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IDEJE ZA POUČEVANJE KOLESARJENJA V TEMELJNI GIBALNI 

FAZI 
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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi. 

Opredelili smo dejavnike, ki vplivajo na uspešno učenje, ter podali ideje o tem, kdaj in kako 

začeti kolesariti. Predstavili smo različne vrste koles (štirikolesnik, poganjalec, trikolesnik in 

kolo), ki so primerne glede na starost in razvoj otrok v predšolskem obdobju. 

 

Otroci se v predšolskem obdobju srečajo z različnimi športnimi pripomočki. Pri učenju 

ravnanja z njimi ima v tem obdobju ključno vlogo ravnotežje. Učenje kolesarjenja draži 

čutila, ki sodelujejo pri ravnotežju. Ravnotežje predstavlja sito za opravljanje katerekoli 

gibalne dejavnosti, zato je v predšolskem obdobju to ključna gibalna sposobnost.  Menimo, da 

je torej smiselno otrokom čim pogosteje ponuditi različne vrste koles. 

 

Vzgojiteljev temeljni dokument, iz katerega mora izhajati njegovo načrtovanje in izvajanje 

dela, je Kurikulum za vrtce. Gre za nacionalni vsebinski dokument za javne vrtce, ki 

opredeljuje posamezna področja, ki jih razvijamo pri otrocih v predšolskem obdobju (jezik, 

matematika, umetnost, gibanje, narava, družba). V njem so predstavljena kurikularna načela, 

splošni in globalni cilji za posamezna področja ter primeri vsebin in dejavnosti. V kurikulu so 

primeri dejavnosti za področje Gibanje napisani ločeno za dve starostni obdobji; kar velja tudi 

za kolesarjenje. V povezavi s področjem Družba, Kurikulum za vrtce, za kolesarjenje 

opredeljuje tudi medpodročne teme, kot sta promet in okoljska vzgoja.  

 

Vrtec lahko ponudi tudi obogatitvene programe, ki jih načrtujejo in izvajajo vzgojitelji in so 

del izvedbenega kurikula ter so skladne s Kurikulumom za vrtce. Eden od njih je 

gibalni/športni program  Mali sonček, ki je nastal kot razširitev Zlatega sončka in se v vrtcih 

izvaja od leta 2011/2012. V njem so opredeljene tudi naloge in stopnje kolesarjenja, ki naj bi 

jih otroci v predšolskem obdobju usvojili.  

 



V diplomski nalogi smo predstavili vse omenjene dokumente, ki so vzgojiteljem v pomoč pri 

načrtovanju in izvajanju dejavnosti s kolesi. Zasnovali smo tudi program z metodičnimi 

postopki, ki naj bi, po našem mnenju, otroka na igriv način pripeljale do obvladovanja kolesa. 

Z analiziranjem izbranih že obstoječih iger smo ugotavljali trenutne trende poučevanja 

kolesarjenja. Na podlagi kritične analize izbranih iger smo skozi prizmo specifike razvoja 

predšolskega otroka podali idejo za poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi. 

Vzgojiteljem smo s tem pokazali izhodišče za oblikovanje novih iger, ki bodo upoštevala vse 

specifike učenja v predšolskem obdobju.  

 

Ključne besede: kolesarjenje, predšolski otrok, celostni razvoj, temeljna gibalna faza, igra 

 

  



THE IDEAS OF TEACHING CYCLING IN THE FUNDAMENTAL 

MOVEMENT PHASE 

University of Ljubljana, Faculty of Education, March 2016 

 

ABSTRACT 

 

In the graduation thesis we focused on teaching of cycling in fundamental movement phase. 

We defined factors influencing successful learning, and gave ideas when and how to start with 

cycling. We presented various types of bicycles (balance bike, tricycle, bicycle), which are 

suitable in regard to development of children in the pre-school period.  

 

In the pre-school period, children meet with different sports devices. In teaching handling 

them, balance plays a key role. Teaching cycling teases senses that cooperate in balance. 

Balance represents screen for performing any physical activity. Therefore, in the pre-school 

period this is a key motor skill. We believe, it is thus sensible offering children different types 

of bicycles as often as possible.  

 

Teacher´s basic document, from which their planning and implementation of work must 

derive, is Curriculum for kindergartens. This is a national contents document for public 

kindergartens, which defines individual areas, which we develop in children in the pre-school 

period (language, mathematics, art, movement, nature, society). It presents curricular 

principles, general and global objectives for individual areas and examples of contents and 

activities. In the Curriculum, examples of activities for the Movement programme are stated 

separately for two age period. That also affects cycling. In connection to the area of society, 

Curriculum for kindergarten defines also cross-sectional topics, namely traffic and 

environmental education. 

 

Kindergarten can also offer enrichment programmes that are planned and implemented by 

teachers, and are a part of implementing curriculum, and are in accordance with the 

Curriculum for kindergartens. One of them is the Mali sonček movement/sports programme, 

which was developed as extension of the Zlati sonček programme, and is implemented in 

kindergartens since 2011/2012. It also defines tasks and levels of cycling that children in the 

pre-school period should won. 



In the graduation thesis we presented all the mentioned documents, which are a help for 

teachers in planning and implementation of the activities with bicycles. We also designed a 

programme with methodical procedures, which in our opinion should bring a child to control 

the bicycle in a playful way. With analysis of the chosen existing games, we established 

current trends of teaching cycling. Based on critical analysis of the chosen games through a 

prism of specifics of development of a pre-school child, we presented an idea for teaching 

cycling in fundamental movement phase. Thus, we demonstrated the teachers a starting point 

for designing of new games, which will take into account all specifics of learning in a pre-

school period.  

 

Key words: cycling, preschool children, integral development, fundamental movement phase,  

playing. 
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1 UVOD 

 

Za predšolskega otroka velja, da je njegov razvoj celosten, kar pomeni, da poteka na različnih 

področjih razvoja istočasno. Gibalni, telesni, kognitivni in čustveni-socialni razvoj so 

prepleteni. Sprememba na kateremkoli področju razvoja povzroči spremembe na vseh ostalih 

področjih. Ključni element pri celostnem razvoju je gibanje. Z gibanjem otroci zaznavajo in 

odkrivajo svoje telo ter ga preizkušajo. Ob tem doživljajo ponos, veselje in gradijo zaupanje 

vase in svoje sposobnosti. Otrok na prijeten način spoznava in dojema svet okoli sebe. Na 

vsako gibalno dejavnost vplivajo številni zunanji (fizični in družbeni-socialni) in notranji 

(fiziološki in psihološki) dejavniki. Sodobni raziskovalci te dejavnike delijo na okolje, 

dednost in lastno aktivnost (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Prepoznavanje otrokovega celostnega razvoja in igre je bistvenega pomena za oblikovanje 

koncepta predšolske vzgoje v vrtcu. V Sloveniji se koncept izvaja v zasebnih in javnih vrtcih. 

Slednji pri izvajanju upoštevajo javno veljavni program Kurikulum za vrtce, ki predstavlja 

strokovno podlago za delo v vrtcu (Bahovec, 2013). Klub temu se v program lahko vnesejo 

elementi različnih vzgojnih konceptov in ga obogatijo.  

 

M. Videmšek, P. Berdajs in Karpljuk (2003) menijo, da je gibalni razvoj v ospredju predvsem 

v prvih letih življenja. Začne se z naravnimi oblikami gibanja (plazenje in lazenje) ter prehaja 

do celostnih in zahtevnejših športnih dejavnosti. Z dejavnostmi otrok razvija svoje gibalne 

sposobnosti ter hkrati spoznava in usvaja različne športne zvrsti. Redno ukvarjanje s športom 

bi moralo biti del našega vsakdana, saj smo kot odrasle osebe zgled mlajšim generacijam. J. 

Gregorc, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) so ugotovili, da je kolesarjenje kot 

dejavnost med otroki zelo priljubljena.  

 

V diplomski nalogi obravnavamo poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi. Za 

poučevanje lahko uporabimo koncept Igra-gibanje-razvoj (IGR koncept). Ker IGR koncept 

nima napotkov za poučevanje, ampak vzgojitelja usmeri v iskanje lastnih rešitev skozi 

postavitev pravil igre, smo za iskanje idej uporabili obogatitveni gibalni/športni program Mali 

sonček.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Različni strokovnjaki uvrščajo gibanje med osnovne človekove potrebe. Videmšek, N. 

Makuc, Rodošek in Štihec (2011) trdijo, da smo ljudje gibanje uporabili za spoznavanje sveta 

in njegovega delovanja. Gibanje odraslih ljudi in otrok se razlikuje tako v načinu izvajanja kot 

tudi v namenu oziroma cilju. Odrasli praviloma gibanje uporabimo za doseganje drugih ciljev, 

otroku pa je pogosto cilj samo gibanje. Z njim namreč spoznava sebe in svoje telo ter šele 

kasneje, preko gibanja, tudi okolico.  

