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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je na podlagi kritične analize sodobne slovenske in tuje literature o 

razvoju predšolskega otroka, ki trdi, da razlik med dečki in deklicami v predšolskem obdobju 

ni, ugotoviti, ali se to dejansko odraža tudi na gibalnem področju. Na podlagi analize izbranih 

dejavnikov, in sicer fizioloških (delovanje srčno-žilnega sistema in dihalnega sistema), 

psiholoških (npr. motivacije) idr., ki opredeljujejo vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost 

človeka za opravljanje določene dejavnosti dlje časa, ne da bi moral bistveno zmanjšati njeno 

intenzivnost, smo najprej teoretično preučevali vzroke za razlike v odzivih srca na 

obremenitev med otrokom in odraslim. Te razlike v naporu na dano obremenitev smo 

praktično preverili z dvema metodama za razvoj vzdržljivosti in dobljene podatke analizirali 

ter jih povezali s teorijo. Preveriti smo želeli, ali obstajajo razlike v odzivih srca enako starih 

dečkov in deklic, kadar sistematično razvijamo vzdržljivost in skušali najti vzroke za dobljene 

podatke. V vzorec raziskave smo zajeli 8 predšolskih otrok, starih 5 let. Vsi otroci so imeli 

med izvajanjem merilce srčnega utripa. Vzorec spremenljivk je zajemal dve metodi za razvoj 

vzdržljivosti, in sicer metodo igre in metodo neprekinjenega napora. Razlika med njima je 

bila v tem, da so metodo neprekinjenega napora izvedli vsi v enaki obremenitvi, in sicer s 

hojo na 1 km v 20. minutah, medtem ko so si obremenitev in napor pri metodi igre otroci 

določali sami, pri čemer so jih pravila igre vodila v razvoj vzdržljivosti. Analiza grafov, ki 

smo jih dobili s pretvarjanjem podatkov v krivulje srčnega utripa med izvajanjem dejavnosti, 

nam je pokazala izrazito individualnost vsakega otroka pri izvajanju dejavnosti po metodi 

igre, hkrati pa smo zaznali tudi vzorec odziva srca, značilnega za dečke. Opazili smo, da so 

dečki na začetku delali intenzivneje kot deklice. Slednje pa so si vzele več odmorov, delale v 

nižji intenzivnosti, vendar bile dejavne ves čas približno enako. Med izvajanjem 

neprekinjenega napora, ki je imel enako obremenitev za vse, se kažejo individualne razlike v 

naporu. Razlike po spolu pa tu niso bile zaznane.  

 

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

utrip 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

The goal of my diploma work is based on the critical analysis of contemporary Slovene and 

foreign literature about the development of preschool child, which claims that there can’t be 

found differences between boys and girls in preschool period or it can be actually reflected 

also on the motion area. On the basis of analysis of the chosen factors that are physiological ( 

operation of the cardiovascular system and breathing system) and psychological ( motivation 

for instance) which define the endurance as functional ability of a human being for certain 

activities for a long time without essentially reducing the intensity, we were first researching 

the causes for differences in responses of the heart to the burdening between a child and a 

grown up. We examined those differences of efforts at the given burdening practically with 

two methods for development of endurance and then we analysed the gained results and 

connected them with the theory. We wanted to find out if there were any differences in 

response of the heart between equally old boys and girls when we were sistematically 

developing the endurance and trying to find out the causes for the found data. We took eight 

preschool children at the age of five as a sample of our research. All the children were 

wearing a pulsimeter during the research. The sample of changeability took two methods for 

the development of endurance – the method of game and the method of uninterrupted efforts. 

The difference was in the case that the method of uninterrupted efforts was carried out at 

equal efforts by walking 1km in 20 minutes. The efforts and burdening at the method of game 

were defined by children themselves, where the rules of the game led them to the 

development of the endurance. The analysis of the graph, got by turning the data into the 

curve line of the heartbeat during the activity, showed us the expressive individuality of each 

child at the activity of game method. At the same time we percieved a sample of response of 

heart typical of boys, we noticed that boys were acting more intensively at the beginning than 

girls. Girls took more breaks, acted less intensively, but were active all the time 

approximately the same. During the activity of uninterrupted efforts which were the same for 

all, the individual differences were shown. The differences in sex were not observed. 

 

KEY WORDS: preschool child, motoric development, heartbeat, endurance, method of game, 

gender 
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1  UVOD 

 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost človeka, ki je najbolj povezana z njegovim zdravjem, 

telesno vitalnostjo in kakovostjo življenja. Z vzdržljivostjo razvijamo tudi človeku pomembne 

lastnosti, kot so: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje ciljev itd. (Škof, 2007), zato 

je pomembno, da jo razvijamo že pri predšolskem otroku.  

 

Že takoj po rojstvu se starši do deklic in dečkov vedejo različno. S tem se razvoj spolne 

identitete odraža v igri in nanjo vpliva, hkrati pa tudi igra vpliva na razvoj spolne identitete. 

Spol tako vpliva na izbiro igrač, vsebino igre in njeno vrsto ter tudi na izbor soigralcev 

(Marjanovič Umek, 2001).  Športne dejavnosti v predšolskem obdobju naj zato ne potekajo 

ločeno po spolu, ampak je treba tako dečkom kot deklicam ponuditi možnost za enake gibalne 

dejavnosti.  

 

V diplomski nalogi smo poskušali ugotoviti, ali se pojavljajo kakšne razlike glede na spol 

med predšolskimi otroci. Da bi to ugotovili, smo najprej preverili, ali se pojavljajo razlike v 

razvoju med dečki in deklicami. V praktičnem delu smo z otroki izvedli dve dejavnostih po 

dveh različnih metodah za razvijanje vzdržljivosti. Nato smo preverjali, kakšen je njihov srčni 

utrip in po tem ugotavljali, ali se glede tega pojavljajo kakšne razlike med dečki in deklicami.  
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2  PREDMET IN PROBLEM 

 

V diplomskem delu preučujemo vzdržljivost v predšolskem obdobju. Zanima nas, kako nam 

specifika celostnega razvoja narekuje iskanje ustrezne metode dela za razvoj vzdržljivosti. S 

kritično analizo izbranih področij in njihovo povezavo s specifiko otrokovega razvoja želimo 

ugotavljati razlike med spoloma ter jih nato z dvema metodama dela tudi preveriti in svoje 

ugotovitve povezati z dosedanjimi raziskavami. 

 

 

2.1 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

 

Gibalni razvoj je sestavni del in pomemben člen razvoja človeka. Je proces, v katerem otrok 

pridobiva gibalne spretnosti in vzorce ter razvija gibalne sposobnosti (moč, hitrost, 

koordinacijo, gibljivost, ravnotežje, preciznost in funkcionalno sposobnost vzdržljivost) 

(Škof, 2007). Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje 

pa je ena od pomembnih otrokovih potreb, saj z njim spoznava okolico in samega sebe 

(Krajnc in Nemec, 2011).  

 

Pogosto telesni in gibalni razvoj enačimo. Za oba je značilno hitro razvijanje v predšolskem 

obdobju. Razvoj gibanja se odraža predvsem v večji telesni moči, hitrosti, ravnotežju ter 

usklajenosti, gibljivosti in natančnosti gibov pa tudi v vzdržljivosti (Krajnc in Nemec, 2011), 

pri razvoju telesa pa pogosteje mislimo na rast. Videmšek in Pišot (2007) trdita, da gibalni 

razvoj poteka v smeri od glave proti nogam (cefalokavdalna smer) in od hrbtenice proti 

okončinam (proksimodistalna smer). 

 

Rast se nanaša na kvantitativne spremenljivke, razvoj pa na kvalitativne. Tako ene kot druge 

pa se povezujejo z dednostjo, okoljem in lastno dejavnostjo (Kropej, 2007). Dejavniki so med 

seboj tesno povezani in soodvisni. V otrokovem razvoju se vedno odražajo vplivi navedenih 

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

Pišot, 2007).  

