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IZVLEČEK 

 

V diplomskem delu smo preučevali gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. 

Raziskali smo pomen terminov, ki jih različni avtorji uporabljajo za gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok. Zanimalo nas je, ali je termin gibalna/športna dejavnost primeren za opis 

dejavnosti, ki vsebujejo različna gibanja v predšolskem obdobju.  

Ugotavljali smo, ali se kaže povezanost med gibalnimi dejavnostmi predšolskih otrok in 

njihovih staršev ter kakšen je vpliv na izbiro gibalnih dejavnosti. 

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga med starše razdeli v aprilu 

in maju 2015. V vzorec smo zajeli 149 staršev predšolskih otrok. Dobljene podatke smo 

analizirali s statističnim programom SPSS.  

Na osnovi podatkov, ki smo jih pridobili, nismo ugotovili povezanosti med gibalnimi 

dejavnostmi predšolskih otrok in njihovih staršev; to pomeni, da ni nujno, da imajo gibalno 

bolj dejavni starši bolj gibalno dejavne otroke. Statistična povezanost se kaže pri gibalnih 

dejavnostih staršev v obdobju srednje šole in danes, kar pomeni, da so starši, ki so bili gibalno 

dejavni v srednji šoli, še vedno gibalno dejavni. Ugotovili smo tudi, da ima pri izbiri gibalnih 

dejavnosti predšolskih otrok močnejši vpliv odnos staršev do gibanja kot njihova gibalna 

dejavnost.  

 

Ključne besede: predšolski otrok, starši, gibalne dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of the research in my bachelor's thesis were physical activities of preschool 

children and their parents. We focused on the terms of different authors to describe physical 

activities of preschool children. We were interested whether the term physical/sports activity 

is appropriate to describe activities which include different recreation in preschool period.  

Our aim was to find out if there is any connection between activities of children and those of 

their parents as well as the influence over the choice of physical activities.  

In April and May 2015 we gave out questionnaires to 149 parents of preschool children. Their 

answers served as data for our analysis, which was then made by the SPSS statistics 

programme.  

On the basis of the gained data, we did not find any connection between physical activities of 

preschool children and those of their parents, which means that physically more active parents 

do not necessarily have physically more active children. But there is a statistical connection in 

physical activities of parents between their secondary school years and now – parents, who 

were more active in the time of secondary school are still very active today. One of our 

findings is also that the parents' attitude towards activities has greater influence than childrens' 

physical activity when choosing from various possible activities of preschool children. 

 

Key words: preschool child, parents, physical activities. 
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1 UVOD 

 

Gibalni razvoj predšolskega otroka najintenzivneje poteka v prvih letih njegovega življenja, in 

sicer od naravnih oblik gibanja do zahtevnejših gibalnih vzorcev (Videmšek, Stančevič in 

Sušnik, 2006).  

 

Gibalne dejavnosti pri predšolskem otroku so potrebne za normalen razvoj na različnih 

področjih razvoja – gibalni, telesni, spoznavni, čustveni in socialni – saj so področja razvoja 

med seboj povezana (Videmšek in Pišot, 2007). Odrasli s pomočjo gibalnih dejavnosti 

ohranjajo vitalnost, hkrati pa jim te dejavnosti omogočajo boljšo kvaliteto življenja (Škof, 

2010).  

 

Gibalne dejavnosti imajo nenadomestljivo vlogo v življenju vsakega izmed nas (Škof, 2010).  

Gibanje je otrokova primarna potreba, s pomočjo gibanja otrok spoznava sebe in raziskuje 

svet okoli sebe (Kurikulum, 1999).  

 

Za normalen razvoj naj bi bil predšolski otrok gibalno dejaven vsaj eno uro dnevno vse dni v 

tednu (Baznik Dvojmoč, 2015). Odrasli za ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj trideset 

minutno gibalno dejavnost petkrat tedensko (Pendl Žalek, 2004).  

 

Starši s svojim zgledom vplivajo na gibalne dejavnosti svojih otrok in na oblikovanje 

njihovega zdravega življenjskega sloga. Da bo otrok gibalno dejaven, naj mu starši 

predstavljajo dober zgled, omogočijo naj mu različne gibalne dejavnosti in naj podpirajo 

otrokovo vključevanje v različne gibalne dejavnosti (Pendl Žalek, 2004).  

 

V diplomskem delu želimo ugotoviti, kakšna je povezanost med gibalnimi dejavnostmi 

predšolskih otrok in njihovih staršev. Preučili bomo, kateri termin je najustreznejši za opis 

gibalnih dejavnosti v predšolskem obdobju in analizirali, kaj vpliva na izbiro gibalnih 

dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev.   
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2 PREDMET IN PROBLEM  

 

Gibalna dejavnost je pomemben dejavnik v življenju vsakega izmed nas – omogoča normalen 

biološki, socialni in mentalni razvoj ter nas varuje pred boleznimi (Škof, 2010).  

 

Starejša priporočila o aktivnostih so priporočala za od 20- do 60-minutno vadbo vsaj trikrat 

tedensko; zaradi vse bolj sedečega načina življenja sodobne študije priporočajo vsakodnevno 

aktivnost vsaj 30–40 minut, ki jo lahko izvedemo v več »epizodah«, med katerimi so krajši ali 

daljši presledki (Završnik in Pišot, 2005). V predšolskem obdobju pa smernice narekujejo vsaj 

eno uro zmerno intenzivne dnevne gibalne dejavnosti otrok na dan (vseh sedem dni na teden) 

(Strong, 2005).  

 

Raziskave o vplivu okolja so težko merljive in jih je težko izločiti od lastne aktivnosti in 

dednosti, pa vendar okolju avtorji priznavajo eno ključnih vlog pri oblikovanju življenjskega 

sloga otroka (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). V predšolskem obdobju ima 

izjemno pomembno vlogo pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga ožje družinsko okolje. 

S svojim zgledom in primeri starši vplivajo na oblikovanje življenjskega sloga njihovih otrok 

(Završnik in Pišot, 2005). 

 

J. Zajec idr. (2010) so v raziskavi ugotovili, da so otroci staršev, ki so bolj gibalno/športno 

dejavni, tudi sami gibalno/športno dejavnejši. Starši otrokom v predšolskem obdobju 

predstavljajo zgled pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Življenjski slog se začne 

oblikovati v družinskem okolju in se razvija vse življenje. Življenjski slog je preplet 

gibalnega, intelektualnega, čustvenega in socialnega razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

V. Kropej in M. Videmšek (2002) navajata dejavnike, ki so pomembni za izboljšanje zdravja 

in fizičnega stanja v družini. Menita, da morajo starši ponuditi otrokom pozitivna besedna in 

nebesedna sporočila o zdravem življenju, starši naj bi bili v dobri telesni kondiciji, predvsem 

pa naj bi se zanimali za gibalne dejavnosti svojih otrok in jim privzgojili spoštovanje do 

aktivnega življenjskega sloga.  
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V nadaljevanju želimo predstaviti (osvetliti) pomen različnih terminov, ki opisujejo gibalne 

dejavnosti, ter raziskati različne kombinacije vplivov (npr. zgled, prepričanja staršev, način 

življenja itd.) na gibalne dejavnosti predšolskih otrok.  

 

2.1 Terminologija 

 

V literaturi zasledimo veliko različnih terminov, ki opisujejo gibalno dejavnost oz. gibanje. 

Uredili smo jih po kronološkem zaporedju. Med vsemi smo iskali najustreznejši termin za 

uporabo pri opredelitvi gibalne dejavnosti predšolskih otrok.  

 

B. Kremžar (1978) je v svojem priročniku opisala gibalno vzgojo in obravnavo motorične 

motenosti kot novosti na področju telesne in splošne vzgoje. V svojem delu je dala poudarek 

telesni vzgoji gibalno motenih otrok. »Normalno razvit otrok neprestano nekaj dela in 

smotrno izrablja svoje moči. Otrok, ki miruje, je ali bolan ali razvojno moten. Če je bolan, bo 

po bolezni postal dejaven, zahteval bo aktivnost in izsiljeval okolico. Če je razvojno moten, 

pa ga mora okolica izzvati h gibanju in tako spodbujati njegov razvoj« (Kremžar, 1978, str. 

5). Z raznolikimi gibalnimi aktivnostmi otrok razvija svoja čutila in psihofizične sposobnosti. 

Normalno razvit otrok je neprestano v gibanju, za razliko od razvojno motenih otrok, ki jih 

mora h gibanju izzvati njihova okolica (Kremžar, 1978). 

 

M. Frostig (1989) opredeli gibalno vzgojo kot ustvarjanje splošnega zdravja ter dobrega 

počutja, razvijanje čutno-gibalnih spretnosti in samozavesti. S primernim načinom dela v 

sklopu gibalne vzgoje pa lahko vplivamo tudi na telesne sposobnosti otroka, način njegovega 

gibanja, sposobnosti pri reševanju konfliktov ter čustvovanja z drugimi.   

 

Rajtmajer (1990b) opredeli osnovni smoter telesne vzgoje kot ohranjanje in pospeševanje 

zdravja in razvijanje motoričnega znanja ter sposobnosti otrok. Obenem poudarja, da naj se 

izogibamo telesni vzgoji, pri kateri so v ospredju tekmovalnost, dril vadba, poudarjanje 

rezultatov, zanemarjanje slabših otrok; glavni smoter telesne vzgoje otrok bo po njegovem 

mnenju realiziran, kadar bomo otroka gledali kot bio-psiho-socialno bitje.  

 

Gibalna dejavnost je primarno vzgojno-izobraževalno področje, s pomočjo katerega otrok od 

novorojenčka dalje razvija motorične in intelektualne sposobnosti. Predšolski otrok pri telesni 

vzgoji doživlja gibalno dejavnost, intelektualno in emocionalno. Med intelektualne dražljaje 
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uvrščamo elemente opazovanja, mišljenja in prakse – otrokove gibalne aktivnosti. 

Emocionalni doživljaji regulirajo otrokov čustveni odnos do gibalne aktivnosti (Rajtmajer, 

1990a). 

