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POVZETEK 

Gibanje je primarna potreba predšolskega otroka, prav tako pa je bistveni element celostnega 

razvoja. Gibalna učinkovitost človeka je produkt usvojenosti gibanja in gibalnih sposobnosti. 

Tako gibanje kot tudi gibalne sposobnosti imamo v določeni meri že prirojene, v določeni 

meri pa jih lahko z učenjem in izkušnjami še dodatno razvijemo. 

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali lahko pri petletnih otrocih z dodatnim izvajanjem 

določene vrste gibalne dejavnosti vplivamo na pospešen razvoj gibalnih sposobnosti in s tem 

na boljšo gibalno učinkovitost. Prav tako smo poskušali ugotoviti, katera gibalna dejavnost 

judo, splošna vadba ali športno plezanje, bi bila za to najprimernejša.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 88 otrok starih povprečno 63,2 meseca (± 1,5 meseca), od tega 

je 63 otrok predstavljalo eksperimentalno skupino, in sicer 25 otrok je 2-krat na teden 

obiskovalo vadbo plezanja, 19 otrok je dvakrat tedensko obiskovalo vadbo juda in 19 otrok je 

2-krat na teden obiskovalo splošno vadbo. Ostalih 25 otrok predstavlja kontrolno skupino, ki 

ni obiskovala nobene dodatne gibalne dejavnosti.  

 

Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti smo uporabili test MOT 4–6, ki je od leta 1993 

standardiziran za slovensko populacijo 5,5 letnih otrok. Vsebuje 18 gibalnih nalog, ki 

pokrivajo področja stabilnosti, lokomotorike, manipulacij in finomotoričnih nalog. 

Ocenjevanje pri testu je zgrajeno na sistemu točkovanja in sicer se posamezna naloga ocenjuje 

s točkami 0, 1 ali 2, glede na postavljene kriterije, pri čemer 0 pomeni, da otrok ne obvlada 

naloge in 2, da otrok nalogo obvlada. Otroke smo testirali dvakrat in sicer prvič ob začetku 

vadbe in drugič po pol leta vadbe.  

 

Zastavili smo si štiri hipoteze. Prvo hipotezo, ki se je glasila: ob koncu raziskave bo pri vseh 

vključenih otrocih prišlo do vsaj 5-odstotnega izboljšanja gibalne učinkovitosti, smo zavrnili, 

saj se je izkazalo, da pri 20,5 % otrok do pričakovanega napredka ni prišlo. Izmed teh otrok 

jih je bilo kar 89 % iz skupine, ki ni obiskovala nobene gibalne dejavnosti. Drugo hipotezo, da 

bo pri otrocih iz eksperimentalne skupine večji napredek v gibalni učinkovitosti kot pri 

otrocih iz kontrolne skupine smo potrdili, saj je aproksimativni t-test med skupinama pokazal 

statistično pomembne razlike (t = -10,890, p < 0,001). Tretjo hipotezo, da se bodo med otroci 

iz eksperimentalne skupine pojavljale razlike v napredku glede na vrsto vadbe smo zavrnili, 

saj so imele vse vadbe približno enako velik napredek, prav tako Welchov test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik glede napredka med različnimi vrstami vadbe. Tudi četrto 

hipotezo, ki se je glasila: največji napredek bo pri otrocih, ki bodo 6 mesecev obiskovali 

vadbo plezanja, smo zavrnili, saj so bili otroci, ki so obiskovali vadbo plezanja, v napredku 

boljši le od otrok iz kontrolne skupine, ki se niso udeleževali nobene gibalne vadbe, med tem 

dvema skupinama so bile razlike tudi statistično pomembne, medtem ko z judom in splošno 

vadbo ni bilo statistično pomembnih razlik. 

 

Raziskava je tako pokazala, da je pri otrocih, ki so bili vključeni v organizirane vadbe prišlo 

do več kot 5 % izboljšanja gibalne učinkovitosti, medtem ko pri otrocih kontrolne skupine 

napredka pri večini ni bilo ali pa je bil le ta minimalen. Vključevanje otrok v katerokoli 

organizirano gibalno vadbo, kjer se zavedajo specifičnega razvoja predšolskega otroka in 

vadbo prilagajajo njegovemu celostnemu razvoju, je tako smiselno, saj je že ob dvakrat 

tedenski udeležbi zaznati pozitivne spremembe na gibalni učinkovitosti otrok, prav tako pa 

sama vadba, zaradi otrokovega celostnega razvoja, pozitivno vpliva tudi na ostala področja 

otrokovega razvoja. Ob vadbi otrok razvija svoje socialne veščine (komunikacija, 



 
 

sodelovanje, upoštevanje pravil itn.), kognitivne veščine (razumevanje pravil, novi izrazi itn.), 

se sooča z različnimi čustvi (veselje, strah, jeza itn.), prav tako pa ima sama vadba pozitivne 

učinke na telesni razvoj (pridobivanje mišične mase, izgubljanje maščobnega tkiva, pozitiven 

vpliv na kardiovaskularni sistem itn.).  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, gibalni razvoj, gibalna učinkovitost, gibalna 

dejavnost, test MOT 4–6 

  



 
 

ABSTRACT 

 
Movement is a primary need of pre-school children and also a crucial element of holistic 

development of a child. Motor efficiency is a product of movement and motor skills. Motor 

skills and also the movement are partially genetically disposed, but with learning and 

experience we can reach improvement/development.  

 

The purpose of this thesis is find out if we can, with practicing different kind of moving 

activities, influence faster development of motor skills and with this on improved motor 

efficiency. Also, we will try to find out which of the following moving activities: judo, sport 

climbing or organized general physical activity, would be the most appropriate for this. 

 

In this research 88 children were included with average age of 63.2 months (± 1.5 month), 63 

of these children represented experimental group, among which 25 children were twice a 

week involved in sport climbing programme for pre-schoolers. 19 children were twice a week 

involved in judo programme for pre-schoolers, and 19 children were twice a week involved in 

general physical activity for pre-schoolers. The remaining 25 children represented a control 

group and were not involved in any additional moving activity.  

 

For assessment of motor efficiency the motoric test MOT 4–6 was used. Since 1993, this test 

is standardized for Slovenian 5.5 year old children. Test consists of 18 test items that cover 

stability, locomotors, manipulation, and fine motor area. Test assessment is built on score 

system where each item is scored with 0, 1, or 2 points depending on the given criteria. Zero 

points mean that child does not master the skill, and two points mean that child masters the 

item. We tested children twice, first at the beginning of the research, and secondly after six 

months. 

 

We set four hypotheses. The first statement which says that all children will improve motor 

efficiency for at least 5% till the end of the research, had to be denied, because from the 

results we can see that 20.5% of all children did not reach this progress. 89% of these children 

were those who did not participate in any additional moving activity. The second statement 

claims that children from experimental group will achieve higher progress in motor efficiency 

than those from the control group. The t-test (t = -10.890, p<0.001) showed significant 

differences between these two groups, so we confirmed this statement. The third statement, 

which says that there will be differences in progress between children who were involved in 

different kinds of moving activities, was refused. The results show that children from all 

programmes have on average almost the same progress in motor efficiency. Welch test did not 

show significant differences in progress between different kinds of moving activities. We also 

refused the fourth statement, which says that children involved in the sport climbing 

programme would achieve the highest progress. The results show that children involved in 

sport climbing programme achieved better results only compared to children involved in the 

control group. Also, there were statistically important differences with these two groups, 

while differences between sport climbing and judo and also between sport climbing and 

organized general physical activity were not statistically important. 

 

The result of this research show that children involved in organized moving activities 

improved their motor efficiency for more than 5%, while children from the control group did 

not or minimally improved their motor efficiency. From this aspect, including children in 

organized moving activities, where a coach is aware of specific development of pre-school 



 
 

children and adapts the exercises to their holistic development, is meaningful. Organized 

moving activity, which is performed twice per week, has a positive influence on child´s motor 

efficiency and because of holistic development also on social development (communication, 

co-operation, considering the rules...), cognitive development (understanding the rules, new 

words...), emotional development (facing with different emotions: happiness, anger, fear...), 

and on physical development (obtain muscles, lose fat, effects on cardiovascular system...). 

 

KEY WORDS: preschool child, motor development, motor efficiency, moving activity, test 

MOT 4–6 
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1 Uvod 
 

Otrokov razvoj je celosten, za lažjo obravnavo in razumevanje, pa ga delimo na več različnih 

posameznih razvojnih področij: na telesni, gibalni, socialni, kognitivni in na čustveni razvoj. 

Vsa ta področja razvoja oz. podsistemi so med seboj močno povezani in so v medsebojni 

soodvisnosti, kar pomeni, da spremembe na enem podsistemu vplivajo na spremembe na vseh 

ostalih podsistemih – izboljšanje na enem področju pomeni napredovanje na ostalih področjih 

in retardacija na enem področju pomeni zaostajanje tudi na vseh ostalih področjih razvoja. 

Človek je tako celota kognitivnega, čustveno-socialnega in psihomotoričnega razvoja. 

Osebnost otroka se razvija kot nedeljiva celota (Zurc, 2008). 

 

Za človeka je značilno, da gibalna učinkovitost vpliva na uspešnost njegovega gibanja. 

Koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, preciznost in gibljivost je šest gibalnih sposobnosti, ki 

skupaj s funkcionalno sposobnostjo – vzdržljivostjo določajo gibalno učinkovitost človeka pri 

izvedbi različnih gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Strokovnjaki (Cemič, 1997) poudarjajo, da so dejavniki razvoja: rast, zorenje, izkušnje, 

učenje in adaptacija. Kako in v kolikšni meri vpliva kateri od naštetih dejavnikov na razvoj še 

ni ugotovljeno. M. Videmšek in Pišot (2007) navajata, da je gibalni razvoj odraz zorenja, na 

katerega vplivajo predvsem genetski in okoljski dejavniki, ki določajo univerzalno sosledje 

pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v razvoju. Odraz predstavljajo posameznikove 

izkušnje, ki vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem razvoju. J. Zurc (2008) pravi, 

da je od okolja (družina, kraj) odvisno, katere gibalne spretnosti in sposobnosti razvija otrok. 

Načrtni vplivi okolja (izobraževanje, vzgoja, nega, gibalna aktivnost, prehrana) pospešijo 

razvoj dednih predispozicij pri otroku. 

 

Planinšec (2003) pravi, da je redna gibalna dejavnost v različnih oblikah zelo pomembna za 

človekov razvoj, za ohranjanje primerne ravni telesne pripravljenosti, za krepitev in varovanje 

zdravja ter za oblikovanje takšnega življenjskega stila, ki zagotavlja redno gibalno dejavnost v 

vseh življenjskih obdobjih. Gibalna dejavnost prav tako predstavlja pomembno sredstvo za 

pridobivanje različnih informacij in nabiranje novih izkušenj ter za razvijanje gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti (Doherty in Bailey, 2003). 

 

M. Videmšek in Pišot (2007) trdita, da lahko le s skrbno načrtovanimi in strokovno vodenimi 

gibalnimi dejavnostmi kar najbolje razvijemo otrokove gibalne in funkcionalne sposobnosti in 

mu omogočimo, da usvoji različna gibalna znanja, ki so osnova za različne športne zvrsti. Le 

z ustrezno gibalno/športno dejavnostjo lahko presežemo genetsko določeno temeljno stopnjo 

razvitosti gibalnih sposobnosti (Gallahue in Ozmun, 2006). 

 

Iranski raziskovalci Sheikh, Safaniab in Afshari (2011) so na vzorcu 20 5–6 letnih otrok s 

testom Lincoln-Oseretsky ugotavljali razlike v napredku pri posameznih gibalnih 

sposobnostih in motoričnem razvoju po 12 tedenski organizirani vadbi (3× tedensko) in pri 

otrocih, ki v tem času niso obiskovali nobene vadbe. Ugotovili so, da je v eksperimentalni 

skupini prišlo do statistično pomembnega izboljšanja tako pri gibalnih sposobnostih 

(ravnotežje, hitrost in moč) kot tudi pri motoričnem razvoju na splošno. Da med otroci, ki 

obiskujejo športne vadbe in tistimi, ki vanje niso vključeni, prihaja do razlik v razvitosti 

gibalnih sposobnosti so v svoji raziskavi ugotovili tudi grški raziskovalci (Giagazoglou idr., 

2011). 
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Različne raziskave (Pišot in Planinšec, 2005) kažejo, da pri obravnavanju enako starih otrok 

mnogokrat isti testi opredeljujejo različne motorične dimenzije, saj je otrokov gibalni prostor 

še zelo nedefiniran. V naši raziskavi smo se zato odločili, da bomo ugotavljali razlike v 

otrokovem gibalnem razvoju oziroma v gibalni učinkovitosti in ne pri posamezni motorični 

sposobnosti. Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti petletnih otrok je primeren motorični test 

MOT 4–6.  

 

V slovenski športni terminologiji zaznamo različne izraze: gibalna dejavnost, telesna 

dejavnost, športna panoga, gibalna/športna aktivnost ... Da terminologija znotraj slovenskega 

prostora, pa tudi znotraj samega športnega področja, ni enotna, je v svojem delu Pogledi na 

šport 2 ugotavljal že Kristan (2000), prav tako pa to lahko razberemo iz različnih raziskav, 

kjer različni raziskovalci uporabljajo za na videz enake dejavnosti različne termine. V našem 

magistrskem delu bomo večinoma uporabljali izraze gibalna dejavnost, dodatna gibalna 

dejavnost in organizirana gibalna vadba, oziroma termine, ki jih uporabljajo citirani avtorji. 

 

Namen tega magistrskega dela je ugotoviti, ali katerakoli dodatna gibalna dejavnost vpliva na 

gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok oz. ali obstajajo gibalne dejavnosti, ki ta 

razvoj še dodatno stimulirajo.   
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2 Predmet in problem 

2.1 Celostni razvoj otroka  
 

Gibanje je od rojstva pa vse do smrti del človekovega življenja. Dojenček skozi gibanje 

(mimika, kretnje) komunicira z ostalimi, kasneje pa mu gibanje, s tem ko se plazi in kasneje 

pleza ter hodi, omogoča spoznavanje sveta okoli sebe. Otroci, ki se prej naučijo hoditi, 

začnejo prej spoznavati okolico ter imajo več možnosti za komuniciranje in pridobivanje 

različnih informacij. Gibalno uspešnejši otrok je bolj samozavesten, zaupa v svoje 

sposobnosti, hkrati se bolje znajde tako v prostoru kot v družbi, zaradi tega se prej 

osamosvoji, za svoje delovanje/gibanje pa ne potrebuje pomoči ali volje drugih (Kremžar, 

1989, v Videmšek, Drašler in Pišot, 2003). 

 

V predšolskem obdobju je otrokov razvoj celosten (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). Medsebojno povezavo soodvisnosti uma in telesa sta raziskovala že Sokrat in 

Platon, ki sta trdila, da so področja otrokovega razvoja v medsebojni soodvisnosti (Ismail, 

1976, v Zurc, 2008). Posameznik je celota, je več kot skupek delov, zato njegov razvoj poteka 

celostno na vseh razvojnih področjih hkrati (Shonkoff in Phillips, 2004, v Zurc, 2006a). 

Sodobne razvojne teorije kažejo, da poteka razvoj na gibalnem, telesnem, kognitivnem, 

čustvenem in socialnem področju usklajeno in celostno, saj so ta področja med seboj tesno 

povezana ter se tako skozi otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe na enem 

področju so povezane s spremembami na ostalih temeljnih področjih razvoja (Gallahue in 

Ozmun, 1998; Kremžar in Petelin, 2000). Tako so spremembe na telesnem področju ob 

spremembah v gibalnem razvoju tesno povezane tudi s spremembami na spoznavnem razvoju 

oz. z intelektualnimi procesi (razvoj spomina, sklepanja, reševanja problemov, govora, 

učenja, presojanja), v čustvenem razvoju (doživljanje, izražanje, uravnavanje čustev, 

temperament) in v socialnem razvoju (komunikacija, medsebojni odnosi, socialne spretnosti, 

socialno razumevanje in moralni vidiki vedenja). Nekateri avtorji (Gardner, 1997, v Zurc, 

2006a) celo menijo, da sta telesno in gibalno področje otrokovega razvoja tesneje povezana z 

vsemi ostalimi razvojnimi področji kot katero koli drugo. Učenje vsake, tudi najmanjše in 

vsakdanje gibalne spretnosti pri otroku zahteva določeno telesno razvitost, bolj ali manj 

močno spoznavno komponento ter socialno in čustveno zrelost (Zurc, 2006a). 

 

M. Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da zaradi povezanosti razvojnih področij in njihovih 

medsebojnih vplivov enega na drugega, imajo otroci, ki odraščajo v bolj spodbudnih okoljih 

in kateri imajo več možnosti za udejstvovanje v različnih gibalnih sposobnostih, tudi več 

možnosti za pridobivanje raznovrstnih izkušenj, ki so potrebne za celosten razvoj. »Gibalna 

dejavnost v razvojnem obdobju tako ni pomembna le s stališča telesnega zdravstvenega 

stanja, ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti posameznika. 

Primerna gibalna aktivnost omogoča sprostitev, obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, 

spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri socializaciji in 

oblikovanju dejavnega odnosa do samega sebe in sveta« (Tomori, 2005, v Videmšek in Pišot, 

2007, str. 14). 

 

Gibanje ni pomembno samo za pravilen motorični in s tem duševni razvoj, ampak izredno 

vpliva tudi na skladen telesni razvoj (Horvat in Magajna, 1987). Raziskave so pokazale, da 

redno in kakovostno gibanje pri otroku zmanjšuje preveliko telesno maso/debelost, povečuje 

aerobno zmogljivost organizma, pospešuje učinkovito delovanje srčno-žilnega in dihalnega 

sistema, uravnava krvni tlak in krvne maščobe, izboljšuje zaščito pred okužbami dihal ter 

povečuje zdravje kostnega sistema (Zurc, 2012). 
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Različni raziskovalci otrokovega motoričnega prostora (Houwen, Visser, van der Putten in 

Vlaskamp, 2016; Planinšec, 1995) so večkrat izpostavili tudi povezanost med motoričnimi in 

kognitivnimi sposobnostmi. Zmožnost uporabe lastnega telesa na različne spretne načine in 

zmožnost spretnega ravnanja s predmeti Gardner (1995) opredeljuje kot telesno-gibalno 

inteligenco. Semolič (2014) pravi, da: »gibanje zaposli živčni sistem bolj kot karkoli, saj ne 

moremo zaznavati, čutiti ali razmišljati brez zapletenih, večplastnih sosledij akcij, ki jih 

zaženejo možgani, da ohranjajo telo v položaju, ki nenehno kljubuje sili težnosti, hkrati pa se 

moramo zavedati, kje v prostoru se nahajamo in v kakšnem položaju.« Gerževič in M. Dobnik 

(2014) trdita, da so možgani (oz. centralni živčni sistem) tisti del telesa, kjer se vsako gibanje 

najprej začne. Za uspešno gibanje je najprej potrebna motivacija in ideja za ustvarjanje 

gibanja, temu sledi izbira ustreznega gibalnega programa, pri katerem moramo hkrati 

upoštevati vse informacije, ki jih čutila zaznavajo v notranjem in zunanjem okolju in jih 

posredujejo možganom. Natančno zaporedje ukazov se nato razpošlje mišicam, ki so 

odgovorne za izvedbo gibanja. Tako vidimo, da sta kognitivno (miselno) in gibalno delovanje 

močno povezana in prepletena. Pri tem se lahko mnoga gibanja (tista, ki so dobro usvojena in 

avtomatizirana) izvajajo z minimalnim miselnim nadzorom, kar nam omogoča, da lahko 

sočasno preusmerimo del pozornosti k drugim gibalnim in/ali kognitivnim aktivnostim. 