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Veronika Kobal, diplomsko delo  

3 
 

2.1.1 FAZE IN STOPNJE GIBALNEGA RAZVOJA 

 

Gibalni razvoj delimo na več faz, ki so ločene še na različne stopnje. Gallahue in Ozmun 

(1998) sta na osnovi spremljanja gibalnega obnašanja otrok v različnih starostnih obdobjih 

gibalni razvoj razdelila na naslednje faze: 

 

Tabela 1: Faze gibalnega razvoja (Gallahue in Ozmun, 1998) 

 

OKVIRNO STAROSTNO 

OBDOBJE RAZVOJA 

FAZE MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

STOPNJA 

MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

 

od prenantalnega obdobja 

do 4. mesecev 

od 4. mesecev do 1. leta 

 

 

 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

stopnja vkodiranja 

informacij 

stopnja dekodiranja 

informacij 

 

od rojstva do 1. leta 

od 1. do 2. leta 

 

 

RUDIMENTALNA 

GIBALNA FAZA 

 

stopnja inhibicije refleksov 

predkontrolna stopnja 

 

od 2. do 3. leta 

od 4. do 5. leta 

od 6. do 7. leta 

 

 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

 

začetna stopnja 

osnovna stopnja 

zrela stopnja 

 

od 7. do 10. leta 

od 11. do 13. leta 

od 14. leta naprej 

 

 

»ŠPORTNA« GIBALNA 

FAZA 

 

splošna (prehodna) 

specifična stopnja 

specializirana stopnja 
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V tem diplomskem delu se osredinjamo na temeljno gibalno fazo. Izbrali smo otroke, stare 5 

let. Glede na Gallahua in Ozmuna (1999) smemo trditi, da gre za otroke, ki prehajajo iz 

osnovne v zrelo temeljno gibalno fazo. Številni razvojni psihologi in drugi strokovnjaki 

menijo, da je pri umeščanju otrok v določene stopnje treba biti previden. Večina pa si je 

enotna v tem, da obstajajo kritična obdobja, v katerih so otroci bolj dovzetni za napredek na 

posameznem področju. Temeljna gibalna faza se deli na začetno, osnovno in zrelo stopnjo. 

Ker imamo v naši raziskavi pet let stare otroke, jih uvrščamo v osnovno stopnjo. Za to stopnjo 

je značilno, da je gibanje že bolj koordinirano, vendar še vedno pretirano ali omejeno. Če 

otroci nimajo možnosti za vadbo, se lahko zgodi, da nekaterih gibalnih vzorcev ne morejo 

razviti prek osnovne stopnje, zaradi česar na njej lahko ostanejo vse življenje (Cemič, 1997). 

Za zrelo stopnjo pa je pri izvajanju gibalnih nalog značilna večja usklajenost, učinkovitost in 

kontrola. Nekateri otroci dosežejo to stopnjo razvoja z zorenjem in z le minimalnimi 

spodbudami iz okolja, drugi pa se do zrele stopnje ne razvijejo, če nimajo ustreznih 

priložnosti, niso deležni spodbud oz. učenja (prav tam). 

 

Kadar govorimo o gibalnem razvoju, ne moremo mimo gibalnih sposobnosti. Celoto gibalno 

stanje posameznika namreč določajo gibalne/motorične sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne 

za izvedbo naših gibov. V nadaljevanju bomo na kratko opisali motorične sposobnosti.  

 

 

2.2 MOTORIČNE SPOSOBNOSTI OTROKA 

 

Sposobnost je tisto, kar človek zmore (osnovni potencial). Kaže se v različni uspešnosti pri 

izvajanju določenih dejavnosti ob enakih izkušnjah in znanju (Cemič, 1997). Gibalne 

sposobnosti so, tako kot tudi druge sposobnosti, v določeni meri prirojene, v določeni meri pa 

pridobljene. (Pistotnik, 2011). To pomeni, da se človek z nekaterimi predispozicijami, do 

katere mere se bodo njegove sposobnosti razvile ob njegovem normalnem razvoju, že rodi.  

 

Gibalne/motorične sposobnosti so sposobnosti, ki človeku omogočajo gibalno izraznost pri 

dnevnih opravilih, delu ali športu (Pistotnik, 1999). Za naše potrebe smo izbrali šest 

motoričnih sposobnosti: koordinacijo, moč, gibljivost, ravnotežje, preciznost in hitrost ter 

vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost. V nadaljevanju bomo kratko predstavili vsako od 

naštetih ter se osredinili na vzdržljivost. 
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2.2.4 RAVNOTEŽJE 

 

Ravnotežje je sposobnost zaznavanja položaja, drže in gibanja posameznih delov telesa v 

prostoru in času (Škof, 2010). A. Cemič (1997) pravi, da je ravnotežje sposobnost 

uravnavanja položaja telesa proti delovanju zemeljske privlačnosti in drugih zunanjih sil, tako 

da telo obdrži stabilnost v izbranem položaju med premikanjem ali na mestu. Ravnotežje je 

ena prvih in odločilnih motoričnih sposobnosti. Delimo ga na statično in dinamično. Glede na 

razvoj najprej dosežemo statično in pozneje dinamično ravnotežje (Videmšek, 1996). Za 

ravnotežje so odgovorni čutni vhodi in njihova integracija. Statično ravnotežje opredeljujemo 

kot ohranjanje ravnotežnega položaja v mirovanju, dinamično pa kot ohranjanje ravnotežnega 

položaja v gibanju (prav tam). 

 

 

2.2.1 KOORDINACIJA 

 

Koordinacija je motorična sposobnost za usklajevanje gibov v prostoru in času (Cemič, 1997). 

Pistotnik (2003) pravi, da je koordinacija sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje 

kompleksnih (tj. sestavljenih, zapletenih) gibalnih nalog. V predšolskem obdobju jo pogosto 

opredeljujemo kot tisto, ki otrokom omogoča izvirno reševanje gibalnih problemov, in jo 

pogovorno zamenjujemo z besedno zvezo »spreten otrok«. 

  

 

2.2.2 MOČ 

 

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

(Pistotnik, 1999). Je sposobnost opravljanja dela v nekem času (Škof, 2007). V predšolskem 

obdobju pri otrocih razvijamo eksplozivno in repetitivno moč. Izogibamo se vajam za statično 

moč, saj imajo otroci premehke kosti in njihove mišice še niso dovolj razvite.  

 

Naslednje tri sposobnosti bomo le omenili, saj je njihov sistematičen razvoj v predšolskem 

obdobju nejasen, če ne nepomemben. Prva med njimi je gibljivost. 
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2.2.3 GIBLJIVOST 

 

Gibljivost je sposobnost izvedbe gibov z največjimi amplitudami in ima pomemben vpliv na 

splošno gibalno učinkovitost ter kakovost življenja posameznika. Gibljivost omogoča človeku 

bolj ekonomično gibanje, lažje prenašanje naporov, manjšo dovzetnost za nastanek poškodb 

itd. Dekleta naj bi bila gibljivejša od fantov, in mlajši bolj gibljivi od starejših (Škof, 2007). 

 

 

 2.2.5 PRECIZNOST 

 

Preciznost je sposobnost izvajanja točno usmerjenih in odmerjenih gibov za natančno 

doseganje cilja (Cemič, 1997). V predšolskem obdobju se preciznost izkaže kot koordinacija 

(Cemič, 1997). Naloge, s katerimi želimo meriti preciznost v predšolskem obdobju, merijo 

otrokovo koordinacijo. 

 

 

 2.2.6 HITROST 

 

Hitrost je motorična sposobnost, ki se v predšolskem obdobju še ne pojavi. Je sposobnost 

hitrega gibanja celotnega telesa ali posameznega telesnega segmenta. Kaže se na različne 

načine: 

- kot sposobnost hitrega reagiranja, 

- kot sposobnost hitrega pospeševanja celega telesa in 

- kot sposobnost doseganja in vzdrževanja velike hitrosti v cikličnih gibanjih, kot so 

tek, plavanje, kolesarjenje (Škof, 2007). 

 

Gre za hitro premikanje telesa, udov ali pa za hitrost enega samega giba (Cemič, 1997). 

Čeprav otroci nekaj izvajajo hitro, to še ne pomeni, da gre za motorično sposobnost hitrosti, 

ampak gre tu za koordinacijo. Otrok z boljšo koordinacijo, je hitrejši.  
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2.3 VZDRŽLJIVOST 

 

Vzdržljivost, -i ž (í) 1. lastnost, značilnost vzdržljivega: tekmovalci so pokazali veliko 

vzdržljivost; trpljenje je doseglo meje človeške vzdržljivosti / duševna, telesna vzdržljivost 

(SSKJ). 

 

Vzdržljivost označuje sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno dejavnost dlje časa, ne 

da bi zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekinjati ali bistveno zmanjšati njeno intenzivnost. 

Preprosto povedano, vzdržljivost je odpornost proti utrujenosti (Škof, 2007).  

 

Vzdržljivost je tista človekova funkcionalna sposobnost, ki je najbolj povezana z njegovim 

zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo njegovega življenja. Z njo pri človeku razvijamo 

pomembne lastnosti, kot so: vztrajnost, nepopustljivost, delavnost, doseganje ciljev itd. (Škof, 

2007), zaradi česar je pomembno, da jo razvijamo že pri predšolskem otroku.  

 

Vzdržljivost lahko delimo na mišično (anaerobno) in na srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost. 