 

Vse vrste gibanja praviloma izhajajo iz naravnih oblik in nato preidejo v zahtevnejša, bolj 

celostna gibanja (Cemič, 2004). Naravne oblike gibanja so filogenetsko pogojene strukture 

premikanja, kar pomeni, da so značilne za človeško vrsto. Mednje uvrščamo hojo, plazenje, 

plezanje, skok idr. V predšolskem obdobju se ta gibanja šele ustvarjajo. Ob tem se oblikujejo 

tudi druga, ontogenetsko pogojena gibanja (smučanje, plavanje, kolesarjenje ipd.), ki se 

prepletajo s filogenetskimi.  

 

Učenje obeh vrst gibanj je v predšolskem obdobju drugačno kot v šolskem. Upoštevati je 

treba številne posebnosti razvoja otrok, saj so te v temeljni gibalni fazi tako izrazite, da je za 

način pedagoškega procesa pri otrocih treba uporabiti drugačne metode poučevanja kot pri 

odraslih. A. Cemič (2004) predlaga uporabo metode igre. Gregorc in M. Meško (2016) 

ugotavljata, da je v predšolskem obdobju metoda igre učinkovit način upoštevanja celovitosti 

otrokove osebnosti in specifik njegovega razvoja.  

 

Gallahue in Ozmun (2006) za razumevanje gibalnega razvoja uporabita štiri faze: refleksno, 

rudimentalno, temeljno in specializirano oz. športno-gibalno fazo. Pri tem upoštevata 

predvsem intenzivnost razvoja in bistvene lastnosti gibalnega izražanja, povezane z zrelostjo 

živčno-mišičnega sistema, ter poudarjata pomen razlik v načinu poučevanja zaradi razlik v 

razvoju.  

 

Ob pregledovanju literature smo zasledili številne igre, pri katerih so kršena kurikularna 

načela. Ugotovili smo, da imajo igre pogosto tekmovalni značaj, da so mnoge zasnovane tako, 

da gibalno manj spretni iz iger izpadejo, da igralci nimajo svojega cilja in je neki metodični 

enoti le dodana vsebina; ne gre pa še za igro. Zato želimo preučiti kakšne igre so predlagane 
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za učenje kolesarjenja, ali se tudi tu pojavljajo enake igre, ki kršijo kurikularna načela in ali se 

jih da spremeniti in kaj je za spremembo potrebno. V ta namen bomo najprej preučili otrokov 

razvoj, igro in pomen gibanja pri tem.  

 

2.1 OTROKOV CELOSTNI RAZVOJ 

Razvoj je kontinuiran, sestavljen in integrativen proces, ki poteka skozi vse življenje. Začne 

se s spočetjem in konča s smrtjo. Videmšek in Pišot (2007) pravita, da je otrokov razvoj 

celosten in da se razvija na gibalnem, telesnem, kognitivnem in čustveno-socialnem področju 

hkrati in usklajeno.  

 

Njegova intenzivnost je v določenih obdobjih različna. Horvat in  L. Magajna (1987) trdita, da 

je prav v obdobju zgodnjega otroštva razvoj najhitrejši. Pri otrocih se namreč sposobnosti 

delovanja pojavijo in razvijajo na višjo raven na vseh področjih razvoja. Med tretjim in šestim 

letom se razvoj, čeprav je še vedno hiter, nekoliko upočasni. 

 

Tempo razvoja je odvisen od posameznika, vendar pa mora vsak normalno razvijajoč se 

človek preiti skozi vse razvojne stopnje. Vsaka stopnja v razvoju je rezultat predhodne in 

pogoj za prehod na naslednjo stopnjo. Razvoj se praviloma odvija v smeri od splošnih k 

posebnim oblikam vedenja, v tem procesu pa iz splošnih, globalnih sposobnosti nastajajo vse 

ožje usmerjene sposobnosti (Nemec in Kranjc, 2011). 

 

Razvoj delimo na posamezna obdobja, in sicer na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, 

ki pripadajo določenim starostnim skupinam. Vsako izmed razvojnih obdobij ima svoje 

značilnosti, vendar se pojavijo tudi velike individualne spremembe znotraj posameznih 

obdobij (Videmšek in Pišot, 2007). Te razlike so še posebej velike v predšolskem obdobju, 

imenovanem temeljna gibalna faza.  
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2.1.1 DELITEV RAZVOJNIH OBDOBIJ 

Delitev razvojnih obdobij je neenotna. Čeprav v svojih opredelitvah določenih obdobij večina 

avtorjev izhaja iz gibalnega razvoja, jo različni avtorji opredelijo različno. Na delitev po fazah 

vplivajo številni dejavniki, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.  

 

 

KRONOLOŠKA STAROST 

 

RAZVOJNO OBDOBJE 

Od spočetja do rojstva PRENATALNO OBDOBJE 

Od rojstva do 1. leta OBDOBJE DOJENČKA 

Od 1. leta do 3. leta OBDOBJE MALČKA 

Od 3. leta do 6. leta ZGODNJE OTROŠTVO 

Od 6. leta do začetka pubertete SREDNJE IN POZNO OTROŠTVO 

Tabela 1: Prikaz razvojnih obdobij glede na kronološko starost 

(Videmšek in Pišot, 2007) 

 

KRONOLOŠKA STAROST RAZVOJNO OBDOBJE 

Od spočetja do rojstva PREDROJSTVENO OBDOBJE 

Od rojstva do 3. leta OBDOBJE DOJENČKA IN MALČKA 

Od 3. leta do 6. leta ZGODNJE OTROŠTVO 

Od 6. leta do začetka pubertete SREDNJE IN POZNO OTROŠTVO 

Med začetkom pubertete in 22.–24. letom MLADOSTNIŠTVO 

Med 22.–24. letom in 40.–45. letom ZGODNJA ODRASLOST 

Med 40.–45. letom in 65. letom  SREDNJA ODRASLOST 

Od 65. leta do smrti POZNA ODRASLOST 

Tabela 2: Prikaz delitve razvojnih obdobij 

(Nemec in Kranjc, 2011) 
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STAROSTNO OBDOBJE 

 

RAZVOJNO OBDOBJE 

Od spočetja do rojstva PREDPORODNO OBDOBJE 

Rojstvo ROJSTVO OTROKA IN NOVOROJENČEK 

Od 1. leta do 2. leta OBDOBJE ZAZNAVNOGIBALNE RAVNI 

DUŠEVNIH PROCESOV 

Od 2. leta do 7. leta OBDOBJE NAZORNOSIMBOLIČNE RAVNI 

DUŠEVNIH PROCESOV 

Mlajši šolar OBDOBJE KONKRETNOLOGIČNIH MISELNIH 

ZMOŽNOSTI 

Adolescenca OBDOBJE ADOLESCENCE 

Odraslost ZRELOST IN STARANJE 

Tabela 3: Prikaz delitve razvojnih obdobij 

(Horvat in Magajna, 1987) 

 

2.1.2 DEJAVNIKI OTROKOVEGA RAZVOJA 

Mnogo znanih teoretikov je skozi leta preučevalo človekov razvoj. S svojimi izjemnimi deli 

so z različnih vidikov Piaget, Freud, Erikson idr. pojasnjevali razvojne procese in pripomogli 

k razumevanju otrokovega razvoja. Vsi so velik pomen za človekov razvoj v celoti pripisovali 

prav motoričnemu razvoju (Cemič, 1997). 

 

V psihoanalitični teoriji Freud poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja 

posameznika pomembno vlogo prav gibalna dejavnost. Erikson v svoji teoriji psihosocialnega 

razvoja poudarja pomen motoričnega razvoja in izpostavlja velik vpliv, ki ga imajo raznolike 

gibalne izkušnje na otrokov razvoj, še posebej v kritičnih razvojnih obdobjih. Gessel trdi, da 

ima v človekovem razvoju velik pomen motorično vedenje, temeljne gibalne spretnosti pa so 

po njegovem mnenju dobri pokazatelji socialne in čustvene stopnje razvoja, na kateri se 

nahaja posameznik (Cemič, 1997). 

 

Med najbolj znanimi in uveljavljenimi je Piagetova teorija kognitivnega razvoja, po kateri 

poteka razvoj skozi različne razvojne stopnje. V tej teoriji je za razvoj kognitivnih procesov 

poudarjen izjemen pomen otrokove gibalne dejavnosti, še posebej v zgodnjem obdobju 

otroštva (Pišot in Planinšec, 2005). 
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Otrokov razvoj poteka na podlagi določenih dejavnikov, ki delujejo v interakciji med 

dednostjo, okoljem in otrokovo lastno dejavnostjo. V razvoju otroka igrajo pomembno vlogo 

zorenje in izkušnje, zanemariti pa ne gre tudi pomena adaptacije oziroma prilagoditve 

posameznih organskih sistemov življenjskim razmeram. Gre za interakcijo posameznika in 

okolja kjer je subjekt v podrejeni vlogi (Gregorc idr., 2010). 

