotovitvah A. Cemič in A. Gorenc (2012) sledilo otrokovemu zorenju in bi jo analogno tej 

teoriji smeli v zgodnji razvojni fazi uporabiti za oceno razvoja filogenetsko pogojenih gibanj. 

Na otrokov razvoj naj bi vplivala dednost, okolje in lastna aktivnost (Musek in Pečjak, 1997). 

Želeli smo postaviti model, ki bi meril vpliv okolja na t.i. dednost in sicer skozi prizmo  lastne 

aktivnosti. Ugotavljali smo postopnost razvoja hoje glede na smer premikanja s ciljem 

analizirati pomembnost oz. vpliv spodbudnega okolja doma in v vrtcu. Med dejavniki okolja 

so se izoblikovali štirje faktorji, ki smo jih poimenovali materialni, vsebinski, organizacijski 

in kadrovski. Raziskovali smo pomen seštevka vseh faktorjev na razvoj hoje. 

Rezultati nas usmerjajo k razmišljanju, da bo otrok hitreje napredoval pri usvajanju novih 

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

vsebinske dejavnike (tabela 1).  

Vzroke, da vrtec ne prispeva enako k zorenju kot primarno okolje (slika 1), lahko iščemo v  

številu odraslih na število otrok, strahu vzgojiteljev pred poškodbami in morebitnimi tožbami, 

slabšem organizacijskem delu, ki je lahko posledica različnih recesijskih ukrepov. V tem 

obdobju bi bilo treba še zmanjšati normative, ne pa jih povečevati, zaposlovati raje dve 

vzgojiteljici, kot pomočnico, oz dodatno izobraževati pomočnice in jih opolnomočiti za delo v 

tem predšolskem obdobju.  

Raziskava je pokazala, da je primarno okolje spodbudnejše od sekundarnega (tabela 2), 

lahko primerjamo z raziskavo J. Zajec (Zajec idr., 2010), ki ugotavlja statistično pomemben 

vpliv staršev na pogostost aktivnosti njihovih otrok. Tudi L. Kropej in M. Videmšek (2001) 

sta ugotovili, da primarno okolje pozitivno vpliva na stopnjo gibalne dejavnosti predšolskih 

otrok. Trdita, da starši s svojim zgledom neposredno vplivajo na stopnjo gibalne dejavnosti 

njihovih otrok. 

Poleg posamičnih vplivov na razvoj, pa avtorja M. Videmšek in Pišot (2007) zagovarjata 

predvsem celosten vpliv in dinamično interakcijo sprememb na vseh področjih razvoja 

(telesnem, gibalnem, socialnem, čustvenem in spoznavnem). Trdita, da sprememba na enem 

področju vpliva na spremembo na vseh področjih. Otroci, ki so deležni spodbudnega okolja s 

strani staršev, bodo tako lahko učinkoviteje izkoristili možnost za ukvarjanje z gibalno 

dejavnostjo in tako pridobili raznolike izkušnje, ki jih bodo potrebovali za harmoničen razvoj.  

Rezultati raziskave niso pokazali, da bi sekundarno okolje (v tej raziskavi opredeljeno kot 

vrtec) statistično značilno vplivalo na zorenje (razvoj hoje). Vzroke je mogoče iskati v 

vsakem dejavniku sekundarnega okolja. Izpostaviti bi bilo smiselno normative in razlike pri 

delu 1:1 doma in 1:12 v vrtcu, razlike v materialnih pogojih in prostorskih stiskah ter strah 

pred poškodbami in tožbami.  
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