Mišična vzdržljivost je sposobnost posameznih mišic ali mišičnih skupin za vzdrževanje 

visoko intenzivnih ponavljajočih se dinamičnih, statičnih ali kombiniranih športnih 

obremenitev. Anaerobna vzdržljivost torej določa sposobnost posameznih mišic ali mišičnih 

skupin, aerobna pa določa sposobnost organizma v celoti. Srčno-žilna vzdržljivost je 

sposobnost človeka za vzdrževanje dolgotrajnih ritmičnih oz. cikličnih obremenitev (Škof, 

2007).  

 

  2.3.1 METODE ZA RAZVIJANJE VZDRŽLJIVOSTI 

 

Za razvoj vzdržljivosti odraslih ljudi poznamo več metod, med katerimi so tri temeljne, in 

sicer: 

- neprekinjena metoda,  

- intervalna metoda in 

- fartlek (Škof, 2007).  
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Pri športni vzgoji sta za razvoj vzdržljivosti otrok in mladine najprimernejši neprekinjena 

metoda in fartlek (Škof, 2007). V predšolskem obdobju pa se čedalje pogosteje uporablja 

metoda igre.  

 

V nadaljevanju bomo vse tri metode natančneje preučili.  

 

2.3.1.1 NEPREKINJENA METODA 

 

Neprekinjena metoda se izvaja v obliki dolgotrajnega in neprekinjenega napora. Je najstarejša 

in najpreprostejša metoda za razvoj vzdržljivosti posameznika. Škof (2007) pravi, da je ravno 

ta metoda osnovna za razvoj vzdržljivosti pri otrocih in mladostnikih, vendar z obsegom 

vadbe ne smemo pretiravati.  

 

Graf 1: Frekvenca srčnega utripa pri odraslem med izvajanjem vadbe po neprekinjeni metodi 

(Škof, 2007) 

 

2.3.1.2 INTERVALNA METODA 

 

Intervalna metoda je način vadbe, pri kateri se izmenjujeta vnaprej določena dolžina vadbe in 

odmor. Izvaja se na višji intenziteti kot neprekinjena metoda. Poznamo dva tipa intervalnega 

treninga: ekstenzivni ali aerobni intervalni trening in intenzivni ali anaerobni intervalni 

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

(Škof, 2007) 

Če intervalno metodo uporabljamo pri otrocih, lahko s takim načinom dela negativno 

vplivamo na otrokov zdrav razvoj (Gregorc in Humar, 2014). 

 

 

2.3.1.3 FARTLEK 

 

Fartlek je »naravna« oblika intervalnega treninga. Zasnoval ga je švedski trener Gosta 

Holmer. Bistvo fartleka je izvajanje vadbe vzdržljivosti v naravnem okolju, ki tekaču 

omogoča vsebino vadbe prilagajati sebi in okoliščinam (Škof, 2007). Pri fartleku posameznik 

vsebino vadbe vzdržljivosti prilagaja naravnim okoliščinam ter svojim zmožnostim, željam, 

ciljem ...  

 

Graf 3: Frekvenca srčnega utripa pri odraslem med izvajanjem fartleka (Škof, 2007) 
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2.4 METODA IGRE 

 

Predšolski otrok se največ nauči skozi igro. Glede na to je profesorica A. Cemič (2004) na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani postavila koncept Igra, gibanje in razvoj, v katerem je 

opredelila metodo igre. Ta je za poučevanje v predšolskem obdobju najprimernejša.  

 

Metoda je zastavljena tako, da lahko prek nje v glavnem delu ure razvijamo katero koli 

motorično sposobnost - koordinacijo, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost ali 

funkcionalno sposobnost vzdržljivost. Pri metodi igre vzgojitelj vodi dejavnost tako, da je tudi 

sam vključen v izvajanje, kar mu omogoča, da lahko med igro kadar koli spremeni zahtevnost 

oziroma jo prilagodi otrokom. Prav tako pa vnaprej pripravljeno okolje otrokom omogoči, da 

sami znotraj igre iščejo ustvarjalne gibalne rešitve, si sam določajo odmore, njihovo dolžino 

in pogostost ter intenzivnost. S pravo zasnovo pravil igre vzgojitelj vpliva na visoko raven 

motivacije, ki otroke vodi v ponavljajoče teke s ciljem uspeti v igri (npr. pomoč nekomu, 

rešitev princese, gašenje požara ...). Otrokov cilj je uspeti v igri, vzgojiteljev pa, da otrok čim 

večkrat preteče razdaljo, jo prehodi, se povzpne na hrib ali po stopnicah v višja nadstropja. 

(Cemič in Gregorc, 2014). 

 

 

2.5 RAZLIKE MED SPOLOMA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Poznavanje razlik med dečki deklicami nam omogoča boljše razumevanje otrokovega razvoja. 

Pomembno je razumeti, kako spol vstopa v interakcijo z razvojem otroka in kako otrok glede 

na spol razumeva sebe in svet okoli sebe (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

 

Otrok z leti vedno bolj diferencira spolne sheme in s tem tudi razvija vedenje, vezano na spol 

(prav tam). Otrok star dve leti že označuje sebe in druge glede na spol. Raziskovalci 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) so ugotovili, da imajo otroci, stari od 3 do 6 let, 

močnejše spolne stereotipe kot odrasli.  

 

Do tretjega leta se dečki in deklice igrajo na podoben način. Pozneje pa se deklice raje igrajo s 

punčkami, rišejo, ustvarjajo, se oblačijo v mame, zdravnice ..., dečki pa se raje igrajo z 
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avtomobili, kockami in v večjih skupinah. Dečki so bolj nagnjeni k agresivnejšim 

dejavnostim, deklice pa se raje igrajo bolj umirjeno in v manjših skupinah.  

 

Marjanovič Umek idr. (2001) so preučevali razlike v igri dečkov in deklic. Opredelili so šest 

med seboj povezanih razlik: 

- dečki se več igrajo zunaj; 

- družabne igre dečkov se glede na starost bolj razlikujejo kot družabne igre deklic; 

- deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot dečki dekliške, 

- dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre in za to potrebujejo veliko prostora – 

ekipe in tekmovalnost so značilne za njihovo igro tudi ko ne gre za gibalne oz. 

športne igre; deklice so v igri bolj sodelovalne, igrajo se na manjši površini; 

- dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice: mnogo deških iger traja dlje kot eno 

uro, pri deklicah je takih dejavnosti skoraj polovico manj; 

- družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic. 

 

 

2.5.1 RAZLIKE V GIBALNIH SPOSOBNOSTIH MED DEČKI IN DEKLICAMI 

 

Razlike med spoloma so v obdobju zgodnjega otroštva majhne, izrazitejše pa so v poznejših 

obdobjih. V nekaterih pogledih dosegajo nekoliko višjo raven motorične učinkovitosti deklice 

(npr.: koordinacija gibanja rok, ravnotežje), v drugih pa dečki (npr. koordinacija gibanja 

vsega telesa, agilnost, moč), sicer pa so razlike nepomembne (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Razlike v izbranih gibalnih sposobnostih med dečki in deklicami, starimi pet let in pol, je 

preučevala Uršičeva (2001). Ugotovila je, da obstaja statistično značilna razlika med dečki in 

deklicami le v rezultatih teka na 300 metrov. V drugih gibalnih testih (skok v daljino z mesta, 

dviganje trupa, hoja skozi obroče, tek po kotaljenju) razlika med dečki in deklicami ni bila 

statistično značilna.  

 

Gibalne sposobnosti pri dečkih in deklicah, starih med pet ter pet let in pol, je raziskoval tudi 

Rajtmajer (1993). Ocenjeval jih je na podlagi trinajstih izbranih faktorjev. Med skupinama ni 

ugotovil nikakršnih razlik v eksplozivni moči iztegovanja rok, v sekvencionalni hitrosti, v 

sposobnosti kortikalne regulacije gibanja, v sposobnosti reorganizacije gibalnih stereotipov in 
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v ravnotežju na eni nogi. Delne razlike so se pojavile v repetitivni moči nog, v funkcionalni 

sposobnosti pri teku na tristo metrov in v sposobnosti manipuliranja z žogo. Povsem različni 

pa sta bili skupini v strukturi skočne moči, repetitivne moči trupa, kinetičnega reševanja 

prostorskih problemov, koordinacije rok in preciznosti.  

 

Videmšek, Štihec in Karpljuk (2008) so ugotovili, da so razlike v gibalnih sposobnostih med 

spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju majhne, izrazitejše pa so v poznejših 

obdobjih.  

 

Na vzorcu 150 otrok je Videmškova (1996) preučevala strukturo gibalnih sposobnosti. 

Ugotovila je, da se triletni dečki in deklice v uspešnosti izvajanja gibalnih nalog ne 

razlikujejo, razen pri nalogah, ki opredeljujejo sposobnost manipuliranja z rokami. Pri vseh 

merskih postopkih so imele deklice boljše rezultate.  