 

Posamezni dejavniki so med seboj tesno povezani in soodvisni. Njihovi vplivi se odražajo 

skozi cel otrokov razvoj, v različnih razvojnih obdobjih se spreminja le njihova pomembnost 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

rast 

 

RAZVOJ 

psihomotorični vidik 

kognitivni vidik 

 zorenje                                                                                     izkušnje 

emocionalni-socialni vidik 

 

 

adaptacija 

 

 

 

 

 

Videmšek idr., (2003) otrokov razvoj opredeljujejo kot dinamičen proces, ki ga interaktivno 

soodločata dednost in okolje. Avtorji menijo, da na vse dejavnosti otrokovega razvoja ne 

moremo vplivati enako in da ima najmočnejši vpliv na izkušnje okolje (vpliv skozi proces 

učenja). Spodbude, ki jih malčki dobivajo iz okolja, so senzorične (čutila), odzivi pa gibalni. 

Po Piagetovi teoriji je od nas odvisno, kako in koliko bo otrok pustil, da okolje vpliva nanj.  

 

 

Slika 1: Neposredno delovanje ključnih dejavnikov na otrokov razvoj 

(Rajtmajer, 1988) 
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2.1.2.1 Dednost 

Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj človekovih 

sposobnosti in značilnosti (Videmšek in Pišot, 2007). Koliko se bodo prirojene stvari razvile, 

pa je odvisno od okoljskih dejavnikov in otrokove lastne dejavnosti (Gregorc idr., 2010). 

 

 

 

 

2.1.2.2 Okolje 

Med dejavnike okolja uvrščamo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in gibalno dejavnost. 

Vplivi okolja so za otrokov razvoj lahko neprimerni in povzročajo negativne posledice v 

razvoju. Le vsebinsko bogato, raznovrstno in dovolj stimulativno okolje lahko zagotavlja 

razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v 

okolju (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.2.3 Lastna aktivnost 

Otroci naj bi bili dejavni ustvarjalci svojega znanja, spretnosti in lastnega razvoja. Tudi če 

otroku nudimo spodbudno okolje in ima določene predispozicije, še vedno obstaja možnost, 

da je v odnosu do okolja pasiven ali aktiven. In le z lastno aktivnostjo otrok sodeluje v 

preobrazbi sebe in okolja, zato je tudi ta dejavnik izredno pomemben (Gregorc idr., 2010).  

Slika 2: Molekula DNK 
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2.1.3 PODROČJA RAZVOJA 

 

Slika 3: Prepletenost in soodvisnost posameznih področij razvoja 

(Kocijančič, 2016) 

 

2.1.4 TELESNI RAZVOJ 

Telesni razvoj zajema anatomske in fiziološke procese ter celo vrsto sprememb v strukturi, 

obliki in razmerjih, do katerih pride med posameznikovim razvojem. Telesni razvoj 

predstavlja spremembe v kompleksnosti strukture in oblike. Prvi proces imenujemo rast, 

drugega pa diferenciacija. Vzrok za prvi pojav je rast celic, za drugega pa različen razvoj teh 

celic (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Pišot in Planinšec (2005) še dodata, da na telesni razvoj vplivajo tako genetski kot okoljski 

dejavniki. Raziskave so pokazale, da je odločilen vpliv genetskih dejavnikov, saj ima genotip 

najpomembnejši vpliv tako na velikost in sestavo telesa kot tudi na hitrost razvoja. Kljub temu 

imajo velik vpliv tudi okoljski dejavniki, saj določajo mero dosežene genetske predispozicije. 

Med najpomembnejše okoljske dejavnike, ki vplivajo na telesno rast, sodijo prehrana, gibalna 

dejavnost, poškodbe, bolezni in podnebne razmere. Strokovnjaki pri tem poudarjajo predvsem 

pozitiven vpliv gibalne dejavnosti na telesni razvoj. Ob tem ne gre zanemariti, da dlje 

trajajoča gibalna nedejavnost lahko povzroči zaostajanje v telesnem razvoju.  

ČUSTVENO-SOCIALNO

KOGNITIVNO

TELESNO

GIBALNO
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2.1.4.1 Razvoj možganov 

Možgani so organ za nadziranje delovanja vseh organskih sistemov v telesu. Predstavljajo 

osnovo za človekovo mišljenje, posamezniku pa omogočijo razumevanje obstoja. Poleg 

sposobnosti razumevanja in učenja pa smo zaradi možganov sposobni tudi čustvovanja 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

Razvoj možganov se začne že v prenatalnem obdobju (Bregant, 2015). Takrat poteka 

pomemben proces, imenovan nevrogeneza, pri katerem gre za nastajanje in razrast živčnih 

celic oziroma nevronov. To obdobje je hkrati eno najizrazitejših v obdobju nosečnosti. Človek 

ima ob rojstvu skoraj vse nevrone, ki jih bodo možgani premogli v življenju. Nevroni po 

rojstvu namreč predvsem zorijo, le redko nastajajo tudi novi (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). 

 

Drugi proces je sinaptogeneza oziroma nastajanje sinaps. Sinapsa je stik med sosednjima 

nevronoma. Proces sinaptogeneze poteka vse življenje, najizrazitejši pa je v zgodnjem 

otroštvu. Nova odkritja celo navajajo, da so malčkovi možgani (do 3. leta starosti) tudi do 

dvakrat bolj dejavni kot možgani odraslega človeka. Povezave, ki jih ne uporabljamo, namreč 

propadejo, dejavne sinapse pa se med seboj uskladijo in povežejo (Bregant, 2015). 

 

 

Slika 4: Možgani in možganska dejavnost 

 

Otroški možgani v prvih letih življenja ne pridobivajo samo na velikosti in teži, ampak se v 

njih ustvarijo in aktivirajo možganske povezave. Do 5. leta starosti se vzpostavi približno 50 

% sinaps, do 7. leta 75 % in do 12. leta 95 % vseh sinaps (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010).  
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V procesu razvoja poznamo časovna obdobja, ki omogočajo najoptimalnejši razvoj 

določenega področja možganov v določenem času. Imenujemo jih kritična oziroma občutljiva 

obdobja. Kar se naučimo v teh časovnih obdobjih, se naučimo hitreje in temeljiteje kot v 

kateremkoli drugem obdobju. Občutljivo obdobje za razvoj govora je v prvih treh letih 

starosti, obdobje v prvih štirih letih starosti je pomembno za usvajanje osnovnih oblik gibanja 

in gibalnih spretnosti, optimalno obdobje za razvijanje glasbenih sposobnosti je med tretjim in 

desetim letom starosti … (Bregant, 2015). 

 

2.1.5 ČUSTVENI-SOCIALNI RAZVOJ 

Ker sta čustveni in socialni razvoj med seboj tesno povezana, ju najpogosteje obravnavamo 

kar skupaj. Povezana sta tudi z ostalimi področji razvoja (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Otrok je sposoben izražati čustva že od rojstva dalje. Najprej se pojavijo osnovna čustva 

(veselje, jeza, presenečenje, zanimanje, strah, žalost), ki so podlaga za razvoj kompleksnejših 

oziroma sestavljenih čustev (ljubosumje, sovraštvo, ljubezen, trma …) (Nemec in Kranjc, 

2011). 

 

Z razvojem naraščata tudi sposobnost in moč izražanja, obvladovanja in prepoznavanja 

čustev. Hkrati se izpopolnjuje tudi nadzor nad čustvi, ki postaja vse bolj uravnovešen in 

socialno sprejemljiv (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Čustva se razvijejo z zorenjem in učenjem. Za njihov razvoj sta pomembni predvsem dve vrsti 

učenja: učenje s posnemanjem in učenje s pogojevanjem. O posnemanju govorimo, ko otroci 

starše ali vrstnike, ki so jim za vzor, opazujejo v odnosu do drugih in njihovih izzivih ter se 

poistovetijo z njihovimi odzivi (strah, jeza itd.). V podobnih življenjskih situacijah bo otrok 

tudi sam podoživljal podobna čustva (Ribič Hederih, 2003). 

 

Na čustveni razvoj otrok vplivajo različni dejavniki. Med najpomembnejše sodijo zorenje, 

učenje in pridobivanje izkušenj, spoznavni procesi ter otrokova samodejavnost (Pišot in 

Planinšec, 2005). 
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Otrok v prvih letih življenja nima potrebe po druženju z vrstniki, ima pa močno potrebo po 

odnosih z odraslimi. Vse to se okoli tretjega oziroma četrtega leta spremeni, otrok namreč vse 

več časa preživi z vrstniki in vse manj z odraslimi.  