 

Otrok se največ uči z gibalnimi dejavnostmi: prelaganje predmetov sem in tja, spreminjanje 

odnosov in relacij. Tudi njegova miselna aktivnost se kaže ob gibanju, saj ob tem spontano 

odkriva svet in se o njem tudi uči. Z gibi podkrepljena miselna dejavnost ostane dlje časa v 

spominu. Vse, kar gre z gibom telesa, se v možganih odtisne v obliki slikovne podobe. 

Ustvarjalne sposobnosti pomagajo otroku vzpostavljati močne miselne povezave v možganih, 

ki omogočajo učenje (Videmšek idr., 2003). 

 

Piaget in Kephart (v Kremžar in Petelin, 2000) soglašata, da otrok spoznava svet najprej 

motorično, a če se kakšna motorična dejavnost ne more odvijati, prihaja po njunem mišljenju 

do velikih težav v poznejšem perceptivnem in simboličnem učenju. V tem obdobju se 

inteligentnost in motorično vedenje komaj delita. Zaznavne in intelektualne zmožnosti se pri 

dojenčku ugotovijo le pri gibalnih reakcijah. Na kraju tega senzomotoričnega razvojnega 

obdobja, ki izhaja iz refleksov, reakcij in preprostih navad ter preko ponavljajočih se ravnanj 

in posnemanj, napreduje k aktivnemu iskanju. Inteligentnost pa razumeta kot sposobnost, s 

pomočjo katere rešujemo probleme, premagujemo težave in obvladujemo tiste situacije, ki jih 

samo iz prejšnjih izkušenj ne moremo obvladati. 

 

Raziskave (Roebers in Kauer, 2009; Houwen, Visser, van der Putten in Vlaskamp, 2016) so 

pokazale, da obstajajo statistično pomembne povezave med intelektualnim/kognitivnim in 

gibalnim razvojem, med gibalnim in jezikovnim razvojem (Houwen idr, 2016) ter med 

prostočasno gibalno aktivnostjo in šolskim uspehom (Zurc, 2006b). Planinšec (1995) pravi, da 

je povezava med gibalno in kognitivno sposobnostjo vidna predvsem pri hitrosti pretoka 

informacij in pri realizaciji gibalnih problemov, kjer je kognitivna aktivnost potrebna za 

uspešno izvedbo. Ustrezna gibalna ali gibalna/športna dejavnost lahko tako spodbudno 

vplivata na razvoj miselnih sposobnosti oziroma na tiste dele centralnega živčnega sistema, ki 

so odgovorni za kognitivno delovanje. 

 

Gibalna aktivnost, ki jo telesni in gibalni razvoj omogočata, pomeni otroku vključevanje v 

socialne skupine, kar pomeni prispevek k razvoju ustreznih sposobnosti za ukvarjanje s 

skupinskimi aktivnostmi kot tudi k izgraditvi otrokove identitete. Walker (1992, v Zurc, 2012) 

je ugotovil, da je gibalni razvoj, in sicer razvoj motoričnih sposobnosti, ki so pomembne za 
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groba gibanja, močno povezan s posameznikovim socialnim razvojem. Udejstvovanje v 

različnih skupinskih igrah ima glede na zahtevnost aktivnosti in spol udeležencev v igri 

pomemben vpliv na različne vidike otrokovega socialnega razvoja. Zavedajoč se navedenega, 

je potrebno vsakemu otroku omogočiti izkustva različnih gibalnih aktivnosti in mu hkrati dati 

priložnost, da se uči o mejah lastnih sposobnosti (Zaichkowsky idr., 1980, v Zurc, 2012). Gre 

za proces socializacije preko gibalne dejavnosti, ki otroka postopno navaja na življenje v 

družbi. Skozi gibalno aktivnost otrok doživlja, spoznava in izraža različna čustva, tako 

pozitivna kot negativna, in se uči, da podobna čustvena stanja doživljajo in izražajo tudi ostali 

ljudje. Na ta način se otrok uči identificirati se s skupino in si z gibalnimi izkušnjami 

postopoma gradi svojo etnično pripadnost, samopodobo ter se uči oblik socialnega vedenja, 

kot so prosocialno vedenje, agresivnost in spolna vloga (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; 

Herkowitz, 1983, v Zurc, 2012). Otroci, ki se v prostem času več gibalno udejstvujejo, imajo 

bolj razvite socialne veščine v primerjavi z otroki, ki niso gibalno dejavni v organiziranih 

prostočasnih dejavnostih. 

 

Skozi druženje z vrstniki, družino, ljudmi v okolju oz. skozi družbo, kateri otrok pripada, 

otrok spoznava vrednote in norme družbe ter posledično razvija določene (zaželene) vzorce 

obnašanja. V človekovem razvoju je socialni razvoj sestavljen iz določenih specifičnih faz, 

skozi katere gre vsak posameznik, vendar vsak v svojem tempu. Zaradi celostnega otrokovega 

razvoja naj bi otroci, ki so uspešnejši na čustvenem, gibalnem in kognitivnem razvoju, hitreje 

napredovali tudi v socialnem razvoju (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Griffiths s sodelavci (2010, v Zurc, 2012) je na vzorcu petletnih otrok v Veliki Britaniji 

proučeval povezave med vključevanjem v športne dejavnosti in čustvenimi ter vedenjskimi 

težavami in ugotovil, da imajo v športne klube vključeni dečki in deklice, manj težav z 

vodljivostjo, hiperdejavnostjo in odnosi z vrstniki ter boljše prosocialno vedenje.  

 

Za vzgojo zdravega, normalno razvitega in ustrezno izšolanega otroka, mladostnika in 

samostojnega odraslega človeka, kakršnega si želi vsaka družba, je pomembno, da začnemo z 

oblikovanjem takšne osebnosti že dovolj zgodaj in na ustrezne načine. Eden izmed načinov je 

s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi, ki pozitivno vplivajo oziroma so nujno potrebne za 

posameznikov celostni razvoj in na katere se otrok pozitivno odzove, če so mu zagotovljene 

ravno prav pogosto in v primerni, njegovemu razvoju in sposobnostim prilagojeni obliki. V 

taki aktivnosti je mogoče zaslediti dejavnike vseh dimenzij psihosomatskega statusa (Pišot in 

Jelovčan, 2006). 

 

Otroke je zato potrebno spodbujati in jim omogočati, da lahko razvijajo svoje motorične 

sposobnosti, usvajajo osnovne gibalne vzorce in različne elemente športnih zvrsti z različnimi 

gibalnimi dejavnostmi tako v notranjih prostorih kot tudi na prostem. Športna/gibalna vzgoja, 

ki je sestavljena tako, da s skrbno izbranimi oblikami in metodami dela ter uporabljenimi 

sredstvi, vpliva, spodbuja ter razvija otrokov celostni razvoj. Na tak način je bistvena za 

hitrejši otrokov ne samo gibalni razvoj, temveč tudi čustveni, socialni, telesni in spoznavni 

razvoj. Za sproščeno otroštvo in normalen osebnostni razvoj otroka je nujno potrebno, da je 

obseg novih informacij v vzgojnem in učnem procesu ravno pravšnji (Videmšek, Strah in 

Stančevič, 2001). Zaradi ozaveščenosti o celostnem razvoju otroka v ospredje vedno bolj 

prihaja potreba po med področnem povezovanju pri poučevanju predšolskih otrok (Pišot in 

Jelovčan, 2006).  
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2.2 Gibalni razvoj otroka 
 

Gibalni razvoj v začetnem obdobju poteka v cefalokavdalni smeri, kar pomeni, da razvoj 

poteka v smeri od glave proti nogam oziroma da je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje 

glave, kasneje trupa in rok, najkasneje pa gibanje nog, ter v proksimodistalni smeri, kar 

pomeni, da razvoj poteka iz sredine telesa navzven oziroma da lahko otrok najprej nadzira 

gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih (prsti na 

nogah). S tem postaja postopno otrok sposoben nadzirati in učinkovito izvajati zahtevnejše 

gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibanja, kot so: hoja, lazenje, plazenje, plezanje, skoki, tek idr., so prirojena ali filogenetska 

gibanja, kar pomeni, da so značilna za človeka kot vrsto in se bodo pri normalno razvitem 

človeku prej ali slej pojavila oziroma bo posameznik ta gibanja prej ali slej usvojil, medtem 

ko se mora gibanj, kot so: smučanje, plavanje, kolesarjenje, drsanje, rolanje ipd., še naučiti. 

Za otrokov gibalni razvoj so zelo pomembna tako filogenetska kot tudi ontogenetska (z 

razvojem posameznika pogojena) gibanja, ki jih otrok spoznava in usvaja skozi različne 

gibalne dejavnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Motorični razvoj poteka od prvih refleksno pogojenih gibalnih vzorcev, ki šele omogočajo 

vzdrževanje položaja telesa, kasneje pokončno držo in hojo (lokomocijo), do usvajanja 

hotenih, kompleksnih in problemsko zastavljenih gibalnih nalog po določenih zakonitostih. 

Pot od grobe oblike gibalnih vzorcev pa do zahtevnih gibalnih stereotipov, ki jo spremljajo 

številne korekcije in neuspeli poizkusi, je možna le skozi številne izkušnje, ki se smiselno 

nadgrajujejo. Elementarna gibanja, ki temeljijo na gibalnih vzorcih, so osnova za razvoj 

gibalnih stereotipov. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na izredno pomembno vlogo, ki jo 

ima pri psihomotoričnem učenju otrok motorični transfer. Prenos informacij pri usvajanju 

novih gibalnih nalog z že usvojenih gibalnih nalog na podobne gibalne naloge omogoča 

otroku hitrejše napredovanje in bogatenje motoričnega spomina (Pišot in Zurc, 2005).  

 

Gibalni razvoj otroka se lahko deli tudi na: razvoj lokomotornih sposobnosti oziroma razvoj 

velikih motoričnih sposobnosti (npr. hoja, tek, plazenje, plezanje, skakanje, metanje) in razvoj 

finomotoričnih sposobnosti oziroma tako imenovanih drobnih gibov, pri katerih gre za razvoj 

manipulativnih sposobnosti, katerih razvoj je v povezavi s perceptualnim in miselnim 

razvojem in je odvisen od kontrole in koordinacije majhnih mišic (npr. pisanje, risanje, 

striženje, natikanje, vtikanje) (Turner in Hamner, 1994, v Zurc, 2008; Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

 

Telesni in gibalni razvoj sta v neposredni zvezi, saj sta oba odvisna od otrokove gibalne 

aktivnosti oziroma od količine in kakovosti gibalnih izkustev v okolju (Zurc, 2006a). Številni 

raziskovalci doslej so ugotavljali, kaj oziroma kateri dejavniki so tisti, ki določajo in 

pospešujejo človekov razvoj. Razvojne teorije izpostavljajo dve vrsti dejavnikov, ki delujeta 

na človekov razvoj. Na eni strani so to dejavniki iz otroka oziroma prirojeni dejavniki 

(biološka/genetska osnova ali dispozicija), na drugi strani pa dejavniki, ki na otroka vplivajo 

od zunaj oziroma tako imenovani dejavniki iz okolja. Nekatere teorije bolj poudarjajo 

dednostni faktor, druge okolje, medtem ko tretje temeljijo na kontinuumu med notranjimi in 

zunanjimi dejavniki ter v enaki meri upoštevajo vpliv obojih. Imenujemo jih intrinsinčni 

dejavnik. Te teorije govorijo o dednosti skozi okolje (Archer in Lloyd, 2002, v Zurc, 2008). 

Spet drugi avtorji pravijo, da na razvoj gibalnih sposobnosti in znanj vpliva več faktorjev, in 

sicer poleg prirojenih dejavnikov, imenovanih dispozicije ali dednost in okolja, dodajajo še 

vpliv samodejavnosti oziroma otrokove lastne aktivnosti. Med vsemi temi dejavniki obstaja 
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tesna povezanost in soodvisnost, vsi trije dejavniki so pomembni za napredovanje 

človekovega razvoja v višje razvojne faze. Vplivi vseh navedenih dejavnikov se vedno 

odražajo v otrokovem razvoju, pri čemer je njihova vloga v različnih razvojnih obdobjih 

različno izražena (Pišot in Zurc, 2005; Videmšek in Pišot, 2007). 

Po Baltesu (1987, v Zurc, 2008) deluje okolje v povezavi z dednostjo na otrokov razvoj preko 

treh vplivov, in sicer: starostno normativnih vplivov, zgodovinsko normativnih vplivov in 

nenormativnih vplivov. Starostno normativni vplivi so predvidljivi biološki (npr. začetek 

pubertete) in socialni vplivi ali dogodki (npr. všolanje), ki so močno povezani s kronološko 

starostjo in so zato zelo podobni za vse posameznike v določeni starostni skupini. 

Zgodovinsko normativni vplivi so prav tako biološki in socialni vplivi/dogodki, ki so 

povezani z zgodovinskim obdobjem, v katerem se ljudje razvijajo. Nenormativni vplivi pa so 

neobičajni in nenapovedljivi dogodki, ki imajo velik vpliv na otrokovo življenje (npr. rojstvo 

dvojčkov, smrt v družini, ločitev, naravna nesreča). Nenormativni vplivi so pozitivni ali 

negativni, v vsakem primeru pa povzročajo stres, ker zahtevajo prilagajanje novim 

okoliščinam. 

 

Gibalni potenciali so v veliki meri prirojeni, zato postaja glavni interes raziskovalcev 

ugotavljanje vpliva socialnega okolja na gibalni razvoj (Pišot in Zurc, 2005). Za gibalne 

sposobnosti so ugotovili, da je pri različnih sposobnostih vpliv genetskih preddispozicij 

različen in ni natančno določen. Pri določenih sposobnostih je delež prirojenosti višji, npr. pri 

hitrosti, pri nekaterih pa nižji, npr. pri gibljivosti in statični moči (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Življenjski slog, način prehranjevanja, različne bolezni in pa tudi gibalna dejavnost so le 

nekateri izmed dejavnikov okolja, ki vplivajo na posameznikov razvoj. Okolje lahko deluje na 

posameznika pozitivno, kadar otrok odrašča v spodbudnem okolju z vsebinsko bogatimi 

dejavnostmi oziroma možnostmi izbire, ki otroku zagotavljajo primerne razvojne spodbude in 

vzpostavitev primernih odnosov z družbo in okolico. Lahko pa okolje deluje zaviralno 

oziroma negativno na otrokov razvoj takrat, ko je v okolju premalo ustreznih vplivov, ali pa 

so le ti negativni oziroma neprimerni. Vsak posameznik pa se odloči, ali bo v odnosu do 

okolja aktiven ali pasiven (prav tam).  

 

S primerno količino in kakovostjo ponujenih izkušenj ima lahko izkušenjsko bogato okolje v 

posameznem (zgodnjem) obdobju pomemben vpliv na razvoj nekaterih nadaljnjih 

preddispozicij. Izredno intenzivno dogajanje in gostota ponujenih sinaps (stikov med 

živčnima celicama) v prvem življenjskem desetletju otroka od nas zahteva redno 

vzpodbujanje in stimuliranje ponujenega, saj bodo le tako določene zmožnosti ostale trajne. V 

nasprotnem primeru bodo postopoma zamrle in izginile. V tem izredno intenzivnem obdobju 

otrokovega dojemanja in spoznavanja sveta pa imajo odločujočo vlogo tudi način dela, pristop 

in odnos, ki ga pri delu z otrokom gojimo (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

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

in učiteljev. Otrokov telesni in gibalni razvoj pospešujejo z ustreznimi bivanjskimi pogoji, 

načrtovanjem in omogočanjem gibalnih dejavnosti ter s postavitvijo spodbudnega gibalno-

igrajočega se okolja (Turner in Hamner, 1994, v Zurc, 2006a). Raziskave (Petrovič, Strel, 

Ambrožič, 1982, v Gregorc, 2015) so pokazale, da ima pomemben vpliv predvsem socialno-

ekonomski status otrokove družine in znotraj njega izobrazba staršev. Ugotovili so, da se z 

izboljšanjem materialnega okolja povečuje pozitiven vpliv na otrokov razvoj in da otroci 

staršev iz nižjega socialno-ekonomskega sloja dozorevajo počasneje kot njihovi vrstniki iz 

višjih slojev. Predispozicije, ki jih bo otrok razvil, so po njenem mnenju odvisne tudi od tega, 

kakšne bodo njegove praktične izkušnje. Dejstvo je, da tudi otrok, ki se je rodil z odličnimi 
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preddispozicijami, le-teh ne bo mogel razviti, če ne bo imel priložnosti za to. Prvi pogoj za 

razvoj gibalnih sposobnosti je tako zadostna količina gibalne/športne aktivnosti. Pomembno 

vlogo zato pripisuje ožjemu oz. primarnemu okolju (družini) in širšemu (oz. sekundarnemu) 

okolju (vrtcu, kraju bivanja). Končni rezultat vplivov je po njenem mnenju odvisen od sestave 

negativnih in pozitivnih vplivov vseh dejavnikov. Za otroka pomembni odrasli omogočajo in 

postavljajo omejitve njegovi gibalni aktivnosti. Napačno je razmišljanje, da starši vplivajo na 

otrokov razvoj samo z dragimi športnimi pripomočki in zgodnjimi učnimi urami, 

pomembnejši je odnos staršev do otroka in okolje, ki podpira in pospešuje zgodnje učenje. 

Nekatere domače (Pišot, Zurc, Jelovčan, Volmut in Planinšec, 2005) in tuje raziskave (Welk, 

Wood in Morss, 2003, v Zurc, 2006a) so dokazale, da odnos staršev do gibanja in športa ter 

njihove prostočasne gibalne navade statistično pomembno vplivajo na otrokovo gibalno 

udejstvovanje.  

 

Med pomembnimi dejavniki okolja je tudi otrokova prehrana. Študija, ki jo je naredil 

Benefice s sodelavci (1999, v Zurc, 2006a), je potrdila, da hranjenost pomembno vpliva na 

otrokov telesni in gibalni razvoj. Avtorji so študijo zaključili z ugotovitvijo, da se kronična 

podhranjenost odraža v reduciranju telesnih dimenzij in s tem tudi motorične učinkovitosti. 

Študije so dokazale, da prehrana ob vplivu na rast, vpliva tudi na hitrost dozorevanja, ki ob 

podhranjenosti časovno zaostaja, in na skeletni razvoj. Prav tako pa povečana telesna masa 

deluje negativno na otrokov razvoj, povzroči lahko motnje presnove (sladkorna bolezen) in 

bolezensko debelost. Rausavljević (1995) prav tako ugotavlja, da povečano mastno podkožno 

tkivo ovira razvoj mišičnih struktur, ki so pomembne za uspešno izvajanje nalog, pri katerih 

je potrebna statična moč in vzdržljivost. 

 

»Predvsem pomembna pa je otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in 

aktivno delovanje. Otroci naj bi bili dejavni soustvarjalci lastnega znanja, spretnosti in ne 

nazadnje tudi lastnega razvoja. Otrok na tak način sodeluje v preobrazbi sebe in okolja« 

(Tancig, 1997, v Videmšek in Pišot, 2007, str. 21). 

 

Strokovnjaki (Cemič, 1997) poudarjajo, da na razvoj vplivajo rast, zorenje, izkušnje in 

adaptacija. V kolikšni meri vpliva kateri od naštetih dejavnikov na posameznikov razvoj še ni 

ugotovljeno. Kdaj oziroma pri kateri starosti bi moral otrok usvojiti določene spretnosti 

oziroma znanja je težko natančno določiti, vseeno pa obstajajo določeni okvirji/povprečja. M. 