 

M. Kosec in Mramor (1991) omenjata športno vzgojo v predšolskem obdobju. Menita, da je 

športna vzgoja bistveni sestavni del predšolske vzgoje, ki se vključuje v celoten proces vzgoje 

predšolskega otroka. Pravita, da otroci s pomočjo športne vzgoje zadovoljujejo svoje potrebe 

po gibanju, če izvajamo športno vzgojo v naravi, krepimo otrokovo zdravje in pripomoremo k 

sproščenemu življenju otroka. Z vsebinami športne vzgoje smotrno, načrtno in organizirano 

vplivamo na motorični razvoj otrok. Poleg motoričnega razvoja otrok v procesu športne 

vzgoje oblikuje tudi svoj značaj.  

 

Tudi B. Kremžar (1992) govori o športni vzgoji, ki je pogosto ob nezavedanju učiteljev 

tekmovalno naravnana, njihova želja pa je, da bi se vsak posameznik pri športni vzgoji 

spopadel z lastnim gibalnim problemom. V primerjavi z drugimi šolskimi predmeti, pri 

katerih znanje temelji na kognitivni ravni, je neuspeh pri športni vzgoji veliko bolj opazen. 

Nanaša se na telesne funkcije in gibalne sposobnosti otroka, ki se povezujejo z učenjem. 

Storilnostno šibkejši otroci neuspehe doživljajo zaradi različnih dejavnikov, težave pa 

otežujejo izvajanje ure športne vzgoje.   

 

Kurikulum za vrtce (1999), nacionalni dokument, predstavlja strokovno podlago za delo v 

vrtcu. Sestavljen je iz dejavnosti, ki so razporejene po področjih – gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika. Področje gibanje opredeljuje potrebo po gibanju in igri kot 

primarni otrokovi potrebi. Ob gibanju telesa otrok zaznava okolico, prostor, čas in samega 

sebe. Razvoj gibanja je najintenzivnejši v prvih letih življenja, poteka od naravnih oblik 

gibanja do zahtevnejših športnih dejavnostih. Ob igri v predšolskem obdobju otroci 

pridobivajo raznolike gibalne izkušnje, ob katerih čutijo veselje in zadovoljstvo. Temeljne 

metode pri delu z najmlajšimi morajo biti pozitivne spodbude, ki mu jih odrasli omogočajo z 

različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem. S tem otroci razvijejo gibalne sposobnosti in 

usvajajo različne gibalne koncepte. Naloga vzgojiteljev je, da dejavnosti s področja gibanja 

prilagodijo različnim potrebam otrok, njihovim interesom in sposobnostim. 

 

Gibalno vedenje je področje otrokovega vsakdanjega delovanja. S pomočjo gibalne spretnosti 

se otrok v predšolskem obdobju uveljavlja (Kremžar in Petelin, 2000). 
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Vzgojno-izobraževalni predmet športna vzgoja  predstavlja vadbo z različnimi biološko-

zdravstvenimi, vzgojnimi nalogami in nalogami, ki izboljšujejo gibalne ter funkcionalne 

sposobnosti in motorično znanje otrok (Mišigoj – Duraković, 2003). 

 

M. Pendl Žalek (2004) opisuje telesno dejavnost kot katerokoli gibanje, ki ga izvajamo s 

pomočjo mišično-skeletnega sistema, pri tem pa naše telo porablja energijo. Telesne 

dejavnosti lahko razdelimo glede na način dela – poklicne, gospodinjske, prostočasne in 

druge. Ne glede na vrsto telesne dejavnosti nam le-ta prinese različne koristi, ob rednem 

izvajanju vpliva na naše zdravje, krepi pljuča, srce in kosti. 

 

Završnik in Pišot (2005) gibalno/športno aktivnost opredelita kot individualno ali skupinsko 

gibalno in/ali športno aktivnost v prostem času, v šoli in pri delu. To je namenska 

gibalna/športna aktivnost, ki izboljšuje posameznikove gibalne učinkovitosti, njegovo 

zdravje, splošno počutje in pripravljenost. Če je gibalna/športna aktivnost primerna, vpliva na 

našo sproščenost, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, nam pomaga pri gradnji 

samospoštovanja, samopodobe ter pri socializaciji. 

 

Gibalna aktivnost je ena izmed osnovnih človekovih potreb, ki jo lahko ponudimo na različne 

načine. Predvsem v predšolskem obdobju imajo otroci neizmerne potrebe po gibalni 

aktivnosti. »Gibalna aktivnost je proces, ki otroka pritegne, ga notranje motivira in mu z 

množico kompleksnih gibalnih nalog vzbudi željo po aktivnosti, po vključevanju« (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 12). 

 

»Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, s pomočjo 

katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi 

razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še 

posebej v obdobju zgodnjega otroštva« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 38).  

 

Gibalni razvoj poteka od preprostih refleksnih gibov do sestavljenih gibanj. Refleksni gibalni 

vzorci se pojavijo zelo zgodaj in kmalu tudi izginejo, nekateri drugi refleksi pa se ohranijo 

celo življenje. Pojavljanje in izginjanje določenega vzorca je pomembno za normalen razvoj 

otrok. Gibalni vzorec sestavljajo posamezna gibanja, ki jih izvajamo v naprej znanem 

zaporedju in skupaj tvorijo celoto (Cemič in Gregorc, 2012). Gibalni vzorci predstavljajo 
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osnovo za graditev gibalnih stereotipov – sestavljenih, zahtevnejših gibanj (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

 

Razvoj otroka ter vzgajanje preko gibanja ima velik pomen za spoznavanje in ustvarjanje 

različnih načinov gibanja. Gibanja so lahko filogenetsko ali ontogenetsko pogojena (Pišot in 

Videmšek, 2004).  

 

Filogenetsko pogojena gibanja so temeljni gibalni vzorci (hoja, tek, lazenja, plazenja), ki jih 

otrok pridobi in so značilni za človeka kot vrsto. Pri teh gibanjih je v ospredju zadovoljevanje 

kvantitativne vrednosti gibanja. Ontogenetsko pogojena gibanja so naučena gibanja, ki so 

usmerjena v zadovoljevanje kvalitativne vrednosti gibanja. Med ontogenetska gibanja spadajo 

sestavljene oblike gibanj ter športi, ki se jih otrok postopoma nauči (kolesarjenje, plavanje, 

smučanje) (Videmšek in Pišot, 2007). Z učenjem vplivamo na ontogenetske funkcije, 

filogenetske funkcije pa so dedno pogojene in se pojavijo v razvoju vsakega otroka (Cemič in 

Gregorc, 2012).  

 

Opisane razlage kažejo, da se terminologija za opis gibalnih dejavnosti intenzivno razvija. 

Strokovnjaki iščejo ustrezne termine za opis teh dejavnosti. Nesmiselna je uporaba 

poenotenih terminov za opis gibalnih dejavnosti predšolskih otrok in odraslih. Otrok je 

najbolj učljiv na različnih področjih razvoja v predšolskem obdobju, to je čas, ko otrok 

najhitreje sprejema in predeluje informacije iz okolja. Gibanja, ki jih otrok v tem času ne 

pridobi, bo izredno težko nadoknadil kasneje v življenju, saj se motorično učenje otroka 

razlikuje od motoričnega učenja odraslega. Hkrati pa so gibanja oz. osnovni gibalni vzorci 

temelj za zahtevnejša sestavljena gibanja. Otrok gibalne vzorce usvaja na nezavedni ravni, 

razmeroma hitro, odrasla oseba za enak vzorec potrebuje izredno veliko časa, ponovitev ter 

osredotočenost na pravilen potek izvedbe. Razliko v motoričnem razvoju otrok in odraslih 

najdemo v načinu učenja. Pri otroku je bistveno, da osvaja grobo obliko gibanja, pri odraslih 

pa je pomembna pravilna tehnika in usklajenost gibov.  

 

Odločili smo se, da bomo v diplomskem delu za opis gibanj otrok in tudi odraslih uporabljali 

termin gibalna dejavnost. S tem pojmom opisujemo različna gibanja otrok ter različne športne 

zvrsti odraslih (primer: rolanje je za predšolskega otroka gibalna dejavnost, saj se jo uči na 

nezavedni ravni in osvaja grobo obliko gibanja; za odrasle je rolanje šport, ker se učijo 

pravilne tehnike z izpopolnjevanjem in vajo).  
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2.2 Gibalna dejavnost v predšolskem obdobju  

 

Gibalna dejavnost je vzgojno-izobraževalno področje, preko katerega otroci poleg motoričnih 

razvijajo tudi intelektualne sposobnosti (Rajtmajer, 1990b).  

 

S pomočjo gibalnih dejavnosti otroke učimo različnih vsebin. Učenje ob gibanju oz. v gibanju 

je hitrejše in učinkovitejše (Frostig, 1989).  

 

Gibanje vedno poteka v določenem okolju, v katerem najdemo različne predmete in orodja, s 

katerimi se otrok igra. Ob tem se moramo zavedati, da je otrok v gibanju oseba z lastnimi 

občutki, motivi, potrebami in ravnanji (Rajtmajer, 1990a).  

 

Otrok v in ob gibanju spoznava sebe, svojo okolico, vključen je v skupino svojih sovrstnikov, 

med katerimi včasih pride do trenj, zato mora z njimi reševati različne probleme (Tušak, 

Tušak in Tušak, 2003).  

 

Področja otrokovega razvoja (telesni, gibalni, kognitivni, čustveni, socialni) so tesno 

medsebojno povezana. V gibalnih dejavnostih se otroci pogosto družijo v skupinah, to 

pomeni, da se otrok vključuje v različne socialne skupine, ob tem pa gradi svojo lastno 

identiteto. Lahko bi rekli, da je otrok vključen v socializacijo gibalne dejavnosti, ki otroka 

navaja na življenje v družbi. Ob gibanju otrok izraža lastna in spoznava čustva drugih in se 

uči različnih oblik socialnega vedenja. Učenje novega je najučinkovitejše, kadar uporabimo 

več čutov, imenujemo ga tudi semiotično učenje. Kadar se učimo z ali ob gibanju, 

uporabljamo vid, sluh, govor in gibanje (Zurc, 2008).  