 

Preko razvijanja sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja 

problemov otroci v zgodnjem otroštvu razvijajo nove oblike socialnih interakcij in socialnih 

kompetenc (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Izraz negativnega čustva  

 

V zgodnjem otroštvu se otrokovo socialno okolje širi in sega med vrstnike v vrtcu in bivalnem 

okolju. Otrok se začne vključevati v skupine, preko tega pa spoznava pravila vedenja in 

medsebojnih odnosov (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Glavna dejavnost skupin, v katere se predšolski otrok vključuje, pa je igra (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2009). 

 

2.1.6 KOGNITIVNI RAZVOJ 

Kognitivni razvoj zajema intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, presoja, 

sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in 

učenje (Marjanovič Umek, 2001). Najbolj znana teorija kognitivnega razvoja je teorij Piageta. 

Po tej teoriji razvoj poteka skozi štiri faze. Faze med seboj niso ločene, temveč prehajajo 

druga v drugo. Vsaka stopnja ima svoje posebnosti, nobene pa ni mogoče preskočiti (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

12 

 

Kognitivni razvoj se tako kot vsa ostala področja povezuje z drugimi. Razvoj kognitivnih 

sposobnosti je nujen za razvoj motoričnih potencialov, saj določena stopnja kognitivnih 

struktur pogojuje pripravljenost posameznika za usvajanje gibalnih spretnosti, deluje tudi v 

nasprotni smeri. Gibalne izkušnje močno prispevajo h kognitivnemu razvoju otroka. V prvih 

štirih letih otrokovega razvoja imajo motorične izkušnje neprecenljivo vrednost (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

 

 

KRONOLOŠKA 

STAROST 

 

FAZA 

 

OPIS 

0–2 let zaznavno-gibalna ali 

senzomotorična faza 
 otrok svet okoli sebe spoznava z 

zaznavnimi in gibalnimi dejavnostmi 

 ukvarjanje s predmeti 

 usklajevanje zaznavanja in gibov 

2–7 let predoperativna faza  delimo na obdobje simbolnega in 

intuitivnega mišljenja 

 razvijejo se simboli, predstave in pojmi 

 mišljenje je bolj ponotranjeno in 

egocentrično 

7–12 let konkretno-operativna 

faza ali stopnja 

konkretno-logičnih 

operacij 

 otrok je zmožen logično misliti na 

konkretni ravni 

 bolje razume prostorske pojme, 

vzorčnost, kategorizacijo in ohranjanje 

količin 

12–15 let formalno-operativna 

faza ali stopnja 

formalno-logičnih 

operacij 

 razvijeta se abstraktno in hipotetično 

mišljenje, ki nista omejena na konkretne 

primere in situacije 

Tabela 4: Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

(Nemec in Kranjc, 2011; Pišot in Planinšec, 2005) 

 

2.1.7 GIBALNI RAZVOJ 

Različni avtorji uvrščajo gibanje med osnovne človekove potrebe. Človeštvo naj bi gibanje 

uporabljalo za spoznavanje sveta in njegovega delovanja. Tako tudi danes otroci raziskujejo 

svoje okolje z gibanjem in preko njega spoznavajo povezave med njim in seboj (Videmšek 

idr., 2011). 
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Vso otrokovo gibanje se je nekoč pojmovalo kot nekaj samo po sebi umevnega. Danes se to 

pojmovanje spreminja, saj se močno poudarja vrednost gibanja pri otroku. Ugotovljeno je 

namreč, da je prav to otrokova prva vzgoja in da je prav z gibalno vzgojo mogoče otrokovo 

osebnost naravnati v želeno smer (Cemič, 1997). 

 

 

Slika 6: Gibalna igra najmlajših 

 

Gibalni ali motorični razvoj predstavljajo dinamične in kontinuirane spremembe v 

motoričnem vedenju, te pa se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti in gibalnih spretnosti. Gre 

za odraz zorenja, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih dejavnosti v 

razvoju in posameznikovih izkušenj. Na odraz zorenja vplivajo predvsem genetski dejavniki, 

zanemariti pa ne gre tudi vpliva okoljskih dejavnikov. Posameznikove izkušnje vplivajo 

predvsem na hitrost doseganja mejnikov gibalnega razvoja. Pri razvoju novih gibalnih 

spretnosti je namreč potrebna določena raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in 

zaznavnega sistema, prav tako pa je pomemben tudi proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Pišot in Planinšec (2005) navajata ugotovitve raznih teoretikov, ki so preučevali pomen 

gibalne dejavnosti in motoričnega razvoja za človekov razvoj v celoti: 

 Gessel trdi, da ima v razvoju ogromen pomen motorično vedenje, temeljne gibalne 

spretnosti pa so po njegovem mnenju dobri pokazatelji opredelitve stopnje socialnega 

in čustvenega razvoja posameznika;  

 Erikson v svoji teoriji psihosocialnega razvoja odkriva pomen motoričnega razvoja in 

izpostavlja velik vpliv, ki ga prinašajo raznolike gibalne izkušnje za otrokov razvoj, še 

posebej v kritičnih razvojnih obdobjih;  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

14 

 

 Havighurstova teorija poudarja predvsem vplive okolja in izpostavlja pomen različnih 

gibalnih in igralnih dejavnosti;  

 Freudova psihoanalitična teorija poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega 

razvoja posameznika pomembno vlogo prav gibalna dejavnost; 

 tudi Piaget pripisuje gibalni dejavnosti otroka izjemen pomen, še posebej v zgodnjem 

obdobju otroštva.  

 

2.1.8 FAZE IN STOPNJE GIBALNEGA RAZVOJA 

Razvoj poteka skozi različna razvojna obdobja oziroma različne razvojne stopnje. Te se 

večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo, obstajajo 

pa tudi izjeme (Gregorc idr., 2010). 

 

Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, višje 

stopnje. Zaporedje razvojnih stopenj je torej pričakovano, odvisno od dozorevanja funkcij, ki 

so gensko pogojene. Lahko pa se posamezne razvojne stopnje zaradi individualnih razlik 

pojavijo v različnih starostnih obdobjih, vrstni red njihovega pojavljanja pa je kljub temu 

praviloma enak. Pri obravnavanju stopenj gibalnega razvoja tega ne smemo zanemariti 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

 

 

Slika 7: Primer dejavnosti fine motorike (nizanje) 

 

Gibalni razvoj poteka v dveh smereh: v cefalo-kavdalni smeri in proksimo-distalni smeri. Pri 

cefalo-kavdalni smeri nadzor gibanja poteka od glave proti trupu in rokam, šele nato k nogam. 
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Pri proksimo-distalni smeri pa gre najprej za nadzor gibanja tistih delov telesa, ki so bližje 

hrbtenici, šele nato preostalih delov, ki so od nje oddaljeni. Tako otrok postopno postaja 

sposoben nadzirati in učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

 

FAZE MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

 

OKVIRNO STAROSTNO 

OBDOBJE 

 

STOPNJE 

MOTORIČNEGA 

RAZVOJA 

 

 

 

Refleksna gibalna faza 

 

prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

 

stopnja vkodiranja (zbiranja 

informacij 

 

od 4. meseca do 1. leta 

 

stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

 

 

Rudimentalna gibalna faza 

 

 

od rojstva do 1. leta 

 

stopnja inhibicije refleksov 

 

od 1. do 2. leta 

 

predkontrolna stopnja 

 

 

 

Temeljna gibalna faza 

 

 

od 2. do 3. leta 

 

začetna stopnja 

 

od 4. do 5. leta 

 

osnovna stopnja 

 

od 6. do 7. leta 

 

zrela stopnja 

 

 

Specialna (športna)  

gibalna faza 

 

od 7. do 10. leta 

 

splošna stopnja 

 

od 11. do 13. leta 

 

specifična stopnja 

 

od 14. leta naprej 

 

specializirana stopnja 

Tabela 5: Razvojne stopnje in faze gibalnega razvoja 

(Gallahue in Ozmun, 2006) 

 

2.1.8.1 Refleksna gibalna faza 

Prvo stopnjo motoričnega razvoja predstavljajo refleksni gibi. Refleks je vedenje, ki ga 

samodejno sproži določen dražljaj (zvok, dotik, svetloba, sprememba telesnega položaja). 

Reflekse nadzorujejo subkortikalni možganski centri. Novorojenčkovi refleksi imajo 

prilagoditveno funkcijo ter mu omogočajo preživetje (sesalni refleks) in zaščito (Videmšek in 

Pišot, 2007). 
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Večina refleksov pri dojenčku izgine že v prvih šestih mesecih ali pa se postopno spremeni, 

saj ne predstavljajo ustreznega vedenja. Pri treh mesecih starosti izgine prijemalni refleks, 

nadomesti ga namensko prijemanje predmetov. Nekateri refleksi se z razvojem ohranijo, saj 

imajo prilagoditveno funkcijo (npr. razširitev zenic v temi, zehanje zaradi potrebe po 

dodatnem kisiku itd.). Prisotnost in moč refleksov ter njihovo izginjanje so pomembni 

pokazatelji nevrološkega in gibalnega razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.8.2 Rudimentalna gibalna faza 

Rudimentalne gibalne spretnosti so začetne, nepopolne gibalne spretnosti otroka. V tej fazi se 

začnejo pojavljati prva zavestna gibanja. Njihovo pojavljanje pa je odvisno od zorenja 

organizma, zato si sledijo v določenem vrstnem redu (Cemič, 1997). 