Videmšek in M. Visinski (2001) menita, da do tretjega leta starosti otrok uspe osvojiti vse 

oblike naravnega gibanja (plazenje, lazenje, plezanje, hoja, skakanje, tek, potiskanje, vlečenje, 

metanje, lovljenje, dviganje, nošenje, valjanje in visenje). Skozi ta gibanja otrok razvija 

ravnotežje, koordinacijo ter postopoma pridobiva na hitrosti in pa na moči. 

 

A. Cemič in J. Gregorc (2013, v Gregorc, 2015) opozarjata, da razvoj ni samo rast, temveč 

moramo upoštevati še zorenje, izkušnje in adaptacijo. Pomembno se je zavedati, da na rast, 

zorenje in adaptacijo po večini ne moremo vplivati, izkušnje pa so tisti del razvoja na katerega 

moremo in tudi moramo vplivati. Izkušnje, ki jih otrok pridobiva, posredno lahko vplivajo 

tudi na dolžino zadrževanja v posamezni razvojni fazi, ki jih sicer ni mogoče preskočiti. 

 

S. Tancig (1987, v Zurc, 2008) piše, da dedna pogojenost razvoja, imenovana tudi zorenje, 

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

stopnjo delovanja. Tako zorenje predstavlja pojavljanje določenih dejavnosti, katerih vrstni 

red je enak, razlika je zgolj v hitrosti pojavljanja posameznih oblik. Na hitrost njihovega 

pojavljanja pa vplivajo izkušnje, ki lahko skozi proces učenja oziroma skozi dejavnike iz 

okolja spremenijo ali preoblikujejo različne razvojne značilnosti. Zorenje in izkušnje se tako 
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medsebojno prepletajo. Zorenje ali dednost omogoči tisto stopnjo otrokovega razvoja, ko je 

otrok pripravljen na učenje določenih vedenjskih oblik, vendar se le-te ne pojavijo brez učenja 

oziroma okolja. V hitrosti zorenja obstajajo velike individualne razlike, ki se konkretno 

kažejo v značilnostih, kot so višina in teža telesa, razvoj strukture kosti, začetek pubertete, 

občutljivost na čustvene, socialne in intelektualne situacije. Zorenje in izkušnje vplivajo na 

otrokov razvoj z medsebojno interakcijo. Gibalni razvoj poteka v zvezi med zorenjem, 

učenjem in posameznikovo samodejavnostjo od naravnih oblik gibanja do celostnih in 

skladnostno zahtevnejših gibalnih dejavnosti. 

 

»V vsakem otroku obstajajo težnje po razvoju in težnje po ohranjanju obstoječega stanja. To 

nasprotje ustvarja konflikt, ki je kot dejavnik razvoja nepogrešljiv. Otrok ves čas aktivno 

ohranja ravnovesje ter se tako neprestano prilagaja novim potrebam in možnostim, ki jih 

prinaša zorenje. Takšno aktivno prilagajanje, ki obstaja vse življenje, imenujemo adaptacija« 

(Videmšek in Pišot, 2007, str. 20). Pomen adaptacije v otrokovem razvoju na vplive okolja je 

gotovo mogoče zaznati na vseh področjih celotnega psiho-somatskega sistema. Razvoj 

motoričnih sposobnosti in učenje gibalnih znanj poteka med stalno prisotno željo po ohranitvi 

obstoječega stanja in težnjo k napredku. Že pred usvojitvijo filogenetsko pogojenih gibalnih 

vzorcev se pojavi težnja po obvladanju različnih gibalnih stereotipov. Skozi različne ravni, od 

stabilnostne, preko lokomotorne, pa do manipulativne stopnje obvladanja določene gibalne 

sposobnosti, imajo procesi nenehnega rušenja in ponovnega vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja izreden pomen. Če pride na katerikoli stopnji razvoja določene sposobnosti pri 

izvedbi gibalne naloge, ki sposobnost določa, do rušenja ravnotežnega položaja, je izvedba 

gibalne naloge motena ali celo onemogočena. V nasprotnem primeru pa so pogoji za natančno 

izvedbo naloge zagotovljeni (Pišot in Zurc, 2005).  

 

Motorično učenje poteka tako, da predhodnemu opazovanju in prilagoditvi, ki jo imenujemo 

adaptacija, sledi usvajanje grobih oblik izvedbe gibanja oziroma tako imenovana faza začetne 

vadbe. Tej fazi sledi osnovna vadba, pri kateri otrok usvoji sestavljene oblike gibanja in jih 

nadgradi do avtomatizacije. V zaključni vadbi otrok nadgradi svoje spretnosti še do te stopnje, 

da v različnih situacijah popolnoma obvlada različna zahtevna gibanja. M. Videmšek in Pišot 

(2007) pravita, da z otroki prehitro začenjamo z vadbo različnih tehnik in prekmalu 

zahtevamo izvajanje zahtevnejših oblik gibanja v zahtevnih okoliščinah, medtem ko fazo 

adaptacije in osnovno fazo, ki imata med fazami motoričnega učenja posebno vlogo in 

pomen, radi preskočimo ali pa jima ne posvetimo dovolj časa. Avtorja poudarjata, da je 

postopnost pri izbranih gibalnih nalogah in pri zahtevnosti izbranih vsebin nujno potrebna, saj 

ni mogoče delati preskokov pri razvijanju gibalnih sposobnosti. Da otroci z usvajanjem znanj 

pridobivajo in razvijajo tudi potrebne gibalne sposobnosti in obratno, pa poskrbi celostnost 

otrokovega razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibalni razvoj pri otroku se kaže v vedno bolj učinkovitem in nadzorovanem gibanju ter v 

uporabi telesa na nove in vedno bolj kompleksne načine. Poznamo dva vidika gibalnega 

razvoja. Eden vključuje razvoj motoričnih sposobnosti, kot so ravnotežje, gibljivost, 

eksplozivna moč, hitrost, repetativna moč in koordinacija. Drugi vidik pa predstavlja gibalne 

dejavnosti, ki jih uvrščamo v tri široke in prepletajoče se kategorije (Zurc, 2008). Te 

funkcionalno opredeljene kategorije so: sposobnost stabilnosti, kar pomeni, da so gibalne 

sposobnosti razvite do te mere, da otroku omogočajo motorično učenje in izvedbo gibanja 

brez šumov, motečih elementov in visoke tehnične zahtevnosti v stabilni situacij, sposobnost 

lokomotorike, pri kateri je raven razvitosti gibalnih sposobnosti na tej stopnji, da otroku 

omogoča gibalno učinkovitost v učenju in realizaciji gibalnih znanj z zmožnostjo doseganja 

cilja v spremenljivih situacijah, pri čemer pa še ni zagotovljena kvaliteta gibanja in 
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sposobnost manipulacije, pri kateri nivo razvitosti gibalnih sposobnosti omogoča in podpira 

izvedbo in upravljanje zahtevnih gibalnih nalog ter psihomotoričnega učenja v najrazličnejših 

spremenljivih pogojih s ciljem kakovostne izvedbe gibanja in doseganja cilja (Videmšek in 

Pišot, 2007). Vse tri kategorije se pojavljajo v vseh obdobjih človekovega razvoja. 

 

Intenziven razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti je osnova za razvoj gibalnih spretnosti. Tako 

kot druge človekove sposobnosti so tudi gibalne sposobnosti v določeni meri pogojene z 

genskimi preddispozicijami, kar pomeni, da se posameznik že rodi z določenimi osnovnimi 

zasnovami, ki določajo stopnjo, do katere se bodo sposobnosti ob normalni rasti in razvoju 

lahko razvile, deloma pa so pridobljene oziroma jih lahko z gibalnimi dejavnostmi še 

izboljšamo (Pistotnik, 2011). Gibalne sposobnosti se nenehno razvijajo, čeprav so značilna 

tudi občasna obdobja mirovanja in pa tudi upadanja sposobnosti. Določene gibalne 

sposobnosti prej dosežejo najvišjo stopnjo razvitosti, druge pa kasneje ali pa sploh nikoli. Za 

obdobje zgodnjega otroštva je značilno, da se nekatere gibalne sposobnosti razvijajo hitreje in 

bolj intenzivno, npr. koordinacija in hitrost, razvoj drugih sposobnosti, npr. ravnotežja, 

gibljivosti, moči in vzdržljivosti, pa je nekoliko manj intenziven in počasnejši (Malina idr., 

2004, v Videmšek in Pišot, 2007). Prav tako se med posamezniki pojavljajo pomembne 

individualne razlike v razvoju, saj ima vsakdo svojo lastno hitrost razvoja, ki je določena z 

njegovo »biološko uro« (Gallahue in Ozmun, 1998). 

 

Učenje in izvajanje novih vse zahtevnejših gibalnih spretnosti, s katerimi se otrok skozi svoj 

razvoj nenehno srečuje, je v velikem deležu povezano z usvojenostjo gibalnih sposobnosti. 

Pangrazi (2000, v Videmšek in Pišot, 2007) pravi, da se bo otrok uspešneje učil in izvajal 

različne gibalne spretnosti, če bo raven njegovih gibalnih sposobnosti, ki so skupaj z drugimi 

človekovimi sposobnostmi in značilnostmi osnova za izvajanje različnih gibalnih spretnosti, 

čim višja. Če je usvojenost gibalnih sposobnosti prenizka, je s tem pogosto zmanjšana 

možnost za uspešno učenje na motoričnem področju, medtem ko je z visoko razvitimi 

gibalnimi sposobnostmi mogoče usvajanje in izvajanje različnih zahtevnejših gibalnih 

spretnosti. Gibalno kompetenco, ki si jo pridobimo z razvojem na gibalnem področju, otroci 

še posebno visoko ocenjujejo, prav tako pa ta kompentenca pomembno vpliva tudi na druga 

področja razvoja. Butterfeld in drugi (2002, v Zurc, 2006a) pa pravijo, da se z izboljševanjem 

motoričnih spretnosti, kot so tek, skakanje in skiping, pokažejo razlike v izpopolnjevanju 

moči, hitrosti, natančnosti in prefinjenosti gibov. Vendar obstajajo razlike v razvoju med 

posameznimi motoričnimi spretnostmi. Navedeni potek gibalnega razvoja oz. pojav določenih 

motoričnih spretnosti je posledica dolgo trajajočih sprememb v razvoju in velikih razlik med 

posamezniki. Vsaka nova pridobljena gibalna sposobnost otroku omogoči usvajanje nove, kar 

vodi k vedno natančnejšemu in bolj raznolikemu gibanju ter s tem k nadzoru nad okoljem in 

lastnim telesom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

Skozi različna razvojna obdobja se lahko človek nauči oziroma pridobi določena gibalna 

znanja, ki predstavljajo osnovo za nadaljnje ukvarjanje z določenimi športnimi dejavnostmi. 

Pojem motoričnega učenja/vadbe oziroma pridobivanje gibalnih znanj je definiran kot proces 

oblikovanja gibalnega vzorca za tekoče in skladno izvajanje določene gibalne naloge. Tako 

kot pri drugih vrstah učenja ima tudi pri motoričnem učenju bistveno vlogo centralni živčni 

sistem, saj je kot vsako učenje tudi to učenje povezano z miselnimi procesi, odvisno je od 

psiholoških procesov pozornosti, pomnjenja in reševanja problemov, zaradi česar se 

motorično učenje od drugih oblik učenja bistveno ne razlikuje v psihološko-fiziološkem 

smislu (Horga, 1993, v Videmšek in Pišot, 2007). 
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2.3  Gibalni razvoj 5. letnih otrok 
 

Kljub različnim opredelitvam faz človekovega razvoja se vse ujemajo v predpostavki, da 

spremembe v razvoju potekajo kontinuirano in postopno. Otroci iste starosti so lahko na 

različnih stopnjah razvoja, vendar pri vseh poteka razvoj v določenem zaporedju. Kljub 

poimenovanjem razvojnih obdobij in njihovi starostni opredelitvi je vsem tudi skupno dejstvo, 

da mora vsak posameznik, v vsakem obdobju, zadovoljiti nekatere razvojne zahteve, da lahko 

razvoj poteka normalno oz. da se po stadijskih teorijah izvrši t. i. prehod v višjo razvojno fazo 

(Zurc, 2006a). 

 

Pri faznih delitvah človekovega razvoja opazimo, da posamezni teoretiki različne starostne 

meje postavljajo podobno poimenovanim razvojnim fazam. Čeprav so poimenovanja 

podobna, nekateri teoretiki faze bolj razčlenjujejo, drugi pa jih združujejo. Navedeno kaže, da 

je umestitev otroka v določeno fazo približna in odvisna od njegovega individualnega razvoja. 

Ne glede na starostne ločnice posameznih opredelitev razvojnih faz, pa se vsaka razvojna faza 

odlikuje po eni ali več prevladujočih (dominantnih) značilnostih, ki se pojavljajo v določenem 

obdobju ali pa so bile razvite že prej in so sedaj postale dominantne (Horvat, 1989, v Zurc, 

2006a). Tako lahko govorimo v razvoju posameznikov, o podobnostih med njimi, ki so odsev 

skupnega nahajanja na isti razvojni stopnji in hkrati o razlikah, ki se kažejo v različnem 

prehajanju skozi razvojne stopnje. 

 

Gallahue in Ozmun (1998) pravita, da je razvoj sicer povezan s starostjo, ni pa hkrati tudi od 

nje odvisen. Opredeljene starostne ločnice so zato približne. Znotraj obdobij se med 

posamezniki kažejo razlike v načinih odziva na značilne dogodke in na težave v posameznem 

obdobju. Kronološka starost tako nepopolno določa posamezne razvojne faze, njeno 

verodostojnost pa lahko zelo povečamo z izmero posameznikove biološke starosti, ki beleži 

stopnje napredovanja v procesu zrelosti. 

 

Pomemben pa je tudi čas učenja oz. čas, v katerem otrok usvaja nove gibalne spretnosti in 

sposobnosti. Po etnološki razvojni teoriji obstajajo v otrokovem razvoju t. i. obdobja 

občutljivosti. Gre za razvojna obdobja, ko smo maksimalno dojemljivi oz. odzivni za 

določeno vrsto vplivov, ki so optimalna za razvoj določenih spretnosti, vedenj, znanj in 

sposobnosti. Obdobja zunaj meja občutljivosti so obdobja zmanjšane verjetnosti za razvoj 

posameznih vedenj (Gallahue in Ozmun, 1998). Ugotovitve kažejo, da sposobnosti, spretnosti 

in znanj, ki se jih otrok ne nauči v zgodnjem otroštvu oz. v obdobju, ko je za določen razvoj 

sposobnosti občutljiv, kasneje ne more več usvojiti. Gibalne aktivnosti v prvih letih 

otrokovega življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, prav tako pa vplivajo tudi na 

razvijanje in oblikovanje različnih sposobnosti, zmožnosti, lastnosti in značilnosti (Videmšek 

idr., 2001). 

 

Čeprav dejstva kažejo, da je razvoj za vse ljudi razmeroma stalen in da gredo vsi ljudje skozi 

iste razvojne faze, pa prihaja v hitrosti razvoja med kulturami do pomembnih razlik. Kljub 

temu pa je razvoj razmeroma univerzalen, zato lahko bolj ali manj zanesljivo predvidimo 

nadaljnji razvoj, kar je ključnega pomena za odkrivanje verjetnih motenj v razvoju 

posameznih duševnih funkcij kot tudi pri določanju zgornje meje posameznikovega razvoja 

(Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).  

 

Petletni otrok, ki ga obravnavamo v tem magistrskem delu, sodi v obdobje t.i. temeljne 

gibalne faze, ki traja približno od drugega do sedmega leta. Tancig (1987, v Cemič, 1997) to 

obdobje dodatno razdeli na tri dele glede na starost otrok in sicer obdobje začetne stopnje, za 
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otroke od 2 do 3 let, na obdobje osnovne stopnje, na stopnji katere so 4 in 5 letni otroci in na 

zrelo stopnjo, na stopnji katere so 6 in 7 letniki.  

 

Za to fazo je značilno vse bolj učinkovito in usklajeno gibanje ter aktivno preskušanje in 

raziskovanje gibalnih sposobnosti in zmogljivosti. Otroci najprej ločeno preizkušajo različne 

gibalne spretnosti, nato pa vse bolj povezano (Videmšek in Pišot, 2007). Prav tako je značilno 

za to fazo, da se otroci naučijo in usvojijo spretnost premikanja po prostoru z različnimi 

gibalnimi vzorci, da pridobijo sposobnost ohranjanja ravnotežja v različnih položajih ter se 

naučijo, kako sprejeti in oddati silo objektu in ostalega ravnanja s predmeti. Gibanje postaja 

vedno bolj prilagojeno, čeprav še ni povsem učinkovito (Cemič, 1997). Otroci naj bi pod 

pogojem, da jim zagotovimo spodbudno okolje in jim damo priložnosti za dejavnosti in 

učenje, ob koncu zadnje faze v temeljni gibalni fazi, to je, na koncu obdobja zrele stopnje, 

obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Tisti otroci, ki ne bodo dosegli najvišje stopnje 

temeljne gibalne faze, bodo imeli po vsej verjetnosti težave v nadaljnjem gibalnem razvoju 

(Videmšek in Pišot, 2007). Škof (2007) dodaja, da naj bi naprednejši otroci bili že sposobni 

izvajati tudi različna manj zahtevna sestavljena gibanja, npr. naj bi obvladali enostavne 

gibalne spretnosti (teniški udarci, smučanje, osnove borilnih veščin, skoki, meti). Vpliv 

gibalne aktivnosti se najočitneje kaže na telesnem in gibalnem razvojnem področju 

otrokovega bio-psiho-somatskega statusa, kar samo po sebi nakazuje tesno povezanost med 

njima. Z otrokovo rastjo se povečujejo tudi gibalne sposobnosti, ki mu omogočajo uporabljati 

svoje telo na nove in vedno kompleksnejše načine (Zurc, 2006a). 

 

Otroci okrog petega leta starosti začenjajo svoje sposobnosti primerjati z izvedbo in 

sposobnostmi pri drugih ljudeh. Pojavi se motivacija za tekmovanje z ostalimi. Zato se ta faza 

v razvoju tekmovalnosti imenuje faza socialne komparacije (Weinberg in Gould, 2003, v 

Škof, 2007). Pomembno se razvija v zgodnjih letih osnovne šole, najintenzivnejša pa je ob 

vstopu v šolo. Otroci, še posebno dečki,  svoje sposobnosti radi primerjajo tako z vrstniki kot 

tudi s starejšimi otroki in celo z odraslimi osebami (najpogosteje s svojimi očeti). Ugotovitve 

kažejo, da se zanimanje za šport začne pojavljati pri otrocih med petim in šestim letom, kar je 

skupaj z motivacijo socialnega primerjanja in doseganjem telesnih ter športnih sposobnosti, 

prvi indikator njihove pripravljenosti, da se vključijo v organizirano gibalno/športno dejavnost 

(Škof, 2007). 
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2.4 Gibalna učinkovitost 
 

Gibalna učinkovitost človeka je produkt usvojenosti gibanja in gibalnih sposobnosti (Škof, 

2007). Omejuje jo, ob določenem prispevku čustvenih, spoznavnih in socialnih dimenzij, šest 

gibalnih sposobnosti: ravnotežje, moč, koordinacija gibanja, hitrost, preciznost in gibljivost 

ter vzdržljivost, ki je funkcionalna sposobnost. Za otrokovo uspešno izvedbo gibalnih nalog 

imajo med gibalnimi sposobnostmi najpomembnejšo vlogo predvsem ravnotežje, koordinacija 

gibanja in moč. Predvsem ravnotežje je tisti element, ki je odgovoren za to, ali bo določeno 

gibalno nalogo mogoče izvesti ali ne, čeprav se moramo zavedati, da je za uspešno izvedbo 

določene gibalne naloge vedno potrebnih več različnih gibalnih sposobnosti, ki vsaka na svoj 

način poskrbijo za to, da se naloga uspešno izvede (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Raziskava, ki sta jo opravila Strel in Šturm (1981, v Pišot in Zurc, 2005) je pokazala, da je 

gibalna učinkovitost otrok odvisna predvsem od delovanja motoričnih centrov na sekundarni 

in terciarni ravni centralnega živčnega sistema. Razvoj gibalne učinkovitosti je tako odvisen 

od zrelosti živčnega sistema, prav tako pa od razvitosti okostja, mišic in hormonskega stanja v 

telesu ter v veliki meri od gibalne dejavnosti otroka. Če je bil otrok v zgodnjem otroštvu 

deležen obsežnih in dovolj kvalitetnih gibalnih spodbud ter je usvojil temeljna naravna 

gibanja (hoja, tek, plazenje, plezanje, skakanje), bo lahko v nadaljnjih obdobjih razvijal 

zapletena in svojevrstna gibanja ter polnil gibalni spomin (Škof, 2007). 