 

Gibalna dejavnost je eden od pomembnejših dejavnikov, preko katerih želimo vplivati na naše 

zdravje in dobro počutje. Glavni cilj gibalnih dejavnosti, ki so namenjene predšolskim 

otrokom, je osnovni motorični razvoj, na katerega vplivamo od otrokovega rojstva. Glavni 

akterji otrokove gibalne dejavnosti so njegovi starši, zato naj mu bodo v vzor in naj mu 

posredujejo pozitivne gibalne vzorce, ki naj bodo vsakodnevni spremljevalci njihove družine 

(Tušak idr., 2003). 

 

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. V tem času je otrokovo telo 

najbolj izpostavljeno vplivom iz okolja, otrok izredno hitro absorbira informacije iz okolja in 
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se uči. Vplivi gibalnih spodbud s strani odraslih so najučinkovitejši do otrokovega 3. leta 

starosti, do 6. leta so učinkoviti, kasneje pa postopoma upadajo. To pomeni, da kar je otrok 

zamudil v zgodnjem otroštvu, kasneje ne bo mogoče nadoknaditi, saj so temeljna gibanja, ki 

jih otrok osvoji v zgodnjem otroštvu, temelj za gibalne dejavnosti (Videmšek, Strah in 

Stančevič, 2001).  

 

Zavedati se moramo, da je otrokov razvoj preplet med genetskimi zasnovami in izkušnjami, ki 

poteka ves čas. V razvoju pa je lahko pasiven ali aktiven, saj reagira na zunanje dražljaje, 

obenem se pa razvija pod vplivom notranjih sil (Zurc, 2008).  

 

V primerjavi s preteklostjo je danes otrok veliko bolj dojemljiv za motorično učenje. Eden 

izmed glavnih razlogov za to je, da večina današnjih otrok živi v spodbudnem okolju, ki jim 

ponuja različne športne pripomočke, rekvizite in opremo ter jih vključuje v raznolike 

dejavnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Osnovna oblika dela pri predšolski gibalni dejavnosti je gibalna ura. Igra je aktivnost, pri 

kateri otrok zadovoljuje svoje biološke in socialne potrebe po gibanju. Otroku je igra, v kateri 

preživi največ časa, osrednja učna dejavnost, preko katere zadovoljuje potrebe po motorični, 

intelektualni, čustveni in socialni dejavnosti (Rajtmajer, 1990a).  

 

Predšolskim otrokom moramo ponuditi raznolike, zanimive in zabavne dejavnosti, ki jih 

dopolnjujemo z različnimi motivacijskimi metodami (Zajec idr., 2010). Pri izbiri gibalnih 

nalog, namenjenih otrokom, mora vzgojitelj upoštevati njihovo težavnost. Zavedati se mora, 

da so za otroke prelahke vsebine nezanimive, prezahtevnih nalog pa otrok ne bo reševal, ob 

tem pa bo doživljal neuspeh (Rajtmajer, 1990a). 

 

Najpomembnejšo vlogo poleg vzgojiteljev na področju gibanja v predšolskem obdobju imajo 

starši otrok, ki s svojim zgledom spodbujajo otroke, da so gibalno dejavni, spremljajo njihov 

razvoj, obenem pa se z otrokom zabavajo (Videmšek idr., 2001).  

 

Poleg zgleda staršev na otrokovo gibalno dejavnost vplivata še dva dejavnika, in sicer 

izobrazbena struktura staršev in okolje, v katerem se otrok razvija in živi. Izobrazba staršev 

nam lahko sporoča, kakšno mnenje imajo starši o gibalnih dejavnostih, povezana pa je tudi z 

dohodki družine. Starši z boljšo izobrazbo imajo pogostokrat dobre službe, kar pomeni, da 
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otrokom lahko kupijo različne pripomočke, s katerimi pri otrocih vzbudijo dodatno zanimanje 

za gibalne dejavnosti. Otroci živijo v različnih okoljih, ki jim ponujajo različne možnosti za 

ukvarjanje z gibalnimi dejavnostmi. Otrokovo okolje lahko spreminjajo starši in njegova 

družina, ki z različnimi dejavniki (fizični, socialni, ekonomski in kulturni) spodbujajo ali 

zavirajo otrokovo gibalno dejavnost. Predšolski otrok naj bi od svojih staršev dobil čim več 

podpore in zagotavljanje primernega okolja, ki otroka izzove, da je gibalno dejaven (Tušak 

idr., 2003). 

 

Kljub poplavi različnih rekvizitov in pripomočkov, ki spodbujajo gibalne dejavnosti otrok, so 

otroci sodobne družbe vse manj aktivni, nekateri avtorji jih poimenujejo »otroci s kavča«. 

Enega od razlogov za to lahko najdemo v sodobnem civilizacijskem načinu življenja, ki je 

prepoln različnih pridobitev (televizija, računalnik …). M. Pendl Žalek (2004) meni, da je 

izredno pomemben zgled staršev, ki naj pri otrocih v zgodnjem otroštvu, tj. v predšolskem 

obdobju, začnejo razvijati navade aktivnega življenjskega slog. Podatki, ki jih navaja, kažejo, 

da otroci sodobnega sveta živijo vse manj aktivno, kar je lahko povod za zdravstvene 

probleme, ki jih bodo občutili kasneje v življenju. Otrok sam po sebi ni kriv, če je premalo 

aktiven, zato morajo ta zavedanja osvojiti in osvetliti njihovi starši, ki naj s svojim zgledom 

otroke spodbujajo v aktiven vsakdan. Da bo otrok »osvojil« elemente aktivnega življenja, naj 

mu bodo starši: dober zgled, čim več časa naj preživijo z otrokom v igri, predvsem pa naj 

otroka spodbujajo in podpirajo v različnih telesnih dejavnostih (Pendl Žalek, 2004). 

 

Med otroki najdemo veliko podobnosti, vendar si niti dva otroka nista popolnoma enaka. 

Razvoj vsakega otroka je edinstven, zato med otroki prihaja do razlik v razvoju. V generaciji 

otrok zasledimo otroke, ki na katerem od področij razvoja v pozitivno ali negativno smer 

odstopajo od povprečja. Če otrokov razvoj na določenem področju znanj in/ali sposobnosti 

prehiteva, govorimo o akceleraciji oz. retardaciji, ko otrokov razvoj v primerjavi z njegovimi 

vrstniki zamuja. Razlog za pojavljanje zgoraj omenjenih procesov velikokrat predstavlja 

okolje, v katerem otrok živi. Otroci sodobnega sveta živijo v različni izkušenjsko bogatih 

okoljih (Pišot in Jelovčan, 2006). Otroci, ki odraščajo v spodbudnem okolju, ki jim omogoča 

uporabo različnih športnih pripomočkov in rekvizitov, pridobijo različne izkušnje, ki jim 

omogočajo učinkovitejši razvoj (Zajec idr., 2010).  

 

Skozi gibalne dejavnosti in raziskovanje gibanja se otrok uči teči, skakati, plezati, metati, 

ujemati itd. Te dejavnosti otroke sproščajo, povečujejo koncentracijo, spodbujajo kreativnost, 
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učenje, obenem pa povečujejo otrokovo samozavest, samostojnost in zmanjšujejo njihovo 

agresijo (Pendl Žalek, 2004).  

 

»Gibalna aktivnost vpliva na otrokovo telesno rast in duševni razvoj, na zadovoljevanje 

otrokove naravne potrebe po vsakodnevni aktivnosti, na motivacijo za redno gibalno 

udejstvovanje v odraslosti, na odnos do prevzemanja odgovornosti za zdrav način življenja, 

na sprostitev in dobro počutje, na oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in 

kulturnega odnosa do okolja in narave kot posebne vrednote, na razvoj gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti, na oblikovanje odnosa do drugih ljudi, in še bi lahko naštevali« 

(Zurc, 2008, str. 25).  

 

2.2.1 Priporočila o gibalnih dejavnostih otrok in odraslih  

 

Človeški organizem potrebuje za učinkovito delovanje 30 minut zmerne gibalne dejavnosti, 

če se le da, vsak dan (Završnik in Pišot, 2005). Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 

navaja, da naj bi se otrok, starejši od dveh let, gibal najmanj eno uro dnevno, vse dni v tednu 

(Baznik Dvojmoč, 2015). Predšolski otrok naj bi vsakodnevno sodeloval v gibalnih 

dejavnosti, katerih namen je užitek otrok in druženje (Pendl Žalek, 2004). 

 

J. Zurc (2008) v svojem delu navaja, da je le slaba tretjina (34 %) evropskih in severno 

ameriških otrok dovolj gibalno dejavnih v primerjavi s priporočljivimi količinami dejavnosti, 

ki jim omogočajo normalen razvoj in ohranjanje njihovega zdravja. Ti podatki niso preveč 

vzpodbudni, zato omogočimo otrokom čim bolj raznolike, zanimive in poučne dejavnosti, v 

katerih bodo gibalno dejavni.  

 

Rezultati različnih študij, ki so bile opravljene v Sloveniji pred koncem drugega tisočletja, so 

pokazale, da se število gibalno dejavnih odraslih povečuje. Še vedno pa je zaznati prevlado 

gibalno dejavnih moških pred ženskami v razmerju 4 : 3. Na ukvarjanje z gibalnimi 

dejavnostmi v družini vpliva predvsem socialno-ekonomski status, saj si ljudje z nizkimi 

prihodki veliko težje zagotovijo potrebno opremo in pripomočke za gibalne dejavnosti kot 

dobro situirane družine (Zurc, 2008). 
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Kljub trendu naraščanja gibalnih dejavnosti med odraslimi v Sloveniji so v raziskavi 

»Gibalne/športne aktivnosti za zdravje 2001–2004«  ugotovili, da je zadostno gibalno dejavna 

le tretjina odraslih v starostnem razmiku 25–64 let, kamor se uvrščajo tudi starši predšolskih 

otrok. Če se osredinimo na omenjene podatke, ugotavljamo, da so starši slab vzor svojim 

otrokom, gibalna nedejavnost med odraslimi prebivalci pri nas tako postaja javnozdravstveni 

problem. Redno oz. občasno je gibalno dejavnih okrog 60 % odraslih Slovencev. Zaznavamo 

spremembe na področju osveščenosti o pomenu in učinku gibalnih dejavnosti. Glavni vzrok 

za gibalno nedejavnost odraslih je pomanjkanje časa (Zajec idr., 2010).  