 

Rudimentalno gibalno fazo delimo na dve stopnji (Gallahue in Ozmun, 2006): 

 Stopnja inhibicije refleksov: zajema obdobje od rojstva do 1. leta. Na tej stopnji 

refleksi postopoma izginejo in se nadomeščajo z zavestnim gibanjem. Čeprav gre za 

zavestna gibanja, so ta še vedno slabo diferencirana in integrirana, to pa se kaže 

predvsem v pomanjkanju nadzora. Gibanja so groba in neusklajena (Cemič, 2011). 

 Predkontrolna stopnja: zajema obdobje od 1. do 2. leta. Pri enoletnih otrocih že lahko 

opazimo večjo natančnost in nadzor gibanja. Otroci so se že naučili pridobivati in 

držati ravnotežje, ravnati z različnimi predmeti in se gibati po prostoru s precejšnjo 

sposobnostjo nadzora (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.8.3 Temeljna gibalna faza 

Temeljna gibalna faza traja približno od 2. do 7. leta starosti. Gibanje v tem času postaja vse 

učinkovitejše in bolj usklajeno. V tej fazi otroci aktivno preizkušajo in raziskujejo svoje 

gibalne zmogljivosti in sposobnosti. Raziskujejo in izvajajo različne gibalne spretnosti, 

najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu zrelostnega obdobja (zadnje obdobje na tej 

stopnji) naj bi otroci obvladovali večino temeljnih gibalnih spretnosti. Za usvojitev tega otrok 

potrebuje spodbudno okolje ter priložnost za dejavnosti in učenje. Če otrok ne doseže 

najvišjega obdobja te gibalne stopnje, obstaja velika možnost težav v nadaljnjem gibalnem 

razvoju (Videmšek idr., 2011). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

17 

 

Cemič (2011) trdi, da so otroci v tej fazi dejavni raziskovalci svojih gibalnih zmožnosti. Poleg 

zorenja pomemben vpliv pripisuje tudi okolju. Za razvoj temeljnih gibanj so potrebni ustrezne 

razmere, spodbude in učenje. Temeljna gibanja so tista, ki jih vsebuje vsaka človekova 

dejavnost. Iz njih se v športih razvijajo sestavljene kombinacije gibanj, ki se razvijejo in 

kombinirajo med seboj na višji ravni delovanja. V tej fazi otroci že začnejo usvajati osnovne 

elemente različnih športnih zvrsti. Njihova izvedba je počasna, negotova in površna.  

 

Po Gallahue in Ozmun (2006) temeljno gibalno fazo delimo v naslednje stopnje: 

 Začetna stopnja  

Zajema obdobje od 2. do 3. leta. Opredeljujejo jo predvsem prvi poskusi otrok k cilju 

usmerjene temeljne gibalne dejavnosti. Tovrstna gibanja kažejo na slabo prostorsko in 

časovno integracijo. Značilnosti giba na tej stopnji so skromen ritem, slaba koordinacija, 

pretirano ali omejeno gibanje telesa ter pomanjkljivo zaporedje gibov (Cemič, 2011). 

 Osnovna stopnja 

Zajema obdobje od 4. do 5. leta. Za to stopnjo so značilna usklajena gibanja, ki pa so še vedno 

pretirana ali omejena. Okolje, ki ne nudi možnosti za vadbo, lahko pri otrocih povzroči 

nezmožnost razvoja nekaterih gibalnih vzorcev. S tem se otroci ne morejo razviti preko 

osnovne stopnje in na njej ostanejo vse življenje (Cemič, 2011). 

 Zrela stopnja 

Zajema obdobje od 6. do 7. leta. Za to stopnjo so značilni precej večja usklajenost, 

učinkovitost in nadzor pri izvajanju gibalnih nalog. Nekateri otroci to stopnjo razvoja 

dosežejo z zorenjem in minimalnimi spodbudami okolja, drugi se do zrele stopnje ne 

razvijejo, če nimajo ustreznih priložnosti in niso deležni spodbud oziroma učenja. Otrokom, 

ki zrele stopnje temeljne faze ne dosežejo, je naslednja faza onemogočena (Cemič, 2011). 

 

2.1.8.4 Specialna (športna) gibalna faza 

Nastopi po 7. letu starosti. Otrok v tem obdobju začne povezovati in uporabljati temeljne 

gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih športnih sposobnosti. Gibalne spretnosti 

postanejo bolj izpopolnjene. Otroci jih izvajajo hitreje in bolj nadzirano. So natančnejše, bolj  

dovršene in smiselne). Govorimo o kompleksnejših športnih dejavnostih vsakdanjega 

življenja (Videmšek idr., 2011). 
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Videmšek in Pišot (2007) dodajata, da je osnova za razvoj gibalnih spretnosti intenziven 

razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti. Menita, da je obdobje športne gibalne faze za otroka 

zelo pomembno in zanimivo, saj so otroci v tem obdobju zelo aktivni v odkrivanju in 

kombiniranju različnih gibalnih vzorcev. Velik pomen pripisujeta predvsem razvoju 

koordinacije, hitrosti in reakcijskega časa. Ob doseganju in spoznavanju večjih gibalnih 

zmogljivosti so otroci navdušeni, zato je v tem obdobju treba zagotoviti pestro izbiro različnih 

gibalnih dejavnosti in s tem izboljšati nadzor gibanja in gibalno učinkovitost v celoti.  

 

 

Slika 8: Športna dejavnost (nogomet) 

 

Gallahue in Ozmon (2006) športno gibalno fazo razdelita na naslednje stopnje: 

 Splošna stopnja 

Zajema obdobje od 7. do 10. leta. Vključuje temeljna gibanja, ki se uporabljajo v bolj določni 

in kompleksnejši obliki individualnih ali skupinskih športnih dejavnosti. Otroci s 

fundamentalnimi gibi rešujejo gibalne težave v športnih disciplinah. Na tej stopnji je mogoče 

opaziti naravno težnjo po širokem spektru gibalnih dejavnosti, ki so osnova vseh športnih 

panog (Cemič, 2011). 

 Specifična stopnja 

Zajema obdobje od 11. do 13. leta. Gibanja so na tej stopnji precej podobna gibanjem na 

prejšnji stopnji, le da je tokrat večji poudarek na natančnosti, obliki, ritmičnosti in hitrosti 

izvajanja. Pojavijo se namreč ožji gibalni interesi. Otroci se na tej stopnji začnejo zavestno 

odločati za ožji spekter gibalnih dejavnosti; usmeritev v določene športe (Cemič, 2011). 

 Specializirana stopnja 

Zajema obdobje od 14. leta dalje in predstavlja vrhunec gibalnega razvoja. Posameznik je 

pridobljeno znanje sposoben uporabljati v zahtevnejših okoliščinah. Za to stopnjo je značilno 

intenzivnejše ukvarjanje z manjšim številom športnih dejavnosti (Cemič, 2011). 
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Na starostne stopnje motoričnega razvoja moramo gledati okvirno. Pomembno je predvsem 

zaporedje posameznih faz. Otroci lahko z usvojitvijo ene faze napredujejo na naslednjo, zato 

otroci kot odrasli lahko delujejo na različnih stopnjah motoričnega razvoja. Osvojene faze 

razvoja posameznika so lahko različne za posamezne gibalne sposobnosti. Pri metanju žoge 

so na eni stopnji, pri ohranjanju ravnotežja pa na drugi stopnji razvoja. Vse to je odvisno tako 

od dednostnih dejavnikov kot dejavnikov okolja (Cemič, 2011). 

 

 

Slika 9: Športna dejavnost (smučanje) 

 

2.1.9 GIBALNE SPOSOBNOSTI 

Gibalne sposobnosti so zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog. 

Lahko so prirojene ali pridobljene. Ob rojstvu, ko je dosežena določena gibalna sposobnost, je 

mogoče sprejemati nova gibalna znanja. Osnovni načini premikanja so plazenje, lazenje, hoja, 

tek, skoki, dvigovanje, potiskanje, nošenje in padci. Te otroci osvojijo v prvih letih razvoja. 

Velja tudi obratno; pri razvijanju zahtevnejših gibalnih sposobnosti (npr. koordinacija 

gibanja) otroci ne morejo napredovati, če ne pridobijo ustreznih gibalnih znanj. Torej je 

pomanjkanje znanj prav tako lahko obremenilni faktor otrokovega gibalnega razvoja. 

(Pistotnik, 2011). 

