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POVZETEK
Plavanje je eno izmed osnovnih oblik gibanja v vodi in je njegovo znanje verjetno enako
pomembno kot hoja po kopnem. Predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami,
ki mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini in pod njo, predvsem pa
ohranjanje glave nad njo. Zgodnji stik z vodo je za otroka zelo pomemben, saj le tako vodo
spozna kot okolje v katerem je sproščen, svoboden in se ne počuti ogroženega.
Plavanje je gibalna dejavnost, ki celovito in harmonično oblikuje rast in razvoj telesa. Z
različnimi gibalnimi dejavnostmi prilagajanja na vodo vplivamo na

razvoj motoričnih

sposobnostih. Ker je v predšolskem obdobju latentni prostor motoričnih sposobnosti po
mnenju nekaterih raziskovalcev še nesufisticiran, težko govorimo o posamezni motorični
sposobnosti in zato tudi ne o razlikah med dečki in deklicami pri posamezni sposobnosti.
Kljub temu pa drugi raziskovalci trdijo, da so motorične sposobnosti predšolskih otrok že
toliko razvite, da jih lahko s pomočjo prilagojenih testov tudi merimo in da obstajajo razlike v
stopnji razvitosti le teh. Glede na slednje raziskovalce, ki trdijo, da so dečki boljši od deklic v
moči, hitrosti, preciznosti in koordinaciji, ter glede na dejstvo, da se z dobro razvitimi
gibalnimi sposobnostmi hitreje in lažje prilagodimo na vodo, smo želeli ugotoviti, če so
razlike med spoloma tudi v prilagajanju na vodo.

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v prilagajanju na vodo med dečki
in deklicami, ter kako vpliva strah pred vodo pri prilagajanju na vodo.
Rezultate smo pridobili s pomočjo ocenjevalne lestvice, kjer smo ocenjevali strah pred vodo,
ter stopnje prilagojenosti na vodo. V vzorec smo zajeli 18 dečkov in 12 deklic, ki so
obiskovali tečaj plavanja v OŠ Savsko Naselje. Otroke smo testirali pred začetkom in po
koncu osem mesečnega tečaja plavanja. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS
(Statistical Package for The Social Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za
izračun frekvence posameznih odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili
podprogram DESCRIPTIVES, za ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih
vrednosti pa podprogram CROSSTABS. Na številskih spremenljivka smo za ugotavljanje
statističnih razlik med skupinama uporabili t-test.
Na osnovi podatkov pridobljenih z ocenjevalno lestvico smo prišli do ugotovitve, da med
dečki in deklicami prihaja do razlik, tako v prilagajanju na vodo, kot tudi pri strahu pred
vodo. Dečki so višje ocene dosegli pri stopnjah prilagajanja na vodo, deklice pa so bile
malenkost boljše pri odpravljanju strahu pred vodo. Rezultati pa so nam pokazali, da razlike
niso statistično značilne.
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ABSTRACT
Swimming is one of the basic forms of movement in the water and its knowledge is probably
as important as walking on land. It represents the human acquaintance with water with its own
forces, which enables the safe movement in the desired direction on the surface and below it,
and above all, to hold out the head above water. Early contact with water is very important for
the child to, recognize water as an environment which is relaxed, loose and safe.
Swimming is a kinetic activity that forms a comprehensive and harmonious growth and
development of the body. With a variety of motional activities water adapting influences the
development of motor skills. Since the latent area of the motional skils in the preschool period
is according to some researchers unsufisticate and difficult to discus about individual
motional skills. Therefore also no differences between boys and girls singly skill can be
discussed. However, other researchers argue that the motional skills of preschool children
have developed sufficiently that they can be measured with adjusted tests means also for the
differences in the level of development of skills. According to those researchers, also arguing
that the boys are better than girls in strength, speed, precision and coordination, and the fact
that, well developed motional skills enable more quickly and easily adapting to the water, we
wanted to examine if there are differences between genders in adapting to the water.

The aim of the thesis was to determine whether there are differences in adaptation to water
between boys and girls, and how the fear of water affects adaptingt to the water.
We obtained the results with using the grading scale, where we estimated the fear of water,
and the degree of adaptation to water. In the sample we captured 18 boys and 12 girls who
attended the elementary school course swimming in Elemental School in Savsko Naselje.
Children were tested before and after the eight-month course swimming. The data were
processed with the statistical package SPSS (Statistical Package for The Social Sciences). For
calculation of frequencies of the indvidual responses the subprogram FREQUENCIES used
for calculation of descriptive statistics the subprogram DESCRIPTIVES was used and for
detection of the connections between ordinal and nominal value subprogram CROSSTABS
was used. T-test was used on the numerical variables for identifying statistical differences
between groups.
Based on data obtained from the grading scale we come to the conclusion that between boys
and girls are differences in adapting to the water and as well as dealing with fear of water.
Boys achieve higher grades in their adaptability to water, girls were slightly better in reducing
fear of water. The results have shown us that the differences are not statistically significant.
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1 UVOD
»Če je v gibalnem smislu hoja osnovni način gibanja na kopnem, potem je plavanje osnovni
način gibanja v vodi. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki
mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo« (Kapus idr., 2002,
str. 24).
»Plavanje kot samoniklo, zaokroženo področje družbene stvarnosti, nasledek dolgega
zgodovinskega razvoja, civilizacijskega napredka, kulturnega bogatenja ob ohranjanju
človekovega dostojanstva, je s prilagajanjem na vodo pridobljen (izšolan, naučen) občutek za
vodo pri izvajanju: preprostih oblik gibanja v vodi, preprostih oblik plavanja, uporabi
plavalnih tehnik, plavalnih tehnik s štarti in obrati, iger v vodi, plavanja za vse starostne
kategorije, plavanja v izobraževalnih ustanovah, rekreativnega plavanja, plavanja nosečnic,
plavanja za zdravje in rehabilitacijo po boleznih in poškodbah, uporabnega plavanja oseb s
posebnimi

potrebami,

tekmovalnega

plavanja,

vztrajnostnega

plavanja

v

naravi,

skladnostnega plavanja, skokov v vodo, vaterpola, prostega potapljanja, plavanja veteranov,
triatlona…« (Kapus idr., 2002, str. 24).
Praznik in Črešnar (2001, str. 5) pravita, da se plavanje bistveno razlikuje od drugih oblik
gibanja zaradi specifičnega okolja: vode, v kateri se izvaja. Voda sicer je človekovo prvo
okolje, saj se otrok od spočetja razvija v tekočini (plodovni vodi) v maternici. To nam
dokazuje gibanje novorojenčka v vodi: z refleksnim gibanjem se obdrži na vodni površini. Z
razvojem možganske skorje se vedno več prvinskih refleksov zavrne – inhibira, tako da se
mora otrok v kasnejših življenjskih obdobjih znova učiti plavati.
»Znanje je kulturna vrednota vsakega posameznika in celotnega naroda, zato moramo poiskati
vse možnosti, da vključimo čim širši krog ljudi, predvsem otroke, v proces učenja plavanja.
Ko želimo otroka naučiti plavati, pri tem ne mislimo samo na varnost v vodi, temveč na
precej več. Otroku namreč želimo odpreti nov svet igre, veselja, zdravja in možnosti
odkrivanja še neznanih skrivnosti običajno ljudem tako vabljivega (pod)vodnega sveta«
(Praznik in Črešnar, 2001, str. 5).

9
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2 PREDMET IN PROBLEM
Pri odločitvi za temo diplomskega dela nas je vodilo spoznanje, da je o učenju plavanja
predšolskih otrok na voljo veliko podatkov iz literature in drugih študij, relativno malo pa je
podatkov in literature o razlikah v prilagajnanju na vodo med dečki in deklicami.

2.1 POMEN GIBANJA ZA OTROKA
»Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi
gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi
spoznave, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi pridobiva
zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi, se
potrjuje in ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba;
in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in
samozavesti« (Videmšek in Visinski, 2001, str. 13).
»Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa zaznava okolico,
prostor, čas in predvsem samega sebe. Ko začne obvladovati svoje roke, noge in trup, počasi
začenja čutiti veselje, varnost udobje, dobro se počuti, pridobi samozaupanje in samozavest.
Za ohranjanje in razvijanje teh sposobnosti in lastnosti smo v prvi vrsti odgovorni odrasli.
Starši, vzgojitelji, učitelji in vsi tisti, ki se kakor koli ukvarjamo s predšolskimi otroki, jih
namreč lahko spodbujamo h gibanju, jim omogočimo kakovostno športno vzgojo in tako
pozitivno vplivamo na njihov celostni razvoj. Zavedati se moramo, da je zgodnja usmerjenost
otrok v gibanje in raznovrstne aktivnosti skupaj s starši osnova za kasnejše ukvarjanje s
športom. Otrok že zelo zgodaj privzame navade svojih staršev in se jih drži, tudi ko odraste«
(Videmšek in Jovan, 2002, str. 25).
Kosec in Mramor (1991, str. 5) pravita, da je športna vzgoja, kakor tudi prvo seznanjanje s
športnimi aktivnostmi v predšolskem obdobju, bistveni sestavni del skupne predšolske vzgoje.
Področje športne vzgoje je bistveni del skupnega procesa športne vzgoje v predšolskem
obdobju. Pomembno je, da vzgojitelji predšolskih otrok vedo, kaj naj posredujejo in kako naj
ravnajo z otroki, kadar le-ti telovadijo in se športno igrajo.
10
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»Pomembnost športne vzgoje utemeljujemo na nasledne načine. S športno vzgojo
zadovoljujemo otrokove potrebe po gibanju, saj ustrežemo otrokovi naravni razvojni potrebi.
S športno vzgojo prispevamo k ohranjevanju in okrepitvi otrokovega zdravja, posebno če
izvajamo športne vaje v naravi. Izpostavljanje otroka vplivom naravnih dejavnikov: zraka,
sonca, vode v vseh letnih časih prispeva k otrokovemu zdravju. Bivanje v naravi budi tudi
ljubezen do narave. S športnimi vajami prispevamo k sproščenemu življenju otroka, kar je
potrebno za otrokov duševni in telesni razvoj. V igri s sovrstniki občuti radost in veselje. S
športno vzgojo smotrno, načrtno in organizirano vplivamo na otrokov motorični razvoj. Z
izbranimi vajami razvijamo vse vrste motoričnih spretnosti (hoja, tek, plezanje, nošenje,
smučanje, plavanje)« (Kosec in Mramor, 1991, str. 5).
»Otroško telo neprestano raste in se razvija v nasprotju z ustaljenim organizmom odraslega
človeka. Na rast in razvoj v veliki meri vpliva ravno gibanje. Z rastjo in razvojem se otrokove
sposobnosti večajo in tako sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od gibanja. Gibalni razvoj je
še posebno izrazit v prvih letih otrokovega življenja. K hitrejšemu gibalnemu razvoju
pripomorejo tudi ustrezne razmere: primeren prostor; ustrezna obleka in obutev; dobra volja
(negovan, sit, ne žejen otrok); športni pripomočki in igrala, ki ga spodbujajo h gibanju itn.
Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če nima možnosti za
izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju« (Videmšek in
Visinski, 2001, str. 19).

2.2 GIBALNI RAZVOJ OTROKA
»Otroštvo in mladost sta obdobji rasti in razvoja, zato je to obdobje človekovega življenja sila
burno, polno sprememb in zelo ranljivo pa prilagodljivo obenem. Rast in razvoj telesa in
duševnosti sta skladna le tedaj, če gre za zdravo dedno osnovo in zdravo fizično, biološko,
psihično in socialno okolje, ki otroka spodbujata, da lahko razvije svoje potencialne
sposobnosti do optimalnosti« (Kosec in Mramor, 1991, str. 8).
Koščeva in Mramor (1991, str. 30) pravita, da čim manjši je otrok, toliko večja je njegova
sposobnost rasti in razvoja. Razvoj spremljata kot celoto, zaradi boljšega pregleda pa ga delita
na štiri segmente: groba motorika, fina motorika in koordinacija, socialni razvoj ter razvoj
govora.
11
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»Gibalni razvoj otroka se začne že v predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje. Zelo izrazit
je v prvih treh letih življenja. V prvih dveh letih se zgodi to, kar loči človeka od vseh drugih
bitij: postavi se na noge in hodi pokončno« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 19).
»Prvi gibi so povsem naključni, brez možganskega nadzora in brez pomena. Bistvo gibalnega
razvoja je namreč nadzor nad mišičnimi strukturami« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 19).
»Z razvojem možganskih centrov prihaja do vse boljšega nadzora gibanja in tudi do
koordinacije različnih mišičnih struktur« (Horvat in Magajna, 1989, str. 15). Naključno
gibanje počasi zamenja načrtovano gibanje z nadzorom nad mišičnimi strukturami. V prvih
dveh letih se tako razvije groba ali velika motorika, po tretjem letu pa pride do razvoja fine ali
male motorike.
»Pod pojem groba motorika spadajo obširna gibanja (tek, plezanje, lazenje na toboganu, po
lestvi in na drevo, skakanje, metanje, lovljenje in brcanje žoge), ki se pri otrocih razvijajo
naravno z dozorevanjem. Pod pojmom fina motorika pa razumemo gibanja oziroma
aktivnosti, ki zahtevajo majhne telesne premike (vtikanje predmetov v odprtine, pisanje od
roba do roba, zavezovanje pentlje na vezalkah čevljev…), ki zahtevajo mišični nadzor,
potrpežljivost in natančno presojo« ( Kuščer Pergar in Prosen, 2000, str. 20).
»Med šestim in osemnajstim mesecem po otrokovem rojstvu poteka najhitrejši razvoj malih
možganov, ki dosežejo končno stopnjo razvoja že pri otrokovem petem letu starosti. Mali
možgani nadzorujejo ravnotežje, zato otrok skozi razvoj malih možganov in lasten razvoj
shodi oziroma se postavi na noge. Pride do pokončne hoje« (Videmšek in Jovan, 2002, str.
20).
Cemičeva (1997, str. 9-14) pravi da gre, pri gibalnem razvoju za zorenje živčnega sistema,
mišic, kosti, razvoja telesnih proporcev (razvoj zgornjega in spodnjega dela telesa) in za
učenje sočasnega koordiniranja različnih mišičnih skupin. To pomeni, da je za usvojitev neke
gibalne sposobnosti potreben razvoj celotnega telesnega ustroja. Učenje gibalnih spretnosti
nikakor ne sme prehitevati otrokovega razvoja, sicer so lahko zaman vsi napori, da otrok
usvoji določeno znanje. Motorika se ne razvija naključno, ampak po nekem sistemu in dokaj
predvidljivo. Manifestacija razvoja motorike je stopnja učinkovitega in nadzorovanega
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gibanja. Poteka od preprostih refleksnih gibov do hotenih refleksnih (sestavljenih) gibalnih
dejavnosti.
»Razvoj pri otroku gre v dveh smereh:
-

cefalokavdalna smer pomeni razvoj oziroma kontrolo mišic, ki se začne pri glavi,
nadaljuje v vrat, trup in noge. Gre za razvoj od zgoraj navzdol;

-

proksimodistalna smer pomeni razvoj oziroma kontrolo mišic, ki se začne pri
hrbtenici, nadaljuje pri trupu, sledijo ramena in na koncu okončine (noge in roke) ter
zapestje in mišice prstov. Gre za razvoj telesa, ki poteka od sredine navzven«
(Videmšek in Jovan, 2002, str. 21).