 

Gibalna učinkovitost se v predšolskem obdobju in tudi kasneje postopno izboljšuje 

(Planinšec, 2001; Rajtmajer, 1997; Thomas in French, 1985, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Arceneaux s sodelavci (1997) je s testom Dean-Woodcock Neuropsychological Assessment 

System (D-WNAS) testiral 119 otrok, starih med 4. in 13. letom, in ugotovil statistično 

pomembne razlike v motoričnem funkcioniranju med mlajšimi in starejšimi otroci. Ne glede 

na spol so bili starejši otroci statistično pomembno boljši od mlajših. Do podobnih rezultatov 

je prišla tudi S. Lebar (2009), ki je raziskavo izvedla na vzorcu 243 otrok, starih od 5 do 10 

let, in sicer je otroke testirala dvakrat v razmiku enega leta s 6 motoričnimi testi (skok v 

daljino z mesta, flamingo ravnotežje, sestavljanje kock, plosk spredaj-zadaj, hoja skozi obroča 

nazaj in tek na 300 m). Ugotovila je, da je v obdobju enega leta prišlo do napredka v gibalnem 

razvoju, prav tako pa so bile pomembne razlike v gibalni učinkovitosti med različno starimi 

otroci, in sicer so bili starejši otroci gibalno uspešnejši. Navedena spoznanja potrjujejo jasne 

zrelostne razlike v gibalnem razvoju otroka. 

 

Način gibanja človeka pri profesionalnem delu, pri dnevnih opravilih in pri športu je odvisen 

od njegovih gibalnih sposobnosti, pa tudi od njegovih značilnosti in spretnosti oz. od sinergije 

vseh gibalnih sposobnosti in od dobrega delovanja ostalih podsistemov sistema človek. 

Sposobnosti so človekove naravne danosti, ki so odvisne od ravni delovanja različnih 

upravljavskih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmožnost izkoristka teh 

potencialov pri doseganju zastavljenih gibalnih ciljev. Značilnosti so tisti elementi, ki 

predstavljajo zunanji izgled človeka in njegove odzive na okolje ter od katerih sta odvisni 

njegova samopodoba ter gibalna učinkovitost. Spretnosti pa predstavljajo z učenjem oziroma 

vadbo pridobljene gibalne obrazce, katerih izvedba temelji na sposobnostih in značilnostih 

človeka (npr. dva z enakimi sposobnostmi, a z različnimi telesnimi značilnostmi, bosta isto 

gibanje izpeljala različno) (Pistotnik, 2011). 
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Gibalne sposobnosti so pri različnih ljudeh na različni stopnji razvitosti, kar posledično 

pomeni, da se med posamezniki pojavljajo individualne razlike tudi v njihovi gibalni 

učinkovitosti, saj je ravno od gibalnih sposobnosti odvisna uspešnost posameznikovih 

gibalnih akcij in dejanj. Ljudje se zaradi tega pri izvajanju istih gibalnih nalog razlikujemo 

tako v načinu izvedbe določene naloge kot tudi v sami učinkovitosti izvedbe. Gibalne 

sposobnosti, ki so odgovorne za razlike v človekovi gibalni učinkovitosti, se zato obravnava 

kot skupek pomembnih notranjih dejavnikov (prav tam). 

 

Telesne dimenzije, med katerimi sta glavna prediktorja rast in velikost telesa, pojasnjujejo 

pomemben del variance motorične učinkovitosti. Pomemben dejavnik motorične učinkovitosti 

je tudi mišična masa (Benefice idr., 1999, v Zurc, 2008). Za dodatno stimuliranje nadgradnje 

otrokove motorične učinkovitosti je pomembna tudi ustrezna gibalna/športna aktivnost otroka, 

ki pa mora biti po obsegu in intenzivnosti prilagojena starosti, znanju, razvojnim posebnostim 

in razvitim sposobnostim otroka (Pišot in Završnik, 2005).  

 

V našem magistrskem delu bomo gibalno učinkovitost preverjali s testom MOT 4–6, ki sta ga 

avtorja Zimmer in Volkamer skonstruirala z namenom, da bi dobila merski instrument, s 

katerim bi lahko že v predšolskem obdobju, ko je motorični prostor še zelo nedefiniran, 

ugotavljala gibalni razvoj/gibalno učinkovitost otrok oziroma odkrivala otroke, ki imajo 

določene primanjkljaje/retardacije na gibalnem področju (Cemič, 1997). 
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2.5 Gibalna dejavnost 
 

DEFINICIJA 

 

Telesna oziroma gibalna dejavnost, je vsakršna dejavnost, ki jo povzročijo skeletne mišice in 

ki rezultira v značilno povečani porabi energije v primerjavi z mirovanjem (Shephard, 1992; 

Malina, 1996, v Škof, 2010), enostavneje povedano je to vsaka aktivnost, ki dvigne srčni utrip 

in povzroči zasoplost za nekaj časa (Zurc, 2006a). S pojmom gibalna dejavnost zajamemo 

širši spekter človekovih dejavnosti kot s pojmom športna dejavnost, saj poleg športnih 

zajamemo še mnoge druge dejavnosti, ki jih ne moremo poimenovati kot športne 

(planinarjenje, kolesarjenje v službo, nabiranje gob itd.), prav tako sem sodi vsako 

nenamensko in neorganizirano udejstvovanje v telesnem gibanju, kot je gibanje pri delu (delo 

na kmetiji, težja fizična dela – zidarji, rudarji, poštarji), transportu (hoja ali kolesarjenje v 

šolo/trgovino/službo, tek na avtobus, uporaba kolesa kot prevoznega sredstva ...). Tako kot s 

športnimi tudi s temi dejavnostmi lahko vplivamo na povečano intenzivnost delovanja 

različnih funkcionalnih sistemov in s tem na povečanje psihofizičnih sposobnosti človeka 

(Škof, 2010). 

 

Športna dejavnost je podkategorija gibalne dejavnosti in je interpretirana kot gibalna 

dejavnost, ki je načrtovano, strukturirano in ponavljajoče se delo telesa z namenom izboljšati 

ali ohraniti enega ali več parametrov telesne pripravljenosti (Bouchard in Shepard, 1994, v 

Šimunič idr., 2010). Nekateri avtorji (Kristan, 2000) dodajajo, da je šport prostovoljna 

aktivnost, da je namenjena razvedrilu, zabavi, nudenju zadovoljstva, lahko pa je tekmovalne 

ali rekreativne narave. Glavne razlike med gibalno in športno dejavnostjo so: športna 

dejavnost je načrtovana, strukturirana in namenjena izboljšanju enega ali več delov telesne 

kondicije, medtem ko za gibalno dejavnost velja, da je to bolj splošen termin, ki se nanaša 

tudi na nenačrtovano in spontano mišično gibanje, ki porablja energijo (Šimunič idr., 2010).  

 

Gibalne aktivnosti delimo na organizirane in neorganizirane ter na tekmovalne in rekreativne. 

Organizirane gibalne/športne aktivnosti so tiste aktivnosti, ki jih vodi ustrezno izobražen 

učitelj ali trener v okviru kluba, potekajo v določenem urniku in so sestavljene po določenem 

načrtu za doseganje postavljenih ciljev. Neorganizirane gibalne/športne aktivnosti pa so tiste, 

za katere se odloča otrok v prostem času, ko mu ustreza, za kolikor časa mu ustreza, ali ko si 

želi biti aktiven. Razlika med tekmovalnimi in rekreativnimi aktivnostmi je v namenu – 

namen tekmovalnega športa je zmaga, rekreativnega pa zabava. Z vodeno in organizirano 

vadbo otrokom nudimo kakovosten gibalni, socialni, čustveni in intelektualni razvoj. Hkrati 

pa otroke navajamo na koristno in aktivno preživljanje prostega časa (Mišigoj - Durakovič, 

2003, v Žnidaršič, 2015).  

 

O športni oziroma telesni vadbi govorimo takrat, ko gre za sistematično ponavljanje 

telesne/športne dejavnosti s prizadevanjem za napredek oz. izboljšanje stanja. Telesna vadba 

je tista gibalna dejavnost, ki je namensko in prostovoljno usmerjena v ohranjanje in/ali razvoj 

telesnih sposobnosti in/ali zdravja (redna vadba v telovadnici, trening v klubu ...). Je 

sistematična dejavnost, ki se lahko izvaja samostojno ali v neformalni skupini brez zunanjega 

vodenja in nadzora ali pa v organiziranih skupinah po programu in s strokovnim vodenjem 

(Škof, 2010). 
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KDAJ TRENIRATI  

 

Mnogi starši se sprašujejo, kdaj je pravi čas za vključitev otroka v organizirano in vodeno 

športno vadbo. Henigman (2008, v Žnidaršič, 2015) poudarja, da je odgovor preprost: 

abecedo športa oziroma gibanja vključimo v otrokov način življenja čim prej. S tem se strinja 

tudi Kiphard (1989, v Pišot in Jelovčan, 2006), ki pravi, da moramo otroku približati 

najrazličnejše gibalne/športne vsebine že zelo zgodaj, najkasneje od 4. do 5. leta starosti ter 

dodaja, da če želimo, da bo usvajanje določenih znanj potekalo veliko hitreje, kot bi sicer, 

lahko ogromno storimo tudi že prej. Tudi M. Videmšek in Pišot (2007) poudarjata, da je 

predšolsko obdobje čas, ki ga morajo starši čim bolje izkoristiti, tako da otroku nudijo čim več 

izkušenj, povezanih z gibanjem, nato pa otroka usmerjajo v razne aktivnosti, ki temeljijo na 

gibanju in tako posredno vplivajo na prave odločitve otroka. Matejek in Planinšec (2008) se 

strinjata, da je redno ukvarjanje s športom za otrokov razvoj izjemnega pomena, zato je 

potrebno, da zagotovimo možnosti vključevanja v kakovostno vodene vrtčevske/šolske in 

zunajšolske športne aktivnosti, ne le mestnim otrokom, temveč tudi tistim iz primestnega in 

podeželskega okolja. 

 

Na drugi strani pa Turner in Hamner (1994, v Zurc, 2006a) pravita, da otrok za svoj telesni in 

motorični razvoj ne potrebuje organizirane športne vzgoje, temveč skupinske in tekmovalne 

igre. Nadalje menita, da otrok potrebuje samo primerne rekvizite in materiale (kolo, opremo 

za plezanje, žoge, gredi za ravnotežje, trampolin, kocke, sestavljanke ipd.) za spontano igro in 

možnosti, da jih uporabi. Če imajo otroci možnost uporabe različnih rekvizitov in materialov 

ter dovolj časa, v katerem lahko sami izberejo svojo aktivnost, se bodo skoraj vedno vključili 

v kakšno izmed oblik gibalne aktivnosti.  

 

B. Kremžar in Petelin (2000) opozarjata, da je možno, da že triletni otrok trenira v športnih 

spretnostih umetno drsanje ali smučanje, toda, glede na izkušnje, bi bilo bolje, da se gibalna 

vzgoja omeji na obsežno razvojno pomoč pri zasnovi gibalnih vzorcev, saj zgodnji trening 

spretnosti lahko vodi do motenj celostnega razvoja na motoričnem področju. Podobne 

pomisleke ima tudi Škof (2007), ki se sprašuje, kakšne so posledice zgodnjega vključevanja v 

vadbeni in tekmovalni proces na otrokov telesni, duševni in socialni razvoj oziroma kako 

lahko športno tekmovanje potencialno škodljivo vpliva na samospoštovanje in socialni razvoj 

mladih. Dodaja še, da šport sam po sebi ni niti dober niti slab, zato ukvarjanje s športom ni 

avtomatično povezano s pozitivnimi in negativnimi učinki na razvoj in zdravje udeležencev. 

Zavedati se je potrebno, da so za gibalni in posledično celostni razvoj človeka izredno 

pomembne gibalne izkušnje, ki jih lahko otrok že v predšolskem in zgodnjem šolskem 

obdobju pridobiva in razvija skozi organizirano športno vadbo. Pozitivnost športa na otrokov 

razvoj je zelo vprašljiva takrat, kadar programi niso prilagojeni razvoju predšolskega otroka in 

kadar igro in učenje zamenjata pretirana resnost vadbe, ozka specializacija in pritisk 

tekmovanj. Tudi Petrovič (1995, v Zurc, 2008) ugotavlja, da proces, ki ne temelji na smiselni 

nadgradnji motoričnega opismenjevanja in želi naravne stopnje razvoja pospešiti ali prehiteti 

(največkrat zaradi izključno storilnostnih ciljev učitelja, trenerjev ali staršev), ima lahko 

izrazito negativne posledice, ki se odražajo na različnih podsistemih otrokovega 

psihosomatskega statusa. Bolj kot vprašanje o smiselnosti in potrebnosti zelo zgodnjega 

vključevanja in selekcioniranja otrok v posamezen šport je na mestu vprašanje o vsebinah in 

primernem načinu dela z otroki, ki jih starši tako zgodaj zaupajo športu. 
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KAKO TRENIRATI 

 

Spoznanja o dinamiki biološkega in posledično gibalnega razvoja v prvih dveh dekadah 

človekovega življenja kažejo, da je šport v obdobju otroštva predvsem igra in učenje ter 

veliko manj trening za razvoj telesnih sposobnosti. Šturm je to obdobje poimenoval faza 

predtreniranja. Športna vadba naj bi veliko bolj kot na treniranju temeljila na igralnih oblikah 

in za otroke zabavnih vsebinah (Škof, 2007), zato se vadba za najmlajše do desetega leta ne bi 

smela dosti razlikovati glede na šport, le odvijati bi se morala v okoljih, ki so za različne 

športe značilna (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Pišot in Završnik (2005) navajata šest smernic za postavitev programa ustrezne 

gibalne/športne aktivnosti otroka, ki mora biti: zdrava (po obsegu in intenzivnosti prilagojena 

starosti, znanju, razvojnim posebnostim in razvitim sposobnostim otroka, da stimulira 

nadgradnjo otrokove motorične učinkovitosti), primerna (vsebinsko in procesno prilagojena 

otrokovim potrebam in željam, da zadovoljuje njegove interese), zabavna (zadovoljuje 

otrokovo potrebo po sprostitvi in razvedrilu), varna (obremenitve so prilagojene otrokovi 

pripravljenosti, odvija se v varnem okolju z minimalnim tveganjem za poškodbe), redna 

(skozi daljše obdobje se izvaja vsak dan v primerni vsebini, obsegu in intenzivnosti) in 

dostopna (glede na prostor, čas in finančna sredstva). Športna aktivnost, ki jo nudimo otroku, 

naj bo naravnana tako, da bo izbira sredstev optimalno pomagala naravnim razvojnim 

tendencam otrok. Osnovno vodilo pri delu predšolskimi otroki je, da ga učimo gibanja in ne 

tehnike. Ko ta znanja usvoji in avtomatizira lahko smiselno nadaljujemo z nadgradnjo in 

razvojem v smeri tehničnega izpopolnjevanja gibanja (Pišot in Jelovčan, 2006). Pri 

organizirani in vodeni športni vadbi se otroci naučijo osnov vseh športnih zvrsti, naučijo se 

veliko novih igric, privzgojijo šport kot vrednoto, skrbijo za zdrav način življenja ter razvijajo 

svoje motorične sposobnosti (Žnidaršič, 2015). Pozorni moramo biti na to, da so gibalne 

aktivnosti zabavne in zanimive, da delujejo motivacijsko, prav tako morajo biti pretežno 

intervalne narave in ne toliko kontinuirane, saj otroci zaradi specifik njihovega razvoja 

dejavnosti izvajajo v kratkih intervalih zmerno do visoke intenzivnosti, kateri sledijo pogosta 

krajša obdobja mirovanja (Šimunič idr., 2010). 

 

Pomembno je, da starši, vrtci in programi izvenvrtčovskih/izvenšolskih športnih dejavnosti 

otrokom omogočijo raznoliko vadbo za krepitev velikih mišičnih skupin, saj se le te najprej 

razvijejo. Prav tako je potrebno, da otrokom omogočimo možnost za igro, različne vaje ali 

tekanje tako zunaj kot tudi v telovadnici. Običajno se ne zavedamo pomena primerno vodene 

gibalne dejavnosti, ki omogoča zgodnje razvijanje temeljnih gibalnih vzorcev ter zagotavlja 

zdravo in varno vpletenost v gibalno aktivnost skozi celo življenje. Tudi zaradi tega je 

pomembno, da je vadba za predšolske in zgodnje šolske otroke v športnih klubih načrtovana 

široko, s poudarkom na razvijanju in učenju motoričnih sposobnosti ter celostni pripravi 

vsakega posameznika na zahtevne treninge v kasnejšem obdobju (Perko in Pišot, 2014).  

 

Učitelj ali trener mora z individualnim pristopom omogočiti vsakemu posamezniku, da 

nadgradi svoje znanje tako, da se svojega napredka zaveda, se ga veseli ter je nanj ponosen. 

Da bi to lahko dosegli, je pomembno, da poznamo stopnjo predznanja otroka, njegovo 

motorično učinkovitost in mentalno starost, da postavimo cilje, kaj bi želeli da otrok doseže, 

ter na podlagi tega predvidimo nove vsebine. Ne smemo zanemariti dejstva, da nova situacija, 

različno okolje, široka izbira rekvizitov, materialov, igral idr. pripomorejo k bogatenju in 

širjenju gibalnih izkušenj ter posredno vplivajo na vse podsisteme otrokovega razvoja (Pišot 

in Jelovčan, 2006). 
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ORGANIZIRANE ŠPORTNE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Večino predšolskih otrok se z organizirano gibalno dejavnostjo srečuje v vrtcu, kjer 

vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice vsakodnevno ali pa vsaj večkrat tedensko 

pripravita/organizirata gibalne dejavnosti, ki ustrezajo načelom in ciljem Kurikuluma za vrtce 

– za področje gibanja (Bahovec idr., 1999).  

 

Nekateri otroci poleg tega obiskujejo še dodatne organizirane gibalne vadbe. Le te se običajno 

izvajajo v popoldanskem času. Nekatere vadbe so na željo staršev del dodatne dejavnosti v 

vrtcu. Vadbe običajno ponujajo, organizirajo in izvajajo različni zasebniki, lahko pa jo 

organizira in izvaja tudi vrtec s svojimi strokovnimi delavci (vendar izven delovnega časa in s 

plačilom po pogodbi). Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in ne v 

program vrtca, tako da v nobenem primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene 

vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce (Škrinjar, 2007). Najpogosteje 

ponujeni gibalni vadbi v slovenskih vrtcih sta splošna vadba in plesne urice (Zajec idr., 2010). 