 

Gibalne sposobnosti so v določeni meri genetsko pogojene, drugi del pa je pridobljen z vadbo 

in načinom življenja, kar pomeni, da lahko posamezniku dosežemo različno raven njegove 

razvitosti. Na razvoj gibalnih sposobnosti lahko vplivamo z elementarnimi igrami in 

nekaterimi drugimi sredstvi oziroma vajami (Cemič, 1997). 
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2.1.9.1 Ravnotežje 

Ravnotežje opredeljujemo kot sposobnost človeka, da ohrani stabilen položaj in hitro oblikuje 

kompenzacijske gibe. Ravnotežje delimo na statično in dinamično. Pri statičnem ravnotežju 

gre za ohranjanje ravnotežnostnega položaja v mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni moten 

ravnotežni organ. O dinamičnem ravnotežju pa govorimo, ko gre za vzpostavljanje 

ravnotežnostnega položaja v mirovanju ali gibanju, ko je bil ravnotežnostni organ predhodno 

moten. Mogoče je kombinirati tudi obe vrsti ravnotežja. Kombinacija predstavlja predelavo 

veliko informacij, pri katerih je potrebno hitro odzivanje (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Ravnotežje ima na možgane velik vpliv, saj gre za integracijo in obdelavo več zaznav v 

ustrezno neprekinjeno gibalno delovanje. Ob rojstvu otroci imajo dobro razvit ravnotežnostni 

organ, sposobnost ravnotežja pa je potrebno razviti. Šibke izkušnje z gibalnimi dejavnosti, ki 

bi spodbudile razvoj sposobnosti ravnotežja, so obremenilni dejavnik pri razvoju le teh. Zato 

je pomembno, da otroku ponudimo ustrezne zaposlitve. Nekatere dejavnosti, ki tvorijo 

fiziološko osnovo ravnotežja so stoja, hoja po črti ali debeli vrvi, hoja po ozki gredi in klinih 

lestve ipd. Tem oblikam dejavnosti dodajamo »problemsko« vsebino (zaprte oči, določitev 

razdalje …) (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Dejavnost za razvoj ravnotežja 
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2.1.9.2 Koordinacija 

Koordinacija je sposobnost za smiselno in harmonično uskladitev gibov v prostoru in času. 

Izvaja se na zavestni ravni. Najpogostejše oblike tega kompleksno sestavljenega gibanja so 

(Cemič, 2004): 

 hitrost učenja kompleksnih gibalnih nalog, 

 hitrost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog, 

 hitro sprejemanje smeri (agilnost), 

 timing (pravočasnost), 

 koordinacija v ritmu, 

 gibalno reševanje prostorskih problemov, 

 reorganizacija stereotipnih gibanj. 

 

Je ena najznačilnejših sposobnosti za človeško vrsto. Njene osnovne značilnosti so pravilnost, 

pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. Razvoj koordinacije se začne v fetalnem 

obdobju. Plod namreč že v materinem telesu pridobiva prve gibalne izkušnje (Videmšek in 

Pišot, 2007).  

 

Za razvoj koordinacije, zlasti v začetni fazi učenja, so pomembni tudi nemotorični dejavniki, 

ki so:  

 prostorska koordinacija, 

 vizualizacija, 

 zaznavanje globine, 

 oddaljenost predmetov 

 zaznavanje raznih oblik in predmetov. 

 

Odraz koordinacije je odvisen predvsem od treh dejavnikov, ki so povezani z delovanjem 

človekovega živčnega sistema: 

 sistem za sprejem in analizo informacij, 

 center za gibalni spomin, 

 kortikalni in subkortikalni center za oblikovanje gibanja. 
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Za sprejem informacij skrbita dva sistema čutil; ekstrareceptorji in interoreceptorji. 

Ekstrareceptorji so del zunanjega kroga regulacije (zunanji sprejemniki: čutilo vida, sluha in 

tipa). Interoreceptorji so del notranjega kroga regulacije (notranji sprejemnik ali kinestetična 

ali gibalna čutila).  

 

 

Slika 11: Gibalna dejavnost 

 

Informacije potujejo iz interoreceptorjev po aferentnih (sprejemnih) živčnih poteh v centralni 

živčni sistem, kjer se združeno analizirajo v centru za analizo informacij (afarentna sinteza). 

Rezultat te sinteze je pridobitev predstave o potrebnem gibanju in položaju delov telesa. 

Dobljene informacije potujejo v gibalne centre, kjer se ustvarijo gibalni programi. Kortikalni 

in subkortikalni center za oblikovanje gibanja sta odgovorna za oblikovanje ustreznih gibalnih 

programov. Kortikalni centri na osnovi analize podatkov iz okolja in telesa oblikujejo glavne 

programe gibanj. Programi vključujejo smer, ritem, amplitudo gibov ter količino in jakost 

energije, ki se bo sprostila v mišicah. Vse, kar se dogaja v kortikalnem centru, je zavestno 

gibanje, ki ga človek miselno nadzoruje. Tako se oblikuje osnovni gibalni program. Ko je ta 

zaključen, lahko na njegovi osnovi začnemo izvedbo gibalne naloge (Videmšek in Pišot, 

2007). 

 

2.1.9.3 Moč 

Telesna moč je opredeljena kot sposobnost človeka, ki z mišičnim naprezanjem premaguje 

zunanjo silo ali premika lastno telo. Pri tem so zelo pomembne mišice. Moč je zelo 

pomembna za motorični razvoj in postavljanje aktivnega odnosa do samopodobe. Obliki 

mišičnega napenjanja sta dinamična ali izotonična in statična ali izometrična (Pistotnik, 

2011). 
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Pojavne oblike moči so akcijske in topološke. Med topološke spadajo moč rok, nog in trupa, 

med akcijske pa (Cemič, 2004): 

 eksplozivna moč: predstavlja sposobnost kratkotrajnega maksimalnega pospeška 

telesa v prostoru. Je visoko prirojena sposobnost, ki jo je treba razvijati že v otroštvu; 

 repetitivna moč: je sposobnost dlje trajajoče dejavnosti, ki poteka na osnovi 

izmeničnega krčenja in sproščanja mišic. Stopnja prirojenosti je nizka, zato jo lahko v 

veliki meri razvijamo. Pri mlajših otrocih razlik med eksplozivno in repetitivno močjo 

skorajda ni; 

 statična moč: sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja 

pod obremenitvijo. To moč je mogoče razvijati, saj je stopnja prirojenosti nizka, 

vendar to pri mlajših otrocih ni primerno. 

 

 

Slika 12: Gibalna dejavnost za razvoj moči rok 

 

2.1.9.4 Hitrost 

Je sposobnost za hitro izvajanje preprostih gibalnih nalog. Gre za čas odziva od dražljaja do 

začetka gibanja. Pomembna je zlasti pri premagovanju razdalj s cikličnim gibanjem in v 

gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. Pomembno je, da se jo 

naučimo dobro, saj je ta lastnost pomembna tudi kasneje. Dobro razvita sposobnost hitrosti 

omogoča tudi miselno hitrost (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na hitrosti (Pistotnik, 2003), so: 

 fiziološki (povezani z dejavnostjo živčnega sistema),  

 biološki (povezani s sestavo mišičnega tkiva), 

 psihološki (na različne načine vplivajo na hitrost), 

 morfološki (predvsem pri hitrem premikanju telesa), 

 razvitost ostalih gibalnih sposobnosti. 
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Hitrost se odraža v treh pojavnih oblikah (Cemič, 2004): 

 hitrost pojavljanja preprostega giba, 

 hitrost izvedbe enega giba, 

 hitrost motoričnega odziva. 

 

 

 

Slika 13: Štafetna igra  

 

2.1.9.5 Preciznost 

Videmšek in Pišot (2007) preciznost opredelita kot sposobnost za natančno določitev smeri in 

sile za usmeritev telesa ali predmeta proti želenemu cilju. Pomembna je predvsem pri 

dejavnostih, kjer je treba zadeti določen cilj, ali tam, kjer je gibanje treba izvesti v natančno 

določeni smeri. Preciznost je povezana z drugimi osnovnimi gibalnimi sposobnostmi, zato 

njihova višja raven omogoča doseganje boljših rezultatov tudi v preciznosti. 

 

 

Slika 14: Kegljanje  
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Pojavne oblike preciznosti so (Pistotnik, 2003): 

 vodeni predmet se privede v cilj (vadeči ima s konkretnimi gibalnimi programi ves čas 

možnost vplivati na smer in hitrost gibanja predmeta, ki se približuje cilju; npr. hokej); 

 vrženi predmet zadane cilj (ni možnosti popravljanja gibanja, ki se približuje cilju; 

npr. pikado); 

 kombinacija obeh (vadeči manipulira s predmetom tako, da predmet usmeri v cilj; 

npr. tenis). 

 

Preciznost je odvisna od človekovega čustvenega stanja, zato lahko njeni rezultati variirajo. 