»Na razlike v razvoju otrok vplivajo predvsem dedna zasnova, potek predporodne dobe,
možnosti, ki jih ima otrok za normalen gibalni razvoj v svojem okolju, in spodbuda staršev«
(Videmšek in Jovan, 2002, str. 21).
»Gibalni razvoj je povezan tudi z duševnim razvojem. Otrok, ki se gibalno hitreje razvija, se
lažje vključi v okolje, ima veliko prijateljev in z njimi tudi lažje komunicira. Vse to in še več
pa je osnova za njegov nadaljnji duševni razvoj. To, da se otrok hitreje gibalno razvija,
pomeni, da prej usvoji in spozna svoje telo in je manj odvisen od okolice, je bolj
samozavesten in zaupa vase« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 21).
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2.3 GIBALNE/MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
»Motorika (iz lat. motor, iz movere – gibati) – celota vseh gibalnih možnosti človeka. Na
individualno motoriko vplivajo konstrukcija, spol, tip, starost, temperament. V praksi
razlikujemo vsakdanjo ali življenjsko motoriko, delovno, športno in izrazno« (Cemič, 1997 po
Ulaga, 1974, str. 6).
»Gibalno stanje človeka določajo gibalne sposobnosti, ki so v osnovi odgovorne za izvedbo
naših gibov. Z njihovo pomočjo lahko opravljamo neko točno določeno nalogo, nekaj
zmoremo« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 29).
Pistotnik (2000, str. 33) pravi, da je otrokova gibalna izraznost pod neposrednimi vplivi
telesnih mer, delovanja organskih sistemov in psihe. Velja pa tudi nasprotno, spreminjanje
stanja gibalnih sposobnosti vedno celostno vpliva na človeka in se kaže v spremembah vseh
elementov, ki ga sestavljajo. Uspeh vadbe je zato tudi tesno povezan z ustreznim delovanjem
drugih podsistemov, ki opredeljujejo človeka kot celoto.
»Odstotek prirojenosti je pri gibalnih sposobnostih različen. Pri nekaterih je večji, npr. pri
hitrosti, pri nekaterih pa manjši, npr. pri moči, gibljivosti. Gibalne sposobnosti pa so v
določeni meri tudi pridobljene z vadbo in načinom življenja, kar povzroči različno raven
njihove razvitosti pri posameznikih« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 29).
»Poznamo šest primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti:
-

moč,

-

hitrost,

-

gibljivost,

-

koordinacija,

-

ravnotežje,

-

natančnost in

-

vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost.

Kakor kažejo raziskave s predšolskimi otroki, pri njih tako motorične sposobnosti kot njihovi
posamezni vidiki niso diferencirani na naveden način. Vendar je za nas ta model vseeno
temelj za razumevanje motoričnega razvoja, saj gre trenutno za najbolj uveljavljeno strukturo
motorike« (Cemič, 1997, str. 20).
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»Pri predšolskih otrocih sicer ne moremo tako natančno opredeliti gibalnih sposobnosti,
vendar pa na osnovi rezultatov dosedanjih raziskav lahko trdimo, da je latentni prostor mlajših
otrok že precej diferenciran in da se ne razlikuje bistveno od prostora odraslih« (Videmšek in
Jovan, 2002, str. 30).

MOČ
»Moč je sposobnost za učinkovito delovanje proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali zaradi
želje po ohranitvi položaja telesa, z uporabo sile mišic« (Cemič, 1997, str. 24).
»Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo na tri pojavne
(akcijske) oblike: eksplozivno, repetitivno in statično moč« (Videmšek in Jovan, 2002, str.
30).
»Eksplozivna moč je sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru (npr. štart,
skok, met). Prirojenost te sposobnosti je sorazmerno visoka (80 %), kar pomeni, da jo lahko
razvijemo le v manjši meri. Značilna je predvsem za reakcije mlajših, saj začne po 30. letu
postopoma upadati« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 30).
»Repetitivna moč je sposobnost razvijanja mišične sile za ponavljajoča se enostavna gibanja,
ki se nanašajo na dvigovanje ali premikanje določene teže (telo, breme)« (Cemič, 1997, str.
24).
Videmškova in Jovanova (2002, str. 30) pravita, da se moč manifestira pri izvajanju cikličnih
gibanj, kot so npr. hoja, tek, poskoki, kolesarjenje, plavanje itd. Navajata tudi podatek, da je
stopnja prirojenosti pri repetitivni moči 50 %, kar pomeni, da jo lahko v veliki meri še
razvijemo. Pri otrocih je tako kot pri ženskah slabo izražena razlika med repetitivno in
eksplozivno močjo.
»Statična moč je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja pod
obremenitvijo. Visoka raven statične moči je pomembna v mnogih športih, kjer je potrebno
zadržati določene položaje, npr, pri športni gimnastiki, borilnih športih itd. Ker je stopnja
prirojenosti statične moči manjša – komaj 50 %, lahko s primerno vadbo precej vplivamo na
njen razvoj. Vendar je potrebno poudariti, da se pri predšolskih otrocih izogibamo statičnemu
naprezanju« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 30)!
15
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»Moč nasploh ima pri večini gibalnih dejavnosti veliko vlogo. Če otroci nimajo moči, razvite
ustrezno njihovi razvojni stopnji, niso sposobni premagovati naporov pri izvajanju športnih
aktivnosti. Posledica slabo razvite moči je prehitra utrujenost, kar povzroči, da postane otrok
v igri bolj ali manj pasiven« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 30).
Videmškova in Jovanova (2002, str. 31) opozarjata, da je pri izvajanju gibalnih nalog za
razvoj moči potrebno paziti, da ne pride do velikih obremenitev na sklepe in hrbtenico, zato
vmes izvajamo različne oblike razteznih vaj. Vaje za razvoj moči morajo biti takšne, da se
moč razvija simetrično, da ni dolgotrajnega statičnega naprezanja, saj pride v nasprotnem
primeru do prevelike obremenitve trupa. Pomembno je, da z gibalnimi nalogami za razvoj
moči pripomoremo k razvoju pravilne drže otroka.

GIBLJIVOST
»Gibljivost (fleksibilnost, elastičnost, gibčnost) je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno
amplitudo. Omogoča izvedbo velikih razponov gibov v sklepih in sklepnih sistemih«
(Videmšek in Jovan, 2002, str 31).
»Gibljivost je pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti tako v športu kot v
življenju nasploh. Stopnja prirojenosti gibljivosti je sorazmerno nizka, zato jo lahko razvijemo
v večji meri in jo tudi z ustrezno vadbo ohranimo na določeni ravni v pozno starost.
Razvijamo jo lahko na dva načina:
-

s klasično metodo: uporabljamo balastične, dinamične vaje oziroma vaje z zamahi,

-

z raztezanjem ali statičnimi vajami: položaj maksimalnega raztega se doseže počasi in
zadrži dalj časa (10-30 sekund)« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 32).

»Za večino gibalnih dejavnosti potrebujemo optimalno gibljivost. Normalno razviti predšolski
otroci imajo skoraj maksimalno gibljivost, saj so pri njih telesne strukture zelo elastične in so
zato sposobne velikih amplitud gibov. Pri predšolskih otrocih torej ni posebnih potreb za
razvoj gibljivosti. Od 7. leta starosti pa začne ta sposobnost postopoma upadati« (Videmšek in
Jovan, 2002, str. 32).
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KOORDINACIJA
»Koordinacija gibanja je sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje
sestavljenih gibalnih nalog. Koordinacija je tista gibalna sposobnost, ki je pri motoriki živih
bitij najbolj značilna za človeško vrsto. Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so:
pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost« (Videmšek in Jovan, 2002, str.
33).
»Koorinacija ima kompleksno strukturo. Govorimo o več latentnih dimenzijah oziroma
vidikih koordinacije):
-

hitrost učenja kompleksnih gibalnih nalog,

-

hitrost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog,

-

agilnosti (hitri spremembi smeri gibanja),

-

timingu (pravočasnosti),

-

koordinaciji v ritmu (izvajanju v določenem ritmu),

-

gibalnem reševanju prostorskih problemov in

-

reorganizaciji stereotipnih gibanj« (Cemič, 1997, str. 20).

Cemičeva (1997, str. 20) pravi, da našteti vidiki koordinacije kažejo na zahtevno gibalno
delovanje. Gre za sposobnost združevanja senzoričnih informacij z gibalnim sistemom v
usklajeno dejavnost v optimalnem času (sprejem in formacij, predelava, izdelava programa,
izvršitev programa, zadrževanje informacij).
»Količnik prirojenosti pri koordinaciji je sorazmerno visok – okoli 80 %. Njena izrazitost je v
največji meri odvisna od dobrega delovanja centralnega živčnega sistema« (Videmšek in
Jovan 2002, str. 33).
»Koordinacijska sposobnost je povezana z drugimi motoričnimi sposobnostmi, še zlasti z
močjo, hitrostjo in ravnotežjem. V zgodnejših razvojnih obdobjih je ta povezava še močnejša,
in kakor kažejo nekatere raziskave, sploh še ne gre za diferenciacijo na posamezne
sposobnosti, ampak za eno kompleksno sposobnost. Do diferenciacije prihaja šele med
otrokovim razvijanjem« (Cemič, 1997, str. 21).
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»Koordinacija nima pomembne vloge le pri pojmovanju motoričnega prostora (nekateri so jo
poimenovali motorična inteligenca), ampak je odločilna tudi za razvoj v celoti. Otrok z
zmanjšanimi koordinacijskimi sposobnostmi je nespreten, neroden, vedno išče pomoč, počasi
pridobiva nova gibanja, se slabo znajde v gibalnih situacijah in je negotov v svojih
dejavnostih. Vse to pa zaviralno vpliva na razvoj. Vendar lahko temu otroku pomagamo, da
prevzamemo običajno gibalno vedenje, z vajami (gibanji), ki mu povzročajo težave. Pri tem
so pomembni vztrajnost, primerno doziranje intenzivnosti in upoštevanje dosežene stopnje
razvoja« (Cemič, 1997, str. 21).

HITROST
»Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času. Lahko se pojavlja kot
hitrost reakcije, hitrost posamičnega gibanja ali kot hitrost izmeničnih gibov (frekvenca)«
(Videmšek in Jovan, 2002, str. 34).
Cemičeva (1997, str. 25) pravi, da hitrost pride do izraza šele pri naučenih gibih (gibanjih),
zato lahko pri majhnih otrocih opazujemo gibalno hitrost pri plezanju, štirinožni hoji in teku,
vendar takrat, ko že obvladajo določen vzorec gibanja. Gibalna hitrost se razvije med 12. in
13. letom pri deklicah (deklice so hitrejše od dečkov), pri dečkih pa še nekoliko pozneje.
»Od vseh gibalnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj njen
količnik prirojenosti znaša preko 0,90. Ker je njena realizacija v veliki meri odvisna od
gibljivosti, moči in koordinacije gibanja, je ne moremo prištevati med osnovne gibalne
sposobnosti« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 35).

RAVNOTEŽJE
»Ravnotežje je sposobnost uravnavanja položaja telesa proti delovanju zemeljske privlačnosti
in drugih zunanjih sil, tako da telo obdrži stabilnost v izbranem položaju v premikanju ali na
mestu« (Cemič, 1997, str. 21). Delimo ga na statično (ohranjanje ravnotežnega položaja v
mirovanju) in dinamično (ohranjanje ravnotežnega položaja v gibanju – takrat, ko pade
težiščnica iz podporne ploskve).
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»Da bi ohranili ravnotežni položaj, je treba nenehno in zelo hitro oblikovati ustrezen gibalni
program, ki vsebuje korekcijske gibe. Za oblikovanje ustreznih kompenzacijskih programov
je potebna sinteza informacij iz čutil za vid in sluh ter ravotežnega organa v srednjem ušesu«
(Videmšek in Jovan, 2002, str. 36).
»Otroci dokončno razvijejo vestibularni aparat do 15. leta. Predšolski otroci imajo slabo
razvito sposobnost ravnotežja. To zavira normalen razvoj gibalnih sposobnosti. Zato moramo
že pri mlajših otrocih začeti razvijati te sposobnosti« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 36).

PRECIZNOST
»Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta
proti želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj (nogomet, košarka
…), ali tam, kjer je potrebno gibanje izvesti natančno v določeni smeri (smučanje, padalstvo
…). Preciznost je v pozitivni zvezi z drugimi osnovnimi gibalnimi sposobnostmi, zato njihova
višja raven omogoča doseganje boljših rezultatov tudi v preciznosti« (Videmšek in Jovan,
2002, str. 37).
»Delež prirojenosti preciznosti je visok, kar 80 %. Ta sposobnost je odvisna od
emocionalnega stanja človeka, zato lahko rezultati zelo nihajo. Nervozni ljudje dosegajo na
testih natančnosti slabše rezultate« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 37).
Cemičeva (1997, str. 26) pravi, da predšolski otroci še nimajo ustrezno razvite perceptive
kontrole mišic, zato moramo biti pazljivi pri izbiri gibalnih nalog (prezahtevne – otrok bo
neuspešen in ne bo motiviran), vendar se preciznega uravnavanja otrok uči že zelo zgodaj
(prijemanje).

VZDRŽLJIVOST (funkcionalna sposobnost)
»Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako
učinkovitostjo. Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa.
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Vzdržljivost je torej sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti« (Videmšek in Jovan,
2002, str. 38).
»Pri predšolskih otrocih se osredotočimo predvsem na splošno aerobno dinamično
vzdržljivost, kamor uvrščamo nizke in srednje intenzivne napore, v katerih prevladujejo
aerobni energetski procesi. Pri splošni vzdržljivosti gre za veliko porabo energije, kar se kaže
na obremenitvi dihalnih in srčno-žilnih organov« (Videmšek in Jovan, 2002, str. 38).
»Še posebej je pomembno, da k izvajanju dejavnosti za razvoj vzdržljivosti v igralni obliki
spodbujamo tako dečke kot deklice, saj je bilo na vzorcu petletnih dečkov in deklic
ugotovljeno (Uršič, 2001), da so deklice bistveno manj vzdržljive kot dečki« (Videmšek in
Jovan, 2002, str. 39).
Rajtmajer (1988, str. 40) ugotavlja, da je v zadnjem času veliko obolenj dihal, saj doletijo kar
50 % do 60 % vseh predšolskih otrok. Zato je tudi kriva pomanjkljiva telesna kondicija.
Tabela 1: faze gibalnega razvoja; (Videmšek in Pišot 2007, v Marjanovič Umek in Zupančič, 200):

Faze motoričnega razvoja
REFLEKSNA

Okvirno strostno obdobje

Stopnje motoričnega razvoja

GIBALNA prenatalno obdobje do 4. stopnja vkodiranja (zbiranja

FAZA

meseca

informacij)

od 4. meseca do 1. leta

stopnja

dekodiranja

(procesiranja) informacij
RUDIMENTALNA

od rojstva do 1. leta

stopnja inhibicije refleksov

GIBALNA FAZA

od 1. do 2. leta

predkontrolna stopnja

TEMELJNA
FAZA
»ŠPORTNA«
FAZA

GIBALNA od 2. do 3. leta

začetna stopnja

od 4. do 5. leta

osnovna stopnja

od 6. do 7. leta

zrela stopnja

GIBALNA od 7. do 10. leta

splošna stopnja

od 11. do 13. leta

specifična stopnja

od 14. leta naprej

specializirana stopnja
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2.4 ANATOMSKI IN FIZIOLOŠKI RAZVOJ OTROKA
»Otrok ni pomanjšan odrasli, zato je treba poznati nekatere značilnosti zgradbe in funkcije
organov, da bi telesna aktivnost ne škodovala zdravju« (Kosec in Mramor, 1991, str. 11).