 

Priporočljivo je, da smo redno vsakodnevno gibalno dejavni, kar tedensko predstavlja 5–6 ur. 

Gibalne dejavnosti naj bodo prilagojene posamezniku, njegovim zmožnostim (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

 

2.2.2 Vloga odraslih 

 

Odrasle osebe moramo pri pripravi gibalnih dejavnosti za otroke zagotoviti primerno okolje, v 

katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja, sprejemanja napak in neuspeha. Ob 

dejavnostih odrasli otroke spodbujamo, usmerjamo, jim pomagamo, svetujemo in z njimi 

sodelujemo. Otrokom ponudimo različne organizacijske metode, oblike dela in pripomočke, 

dejavnosti naj se med seboj razlikujejo po vsebini, trajanju, prostoru in vlogi odraslih. Otroke, 

ne glede na spol, enakovredno spodbujamo in vključujemo v različne gibalne dejavnosti, pri 

tem jih opazujemo, spremljamo njihov gibalni razvoj ter jim pomagamo, da zaznajo svoj 

lasten napredek. Pozornost namenimo vsem otrokom predvsem pa gibalno nadarjenim in 

gibalno manj spretnim. Z otroki se pogovarjamo o vzrokih in posledicah sprememb, ki se na 

telesu pojavljajo ob različnih dejavnostih (potenje, bitje srca, žeja, utrujenost) ter jih 

seznanjamo z načeli osebne higiene. V vsebino dejavnosti povezujemo tudi druga kurikularna 

področja – jezik, naravo, družbo, umetnost in matematiko, otrokom omogočajmo 

vsakodnevne gibalne dejavnosti, ki naj bodo organizirane tako, da je otrok čim bolj dejaven. 

Pri dejavnostih, ki jih otrokom ponujamo, moramo skrbeti za varnost otrok, hkrati pa tudi 

otroke navajati na lastno varnost (Kurikulum, 1999).  

 

Vse prepogosto pa odrasle osebe, ki otrokom organiziramo gibalne dejavnosti, v ospredje le-

teh postavljamo tekmovalnost (Pendl Žalek, 2004). Naloga odraslih je, da otrokom 

pripravimo gibalne dejavnosti na različne načine (poligon, delo po postajah), pri katerih 



Dolar, A. (2016). Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

12 

 

otrokom pomagamo, da zaznajo svoj napredek, ki ga doživljajo kot uspeh, ne glede na 

rezultate vrstnikov, saj tekmovalnost po Kurikulumu za vrtce ni priporočljiva. Pozorni 

moramo biti, da dejavnosti, ki jih ponudimo otrokom, vsebujejo raznolike izzive, ki otroke 

motivirajo in so primerne njihovi stopnji gibalnega razvoja in se skladajo z njihovimi 

gibalnimi potrebami (Kurikulum, 1999). 

 

2.2.2.1 Gibalna dejavnost in družina 

 

Družina je socialna skupina, v katero je otrok vključen ob rojstvu, njen glavni namen je 

socializacija otroka (Videmšek idr., 2001), ki vključuje otrokovo usvajanje kulture družbe, ki 

ji pripada, in strukturiranje njegove osebnosti (Mišigoj – Duraković, 2003).  

 

V predšolskem obdobju je otrok vključen v zgodnjo primarno socializacijo, v kateri otrok 

spoznava vzorce obnašanja staršev in drugih oseb iz socialnega okolja, v katerem živi, hkrati 

se uči jezika, različnih vrednot in norm družbe, ki ji pripada. Z vstopom otroka v šolo se 

socializacija ne konča, socializirajo in prilagajo se vse življenje (Mišigoj – Duraković, 2003). 

 

Družina otroku predstavlja prvi socialni sistem, kjer otrok živi ter s svojimi lastnostmi vpliva 

na otrokovo osebnost v vseh stopnjah njegovega razvoja. Starši otroku predstavljajo 

pomembne druge, ki mu določajo njegov svet, o katerem sam ne more odločati (Tušak idr., 

2003).  

 

Otroku družina predstavlja okolje, v katerem se uči vzgoje, učenja, delovnih navad ter 

pridobiva informacije o preživljanju prostega časa. Družine prosti čas preživljajo na različne 

načine: kot pogovor, počitek, igro, delo, razvedrilo ali gibalne dejavnosti. Od volje in 

zavedanj pomena gibalne dejavnosti staršev je odvisno, kako dejavna bo družina. Preživljanje 

prostega časa lahko združimo s športom, ob tem starši na otroke prenašajo pozitivne 

informacije o gibalni dejavnosti. Če otrok neko dejavnost izvaja skupaj s staršem, se počuti 

varnega, v teh dejavnostih rad sodeluje, predvsem pa uspešno izvaja naloge, ki jih brez 

pomoči staršev ne bi zmogel (Videmšek idr., 2001).   

 

Starši pospešujejo otrokov razvoj z načrtovanjem in omogočanjem gibalnih dejavnosti in s 

postavitvijo spodbujevalnega gibalno-igrajočega se okolja. Zavedati se morajo, da je odnos 

staršev do otroka in njegove gibalne dejavnosti pomembnejši kot kupovanje igrač in 
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vključitev otroka v organizirano vadbo (Zurc, 2008). Ob dejavnostih, ki jih starši izvajajo 

skupaj z otrokom, prenašajo red in disciplino v otrokov ritem življenja. Pri tem si pomagajo z 

različnimi spodbudami in izkušnjami. Vse to bo otroku v pomoč pri izbiri, kaj je za njegovo 

telo dobro in kaj ne ter pri oblikovanju njegove identitete (Zajec idr., 2010). 

 

Vsak od staršev naj bi prispeval svoj delež h gibalnemu razvoju otroka. Kaj bo otrok osvojil 

in »uporabljal«, pa je odvisno od nabora dejavnosti, ki mu jih bosta starša ponudila. Otrokom 

naj bodo starši dober vzor, predvsem naj bodo čim več aktivni skupaj z otrokom, saj bodo 

aktivni otroci zrasli v aktivne odrasle (Pendl Žalek, 2004).  

 

Starši imajo najpomembnejšo vlogo pri vzgoji svojih otrok. Pri tem je izredno pomemben 

način učenja. M. Videmšek in Pišot (2007) navajata pasiven in aktiven način učenja. Pri 

pasivnem načinu učenja je otrok opazovalec in poslušalec, pri aktivnem učenju pa starši 

otroka usmerjajo k odkrivanju novega znanja. Vsekakor se zavzemamo za aktiven način 

življenja, ki otrokom in tudi odraslim ponuja celostno učenje. 

 

M. Videmšek idr. (2001) v svoji knjigi navajajo, da se več kot polovica družin v Sloveniji ne 

ukvarja s športom. Posledice negativno športno naravnanih družin se kažejo v slabših gibalnih 

spodobnostih njihovih otrok. Rezultati številnih raziskav s področja gibanja kažejo, da so 

otroci gibalno dejavnih staršev tudi sami bolj gibalno dejavni. Tudi mi smo si v tem 

diplomskem delu postavili hipotezo – tisti starši, ki so bolj gibalno dejavni, imajo bolj dejavne 

otroke. Hipotezo bomo preverili s pomočjo anketnega vprašalnika o gibalnih dejavnostih 

predšolskih otrok in njihovih staršev.  

 

Različni avtorji, filozofi, pedagogi in drugi raziskovalci, ki so preučevali razvoj otrok, so našli 

veliko skupnih imenovalcev s področja motoričnega razvoja otrok. Trdijo, da gibanje, igra in 

usmerjene gibalne dejavnosti vplivajo na motoričen kot tudi na celosten razvoj otroka 

(Rajtmajer, 1990a).  

 

2.3 Zdrav življenjski slog 

 

Vedno več ljudi se zaveda pomembnosti zdravega življenjskega sloga, zato je izrednega 

pomena, da se osebe, ki smo v nenehni interakciji s predšolskim otrokom, le-tega zavedamo, 
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saj smo s svojim zgledom eden izmed koščkov mozaika pri oblikovanju otrokovega 

življenjskega sloga (Zajec idr., 2010).  

 

Življenjski slog se začne oblikovati v otroštvu. Osebe, ki so v interakciji z otrokom (starši, 

vzgojitelji), naj bi otroku posredovale pozitiven odnos do gibalnega (športnega) življenja in 

zdrave prehrane, saj nam omogočata normalno in zdravo življenje. Otrok prehranjevalne 

navade ponotranji do petega leta starosti in jih kasneje težko spremeni. Pri oblikovanju teh 

navad je vloga staršev in vzgojiteljev izredno pomembna (Lavrenčič, 2014).  

 

Zdrav življenjski slog je širok pojem, ki ga povezujemo z različnimi področji razvoja – 

telesnim, intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem (Videmšek in Pišot, 2007). 

Završnik in Pišot (2005) menita, da morajo starši, ki želijo, da njihovi otroci osvojijo zdrav 

življenjski slog, le-tega posredovati z lastnim zgledom in primeri, obenem pa morajo otroku 

zagotoviti izkušenjsko bogato okolje, ki ga tvorijo pozitivne spodbude, preko katerih 

posredno vplivajo na kasnejše odločitve njihovih otrok.  

 

Naloga staršev je, da skozi proces odraščanja otroku predstavijo zdrav sistem vrednot. Poleg 

staršev v procesu odraščanja otrok prihaja v stik z vrstniki in drugimi odraslimi osebami, ki z 

različnimi dejavniki (zgled, motivacija, vrednote) vplivajo na izbiro življenjskega sloga 

otroka (Lavrenčič, 2014).  

 

Poleg okolja na oblikovanje življenjskega sloga vplivata še dednost in lastna aktivnost. 

Zdrava prehrana in gibalna dejavnost sta ključna elementa zdravega življenjskega sloga. 

Življenjski slog se kaže v načinu dela, preživljanju prostega časa, izbiri prijateljev … (Zajec 

idr., 2010).  

 

Oblikovanje zdravega življenjskega sloga ni pomembno le za posameznika, marveč tudi za 

družbo kot celoto, saj se pozitivne posledice zdravega življenja kažejo na različnih področjih 

– zdravje, delovna uspešnost ipd. (Lavrenčič, 2014).  