Mlajši otroci so zelo nenatančni, saj morajo v kratkem času opraviti analizo mnogih 

informacij (določitev cilja, smeri in intenzivnosti premikanja, oddaljenost, velikost …). V 

preciznosti ne dosegajo dobrih rezultatov, zato običajno ne marajo dejavnosti za njen razvoj 

(hiter padec motivacije). Cilji morajo biti ravno zaradi tega realni in dosegljivi (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

2.1.9.6 Vzdržljivost 

Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost organizma za daljše izvajanje kateregakoli gibanja z 

nezmanjšano učinkovitostjo (odpornost proti utrujenosti).  

 

Slika 15: Model vzdržljivosti  

(Rajtmajer, 1990) 
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Otroku moramo ponujati vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj dinamične, splošne, aerobne 

in globalne vzdržljivosti ves čas. Če bomo dejavnosti za razvoj vzdržljivosti z otroki izvajali 

redno (vse leto, v vsakem vremenu), bodo otroci postopoma prilagodili funkcionalne 

(termoregulativne) mehanizme, izboljšali kondicijo in s tem tudi odpornost organizma. 

Posledici slabe vzdržljivosti sta danes predvsem obolenji dihal in srčno-žilnega sistema 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.1.9.7 Gibljivost 

Gibljivost je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo. Opredelimo jo lahko tudi kot 

prilagodljivost, elastičnost ali gibčnost. Omogoča nam izvedbo veliko razponov gibov v 

sklepnih sistemih in sklepih (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Dejavniki, ki pogojujejo gibljivost, so (Pistotnik, 2003): 

 anatomski (fiziološki/morfološki) – oblika sklepov, sklepnih vezi, ovojnic, dolžina in 

elastičnost mišic, podkožna tolšča, dolžina telesnih segmentov, 

 biološki – staranje, spol,  

 psihološki – čustveno stanje,  

 zunanji – prehrana, obdobje dneva, temperatura prostora. 

  

M. Videmšek in Pišot (2007) gibljivost delita na statično (zadrževanje maksimalne amplitude 

giba) in dinamično (doseganje maksimalne amplitude giba). V pozni starosti se stopnja 

gibljivosti zmanjša, zato jo je smiselno z ustrezno vadbo ohraniti na določeni ravni ali 

razvijati. Razvijamo jo lahko na dva načina, in sicer:  

 z raztezanjem ali statičnimi vajami, 

 s klasično metodo (uporabimo balistične, dinamične vaje oziroma vaje z zamahi). 

 

Cemič (2004) meni, da so gimnastične vaje, glede na specifike otrokovega razvoja, 

nesmiselne. Normalno razviti otroci so v predšolskem obdobju že maksimalno gibljivi, 

njihove telesne strukture so elastične in sposobne velikih amplitud gibov.  Pri otrocih zato ni 

potrebno namenjati preveč pozornosti za razvoj gibljivosti, izjema je hrbtenica. Poskrbeti 

moramo le za ustrezno ogrevanje. Doda še, da so gimnastične vaje sredstvo za razvoj 

koordinacije, ki jo je bolj smiselno razvijati preko drugih metodičnih enot, znotraj igre.  
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2.2 KURIKULUM ZA VRTCE 

Predšolsko vzgojo v Sloveniji izvajajo javni in zasebni vrtci. Namenjena je vsem otrokom od 

11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in ni obvezna. Javni vrtci izvajajo javno 

veljaven program, imenovan Kurikulum za vrtce. Zasebni vrtci se lahko odločijo za izvajanje 

javno veljavnega programa ali programa po posebnih pedagoških načelih (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport RS, 2015). 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni vsebinski dokument, ki predstavlja strokovno podlago za 

delo v vrtcu (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). V kurikulu so predstavljeni cilji in 

iz njih izpeljana načela, temeljna vedenja o otrokovem razvoju in učenju v predšolskem 

obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih ter predlagani 

primeri vsebin in dejavnosti na posameznih področjih (Bahovec, 2013). 

 

 

Slika 16: Kurikulum za vrtce in priročnik h kurikulu za vrtce 

 

Sodoben kurikul ne definira in ne določa vsebin, ki bi jih morale vzgojiteljice izvajati v vrtcu, 

zato ima svoje nadaljevanje v priročniku, imenovanem Otrok v vrtcu. Ta omogoča boljše 

prepoznavanje in razumevanje pojma kurikula (tako izvedbenega kot prikritega). S primeri 

izbranih dejavnosti na posameznih področjih nam pokaže, kako v neposredno delo lahko 

vgradimo temeljna načela pedagoške doktrine in hkrati iščemo povezave med področji, ki so 

smiselne za predšolskega otroka in sprejemljive za stroko (Marjanovič Umek, 2001). 

 

Ob zapisanem kurikulu je za doseganje ustrezne mere kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih 

zelo pomembna praksa oziroma tako imenovani izvedbeni kurikul. Praktično izpeljavo 

kurikula lahko vrtci dopolnjujejo s svojo življenjskostjo, vpeto v socialni kontekst, z 

aktualnostjo, izbiro različnih metod in načinov dela … (Bahovec, 2013). 
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V kurikulu so primeri dejavnosti za program Gibanje napisani ločeno za dve starostni obdobji, 

tudi za kolesarjenje. V obdobju do 3. leta starosti naj bi se otrok spoznaval z različnimi vozili 

brez pedal (trikolesa, poganjalci …). V obdobju od 3. do 6. leta starosti pa naj bi se že vozil s 

skirojem, kolesom … V povezavi s področjem Družba, Kurikulum za vrtce, za kolesarjenje 

opredeljuje tudi medpodročne teme, kot sta promet in okoljska vzgoja. Otroci se s prometom 

srečujejo že na sprehodih, ogledih kulturnih in drugih ustanov. Ob tem spoznavajo različna 

prevozna sredstva, prometne znake, prometno varnost … (Marjanovič Umek, 2001). 

 

2.2.1 CILJI KURIKULA 

V kurikulu so zapisani splošni cilji kurikula ter globalni in splošni cilji za posamezna 

področja kurikula. Spločni cilji kurikula, ki se upoštevajo pri vzgoji in izobraževanju v 

predšolskem obdobju, so (Bahovec, 2013):  

 bolj odprt in prilagodljiv kurikul v različnih programih za predšolske otroke,  

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, 

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, 

 oblikovanje razmer za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

 rekocenptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v 

vrtcu 

 izboljšanje obveščanja in sodelovanja s starši. 
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2.2.2 KURIKULARNA NAČELA  

Kurikul danes opredeljuje naslednja načela, ki jih upoštevamo ob zastavljanju ciljev 

(Bahovec, 2013):  

 načelo demokratičnosti in pluralizma, 

 načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev vrtcu, 

 načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma, 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

 načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

 načelo uravnoteženosti, 

 načelo strokovne utemeljenosti kurikula, 

 načelo pogojev za uvedbo novega kurikula, 

 načelo horizontalne povezanosti, 

 načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete, 

 načelo sodelovanja s starši,  

 načelo sodelovanja z okoljem, 

 načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja, 

 načelo kritičnega vrednotenja, 

 načelo razvojno-procesnega pristopa, 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja. 

 

2.2.3 KURIKULARNA PODROČJA 

Kurikulum za vrtce dejavnosti razvršča v šest področij: 

 gibanje, 

 jezik, 

 družba, 

 narava, 

 matematika, 

 umetnost (glasba, likovne dejavnosti). 
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Vsako področje posebej je opredeljeno z globalnimi cilji, cilji, primeri dejavnosti in vlogo 

odraslih. Vzgojitelji na ravni izvedbenega kurikula dejavnosti in vsebine povezujejo, 

dopolnjujejo, nadgrajujejo … Kolesarjenje je zajeto v področju Gibanja, zato mu bomo 

namenili nekaj več besed.  

 

2.2.4 GIBANJE 

Kurikul za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim posameznika, saj le tako optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju.  

 

 

Slika 17: Razvijanje gibalnih sposobnosti 

 

Globalni cilji, ki opredeljujejo področje gibanja, so (Bahovec, 2013): 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje znanja o svojem telesu in gibalnih sposobnosti, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanja pomena sodelovanja ter upoštevanja in spoštovanja različnosti. 
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2.2.4.1 Vloga odraslih 

Večina otrok v gibanju uživa in se z veseljem vključuje v spontane in vodene dejavnosti. Kot 

odrasli moramo poskrbeti za ohranjanje pozitivne motivacije za tovrstne dejavnosti. Otrokom 

vsakodnevno omogočamo možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja rešitev ter hkrati tudi 

sprejemanja napak ali neuspelih poskusov kot nekaj naravnega v procesu učenja. Pomembno 

je, da jih nikoli ne silimo v dejavnosti. K igri naj otroci pristopajo sproščeno, brez strahu pred 

neuspehom ali zavrnitvijo. Svoja pričakovanja in spoznanja do otrok sporočamo na njim 

razumljiv način. Njihove poskuse, prizadevanja in rešitve jemljemo resno in objektivno (jih 

pohvalimo, ko je primerno). Če se le da, otrokom omogočamo vsakodnevno možnost za 

različne gibalne dejavnosti. Ob tem ne smemo pozabiti na varnost (Bahovec, 2013). 