2.4.1 Morfološke spremembe v otroštvu
»Telesna rast kaže spremembe v različnih razsežnostih vsega telesa in posameznih delov ter
razmerij med njimi. Običajno telesne razsežnosti obravnavamo v štirih skupinah. To so
dolžinske mere ali longitudinalna dimenzionalnost skeleta (npr. telesna višina, dolžina
okončin), prečne mere ali transverzalna dimenzionalnost skeleta (npr. premer zapestja,
kolena), obsegi ali cirkularne mere telesa (npr. obseg okončin, trupa) ter kožne gube ali
voluminoznost telesa (količina podkožnega maščevja na različnih delih telesa). Rast
posameznih delov telesa ne poteka vedno usklajeno in enako hitro ter se tudi ne konča v
enakem starostnem obdobju, saj se hitrost telesne rasti v različnih razvojnih obdobjih
spreminja« (Videmšek in Pišot, 2007, str 20).
»Na telesno rast imajo velik vpliv genski in okoljski dejavniki. Predvsem je odločilen vpliv
genskih dejavnikov na različne razsežnosti telesne rasti. Raziskave kažejo, da ima genotip
najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja. Vendar kljub temu, da
genski dejavniki določajo meje rasti, igrajo okoljski dejavniki pomembno vlogo pri tem, v
kolikšni meri bodo te meje dejansko dosežene. Najpomembnejši okoljski dejavniki, ki
vplivajo na telesno rast, so prehrana, gibalna dejavnost, poškodbe, bolezni ter podnebne
razmere. Zelo pomemben je pozitiven vpliv gibalne dejavnosti na telesno rast, pri čemer
imajo gibalno dejavnejši otroci v povprečju večji delež mišičevja in manjši delež telesnih
maščob. Prav tako ima gibalna dejavnost vpliv na mineralizacijo kosti in njihovo širino, kosti
postanejo trdnejše in manj krhke, ne vpliva pa na rast kosti v dolžino. Če traja gibalna
neaktivnost daljše obdobje, lahko škodljivo vpliva na rast kosti in zaostajanje v celotni rasti«
(Videmšek in Pišot, 2007, str 20).
»Povprečna dolžina novorojenčka je 50 cm, kar je 5000-krat več kot meri oplojeno jajčece. Po
rojstvu rast ni več tako intenzivna in do dokončne višine sledi le še okoli 3,5-kratno
povečanje. Glede na intenzivnost v rasti po rojstvu izstopata dve obdobji; prvo je dve leti po
rojstvu, drugo pa je čas mladostništva. Višina se v prvem letu po rojstvu poveča za 50 % na
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približno 75 cm, v drugem letu pa od 12 do 13 cm. Nato se rast umiri na 5-6 cm letno. V
obdobju predpubertete (dekleta med 10,5. in 11. letom, fantje pa med 12,5 in 13. letom) se
spet pojavi ponovno povečanje, katerega imenujemo rastni sunek. V tem času dekleta
pridobijo približno 16 cm, fantje pa 20 cm. Dekleta v povprečju pri 16,5 letih dosežejo 98 %
končne višine, fantje pa jo dosežejo med 17. in 18. letom« (Videmšek in Pišot, 2007, str 22).
Videmškova in Pišotova (2007, str. 23) navajata, da se v razvoju spreminja tudi sestava
telesa. V zgodnjem otroštvu je delež mišičevja enakomeren in predstavlja približno 25 %
celotne telesne mase. Dečki imajo malo več mišične in kostne mase kot deklice, one pa imajo
malo večji delež telesnega maščevja kot dečki, ta razlika pa se z naraščanjem starosti
postopno povečuje.
»Za posameznika je zelo primerna kombinacija potrebnega gibalnega znanja in gibalnih
sposobnosti. Te so v določeni meri pridobljene, delno pa jih lahko tudi razvijamo. Da pa
lahko steče proces razvoja potrebnih gibalnih sposobnosti ter s tem omogoči podporo
pridobivanju in razvijanju novih gibalnih znanj, mora v organizmu posameznika v skladni
interakciji steči nekaj vzporednih procesov. Med njimi so najpomembnejši srčno-žilni sistem
(skrbi za sprotno dobavo potrebne prehrane in kisika do skeletne mišice), skeletna mišica (z
vezivnim in skeletnim sistemom omogoča gibanje) ter centralni in periferni živčni sistem
(regulira in nadzira celoten proces). V nadaljevanju bodo predstavljene glavne značilnosti
delovanja in razvoj teh, za gibanje najpomembnejših podsistemov organizma« (Videmšek in
Pišot, 2007, str 20).
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2.4.2 Razvoj srčno-žilnega sistema

FREKVENCA SRČNEGA UTRIPA
Videmškova in Pišotova (2007, str 30) v svojem delu navajata, da se prvi srčni utrip pojavi že
po sedmih tednih embrionalnega razvoja. Najprej so utripi še povsem avtonomni, saj se živčni
kontrolni mehanizmi pojavijo šele kasneje. Ker se pri otrocih srce še razvija, je ob naporu
obremenitev srca velika, kar se pokaže tudi v srčni frekvenci, katera se ob naporu zelo hitro
poviša in se potem tudi zelo hitro zniža. Dojenček ima srčno frekvenco 130 ud/min in s
starostjo upada, pri otroku starem od dve do šest let je 110-90 ud/min, pri odraslem človeku
pa je srčna frekvenca od 70 do 80 ud/min.
»Pri otrocih je frekvenca srca precej nestabilen pokazatelj, saj se zelo hitro spreminja pod
vplivom različnih dejavnikov, predvsem čustev. Raziskave kažejo, da je srčni utrip v
mirovanju pri petinpolletnih otrocih med 90 in 100 ud/min. Pri predšolskih otrocih so
dobljene realne vrednosti srčnega utripa v mirovanju po približno 5 minutah mirovanja (pri
odraslih je dobljena po 15 minutah), ker po tem času otroke težko pripravimo k popolnemu
mirovanju, medtem pa srčni utrip že naraste« (Videmšek in Pišot, 2007, str 31).
»Pri obremenitvi otroka na posamezni vadbeni enoti dobimo povratno informacijo s pomočjo
fiziološke krivulje napora, katerega otrok doživlja v pripravljalnem, glavnem in sklepnem
delu ure. V praksi je možno to krivuljo zaznati le preko merjenja srčnega utripa s pomočjo
merilcev srčnega utripa« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 30).
»V pripravljalnem delu se krivulja napora dviguje, s čimer je dosežena stopnja pripravljenosti
fizioloških funkcij za večje napore v glavnem delu vadbene enote. V glavnem delu pa se
krivulja napora v povprečju giblje na pragu submaksimalne intenzivnosti; večkrat pade v
območje srednje intenzivnosti, v krajših časovnih intervalih pa naraste v območje
maksimalnih obremenitev. Potrebno je vedeti, da so otroci sposobni tudi maksimalnih
obremenitev, ampak naj bodo te kratkotrajne in kombinirane z daljšimi odmori. V sklepnem
delu ure se krivulja napora postopoma spušča, kljub temu pa otroci zaradi velike čustvene
reakcije pri posameznih gibalnih dejavnostih večkrat zapustijo športno dvorano s precej
visokim srčnim utripom« (Videmšek in Pišot, 2007, str 31).
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KRVNI PRITISK
»V prvih letih življenja je krvni pritisk otroka razmeroma nizek. Do petega leta starosti imajo
krvni pritisk približno 110/80 mm Hg, do 10. leta 130/85 mm Hg in do 15. leta 140/90 mm
Hg« (Videmšek in Pišot, 2007, str 33).

2.4.3 Razvoj dihalnega sistema
»Dihalni organi začenjajo svojo funkcijo šele ob porodu. Prej se otrok oskrbuje s kisikom in
oddaja ogljikov dioksid direktno iz popkovne krvi. Dihala so dokaj drugačna od odraslih,
imajo kratko razdaljo med nosom, sapniki in pljuči, zelo široko je odprta nosno-žrelna cev,
preseki sapnika, grla in bronhusov so zelo majhni« (Kosec in Mramor, 1991, str. 12).
Frekvenca dihanja pri predšolskem otroku znaša okoli dvajset vdihov na minuto ter pri
šolskem in odraslem nekje med dvanajstimi in šestnajstimi vdihi na minuto.
»Pri otrocih so dihala precej slabo razvita, predvsem pljuča so slabše raztegljiva in dihalne
poti so ožje kot pri odraslem. Nekje do obdobja pubertete jim tako ne omogočajo dalj časa
trajajočega intenzivnega gibanja. Razlikujemo dva tipa dihanja: trebušno dihanje oz. dihanje s
trebušno prepono, ki je značilno za moške, ter prsno dihanje, ki je značilno za ženske. Mlajši
otroci najpogosteje dihajo trebušno, nato pa se med 3. in 7. letom starosti razvije kombinirani
prsni in trebušni način dihanja« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 35).

2.4.4 Razvoj skeletno-mišičnega sistema
»V razvoju se ravno tako spreminja tudi sestava telesa. V zgodnjem otroštvu je delež
mišičevja enakomeren (pri odraslem predstavlja od 30 do 40 % celotne mase) in predstavlja
približno 25 odstotkov celotne telesne mase. Deklice imajo manj mišične in kostne mase kot
dečki. V otroštvu se delež telesnega maščevja enakomerno zmanjšuje ter s 25 odstotki v
drugem letu pade na približno 15 odstotkov pri sedmih letih starosti. Deklice imajo nekoliko
večji delež telesnega maščevja, ta razlika pa se z naraščanjem starosti povečuje« (Videmšek
in Pišot, 2007, str 36).
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»Poznamo hitra in počasna mišična vlakna. Kar 15-20 % mišičnih vlaken je ob rojstvu otroka
še nediferenciranih. V prvem letu je povečano število počasnih vlaken, ker je gibalna
dejavnost otroka usmerjena predvsem v premagovanje svoje lastne teže in ohranjanje
ravnotežja sede in stoje. V glavnem pa velja, da določa tip mišičnih vlaken tudi značilnost
živčnih dražljajev, kar pomeni, da je mogoče z gibalno/športno vadbo strukturo mišičnih
vlaken delno še spreminjati. Otroci imajo relativno majhen mišični tonus, katerega uravnavajo
mali možgani. Dovoljuje jim večje amplitude gibanja (gibljivost), neugoden pa je za moč in
natančna gibanja« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 36).

2.4.5 Razvoj živčnega sistema
»Otrokov centralni živčni sistem je toliko bolj plastičen, kolikor mlajši je. Razvija se od
refleksnega bitja ob rojstvu do razumnega ob prvem in logično mislečega ob šestem letu
starosti« (Kosec in Mramor, 1991, str 13).
»Osnova za uspešen razvoj kognitivnih, motoričnih in senzoričnih funkcij je strukturalno
zorenje posameznih možganskih področij ter njihovih povezovalnih poti. Gladek pretok
živčnih impulzov, ki poteka skozi možgane, zagotavlja integracijo informacij med številnimi
prostorsko ločenimi možganskimi področji, katera so vključena pri omenjenih funkcijah.
Učinkovito delovanje možganov in centralnega živčnega sistema je odvisno v glavnem od
učinkovitosti povezav med posameznimi področji. Hitrost prevodnosti živčevja ni odvisna le
od sinaps, ampak tudi od strukturalnih značilnosti živčnih vlaken. V otroštvu in tudi
adolescenci se razvijajo različne živčne poti, med drugim tudi kortikospinalna pot. V tem času
procesi zorenja živčnih povezav podpirajo razvoj motoričnih in kognitivnih funkcij. Hitrost
prevodnosti informacij se po piramidni poti iz centralnega živčnega sistema do skeletnih
mišic zgornjih in spodnjih okončin povečuje do skoraj trinajstega leta starosti in nato doseže
vrednosti, ki so značilne za odrasle. Posledica je izboljšanje latentnega časa odzivnosti mišic
zgornjih in spodnjih okončin. Vsa ta odkritja kažejo, da procesi zorenja, ki pomembno
vplivajo na razvoj motorične kontrole in posledično tudi gibalni razvoj, potekajo približno do
trinajstega leta starosti. V gibalnem razvoju imajo možgani in drugi deli centralnega živčnega
sistema odločilno vlogo v gibalnem razvoju. Vse bolj specifično postaja tudi razumevanje
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nevrološke osnove motoričnega razvoja v zgodnjem in najbrž tudi poznejšem obdobju«
(Videmšek in Pišot, 2007, str 37).
»Možgani in centralni živčni sistem imajo primarno vlogo v otrokovem gibalnem razvoju,
pomembno pa je tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Vplivi okolja so zelo kompleksni ter
vključujejo številne dejavnike, med katere spadajo: stil vzgoje, število otrok v družini, vrstni
red rojstva, letni čas rojstva, priložnosti za gibalno dejavnost, gibalne navade, socialnoekonomski status, status prehranjenosti, posebnosti ob rojstvu… Dejavniki okolja ne vplivajo
samo na otrokovo rast in zorenje, ampak je njihov učinek tudi kumulativen in se kaže v
poznejših starostnih obdobjih« (Videmšek in Pišot, 2007, str 37).
»V zgodnjem otroštvu je razvoj dinamičen in celosten. V tem obdobju ima gibalna aktivnost
izreden pomen, saj je sredstvo za pridobivanje različnih informacij, nabiranje novih izkušenj
ter razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Otroci imajo do pubertete največjo
dovzetnost za spreminjanje, razvoj sposobnosti in znanj ter prilagajanje na okolje in njegove
značilnosti. V tem obdobju se lahko v največji meri oblikujejo različne dimenzije
psihosomatskega statusa, usvajajo se različne socialne vloge, vrši se proces socializacije,
oblikujejo se interesi, stališča, usvajajo trajne telesno-kulturne navade in tudi najučinkoviteje
se razvijajo gibalne sposobnosti. Usvojeni gibalni programi bodo ostali trajno zapisani v
gibalnem spominu in bolj bo le-ta bogat, več informacij bo nudil in lažje bo usvajanje novih
gibalnih znanj« (Videmšek in Pišot, 2007, str 37).
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2.5 KOGNITIVNI, ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA
Ukmar in Šturman (2004, str. 170) menita, da je socializacija proces, v katerem se
posameznik razvija prek stikov z družbenim okoljem, oblikuje in usvaja družbeno pomembne
oblike obnašanja in doživljanja. Za proces socializacije pa je značilno, da poteka v interakciji
z drugimi ljudmi. Marjanovič Umekova (2008, str) meni, da socialni razvoj poteka tudi v
smeri razumevanja socialnih pravil, ki so ena od najpomembnejših razvojnih nalog v obdobju
malčka in zgodnjega otroštva, kar otrokom omogoča vključevanje v socialne skupine in
delovanje v njih, torej komuniciranje, vzpostavljanje recipročnih odnosov, razumevanje
perspektive drugega, empatično doživljanje.
»V preteklosti so teorije predpostavljale, da se otrok rodi asocialen. Danes pa se ukvarjajo
predvsem z razlago, opisovanjem in napovedovanjem njegove socialnosti. Otrok se že močno
zaveda sebe, uveljavlja lastne potrebe in želje, se ne strinja z odraslimi in drugimi vrstniki ter
hkrati spodbuja razvoj čustvenih in socialnih spretnosti, kjer lahko izpostavimo empatijo,
prosocialno vedenje in posnemanje v igri« (Lešnik, 2005, str. 107-128).
»Že v predporodnem obdobju se začne duševni razvoj, ki je v prvih letih zelo hiter. Najhitreje
se razvija nekje do treh let, nato se počasi umiri in se spet pospeši v času adolescence. Je
predvidljiv in poteka skozi različne faze ali obdobja« (Svetina, 1999, str. 91-94).
»Na otrokov razvoj ima pozitiven vpliv dovolj pogosta gibalna dejavnost. V nasprotnem
primeru pa lahko njeno pomanjkanje ali napačno in pretirano ponavljanje specifičnih gibov
vpliva na nepravilen razvoj. Posledično se upočasni tudi gibalni, čustveni, kognitivni in
socialni razvoj otroka« (Zurc, 2008, str. 131-156).
»Gibalna dejavnost je povezana s kognitivnim razvojem otroka, o čemer so pisali že Platon,
Locke, Comenius, Rousseau, Dewey, Piaget … Dokazano je, da je pri gibalno bolj aktivnih
otrocih delovanje možganov večje, kar vodi k boljšemu kognitivnemu delovanju. Velika
povezanost med motoričnimi in kognitivnimi sposobnostmi je takrat, kadar so motorične
naloge informacijsko zahtevne, neznane, kompleksne ter je struktura gibanja nenavadna in je
potrebna hitrost pretoka informacij po živčnih poteh. Ustrezna gibalna aktivnost pa lahko
stimulativno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti« (Zurc, 2008, str. 131-156).
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Kavčnik (2008, str 25) pravi, da razvoju otrok doživlja in razvija več čustev. Že lahko nadzira
čustveno doživljanje in izražanje na socialno sprejemljiv način. V predšolskem obdobju
razvija radovednost, kar ga vodi k raziskovanju in učenju.
»Otrok spoznava, ugotavlja in počasi odloča, kaj je prav in kaj ne, ter tako gradi moralno
zrelost. Tako hkrati z gibalnimi aktivnostmi poteka pri otroku moralni razvoj« (Zurc, 2008,
str. 131-156).
»Bandura je gibalno dejavnost in gibalne sposobnosti uvrstil med poglavitne dejavnike
socialnega vedenja. Otroka se z njo vključuje v socialne skupine, kar je obvezno za njegov
skladen osebnostni razvoj. Gibalna aktivnost tako otroku pomaga, da razvije ustrezne
sposobnosti za ukvarjanje s skupinskimi aktivnostmi in za izgradnjo spolne identitete« (Zurc,
2008, str. 131-156).