 

Nekateri otroci pa obiskujejo dodatne gibalne dejavnosti izven prostorov vrtca v različnih 

športnih klubih in društvih. Vadbe se običajno izvajajo v prostorih, ki so 

specializirani/opremljeni za izvajanje posamezne športne panoge (športno plezanje se izvaja v 

prostoru s plezalno steno, judo na tatami blazinah, nogomet na nogometnem igrišču ...) 

vodene so s strani usposobljenega trenerja, ki je pridobil naziv trenerja za posamezen šport pri 

njihovi športni zvezi. Nekatere športne zveze, kjer klubi znotraj zveze ponujajo športno vadbo 

za predšolske otroke, se zavedajo specifike tega obdobja in razvoja otroka, zato organizirajo 

dodatna strokovna usposabljanja za delo z mlajšimi otroki.  

 

V našem magistrskem delu smo v raziskavo vključili otroke, ki so obiskovali naslednje tri 

dodatne gibalne dejavnosti: judo, športno plezanje in splošno vadbo, zato jih bomo v 

nadaljevanju malo bolje predstavili.  

 

JUDO 

 

“Judo predstavlja način, s pomočjo katerega lahko najbolj učinkovito uporabimo fizično in 

psihično moč. V poučevanju napada in obrambe, judo krepi vaše telo in duha in vam pomaga, 

da njegove principe sprejmete za svoje. Na ta način se izpopolnjujete in postajate vzoren član 

skupnosti. To pa je tudi končni cilj juda” tako je judo predstavil njegov ustanovitelj Jigoro 

Kano (Čuš, 2004). Leta 1882 je na Japonskem ustanovil svojo šolo Kodokan (inštitut za 

iskanje poti). S preučevanjem različnih šol jiu-jitsa je iskal način, kako bi z minimalno močjo 

prišel do maksimalnega učinka. Iz vsakega posameznega sloga jiu-jitsa je izvzel najboljše in 

najvarnejše elemente ter jih inkorporiral v kombinacijo tehnik, ki same po sebi predstavljajo 

unikatno metodo treninga za mlade, ustanovil je svojo vrsto borbe, ki jo je poimenoval judo 

(Kano, 1986, v Šimenko, 2013). Beseda judo je sestavljena iz dveh japonskih besed – JU 

pomeni biti nežen, gibek, DO pa pomeni pot, način, princip. Če združimo ti dve besedi 

dobimo nežno, mehko pot (Čuš, 2004). 

 

Judo je individualen šport in dinamična borilna veščina, preko katere se vadeči naučijo soočiti 

s strahom pred nasprotnikom in ovirami, ki se pojavljajo na treningu, tekmovanju … in ga 

premagati, naučijo se tudi sprejemanja lastnih odločitev in akcij, vse te izkušnje pa jim lahko 

pomagajo v njihovem vsakdanjem življenju. Sama vadba tako pozitivno vpliva na psihično in 

fizično stanje posameznika ter ga uči vztrajnosti. Judo je celovit sistem telesno-gibalne, 

miselne in etične vzgoje, saj je več kot samo učenje in uporaba borbenih tehnik, je sistem, ki 
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ima svojo kulturo, zapuščino, navade, sistem in tradicijo. Judoisti preko tega spoznavajo 

etična načela, vpliva pa tudi na njihov način življenja in bivanja (Zgodovina juda, 2016). Judo 

vključuje borbo stoje, kjer se izvajajo meti, in borbo v parterju oziroma na tleh, kjer se 

izvajajo končni prijemi, katerih cilj je, da obdržiš nasprotnika na hrbtu in imaš pri tem nadzor 

nad njim (Brouusse in Matsumoto, 2002, v Čuš, 2004). 

 

Judo predstavlja enega od najvarnejših kontaktnih športov za otroke in mladostnike (Nishine, 

2007, v Šimenko, 2014), za otroke, stare štiri in pet let, pa je program judo vrtca zelo dobro 

izhodišče za športno udejstvovanje v naslednjih obdobjih, saj z vadbo razvijajo gibalne 

sposobnosti, domišljijske razsežnosti in dojemanje lastne osebnosti. Z udeleževanjem in 

vključevanjem v dejavnosti, v katerih se otroci dobro počutijo in zadovoljijo osebne potrebe 

po napredovanju, zmagovanju, itd., postajajo samozavestnejši, sledijo lastnim željam in 

razmišljanjem (Stavrev, Videmšek, Karpljuk in Meško, 2014). 

 

Judo vrtec je organizirana športna dejavnost, ki tudi v Sloveniji vključuje vse več otrok. V 

program judo vrtca so vključene različne gibalne dejavnosti s področja osnovne motorike ter 

osnovni elementi juda. Na vadbah otroci skozi igro razvijajo gibalne sposobnosti, usvojijo 

osnove juda (pozdrave, potiskanja in vlečenja, osnovni prijem kimona, različne padce …) ter 

se seznanijo z etičnimi načeli na treningih, tekmovanjih in v zasebnem življenju (Stavrev, 

Videmšek in Karpljuk, 2014). V program so vključeni kompleksi gimnastičnih vaj za 

ogrevanje, osnovni gimnastični elementi, naravne oblike gibanja, elementarne igre, borilne 

igre, igre poslušanja, igre navajanja, spoznavanja in zaupanja, igre za telesni kontakt ter igre 

za umirjanje (Stavrev, Videmšek, Karpljuk in Meško, 2014). Pomembni cilji programa so 

naučiti otroke sodelovanja v paru in skupini, medsebojne pomoči, spoštovanja in upoštevanja 

različnosti ter upoštevanja pravil oziroma poštene igre (Stavrev, Videmšek in Karpljuk, 

2014).  

 

Pomemben del učenja juda je tudi učenje padanja. Prej kot naučimo otroke varno padati, več 

poškodb lahko preprečimo. Da otroke naučimo varnega oz. pravilnega padanja ni pomembno 

samo zaradi varnosti na sami vadbi juda, temveč lahko pridobljeno znanje otroci prenesejo 

tudi na ostale prostočasne dejavnosti in v veliki meri tudi na ostale športne panoge. Specifične 

tehnike padcev vsebujejo načine povečanja podporne površine in s tem razporeditve sile 

udarca ob tla i, pri čemer se posledično zmanjša število in resnost poškodb pri padcih 

(Fukuda, Stout, Burris in Fukuda, 2011, v Šimenko, 2013). Učenje padcev je potrebno 

prilagoditi razvojni stopnji učencev, hkrati pa poskrbeti, da ublažimo bolečino pri padcih. To 

lahko storimo na dva načina: s primerno podlago (mehka blazina dovolj velike kvadrature) in 

z znižanjem težišča (učenje padanja vedno začnemo iz ležečega položaja, seda, kleka in čepa) 

(Pirnat in Šimenko, 2014). 

 

Štiri in pet let stari otroci svoje sposobnosti radi primerjajo z drugimi (Škof, 2007), ker na nek 

način radi tekmujejo, prav tako pa se zanimajo tudi za rezultate, se s prvimi tekmovanji v judu 

seznanijo že v programu judo vrtca. To so prijateljska in klubska tekmovanja s prilagojenimi 

pravili. Te vrste tekmovanj so namenjene predvsem seznanjanju otrok s potekom samih 

tekmovanj, s spoznanjem in soočanjem z lastno tremo in upoštevanjem osnovnih judo pravil 

ter druženju. Na tovrstnih tekmovanjih mora biti vsak tekmovalec na koncu nagrajen, saj 

želimo vse na nek način pohvaliti za trud in pogum ne glede na njihovo uvrstitev (Stavrev, 

Videmšek in Karpljuk, 2014). Tekme so organizirane v dveh delih. Prvi del tekmovanja 

predstavlja spretnostni poligon, v katerem se preizkusijo otrokove gibalne sposobnosti, od 

ravnotežja, hitrosti, agilnosti, koordinacije ... Drugi del predstavljajo za najmlajše prilagojene 

oblike borilnih iger. Ta del tekmovanja se prilagaja starosti in znanju tekmovalcev. Slednje se 
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skozi leto veča in se iz tekme v tekmo stopnjuje z različnimi vrstami borb ter se tako tudi 

sprotno preverja. Ker so tekmovanja razdeljena na dva dela, imajo s tem tudi otroci, ki se 

tehnik in principov juda ne naučijo tako dobro in hitro kot njihovi vrstniki, možnost, da se 

dokažejo v spretnostnem poligonu, ki pa ni vezan na tehnično znanje juda. S tem je 

omogočeno otrokom prijetno uvajanje v začetne oblike šolskih športnih tekmovanj (Šimenko, 

2013, str. 26). 

 

ŠPORTNO PLEZANJE 

 

Plezanje je naravna oblika gibanja, ki se je začela pojavljati že v začetnih fazah človekovega 

obstoja. Ljudje so v davnini plezali predvsem zato, da so preživeli, saj so na tak način nabirali 

hrano, bežali pred zvermi in sovražniki, oprezali za plenom ... (Pistotnik, 2011). Za začetek 

plezanja iz športnih razlogov se šteje vzpon iz leta 1492 na goro Mont Aiguille, ki ga je 

opravil Antoine de Ville na željo takratnega francoskega kralja Charlesa VIII. Plezanje na 

visoke vrhove je bilo tako najprej privilegij premožnih, sredi 19. stoletja pa je postalo 

dostopno tudi manj premožnim in začel se je hiter razvoj plezanja oz. alpinizma (Mӧscha, 

2008). Okoli leta 1950 se je v ZDA v dolini Yosemite razvil nov način plezanja, tako 

imenovan »free climbing« oz. prosto plezanje, pri katerem gre za premagovanje plezalnih 

težav samo s pomočjo lastnega telesa, tehnične pripomočke pa se uporablja le za lastno 

varnost. Ko so začeli urejati naravna plezališča in opremljati smeri s svedrovci, je plezanje 

postalo varnejše, saj je bilo varovanje preprostejše, plezalo se je lahko težje smeri, zanimanje 

pri ljudeh pa je naraščalo. Tako se je razvil šport imenovan športno plezanje. V Slovenijo sta 

prosto plezanje prinesla leta 1978 Iztok Tomazin in Borut Bergant (Klofutar, 2013). 

 

Plezanje je eden izmed športov, ki zahteva precej širok spekter razvitih sposobnosti in 

spretnosti (Česen in Klofutar, 2006). Prvino športnega plezanja lahko opredelimo kot skupek 

gibov, ki nam omogočajo napredovanje. Pri tem ne moremo govoriti o predpisanih prvinah, 

kot npr. pri gimnastiki, saj imamo »podane« le oprimke in stope oz. plezalno smer, sami pa 

moramo izbirati najuspešnejšo/najustreznejšo kombinacijo prvin, ki nam bo omogočila 

uspešno preplezano smer (Margon in Juričinec Česen, 2011). 

 

Športni plezalci za svoje udejstvovanje uporabljajo različne umetne športnoplezalne stene, 

urejene športnoplezalne smeri v skalah ter druge različne umetne ali naravne tvorbe in 

konstrukcije (Mӧscha, 2008). Za mlade plezalce je plezanje v naravnih plezališčih izrednega 

pomena. 

 

Česen in Klofutar (2006) opozarjata, da naj bodo plezalske šole šole v celem pomenu besede, 

saj je širjenje plezalskega obzorja nujno potrebno za celostni razvoj športnika in mu 

podzavestno pomaga, da bo tudi kasneje sposoben sprejemati različne informacije in 

sugestije. Učenje plezanja je priporočljivo pri otrocih začeti na navpičnih ali pa celo položnih 

stenah, saj bodo na tak način izgubili strah pred višino, pridobili pa občutek za gibanje ter 

razvili ravnotežje in dobili tisto znanje, s katerim bodo svoje telo lahko obvladovali. V 

začetnih letih učenja in ukvarjanja s plezanjem je bolj kot pridobivanje na fizični moči, ki jo 

je relativno lahko pridobiti, pomembno usvajanje tehnike in pa občutka za plezanje, ki sta 

bistvenega pomena za kasnejše treniranje in uspešno plezanje. Stalno opozarjanje mladih na 

napake je nujno, kar pomeni, da mora biti trener vedno fizično prisoten na treningu. Mӧscha 

(2008) poudarja, da je pomembno, da vadba športnega plezanja ostane čim dlje v obliki 

gibalnih iger, preko katerih otroci rešujejo najrazličnejše gibalne naloge in pridobivajo moč s 

premagovanjem lastne teže. Če pa so v same igre vpletene še lažje ali pa tudi težje plezalne 

prvine, se bo otrok na zabaven in privlačen način učil različnih plezalnih tehnik, spoznaval 
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kako plezalni problem rešiti smotrneje, izognili se bomo prezgodnji specializaciji in predvsem 

preobremenjenosti veznega tkiva prstov na roki, hkrati pa bo otrok na treningih užival, zato 

bo v plezanju vztrajal dalj časa.  

 

SPLOŠNA VADBA 

 

Splošna gibalna/športna vadba je glede na rezultate raziskave (Zajec idr., 2010) v slovenskih 

vrtcih pogosto ponujena izven vrtčevska interesna dejavnost, prav tako pa je tudi 

najpogostejše izbrana organizirana vadba, v katero so vključeni predšolski otroci.  

 

Program splošne vadbe skuša z zelo raznoliko športno vadbo ponuditi otrokom vsestransko 

gibalno znanje. Razvoj vztrajnosti, ravnotežja, gibljivosti, preciznosti in koordinacije so 

najpomembnejši cilji vadbe, ki ni tekmovalno usmerjena (Športna vadba, 2016). Cilj 

programa je, da otroci osvojijo vsa elementarna gibanja: hojo, plazenje, lazenje, plezanje, tek, 

dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, skakanje, metanje in zadevanje, ki 

predstavljajo temelj za kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce. Otroci skozi vadbo na pester in 

igriv način razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, usvajajo različna elementarna 

gibalna znanja ter pridobivajo na samozaupanju in samostojnosti. S pomočjo raznovrstnih 

športnih pripomočkov razvijajo ustvarjalnost in spoznavajo tudi osnovne elemente različnih 

športov (Telovajček, 2016). Gibalna znanja osvajajo predvsem skozi različne elementarne 

igre, z vadbami po postajah, štafetami, poligonom, dvoranskim hokejem in z učenjem 

spretnosti z žogami, obroči, kolebnicami ter drugimi rekviziti (Športna vadba, 2016). 

Dejavnosti so kvalitetno in sistematično načrtovane in vodene ter temeljijo na poznavanju 

otrokovega razvoja in njegovih potreb (Telovajček, 2016).  
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2.6 Merjenje 
 

Tako kot na vseh področjih raziskovanja se tudi na področju gibanja za raziskovanje/merjenje 

uporabljajo različni motorični testi. Dober in uporaben test je tisti, ki ima potrebne merske 

značilnosti: objektivnost, zanesljivost, občutljivost, veljavnost in normiranost. Test mora biti 

ekonomičen; za izvedbo je potreben kratek čas, malo testnega materiala, enostavnost za 

uporabo, da omogoči hitro in primerno ocenitev (Kremžar in Petelin, 2000). S tem se strinjata 

tudi Aadahl in Jorgensen (2003, v Zurc, 2008), ki sta poudarila, da je pri merjenju značilnosti 

gibalne aktivnosti najpomembnejše to, da uporabimo merski pripomoček, ki ga odlikujejo 

preprostost uporabe, preciznost, veljavnost in zanesljivost, hkrati pa je pomembno tudi, da je 

izvedljiv in enostaven za shranjevanje podatkov. Fagot in Obrien (1994, v Zurc, 2008) menita, 

da je merjenje otrokove gibalne aktivnosti stabilno le, če je pri tem uporabljena vsakokrat 

enaka metoda in v enaki situaciji. 

 

Merjenje je lahko kvantitativno ali kvalitativno. Kvantitativne meritve dajejo objektivne 

rezultate (npr. število poskokov, ujetih žog, čas teka itd, izraženi so z merskimi enotami), ki 

jih lahko raziskovalci primerjajo med seboj znotraj raziskave in z drugimi raziskovalci. 

Kvalitativne meritve (ocenjujemo na kriterijski lestvici), se osredotočajo na vzorce gibanja, so 

bolj subjektivne in so odvisne od poučenosti in izkušenosti merilca oz. testatorja. Kljub temu 

je ta vrsta meritve ustreznejša za ugotavljanje oziroma napovedovanje razvojnih 

pomanjkljivosti pri otrocih (Kroes idr., 2004). Tako za motorične dimenzije kot za druge 

dimenzije psihosomatskega statusa človeka velja, da niso neposredno izražene, ne moremo jih 

videti in ne neposredno meriti. O njih lahko le sklepamo na podlagi izmerjenih konkretnih 

reakcij človeka. So latentne dimenzije (faktorji) in se določajo na podlagi posebnih statističnih 

metod (faktorska, komponentna, regresijska analiza ...). Na podlagi večjega števila 

manifestnih variabel (rezultati testov) opredelijo statistične metode manjše število latentnih 

dimenzij (faktorjev), ki jih je treba logično interpretirati (poimenovati kot motorične 

sposobnosti) (Cemič, 1997). 

 

Pri mlajših otrocih prihaja občasno do nekaterih problemov, ki so povezani z izvajanjem 

meritev gibalnih sposobnosti. Eden izmed problemov je izbira pravilnega/ustreznega 

merilnega postopka, saj za merjenje gibalnih sposobnosti mlajših otrok še ni v celoti izdelane 

ustrezne testne baterije. Različne raziskave so pokazale, da zaradi nedefiniranosti otrokovega 

motoričnega prostora prihaja do tega, da pri testiranju enako starih otrok pogostokrat isti 

motorični testi opredeljujejo različne gibalne sposobnosti/dimenzije, tako da se za nekatere 

teste ne ve, kaj točno je njihov predmet merjenja. Naslednji problem je količina testov, ki jih 

uporabimo pri posamezni meritvi. Za temeljitejšo obravnavo bi bilo potrebno uporabiti večje 

število testov, ki bi v realnih okoliščinah kvalitetno predstavili motorični prostor predšolskih 

otrok oziroma izbrati manjše število merilnih instrumentov, s katerimi bi pridobili kar največ 

informacij (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Prav tako je problem v številu ponovitev posameznih motoričnih nalog, pri čemer velja, da 

majhno število ponovitev zmanjšuje zanesljivost merjenja, zato se običajno izvedejo tri 

ponovitve. Večje število ponovitev bi lahko bilo za predšolske otroke prenaporno, kar še 

posebej velja za teste z visoko energijsko komponento gibanja, saj lahko utrujenost negativno 

vpliva na rezultat pri vsaki naslednji ponovitvi testa. Če je testna naloga naporna in monotona, 

se lahko pojavi zmanjšanje motivacije za ponovno izvajanje iste naloge, kar se odraža na 

rezultatu. Problem motivacije, ki lahko vpliva na rezultate testiranja, ni prisoten le pri tej 

ampak tudi pri ostalih starostnih populacijah. Zaradi preprečevanja utrujenosti moramo 
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pozorno določiti vrstni red opravljanja testov, da so pri zaporednih testih v glavnem 

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

 

V zadnjih desetletjih so bili skonstruirani različni testi za ocenjevanje gibalnega razvoja 

oziroma motoričnih sposobnosti (Yoon idr., 2006, v Gregorc, 2015). Motoriktest für Vier- bis 

Sechjärige Kinder (MOT 4–6), Peabody Development Scales (PDMS), Movement 

Assessment Battery for Children (M–ABC), Test of Gross Motor Development (TGMD), 

Körperkoordinationtest für Kinder (KTK), the Maastrichtse Motoriek Test (MMT) in The 

Bruininks-Oseretsky test of Motor Proficiency (BOTMP) so le nekateri izmed motoričnih 

testov, ki naj bi bili po mnenju avtorjev, primerni za testiranje predšolskih otrok. Cools, K. De 

Martelaer, C. Samaey in C. Andries (2009) so naredili primerjavo med testi in ugotovili, da so 

vsi testi ustrezni, da pa ima vsak test svoje prednosti in slabosti, ter da je od tega, kaj želimo 

meriti odvisno, kateri merski instrument bomo uporabili. V našem primeru smo uporabili 

motorični test MOT 4–6. 