 

Kljub želji, da otrok osvoji zdrav življenjski slog, vse pogosteje govorimo o pasivnem načinu 

življenja, ki je posledica tehnološkega napredka in pomanjkanja gibalne dejavnosti, posledice 

teh dveh dejavnikov se kažejo na našem fizičnem in psihičnem zdravju (Zajec idr., 2010).  
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Drugačen način življenja je poleg prednosti v naša življenja prinesel tudi slabosti, med 

katerimi najbolj izstopa pomanjkanje gibanja. Gibalna nedejavnost je v sodobnem svetu eden 

od najpogostejših dejavnikov za nastanek kroničnih bolezni (Pendal Žalek, 2004). 

 

Zaradi spremenjenega načina življenja je naše življenje v primerjavi s preteklostjo vse manj 

aktivno. Razviti svet nam ponuja vrsto pripomočkov in strojev, ki nam olajšujejo vsakdanje 

življenje, hkrati pa nas oddaljujejo od gibalne dejavnosti. To lahko ponazorimo s preprostim 

primerom: do bližnje trgovine se odpeljemo z avtomobilom, namesto stopnic v trgovini 

uporabljamo tekoče stopnice, stvari, ki jih bolj ali manj potrebujemo, nalagamo v velik 

nakupovalni voziček in jih z njim pripeljemo do avtomobila. Tako se s preprostimi opravili 

vse bolj oddaljujemo od aktivnega življenja. Način življenja, pri katerem različne gibalne 

aktivnosti vključujemo v vsakdanja opravila, imenujemo aktivno življenje. O aktivnem 

življenju govorimo, kadar hodimo, tečemo, plešemo, kolesarimo, delamo na vrtu, se igramo z 

otrokom ipd. (Pendal Žalek, 2004). Pozabimo na vsakdanje izgovore in uživajmo v 

vsakodnevnih dejavnostih in naredimo nekaj dobrega za svoje telo, saj je redna gibalna 

dejavnost najboljša preventiva za naše zdravje.  

 

V predmetu diplomskega dela smo preučevali različne termine, ki opisujejo gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok. Ugotovili smo, da vsi avtorji poudarjajo pomembnost gibalne 

dejavnosti za optimalen razvoj otrok. Termini niso poenoteni in se razprostirajo od športne 

vzgoje do gibalne dejavnosti. To pedagoškim delavcem predstavlja velike probleme, saj so 

pogostokrat v dvomih o ustreznosti in širini določenega pojma za opis gibalnih dejavnosti. Se 

pa ti avtorji strinjajo, da gibanje, igra in usmerjene gibalne dejavnosti vplivajo tako na 

motoričen kot tudi na celosten razvoj otroka.  

 

Menimo, da ni treba poenotiti uporabe terminov za predšolsko in šolsko obdobje, poenotenje 

bi bilo smiselno znotraj posameznega področja. Za predšolsko vzgojo naj bi se uporabljal 

pojem gibalna dejavnost, ker način dela v predšolskem obdobju temelji na različnih 

dejavnostih, ki so po področjih zapisana v Kurikulumu za vrtce, ki je podlaga za delo v vrtcih. 

Gibalne dejavnosti so zapisne v področju gibanje. Hkrati pa tudi zato, ker je gibanje osnovna 

otrokova potreba, ki jo najlažje in popolnoma nezavedno zadovoljuje s pomočjo dejavnosti, ki 

mu jih vzgojitelj ponudi na različne načine (Kurikulum za vrtce, 1999). V šolskem obdobju bi 

se gibalne dejavnosti imenovale šport, saj je šolski otrok, star 7–14 let, v fazi motoričnega 
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razvoja, ki jo imenujemo »športna« gibalna faza. V tej fazi otrok izpopolnjuje gibanja in jih 

nadgrajuje v zahtevnejše oblike gibanja (Cemič in Gregorc, 2012). 

 

Problem diplomskega dela je bil ugotoviti povezanost gibalnih dejavnosti predšolskih otrok in 

njihovih staršev. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotavljali, ali količina gibalne 

dejavnosti staršev vpliva na količino gibalnih dejavnosti njihovih otrok ter ali ima odnos 

staršev do gibanja večji vpliv na otroke kot njihova lastna dejavnost. Zanimalo nas je tudi, ali 

starši svojo gibalno dejavnost iz srednje šole ohranjajo še danes. 
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3 CILJI   

 

Skladno s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednja cilja:  

– raziskati pomen različnih terminov, ki jih strokovnjaki uporabljajo za gibalne 

dejavnosti in izbrati najustreznejšega za predšolsko obdobje; 

– analizirati vpliv različnih dejavnikov staršev na gibalne dejavnosti njihovih otrok.  

 

4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

– Zakaj je v predšolskem obdobju termin gibanje primernejši od termina gibalna/športna 

dejavnost?   

 

5 HIPOTEZE  

 

Skladno s cilji smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H 1: Tisti starši predšolskih otrok, ki so bolj gibalno dejavni, imajo bolj gibalno dejavne               

otroke.  

 

H 2: Tisti starši predšolskih otrok, ki so bili v srednji šoli še gibalno dejavni, so tudi v 

sedanjosti gibalno dejavni.  

 

H 3: Odnos staršev do gibanja ima večji vpliv na gibalno dejavnost njihovih otrok kot pa 

lastna dejavnost staršev.  

 

6 METODA DELA  

 

6.1 Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 
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6.2 Vzorec anketirancev 

 

Vzorec anketirancev je bil nenamenski. Vanj smo vključili 149 staršev predšolskih otrok, 

starih 1–6 let, iz treh gorenjskih vrtcev, in sicer iz Vrtca pri Osnovni šoli Žirovnica, Vrtca 

Bled in Vrtca Radovljica. Od 149 staršev, ki so izpolnjevali anketo, je bilo 116 žensk (77,9 

%) in 33 moških (22,1 %), starih 22–52 let, s povprečno starostjo 34,1 let. Največ 

anketirancev je imelo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo (62,4 %), sledili so 

starši s srednješolsko izobrazbo (24,9 %), nato starši z magisterijem ali doktoratom (11,4 %) 

ter starši z osnovnošolsko izobrazbo (1,3 %).  

 

6.3 Vzorec spremenljivk  

 

Vzorec spremenljivk predstavlja anketni vprašalnik, namenjen staršem in njihovim otrokom, 

na katerega so odgovarjali starši. Anketni vprašalnik smo povzeli po diplomskih delih 

Hudelja, (2014) in Mohorič, (2012). Vprašalnik je vseboval sedemnajst vprašanj, ki so bila 

razdeljena v dva dela. Prvi del je sestavljalo trinajst vprašanj, ki so bila namenjena staršem 

otrok in so se navezovala na njihove gibalne dejavnosti; drugi del je vseboval štiri vprašanja, 

ki so se nanašala na gibalne dejavnosti otrok. 

 

6.4 Način postopka zbiranja podatkov 

 

Anketni vprašalnik so izpolnjevali starši otrok, ki obiskujejo Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica, 

Vrtec Bled in Vrtec Radovljica. Ob razdelitvi anketnih vprašalnikov sem staršem podala 

kratka navodila za izpolnjevanje vprašalnika. Zbiranje podatkov je potekalo v aprilu in maju 

2015.  

 

6.5 Metoda obdelave podatkov  

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for social Scienses 

inc. Chicago). S podprogramom FREQUENCIS smo izračunali frekvence posameznih 

odgovorov v anketnih vprašanjih. Na številčnih spremenljivkah smo uporabili 

DESCRIPTIVES (opisna statistika) in CORRELATION (analiza povezave med 

spremenljivkami). Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p ˂ 

0,05).  
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7 REZULTATI  

 

7. 1 Rezultati raziskovalnega vprašanja 

 

– Zakaj je v predšolskem obdobju termin gibanje primernejši od termina gibalna/športna 

dejavnost?   

 

V strokovni literaturi za opis gibalnih dejavnosti predšolskih otrok najpogosteje uporabljajo 

termin gibalna/športna dejavnost.  

 

Završnik in Pišot (2005) gibalno/športno dejavnost opredelita kot individualno ali skupinsko 

gibalno in/ali športno dejavnost v prostem času, v šoli in pri delu. Pravita, da je namenska 

gibalna/športna dejavnost, ki izboljšuje posameznikove gibalne učinkovitosti, njegovo 

zdravje, splošno počutje in pripravljenost. 

 

S to trditvijo se strinjamo. Menimo, da je zaradi drugačnega poučevanja v predšolskem 

obdobju potrebno spremeniti način poučevanja. Sprememba termina je prvi korak pri 

spremembi poučevanja. Poleg načrtovanega poučevanja na razvoj pomembno vplivajo tudi 

nenačrtovane gibalne dejavnosti otrok, saj je potreba po gibanju osnovna otrokova potreba, ki 

jo zadovoljuje tako s spontanimi kot tudi načrtovanimi dejavnostmi. Potrebo po gibalnih 

dejavnostih pri otrocih izzove okolica (raznolikost terena, ovire in predmeti) ter odrasli, starši 

otrok kot tudi vzgojitelji.  

 

J. Zajec idr. (2010) navajajo, da zaradi značilnosti otrokovega razvoja ne moremo dejavnosti 

otrok, pri katerih otroci opravljajo različne gibalne naloge, ločevati na gibalne in športne 

dejavnosti.   

 

Gibalna faza, v kateri je predšolski otrok, se imenuje temeljna (fundamentalna) gibalna faza. 

To je faza, ki otroka spremlja preko celotnega predšolskega obdobja in je razdeljena na tri 

stopnje (začetna stopnja, osnovna stopnja ter zrela stopnja). V obdobju temeljne gibalne faze 

so otroci »aktivni raziskovalci svojih gibalnih zmožnosti« (Cemič in Gregorc, 2012, str. 33). 