2.6 VPLIV STARŠEV NA GIBALNO AKTIVNOST PREDŠOLSKIH OTROK
»Otrok začne usvajati prve informacije v trenutku, ko se rodi. Starši so tisti, ki mu omogočajo
prve stike z okoljem in imajo veliko odgovornosti za njegovo zgodnje učenje. Te informacije
otrok še zlasti pridobiva s pomočjo gibanja, ki predstavlja najbolj primarno in naravno
potrebo ter vpliva na vsa področja njegovega razvoja od spoznavnega do čustvenega in
socialnega. Eden pomembnih vidikov vloge staršev je zato tudi ta, naj z otrokom čim več
sodelujejo oziroma z njim počnejo najrazličnejše stvari« (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001,
str 16).
»Ker gibanje ohranja in krepi otrokovo zdravje, razvija njegove sposobnosti in omogoča lažje
vključevanje in prilagajanje v družbeno in naravno okolje, je pomembno, da starši že v
predšolskem obdobju navajajo otroke na redno športno delovanje. Ob primernem sodelovanju
vseh družinskih članov predstavlja šport tudi enega pomembnih dejavnikov povezave in
sooblikovalcev življenjskega sloga družine« (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001, str 16).
»Po podatkih iz študije Športnorekreativna dejavnost Slovencev (1999) se več kot 50 %
družin kot celota njenih članov (torej skupaj) sploh ne ukvarja s športom. Pri tem je odločilen
omejevalni dejavnik izobrazba staršev, ki hkrati vsebuje ozaveščenost o pomenu športne
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vzgoje v družini in za to potrebna materialna sredstva« (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001,
str 17).
»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
videogric ali posedanje pred televizorjem« (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001, str 18).
»V družinah, kjer gojijo športno aktivnost, so pri otrocih opaznejše sposobnosti, kot so
vztrajnost, discipliniranost, natančnost, zaupanje vase, strpnost, potrpežljivost, zdrava
tekmovalnost in spoznanje, da se je potrebno potruditi, če hočemo doseči cilj« (Videmšek,
Strah in Stančevič, 2001, str 19).
»Spodbudni so nekateri rezultati zadnjih raziskav, ki kažejo, da se vseh navedenih problemov
del staršev že zaveda. Žal pa starši največkrat nimajo dovolj znanja, niti možnosti, da bi do
takega znanja prišli, zato je še kako pomembna strokovno organizirana in vodena športna
dejavnost za predšolske otroke« (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001, str 20).

2.7 IGRA IN NJEN POMEN
»Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je
notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna« (Kurikulum za vrtce, 1999,
str.19).
»Med igro otrok spoznava vrstnike, pridobiva navade in lastnosti pozitivnega vedenja. Igra
ima velik vpliv na rast in razvoj otrokove inteligence, saj z njo pridobiva spretnosti, razvija
sposobnosti, spoznava fizično okolje in pa tudi pravila, ki vladajo v tem okolju. Pridobiva
izkušnje in znanja, ki mu pomagajo pri čustvenem in družbenem življenju. Vse izkušnje,
katere otrok med igro osvoji, mu pomagajo, da boljše misli, sklepa, se znajde, se zna
poistovetiti z okoljem, ustvarja pojme in je sposoben reševati probleme« (Stančevič, 2002, str
29).
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Hosta, Bučar Pajek, Čuk in Videmšek (2007, str. 17-25) trdijo, da je igra otrokova pravica.
Naloga odraslih pa je, da jim zagotovijo primerne okoliščine, kjer se bojo lahko igrali.
»V igri se kaže sposobnost otroka, saj se sooča sam s sabo, z drugimi in pa tudi z naravo. Igra
je nepogrešljivo stanje za človekovo zavest in ni samo otrokova potreba, ampak je tudi
značilnost. Večkrat se sprašujemo, ali ni ravno sla in želja po igranju tisto, kar dela otroka, da
je res otrok? Ali si kot starši ne želimo, da bi se otroci čim kasneje začeli ukvarjati s skrbmi
sveta odraslih in bi se čim dalj časa igrali? Mar ne pravimo, da je odrasla oseba otročja takrat,
kadar se ne ozira na svojo starost in kulturne vzorce, ampak se prepusti svetu igre« (Hosta,
Bučar-Pajek, Čuk in Videmšek, 2007)?
Stančevič (2002, str. 15) pravi, da ima igra pri otrocih več pomenov:
-

brez igre ni srečnega in zdravega otroštva,

-

igra ima vrednost že sama po sebi,

-

otrok se igra, ker se razvija, otrok se razvija, ker se igra,

-

otrok se v igri s pridobivanjem vedno novih izkušenj pripravlja na življenje

-

s pomočjo igre otrok sprejema in spoznava življenje,

-

med igro pridobiva otrok veselje do dela,

-

med igro se otrok uči, sprosti, pomiri in razvedri,

-

kakršen je majhen otrok pri igri, takšen je šolar pri učenju in odrasel človek pri delu.

»Otroci, kateri imajo pomanjkanje igre in so igralno zanemarjeni, ne morejo nadomestiti
čustvenega in socialnega primanjkljaja. Tudi če so gibalno sposobni, dosegajo vrhunske
športne rezultate, so naučeni spretnosti in športne igre, pa kljub temu niso pripravljeni na
življenjske izzive skupnosti. Vseeno so na boljšem tisti otroci, ki igrivosti niso deležni, a jim
starši lahko omogočijo obisk dodatnih športnih dejavnosti, kot pa tisti, katerih starši si vadb in
raznih tečajev ne morejo privoščiti« (Hosta, Bučar-Pajek, Čuk in Videmšek, 2007).
»Otrok mora v svojem svetu igre prevzeti odgovornost, saj bo tako v času odraščanja znal
prenesti nove odnose s svetom, z vrstniki obeh spolov pa tudi družbenimi zahtevami, če
gledamo po avtonomni in odgovorni plati življenja. Igra ima avtopedagoško vrednost, saj je
uspeha vsak vesel in je zelo ugoden, neuspeh pa zelo boleč. Najbolj pomembno pa je, da vse
ostane v kontekstu igre« (Hosta, Bučar-Pajek, Čuk in Videmšek, 2007).
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2.8 GLOBALNI CILJI GIBALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU
Globalni cilji za področje dejavnosti »GIBANJE«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce
(1999), izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. Člen Zakona o vrtcih (1996).

2.8.1 Globalni cilji za področje dejavnosti »GIBANJE« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26)
- Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
- razvijanje gibalnih sposobnosti,
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,
- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
»Primer dejavnosti v vodi od 1. do 3. leta v dejavnosti Gibanje je: otrok se igra ob vodi in z
vodo brez pripomočkov in z njimi ob uporabi malih bazenčkov, plavajočkih figuric. S
primernimi pripomočki (Fredovimi plavalni obroči) lahko učenje plavanja poteka tudi v
globoki vodi« (Kapus, idr., 2002, str. 112-113).
»Primer dejavnosti v vodi od 3. do 6. leta v programu Gibanje je: otrok se igra ob vodi in v
vodi, ki mu sega do prsi (različne igre z vodo, igre za prilagajanje na vodo, brez pripomočkov
in z njimi, plavanje v poljubnem načinu). Primeri dejavnosti so odvisni od geografske lege
vrtcev. Na področju, kjer imajo pozimi sneg, bodo vrtci lahko imeli več dejavnosti na snegu
in ledu kot vrtci, ki teh naravnih možnosti nimajo. Podoben nasvet velja za vrtce, ki imajo v
bližini možnost za igre v vodi in plavanje« (Kapus, idr., 2002, str. 112-113).
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2.9 OSNOVNE FIZIKALNE ZAKONITOSTI VODE
»Vodno okolje se v marsičem razlikuje od kopenskega. Zato je za uspešno plavanje in gibanje
v vodi pomembno razumevanje specifičnih zakonitosti hidrostatike in hidrodinamike. Če
plavalec glede na vodo miruje, delujejo nanj le hidrostatične sile, za katere je značilna
porazdelitev po površini telesa. Če pa se plavalec glede na vodo giblje, potem nanj poleg
hidrostatičnih delujejo tudi hidrodinamične sile« (Kapus idr., 2002, str. 160).

Slika 1: Delitev sil, ki delujejo na plavalca po različnih kriterijih( Kapus idr., 2002, str. 160)

Sila je fizikalna količina, s katero je opisano medsebojno delovanje med opazovanim
sistemom (plavalec) in okolico (voda).
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2.9.1 HIDROSTATIČNE ZAKONITOSTI
Plavalec se že ob prvem stiku z vodo sreča z zakoni hidromehanike. Občuti, da (Kapus idr.,
2002, str. 161):
-

je v vodi lažji kot na kopnem,

-

so njegove noge nekoliko težje in tonejo,

-

se ob globokem vdihu njegovo telo lažje obdrži na vodni gladini.

2.9.1.1 Specifična masa ali gostota telesa
»Če neko telo položimo v vodo, lahko plava na vodni gladini, lebdi ali tone v vodi. Položaj
telesa v vodi je odvisen od specifične mase telesa. Če je specifična masa telesa, ki ga
položimo na vodno gladino, manjša od specifične mase vode, telo na vodni gladini plava. Če
je specifična masa tega telesa večja, telo potone, če je enaka, telo lebdi. Specifična masa
sladke vode na nadmorski višini nič metrov je 1 kg/dm³, specifična masa morske vode na isti
višini pa je zaradi raznih sestavin (minerali in soli) večja in meri 1,01–1,05 kg/dm³. Zato se
plavalec lažje obdrži na morski gladini. Povprečna specifična masa človeškega telesa je
različna glede na posameznika in znaša 0,93–1,07 kg/dm³. Praviloma je odvisna od masnega
deleža kostnega, maščobnega in mišičnega tkiva. Če ima človek večji delež maščobnega
tkiva, bo njegova specifična masa manjša. Če je bolj koščat ali mišičast, bo njegova specifična
masa večja. Suhi, koščeni ali pretirano mišičasti ljudje se zato težje obdržijo na vodni gladini.
Delež mišičnega in kostnega tkiva pri zdravih ljudeh je v nogah večji, zato noge tonejo, trup
pa ne« (Kapus idr., 2002, str. 161).

33

Urša Marc, Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami

2.9.1.2 Plovnost telesa
Kapus idr. (2002, str. 162) pravijo, da je plovnost sposobnost mirujočega telesa, da se obdrži
na vodni gladini. Če je predmet potopljen, deluje nanj sila vzgona in ga potiska navzgor. Po
Arhimedovem zakonu je vsako telo, ki je potopljeno v tekočini, navidezno lažje za težo
izpodrinjene vode. Izkaže se, da ni tako pomembno, koliko je plavalec težak na kopnem.
Pomembnejša je prostornina njegovega telesa in odnos njegove teže do te prostornine
(specifična masa telesa). Tako na vsako telo, ki je v vodi, delujeta dve sili:
-

sila teže telesa (Fg), ki kaže navpično navzdol, in

-

sila vzgona (Fvz), ki je enaka teži izpodrinjene vode in kaže navpično navzgor.

Odvisno od velikosti teh dveh sil so možna tri stanja plovnosti:
-

Fvz < Fg → negativna plovnost. Telo se potopi.

-

Fvz = Fg → uravnotežena plovnost. Telo lebdi v vodi pod gladino.

-

Fvz > Fg → pozitivna plovnost. Telo se dvigne proti vodni gladini in izplava na
gladino tako, da je samo del telesa potopljen v vodi in je izpolnjeno Fvz = Fg.

Slika 2: Približevanje prijemališč sil teže (Fg) in vzgona (Fvz) z iztegnitvijo rok v vzročenje (prevzeto
po Kapus idr., 2004).

2.9.1.3 Ravnotežje telesa v vodi
»Kakšen položaj bo zavzelo telo plavalca pod vodno gladino, je odvisno od lege prijemališča
sile (težišče telesa) in prijemališča sile vzgona. Zaradi plavalčeve nehomogene zgradbe se legi
prijemališč sil teže in vzgona lahko razlikujeta« (Kapus idr., 2002, str. 162).
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Slika 3: Primer plavalca, ki zaradi motnje zapusti labilen ravnovesni položaj (a) in se postavi v
stabilno lego (d). Fg – sila teže, Fvz – sila vzgona, T – prijemališče sile teže, M – prijemališče sile
vzgona (povzeto po: Kapus idr., 2004).

»Pri plavalcu je specifična masa zgornjega dela telesa manjša od specifične mase nog.
Prijemališče sile teže je tako nižje (proti nogam) od prijemališča sile vzgona. Zato noge
plavalca tonejo. Po rušenju labilnega ravnovesnega položaja se tudi prijemališči obeh sil
odmakneta od skupne navpičnice. Zaradi tega pride do obračanja telesa (položaj a, b, c), ki se
odvija, dokler nista prijemališči obeh sil ponovno na skupni navpičnici. Tokrat v stabilnem
ravnovesnem položaju (položaj d)« (Kapus idr., 2002, str. 163).
»Vrtilni moment, ki je odvisen od pravokotne oddaljenosti sil teže in vzgona, povzroča
vrtenje telesa. Ta se povečuje z večanjem razdalje med nosilkami obeh sil. Oddaljenost
prijemališč pri plavalcih je individualno pogojena in se pri moških giblje med 1,3 cm in 3,1
cm, pri ženskah pa med 0,6 in 2,3 cm. To je tudi razlog, zakaj ženske praviloma lažje
zavzamejo vodoravni položaj v vodi kot moški« (Kapus idr., 2002, str. 163).