 

TEST MOT 4–6 

 

Test Motoriktest für vier- bis sechsjahrige Kinder ali skrajšano test MOT 4–6 sta za 

ugotavljanje gibalnega razvoja štiri do šestletnih nemških otrok skonstruirala R. Zimmer in 

Volkamer ter ga leta 1981 standardizirala za nemško populacijo otrok. Zasnovan je bil za 

ugotavljanje motoričnega razvoja otroka, za ugotavljanje relativnega položaja otroka znotraj 

starostne skupine, kot dokaz morebitne retardacije v razvoju, kot diagnostični postopek za 

všolanje otrok ali za terapevtsko obravnavo in za pregled za individualno svetovanje (Cemič, 

1997). Test vsebuje po mnenju avtorjev, naloge telesne koordinacije, sposobnosti reagiranja 

in napetosti ter finomotorične naloge.  

 

Test MOT 4–6 obsega 18 nalog, ki jih mora otrok izvesti, in sicer: skok v obroč, hoja naprej, 

tapping, prijem krpe s prsti nog, bočni preskoki, ujem palice, polaganje teniških žog, hoja 

nazaj, zadevanje cilja, zbiranje palčk, prehod skozi obroč, enonožni skok v obroč, ujem 

obroča, možiček kopitljaček, preskok vrvice, bočno valjanje, vstajanje in sedanje z žogo in 

skok z obratom. Vsaka naloga, razen prve naloge, ki je namenjena prilagoditvi otroka na 

testno situacijo, se ocenjuje s točkami 0, 1, ali 2, glede na dane kriterije. Pri vseh nalogah 0 

točk pomeni, da otrok naloge ne obvlada in 2 točki, da otrok nalogo obvlada. Avtorja 

opozarjata, da ena naloga ne pokriva zgolj ene motorične dimenzije, zato ni dopustno izdajati 

sodbe na podlagi rezultata posamezne naloge, ampak vedno na podlagi seštevka točk, 

doseženih na testu (Cemič, 1993).  

 

Za samo testiranje potrebujemo naslednje pripomočke: obroč premera 70 cm, oznako na tleh 

200 x 10 cm (lepilni trak), liste papirja, flomaster, štoparico, mizo, stol, krpo, 2 m dolgo vrv, 

palico (dolgo 80 cm - razdeljeno na 4 enako velike dele), tri teniške žoge, dve kartonasti škatli 

(velikost vsake 20 cm x 15 cm x 8 cm), okroglo tarčo premera 40 cm, 40 enakih palčk, obroč 

premera 15 cm in gimnastično žogo. Testiranje posameznega otroka traja okoli 20 minut. 
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2.7 Pregled dosedanjih raziskav 
 

Raziskave, ki ugotavljajo veljavnost testa MOT 4–6 in nekatere druge raziskave 

narejene z motoričnim testom MOT 4–6 

 

A. Cemič (1993) je v svoji raziskavi na vzorcu 190 petinpolletnih otrok preverjala ustreznost 

motoričnega testa MOT 4–6 za slovensko populacijo otrok. Ugotovila je, da test ustreza 

zahtevanim merskim karakteristikam (objektivnost, zanesljivost, normativnost in občutljivost) 

in tako test standardizirala za slovenske petinpolletne otroke.  

 

Grški in nemški raziskovalci (Kambas idr., 2012) so na vzorcu 778 otrok, starih od 4 do 6 let, 

ugotavljali primernost testa MOT 4–6 za ugotavljanje gibalne učinkovitosti na grški 

populaciji predšolskih otrok. Raziskava je pokazala, da test ustreza merskim karakteristikam 

in je primeren za testiranje grških 4–6 letnih otrok. Rezultate raziskave so primerjali z 

rezultati nemške raziskave iz leta 1984 in ugotovili, da so grški otroci dosegli v povprečju 

nižje rezultate kot nemški otroci, kar razlagajo s tem, da v sedanjem času prevladuje sedeči 

način življenja in s tem upad gibalne dejavnosti, kar pomeni, da bo treba, če bodo želeli 

preprečiti upadanje gibalnih sposobnosti, več pozornosti nameniti uvajanju gibalnih 

dejavnosti v vrtce.  

 

Poljska raziskovalca A. Nowak in Kruk - Lasocka (2015) sta test MOT 4–6 prevedla v 

poljščino in preverila njegovo veljavnost, objektivnost, zanesljivost in normalnost s 

testiranjem 450 poljskih otrok starih 4–5 let. Ugotovila sta, da test ustreza predpisanim 

merskim karakteristikam in da je zato edino ustrezno orodje za diagnosticiranje gibalnih 

retardacij pri 4 letnikih na Poljskem. S primerjanjem dobljenih rezultatov z rezultati nemških 

raziskovalcev (in avtorjem testa Zimmerjem in Volkamerjem), sta prišla do ugotovitve, da so 

imeli poljski otroci na testu v povprečju dve točki višje rezultate kot nemški otroci 30 let 

nazaj, kar razlagata z večjimi možnostmi za hitrejši gibalni razvoj.  

 

Reboiras, Cancela in Ayán (2015) so na vzorcu 78 otrok (povprečno starih 4,5 let) ugotavljali 

uporabnost testa MOT 4–6 za špansko populacijo predšolskih otrok. Ugotovili so, da je test 

uporaben, saj za izvedbo potrebuješ malo materialov in časa. Rezultati so pokazali, da med 

deklicami in dečki ni bistvenih razlik v gibalni učinkovitosti, so pa rezultate raziskave 

primerjali tudi z rezultati grške in nemške raziskave in ugotovili, da so španski otroci dosegli 

izmed vseh v povprečju najvišje rezultate, kar avtorji razlagajo s tem, od kod otroci prihajajo, 

njihovi otroci so vsi prihajali iz podeželskega okolja, kjer naj bi bili, glede na nekatere druge 

raziskave, otroci gibalno uspešnejši.  

 

Utesch je s sodelavci (2016) testiral s testom MOT 4–6 1467 otrok starih od 3 do 6 let. 

Raziskava je pokazala, da v predšolskem obdobju lahko govorimo o eno dimenzionalni 

strukturi gibalnega prostora, tako imenovani gibalni kompetenci, ki temelji na razvitosti 

motoričnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu. Prav tako so ugotovili, da je sistem točkovanja 

pri testiranju predšolskih otrok ustreznejši kot pa sistem štetja uspešnih poizkusov. Raziskava 

je pokazala, da je test MOT 4–6 primeren prav tako za testiranje že triletnih otrok. Na koncu 

raziskave so raziskovalci predstavili skrajšan model testa MOT 4–6, ki je sestavljen iz nalog 

originalnega Zimmer – Volkamerjevega testa MOT 4–6, le da so izvzete tiste naloge, za 

katere je bilo ugotovljeno, da ne merijo t.i. gibalne kompetence. Izvzete naloge so: prijem 

krpe s prsti nog, ujeti obroč, bočno valjanje, skok z obratom in enonožni skok v obroč.  
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Vandaele, Cools, de Decker in K. de Martelaer (2011) so pri 236 belgijskih šestletnikih s 

testom MOT 4–6 ugotavljali obvladanje temeljnih gibalnih sposobnosti. Ugotovili so, da je 

več kot polovica otrok dobila po 2 točki pri 6 od 17 nalog in sicer so se najbolje odrezali pri 

nalogah povezanih s fino motoriko, lokomotornimi nalogami in nalogami stabilnosti, 

najslabše pa pri nalogah, ki zahtevajo upravljanje predmeta (metanje in lovljenje). V 

primerjavi z nemško raziskavo Zimmerja in Volkamerja so belgijski otroci dosegli nižje 

povprečje kot nemški, za kar avtorji iščejo vzroke v telesni nedejavnosti otrok in predlagajo 

uvedbe primernih gibalnih dejavnosti/programov v vsakdanjik predšolskih otrok.  

 

Belgijski raziskovalci Cools, K. De Martelaer, Vandaele, C. Samaey in C. Andrie (2010) so 

na vzorcu 48 petinpolletnih otrok ugotavljali primerljivost testa MOT 4–6 in testa M–ABC in 

ugotovili, da je visoka klasifikacijska povezanost med obema testoma, prav tako so rezultati 

potrdili konvergentno veljavnost in pokazali, da testa merita podobne sposobnosti. Za 

ugotavljanje otrokovega gibalnega položaja znotraj določenega starostnega obdobja oziroma 

za ugotavljanje otrokovega zaostajanja v gibalnem razvoju pa bolj priporočajo uporabo testa 

MOT 4–6 kot pa testa M-ABC, saj je le ta bolj občutljiv za ugotavljanje gibalnih 

primanjkljajev, prav tako pa je čas testiranja krajši kot pri M-ABC, čeprav vključuje večje 

število različnih testov.  

 

Raziskave o vplivu organizirane gibalne dejavnosti na napredek v motoričnem razvoju 

 

Nemški raziskovalci Müller idr. (2013) so pri 14 otrocih s prirojeno srčno napako, starih od 4 

do 6 let, s testom MOT 4–6 ugotavljali napredek v gibalni učinkovitosti po tem, ko so 3 

mesece enkrat tedensko po 60 minut obiskovali igrivo športno vadbo. Ugotovili so, da v tem 

času v celotni skupini ni prišlo do statistično pomembnih izboljšanj, čeprav je bil napredek 

dosežen pri kar 9 otrocih. Največji napredek je bil zabeležen pri tistih otrocih, ki so imeli na 

začetku raziskave največji primanjkljaj na gibalnem področju.  

 

Finski raziskovalci S. Iivonen, A. Sääkslahti in Nissinen (2011) so na 84 štiri do petletnih 

otrocih preučevali razvijanje temeljnih (naravnih) gibalnih spretnosti in kakšen vpliv ima 

dodatna ura športne vzgoje na teden na razvoj le teh. Raziskava je trajala 8 mesecev. 

Motorične sposobnosti so testirali z osmimi testi iz APM Inventory testa. Ugotovili so, da sta 

bili dve uri športne vzgoje na teden dovolj za izboljšanje lokomotornih sposobnosti, ne pa za 

izboljšanje ravnotežja ali pa manipulativnih gibanj.  

 

M. Videmšek, Karpljuk, Štihec in V. Kropej (2003) so na vzorcu 75 otrok, starih pet in šest 

let, opravili raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v razvoju nekaterih 

gibalnih sposobnosti med kontrolno skupino (37 otrok), ki je imela športno vzgojo vodeno po 

programu vzgojiteljice in eksperimentalno skupino, katere športna vzgoja je bila vodena po 

programu študenta fakultete za šport in vzgojiteljice. Raziskovalci so opravili testiranje na 

začetku programa in ob koncu dvomesečnega programa (23× po 45 min). Pri vsakem 

merjenju je bilo opravljenih pet motoričnih testov: skok v daljino z mesta, dvigovanje trupa, 

hoja skozi obroče, tek po kotaljenju in tek na 300 m. Rezultati raziskave so pokazali, da sta se 

eksperimentalna in kontrolna skupina v končni fazi statistično pomembno raziskovali. 

Poudarili so, da sta napredovali obe skupini, le da je bil napredek v kontrolni skupini bistveno 

manjši, pripisujejo pa ga v največji meri razvoju. Prišli so do sklepa, da strokovno načrtovana 

in kakovostno vodena športna vadba pomembno vpliva na razvoj nekaterih gibalnih 

sposobnosti otrok, starih pet do šest let  
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Raziskave o vplivu organizirane vadbe juda na napredek v motoričnem razvoju 

 

Sekulić, Krstulović, Katić in L. Ostojić (2006) so naredili raziskavo na sedemletnih dečkih, v 

kateri so merili napredek v motoričnem razvoju med kontrolno in eksperimentalno skupino. 

Kontrolna skupina je zajemala 57 dečkov, ki so obiskovali rekreacijo športnih iger (mini 

nogomet, mini košarka, mini rokomet), eksperimentalna skupina pa 41 dečkov, ki je 

obiskovala vadbo juda. Obe skupini sta obiskovali vadbe 3 krat na teden po 45 minut v 

obdobju 9 mesecev. Otroke so testirali v 13-ih testih telesnih značilnosti in gibalnih 

sposobnosti. Ugotovili so, da vadba juda pomembno vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti 

otrok že samo po 9-ih mesecih vadbe v primerjavi z drugimi gibalno aktivnimi vrstniki. 

Otroci v eksperimentalni skupini so v primerjavi s kontrolno skupino bistveno izboljšali čas v 

teku po poligonu, številu trebušnjakov in veso v zgibi. Prav tako so izboljšali tudi gibljivost 

spodnjega dela hrbta in zadnje lože.  

 

Planinšec, Kavčič in Matejek (2016) so na 54 dečkih, starih med 6 in 9 let (1.–3. razred), 

izvedli raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v gibalnih kompetencah 

med otroki, ki so vključeni v vadbo juda (3× tedensko po 75 minut), v primerjavi z vrstniki, ki 

ne sodelujejo v nobeni športni dejavnosti. Meritve so bile opravljene dvakrat, in sicer na 

začetnem testiranju in po treh mesecih na končnem testiranju, z desetimi testi gibalnih 

sposobnosti in dvema testoma antropometričnih značilnosti. Rezultati kažejo, da je bila 

skupina, ki je tri mesece trenirala judo, boljša v vseh opravljenih testih gibalnih sposobnosti, v 

telesnih značilnostih pa ni bilo razlik. Pri testu dvigovanje trupa (meri vzdržljivost v moči 

trupa) in pri BEEP testu (meri aerobno vzdržljivost) je bila ugotovljena statistično pomembna 

razlika v vseh treh razredih, pri ostalih testih pa je bila statistično pomembna razlika zaznana 

v dveh ali pa enem razredu, pri čemer v nobenem testu niso bili boljši otroci iz kontrolne 

skupine.  

 

S. Rudolf (2013) je na vzorcu 42 otrok prvega razreda ugotavljala razlike v razvoju nekaterih 

motoričnih sposobnosti med kontrolno skupino, ki ni obiskovala nobene dodatne gibalne 

dejavnosti in eksperimentalno skupino (13 otrok), ki je dva meseca dvakrat tedensko 

obiskovala vadbo juda. Za testiranje je uporabila naslednje teste: hoja skozi obroče vzvratno, 

skok v daljino z mesta, tek po kotaljenju, sonožni poskoki levo-desno, hoja po gredi in 

stopanje na klop. Pri večini testov je ob koncu raziskave pri obeh skupinah prišlo do napredka 

v razvoju gibalnih sposobnosti. Avtorica ugotavlja, da so v povprečju dosegli boljši rezultat 

otroci, ki so obiskovali vadbo juda in zaključuje, da začetna vadba juda pozitivno vpliva na 

razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti.  

 

Raziskave o vplivu organizirane vadbe plezanja na izboljšanje gibalne učinkovitosti 

 

J. Podgrajšek (2009) je na vzorcu 14 otrok, starih med 4 in 6,5 let, ugotavljala, kako 

motorične in funkcionalne sposobnosti vplivajo na sposobnost plezanja otrok v vrtcu in otrok 

v prvem razredu devetletne osnovne šole oziroma napredek v razvoju določenih gibalnih 

sposobnosti po dvomesečni vadbi športnega plezanja in vpliv le tega na dolžino preplezane 

smeri. Za testiranje otrok je uporabila štiri motorične teste, s katerimi je ugotavljala razvitost 

ravnotežja, koordinacije, hitrosti in vzdržljivostne moči. Po koncu vadbe je prišlo do 

statistično pomembnih razlik le pri testu vesa v zgibi, ki meri vzdržljivost v moči rok in 

ramenskega obroča ter v dolžini preplezane smeri. Avtorica zaključuje, da očitno v tako 

kratkem času ne moremo vplivati na izboljšanje različnih motoričnih sposobnosti.  

 

K. Hrast (2014) je na vzorcu 60 otrok, starih od 4 do 6 let, ki so bili razdeljeni v kontrolno in 
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eksperimentalno skupino glede na to, ali so bili že eno leto vključeni v vadbo plezanja ali niso 

obiskovali nobene gibalne dejavnosti, ugotavljala razlike v njihovi gibalni učinkovitosti. 

Motorični test uporabljen v tej raziskavi je bil MOT 4–6. Avtorica je ugotovila, da pri otrocih, 

ki že več kot eno leto obiskujejo vadbo plezanja, prihaja do statistično pomembnih razlik v 

izboljšanju gibalne učinkovitosti v primerjavi z vrstniki, ki niso bili vključeni v nobeno 

vadbo. Med deklicami in dečki ni prišlo do statistično pomembnih razlik v gibalni 

učinkovitosti.  

 

J. Gregorc (2014) je na vzorcu 50 petletnih otrok, od katerih se je polovica otrok pol leta 

udeleževala gibalne vadbe plezanja, druga polovica otrok pa ni bila vključena v nobeno 

dodatno gibalno dejavnost, s testom MOT 4–6 ugotavljala razlike v gibalnem napredku. 

Ugotovila je, da je skupina, ki je bila vključena v vadbo plezanja imela statistično več točk ob 

koncu raziskave kot kontrolna skupina. Avtorica tako izpostavlja, da je organiziranost gibalne 

vadbe v predšolskem obdobju pomembna, da pa le ta mora upoštevati celostni gibalni razvoj 

otrok te starosti, ter da mora enako obravnavati dečke in deklice, saj v tem obdobju med njimi 

še ne prihaja do razlik v gibalnem razvoju.  

 

Raziskave o vplivu organizirane splošne vadbe na napredek v motoričnem razvoju 

 

Hrvaški raziskovalci: S. Salaj, M. Krmpotić in Stamenković (2016) so na vzorcu 78 

predšolskih otrok (povprečna starost je bila 5,30 ± 1,14 leta), ugotavljali razlike v motoričnih 

spretnostih pri predšolskih otrocih, ki se bili vključeni v organizirane vadbene programe 

(multilateralni vadbeni program, nogomet, ritmična gimnastika) (trenirali so v povprečju 2× 

tedensko po 45 min 20 mesecev) in otroci, ki niso bili vključeni organizirano vadbo. Za oceno 

ravni pridobljenih motoričnih spretnosti so uporabili test Test of Gross Motor Development – 

Second Edition – TGMD2. Rezultati so pokazali statistično pomembne razlike v motoričnih 

spretnostih med otroci, ki so vključeni v multilateralni vadbeni program, z otroki, ki so 

vključeni v vadbo nogometa, ritmične gimnastike, in tistimi, ki niso vključeni v nobeno vadbo 

(p < 0,001). Na osnovi rezultatov je mogoče sklepati, da otroci, ki so vključeni v organizirano 

splošno vadbo oz. multilateralni vadbeni program, dosegajo boljše rezultate pri meritvah 

motoričnega razvoja kot otroci, ki ne vadijo dodatno oziroma tistimi, ki so vključeni v 

specializirano športno vadbo (nogomet, ritmična gimnastika). Avtorji sklepajo, da prehitra 

specializacija v določen šport vodi v pomanjkanje različnih gibalnih izkušenj oz. prehitro 

ponavljanje/vežbanje le določenih gibalnih vzorcev. Kot najboljšo obliko vadbe za predšolske 

otroke tako priporočajo multilateralno (splošno) organizirano vadbo.  