 

Kosinac (1999) je na vzorcu petletnih otrok ugotovil, da so dečki statistično značilno boljši v 

vzdržljivosti, moči, hitrosti, preciznosti in koordinaciji, deklice pa v ravnotežju in gibljivosti.  

 

Videmšek, Karpljuk in Štihec (2002) so v raziskavi, v kateri so raziskovali več področji, med 

drugimi tudi tek na 300 metrov, s katerim merimo splošno vzdržljivost otrok, ugotovili, da je 

statistično značilna razlika med petletnimi dečki in deklicami le v rezultatih testa na 300 

metrov.  

 

Zajec, Videmšek, Karpljuk in Štihec (2009) so ugotovili, da so petletni dečki statistično boljši 

v hitrostnem teku.  
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Z diplomskim delom smo na podlagi kritične analize sodobne slovenske in tuje literature o 

razvoju predšolskega otroka, ki trdi, da razlik med dečki in deklicami v predšolskem obdobju 

ni, želeli ugotoviti, ali se to dejansko odraža tudi na gibalnem področju. Na podlagi analize 

fizioloških (delovanje srčno-žilnega in dihalnega sistema), psiholoških (npr. motivacije) in 

drugih dejavnikov, ki opredeljujejo vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost človeka za 

opravljanje določene dejavnosti dlje časa, ne da bi moral bistveno zmanjšati njeno 

intenzivnost, smo najprej teoretično preučevali vzroke za razlike v odzivih srca na 

obremenitev med otrokom in odraslim. Razlike v naporu na dano obremenitev smo praktično 

preverili z dvema metodama za razvoj vzdržljivosti ter dobljene podatke analizirali in jih 

povezali s teorijo. Preveriti smo želeli, ali obstajajo razlike v odzivih srca enako starih dečkov 

in deklic, kadar sistematično razvijamo vzdržljivost, in skušali najti vzroke za dobljene 

podatke. 

V nadaljevanju bomo predstavili cilje, hipoteze in dobljene rezultate.   
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3 CILJI 

 

Postavili smo si naslednje cilje: 

- ugotoviti, v čem se razlikujejo odzivi srca med dečki in deklicami med izvajanjem 

gibalnih dejavnosti po metodi igre; 

- ugotoviti, v čem se razlikujejo odzivi srca med dečki in deklicami po metodi 

neprekinjenega napora; 

- ugotoviti, ali se v predšolskem obdobju pojavljajo razlike v vzdržljivosti glede na spol. 

 

4  HIPOTEZE   

 

H1 Predvidevamo, da med izvajanjem enake obremenitve ne bo razlik v odzivu srca med 

dečki in deklicami. 

H2 Predvidevamo, da bodo imeli dečki v povprečju višjo frekvenco srca od deklic pri 

izvajanju po metodi igre. 

H3 Predvidevamo, da bodo pri dečkih večje in pogostejše razlike med minimalno in 

maksimalno frekvenco srca pri izvajanju po metodi igre.  

 

 

5 METODE DELA 

  

5.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

V diplomskem delu smo uporabili eksperimentalno-kavzalno metodo pedagoškega 

raziskovanja, saj smo rezultate iskali s pomočjo eksperimenta. 

 

5.2 VZOREC 

Vzorec raziskave je nenaključni, in sicer priložnostni. Vanj smo zajeli 8 predšolskih otrok 

(polovico deklic in polovico dečkov), starih 5 let, iz vrtca Vrhnika – enota Rosika.  
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5.3 VZOREC SPREMENLJIVK 

 

V vzorec spremenljivk smo zajeli:  

1. krivulje srčnega utripa deklic in dečkov med izvajanjem dejavnosti po metodi igre s 

ciljem razvoja vzdržljivosti ter dejavnosti po metodi neprekinjenega napora; 

2. dve metodi za razvijanje vzdržljivosti. Izbrali smo metodo igre in metodo 

neprekinjenega napora. Metoda igre s ciljem razvijanja vzdržljivosti je omogočala 

otrokom, da si znotraj pravil igre sami določajo obremenitev. Izvedena je bila na 

igrišču vrtca Rosika in je trajala 45 minut. Igra je bila zastavljena tako, da so otroci 

pomagali poštarju raznašati pošto do različnih »naselji«.  

Pri drugi metodi, metodi neprekinjenega napora, pa smo obremenitev otrokom določili 

mi. Prehoditi so morali en kilometer v trinajstih minutah. Metoda neprekinjenega 

napora je potekala v okolici vrtca Rosika. 

 

 

5.4 NAČIN POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke o razlikah med spoloma smo zbirali s pomočjo meritev. Pred začetkom smo 

vzgojiteljico in starše prosili za dovoljenje za delo z otroki in jim predstavili raziskovalno 

nalogo. Prav tako smo tudi otrokom predhodno predstavili merilce srčnega utripa: kakšni so, 

kako delujejo ter kako jih uporabljamo, s čimer smo poskušali zmanjšati njihov strah pred 

nepoznanim in posledično poskrbeli za to, da so bile meritve realnejše. Med izvajanjem 

gibalne dejavnosti so se podatki o otrokovem srčnem utripu shranjevali v merilcu srčnega 

utripa, pozneje pa smo te podatke obdelali s pomočjo računalniškega programa. 

 

 

5.5 METODA OBDELAVE PODATKOV 

 

Primerjali smo odzive srca med obema dejavnostma v glavnem delu ure, in sicer skupaj in 

ločeno po spolih ter z že izvedenimi raziskavami. Ob tem smo ugotavljali, kakšne so razlike v 

rezultatih dečkov in deklic pri obeh dejavnostih.  

Z računalniškim programom smo dobili krivulje srčnega utripa, ki smo jih medsebojno 

primerjali. Za statistično obdelavo smo uporabili program SPSS – 21.0 za Windows, ter 
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osnovne statistične parametre (opisno statistiko). Za ugotavljanje razlik med spoloma smo 

uporabili analizo variance. Statistično značilnost smo preverjali na ravno 5-odstotnega 

tveganja (p = 0,05). 
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6 REZULTATI 

6.1 REZULTATI SPLOŠNO 

 

V vrtcu smo z osmimi otroki izvajali dve gibalni dejavnosti. Prva je bila dejavnost napora pri 

enaki obremenitvi, druga pa dejavnost po metodi igre. Pri obeh smo z merilci srčnega utripa 

merili njihov srčni utrip. Dobili smo naslednje krivulje: 

 

 6.1.1 NAPOR PRI ENAKI OBREMENITVI 

 

 

Graf 4: Frekvence srčnega utripa vseh otrok med izvajanjem vadbe po neprekinjeni metodi 

 

Iz grafa vidimo, da se krivulje srčnega utripa med seboj bistveno ne razlikujejo. Pri tej 

dejavnosti so otroci imeli določeno enako obremenitev. Prehoditi so morali en kilometer v 

istem času. Za pot so porabili 20 minut. Iz grafa je razvidno, da so na začetku imeli otroci 

naslednje utripe srca: 129, 123, 117, 126, 134, 121, 102 in 141. Najvišjo frekvenco srca je 

imel deček 4 (141), najnižjo pa deček 3 (102).  

 

Po petih minutah (300 s) hoje so imeli otroci naslednje utripe: 169, 108, 121, 124, 114, 112, 

104 in 135. Povprečna vrednost dečkov je bila 116,25, deklic pa 130,5 utripa srca na minuto. 

Najvišjo frekvenco srca je imela deklica 1 (169), najnižjo pa deklica 2 (108).  

 

Frekvence srca po 10. minuti (600 s) so bile naslednje: 132, 126, 125, 132, 140, 141, 121 in 

151 udarcev na minuto. Najvišji srčni utrip (151) je imel deček 4, najnižjega (121) pa deček 3.  

0 

50 

100 

150 

200 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

neprekinjena metoda - VSI deklica1 

deklica2 

deklica3 

deklica4 

deček1 

deček2 

deček3 

deček4 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Veronika Kobal, diplomsko delo  

18 
 

 

Srčne utripe (136, 129, 131, 132, 134, 135, 124 in 152) smo zapisali tudi po 15. minuti (900 s) 

hoje. Razlika med najnižjo (124) in najvišjo (152) frekvenco je znašala 28 utripov. 

 

Po 20. minuti (1.200 s) smo dobili naslednje frekvence srca: 143, 128, 122, 135, 134, 136, 

119 in 144. Najvišji srčni utrip je imel deček 4 (144), takoj za njim pa deklica 1 (143). 

Najnižjega pa je imel deček 3 (119). Povprečna vrednost deklic je bila 132 udarcev na minuto, 

dečkov pa 133,25.  