2.9.2 HIDRODINAMIČNE ZAKONITOSTI
»Hidrodinamične sile so upori, ki plavalcu omogočajo plavanje in ga hkrati zavirajo. Zato se
te sile delijo na sile, ki delujejo v smeri gibanja (sile na okončine ali propulzivne sile), in na
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sile, ki ne delujejo v smeri gibanja (sile na trup ali zavirujoče sile)« (Kapus idr., 2002, str.
164).

2.9.2.1 Sile na trup ali zavirujoče sile
»Človeško telo ima obliko, ki jo tekočina sorazmerno slabo obteka. Obmejni sloj vode
oblikuje okoli premikajočega se plavalca turbulentni tok, ki se začenja ob glavi in nadaljuje
proti pasu, okoli stegen kolen in stopal« (Kapus idr., 2002, str. 164).
Kapus idr. (2002, str. 165) v svojem delu navajajo dva upora, ki ju premaguje plavalec. Prvi je
pasivni upor. To je sila upora, ki deluje na plavalca med drsenjem. Drugi pa je aktivni upor,
kjer sila upora deluje na plavalca med plavajem.

2.9.2.2 Sile na okončine ali propulzivne sile
»Propulzivna sila plavalcu omogoča premikanja z zavesljaji in udarci. Plavalec uporablja
svoje okončine kot vesla. Ob vsakem gibu v vodi plavalec deluje na vodo z določeno silo.
Voda deluje nanj z nasprotno silo in mu omogoča premikanje naprej. Ta sila, ki temelji na
tretjem Newtonovem zakonu akcije in reakcije, se imenuje vlečna sila« (Kapus idr., 2002, str.
166).

2.10 POGOJI ZA UČENJE PLAVANJA
»Med materialne pogoje za učenje plavanja prištevamo primerno plavališče in didaktične
pripomočke oziroma medije« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 20).

2.10.1 PLAVALIŠČE ZA UČENJE PLAVANJA
»Pri organizaciji učenja plavanja je zelo pomemben prostor, kjer poteka vadba – imenujemo
ga plavališče. Lahko ga ločimo na plavalne bazene in odprte vodne površine (reke, jezera,
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morja). Vsako plavališče mora ustrezati osnovnim varnostnim, zdravstvenim in pedagoškim
zahtevam« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 20).

2.10.1.1 Varnostne zahteve
Tudi pri učenju plavanja lahko pride do poškodb, v skrajnih okoliščinah pa celo do utopitve.
Zato moramo pri učenju plavanja upoštevati osnovne varnostne zahteve (Praznik in Črešnar,
2001, str. 20): skupina neplavalcev šteje od osem do deset otrok, priporočeno število
plavalcev pa je dvanajst; plavališče mora biti opremljeno s pripomočki za reševanje iz vode;
neplavalce učimo plavati v vodi, ki jim sega do višine prsi; med obilnejšim obrokom in vadbo
naj mineta vsaj dve uri.

2.10.1.2 Zdravstvene zahteve
Učenje naj poteka v čistem in zdravem vadbenem okolju, zato mora plavališče ustrezati
določenim zdravstvenim zahtevam.
»Voda mora biti primerno topla, da se otroci pri pouku ne prehladijo. V toplejši vodi začetnik
prej izgubi občutek nelagodnosti, zato hitreje obvladuje učno snov. Najprimernejša
temperatura vode za učenje plavanja je med 25 ºC in 28 ºC. za otroke naj bo voda toplejša
(dojenčki 36 ºC – 38 ºC, predšolski otroci 32 ºC – 36 ºC), za starejše pa je lahko nekoliko
hladnejša. Temperatura zraka naj bo za kakšno stopinjo višja od temeprature vode, tako da
otrok ne zebe, ko pridejo iz vode« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 20).
»Ker začetnik pogosto popije nekaj vode, mora biti voda neoporečna. Tako ne bo prišlo do
zastrupitev prebavil in kožnih infekcij. Tudi okolica plavališča mora biti higiensko
neoporečna. Plavališče mora imeti prho, da se lahko pred plavanjem in po njem umijemo s
čisto vodo« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 20) .

37

Urša Marc, Razlike v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami

2.10.1.3 Pedagoške zahteve
Plavališče mora ustrezati tudi osnovnim didaktičnim načelom učenja plavanja.
»Imeti mora lahek dostop v vodo. Najboljši je bazen, kjer se globina vode počasi povečuje,
tako da lahko vadimo tudi skoke v vodo. Za plavalno vadbo na suhem in druge igre mora biti
ob plavališču dovolj ravnega prostora. Opremljeno naj bo z različnimi didaktičnimi mediji –
učnimi pripomočki« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 21).
»Učenje plavanja v bazenih je z organizacijskega vidika najenostavnejše, saj so bazeni za
učenje neplavalcev grajeni po varnostnih, pedagoških in zdravstvenih zahtevah. Če imamo
možnost, učimo otroke plavati v zimskih bazenih, kjer je proces učenja najučinkovitejši zaradi
stalnosti ustrezne temperature vode in zraka, primerne globine vode, ravnega dna, mirne vode,
čistega plavališča in njegove okolice« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 20).

2.11 DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA UČENJE PLAVANJA
»Učni pripomočki oziroma didaktični mediji so učni materiali, katerih uporaba ima v
vadbenem procesu specifično vzgojno-izobraževalno funkcijo. Didaktični mediji so tako
specifične naprave ali pripomočki, ki omogočajo prenos informacij v psihomotoričnem
spoznavnem procesu; omogočajo imitacijo, prenos in sprejemanje specifičnih informacij, ki
vplivajo na uspešno plavalno izobrazbo. Učno-vzgojno in igralno-sprostilno delujejo pri
preseganju vadbene monotonije, s čimer je vadba bolj doživljajsko usmerjena; to povzroča
akceleracijske skoke v pridobivanju perceptivno-motoričnih izkušenj« (Praznik in Črešnar po
Rajtmajer, 1994, str. 22).
»Zavedati se moramo, da je neplavalec specifično učno in socializacijsko neprilagojena
osebnost. Ko se skozi plavalno šolo opismeni, postane drugačen. Didaktična transformacija,
ki je posledica uporabljenih metod, oblik in tehnik dela učitelja, povzroči z vplivi plavalnega
okolja spremembo osebnosti otroka. Ta transformacija pa je tem hitrejša, čim več različnih
učno-ciljno in gibalno-doživljajsko naravnanih didaktičnih medijev bo uporabil plavalni
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učitelj. Pri neuporabi plavalnih pomagal bo skupni učinek didaktične transformacije bistveno
manjši. V takšnih pogojih bodo plavalno motorične in perceptivne izkušnje otrok ob koncu
tečaja le površinske, slabo strukturirane in brez potrebne globine; napredek otroka v percepciji
– zaznavanju novega fizikalnega okolja je bistveno manjši. Učenje plavanja je za otroka
pridobivanje izjemno specifičnih perceptivno motoričnih izkušenj. Prepoznavanje teh
informacij bo olajšano, če bo otroku na voljo čim več didaktično-igralnih pripomočkov. Ti
poudarjajo fizikalne elemente, ki so sestavni del gibanja plavalca v vodi« (Praznik in Črešnar
po Rajtmajer, 1994, str. 22).
Praznikova in Črešnarjeva (2001, str. 22) pravita, da je število pripomočkov odvisno od
števila otrok in organizacijske oblike učenja. Priporočljivo je, da imamo toliko pripomočkov,
da se otroci ne bodo počutili zapostavljeni. Prav tako moramo paziti na vidik varnosti oziroma
nevarnosti posameznega pripomočka.

2.11.2.1 Didaktični pripomočki za prilagajanje na vodo
»V našem sistemu plavalnega opismenjevanja naj bi se otroci v predšolskem obdobju vključili
v 10-urni plavalni tečaj. Cilj je otroke prilagoditi na vodo. Tečaji potekajo v zimskih bazenih s
primerno globino ter temperaturo vode in okolja. Predstavljamo pripomočke, ki ustrezajo
namenu (prilagoditev na vodo) in potrebam tega starostnega obdobja (igra, zabava, varnost)«
(Praznik in Črešnar, 2001, str. 20).
Vsebina celotnega poglavja je povzeta po Praznik in Črešnar (2001, str 23-26).

BLAZINE
Namen: popestritev in večja motivacija pri raznih zabavnih igrah v vodi; učinkovitejša
prilagoditev na odpor vode in plovnost.
Blazine so lahko različnih debelin (1,5 – 35 cm), plovnosti (napihljive, nenapihljive), iz
različnih materialov (pena, guma, plastika), različnih sestavljivosti, oblik (pravokotne, ovalne
ali valjaste, ležalke in preproge, splavi, velike zračnice, figure raznih živali in predmetov) in
različnih barv.
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ŽOGE
Pri uporabi žog moramo biti previdni in otroke opozoriti, da jim žoga lahko zdrsne iz rok.
Med igro z žogo se lahko tudi primeri, da otrokom žoga zaide v globoko vodo – paziti
moramo, da se za njo ne požene neplavalec.
Namen: popestritev in večja motivacija pri igrah prilagajanja na odpor vode; uspešna
prilagoditev na potapljanje glave, gledanje pod vodo in izdihovanje pod vodo.
Žoge zagotavljajo pestrost učenja in so za otroke pomembno motivacijsko sredstvo.
Uporabljajo jih pri raznih družabnih in zabavnih igrah prilagajanja na odpor vode pa tudi na
drugih stopnjah prilagajanja na vodo. Ločimo: kompaktne, napihljive, penaste in potopljive
žoge.

BALONI
Namen: prilagajanje na izdihovanje v vodo; popestritev in večja motivacija pri igrah
prilagajanja na odpor vode.
Balone lahko uporabljamo pri igrah prilagajanja na izdihovanje v vodo, s pisanimi barvami pa
ustvarimo na plavališču prijetnejše vzdušje.

PLAVAJOČE FIGURICE
Namen: popestritev in večja motivacija pri prilagajanju na odpor vode.
Plavajoče figurice nam pomagajo, da plavališče spremenimo v vodno igralnico, kjer bo otrok
sproščen in vesel. Uporabljamo jih v različnih igrah prilagajanja na odpor vode. Zaradi
prijetnega vzdušja so lahko plavajoče figurice v vodi ves čas prilagajanja na vodo. Plavajoče
figurice manjših oblik največkrat predstavljajo živali ali druga prijetna bitja oziroma stvari iz
otroškega sveta.
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POTOPLJIVE FIGURICE
Pri iskanju potapljajočih figuric z dna bazena moramo posebno pozornost nameniti otrokom,
ki figurice iščejo.
Namen: Učinkovitejša prilagoditev na gledanje pod vodo; popestritev in večja motivacija na
vseh stopnjah prilagajanja na vodo.
S plavajočimi figuricami popestrimo vodno površino, s potopljivimi figuricami pa popestrimo
plavalno dno.

OBROČI IN OKVIRJI
Namen: popestritev in večja motivacija na vseh stopnjah prilagajanja na vodo; učinkovitejše
učenje na vseh stopnjah prilagajanja na vodo.
Glede na značilnosti in namembnost ločimo: plavajoče obroče in okvirje (napihljive in
penaste) ter podvodne obroče in okvirje.
Povezani obroči ali okvirji lahko sestavljajo tudi podvodni predor, ki je zelo zanimiv
pripomoček pri prilagajanju na gledanje pod vodo in pri potapljanju.

TOBOGAN
Namen: popestritev in večja motivacija pri zabavnih igrah v vodi.
Razposajeno spuščanje po toboganu bo otroke sprostilo, tako da bodo pozabili na strah. Za
predšolske otroke so najprimernejši manjši tobogani (dolgi do 5 m), ki imajo nizek naklon.

GLASBA
Namen: popestritev in večja motivacija pri zabavnih igrah v vodi.
Glasba, petje ali ritmične spremljave zagotavljajo večjo sproščenost otrok v vodi, zato so
dobrodošel pripomoček pri mnogih igrah prilagajanja na vodo.
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PLAVALNI PAS IN NAPIHLJIVA ŽOGA
Namen: uspešna prilagoditev na lebdenje na vodi in drsenje.
Nekateri otroci se na vodo prilagajajo počasneje kot drugi. Vzrokov je lahko več, eden izmed
njih je slabša plovnost oziroma večja gostota telesa. Zato lahko pri prilagajanju na lebdenje na
vodni površini in prilagajanju na drsenje zelo uspešno uporabimo plavalni pas. Za izboljšanje
lege telesa v vodi lahko uporabljamo tudi napihljivo plavalno žogo.

2.12 POMEN PLAVANJA

2.12.1 VPLIV PLAVANJA NA SRCE IN OŽILJE
»Zaradi premagovanja odpora vode z velikimi in ritmično ponavljajočimi se gibi se zelo
pospešuje delovanje srca in pretoka krvi po ožilju. Zelo ugoden vpliv na srce ima med
plavanjem že sam ležeči položaj plavalca. Srcu tako ni treba črpati krvi iz spodnjih okončin in
spodnjega dela telesa, prav tako pa mu tudi ni treba črpati krvi v višje ležeče predele telesa. S
plavanjem se ohranja tudi prožnost žil. Večje skupine mišic se izmenično krčijo, kar pomaga
pri pretoku krvi in ohranja prožnost ožilja« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 6).

2.12.2 VPLIV PLAVANJA NA DIHALA
»Človek diha tako, da širi in oži prsni koš ter spušča in dviga trebušno prepono. Kolikor zraka
človek vdihne, za toliko razširi prsni koš in prepono. V vodi pa mora toliko, kolikor je vdihnil
s prsnim košem in trebuhom, odriniti tudi vode. Za to delo pa potrebuje dodatno moč, ki je za
dihanje na suhem ne potrebuje. Zato se v začetni fazi učenja plavanja krepi tudi dihalno
mišičevje. Pri izdihu pa obratno pritisk vode pomaga mišičevju pri stiskanju prsnega koša«
(Praznik in Črešnar, 2001, str. 6).
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2.12.3 VPLIV PLAVANJA NA KOSTNO-MIŠIČNI SISTEM
Plavalni gibi nog, še posebno pri prsnem plavanju, ohranjajo primerno gibljivost v kolčnem,
kolenskem in skočnem sklepu. S plavanjem si ohranjamo tudi pravilno držo telesa.
»Plavalni gibi se izvajajo z največjimi skupinami mišic telesa. Še prav posebno pa so
obremenjene mišice ramenskega obroča, prsnega koša, kolčnega obroča in nog. Zato plavanje
stimulira harmoničen razvoj in oblikuje lepo postavo« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 6).

2.12.4 VPLIV PLAVANJA NA ŽIVČNI SISTEM
»Plavanje že zaradi samega okolja (voda, zrak, sonce) vpliva pomirjevalno na živčni sistem.
Kopanje v primerno topli vodi vpliva pomirjevalno, medtem ko v mrzli vodi, posebno v prvi
fazi, dokler se organizem ne prilagodi, dražimo živčni sistem« (Praznik in Črešnar, 2001, str.
7).