Med temeljna gibanja spadajo vse človekove dejavnosti, predšolski otrok ta gibanja spoznava 

in jih preko svojih izkušenj nadgrajuje. Ključni elementi, ki se jih otrok nauči v temeljni 
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gibalni fazi, so: kako se zadrži želeni telesni položaj, kako lahko odda ali sprejme silo, uči se 

pravega zaporedja ter ritma pri najbolj osnovnih gibanjih. Temeljni gibalni fazi sledi športna 

gibalna faza, pri kateri se temeljna gibanja izpopolnjujejo in nadgrajujejo (Cemič in Gregorc, 

2012).  

 

Poleg osnovnih gibalnih vzorcev, ki jih otrok pridobi v temeljni gibalni fazi, otrok v 

predšolskem obdobju spoznava tudi posamezne elemente različnih športov (kolesarjenje, 

rolanje, drsanje).  

 

V našem diplomskem delu za opis različnih dejavnosti, tako gibalnih kot tudi športnih, 

uporabljamo termin gibalna dejavnost, ki se nam v naboru različnih terminov, ki smo jih 

spoznali v tem diplomskem delu, zdi najprimernejši. Širina pojma združuje naravne oblike 

gibanja ter posamezne elemente različnih športnih zvrsti, ki jih otrok spoznava z 

raziskovanjem gibanja. Pri tem ni bistvena pravilna izvedba posameznega giba, ampak je 

bistvena otrokova potreba po gibanju. 

 

Zavedamo se, da moramo katerokoli gibalno dejavnost, ki jo pripravljamo za predšolske 

otroke, načrtovati sistematično (od lažjega h težjemu, od znanega k neznanemu). Pri tem 

moramo upoštevati značilnosti otrokovega razvoja, najpomembnejše pa se nam zdi, da so 

dejavnosti raznolike, za otroke privlačne in omogočajo otrokom pozitivne gibalne izkušnje.  

 

V predšolskem obdobju otrok gibanje potrebuje. Zadovoljuje ga preko različnih gibalnih 

dejavnosti. Vzgojiteljeva naloga je, da načrtuje dejavnosti tako, da jih otrok rešuje sam, na 

način, ki je njemu lasten in če se le da, s pomočjo igre. V raznolikih gibalnih dejavnostih, ki 

mu jih ponudijo odrasle osebe (starši in vzgojitelji), se spoznava tudi z elementi različnih 

športov, ki jih nato nadgrajuje in izpopolnjuje v »športni« gibalni fazi.  
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7. 2. Splošni podatki ankete 

 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika.  

 

Tabela 1: Razlogi za gibalno dejavnost staršev. 

 Število Odstotek 

Boljše počutje 120 53,8 

Vzdrževanje telesne 

kondicije 

88 39,5 

Nasvet zdravnika 4 1,8 

Nisem gibalno dejaven/a 5 2,2 

Drugo 6 2,7 

 

Starši predšolskih otrok so v anketnem vprašalniku, zakaj so gibalno dejavni, lahko obkrožili 

več odgovorov – zaradi boljšega počutja, vzdrževanja telesne kondicije, nasveta zdravnika, 

nisem športno dejaven/-a ali drugo. Kot najpogostejši razlog za gibalno dejavnost so navedli 

boljše počutje (53,8 %), sledi vzdrževanje telesne kondicije (39,5 %), drugo (2,7 %), nisem 

gibalno dejaven/-a (2,2 %) in nasvet zdravnika (1,8 %). Rezultati kažejo, da je večina staršev 

gibalno dejavnih in se zavedajo pozitivnih učinkov gibanja, pet staršev (3,3 %) je odgovorilo, 

da niso gibalno dejavni.  

 

Tabela 2: Mnenje staršev o pomembnosti gibalne dejavnosti za otroke.  

 Število Odstotek 

Srednje pomembno 9 6 

Zelo pomembno 78 52,4 

Izjemno pomembno 62 41,6 

 

Pri tem vprašanju so starši na 5-stopenjski lestvici obkrožili en odgovor. Zanimalo nas je, 

kako pomembno se jim zdi, da je njihov otrok gibalno dejaven – ni pomembno, manj 

pomembno, srednje pomembno, zelo pomembno, izjemno pomembno. Nekaj staršev je 

odgovorilo, da se jim zdi gibalna dejavnost njihovih otrok srednje pomembna (6 %). Dobra 

polovica staršev (52,4 %) meni, da je gibalna dejavnost njihovih otrok zelo pomembna, 

ostalim staršem (41,6 %)  pa se zdi gibalna dejavnost njihovih otrok izredno pomembna. 
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Tabela 3: Mnenje staršev o pomembnosti gibalne dejavnosti za zdravje in razvoj njihovega 

otroka. 

 Število Odstotek 

Srednje pomembno 1 0,7 

Zelo pomembno 22 14,7 

Izjemno pomembno 126 84,6 

 

Večina staršev meni, da imajo gibalne dejavnosti njihovih otrok pomemben vpliv na zdravje 

in razvoj otrok. Glavnina staršev (84,6 %) meni, da gibalne dejavnosti izredno pomembno 

vplivajo na zdravje in razvoj njihovih otrok, ostali (14,7 %) menijo, da gibalne dejavnosti zelo 

pomembno vplivajo na zdravje in razvoj njihovih otrok. Le en starš (0,7 %) je izbral odgovor, 

da gibalne dejavnosti srednje pomembno vplivajo na zdravje in razvoj njegovega otroka. 

 

Tabela 4: Zgled staršev pri gibalnih dejavnostih njihovih otrok. 

 Število Odstotek 

Otroku predstavljam dober 

zgled pri gibalnih 

dejavnostih 

113 75,8 

Otroku ne predstavljam 

dobrega zgleda pri gibalnih 

dejavnostih 

36 24,2 

 

Iz tabele razberemo, da tri četrtine staršev (75,8 %) meni, da so dober zgled svojim otrokom 

pri gibalnih dejavnostih. Ostali starši (24,2 %) pa menijo, da svojim otrokom ne predstavljajo 

dobrega zgleda pri gibalnih dejavnosti. Slednji podatek se nam zdi zanimiv, saj je le pet 

staršev (3,3 %) v tabeli 1: Razlogi za gibalno dejavnost staršev, izbralo odgovor, da niso 

gibalno dejavni. 

 

 

 

 

 

 

 



Dolar, A. (2016). Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

23 

 

Tabela 5: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro gibalnih dejavnosti predšolskih otrok. 

 Število Odstotek 

Odnos staršev do gibanja 5 3,3 

Zgled staršev 45 30,2 

Posredovanje pozitivnih 

sporočil o gibanju 

5 3,3 

Sprostitev, igra, užitek, 

druženje z vrstniki 

94 63,2 

 

Starši so najpogostejši dejavnik, ki vpliva na sodelovanje njihovih otrok pri gibalnih 

dejavnostih, navedli sprostitev, igro, užitek in druženje z vrstniki (63,1 %), sledi zgled staršev 

(30,2 %) ter odnos staršev do gibanja in posredovanje pozitivnih sporočil o gibanju (3,3 %).  

 

7. 3 Rezultati hipotez 

 

H 1: Tisti starši predšolskih otrok, ki so bolj gibalno dejavni, imajo bolj gibalno dejavne 

otroke.  

 

Tabela 6: Gibalna dejavnost predšolskih otrok v različnih obdobjih. 

 Vrednost [min/dan] Standardni odklon [min/dan] 

Povprečje otroci 101,24 59,257 

Med tednom otroci 77,72 51,676 

Med vikendom otroci 107,44 63,850 

Počitnice otroci 118,59 118,59 

 

Tabela 7: Gibalna dejavnost staršev predšolskih otrok v različnih obdobjih. 

 Vrednost [min/dan] Standardni odklon [min/dan] 

Povprečje starši   117,85 67,371 

Med tednom starši 176,85 114,911 

Med vikendom starši 82,00 51,566 

Počitnice starši 94,67 57,617 
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Tabela 8: Povezanost med gibalnimi dejavnostmi predšolskih otrok in njihovih staršev. 

  Dejavnosti starši Dejavnosti otroci 

Dejavnosti otroci Pearsonov koeficient -0,029 1 

 Tveganje (sig. 2- 

tailed) 

0,723  

Dejavnosti starši Pearsonov koeficient 1 -0,029 

 Tveganje (sig. 2-

tailed) 

 0,723 

  

Z zgornjim preizkusom smo preverjali povezanost med gibalnimi dejavnostmi predšolskih 

otrok in njihovih staršev. Rezultati so pokazali (p= -0,029), da ni nujno, da imajo bolj gibalno 

dejavni starši bolj gibalno dejavne otroke. Hipotezo 1, ki trdi, da imajo tisti starši predšolskih 

otrok, ki so bolj gibalno dejavni, bolj gibalno dejavne otroke, zavržemo s 5 % tveganjem. 

 

H 2: Tisti starši predšolskih otrok, ki so bili v srednji šoli še gibalno dejavni, so tudi v 

sedanjosti gibalno dejavni.  

 

Tabela 9: Povprečne vrednosti in standardni odklon za gibalne dejavnosti staršev predšolskih 

otrok v obdobju srednje šole in danes. 

 

Starši so na lestvici (1 = nikoli, 2 = redko (nekajkrat mesečno), 3 = občasno (1-krat tedensko), 

4 = pogosto (2–3-krat tedensko), 5 = zelo pogosto (vsak dan)) izbrali en možen odgovor, in 

sicer koliko so/so bili dejavni v obdobju srednje šole in danes.  

 

 

 

 

 

 

 

 Vrednost Standardni odklon 

Srednja šola 3,65 0,992 

Danes 3,61 0,844 
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Tabela 10: Povezava gibalnih dejavnosti staršev v različnih življenjskih obdobjih. 

  Srednja šola Danes 

Srednja šola Pearsonov koeficient 1 0,336 

 Tveganje (sig. 2-

tailed) 

  0,000 

Danes Pearsonov koeficient 0,336 1 

 Tveganje (sig. 2-

tailed) 

0,000  

 

Predvidevali smo da so tisti starši predšolskih otrok, ki so bili v srednji šoli bolj gibalno 

dejavni, tudi v sedanjosti bolj gibalno dejavni. Preizkus povezanosti (Pearsonov koefecient 

korelacije) je pokazal statistično povezanost obeh spremenljivk. Vrednost koeficienta 

korelacije znaša 0,336 in je pozitivna ter statistično pomembna. Hipotezo, ki trdi, da so tisti 

starši predšolskih otrok, ki so bili v srednji šoli še gibalno dejavni, tudi v sedanjosti gibalno 

dejavni, na podlagi dobljenih rezultatov potrjujemo. 