 

Deklice so imele naslednje najvišje frekvence srca: 177, 155, 148 in 164. Njihove najnižje 

frekvence pa so bile 106, 99, 97 in 112. Najvišjo frekvenco srca je imela deklica 1, najnižjo pa 

deklica 3.  

 

Pri dečkih smo zaznali naslednje najvišje vrednosti: 153, 157, 151 in 166. Najnižje vrednosti 

pa so bile: 98, 101, 82 in 125. Najnižjo frekvenco srca je imel deček 3, najvišjo pa deček 4. 

 

Povprečne vrednosti deklic so bile: 132,97, 125,01, 122,59 in 132,36, dečkov pa: 132,55, 

130,16, 117,53 in 146,73. Skupna povprečna vrednost deklic je znašala 128,23, dečkov pa 

131,74.  
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Tabela 2: Frekvence srca med neprekinjeno hojo na en kilometer po izbranih časovnih 

intervalih 

  po 200. s  po 400. s po 600. s po 800. s po 1.000. s po 1.200. s 

deklica 1 129 115 132 136 137 143 

deklica 2 129 106 126 125 125 128 

deklica 3 114 105 125 130 129 122 

deklica 4 125 124 132 132 135 135 

skupaj deklice 124,25 112,5 128,75 130,75 131,5 132 

       

deček 1 117 116 140 135 144 134 

deček 2 132 113 141 131 130 136 

deček 3 122 95 121 129 132 119 

deček 4 147 133 151 146 144 144 

skupaj dečki 129,5 114,25 138,25 135,25 137,5 133,25 

       

SKUPAJ 126,87 113,37 133,5 133 134,5 132,62 

 

 

V tabeli 2 lahko vidimo, da so otroci po prvih 200 sekundah imeli naslednje vrednosti srčnih 

utripov: 129, 129, 114, 125, 117, 132, 122 in 147. Najnižjo frekvenco je imela deklica 3 

(114), najvišjo pa deček 4 (147). Povprečna frekvenca v tem obdobju je bila 126,87 udarca na 

minuto. Povprečna vrednost deklic (124,25) je bila nekoliko nižja od dečkov (129,5). 

 

V naslednjem intervalu, in sicer po 400. sekundi, so bile frekvence srca: 115, 106, 105, 124, 

116, 113, 95 in 133. Razlika med najnižjo (95) in najvišjo (133) frekvenco je bila 28, 

povprečna vrednost pa 113,37 udarca na minuto. 

 

Frekvence srčnih utripov po 600. sekundi so bile: 132, 126, 125, 132, 140, 141, 121 in 151. 

Najvišjo frekvenco je imel deček 4 (151), najnižjo pa deček 3 (121). Povprečje vseh utripov je 

znašalo 133,5 udarca na minuto. 
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Srčne utripe: 136, 125, 130, 132, 135, 131, 129 in 146 smo zapisali še po 800. sekundi. 

Najnižjega je imela deklica 2 (125), najvišjega pa spet deček 4 (146). Razlika med njima je 

bila 21, povprečje vseh 133 udarcev na minuto. 

 

Po 1.000. sekundi so bili srčni utripi otrok: 137, 125, 129, 135, 144, 130, 132 in 144. 

Povprečna vrednost deklic je znašala 131,5, dečkov pa 137,5 udarca na minuto. Deček 1 in 

deček 4 sta imela enako najvišjo frekvenco srca (144).  

 

Frekvence srca po 1.200. sekundi so bile: 143, 128, 122, 135, 134, 136, 119 in 144. Najvišjo 

frekvenco srca je imel deček 4 (144), najnižjo pa deček 3 (119). Povprečje vseh pa je znašalo 

132,62. 

 

Iz vseh podatkov vidimo, da je imel najvišje frekvence deček 4 (147, 133, 151, 146, 144 in 

144), najnižje pa deček 3 (122, 95, 121 129, 132 in 119). Največja razlika med najnižjo in 

najvišjo frekvenco je bila po 400. sekundi, najmanjša pa po 1.000. sekundi. Razberemo lahko, 

da so te razlike nizke, kar pomeni, da so otroci enak napor izvajali s približno enakimi 

obremenitvami srca.  

 

Povprečna vrednost deklic je bila najvišja po 1.200. sekundi, in sicer 131,5 udarca na minuto. 

Dečki pa so imeli najvišjo povprečno vrednost po 600. sekundi – 138,25 udarca na minuto. 

Deklice so imele povprečno frekvenco skozi dejavnost 128,23, dečki pa malce višjo 131,74 

udarca na minuto. Povprečna frekvenca srca vseh skozi celotno dejavnost je znašala 129,99. 

 

Skozi celotno merjenje je opažena povišana frekvenca srca, najnižja med vsemi merjenci je 

bila 95 udarcev na minuto. Podatki kažejo na to, da so bili med izvajanjem dejavnosti vsi 

otroci ves čas v različnih območjih napora ter da so se frekvence srca ob istem času 

razlikovale, kar pomeni, da je bila obremenitev za njih različno naporna. 
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6.1.2 NAPOR PRI IZVAJANJU PO METODI IGRE 

 

Druga dejavnost je bila gibalna ura po metodi igre, pri kateri si otrok sam izbira obremenitev 

v določenem trenutku glede na napor. Otrok si sam izbere počitek, ko ga potrebuje, in izvaja 

nalogo po svojih zmožnostih. Pri tej dejavnosti smo dobili naslednje krivulje: 

 

 

Graf 5: Frekvence srčnega utripa vseh otrok med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Iz grafa 5 vidimo, da so imeli otroci ob enakem času zelo različne frekvence srca. Na začetku 

so imeli otroci naslednje utripe srca: deklica 1 - 102, deklica 2 - 102, deklica 3 - 113, deklica 

4 - 119, deček 1 - 113, deček 2 - 111, deček 3 - 86 in deček 4 – 93 udarcev na minuto. Najvišji 

srčni utrip je imela deklica 3 (113), najnižjega pa deček 3 (86). Enak začetni srčni utrip sta 

imeli deklica 1 in deklica 2 (102).  

 

Po petih minutah igre so srčni utrpi malce narasli; dobili smo naslednje frekvence: deklica 1 - 

159, deklica 2 - 105, deklica 3 - 112, deklica 4 - 122, deček 1 - 109, deček 2 - 116, deček 3 – 

95 in deček 4 - 113. Razlika med najvišjo (159) in najnižjo (95) frekvenco srca je bila 64 

udarcev na minuto.  

 

Frekvence srčnih utripov po desetih minutah so bile: 122, 183, 142, 177, 179, 112, 176 in 

192. Najvišji srčni utrip je imel deček 4 (192), najnižjega pa deček 2 (112). Razlika med 

njima je bila 80 udarcev na minuto. 
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Po 15. minuti smo zaznali frekvence srca med 124 do 186 udarcev na minuto. Deklice so 

imele 124, 162, 130 in 148, dečki pa 160, 163, 130 in 186 udarcev na minuto. Povprečna 

vrednost je znašala 150,37 udarca na minuto. Najvišji srčni utrip je imel deček 4, najnižjega 

pa deklica 1. 

 

Srčni utripi po 20. minuti so bili: 127, 153, 124, 175, 174, 101, 173 in 153. Najvišjo vrednost 

je imel deček 1 (174), najnižjo pa deček 2 (101). 

 

Frekvence srca po 25. minuti so bile: 142, 139, 115, 148, 155, 167, 142 in 147. Razlika med 

najnižjo (115) in najvišjo (167) frekvenco je znašala 52 udarcev na minuto. 

 

Po 30. minuti so imeli otroci 107, 105, 121, 135, 121, 136, 119 in 128 udarcev na minuto. 

Najvišjo frekvenco je imel deček 2, najnižjo pa deklica 2. Povprečna vrednost je znašala 

121,5 udarca na minuto.  

 

Po 35. minuti smo zapisali naslednje utripe: 133, 117, 137, 141, 123, 134, 141 in 128. Deček 

1 in deček 3 sta imela najvišjo frekvenco srca, ki je znašala 141 udarcev na minuto, najnižjo 

pa je imela deklica 2 (117). 

 

Po 40. minuti so bile izmerjene naslednje vrednosti srčnega utripa: 122, 123, 106, 130, 125, 

144, 104 in 139. Povprečna vrednost deklic je znašala 120,25, dečkov pa 128. 

 

Iz grafa razberemo, da so imeli otroci najvišje in najnižje obremenitve v različni časih igre. V 

začetnih šestih minutah se pojavijo vse najnižje obremenitve (100, 93, 96, 111, 98, 95, 83 in 

93). Najvišje pa se pojavijo ob različnih časih. Deklica 1 je imela najvišji utrip v 28. minuti 

igre (184), pri deklici 2 se je najvišja frekvenca srca pojavljala med 9. in 11. minuto igre 

(185). Deklica 3 je imela najvišji utrip (162) v 6. in 23. minuti, deklica 4 pa je imela 

najvišjega v 19. minuti (189). Dečki so imeli najvišje srčne utripe v 18., 15. in 10. minuti igre. 