2.12.5 VPLIV PLAVANJA NA TERMOREGULACIJSKE PROCESE
»Termoregulacija je fiziološki proces, ki omogoča vzdrževanje stalne telesne temperature.
Odvija se z oddajanjem odvečne telesne toplote preko por na površini kože. Stik telesa z
vodo, katere temperatura je običajno od 24 ºC do 28 ºC, močno vpliva na termoregulacijske
spremembe v organizmu. Ugotovljeno je, da znaša produkcija toplote na površini kože v
mirovanju le 25 %, med tem ko je pri plavanju 70 %. Oddajanje toplote v vodi je dvakrat do
trikrat večje kot v zraku. Ugotovljeno je tudi, da pri enaki temperaturi vode in zraka, npr. 32
ºC, oddaja telo 75 % več toplote v vodi kot v zraku. Toplotna prevodnost vode je 25-krat
večja od zraka. Koža se v vodi enakomerno ogreva in ohlaja, medtem ko tega pojava v zraku
ne opažamo« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 7).
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2.13 VARNOST V VODI
Znotraj procesa vadbe v vodi obstaja nevarnost utapljanja ali celo utopitve vadečih (smrt).
»Pri vsaki dejavnosti v vodi mora reševalec ali vaditelj v preventivnem pomenu zagotavljati
aktivno varnost v vodi in ob vodi tako, da z neprestanim opazovanjem takoj zazna težave
vadečega in mu nemudoma pomaga. S tem že na samem začetku prepreči nadaljevanje
utapljanja v stanja, ki so veliko bolj nevarna. Če preventivno ravnanje reševalca ali vaditelja
ni bilo opravljeno oziroma je bilo opravljeno slabo, se utapljajoči ne more več obdržati na
vodni gladini in se začne utapljati. Reševalec ali vaditelj mora v kurativnem pomenu
nemudoma pričeti z reševanjem iz vode. Ko reši utapljajočega na kopno, prične z izvajanjem
ustrezne prve pomoči. Le-ta je odvisna od ocene stanja prizadetega. Ustrezno stanju mora
reševalec ali vaditelj med oživljanjem uporabiti tudi umetno dihanje usta na usta in zunanjo
masažo srca, oziroma po novem tudi defibrilator« (Kapus idr., 2004, str. 100).
Kapus idr. (2002, str.51) pravijo, da na zagotavljanje aktivne varnosti vpliva več dejavnikov,
med katerimi so pomembnejši: znanje plavanja vadečih, pogoji vadbe (globina vode,
temperatura vode, velikost in vrsta bazena …), materialne in kadrovske zmožnosti (število
vaditeljev – pomočnikov, prisotnost reševalca iz vode). Vaditelj – pomočnik mora imeti dober
pregled nad plavalci in njihovim počutjem.
Za zagotovitev varne in strokovne vadbe morajo udeleženci vadbe poskrbeti za preventivne
varnostne ukrepe in upoštevati varnostna priporočila. Velja omeniti, da varnostni ukrepi in
priporočila veljajo tako za plavalca kot tudi za osebo, ki mu zagotavlja pomoč. Tudi
pomočnik lahko utone.

2.14 METODIKA PLAVANJA
Metodika je usmerjena v sistematično razlago različnih vsebin, metod in oblik dela športnega
pedagoga in reakcije otrok nanjo. Metodiko plavanja narekujejo tudi hidrodinamični zakoni in
predvsem najvažnejše: varnost otrok.
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2.14.1 PRILAGAJNJE NA SPECIFIČNOST VODE
»Pred začetkom učenja plavanja moramo upoštevati dejstvo, da voda predstavlja okolje, na
katerega se mora otrok šele privaditi. Voda zaradi svojih specifičnih lastnosti zmanjšuje težo
telesa, ovira gibanje in dihanje. To zahteva določeno stopnjo prilagojenosti in učenje
drugačnega načina gibanja kot na suhem. Otroke moramo najprej prilagoditi na vodo.
Prilagajanje je pomembno tudi zaradi razvoja senzorike, t.j. čutnega zaznavanja. Plavalni
začetnik si mora s svojimi čutili šele prisvojiti osnovne obrazce taktilnega, ravnotežnega in
kinestetičnega zaznavanja posameznih delov telesa in osnovnih položajev v vodnem
elementu. Če bomo preskočili ali prehitro prešli fazo prilagajanja na vodo, se bo to kasneje v
veliki meri odražalo v manjšem uspehu in hitrosti učenja plavanja. Zato je prilagajanje na
vodo sestavna in nepogrešljiva stopnja v procesu učenja plavanja. Močno grešijo tisti učitelji,
ki zaradi želje po čim hitrejšem prehodu na tehnike plavanja, zanemarjajo posamezne
elemente prilagajanja na vodo« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 47).
»Za prilagajanje na vodo so zelo pomembne najrazličnejše igre (tudi elementarne) in vaje. Pri
izbiri iger moramo težiti k osnovnim učnim načelom, kjer so najpomembnejša načela
postopnosti, sistematičnosti in nazornosti. Gradivo mora biti sistematično razdeljeno tako, da
z določenimi vajami zasledujemo določeni cilj v vadbeni uri. Paziti moramo na to, da učno
snov postopoma stopnjujemo od lažjega k težjemu, od enostavnega k zapletenemu, od
znanega k neznanemu« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 47).
»Igre in vaje v vodi lahko razdelimo glede na cilje, ki jih želimo z njimi doseči. Vse vaje
narekuje hidromehanika. Takšne so vaje za:
-

prilagajanje na odpor vode,

-

prilagajanje na potapljanje glave,

-

prilagajanje na gledanje pod vodo,

-

prilagajanje na dihanje v vodi (natančneje izdihovanje v vodi),

-

prilagajanje na plovnost,

-

prilagajanje na drsenje« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 47).
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2.14.1.1 Vaje prilagajanja na odpor vode

»Cilj teh vaje je, da plavalec sam občuti, kako se mora gibati v vodi, če želi iti hitreje ali
počasneje, jo odrivati, se premikati naprej. Osnova je taktilno zaznavanje v drugem (tekočem)
agregatnem stanju. Otrok mora pridobiti občutek odpora vode – občutek za vodo, ki je pogoj
za uspešno napredovanje. Občututi mora, kako se mu voda zoperstavlja. S temi vajami otrok
razvija občutek za vodo, ki je pogoj za učenje plavanja. Plavalce naučimo in opozarjamo na
pravilno (z vidika plavalnega gibanja) držanje rok in nog, ki nudi največji ali najmanjši odpor
vode« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 48).
Vse primere dejavnosti naj vaditelj/vzgojitelj oblikuje v igro, ki vključuje: postavljanje pravil,
interakcijo in komunikacijo med vrstniki, različne pripomočke (blazine, žoge, potopljive
igrače…), možnost menjanja vlog (simbolna igra) itn.
Primer: hoja, tek na najrazličnejše načine (bočno, vzvratno, naprej itd.) po dnu v vodi do
kolen, pasu, prsi.
Primer dejavnosti: tekalna igra v vodi do pasu – prsi (Kdo se boji črnega moža?).

2.14.1.2 Prilagajanje na potapljanje glave
»Pri teh vajah se mora učenec navaditi, da voda zalije vsa čutila (zato so občutki drugačni).
Cilj teh vaj je, da se učenec navadi zadrževati dihanje (hotena apnea) in potapljati glavo,
plavati – gibati se pod vodo. Potapljanje glave je sestavni del plavalnih tehnik, skokov in
obratov« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 48).
Primer: škropljenje; otroci stojijo v vodi do pasu v krogu, učitelj je v sredini kroga, na znak
začnejo drug drugega močno škropiti (tudi po obrazu).
Primer dejavnosti: Krtek gre v svojo luknjico. Učitelj drži na vodni gladini obroč (krtkova
luknjica). Vsak otrok posebej (krtek), gre v luknjico tako, da se potopi in pride na površino
skozi obroč.
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2.14.1.3 Prilagajanje na gledanje pod vodo
»Cilj teh vaj je, da se otroci poleg gibanja navadijo pod vodo tudi gledati, opazovati in se tako
bolje orientirati. Navaditi morajo očesno sluznico – oko na »moten«, nejasen pogled. Ko
otroci odprejo oči v vodi, imajo na začetku neprijeten občutek, vendar kmalu ugotovijo, da
voda (seveda čista) očem ne more napraviti nič hudega« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 49).
Primer: prepoznavajnje barve; učitelj pod vodo otroku pokaže barvo (bravni satelitki ali
obročki), ta pa jo mora prepoznati.
Primer dejavnosti: Iskanje gusarskih zakladov. Učitelj z veliko blazino naredi gusarko ladjo.
Na vodno dno pomeče obročke (zakladi). Otroci (gusarji) morajo s tal z roko pobrati obroček
(zaklad) in ga prinesti na blazino (gusarsko ladjo).

2.14.1.4 Prilagajanje na izdihovanje v vodo
»Tem vajam moramo posvetiti posebno pozornost, saj pomeni izdihovanje pod vodo osnovo
pravilnega plavanja. Nepopoln izdih privede do zastajanja porabljenega zraka v pljučih in s
tem zmanjšuje prostor za dotok svežega zraka. Izdih naj bo dolg, enakomeren in popoln, vdih
pa hiter, toda prav tako močan. Najprej učimo enkratni izdih pod vodo, nato šele vse več in
več izdihov povezujemo z enim vdihom nad vodo v tekoče dihanje« (Praznik in Črešnar,
2001, str. 49-50).
Primer: pihanje v dlani; otroci zajamejo v sklenjeni dlani vodo, potopijo vanjo usta in izpihajo
vodo iz dlani.
Primer dejavnosti: Mehurčki. Otroci potopijo glavo do nosu in izdihujejo zrak skozi usta in
nos, tako da voda žubori in nastanejo mehurčki.
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2.14.1.5 Prilagajanje na plovnost

»Plovnost je obnašanje povsem pasivnega telesa v vodi, torej to, kar z učencem naredi voda,
če se ji popolnoma prepusti. Različna je od otroka do otroka, vendar se morajo vsi naučiti
ležati na vodi, da jih bo ta lažje držala na površini. Spoznati in občutiti morajo, da jih voda
nosi. Pri tem se morajo povsem sprostiti in se uravnotežiti. Ko osvojijo prilagajanje na
plovnost, jim le-to omogoči tudi večjo varnost v vodi, saj se bodo na ta način v vodi lahko
tudi odpočili (vidik samoreševanja)« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 51).
Primer dejavnosti: mrtvak; otroci globoko vdihnejo zrak in ga zadržijo; na vodo se uležejo na
hrbet; roke in noge lahko razširijo, občutijo naj, kateri del telesa je težji (ta namreč potone).

2.14.1.6 Prilagajanje na drsenje
»Drsenje je premikanje povsem iztegnjenega, a negibnega telesa na vodi ali pod njo. Položaj
je lahko na prsih, hrbtu bočno ali vijačen. Tudi sposobnost drsenja se razlikuje od otroka do
otroka. Deklice imajo zaradi svojih fizioloških značilnosti praviloma boljšo sposobnost
drsenja kot dečki« (Praznik in Črešnar, 2001, str. 51).
Primer: drsenje z odrivom od stene; otroci stojijo na eni nogi s hrbtom obrnjeni proti steni
bazena, drugo nogo uprejo v steno in se odrinejo v drsenju na gladini z rokami pred glavo ali s
plavalno desko v rokah.
Primer dejavnosti: Glavnik. Otroci se z rokami držijo dolgega penastega valja, tako da so
popolnoma stegnjeni na vodni površini in imajo obraz v vodi. Dva izmed otrok primeta valj,
vsak na eni strani, in vlečeta glavnik po bazenu.

2.15 ČUSTVA IN NEPLAVALEC
»Ena največjih težav pri učenju plavanja je odpravljanje pridobljenega strahu pred vodo. Pri
učenju plavanja poleg objektivnih strahov v zvezi z učenjem (strah pred utopitvijo, pred
smrtjo, pred potopitvijo in neprijetnim pitjem vode, pred zmanjkovanjem zraka, pred mrzlim,
pred temo, pred globino, pred valovanjem, pred umazanijo, elementarni strah pred
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spodmikanjem tal) in socialnih strahov (strah pred neuspehom, nesposobnostjo naučiti se
plavati, zasmehovanjem vrstnikov) obstaja še anksioznost ali generaliziran, neopredeljen
strah« (Kapus idr., 2002, str. 84).
»Psihologi različno pojmujejo anksioznost. Pojmujejo jo kot dražljaj, kot odgovor, kot nagon,
kot stanje ali kot osebnostno spremenljivko« (Kapus idr., 2002, str. 84).
»Povsem običajni strahovi pri plavanju, ki jih vsi ljudje običajno doživljajo v obliki neprijetne
anksioznosti, lahko ob neugodnih okoliščinah in neprijetnem učenju povzročijo razvoj
patoloških fobij, ki popolnoma blokirajo učenje plavanja. Zato mora biti učitelj še posebej
previden pri ustvarjanju učnega okolja in izbiri učnih postopkov« (Kapus idr., 2002, str. 86).
»Strah pred vodo je socializirana, naučena oblika čustva in se pojavi skladno z razvojem
otroka. Ni podedovana, spodbujajo ga lahko starši in učitelji s tem, da ga uporabljajo kot
varovalo otroka pred nevarnostmi: v bližini vode namreč svarijo otroke pred padci v vodo,
pred utopitvijo. Pri tem se ne zavedajo, da postaja ta varovalna oblika strahu kasneje, ko naj bi
se otrok učil plavati, močna zavora; otrok se začenja zavestno izogibati vodne površine. To
mu onemogoča, da bi si pridobival nove pozitivne izkušnje o vodi in njenih lastnostih«
(Rajtmajer, 1992, str. 31).
»Torej je strah pred vodo naučeni strah. Gre le za specifično čustvo, vezano na predmet
(vodo, bazen, ribnik, morje) in situacijo, da se lahko v vodi potopimo. Z bojaznijo pred
utopitvijo se lahko pojavlja močno čustvo anksioznosti oziroma tesnobe« (Rajtmajer, 1992,
str. 31).
»Tudi pretirana pozitivna čustva (veselje, razigranost) zavrejo koristne dejavnosti v vodi.
Povzročijo celo težje poškodbe, ki so posledica divjega lovljenja in skakanja v vodo, metanja,
suvanja in »tunkanja« v vodo. Pomembno je, da plavalni pedagog uspe vzbuditi pri otrocih
primerno zanimanje za plavalne zaposlitve v obliki igre. Če mu uspe, da pritegne otroke
zaradi zaupanja, se bo kmalu pojavilo tudi zmerno čustvo zadovoljstva. Delo v takšni plavalni
šoli tako poteka v pravilnem sozvočju, zato so tudi učinki večji« (Praznik in Črešnar, 2001,
str. 38).
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Slika 4: Povezava med stresno okoliščino, osebnostno spremenljivko anksioznosti in stanjem
anksioznosti (Kupus idr., 2002, str. 85)

2.16 DOSEDANJE RAZISKAVE RAZLIK MED DEČKI IN DEKLICAMI

»Individualne razlike v razvoju so med otroki velike, in sicer zlasti v prvih letih njihovega
življenja, vendar ta različnost otrok ostaja znotraj razvojnih norm« (Kurikulum, 1999, str. 19).