 

J. Kunstelj (2015) je v svojem diplomskem delu na vzorcu 60 slovenskih 5,5–6 letnih otrok 

ugotavljala razlike v napredku gibalne učinkovitosti otrok glede na to, ali obiskujejo vadbo 

oz. kako pogosto jo obiskujejo. Oblikovala je 3 skupine: otrok ne obiskuje vadbe, otrok 

obiskuje vadbo 1–2× tedensko in otrok obiskuje vadbo 3× tedensko. Raziskava je trajala pol 

leta, otroci so bili na začetku in koncu raziskave testirani s testom MOT 4–6. Raziskava je 

pokazala, da so v pol leta napredovali vsi otroci in da so imeli otroci, ki so obiskovali 

organizirano vadbo boljše rezultate kot otroci, ki vadbe niso obiskovali, vendar ta razlika ni 

bila statistično pomembna. Tudi med skupinama, ki sta obiskovali vadbo različno pogosto, ni 

prišlo do večjih razlik.  

 

Problem tega magistrskega dela je ugotoviti, ali lahko pri petletnih otrocih z dodatnim 

izvajanjem določene vrste gibalne dejavnosti vplivamo na pospešen razvoj gibalnih 

sposobnosti in s tem na boljšo gibalno učinkovitost. Prav tako bomo poskušali ugotoviti, 

katera gibalna dejavnost judo, splošna vadba ali plezanje bi bila za to najprimernejša.   
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3 Cilji 
 

V skladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

 

1. Ugotoviti, ali bo ob koncu raziskave prišlo do izboljšanja gibalne učinkovitosti pri 

vseh testiranih otrocih. 

2. Ugotoviti, ali se bodo ob koncu raziskave pojavile razlike v izboljšanju gibalne 

učinkovitosti med kontrolno skupino (otroci, ki ne obiskujejo dodatnih gibalnih 

dejavnosti) in eksperimentalno skupino (otroci, ki so vključeni v dodatne gibalne 

dejavnosti). 

3. Ugotoviti, ali se bodo ob koncu raziskave znotraj eksperimentalne skupine, glede na 

vrsto vadbe (judo, športno plezanje ali splošna vadba), pojavile razlike v izboljšanju 

gibalne učinkovitosti.  

4. Ugotoviti, pri kateri gibalni dejavnosti se v obdobju pol leta pojavi največji napredek v 

gibalni učinkovitosti.  

 

 

4 Hipoteze 
 

V skladu s cilji raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 

 

1. Ob koncu raziskave bo pri vseh vključenih otrocih prišlo do vsaj 5-odstotnega 

izboljšanja gibalne učinkovitosti. 

2. Pri otrocih iz eksperimentalne skupine bo večji napredek v gibalni učinkovitosti kot 

pri otrocih iz kontrolne skupine. 

3. Med otroki iz eksperimentalne skupine se bodo pojavljale razlike v napredku glede na 

vrsto vadbe. 

4. Največji napredek bo pri otrocih, ki bodo 6 mesecev obiskovali vadbo športnega 

plezanja. 

 

 

5 Metoda 
 

Raziskava je kvantitativna. Uporabili smo kavzalno-eksperimentalno metodo. 

 

 

5.1 Vzorec 
 

Vzorec je neslučajnostni, in sicer namenski. V raziskavo je bilo vključenih 88 otrok starih, na 

dan končnega testiranja, povprečno 63,2 meseca (± 1,5 meseca), od tega je 63 otrok 

predstavljalo eksperimentalno skupino, in sicer 25 otrok je 2-krat na teden obiskovalo vadbo 

športnega plezanja, 19 otrok je dvakrat tedensko obiskovalo vadbo juda in 19 otrok je 2-krat 

na teden obiskovalo splošno vadbo. Ostalih 25 otrok predstavlja kontrolno skupino, ki ni 

obiskovala nobene dodatne gibalne dejavnosti.  
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5.2 Vzorec spremenljivk 
 

Za potrebe magistrskega dela smo uporabili naslednje spremenljivke: 

 

 Gibalna učinkovitost 

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

nalog, ki po mnenju avtorjev merijo motorične dimenzije: splošne telesne spretnosti in 

koordinacijska sposobnost, ravnotežje, odrivna moč, hitrost reagiranja, gibalna hitrost, gibalna 

natančnost ter finomotorične sposobnosti (Cemič, 1993).  

 

 Napredek v gibalni učinkovitosti 

Napredek v gibalni učinkovitosti smo izračunali iz rezultatov testiranja otrok s testom MOT 

4–6 in sicer tako, da smo od rezultatov/točk, ki so jih otroci dosegli na končnem testiranju, 

odšteli točke, ki so jih otroci dosegli na prvem merjenju ob začetku raziskave. 

 

 Gibalna dejavnost 

Otroke smo razdelili v štiri različne skupine glede na to, katero vadbo so obiskovali. Dobljene 

skupine so bile splošna vadba, judo in športno plezanje ter kontrolna skupina, katere otroci se 

niso udeleževali nobene vadbe. Vadbe so potekale dvakrat tedensko v popoldanskem času v 

obsegu 45 minut. 

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 
 

Testiranje posameznih vadb je trajalo 6 mesecev. Testirali smo slovenske petletne otroke iz 

slovenskih vrtcev in posameznih športnih klubov. Pred začetkom izvajanja raziskave smo s 

cilji in potekom testiranja seznanili starše, ki so dali pisno soglasje, da njihov otrok lahko 

sodeluje v raziskavi. Rezultate smo dobili s testiranjem otrok s testom MOT 4–6, ki sta ga 

sestavila Renata Zimmer in Meinhart Volkamer, v Sloveniji pa je od leta 1991 standardiziran 

za ugotavljanje gibalne učinkovitosti 5,5-letnih otrok. Test MOT 4–6 vsebuje 18 različnih 

nalog, pri 17 izmed njih lahko otrok dobi 0, 1 ali 2 točki, odvisno od njegove uspešnosti 

opravljanja naloge. Prva naloga ni ocenjena, saj je namenjena privajanju otroka na testno 

situacijo. Najnižje možno doseženo število točk je 0, najvišje pa 34 točk. Rezultate testiranja 

in osnovne podatke otrok (ime, spol, katero gibalno dejavnost obiskuje) smo vpisovali na 

vnaprej pripravljen zbirni list. Vsakega otroka smo testirali dvakrat, in sicer prvič na začetku, 

drugič pa na koncu raziskave. 

 

 

5.4 Postopek obdelave podatkov 
 

Dobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Od dobljenih rezultatov iz 

drugega testiranja smo odšteli rezultate pridobljene na prvem testiranju in tako dobili novo 

spremenljivko, ki smo jo poimenovali napredek v gibalni učinkovitosti. Za pridobitev in 

prikaz ostalih rezultatov smo uporabili deskriptivno statistiko, primerjalno statistiko, 

aproksimativni T-test za neodvisne vzorce, enosmerno analizo variance (Welch) in Games-

Howell post hoc. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 

0,05). 
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6 Rezultati 
 

Rezultate bomo analizirali glede na postavljene hipoteze. 

 

Prva hipoteza pravi, da bo ob koncu raziskave pri vseh vključenih otrocih prišlo do vsaj 

5-odstotnega izboljšanja gibalne učinkovitosti. 

 

Da bi preverili to hipotezo smo otroke razdelili v 4 kategorije glede na stopnjo napredka: od 0 

do 5 % – ni izboljšanja oz. zelo majhno izboljšanje gibalne učinkovitosti, od 5 do 10 % je 

pričakovan napredek v gibalni učinkovitosti, od 10 do 15 % napredek pomeni nadpovprečno 

izboljšanje gibalne učinkovitosti in vsak napredek nad 15 % pomeni izjemno nadpovprečno 

izboljšanje gibalne učinkovitosti.  

 

Tabela 1: Razdelitev otrok v štiri postavljene razrede glede na napredek 
 

 N  % 

0–5 % 18 20,5 

5–10 % 32 36,3 

10–15 % 20 22,7 

> 15 % 18 20,5 

Skupaj 88 100,0 

Legenda: N – število testirancev; % – odstotek glede na celoten vzorec (88 otrok) 

 

Iz tabele 1 vidimo, da je pri 79,5 % otrok prišlo do pričakovanega ali celo nadpovprečnega 

izboljšanja gibalne učinkovitosti, medtem ko pri kar 20,5 % otrok po pol leta ni prišlo 

oziroma je prišlo do minimalnih sprememb v izboljšanju gibalne učinkovitosti.  

 

Prvo hipotezo, ki pravi, da bo ob koncu raziskave pri vseh vključenih otrocih prišlo do vsaj 

5-odstotnega izboljšanja gibalne učinkovitosti tako zavrnemo. 

 

 

Druga hipoteza pravi, da bo pri otrocih iz eksperimentalne skupine večji napredek v 

gibalni učinkovitosti kot pri otrocih iz kontrolne skupine. 

 

Tabela 2: Primerjava znotraj skupine glede na razred napredka 
 

 0–5 % 5–10 % 10–15 % > 15 % Skupaj 

N % N % N % N % N % 

Kontrolna 16 64,0% 9 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 100,0% 

Eksperimentalna 2 3,2% 23 36,5% 20 31,7% 18 28,6% 63 100,0% 

Legenda: N – število otrok, % – odstotki izračunani glede na razpored otrok v razrede znotraj 

skupine (kontrolna (25 otrok), eksperimentalna (63 otrok)) 
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Iz tabele 2 vidimo, da pri 64 % otrok iz kontrolne skupine ni prišlo do napredka oziroma je bil 

ta napredek minimalen (manjši od 5 %), medtem ko je bil napredek pri ostalih 36 % otrok iz 

kontrolne skupine na ravni pričakovanega napredka, to je med 5 in 10 %, nadpovprečnega 

napredka v gibalni učinkovitosti pri otrocih iz kontrolne skupine ni bilo. V eksperimentalni 

skupini do napredka ni prišlo oz. je bil le ta minimalen pri 3,2 % otrok, kar pomeni, da je bil 

pri ostalih 96,8 % otrok, napredek večji od 5 %. Pri 60,3 % otrok je po pol leta, ko so se 

dvakrat tedensko ukvarjali z dodatno gibalno dejavnostjo, prišlo do nadpovprečnega oziroma 

pri nekaterih celo do izjemno nadpovprečnega izboljšanja gibalne učinkovitosti.  

 

Tabela 3: Primerjava znotraj razredov napredka glede na skupino 
 

 Kontrolna Eksperimentalna Skupaj 

N % N % N % 

0–5 % 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0% 

5–10 % 9 28,1% 23 71,9% 32 100,0% 

10–15 % 0 0,0% 20 100,0% 20 100,0% 

> 15 % 0 0,0% 18 100,0% 18 100,0% 

Legenda: N – število otrok, % – odstotki izračunani znotraj razreda napredka glede na 

skupino  

 

Iz tabele 3 lahko iz deleža otrok, ki sodijo v posamezni razred napredka, ugotovimo, da so v 

razredih, kjer je bil napredek prisoten, večji deleži otrok iz eksperimentalne skupine, medtem 

ko je v prvem razredu, kjer je bil napredek manjši od 5 %, izrazit delež otrok iz kontrolne 

skupine – 88,9 %.  

 

 

Tabela 4: Rezultati aproksimativnega t-testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med kontrolno in eksperimentalno skupino 
 

Levenejev Test 

homogenosti varianc 

Aproksimativni t-test  

F p t df P 

18,952 ,000 -10,890 85,116 ,000 

Legenda: F – F-vrednost Levene testa; t – vrednost t-testa; df – stopnja prostosti; p – 

statistična pomembnost – hipoteze smo zavračali/potrjevali s 5 % tveganjem (p < 0,05)  

 

Če med skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik v izboljšanju gibalne 

učinkovitosti, smo preverili z aproksimativnim t-testom. Ugotovili smo, da so razlike v 

izboljšanju gibalne učinkovitosti med kontrolno in eksperimentalno skupino statistično 

pomembne na ravni 0,001 %, kar pomeni, da lahko podatke posplošimo na osnovno množico 

in trdimo, da so otroci iz eksperimentalne skupine, ki so se pol leta dvakrat tedensko 

udeleževali dodatnih gibalnih dejavnosti, v povprečju dosegli večji napredek v gibalni 
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učinkovitosti (M = 4,52; σ = 2,15) kot otroci iz kontrolne skupine, ki niso bili dodatno gibalno 

dejavni (M = 1,16; σ = 0,75).  

 

Iz tega lahko trdimo, da je bila naša hipoteza, da bo pri otrocih iz eksperimentalne skupine 

večji napredek v gibalni učinkovitosti kot pri otrocih iz kontrolne skupine, pravilna in jo zato 

potrdimo.  
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Tretja hipoteza pravi, da se bodo med otroki iz eksperimentalne skupine pojavljale 

razlike v napredku glede na vrsto vadbe. 

 

V eksperimentalno skupino sodijo otroci, ki so pol leta dvakrat tedensko obiskovali vadbo 

juda, plezanja in splošno vadbo.  

Tabela 5: Rezultati Welchovega preizkusa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

znotraj eksperimentalne skupine 
 

 F df1 df2 P 

Levene 8,239 2 60 ,001 

Welch 1,600 2 31,116 ,218 

Legenda: F – F-vrednost; df1 in df2 – stopnja prostosti; p – statistična pomembnost -hipoteze 

smo zavračali/potrjevali s 5 % tveganjem (p < 0,05)  

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da Welchov test med skupinami ni zaznal statistično 

pomembnih razlik glede na vrsto vadbe, ki so jo otroci obiskovali pol leta. 

 

Tabela 6: Rezultati Games-Howell post hoc testa med eksperimentalnimi skupinami 
 

vrsta vadbe vrsta vadbe p 

plezanje 
splošna vadba ,327 

judo ,417 

splošna vadba 
plezanje ,327 

judo ,998 

Legenda: p – statistična pomembnost -hipoteze smo zavračali/potrjevali s 5 % tveganjem (p < 

0,05) 

 

Iz tabele 6 vidimo, da med posameznimi vrstami vadb Games Howell post hoc test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik.  

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da se bodo med otroki iz eksperimentalne skupine pojavljale 

razlike v napredku glede na vrsto vadbe, lahko zavrnemo. 

 

 

Četrta hipoteza pravi, da bo največji napredek pri otrocih, ki bodo 6 mesecev obiskovali 

vadbo plezanja. 

 

Tabela 7: Rezultati Welchovega preizkusa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med 

vsemi vadbami 

 

 F df1 df2 p 

Levene 12,827 3 84 ,000 

Welch 45,986 3 38,461 ,000 

Legenda: F – F-vrednost; df1 in df2 – stopnja prostosti; p – statistična pomembnost – hipoteze 

smo zavračali/potrjevali s 5 % tveganjem (p < 0,05)  
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Iz tabele 7 lahko vidimo, da glede na izračun Welscha, med skupinami prihaja do statistično 

pomembnih razlik. Da bi ugotovili, med katerimi vadbami prihaja do razlik, smo izračunali še 

Games Howellov post hoc test.  

 

Tabela 8: Razultati Games Howellovega post hoc testa za ugotavljanje stat. pomembnih razlik 

med posameznimi pari vadb 
 

Vrsta vadbe Vrsta vadbe p 

plezanje 

kontrolna ,000 

splošna vadba ,476 

judo ,580 

kontrolna 
splošna vadba ,000 

judo ,000 

splošna vadba judo 1,000 

Legenda: p – statistična pomembnost – hipoteze smo zavračali/potrjevali s 5 % tveganjem (p 

< 0,05)  

 

V tabeli 8 lahko iz Games Howell post hoc testa za primerjavo med posameznimi skupinami 

razberemo, da so edine statistično pomembne razlike med otroci, ki obiskujejo vadbo in 

tistimi, ki je ne obiskujejo. Napredek pri plezanju je tako statistično pomembno različen samo 

v primerjavi s kontrolno skupino.  

 

 

Tabela 9: Prikaz povprečnega napredka in standardnih odklonov za posamezno vadbo 
 

  N M σ 

Kontrolna –brez vadbe 25 1,16 ,746 

Plezanje 25 4,00 1,258 

Splošna vadba 19 4,84 2,267 

Judo 19 4,89 2,826 

Legenda: N – število testirancev; M – aritmetična sredina; σ – standardni odklon 

 

Tudi iz primerjave povprečnih napredkov (tabela 9) lahko vidimo, da so razlike med napredki 

pri plezanju, splošni vadbi in judu zelo majhne, vseeno pa prav tako razberemo, da so otroci, 

ki so trenirali plezanje imeli povprečno od vseh testiranih organiziranih gibalnih vadb 

najmanjši napredek.  

 

Četrto hipotezo, ki pravi, da bo največji napredek pri otrocih, ki bodo 6 mesecev obiskovali 

vadbo plezanja, zavrnemo.  
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7 Razprava 
 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali lahko pri petletnih otrocih z dodatnim 

izvajanjem določene vrste gibalne dejavnosti vplivamo na pospešen razvoj gibalnih 

sposobnosti in s tem na boljšo gibalno učinkovitost. Prav tako smo poskušali ugotoviti, katera 

gibalna dejavnost bi bila za to najprimernejša.  

 

V raziskavo smo poleg otrok, ki so predstavljali kontrolno skupino in niso obiskovali nobene 

organizirane gibalne vadbe, vključili otroke, ki so bili vpisani v program splošne vadbe, v 

vadbo juda ali pa v vadbo športnega plezanja. Te športe smo izbrali zato, ker se je v različnih 

raziskavah (opisanih v poglavju 2.6) pokazalo, da imajo pozitiven vpliv na razvijanje 

nekaterih motoričnih sposobnosti otrok. Prav tako pa so to športi, v katere se iz leta v leto 

vključuje tudi vse več predšolskih otrok. Splošna vadba je po podatkih raziskave J. Zajec 

(2009) najbolj obiskana vadba pri slovenskih predšolskih otrocih.  

 

Testiranje smo opravili z motoričnim testom Motoriktest für vier- bis sechsjahrige Kinder 

(MOT 4–6), ki je eden redkih motoričnih testov, ki meri gibalni razvoj otroka oziroma 

njegovo gibalno učinkovitost in je standardiziran za slovensko populacijo predšolskih otrok. 

Test se je tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah izkazal kot zelo uporaben pripomoček za 

testiranje gibalnega razvoja predšolskih otrok, saj je zelo ekonomičen: testiranje posameznega 

otroka traja do 20 minut, prav tako pa za samo izvedbo potrebujemo le majhno število 

pripomočkov. Test je bil skonstruiran prav za starostno skupino otrok starih od štiri do šest 

let, zato nobena naloga zanje ni bila prezahtevna. Prav tako test ustreza zahtevanim merskim 

karakteristikam (veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost). Med testiranji ni 

prihajalo do težav, otroci so pri izvajanju nalog radi sodelovali.  

 

Otrokov razvoj je celosten ter odvisen od rasti, zorenja, izkušenj in adaptacije (Cemič, 1997). 

V obdobju pol leta, kolikor je trajala naša raziskava, smo pričakovali, da bo pri vseh 

vključenih otrocih prišlo do izboljšanja gibalne učinkovitosti za 5 %, saj naj bi zaradi zorenja 

živčnega sistema in ostalih struktur, prišlo do razvojnih sprememb v gibalnem razvoju pri 

vseh otrocih. Raziskava je pokazala, da temu ni tako, saj do napredka ni prišlo oz. je bil ta 

minimalen pri petini vključenih otrok, pri čemer je bil 89 % delež tistih, ki niso bili vključeni 

v nobeno vadbo. Iz tega bi lahko sklepali, da razvoj pri petih letih ni več tako intenziven kot v 

prvih letih otrokovega življenja in je za opaznejše spremembe potreben daljši čas ali pa večje 

število gibalnih izkušenj, ki bi povzročile napredek na motoričnem razvoju oziroma kot pravi 

S. Tancig (1987, v Zurc, 2008) zorenje predstavlja v razvoju kakovostne spremembe, ki 

posamezniku omogočajo prehod na višjo stopnjo delovanja, na hitrost pojavljanja posameznih 

oblik pa vplivajo izkušnje, ki lahko skozi proces učenja oziroma skozi dejavnike iz okolja 

spremenijo ali preoblikujejo različne razvojne značilnosti.  