 

H 3: Odnos staršev do gibanja ima večji vpliv na dejavnost njihovih otrok kot pa lastna 

dejavnost staršev.  

 

Tabela 11: Povezanost med gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih otrok in njihovim 

odnosom do gibanja. 

  Gibalne dejavnosti 

staršev 

Odnos do gibanja 

starši 

Gibalne dejavnosti 

staršev 

Spearmanov 

koeficient 

1 0,336 

 Tveganje (sig. 2- 

tailed) 

 0 

Odnos do gibanja 

starši 

Spearmanov 

koeficient 

0,336 1 

 Tveganje (sig. 2- 

tailed) 

0  

 

 

 

 



Dolar, A. (2016). Gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Diplomsko delo, Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

26 

 

Tabela 12: Povezanost med gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih otrok in gibalnimi 

dejavnostmi njihovih otrok. 

  Gibalne dejavnosti 

staršev 

Gibalne dejavnosti 

otrok 

Gibalne dejavnosti 

staršev 

Spearmanov 

koeficient 

1 0,188 

 Tveganje (sig. 2- 

tailed) 

 0,021 

Gibalne dejavnosti 

otrok 

Spearmanov 

koeficient 

0,188 1 

 Tveganje (sig. 2- 

tailed) 

0,021  

 

S preizkusom povezanosti (Spearmanov koefecient korelacije) smo preverjali povezanost med 

gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih otrok in njihovim odnosom do gibanja in 

povezanost med gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih otrok in gibalnimi dejavnostmi 

njihovih otrok. Rezultati so pokazali, da obstaja povezanost med gibalnimi dejavnostmi 

staršev predšolskih otrok z njihovim odnosom do gibanja in z gibalnimi dejavnostmi 

predšolskih otrok. Močnejša je korelacija med gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih 

otrok z njihovim odnosom do gibanja. Korelacija znaša (p=0,036), je pozitivna in statistično 

pomembna. Korelacija med gibalnimi dejavnostmi staršev predšolskih otrok in gibalnimi 

dejavnostmi njihovih otrok znaša p=0,018. Hipotezo, ki trdi, da ima odnos staršev do gibanja 

večji vpliv na dejavnost njihovih otrok kot pa lastna dejavnost staršev, na podlagi dobljenih 

rezultatov potrjujemo.  
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8 RAZPRAVA  

 

Z diplomskim delom smo želeli analizirati gibalno dejavnost predšolskih otrok in njihovih 

staršev ter ugotoviti morebitne povezave med gibalnimi navadami staršev in njihovih otrok.  

 

Vzorec je zajemal 149 staršev otrok, starih 1–6 let, iz vrtcev Žirovnica, Bled in Radovljica. 

Starši so izpolnjevali anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del vprašanj se 

je navezoval na gibalne dejavnosti staršev, drugi del vprašanj pa se je navezoval na gibalne 

dejavnosti njihovih otrok. Na vprašalnik so v večini odgovarjale matere otrok (80 %), večina 

staršev je bila visoko izobraženih.   

 

Rezultati naše ankete so pokazali, da so predšolski otroci in njihovi starši dovolj gibalno 

dejavni glede na priporočene smernice. Strong (2005) priporoča vsaj eno uro zmerno 

intenzivne gibalne dejavnosti za predšolske otroke. Ugotovili smo, da so tako otroci kot tudi 

starši najmanj gibalno dejavni med tednom in največ med počitnicami. Sklepamo, da se 

količina gibalnih dejavnosti premo sorazmerno povečuje s količino prostega časa (več 

prostega časa  več gibalnih dejavnosti).  

 

Strel in Štihec (1991 v Videmšek idr., 2001) sta v svoji raziskavi dobila drugačne rezultate 

kot mi. Ugotovila sta, da se pri otrocih in njihovih starših v času počitnic zmanjša količina 

gibalnih dejavnosti. 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da so starši predšolskih otrok med tednom gibalno dejavni skoraj tri 

ure dnevno, zato sklepamo, da ta številka predstavlja količino gibalnih dejavnosti preko 

celega tedna. To predstavlja približno 35 minut gibalne dejavnosti dnevno, kar je v okviru 

priporočljivih smernic na gibalnem področju za odrasle, stare 25–64 let. Za bolj realne 

rezultate bi morali izvesti obsežnejše spremljanje gibalnih dejavnosti staršev v določenem 

časovnem obdobju.  

 

Skoraj 70 % staršev je bilo v obdobju mladostništva (osnovna in srednja šola) vsaj dvakrat 

tedensko gibalno dejavnih, danes pa je vsaj dvakrat tedensko gibalno dejavnih skoraj 60 % 

anketiranih staršev. Glede na dobljene podatke predvidevamo, da so ti starši pozitiven odnos 

do gibanja pridobili že v obdobju mladostništva in ga vzdržujejo še danes. S predstavljenimi 
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podatki smo potrdili našo drugo hipotezo (H2) – tisti starši predšolskih otrok, ki so bili v 

srednji šoli še gibalno dejavni, so tudi v sedanjosti gibalno dejavni.  

 

Številni avtorji so v raziskavah ugotovili, da otroci zdrav odnos do gibanja oblikujejo do 12. 

leta. Odnos do gibanja otroci ponotranijo, kar pomeni, da ti otroci zrastejo v mladostnike in 

odrasle, ki jim gibalne dejavnosti zapolnjujejo njihov vsakdan (Bratina, 2011). 

 

Ugotovili smo, da ima večina staršev ozaveščen pomen o gibalni dejavnosti, kljub temu pa je 

10 % staršev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, odgovorilo, da sploh niso gibalno dejavni ali 

pa so redko gibalno dejavni. Ob vseh priporočilih o pomenu gibanja in zdravega življenjskega 

sloga se nam odstotek nedejavnih staršev zdi visok. Predvsem zato, ker nas skrbi, da svojo 

gibalno nedejavnost prenašajo tudi na svoje otroke in jim tako posredujejo negativen zgled.  

 

Tudi J. Zajec idr. (2010) povzemajo Silo (2007) in pravijo, da je v Sloveniji občasno do redno 

gibalno/športno dejavnih 58,4 % Slovenk in Slovencev, ter da je v zadnjem obdobju prišlo do 

povečanja gibalne/športne dejavnosti. Ti podatki se povsem skladajo z našimi rezultati. Glede 

na vzorec, ki smo ga zajeli, se nam zdijo podatki primerljivi z drugimi raziskavami.  

 

Življenjski slogi odraslih in otrok so v veliki večini med seboj prepleteni, saj otrok začne svoj 

življenjski slog oblikovati v obdobju otroštva – v veliki meri ga povzame kar od staršev. Zato 

smo v naši prvi hipotezi preverjali gibalno povezanost staršev in njihovih otrok.  

 

Zastavljena hipoteza (H1) se je glasila – tisti starši predšolskih otrok, ki so bolj gibalno 

dejavni, imajo bolj gibalno dejavne otroke. To hipotezo smo preverjali s Pearsonovom 

koeficientom povezanosti. Ugotovili smo, da količina časa, ki ga za gibalne dejavnosti 

namenijo starši, ni statistično povezana s časom, ki ga za takšne dejavnosti namenijo otroci. 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo hipotezo zavrnili.  

 

Različni avtorji pa so ob podobnih raziskavah prišli do drugačnih ugotovitev. J. Zajec idr. 

(2010) so v svoji raziskavi o Povezanosti gibalne/športne dejavnosti predšolskih otrok in 

njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja ugotovili statistično 

pomembno povezanost med gibalno/športno dejavnostjo predšolskih otrok in njihovih staršev. 

Ugotovil so, da so otroci staršev, ki se več ukvarjajo z gibalnimi/športnimi dejavnostmi, tudi 

sami bolj gibalno dejavni.  
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Družinsko okolje otroku predstavlja zgled pri oblikovanju pozitivne ali negativne 

naravnanosti do gibalnih dejavnosti. Otrok je dober opazovalec, ki povzema vedenja staršev. 

Poleg družine ima pri oblikovanju gibalnih navad pomembno vlogo tudi okolje, v katerem 

otrok živi (Bratina, 2011).  

 

Starši naj bi bili svojim otrokom dober zgled zdravega in aktivnega življenja, saj so prav oni 

največji zgled svojim otrokom pri oblikovanju njihovega življenjskega sloga. To trditev smo 

preverjali v naši tretji hipotezi (H3) – odnos staršev do gibanja ima večji vpliv na gibalno 

dejavnost njihovih otrok kot pa lastna dejavnost staršev.  

 

»Za otroke je zgled staršev nedvomno zelo pomemben in koristen, veliko bolj kot le nasveti, 

kako pomembna je športna aktivnost in kako škodljivo je neskončno igranje računalniških 

videoigric ali posedanje pred televizorjem« (Videmšek idr., 2001). 

 

Zgornji citat v našem primeru ne drži, saj smo na zajetem vzorcu staršev, ki so izpolnjevali 

anketni vprašalnik ugotovili, da starši menijo, da je bolj pomemben njihov odnos do gibanja 

kot pa lastna dejavnost. Hipotezo smo potrdili. Starši na izbiro gibalnih dejavnosti svojih 

otrok ne vplivajo samo preko njihovih prepričanj, temveč vplivajo tudi z zgledom. Predšolski 

otrok lahko razume, da so gibalne dejavnosti izredno pomembne za njegovo zdravje in 

optimalen razvoj. Težje pa postane gibalno dejaven samo zaradi nasvetov staršev, ki niso 

gibalno dejavni. Zagovarjamo, da so starši tiste osebe v otrokovem življenju, od katerih otrok 

črpa največ znanja. Zgled staršev pri gibalnih dejavnostih naj ima prednost pred njihovim 

odnosom do gibanja. Življenje in vzgoja otrok v 21. stoletju, stoletju sodobnih tehnologij in 

sedečega načina življenja, je večini staršev izziv. Starši otroka lažje nadzorujejo ob gledanju 

risanke, igranju igrice, ker je otrok takrat pasiven; v gibalnih dejavnostih, kjer otrok raziskuje 

svoje telo, okolje, pa je aktiven.  