2.16.1 Razlike v igrah
Videmškova (2002, str. 118) pravi, da pri predšolskih otrocih lahko opazimo velike razlike v
igri deklic in dečkov. Če sodeljujejo v različnih igrah, je tudi njihovo socialno učenje različno
(Horragan, 1977, Lever, 1978; povzeto po Dupona, 1996). Dečki se igrajo v večjih skupinah,
njihove vloge v igri so mnogovrstne in komplementarne. Deške igre vsebujejo pravila, ki jih
dečki pogosto prilagajajo glede na število otrok, ne da bi igra izgubila svoj prvotni pomen.
Dečki znajo igro prilagoditi svojim sposobnostim, tako da igre s starostjo postajajo
zahtevnejše in kompleksnejše. Dečki se skozi igro naučijo zavzemati za sebe in svoje
prijatelje, s tem pa posredno razvijajo sposobnost empatije in altruizma.
»Nasprotno pa igre deklic ne nudijo toliko možnosti za pridobivanje raznolikih gibalnih
izkušenj, igre deklic tudi niso doživljajsko tako bogate. Deklice se raje igrajo v prostoru,
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vendar ne kažejo interesa za skupinske in tekmovalne igre. Njihove igre zahtevajo veliko
domišljije in potekajo po utečenem modelu. Dekliške igre še posebej razvijajo sposobnost
empatije in močnejšega dojemanja sveta. Igre deklic zahtevajo manj strategije kot igre dečkov
in ne nudijo dovolj možnosti za razvijanje gibalnih sposobnosti« (Dupona, 1996, str. 15).
»Dečki večinoma tekajo po dvorišču in se podijo za žogo, medtem ko se deklice hitro
naveličajo in se najrajši izognejo igram, ki zahtevajo kakršno koli obliko teka« (Uršič, 2001,
str. 50).

2.16.2 Razlike v motoričnih spsobnostih

»Sodobni raziskovalci ugotavljajo razlike med spoloma enako starih otrok tudi v nekaterih
motoričnih sposobnostih. Tako v obdobju celotnega otroštva opazimo, da so dečki nekoliko
močnejši od deklic« (Papalia, Olds in Feldman, 2001; Safarino in Armstrong, 1986). Safino in
Armstrong (1986) dokazujeta, da so dečki tudi nekoliko hitrejši od deklic, in sicer pri nalogah,
ki zahtevajo hitrost, medtem ko so deklice pri nalogah, ki vključujejo ravnaje z majhnimi
predmeti, hitrejše od dečkov. Prav tako so deklice v obdobju celotnega otroštva nekoliko bolj
gibljive od dečkov.
Omerzova (2004, str. 60) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da je statistično značilna
razlika med dečki in deklicami v testu teka na 300 m. Dečki so dosegali boljše rezultate kot
deklice. Razlogi za to so lahko različni, nedvomno pa jih lahko iščemo v različnih dejavnostih
in igri dečkov in deklic, ki imajo za posledico različne funkcionalne sposobnosti.
Kosinac (1999, str. 42) je na vzorcu 60 deklic in 60 dečkov, starih pet let, ugotovil statistično
značilne razlike med spoloma v večini testov gibalnih sposobnosti. Dečki so dosegali boljše
rezultate v testih teka na eno minuto, eksplozivni moči, hitrosti, preciznosti in koordinaciji.
Deklice pa so bile boljše v testih ravnotežja in gibljivosti.
Uršičeva (2001, str. 66) je s pomočjo petih merskih postopkov ugotavljala, ali obstajajo
razlike v nekaterih motoričnih sposobnostih med petinpolletnimi dečki in deklicami. Z
raziskavo je želela ugotoviti, ali je smiselno delati razlike po spolu pri načrtovanju športnih
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dejavnosti za predšolske otroke. Motorični testi, ki so bili uporabljeni v raziskavi, so
naslednji: skok v daljino z mesta (eksplozivna moč), dvigovanje trupa (mišična vzdržljivost
trupa), hoja skozi obroče, tek po kotaljenju (koordinacija gibanja celega telesa) in tek na 300
metrov (splošna vzdržljivost). V skladu s cilji raziskave je bila oblikovana naslednja
alternativna hipoteza: dečki in deklice, stari pet in pol let, se statistično značilno ne razlikujejo
v izbranih gibalnih sposobnostih. Na koncu je Uršičeva (2001, str. 70) prišla do rezultata, da
so izmed vseh analiziranih merskih postopkov razlike med dečki in deklicami značilne le pri
testu teka na 300 m; v korist dečkov. Na osnovi tega je bila hipoteza za vse teste razen za test
teka na 300 m sprejeta, za slednjega pa zavrnjena.
»Dečki in deklice so pri vseh tekalnih testih različni, pri nobenem testu ne dosegajo
izenačenih rezultatov. Dečki so za malenkost boljši od deklic v teku na 150 m. Deklice pa so
boljše v teku na 10 m, v teku na 10 m z letečim štartom ter v teku štirikrat pet metrov«
(Omerza, 2004, str. 61).
»Poleg motoričnih sposobnosti, ki se močno razvijajo v predšolskem otroštvu, pa se v razvoju
spreminja tudi sestava telesa. V zgodnjem otroštvu je tako delež mišičevja enakomeren in
predstavlja približno 25 % celotne telesne mase. Dečki imajo malo več mišične in kostne
mase kot deklice, te pa imajo malo večji delež telesnega maščevja kot dečki. Ta razlika se s
staranjem postopno povečuje« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 22).
Bala (2006, str. 46) je v svoji raziskavi ugotovil, da je pri dečkih vzdržljivost iz leta v leto
enakomerna, pri deklicah pa upada. Dečki imajo tudi boljšo koordinacijo in so hitrejši kot
deklice. Deklice pa so boljše od dečkov v gibljivosti in ravnotežju. Pri moči pa ni razlik.
Kurikulum za vrtce (1999, str. 25) poudarja, da je treba dečke in deklice enako spodbujati, da
se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti ter da razvijejo vse
motorične sposobnosti. Enako trdi tudi Bala (2006, str. 34), ki pravi, da je fizična aktivnost
potrebna za vse otroke ne glede na spol, in dodaja, da morajo straši in vzgojitelji deklice celo
bolj spodbujati za sodelovanje v fizični aktivnosti, in sicer predvsem v tistih, ki od njih
zahtevajo večjo intenzivnost gibanja.
Glede na sodobne raziskave, kjer ugotavljajo, da so dečki boljši od deklic v moči, hitrosti,
preciznosti in koordinaciji, ter glede na dejstvo, da se z dobro razvitimi gibalnimi
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sposobnostmi hitreje in lažje prilagodimo na vodo, smo želeli ugotoviti, če so razlike med
spoloma tudi v prilagajanju na vodo.
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE
V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednja cilja:
-

Ugotoviti, ali obstajajo razlike v hitrosti prilagajanja na vodo med dečki in
deklicami,

-

ugotoviti vpliv strahu pri prilagajanju na vodo.
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4 HIPOTEZE
V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze:
H 1: Po opravljenem tečaju plavanja ne bo razlik v stopnji prilagojenosti na vodo med dečki
in deklicami.
H 2: Razlike med začetnimi in končnimi ocenami strahu pred vodo so pri deklicah večje, kot
pri dečkih.
H 3: Deklice so po tečaju plavanja bolj plovne kot dečki.
H 4: Deklice po opravljenem tečaju plavanja dosegajo višje ocene v drsenju na vodi kot dečki.
Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-odstotnim tveganjem (p≤0,05).
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5 METODE DELA

5.1 Metoda
V diplomskem delu smo uporabili kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava je
pretežno usmerjena na raziskovanje, v katerem smo skušali priti do zanesljivih, preverljivih in
objektivnih spoznanj. Iskali smo vzorčno-posledične zveze za obstoječe stanje na področju
naše raziskave.

5.2 Vzorec merjencev
Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer priložnostni. Vanj smo zajeli otroke, ki so
obiskovali tečaj plavanja v OŠ Savsko Naselje. V vzorec merjencev je zajetih 30 otrok, starih
od 3 do 6 let, od tega 18 (60 %) dečkov in 12 (40 %) deklic.
Tabela 2. Spol

Spol

N

%

Dečki (1)

18

60,0

Deklice (2)

12

40,0

Skupaj

30

100,0

5.3 Vzorec spremenljivk
Uporabili smo ocenjevalno lestvico, sestavljeno iz dveh delov, kjer bomo v prvem delu
ocenjevali strah pred vodo, v drugem pa prilagojenost nanjo. Prilagojenost je razdeljena na pet
delov, in sicer na: potop glave, gledanje pod vodo, dihanje, plovnost in drsenje.
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5.4 Način zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali s pomočjo posebne ocenjevalne lestvice, ki je izdelana za ugotavljanje
prilagojenosti na vodo. Otroke smo z njo testirali pred začetkom in po koncu osem mesečnega
tečaja plavanja. Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden v skladu z zahtevami Zakona
o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999).

5.5 Metoda obdelave podatkov
Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social
Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih
odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za
ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS.
Na številskih spremenljivka smo za ugotavljanje statističnih razlik med skupinama uporabili ttest.
Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05).
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
V nadeljevanju so predstavljeni in interpretirani rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo
ocenjevalne lestvice. Le te smo prikazali s pomočjo tabel in grafov.

6.1 HIPOTEZA 1. Po opravljenem tečaju plavanja ne bo razlik v stopnji prilagojenosti
na vodo med dečki in deklicami.
Tabela 3. Celoten prikaz števila doseženih točk po parametrih N, minimuma, maksimuma, srednje
vrednosti in standardnega odklona za posamezne faze prilagajanja na vodo.

Stopnje

Čas (pred N

Min.

Max.

prilagajanja tečanjem
na vodo

in

Srednja

Standardni

vrednost

odklon

po

tečaju)
Potop glave

Prej

30

1

8

3,63

2,906

Potem

30

5

9

8,40

1,133

Gledanje

Prej

30

1

2

1,27

0,450

pod vodo

Potem

30

1

3

2,43

0,728

Dihanje

Prej

30

1

2

1,37

0,490

Potem

30

2

5

4,13

1,137

Prej

30

1

1

1,00

0,000

Potem

30

1

3

2,17

0,648

Prej

30

1

2

1,13

0,346

Potem

30

2

4

3,30

0,877

Plovnost
Drsenje

LEGENDA: N = število otrok
Iz tabela 3 lahko razberemo srednje vrednosti stopenj prilagajanja na vodo pred in po tečaju
plavanja. Ugotovimo lahko, da so otroci po opravljenem tečaju dosegali boljše rezultate pri
potopu glave, gledanju pod vodo, dihanju, plovnosti in drsenju. Najbolj izstopa potop glave,
kjer je maksimalno dosežena ocena 9 in srednja vrednost znaša 8,40.
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Tudi Uršičeva
eva (2001, str. 60) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve,
ugotovitve, da so otroci po njenem
tečaju teka nasplošno doseglii boljše
bol še rezultate kot pred njim in sicer zato, ker so izboljšali
določene gibalne vzorce.

Slika 5. Prikaz srednje vrednosti in standardnega odklona pri razlikah prilagajanja na vodo med
dečki in deklicami po opravljenem tečaju
te
plavanja.

12
10

8,67
8

8
6

4,33

spol 1- dečki 2-- deklice

3,83
3,44 3,08

4

2,56

2,25

srednja vrednost

2,22 2,08

2
0
potop glave gledanje
pod vodo

dihanje

plovnost

drsenje

Slika 5 prikazuje srednjo
dnjo vrednost in standardni odklon pri razlikah prilagajanja na vodo med
dečki
ki in deklicami po opravljenem tečaju
te aju plavanja. Iz grafa lahko razberemo, da so v vseh
stopnjah prilagajanja naa vodo dečki
de
malenkost boljši kot deklice. Nadaljna analiza s pomočjo
pomo
t-testa
testa pa nam ni pokazala, statistično
statisti
značilnih razlik. Največjo
jo razliko smo opazili pri
spremenljivki »potop glave«, kjer srednja vrednost pri dečkih znašal 8,67 pri deklicah pa 8.
Najmanjšo
jmanjšo razlik pa vidimo pri spremenljivki »plovnost«, kjer srednja vrednost pri dečkih
de
znašal 2,22 pri deklicah pa 2,08.
08.
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Tabela 4. Testiranje razlik pri prilagajanju na vodo med dečki in deklicami po opravljenem tečaju
plavanja.

T-test
Stopnje

Spol (1/2)

Vrednost T- Stopnja

Statistična

testa

prostosti

značilnost

1

1,623

28

0,116

2

1,469

16,205

0,161

Gledanje

1

1,132

28

0,267

pod vodo

2

1,057

18,316

0,304

Dihanje

1

1,189

28

0,245

2

1,114

18,594

0,279

1

0,569

28

0,574

2

0,528

17,950

0,604

1

1,109

28

0,277

2

1,056

19,774

0,303

prilagajanja
na vodo (po
tečaju)
Potop glave

Plovnost
Drsenje

LEGENDA: 1 = dečki, 2 =deklice
V tabeli 4 smo vse zgoraj naštete rezultate (slika 5) dokazali še s T-testom. Preverili smo ali je
po opravljenem tečaju plavanja prišlo, do statistično pomembnih razlik med dečki in
deklicami v stopnji prilagojenosti na vodo. Prišli smo do ugotovitve, da med dečki in
deklicami po opravljenem tečaju plavanja ni prišlo do statistično pomembnih razlik v stopnji
prilagojenosti na vodo, saj je pri vseh stopnjah prilagajanja na vodo statistična značilnost
večja od 0,05. Hipotezo smo potrdili saj po opravljenem tečaju plavanja ni prišlo do razlik v
stopnji prilagojenosti na vodo med dečki in deklicami.
Ugotovitve, da so dečki dosegli boljše rezultate od deklic pri potopu glave in nižje rezultate v
plovnosti pripisujemo temu, da so dečki verjetno pogumnejši od deklic pri stiku z vodo,
medtem ko njihovo slabšo plovnost verjetno smemo pripisati drugačni strukturi telesa, ali pa
tudi neznanju plavanja.
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Omerzova (2004, str. 60) je v svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da so dečki v teku
povprečno dosegali boljše rezultate kot deklice. Razlogi za to so lahko različni, nedvomno pa
jih lahko iščemo v različnih dejavnostih in igri dečkov in deklic, ki imajo za posledico
različne motorične in funkcionalne sposobnosti. Te pa so lahko vzrok za nastale razlike, ki
smo jih v naši raziskavi ugotovili tudi mi.
Naslednji vzrok za razlike bi lahko iskali tudi v ugotovitvah Marjanovič Umekove in
Zupančičeve (2006, po Erwin, 1993), ki navajata, da se dečki pogosteje igrajo tekmovalne
igre kot deklice. Menim, da bi tudi to lahko vodilo v iskanje vzrokov, da so dečki po
opravljenem tečaju plavanja dosegali nekoliko boljše rezultate kot deklice.

Tudi Uršičeva (2001, str. 61) je v svoji raziskavi ugotovila, da pri motoričnih testih, ki jih je
uporabila v svoji raziskavi med petinpolletnimi dečki in deklicami ni prišlo do statistično
značilnih razlik.
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6.2 HIPOTEZA 2. Razlike med začetnimi
za
in končnimi
nimi ocenami strahu pred vodo so pri
deklicah večje, kot pri dečkih.
čkih.

Slika 6. Garfični
ni prikaz razlik v srednjih vrednostih pri starhu pred vodo med dečki
de in deklicami.

3,00
2,17
2,50
2,00

1,50

1,50
srednja vrednost
1,00
,50
,00
dečki

deklice

V grafu 6 smo s srednjo vrednostjo in standardnim odklonom prikazali razlike v strahu pred
vodo med dečki
ki in deklicam. Srednja vrednost pri deklicah znaša 2,17 pri dečkih
de
pa 1,50.
Deklice so dosegle nekoliko višje ocene kot dečki,
de
vednar te niso statistično
čno značilne.
Razloge za to smemo iskati v tem, da so imeli dečki pred začetkom
kom tečaja
teč
plavanja višje
ocene strahu pred vodo, kar pomeni, da so imeli manj strahu pred vodo kot deklice.
deklice Po koncu
tečaja
aja plavanja pa sta imela oba spola zelo izenačene
izena ene ocene, kar pomeni, da so preko
celotnega tečaja
aja plavanja nasplošno bolj napredovale deklice. Tudi Praznikova
Praznik
in Črešnajeva
(2001, str. 37) navajata, da se mnogokrat dogaja, da otrok med vadbo v vodi postane
anksiozen; gre za negotovost, napetost, zaskrbljenost. Takrat je pomembno, da učitelj
u
ve kako
ravnati s takim otrokom. Otroka je potrebno
pot
s pomočjo
jo igre vlog pripeljati v vodo, ga
pripraviti, da v njej hodi, drsi, potaplja glavo in telo, gleda in izdihuje v njej.
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Tabela 5. Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in standardnega odklona
za razlike strahu pred vodo med dečki in deklicami pred in po tečaju plavanja.