Njihovi utripi so bili 192, 185, 180 in 193 udarcev na minuto.  

 

Najnižje srčne utripe so imeli vsi otroci v začetnih minutah igre, najvišje pa v različnih časih 

skozi igro. Pri dečkih so opazne nekolike višje najvišje frekvence srca kot pri deklicah. Prav 

tako so pri dečkih najnižje vrednosti nižje kot pri deklicah. Med igro pa imajo tako dečki kot 

deklice zelo različne frekvence srca v vsaki minuti igre.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Veronika Kobal, diplomsko delo  

23 
 

 

Povprečne vrednosti deklic so bile 133,09, 140,95, 128,86 in 149,15. Povprečna vrednost vseh 

deklic je bila 138,013 udarca na minuto. Pri dečkih smo dobili naslednje povprečne vrednosti: 

145,33, 136,4, 134,83 in 151,87. Njihova skupna povprečna vrednost je znašala 142,11 udarca 

na minuto. Vidimo, da je pri dečkih povprečna vrednost nekoliko višja kot pri deklicah.  

 

 

Tabela 3: Frekvence srca med izvajanjem vadbe po metodi igre po izbranih časovnih 

intervalih 

 po 500. s po 1.000. s po 1.500. s po 2.000. s po 2.400. s 

deklica 1 115 158 142 136 122 

deklica 2 176 168 139 109 123 

deklica 3 141 120 115 124 106 

deklica 4 156 168 148 134 130 

skupaj deklice 147 152,75 136 126,5 120,25 

      

deček 1 155 157 155 136 125 

deček 2 108 183 167 170 144 

deček 3 157 148 142 114 104 

deček 4 143 179 147 146 139 

skupaj dečki 140,75 166,75 152,75 141,5 128 

      

SKUPAJ 143,87 159,75 144,37 134 124,12 

 

Frekvence srca otrok po 500. sekundi vadbe so bile 115, 176, 141, 156, 155, 108, 157 in 143. 

Najvišjo vrednost ima deček 3 (157), najnižjo pa deček 2 (108). Razlika med njima je bila 49 

udarcev na minuto, povprečna vrednost pa je znaša 143,87 udarca na minuto. 

 

Po 1.000. sekundi vadbe smo zaznali 158, 168, 120, 168, 157, 183, 148 in 179 udarcev na 

minuto. Najvišjo frekvenco srca je imel deček 2 (183), najnižjo pa deklica 3 (120). Povprečna 

vrednost deklic je bila 152,75, dečkov 159,75, skupna pa 159,75 udarca na minuto.  

Utripi, ki smo jih zaznali po 1.500. sekundi vadbe, so znašali 142, 139, 115, 148, 155, 167, 

142 in 147 udarcev na minuto. Razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco je bila 52 udarcev 
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na minuto. Povprečna vrednost deklic (136) je bila nižja od povprečne vrednosti dečkov 

(152,75). 

 

Frekvence srčnih utripov po 2.000. sekundi so bile 136, 109, 124, 134, 136, 170, 114 in 146 

udarcev na minuto. Število srčnih utripov na minuto je bilo največje pri dečku 2, najmanjše pa 

pri deklici 2. Razlika med njima je bila 61, povprečni srčni utrip pa je znašal 134 udarcev na 

minuto.  

 

Na koncu (po 2.400. sekundi vadbe) smo zaznali naslednje vrednosti srčnih utripov: 122, 123, 

106, 130, 125, 144, 104 in 139. Najvišji srčni utrip je imel deček 4 (139), najnižjega pa deček 

3 (104). Povprečna vrednost vseh skupaj je bila 124,12 udarca na minuto. 

 

Med izvajanjem po metodi igre je opaziti, da so vsi otroci ves čas bili različno obremenjeni, in 

sicer bolj kot pri neprekinjeni vadbi, saj so pri tem lahko sami določali obremenitev. Otroci 

niso imeli povišanega srčnega utripa skozi celotno vadbo, ampak jim je utrip vmes tudi padel. 

Vadba je trajala 45 minut in ves čas so bili otroci motivirani. Menimo, da je takšna metoda za 

razvoj vzdržljivosti primernejša, saj jo izvajajo dlje časa, je bolj prilagojena otrokom ter ob 

pravilni izvedbi tudi motivacija otrok ne popusti.  
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6.2 REZULTATI PO HIPOTEZAH 

 

HIPOTEZA 1: Predvidevamo, da med izvajanjem enake obremenitve ne bo razlik v odzivu 

srca med dečki in deklicami. 

 

 

Graf 6: Frekvence srca vseh deklic med izvajanjem vadbe po metodi neprekinjenega napora 

 

V grafu 6 vidimo, da krivulje potekajo približno enakomerno, torej tudi frekvence srca niso 

odstopale od povprečja. Frekvence srca so razporejene med 97 in 177 udarci na minuto. 

 

Na začetku so imele deklice 129, 123, 117 in 126 udarcev na minuto. Povprečna vrednost je 

znašala 123,75. 

 

Po petih minutah (300 s) hoje je bil njihov utrip 169, 108, 121 in 124 udarcev na minuto. 

Povprečna vrednost deklic je bila 130,5 udarca na minuto. Najvišjo frekvenco srca je imela 

deklica 1 (169), najnižjo pa deklica 2 (108).  

 

Frekvence srca po 10. minuti (600 s) so bile 132, 126, 125 in 132 udarcev na minuto. Najvišji 

srčni utrip 132 udarcev na minuto sta imeli deklici 1 in 4, najnižjega pa deklica 3 (125).  
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Po 15. minuti (900 s) hoje so imele deklice 136, 129, 131, 132 udarcev na minuto. Razlika 

med najnižjo (129) in najvišjo (136) frekvenco je znašala 7 udarcev na minuto, povprečna 

vrednost po 15. minuti pa je znašala 132 udarcev na minuto. 

 

Po 20. minuti (1.200 s) smo deklicam izmerili naslednje frekvence srca 143, 128, 122 in 135. 

Najvišji srčni utrip je imel deklica 1 (143), najnižjega pa deklica 3 (122). Povprečna vrednost 

deklic je bil 132 udarcev na minuto.  

 

Najvišji srčni utrip je imela deklica 1 (177), najnižjega pa deklica 3 (97). Najvišje vrednosti so 

bile 177 (deklica 1), 155 (deklica 2), 148 (deklica 3) in 164 (deklica 4), najnižje pa 106 

(deklica 1), 99 (deklica 2), 97 (deklica 3) in 112 (deklica 4). Povprečna najvišja frekvenca je 

znašala 161 udarcev na minuto, povprečna najnižja frekvenca pa 103,5 udarca na minuto. 

 

Deklica 1 je imela povprečni utrip 132,97, deklica 2 125,01, deklica 3 122,59, deklica 4 pa 

132,36 udarca na minuto. Povprečna frekvenca srca vseh deklic je znašala 128,236 udarca na 

minuto.  

 

Pri enaki obremenitvi so torej deklice dosegale približno enake frekvence srca.  

 

 

Graf 7: Frekvence srca vseh dečkov med izvajanjem vadbe po metodi neprekinjenega napora 

 

Tudi pri dečkih krivulje potekajo večinoma enakomerno, so pa pri njih vidne malo večje 

medsebojne razlike kot pri deklicah. Frekvence srca segajo v razponu med 82 in 166 udarci na 

minuto.  
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Na začetku so imeli dečki naslednje utripe srca 134, 121, 102 in 141. Najnižjega je imel deček 

3 (102), najvišjega pa deček 4 (141). 

 

Po 5. minuti (300 s) hoje smo zapisali naslednje rezultate: 114, 112, 104 in 135. Povprečna 

vrednost dečkov je bila 116,25 udarca na minuto. Najvišjo frekvenco srca je imel deček 4 

(135), najnižjo pa deček 3 (104).  

 

Frekvence srca po 10 minutah vadbe (600 s) so bile 140, 141, 121 in 151 udarcev na minuto. 

Najvišji srčni utrip je bil 151 (deček 4), najnižji pa 121 (deček 3).  

 

Vrednosti srčnih utripov 134, 135, 124 in 152 smo zapisali po 15. minuti (900 s) hoje. Razlika 

med najnižjo (124) in najvišjo (152) frekvenco je znašala 28 udarcev na minuto. 

 

Po 20 minutah smo dobili naslednje frekvence srca 134, 136, 119 in 144. Najvišji srčni utrip 

je imel deček 4 (144), najnižjega pa deček 3 (119). Povprečna vrednost dečkov je znašala 

133,25 udarca na minuto. 