 

Da imajo različne gibalne izkušnje velik vpliv na gibalni razvoj lahko ugotovimo tudi iz 

primerjave med kontrolno skupino in eksperimentalno skupino, kjer je prišlo do statistično 

pomembnih razlik v izboljšanju gibalne učinkovitosti v obdobju 6 mesecev. Otroci, ki so 

obiskovali organizirane gibalne vadbe dvakrat tedensko so bistveno bolj napredovali, kot tisti, 

ki niso bili vključeni v nobeno gibalno dejavnost. Ti rezultati se skladajo z ugotovitvami 

nekaterih drugih raziskovalcev (Sheikh, Safaniab in Afshari, 2011; Giagazoglou idr., 2011), 

ki so prav tako ugotovili, da imajo otroci, ki so vključeni v organizirane gibalne vadbe bolj 

razvite motorične sposobnosti kot njihovi vrstniki, ki niso vključeni v nobeno vadbo. Kar 

pomeni, da lahko gibalni razvoj otrok izboljšamo že z dodatno dvakrat tedensko organizirano 

gibalno vadbo, za katero pa je pomembno, da je prilagojena otrokovi starosti, da je glavni cilj 
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vadbe razvijanje naravnih oblik gibanja, da je sama vadba zasnovana kot igra oz. v vadbo 

vključuje raznolike elementarne igre in je za otroke prijetna, da jih navduši za nadaljnje 

ukvarjanje s športom. Glede na raziskavo M. Videmšek, Karpljuka in sodelavcev (2003) je 

najbolje, da je organizirana gibalna vadba vodena s strani usposobljenega športnega 

pedagoga, ki se zaveda specifike razvoja predšolskega otroka. 

 

Žibert (2005, v Zajec idr., 2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da ukvarjanje staršev z 

gibalno/športno dejavnostjo vpliva na to ali bo otrok vključen v gibalno dejavnost, ali ne. 

Skoraj 40 % otrok, ki so vpisani v organizirano športno vadbo ima starše, ki so sami 

gibalno/športno aktivni, medtem ko je 53 % otrok, katerih starši so gibalno neaktivni, tudi 

samih gibalno neaktivnih oziroma ne obiskujejo nobene dodatne gibalne dejavnosti. J. Zajec 

in drugi (2010) se s tem strinjajo, saj so v svoji raziskavi ugotovili, da so otroci staršev, ki so 

gibalno aktivnejši, tudi sami gibalno dejavnejši. Ker v naši raziskavi nismo preverjali, koliko 

so aktivni starši otrok, niti koliko so aktivni otroci, bi lahko iz teh ugotovitev sklepali, da 

razloge za tako velik napredek otrok v eksperimentalni skupini v primerjavi s kontrolno 

skupino lahko iščemo tudi v tem, da so (lahko) bili otroci iz eksperimentalne skupine tudi 

sicer doma oz. v prostem času bolj gibalno aktivni kot njihovi vrstniki, ki se niso udeleževali 

nobene vadbe, saj se njihovi starši bolj zavedajo pomena gibanja, kar se vidi v tem, da tako 

sami kot tudi z otroki prosti čas preživljajo gibalno aktivneje. Novejša raziskava L. Kupec 

(2016) sicer kaže, da med časom srednje/visoke gibalne aktivnosti in gibalnimi sposobnostmi 

pri otrocih z boljšimi gibalnimi sposobnostmi ni zaznati nobene povezave oziroma je le ta 

neznatna, prav tako ni povezave med neaktivnimi otroci in nižjimi gibalnimi sposobnostmi, 

kar bi lahko pomenilo, da ni pomembno, koliko časa in s kakšno intenzivnostjo je aktiven 

otrok, temveč bolj na kakšen način je aktiven, kaj oz. katere dejavnosti izvaja takrat, ko je 

aktiven. Iz tega bi lahko sklepali, da lahko le z določenimi gibalnimi aktivnostmi (ki so 

vodene s strani strokovnjaka/športnega pedagoga) vplivamo na hitrejši razvoj gibalnih 

sposobnosti. 

 

Med samimi vadbami: judom, športnim plezanjem in splošno vadbo ni prišlo do statistično 

pomembnih razlik (Welch: F = 1,6; p = 0,218), iz česar lahko sklepamo, da se trenerji 

zavedajo, da morajo dejavnosti predšolskih otrok temeljiti na pridobivanju raznovrstnih 

gibalnih izkušenj in vzorcev ter na razvijanju motoričnih sposobnosti, kar pomeni, da mora 

biti vadba zastavljena dovolj široko, da pokriva različna področja gibalnega razvoja in da se 

ne sme prehitro ozko specializirati le v aktivnosti, ki so potrebne za določen šport. Kot pišeta 

M. Videmšek in Pišot (2007) se vadba za najmlajše do desetega leta ne bi smela dosti 

razlikovati glede na šport, le odvijati bi se morala v okoljih, ki so za različne športe značilna, 

športna vadba pa naj bi veliko bolj kot na treniranju temeljila na igralnih oblikah in za otroke 

zabavnih vsebinah ter vključevala le osnovne prvine, ki so značilne za določen šport. Iz 

hrvaške raziskave S. Salaj in sodelavcev (2016) smo lahko videli, da v primeru, ko se trenerji 

na vadbah prehitro usmerijo v razvijanje le specifičnih sposobnosti ali celo vežbanje vedno 

istih gibalnih vzorcev, ki so potrebni za dobre rezultate na tekmovanjih, lahko otrokov 

motorični razvoj celo zavrejo, saj so imeli ti otroci v primerjavi z otroki, ki ne trenirajo, nižje 

rezultate pri motoričnih testih. V našem primeru do tega ni prišlo, saj so bile vse vadbe 

zastavljene tako, da so v večji meri z elementarnimi igrami in z ostalimi oblikami dela 

razvijale naravne oblike gibanja, hkrati pa v manjšem obsegu otrokom podajale osnovne 

prvine, ki so značilne za šport, v katerega je otrok vpisan.  

 

Pred začetkom raziskave smo postavili hipotezo, da bo izmed vseh gibalnih vadb največji 

napredek pri tistih otrocih, ki bodo obiskovali vadbo športnega plezanja. Največji napredek 

pri tej vadbi smo pričakovali zato, ker se morajo otroci naučiti, če želijo plezati, obvladati 
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svoje telo tudi takrat, ko ni varno na tleh, temveč visoko v zraku, in ko je pomembno imeti 

dobro ravnotežje in koordinacijo, hkrati pa se pri prijemanju različno velikih in različno 

oblikovanih oprimkov razvijajo finomotorične spretnosti. Vendar je raziskava pokazala, da 

temu ni tako, napredek v gibalni učinkovitosti je bil pri vseh otrocih, ki so dvakrat tedensko 

obiskovali organizirano gibalno dejavnost približno enak in s tem med njimi ni prišlo do 

statistično pomembnih razlik. Če pa vseeno pogledamo aritmetične sredine napredkov 

ugotovimo, da je bil izmed vseh organiziranih gibalnih dejavnosti pri plezanju najmanjši 

napredek, največji napredek pa je bil pri vadbi juda. Vzroke za to, zakaj je bil največji oz. 

rahlo večji napredek pri vadbi juda lahko iščemo v samem okolju, kjer se vadba odvija – 

odvija se na mehkih tatami blazinah, kjer ni nevarnosti, da bi se kdo poškodoval, prav tako se 

otroci učijo varnega padanja, kar pomeni, da so lahko pri dejavnostih sproščeni, saj ni strahu 

pred poškodbami. Drugi razlog bi lahko bil v tem, da so na sami vadbi bosi, kar je po mnenju 

M. Videmšek in Pišota (2007) priporočljivo, saj s tem učinkoviteje pridobivajo gibalne 

informacije, razvijajo prstne spretnosti ter krepijo mišice stopal in loka.  

 

Skozi raziskavo smo tako ugotovili, da do največjih razlik v gibalnem razvoju prihaja med 

otroci, ki niso vključeni v vadbo in tistimi, ki so vključeni v dodatno organizirano gibalno 

dejavnost. Med samimi vadbami ni prišlo do statistično pomembnih razlik, iz česar lahko 

sklepamo, da vsaka gibalna vadba, ki jo izvajamo dvakrat tedensko pozitivno vpliva na 

hitrejši motorični razvoj oziroma na izboljšanje gibalne učinkovitosti. Poleg tega, da se otroci, 

ki so vključeni v vadbo boljše gibalno razvijajo, moramo poudariti, da ima vključenost v 

organizirane gibalne dejavnosti tudi druge prednosti, saj vpliva na celostni razvoj otroka. 

Otrok se skozi vadbo druži s sovrstniki, z njimi razvija prijateljske odnose, prav tako se uči 

sodelovanja, spoznava, da v vsaki skupnosti in pri vsaki igri veljajo določena pravila, ki jih je 

potrebno upoštevati, na vadbah spoznavajo nove izraze, poimenovanja za določene športne 

rekvizite, dejanja ..., skozi igre tekmovalnega značaja se otrok nauči soočanja z uspehom in 

neuspehom.  

 

Iz vidika gibalnega razvoja tako ni pomembno, v katero organizirano gibalno vadbo starši 

vključijo otroka, pomembno je, da jih vključijo in da izberejo tako vadbo, ki se je bo otrok z 

veseljem udeleževal in bo v njej vztrajal daljše obdobje ter na tak način verjetno razvijal 

pozitiven odnos do športa in s tem do aktivnega življenjskega sloga še kasneje v odraslosti. 

Rezultati nekaterih raziskav (Žibert, 2005; Zajec idr., 2010) kažejo, da v dodatne gibalne 

dejavnosti pogosto vpisujejo otroke tisti starši, ki so tudi sami bolj aktivni, se bolj zavedajo 

pomena gibanja, posledično pa se ti starši tudi sicer skupaj z otroki več ukvarjajo s športnimi 

dejavnostmi in aktivnim preživljanjem prostega časa. Zato bi bilo smiselno razmisliti, kako bi 

k športnemu udejstvovanju oziroma k vpisu otrok v dodatne gibalne dejavnosti pritegnili še 

ostale starše, ki se sami ne ukvarjajo s športom oz. niso tako ozaveščeni o pomenu gibanja na 

otrokov celostni razvoj. Prav tako bi bilo smiselno ugotoviti, koliko je takih staršev, ki bi 

otroka vključili v organizirano gibalno dejavnost, pa tega zaradi določenih razlogov ne 

morejo. Vemo, da se dodatne gibalne dejavnosti plačujejo, zato si tega pogosto ne morejo 

privoščiti otroci staršev z nižjim socialno ekonomskim statusom, prav tako vsi vrtci ne 

omogočajo izvajanja dodatnih gibalnih dejavnosti v svojih prostorih, kar pomeni, da morajo 

nekateri starši voziti otroke na gibalne dejavnosti v drug kraj, kar pa lahko zahteva dodatne 

stroške in čas. Kot sta ugotovila Matejek in Planinšec (2008) imajo mestni otroci večjo izbiro 

in dostopnost različnih organiziranih gibalnih dejavnosti, medtem ko je ta v primestnem 

okolju in na podeželju slabša. Tudi čas, ko se izvajajo gibalne dejavnosti je pomemben, saj 

kot lahko vidimo iz raziskave Černeta (2013), si večina staršev želi, da bi se dodatne gibalne 

dejavnosti odvijale v času od 15.30 do 16.30 oziroma od 16.00 do 17.00, kar predstavlja čas, 

ko bi lahko otrok po vrtcu ostal še na gibalni dejavnosti, potem pa bi ga starši pobrali, ko bi šli 
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iz službe. Manj ugodni so kasnejši termini, saj bi morali starši otroke dodatno voziti na 

gibalne dejavnosti, kar pa zopet lahko predstavlja dodatne stroške in pa zahteva dodaten čas. 

Smiselno bi bilo zato razmisliti, kako bi dodatno gibalno dejavnost, ki kot vidimo pozitivno 

vpliva na otrokov motorični razvoj, približali tudi neaktivnim staršem in jo omogočili tudi 

tistim, ki si je ne morejo privoščiti. Mogoče bi bila za začetek dovolj že uvedba dodatnih ur 

gibalnih dejavnosti znotraj programa vrtca, ki bi jo poleg vzgojiteljice vodil športni pedagog, 

ki bi bil strokovno usposobljen za delo na področju predšolske vzgoje.  

 

Vzorec raziskave je bil razmeroma majhen, saj smo za vsako podskupino testirali otroke iz 

največ dveh različnih klubov/skupin, zato bi bilo v prihodnje smiselno izvesti testiranje v še 

več klubih, tako bi dobili večji vzorec, več različnih načinov vodenja vadbe in s tem bolj 

zanesljive podatke. Prav tako bi bilo smiselno povečati tudi kontrolno skupino otrok. V naši 

raziskavi nismo preverjali dodatnih vplivov, ki bi lahko vplivali na naše rezultate (gibanje: 

doma, v prostem času, ali imajo doma športne rekvizite, pomoč pri hišnih opravilih, 

obiskovanje drugih organiziranih dejavnosti, (glasbena šola, ustvarjalne delavnice ...), 

zdravstveno stanje ...), saj je teh vplivov veliko in jih je nemogoče kontrolirati, sploh ko gre 

za obdobje daljše obdobje (6 mesecev). V prihodnje bi bilo mogoče vseeno smiselno preveriti 

vsaj nekatere dodatne vplive. Mogoče bi bilo dobro preveriti, če prihaja do podobnih 

rezultatov tudi pri nekaterih drugih dodatnih gibalnih dejavnostih, npr. pri igrah z žogo in pri 

plesnih dejavnostih, saj so to po podatkih J. Zajec in sodelavcev (2010) dejavnosti, ki se jih 

prav tako udeležuje veliko otrok. Mogoče bi bilo dobro te iste otroke, ki smo jih vključili v 

našo raziskavo, testirati čez določen čas, npr. čez eno leto, ko bodo začeli hoditi v šolo in 

potem še čez 7 let, ob vstopu v puberteto, in ugotoviti, kako je zgodnja vključenost v 

organizirane gibalne dejavnosti vplivala na njihov gibalni razvoj, ali bodo čez čas imeli še 

vedno boljše rezultate v merjenju gibalne učinkovitosti kot njihovi vrstniki, ki ne obiskujejo 

dodatnih gibalnih dejavnosti, ali se ta prednost izniči v šolskem obdobju, ko vsi otroci 

obiskujejo trikrat tedensko športno vzgojo pod vodstvom športnega pedagoga. Zanimiva bi 

bila tudi primerjava med temi otroci, ki so vključeni v organizirano gibalno vadbo že v 

predšolskem obdobju in tistimi, ki začnejo obiskovati gibalne vadbe šele v šolskem obdobju, 

kakšna je razlika v njihovi gibalni učinkovitosti pri isti starosti po nekaj letih treningov. Na 

tak način bi dobili vpogled v to, koliko je zares smiselno vključevanje otrok v gibalno 

dejavnost v predšolskem obdobju z vidika gibalnega razvoja.  
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8 Sklep 
 

 

Skozi magistrsko delo smo skušali ugotoviti, ali lahko pri petletnih otrocih z dodatnim 

izvajanjem določene vrste gibalne dejavnosti vplivamo na pospešen razvoj gibalnih 

sposobnosti in s tem na boljšo gibalno učinkovitost. Prav tako smo poskušali ugotoviti, katera 

gibalna dejavnost judo, splošna vadba ali športno plezanje bi bila za to najprimernejša. 

 

Za ugotavljanje gibalnega razvoja oz. gibalne učinkovitosti smo uporabili motorični test MOT 

4–6, ki se je izkazal za zelo preprost in učinkovit pripomoček za ugotavljanje otrokovega 

gibalnega razvoja, saj za samo izvedbo ne potrebujemo veliko prostora, prav tako pa za 

testiranje ne potrebujemo kakšnih specialnih naprav ali pripomočkov, temveč splošne športne 

rekvizite (obroč, teniške žogice, gimnastična žoga itn.). Ker samo testiranje temelji na 

naravnih oblikah gibanja, otroci pri petih letih s samo izvedbo nimajo večjih težav, razlike se 

kažejo le v uspešnosti izvedbe določene naloge.  

 

Raziskava je pokazala, da se gibalna učinkovitost petletnih otrok sama od sebe drastično več 

ne izboljšuje, saj so rezultati raziskave pokazali, da pri otrocih, ki se ne ukvarjajo z dodatnimi 

gibalnimi dejavnosti v obdobju šestih mesecev ni prišlo do napredka v gibalnem razvoju 

oziroma je bil ta napredek manjši od 5 %. Pri otrocih, ki so obiskovali organizirano gibalno 

dejavnost, pa je bil napredek pri veliki večini otrok večji od pričakovanih 5 %. Iz tega lahko 

sklepamo, da na gibalni razvoj petletnih otrok bolj kot rast in razvoj vplivajo izkušnje in 

adaptacija, zato je pomembno, da otroku omogočimo čim več različnih gibalnih situacij, ki 

bodo prispevale k izgradnji različnih motoričnih vzorcev in s tem k izboljšanju gibalnih 

sposobnosti in gibalne učinkovitosti.  

 

Nekateri avtorji (Škof, 2007; Kremžar in Petelin, 2000) izražajo dvome o smiselnosti 

vključevanja že predšolskih otrok v organizirane gibalne vadbe. Naša raziskava je pokazala, 

da je pri otrocih, ki so bili vključeni v organizirane vadbe prišlo do izboljšanja gibalne 

učinkovitosti, pri čemer se moramo zavedati, da vadbe ne smejo biti ozko specializirane, 

ampak morajo pri otrocih razvijati različne gibalne sposobnosti in jim nuditi raznolike gibalne 

izkušnje, njihov namen v tej starostni skupini tako ni v tem, da iz otrok naredijo vrhunske 

športnike oz. tekmovalce, ampak predvsem v tem, da otroka preko igre navdušijo za gibalne 

dejavnosti in s tem vplivajo na to, da bo gibalno dejaven tudi kasneje v življenju. Razlika v 

treningu med posameznimi športi se tako ne sme bistveno razlikovati. Glede na rezultate naše 

raziskave smo ugotovili, da se trenerji oziroma vaditelji športnih vadb predšolskih otrok tega 

zavedajo, saj med posameznimi organiziranimi gibalnimi vadbami (splošno vadbo, judom in 

športnim plezanjem) ni prišlo do statistično pomembnih razlik pri izboljšanju gibalne 

učinkovitosti. 

 

Vključenost otrok v dodatne organizirane gibalne dejavnosti ima velik vpliv ne samo na 

otrokov gibalni razvoj, temveč tudi na otrokov celostni razvoj: na socialni razvoj – s tem, ko 

se otrok druži z vrstniki, se prilagaja pravilom, ki veljajo v določeni skupini in igri itn., na 

kognitivni razvoj – ko spoznava nove izraze, ko mora miselno predelati navodila, kako se 

določeno zadevo izvede itn., na čustveni razvoj – s tem, ko skozi igro doživlja različna čustva 

in na telesni razvoj, ki se kaže kot pridobivanje mišične mase, izgubljanje maščobnega tkiva, 

pozitiven vpliv na kardiovaskularni sistem itn. 
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Če povzamemo smo skozi raziskavo ugotovili, da je vključevanje otrok v organizirane gibalne 

vadbe smiselno, saj le te že ob dvakrat tedenski udeležbi povzroča pozitivne spremembe na 

gibalni učinkovitosti otrok. Staršem tako predlagamo, naj otroke vpisujejo v organizirane 

gibalne vadbe in sicer v športe, pri katerih bo njihov otrok užival. Ker pa je bila sama 

raziskava izvedena na relativno majhnem vzorcu, predlagamo, da se prej vseeno pozanimajo, 

kakšen program dela se izvaja v določeni skupini.   
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