Ocena

strahu Spol (1/2)

N

pred vodo
Pred tečajem
Po tečaju

Srednja

Standardni

vrednost

odklon

1

18

3,39

1,195

2

12

2,42

1,311

1

18

4,89

0,323

2

12

4,58

0,515

LEGENDA: 1 = dečki, 2 =deklice ; N = število otrok
Iz tabele 5 lahko razberemo, da so imeli dečki na začetku in na koncu tečaja plavanja manj
strahu pred vodo kot deklice. Dečki so na začetku dosegli srednjo vrednost, ki je znašala 3,39
na koncu pa 4, 89. Deklice pa so na začetku dosegle srednjo vrednost, ki je znašala 2,42 na
koncu pa 4,58. Na začetku tečaja plavanja je bila razlika v sredni vrednosti med dečki in
deklicami 0,97, po koncu tečaja pa se je razlika v srednji vrednosti močno zmanjšala in je
znašala le 0,31. S t-testom smo preverjali, če so te razlike tudi statistično značilne. Ugotovili
smo, da so bile razlike na začetku tečaja statistično pomembne na koncu pa ne.
Tabela 6. Testiranje razlik strahu pred vodo med dečki in deklicami.

T-test
Spol

Vrednost t-testa

Stopnja prostosti

Statistična
značilnost

Dečki

1,494

28

0,146

Deklice

1,495

23,830

0,148

Sklepamo lahko, da bi v primeru večjega vzorca merjencev prišlo, od večjih razlik med
spoloma. V našem primeru pa postavljeno hipotezo, ki pravi da so razlike med začetnimi in
končnimi ocenami strahu pred vodo pri deklicah večje kot pri dečkih zavračamo.
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6.3 HIPOTEZA 3. Deklice so po tečaju
te
plavanja bolj plovne kot dečki.
Slika 7. Grafični
ni prikaz razlik v srednjih vrednostih in standardnih odklonih v plovnosti med
m dečki
in deklicami po tečaju plavanja.

2,35
2,3
2,25

2,22

2,2
2,15
2,08

2,1

srednja vrednost

2,05
2
1,95
dečki

deklice

Slika 7 prikazuje srednjo vrednost in standardni odklon za razlike v plovnosti med dečki
de
in
deklicami po tečaju
aju plavanja. Srednja vrednost dečkov
de kov (2,22) je nekoliko višja kot srednja
vrednost deklic (2,08).
Doo razlik v plovnost lahko pride zaradi sestave telesa. Videmškova in Pišotova (2007, str. 22)
pravita, da je v zgodnjem otroštvu delež mišičevja
miši evja enakomeren in predstavlja približno 25
odstotkov celotne telesne mase. Dečki
De
imajo malo več mišične
ne in kostne mase
m
kot deklice, te
pa imajo malo večji
ji delež telesnega mišičevja
miši
kot dečki.
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Tabela 7. Prikaz križanja spremenljivk pri razlikah v plovnosti med dečki in deklicami po tečaju
plavanja.

Spol
Ocena plovnosti po 1 (dečki)

2 (deklice)

Skupno

tečaju plavanja
1

1

3

4

2

12

5

17

3

5

4

9

12

30

Skupno

število 18

otrok
Tabela 6 nam prikazuje križanje spremenljivk pri razlikah v plovnosti med dečki in deklicami
po tečaju plavanja. Prikazane so ocene plovnosti po tečaju plavanja od ena (najslabša) do tri
(najboljša). Med dečki je oceno ena prejel samo eden, oceno dve je prejelo dvanajst dečkov in
oceno tri je prejelo pet dečkov; vseh skupaj je bilo 18 dečkov. Vseh deklic je bilo 12, od teh
so tri prejele eno točko, pet jih je prejelo dve točki in štiri so prejele tri točke. Ocenjenih je
bilo trideset otrok, od teh so štirje prejeli eno točko, sedemnajst otrok je prejelo dve točki,
devet otrok pa je prejelo tri točke.

Tabela 8. Testiranje razlik plovnosti med dečki in deklicami po tečaju plavanja.

T-test
Spol

Vrednost T-testa

Stopnja prostosti

Statistična
značilnost

Dečki

0,569

28

0,574

Deklice

0,528

17,950

0,604

V tabeli 7 smo vse zgoraj naštete rezultate (slika5) dokazali še s T-testom. Preverili smo
domnevo, da so deklice po tečaju plavanja bolj plovne kot dečki in prišli do ugotovitve, da so
med dečki in deklicami razlike, vendar niso statistično značilne, saj znašajo več kot 0,05.
Postavljeno hipotezo, da so deklice po tečaju plavanja bolj plovne kot dečki zavračamo.
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6.4 HIPOTEZA 4. Deklice po opravljenem tečaju
aju plavanja dosegajo višje ocene v
drsenju na vodi kot dečki.

Slika 8. Prikaz srednje vrednosti in standardnega odklona razlik v drsenju na vodi med dečki
de in
deklicami po opravljenem tečaju
aju plavanja.
plavanja

3,7
3,6
3,5

3,44

3,4
3,3
3,2
3,08

srednja vrednost

3,1
3
2,9
2,8
dečki

deklice
drsenje na vodi

Graf 8 nam prikazuje srednjo vrednost
vrednost in standardni odklon razlik v drsenju med dečki
de
in
deklicami po opravljenem tečaju plavanja. Srednja vrednost pri dečkih
de kih znaša 3,44 pri deklicah
pa 3,08. Dečki
ki so torej nekoliko boljši kot deklice.
Tudi Uršičeva
eva (2001, str. 66) je v svoji raziskavi
raziskavi prišla do rezultata, da so izmed vseh
analiziranih merskih postopkov ( skok v daljino z mesta, dvigovanje trupa, tek po
kotaljenju…) razlike med petinpolletnimi dečki in deklicami značilne
ilne le pri enem testu (tek na
300 m); v korist dečkov.
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Tabela 9. Testiranje razlik v drsenju na vodi med dečki in deklicami po tečaju plavanja.

T-test
Spol

Vrednost T-testa

Stopnja prostosti

Statistična
značilnost

Dečki

1,109

28

0,277

Deklice

1,056

19,774

0,303

V tabeli 8 smo vse zgoraj predstavljene podatke preverili še s T-testom. Želeli smo ugotoviti
ali so po tečaju plavanja v drsenju na vodi nastale statistično pomembne razlike med dečki in
deklicami. Tako pri dečkih kot pri deklicah je statistična značilnost večja od 0,05 kar pomeni,
da ni prišlo do statistično značilnih razlik med spoloma.
Razloge za to smemo iskati v prejšnji hipotezi, kjer smo prišli do ugotovitve, da so dečki v
plovnosti nekoliko boljši kot deklice. Dobra plovnost pa je predpogoj za drsenje na vodi. Ker
smo tudi pri tej hipotezi prišli do ugotovitve, da med spoloma ni statistično značilnih razlik,
hipotezo zavračamo.
V obdobju od 4 do 6 let pride do sprememb v organizaciji vadbe v vodi, saj se upošteva
otrokov razvoj. V tem času so otroci aktivno vključeni v raziskovanje in preizkušanje svojih
gibalnih zmožnosti (temeljna gibalna faza). V igre se vse bolj vnaša ustvarjalne elemente tako
s strani otroka kot vaditelja: pojejo se pesmice, ustvarjajo se zgodbe, pravljice, vse s ciljem
čimboljše prilagoditve na vodo. V vadbo so vključeni elementi potapljanja, skoki v vodo,
drsenje v različnih položajih, potapljanje glave… Za vodenje take vadbe so zelo primerne
vzgojiteljice iz vrtcev, ki so ustrezno usposobljene tudi za delo v vodi.
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7 SKLEP
V diplomski nalogi smo s pomočjo sodobne literature, natančno predstavili kakšen vpliv
imata gibanje in plavanje na otrokov celostni razvoj. Predstavili smo pogoje dela za razvoj
gibalnih sposobnosti in podali nekaj zanimivih postopkov za prilagajanje na vodo. Ker je
gibalna dejavnost eno najpomembnejših področji v otrokovem razvoju, saj otrok poleg
gibalnih in funkcionalnih sposobnostih razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene
sposobnosti ter lastnosti, smo posebno pozornost namenili pomenu plavanja za otrokov
razvoj. Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami, ki mu omogočajo
varno gibanje v želeni smeri na vodni gladini ali pod njo. S pomočjo raziskave smo želeli
ugotoviti ali med dečki in deklicami prihaja do razlik pri prilagajanju na vodo.
V ta namen smo izbrali vzorec osemnajstih dečkov in dvanajstih deklic, starih od tri do šest
let, ki so obiskovali tečaj plavanja v OŠ Savsko Naselje. Podatke smo zbrali s pomočjo
ocenjevalne lestvice, sestavljene iz dveh delov, kjer smo v prvem delu ocenili strah pred vodo,
v drugem pa prilagojenost nanjo. Otroke smo z njo testirali pred pričetkom in po koncu osem
mesečnega tečaja plavanja.
Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social
Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence posameznih
odgovorov, za izračun opisne statistike smo uporabili podprogram DESCRIPTIVES, za
ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih vrednosti pa podprogram CROSSTABS.
Na številskih spremenljivka smo za ugotavljanje razlik med spoloma uporabili t-test.
Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p

0,05).

Po končni raziskavi smo prišli do zanimivih ugotovitev, ki veljajo za naš vzorec, vendar jih
zaradi majhnosti vzorca ne moremo posploševati na celoto. Na njihovi osnovi pa je mogoče
oblikovati določena spoznanja in misli, ki lahko koristno služijo tudi v vsakodnevni praksi.
Raziskava nam je pokazala, da po opravljenem osem mesečnem tečaju plavanja ni prišlo do
pomembnih razlik v stopnji prilagojenosti na vodo med dečki in deklicami. Ugotovili smo
tudi, da je med dečki in deklicami na začetku tečaja plavanja prišlo do manjših razlik pri
strahu pred vodo, po koncu tečaja plavanja pa teh razlik ni bilo več moč zaznati. Prišli smo
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tudi do ugotovitve, da so po tečaju plavanja dečki nekoliko bolj plovni, ter so boljši v drsenju
na vodi kot deklice. Nasplošno so dečki dosegali višje ocene kot deklice v stopnjah
prilagajanja na vodo, deklice pa so bile nekoliko boljše v premagovanju strahu pred vodo.
Rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo raziskave pa so nam pokazali, da med dečki in
deklicami ni statistično značilnih razlik.
Preko različne literature smo prišli do končne ugotovitve, da je odpravljanje pridobljenega
strahu pred vodo ena največjih težav pri učenju plavanja. Poleg tega pa je le- ta naučena
oblika čustva in se pojavi skladno z razvojem otroka. Pri odpravljanju strahu pred vodo ima
pomembno vlogo učitelj plavanja, saj lahko s primernim pristopom in metodami pri otroku
popolnoma odpravi strah in otroku tako omogoči, da se v vodi sproščeno giblje.
Ugotovitev nam pove, tudi to da bi bilo nesmiselno delati kakršne koli razlike po spolu za
načrtovanje gibalnih dejavnosti za predšolske otroke. Tudi Kurikulum za vrtce (1999, str. 25)
poudarja, da je treba dečke in deklice enako spodbujati, da se vključujejo in preizkušajo v
različnih zvrsteh gibalnih dejavnosti ter da razvijejo vse motorične sposobnosti. Enako trdi
tudi Bala (2006, str. 34), ki pravi, da je fizična aktivnost potrebna za vse otroke ne glede na
spol, in dodaja, da morajo straši in vzgojitelji deklice celo bolj spodbujati za sodelovanje v
fizični aktivnosti, in sicer predvsem v tistih, ki od njih zahtevajo večjo intenzivnost gibanja.
Med samo raziskavo diplomske naloge smo naleteli na idejo, da bi bilo v prihodnosti smiselno
raziskavo ponoviti na večjem vzorcu merjencev, saj bi le tako prav verjetno prišli do
statistično pomembnih razlik v prilagajanju na vodo med dečki in deklicami.
Naša diplomska naloga bo popotnica vsem športnim pedagogom, vzgojiteljicam in
vaditeljem, ki se ukvarjajo z vadbo otrok v vodi. S pridobljenimi informacijami bodo lahko
popestrili ure plavanja, ki bodo pripomogle k celostnem razvoju otrok. Poleg tega pa bodo
tudi vedeli, da otroke med vadbo v vodi ni smiselno deliti po spolu, ker med dečki in
deklicami ni takih razlik v razvoju in motoričnih sposobnostih, da bi bilo to smiselno.
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PRILOGA
OCENJEVALNA LESTVICA
IME IN PRIIMEK OTROKA:_______________________________
1. OCENA STRAHU PRED VODO (1-5 točk)

TOČKE:
prej

potem

- otrok ne želi v vodo

1

1

- čustveno stanje ob prihodu v prostor z bazenom (jok, strah…)

2

2

- samostojen vsto po stopnicah v bazen

3

3

- otrok se udeleži vaj za prilagajanje na odpor vode

4

4

- otokova reakcija pri stiku z vodo je pozitivna

5

5

2. PRILAGAJANJE NA VODO
TOČKE:

a) Poto glave (1-9 točk)
prej

potem

- otrok ne prenese stika vode z glavo

1

1

- umivanje obraza

2

2

- polivanje po glavi (zalivanje rožic)

3

3

- prosto škropljenje (sam sebe in z drugimi)

4

4

- potop glave do nosu

5

5

- potop glave do oči

6

6

- potop obraza (obraz si otrok pokrije z rokami)

7

7

- potop glave s počepom

8

8

- udeleževanje skupinskih iger s potopom glave

9

9

TOČKE:

b) Gledanje pod vodo (1-3 točke)

- otrok ne želi gledati pod vodo

prej

potem

1

1

- otrok iz tal bazena pobere igračo (obroček)

2

2

- otrok z gledanjem pod vodo prepozna barvo

3

3

c) Dihanje (1-5 točk)

TOČKE:
prej

potem

- močan izdih na kopnem skozi usta in nos

1

1

- močan izdih v vodo skozi usta (mehurčki)

2

2

- močan izdih v vodo skozi nos (usta so zaprta)

3

3

- zadrževanje sape z obrazom v vodi

4

4

- navezovanje vdiha zunaj in izdiha v vodo

5

5

TOČKE:

č) Plovnost (1-3 točke)
prej

potem

- mrtvak s pomočjo učitelja (glava je nagnjena naprej)

1

1

- mrtvak s pomočjo črva (glava je nagnjena nazaj)

2

2

- mrtvak samostojno

3

3

TOČKE:

d) Drsenje (1-4 točke)
prej

potem

- čolčniček z odrivom od stene s pripomočkom in učiteljem-glava je zunaj

1

1

- čolniček z odrivom od stene s pripomočkom (deska)-glava je zunaj

2

2

- čolniček z odrivom od stene s pripomočkom (deska)-glava je v vodi

3

3

- čolniček z odrivom od stene brez pripomočka - glava je v vodi

4

4