 

Najnižji srčni utrip je imel deček 3 (82), najvišjega pa deček 4 (166). Najvišji srčni utripi 

dečkov so bili 153, 157, 151 in 166, najnižji pa 98, 101, 82 in 125 udarcev na minuto.  

 

Povprečna vrednost vseh dečkov je znašala 131,746 udarca na minuto. Deček 1 je imel 

povprečno vrednost 132,55, deček 2 130,16, deček 3 117,53 in deček 4 146,73 udarca na 

minuto.  
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Graf 8: Povprečna vrednost srčnega utripa dečkov in deklic pri metodi neprekinjenega napora 

 

Povprečna vrednost deklic je znašala 128,236, dečkov pa 131,746 udarca na minuto. Razlika 

med njimi je znašala štiri udarce na minuto.  

 

Tabela 4: Primerjava razlik med spoloma med izvajanjem po metodi neprekinjenega napora 

 N srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

analiza variance 

F Sig. 

deklice 4 128,2325 5,21864 ,289 ,610 

dečki 4 131,7425 11,96908   

skupaj 8 129,9875 8,75148   

 

Iz tabele 4 ni zaznati, da bi bile razlike v odzivih srca med dečki in deklicami statistično 

značilne. Analizo variance smo delali na izredno majhnem vzorcu, zato moramo te podatke 

previdno interpretirati. 
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HIPOTEZA 2: Predvidevamo, da bodo imeli dečki v povprečju višjo frekvenco srca od deklic 

pri izvajanju po metodi igre. 

 

 

Graf 9: Frekvence srca vseh deklic med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Pri deklicah so se najvišje vrednosti gibale med 162 in 189 udarci na minuto. Deklica 1 je 

imela najvišjo frekvenco srca 184, deklica 2 185, deklica 3 162, najvišjo frekvenco pa je 

imela deklica 4 – 189 udarcev na minuto. Povprečne vrednosti deklic so bile 133,09, 140,95, 

128,86 in 149,15. Povprečna vrednost vseh deklic je znašala 138,013 udarca na minuto. 

 

 

Graf 10: Frekvence srca vseh dečkov med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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Pri dečkih so se najvišje frekvence srca gibale od 180 do 193 udarcev na minuto. Najvišji 

srčni utrip je imel deček 4 (193). Deček 1 je imel najvišjo frekvenco srca 192, deček 2 185, 

deček 3 pa 180 udarcev na minuto. Povprečne vrednosti dečkov so znašale 145,33, 136,4, 

134,83 in 151,87 udarca na minuto, povprečna vrednost vseh skupaj pa je bila 142,11.  

 

 

Graf 11: Najvišje vrednosti frekvence srca pri dečkih in deklicah med izvajanjem vadbe po 

metodi igre 

 

Iz grafa vidimo, da je najvišja vrednost frekvence srca višja pri dečkih, in sicer za 4 udarce na 

minuto. Pri dečkih je bila najvišja vrednost 193, pri deklicah pa 189.  

 

 

Graf 12: Povprečna vrednost vseh dečkov in deklic med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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višjo frekvenco srca kot deklice. Lahko pa jo potrdimo glede na naš vzorec, saj so imeli dečki 

za 4 udarce na minuto višji srčni utrip.  
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HIPOTEZA 3: Predvidevamo, da bodo pri dečkih večje in pogostejše razlike med minimalno 

in maksimalno frekvenco srca pri izvajanju po metodi igre. 

 

 - vsi dečki  

 

Graf 13: Frekvenca srčnega utripa dečka 1 med izvajanjem vadbe po metodi igre 

Prvi otrok je bil deček, njegova povprečna frekvenca srca je znašala 145,33 udarca na minuto. 

Frekvenca srca se je gibala med 98 in 192 udarci. Razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo 

je bila 94.  

 

 

Graf 14: Frekvenca srčnega utripa dečka 2 med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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Iz grafa je razvidno, da je imel ta deček najnižjo frekvenco srca 95 udarcev na minuto, 

najvišjo pa 185. Razlika med njima je bila 90, povprečno vrednost pa 136,4 udarca na minuto.  

 

 

Graf 15: Frekvenca srčnega utripa dečka 3 med izvajanjem vadbe po metodi igre 

Frekvenca srca tega dečka se je gibala med 83 in 180 udarci na minuto. Povprečna vrednost je 

znašala 134,83 in je bila med vsemi dečki najnižja. Razlika med najvišjo in najnižjo 

frekvenco je znašala 97 udarcev na minuto. 

 

 

Graf 16: Frekvenca srčnega utripa dečka 4 med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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Njegova povprečna vrednost je znašala 151,87 udarca na minuto, kar je najvišja povprečna 

vrednost med dečki. Frekvenca srca se je gibala med 93 in 193 udarci na minuto. Razlika med 

maksimalno in minimalno frekvenco je bila 100 udarcev na minuto. 

 

 - vse deklice 

 

 

Graf 17: Frekvenca srčnega utripa deklice 1 med izvajanjem vadbe po metodi igre 

Deklica 1 je imela povprečno vrednost 133,09 udarca na minuto. Njena frekvenca srca se je 

gibala med 100 in 184 udarci na minuto. Razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco je bila 84 

udarcev na minuto. 

 

 

Graf 18: Frekvenca srčnega utripa deklice 2 med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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Druga deklica je imela nekoliko višjo povprečno vrednost – 140,95 udarca na minuto. Njena 

najnižja vrednost je znašala 93, najvišja pa 185, razlika med njima je bila 92 udarcev na 

minuto. 

 

 

Graf 19: Frekvenca srčnega utripa deklice 3 med izvajanjem vadbe po metodi igre 

V grafu vidimo, da se je frekvenca srca gibala med 96 in 162 udarci na minuto. Povprečna 

vrednost je bil 128,86, razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo pa je znašala 66 udarcev na 

minuto. 
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Graf 20: Frekvenca srčnega utripa deklice 4 med izvajanjem vadbe po metodi igre 
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Iz grafa vidimo, da je bila najnižja vrednost 111, najvišja pa 189 udarcev na minuto. Razlika 

med njima je 78, povprečna vrednost pa je bila 149,15 udarca na minuto.  

 

Razlike med najvišjo in najnižjo frekvenco srčnega utripa pri dečkih so bile 94, 94, 90 in 100, 

pri deklicah pa 84, 93, 66 in 78 udarcev na minuto, kar pomeni, da so bile pri deklicah 

nekoliko nižje.  

 

Graf 21: Povprečna frekvenca srca dečkov in deklic med izvajanjem vadbe po metodi igre 

 

Izrisali smo graf povprečij za dečke in deklice. Opazimo, da so bili dečki dalj časa v območju 

visokega srčnega utripa, deklice pa so si večkrat vzele počitek in jim je utrip padel. Dečki so 

na začetku hoteli čim hitreje opraviti in hoteli pokazati, kaj zmorejo in znajo. Deklice pa so 

nalogo reševale počasi oz. so si vzele počitek, ko so ga potrebovale.  

 

Primerjali smo krivulje z rezultati po metodi igre, in sicer vsako posebej. Nismo ugotovili 

nobenega sistematičnega vpliva frekvence srca na dano obremenitev, ker si jo lahko določijo 

sami.  
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7 RAZPRAVA 

 

Namen diplomskega dela je bil predstaviti vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost ter na 

podlagi gibalnega in telesnega razvoja ugotoviti, ali se med predšolskimi otroci pojavljajo 

razlike glede na spol.  

 

Zanimale so nas razlike predšolskih otrok glede na spol. Pišot in Planinšec (2005) pravita, da 

so razlike med spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju majhne, izrazitejše pa 

postanejo v poznejših obdobjih. V nekaterih pogledih dosegajo nekoliko višjo raven 

motorične učinkovitosti deklice (npr. koordinacija gibanja rok, ravnotežje), v drugih pa dečki 

(npr. koordinacija gibanja vsega telesa, agilnost, moč), sicer pa so razlike nepomembne.  

 

Z vzdržljivostjo razvijamo tudi človeku pomembne lastnosti: vztrajnost, nepopustljivost, 

delavnost, doseganje ciljev itd. (Škof, 2007), zato je pomembno, da jo razvijamo že pri 

predšolskem otroku. Za razvijanje vzdržljivosti pri odraslih poznamo tri metode: intervalno 

metodo, neprekinjeno metodo in fartlek. V športni vzgoji sta za razvoj vzdržljivosti otrok in 

mladine najprimernejši neprekinjena metoda in fartlek (Škof, 2007), v predšolskem obdobju 

pa se čedalje pogosteje uporablja metodo igre. 