 

O pomenu gibanja se otrok začne učiti ob rojstvu v okolju, v katerem živi, v prvi vrsti od 

staršev. Za otrokov razvoj so izredno pomembne izkušnje, ki jih pridobi preko gibanja. 

Gibalne dejavnosti v okviru družine pripomorejo k oblikovanju zdravega življenjskega sloga 

družine in otroka.  
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9 ZAKLJUČEK  

 

Namen diplomskega dela je bil preučiti gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih 

staršev ter raziskati moč različnih vplivov na pogostost izvajanja gibalne dejavnosti otrok. 

Zanimalo nas je predvsem, koliko časa dnevno v različnih obdobjih (teden, vikend, počitnice) 

so gibalno dejavni otroci in njihovi starši, ali imajo gibalno bolj dejavni starši bolj gibalno 

dejavne otroke, ter kakšen je vpliv staršev pri izbiri gibalnih dejavnosti njihovih otrok. 

 

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali starši otrok. 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for social 

Scienses inc. Chicago). Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p 

˂ 0,05).  

 

Glede na priporočljive smernice o gibalnih dejavnostih za otroke in starše lahko rečemo, da so 

otroci in njihovi starši, ki so sodelovali v naši anketi, v povprečju dovolj gibalno dejavni. 

Otroci so v povprečju gibalno dejavni okrog sto minut dnevno (odstopanje med najvišjo in 

najnižjo ravnjo je približno šestdeset minut). Starši so še malenkost bolj gibalno dejavni. 

Gibalno dejavni so nekaj manj kot sto dvajset minut dnevno, odstopanja so podobna kot pri 

otrocih. Starši imajo vse bolj ozaveščen pomen o gibalnih dejavnostih in zdravem 

življenjskem slogu, ki ga na podlagi rezultatov o gibalni dejavnosti otrok in njihovih staršev, 

prenašajo tudi na svoje otroke. Kljub temu da po mnenju staršev na gibalno dejavnost 

njihovih otrok bolj vplivajo njihova prepričanja o gibanju kot pa njihov lastni zgled, lahko 

rečemo, da so starši svojim otrokom dober zgled pri izbiri gibalnih dejavnosti.  

 

Ravno zgled staršev je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na gibalno 

udejstvovanje predšolskih otrok. Otrok povzema navade, prepričanja in znanja od svojih 

staršev. Predšolsko obdobje je obdobje intenzivnega razvoja na različnih področjih. S 

pomočjo gibanja otrok ne napreduje zgolj na gibalnem področju, temveč raste tudi na 

osebnostnem, čustvenem, intelektualnem in socialnem področju razvoja. V različnih gibalnih 

dejavnostih otrok spoznava sebe in okolje, v katerem živi, hkrati pa pridobiva gibalne 

izkušnje, ki so podlaga za osvojitev gibalnih vzorcev. Predšolskim otrokom moramo odrasle 

osebe, vzgojitelji in starši, zagotoviti raznolike dejavnosti, katerih glavni namen je 

pridobivanje različnih gibalnih izkušenj.  
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Zgled staršev na otroke ne vpliva zgolj pri izbiri gibalnih dejavnosti, marveč vpliva tudi pri 

oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Lahko bi rekli, da gre za povezana dejavnika. 

Zdrav življenjski slog otrok oblikuje v okolju, ki je pozitivno naravnan do gibalnih dejavnosti 

ter zdrave prehrane. Tako zavedanja o pomenu gibalnih dejavnosti in zdravem življenjskem 

slogu otrok osvoji v predšolskem obdobju in so temelj za kasnejša obdobja njegovega 

življenja.  

 

Zavzemamo se, da bi bilo čim več družin s predšolskimi otroki gibalno dejavnih, saj je 

gibanje eden najpomembnejših dejavnikov otrokovega razvoja. Z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi v obliki iger ne zadovoljimo zgolj primarnih otrokovih potreb, temveč tudi 

gradimo otrokovo zavedanje o zdravem življenjskem slogu. Družina naj otroku nudi oporo, 

zaupanje in skrb za njegovo prihodnost.  

 

V diplomskem delu smo analizirali gibalne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. 

Rezultati kažejo, da so starši in njihovi otroci, ki smo jih vključili v anketo, dovolj gibalno 

dejavni glede na priporočene smernice. Spoznali smo, da se zdrav življenjski slog oblikuje v 

zgodnjem otroštvu in se v veliki večini ohrani tudi v odrasli dobi. Z anketo smo ugotovili, da 

zgled staršev ni glavni razlog za sodelovanje predšolskih otrok v gibalnih dejavnostih, temveč 

so pomembna prepričanja staršev glede gibalne dejavnosti. Starši s svojim zgledom hote ali 

nehote prenašajo svoje znanje in prepričanja na otroke.  
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani starši, 

sem Ana Dolar, absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer Predšolska 

vzgoja. Pod mentorstvom doc. dr. Jere Gregorc pišem diplomsko nalogo z naslovom Gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in 

odgovorite na spodnja vprašanja. Vprašalnik je anonimen, Vaše odgovore bom uporabila 

zgolj v raziskovalne namene. Za sodelovanje in odgovore se Vam vnaprej zahvaljujem in Vas 

lepo pozdravljam! 

 

Ana Dolar 

 

I. DEL: 

1. Spol: M  Ž 2. Starost: _____ let  

3. Stopnja izobrazbe:  

a) osnovna šola,  

b) srednja šola,  

c) visoka šola,  

d) magisterij ali doktorat 

 

4. Na spodnji tabeli obkrožite, koliko ste bili vi gibalno dejavni v različnih obdobjih. 

Legenda: 1 = nikoli, 2 = redko (nekajkrat mesečno), 3 = občasno (1-krat tedensko),  

         4 = pogosto (2–3-krat tedensko)  5 = zelo pogosto (vsak dan)  

Obdobje: Pogostost gibalne dejavnosti : 

Predšolsko obdobje (1–6 let) 1 2 3 4 5 

Obdobje osnovne šole (7–15 let) 1 2 3 4 5 

Obdobje srednje šole (16–19 let) 1 2 3 4 5 

Danes 1 2 3 4 5 

 

5. V spodnjo tabelo vpišite, koliko časa (minut) dnevno ste gibalno dejavni med tednom, 

vikendom in med počitnicami, v različnih obdobjih leta. Prosim, upoštevajte 

dejavnosti, ki so pogojene z letnim časom (zima − smučanje, poletje − plavanje itd.).  

Teden/letni čas  Pomlad Poletje Jesen Zima 

Med tednom min/dan min/dan min/dan min/dan 

Med vikendom min/dan min/dan min/dan min/dan 

Med počitnicami min/dan min/dan min/dan min/dan 

 

6. Športno dejavni ste zaradi:  

a) boljšega počutja, 

b) vzdrževanja telesne kondicije, 

c) nasveta zdravnika,  

d) nisem športno dejaven/-a 

e) drugo:__________________ 

 

 

7. Spodaj  obkrožite, kako pomembno se vam zdi, da je vaš otrok gibalno dejaven?  

1  = ni pomembno 2 = manj pomembno  3 = srednje pomembno  4= zelo pomembno 5 = 

izjemno pomembno  
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8. Na spodnji lestvici obkrožite, kako pomembna se vam zdi gibalna dejavnost za 

zdravje in razvoj vašega otroka.  Legenda: 1 = gibalna dejavnost otroku ne koristi, 5 = 

gibanje je zelo koristno  

1  2  3  4  5 

 

9. Kateri izmed dejavnikov po vašem mnenju najbolj vpliva na dejavnost  vaših otrok? 

(obkrožite le 1 odgovor). 

a) vaš odnos do gibanja (gibanje se vam zdi pomembno, vendar nimate časa za gibalno 

dejavnost), 

b) vaša gibalna dejavnost (zgled staršev), 

c) posredovanje pozitivnih sporočil o gibanju otroku (zakaj je gibanje koristno itd.), 

d) sprostitev, užitek, igra, druženje z vrstniki  

 

10. Kako pomembno od 1 do 5 menite, da vaš odnos do gibanja vpliva na vašega 

otroka? 
1 = sploh se ne strinjam  

2 = se ne strinjam  

3 = niti se ne strinjam niti se strinjam  

4 = se strinjam  

5 = se popolnoma strinjam 

 

 

11. Gibanje: (obkrožite le 1 odgovor) 

a) bistveno z gibanjem ne morete vplivati ne na zdravje ne na  počutje, zato niste gibalno 

aktivni, 

b) zavedate se pomena gibanja, vendar vseeno niste gibalno aktivni, 

c) izboljšuje vaše počutje, vendar ste zaradi pomanjkanja časa premalo aktivni, 

d) gibanje je spremljevalec vašega življenja (gibalno dejavni ste 3–4-krat tedensko) 

 

12.  Ali menite, da ste dober vzor otroku v gibalnih dejavnostih? DA   NE 

 

13.  Koliko minut dnevno naj bi bil po vašem mnenju otrok gibalno dejaven? ___min  

 

II. DEL: 

1. Spol otroka:   M Ž  

 

2. Starost otroka: ____ let ____ mes.  

3. Spodaj obkrožite  koliko je vaš otrok gibalno dejaven.  

Legenda: 1 = nikoli, 2 = redko (nekajkrat mesečno), 3 = občasno (1-krat tedensko),  

          4 = pogosto (2–3-krat tedensko)  5 = zelo pogosto (vsak dan)  

1  2  3  4  5 

 

 

4. V spodnjo tabelo vpišite, koliko časa (minut) dnevno je vaš otrok gibalno dejaven 

med tednom, vikendom in med počitnicami, v različnih obdobjih leta. Prosim, 

upoštevajte dejavnosti, ki so pogojene z letnim časom (zima − smučanje, poletje − 

plavanje itd.). 

Teden/letni čas  Pomlad Poletje Jesen Zima 

Med tednom min/dan min/dan min/dan min/dan 

Med vikendom min/dan min/dan min/dan min/dan 

Med počitnicami min/dan min/dan min/dan min/dan 
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