 

V našo raziskavo smo zajeli neprekinjeno metodo in metodo igre. Fartlek je, kot je ugotovila 

A. Humar (2013), edina primerna metoda za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju 

razvijamo pa jo lahko z metodo igre. Intervalna metoda za predšolske otroke ni primerna, saj 

vodi v anaerobno območje in v preobremenitev organizma. Če intervalno metodo 

uporabljamo pri otrocih, lahko s takim načinom dela negativno vplivamo na otrokov zdrav 

razvoj (Gregorc in Humar, 2014). 

 

Raziskovali smo odziv srca predšolskega otroka na obremenitev in ugotavljali razlike v 

naporu med dvema različnima metodama za razvoj vzdržljivosti. Izbrali smo metodo igre in 

metodo neprekinjenega napora. Pri prvi so si obremenitev lahko otroci znotraj pravil igre 

določali sami, pri drugi pa smo jim jo vsilili mi, in sicer hojo na en kilometer v 20 minutah.  

 

V raziskavo smo zajeli 8 otrok, starih 5 let, iz vrtca Vrhnika, enota Rosika, in sicer 4 deklice 

in 4 dečke. Namestili smo jim merilce srčnega utripa in z njimi merili odzivnost srca na dano 
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obremenitev. Merilec je odzive srca zaznal, nato pa smo jih s pomočjo računalniškega 

programa obdelali in analizirali.  

 

Predvidevali smo, da med izvajanjem vadbe po metodi neprekinjenega napora med dečki in 

deklicami ne bo razlik v odzivu srca. Razlike v frekvenci srca med dečki in deklicami se sicer 

kažejo, vendar te niso statistično značilne, zato to hipotezo potrjujemo.  

 

Druga metoda, pri kateri smo raziskovali odziv srca na dano obremenitev, je bila metoda igre. 

Predšolski otroci se največ naučijo skozi igro. Vnaprej pripravljeno okolje otrokom omogoči, 

da sami znotraj igre iščejo ustvarjalne gibalne rešitve, si sami določajo odmore, njihovo 

dolžino in pogostost ter intenzivnost. S pravo zasnovo pravil igre vzgojitelj vpliva na visoko 

raven motivacije, ki otroke vodi v ponavljajoče teke s ciljem uspeti v igri (v našem primeru 

pomagati poštarju). Otrokov cilj je uspeti v igri, vzgojiteljev pa, da otrok čim večkrat preteče 

razdaljo, jo prehodi, se povzpne na hrib ali po stopnicah v višja nadstropja (Cemič in Gregorc, 

2014). 

 

Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da bodo pri izvajanju vadbe po metodi igre imeli dečki v 

povprečju višjo frekvenco srca od deklic. To smo predvidevali zato, ker so raziskovalci 

(Uršič, 2001; Videmšek, Kalar in Štihec, 2002; Videmšek, Štihec in Karpljuk, 2005) 

ugotovili, da so dečki bolj vzdržljivi kot deklice. Hipotezo ovržemo, saj razlike niso  

statistično značilne. Lahko pa jo potrdimo glede na naš vzorec otrok, saj so dečki imeli za štiri 

udarce na minuto višjo frekvenco srca.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali bodo imeli dečki med izvajanjem dejavnosti po metodi igre višje in 

pogostejše razlike med minimalno in maksimalno frekvenco srca. Pri tem smo opazili, da so 

dečki bili dalj časa v območju visokega srčnega utripa, deklice pa si večkrat vzele počitek in 

jim je zato utrip padel. Dečki so na začetku hoteli čim hitreje opraviti in hoteli pokazati, kaj 

zmorejo in znajo. Deklice pa so nalogo reševale počasi oziroma so si vzele počitek, ko so ga 

potrebovale. Analiza grafov, ki smo jih dobili s pretvorjenem podatkov v krivulje srčnega 

utripa med izvajanjem dejavnosti, nam je pokazala izrazito individualnost vsakega otroka pri 

izvajanju metode igre, hkrati pa smo zaznali tudi vzorec odziva srca značilen za dečke. 

Opazili smo, da so dečki na začetku delali intenzivneje kot deklice. Slednje pa so si vzele več 

odmorov, delale v nižji intenzivnosti, vendar bile aktivne ves čas približno enako. 
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Vsako krivuljo posebej smo primerjali z rezultati po metodi igre, pogledali smo tudi vsak graf 

posebej. Na koncu pa smo ugotavljali še, kaj to pomeni glede povprečja vseh dečkov in vseh 

deklic. Ugotovili smo, da med dečki in deklicami ni bistvenih razlik, ki bi lahko bile 

statistično značilne. Torej hipotezo tri ovržemo.  

 

Marjanovič Umek idr. (2001) so ugotovili, da dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice. V 

naši raziskavi so tako dečki kot tudi deklice imeli motivacijo in so vztrajali do konca 

dejavnosti. 

 

Zajeli smo zelo majhen vzorec otrok, zato ne moremo podatkov posploševati. Vendar smo 

opazili manjše razlike, s katerimi lahko potrdimo ali ovržemo naše hipoteze. Če bi imeli večji 

vzorec otrok, bi morda našli razlike med spoloma, ki bi bile statistično značilne. Verjetno bi 

na drugačnem vzorcu otrok dobili drugačne rezultate. V prihodnje bi bilo treba to področje 

raziskovati na večjem vzorcu otrok, v več različnih vrtcih, tako na vasi kot v mestu.  

 

A. Pajnek je v svoji diplomski nalogi raziskovala gibalne sposobnosti štiri- do šestletnih 

dečkov in deklic. Pri nalogi tek na 200 metrov, s katero je merila vzdržljivost dečkov in 

deklic, je dobila rezultat, da med spoloma ni statistično značilnih razlik. Tudi v naši raziskavi 

nismo dobili statistično pomembnih razlik pri vzdržljivosti. Drugi avtorji pa so dokazali ravno 

nasprotno, in sicer da obstajajo statistično pomembne razlike pri nalogah, ki merijo 

vzdržljivost pri dečkih in deklicah (Uršič, 2001; Videmšek, Kalar in Štihec, 2002; Videmšek, 

Štihec in Karpljuk, 2005). 

 

Skozi raziskavo smo naleteli na kar nekaj težav pri merjenju srčnega utripa. Podobne napake 

sta v svojih raziskavah odkrili tudi A. Humar (2013) in S. Bizant (2015). Merilci niso 

prilagojeni za manjše obsege prsnega koša, zato lahko otrokom zlezejo nižje in s tem se 

merjenje prekine. Merilci se med seboj tudi motijo in pobirajo signale drugih. Lažje bi bilo, če 

bi bili merilci prilagojeni prav za predšolske otroke, saj bi s tem omogočali lažje in boljše 

merjenje srčnega utripa.  

 

Razlike med spoloma v predšolskem obdobju tako na telesnem kot na funkcionalnem 

področju obstajajo, vendar so te majhne. Videmšek, Štihec in Karpljuk (2008) so ugotovili, da 

so razlike v gibalnih sposobnostih med spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju 
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majhne, izrazitejše pa so v poznejših obdobjih. To bi morali upoštevati vzgojitelji pri 

načrtovanju dejavnostih v vrtcu, kar pomeni, da ne bi smeli delati razlik med dečki in 

deklicami.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Skozi diplomsko nalogo smo ugotavljali, ali se pojavljajo razlike med spoloma v vzdržljivosti 

predšolskih otrok. Otroci so bili postavljeni pred dve različni metodi za razvijanje 

vzdržljivosti. Pri metodi igre so si sami izbirali obremenitev, pri metodi neprekinjenega 

napora pa jim je bila obremenitev določena.  

 

Analiza rezultatov meritev nam je pokazala, da ni razlik, ki bi bile statistično značilne. 

Zaznali smo vzorec odziva srca, ki je značilen samo za dečke. Opazili smo, da so dečki na 

začetku delali intenzivneje kot deklice. Slednje pa so si vzele več odmorov, delale v nižji 

intenzivnosti, vendar bile aktivne ves čas približno enako. Razlike med spoloma v 

predšolskem obdobju obstajajo, vendar so zelo majhne. Morda bi na drugem oziroma večjem 

vzorcu dobili drugačne rezultate. Naše ugotovitve lahko koristijo vrtcem, staršem otrok in 

vsem, ki načrtujejo gibalne dejavnosti za predšolske otroke. Dejavnosti naj bodo prilagojene 

starosti otrok, enake pa naj bodo glede na spol.  

 

Kot strokovni delavci smo dolžni poznati razvoj otroka in ga spodbujati k nadaljnjemu 

razvoju ter pridobivanju novih znanj. Pri načrtovanju gibalnih dejavnosti moramo biti pozorni 

na lastnosti posameznika ter ne smemo delati razlik med spoloma. Le tako bomo lahko otroku 

pomagali pri razvoju njegovih gibalnih sposobnosti.  
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