 

Posebno pozornost namenjamo gibalno bolj nadarjenim otrokom in gibalno manj spretnim 

otrokom. Tudi ti otroci morajo v dejavnostih uživati in se počutiti dobro. Da bi lahko to 

zagotovili, je treba poskrbeti za prilagoditev programa posamezniku, da bi lahko dosegel 

pozitivne rezultate. Ves čas se trudimo tako otroka kot starše spodbuditi k pozitivnemu 

pristopu do programa in sodelovanju (Bahovec, 2013).  

 

2.3 GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM MALI SONČEK 

Leta 2011/2012 so v vrtcu začeli izvajati gibalni/športni program Mali sonček. Videmšek idr., 

2012) so ga sestavili kot prilagoditev prve stopnje programa Zlati sonček; program A. 

Razdelili so ga na štiri stopnje: 

 Mali sonček – modri (od 2. do 3. leta), 

 Mali sonček – zeleni (od 3. do 4. leta), 

 Mali sonček – oranžni (od 4. do 5. leta), 

 Mali sonček – rumeni (od 5. do 6. leta). 

 

Namen tega programa je predvsem popestritev vsebin z gibalnega področja v vrtcu. 

Posamezne stopnje se med seboj povezujejo in nadgrajujejo, zato je priporočljivo, da otroci 

sodelujejo v programu od začetka.  

 

Vsak otrok, ki sodeluje v programu, dobi knjižico, ki je namenjena beleženju opravljenih 

dejavnosti skozi leta. Za vsako opravljeno dejavnost iz programa otrok dobi ustrezno nalepko, 
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ki je motivacija za nadaljevanje. Ob koncu vsakega šolskega leta so otroci, ki so opravili vse 

predvidene dejavnosti, deležni tudi posebne nagrade v obliki diplome in medalje. Pri tem 

moramo poudariti, da je pomembnejši proces kot zaključne naloge. Vsi otroci, ki so bili 

vključeni v program in so se ves čas trudili, da bi dosegli cilj, na koncu dobijo nagrado 

oziroma priznanje (Videmšek idr., 2012). 

 

2.3.1 KOLESARJENJE PO STOPNJAH PROGRAMA MALI SONČEK 

Prva stopnja: vožnja s poganjalčkom – otroci se vozijo s primernim poganjalčkom po 

prostoru, gibanje se lahko izvaja ob ali po zarisani črti. Znati se morajo pravočasno ustaviti. 

 

Druga stopnja: vožnja s trikolesom ali skirojem – otroci se prosto vozijo vsaj dve minuti s 

primernim trikolesom po prostoru. V primerni razdalji postavimo stožce, da otroci vozijo med 

njimi, oziroma uredimo preprost poligon. 

 

Tretja stopnja: vožnja s skirojem ali kolesarjenje – otroci se prosto vozijo vsaj dve minuti s 

primernim dvokolesom s koleščki po prostoru. Otrokom postavimo preprost krožni poligon, 

ki mora vsebovati vsaj nekaj vijuganj med ovirami in varno ustavljanje brez zaletavanja. 

 

Četrta stopnja: kolesarjenje – otroci se prosto vozijo vsaj eno minuto s primernim 

dvokolesom po prostoru, pri čemer se lahko nekajkrat z nogo dotaknejo tal. Prostor s stožci ali 

drugimi oznakami uredimo tako, da otroci vsaj dvakrat spremenijo smer oziroma zavijejo 

(Videmšek idr., 2012). 

 

 

Slika 18: Vsebina knjižice Mali sonček 
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2.4 GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK 

Program Zlati sonček se v vrtcih in osnovnih šolah izvaja že kar nekaj let. Izvajajo ga tudi 

posamezna društva in zasebniki. Vsebuje številne športne vsebine, med njimi tudi 

kolesarjenje, rolanje, smučanje, drsanje, pohodništvo idr., s katerimi otroku popestrimo redni 

vzgojno-izobraževalni proces.  

 

Program je razdeljen v štiri programe (A, B, C in D). Program A se izvaja že v vrtcu, ostali 

trije pa v prvih treh razredih osnovne šole. Program A so leta 2012 poimenovali Mali sonček. 

 

 

Slika 19: Knjižica Zlati sonček 

2.4.1 KOLESARJENJE PO STOPNJAH PROGRAMA ZLATI SONČEK 

 

Program A: otrok se prosto vozi dve minuti z dvokolesnikom po prostoru, velikem vsaj 20 x 

20 metrov, medtem ne sme stopiti na tla ali zapeljati z označenega prostora. 

 

Program B: po enako velikem prostoru, ki je opredeljen v programu A, se hkrati vozijo trije 

kolesarji. Nihče od njih se ne sme dotakniti tal, povzročiti nesreče ali zapeljati s predvidenega 

prostora.  

 

Program C: ne vsebuje predpisanih vsebin iz kolesarjenja.  

 

Program D: možna je zamenjava nekaterih nalog z drugimi, med njimi je tudi vožnja s 

kolesom oziroma kolesarjenje. Na tla narišemo osmico, katere premer enega kroga je 

približno 3 metre. Naloga kolesarja je, da vsaj dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, 

skrenil s poti ali padel (Kodrin in Videmšek, 2013).  
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Gibalni/športni program Mali sonček,  ki ga vrtec lahko izvaja kot obogatitveni program in 

program Zlati sonček sta sestavljena z upoštevanjem kurikula in njegovih ciljev. Od 

vzgojitelja je odvisno, ali bosta izvedena upoštevajoč celostni razvoj otroka in načela metode 

igre, ki je v predšolskem obdobju zelo pomembna in nujno potrebna. Vzgojitelji imajo zaradi 

pomanjkanja znanja in idej ravno pri načrtovanju ustreznih iger za usvajanje posameznih 

stopenj kolesarjenja nemalo težav. 

 

2.5 IGRA 

Igra je priprava za življenje. Je vzgoja. Otroci skozi igro preizkušajo sami sebe in svoje 

sposobnosti ter prevzemajo nadzor nad lastnim življenjem. Gre za spontano dejavnost, ki jo 

otrok izvaja zaradi lastnega zadovoljstva in notranje motivacije. Otrok se od začetka življenja 

loteva različnih dejavnosti, ki skozi leta postajajo bolj sistematična in ustvarjalnejša. Vse bolj 

so podobna delu (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

 

Že v zgodnji zgodovini človeštva so naši predniki igro uporabljali kot način preživetja. 

Odrasli so svoje izkušnje prenašali na svoje potomce, pri čemer je bilo posnemanje 

vsakdanjih opravil sestavni del vzgoje. Otroci niso bili tako sposobni kot odrasli, zato so 

dejavnosti prilagodili svojim sposobnostim in dojemanju, to pa je privedlo do dejavnosti, ki jo 

danes imenujemo igra. Ker dejavnost ni bila več tesno povezana s preživetjem, je pridobila 

zabavnost, tekmovalni duh pa se je kot dejavnik napredka ohranil tudi pri delu. Igra tako ni 

bila več le zabava in nepotrebno tratenje časa, temveč priprava za življenje. Z lovljenjem in 

skrivanjem so se pripravili na lov na živali, z bojevanjem in metanjem so pridobili izkušnje za 

boj s sovražniki, s plezanjem in skakanjem so se privadili na obiranje hrane … (Pistotnik, 

2004). 

 

Igra se je skozi čas razvijala in prilagajala potrebam in zahtevam družbe. Njena vloga je bila 

vedno odvisna od ekonomskih razmer, kulture in razumevanja igre. Danes so igre izgubile 

svoj prvotni pomen, človek se je posledično gibalno polenil. Sodobna tehnologija danes 

človeku omogoča več prostega časa za zdravstveno ozaveščenost in svobodne dejavnosti. To 

v ljudeh vzbuja več zanimanja za gibanje v naravi, s tem pa igre dobivajo novo vrednost in 

veljavo. Ne toliko kot sredstvo treninga za življenje, temveč kot sredstvo za razvedrilo ter 

ohranjanje zdravja in delovnih sposobnosti. Igre imajo še vedno tudi uporabno vrednost kot 

sredstvo vzgoje in učenja za bolj kakovostno življenje. Z igro otrok razvija telesne 
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sposobnosti, duševne razsežnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju, hkrati pa mu igra omogoča 

socializacijo in postopno navajanje na življenje v skupnosti (Pistotnik, 2004). 

 

2.5.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

Hurlock (po Horvat in Magajna, 1987) je med dejavnike, ki vplivajo na igro, uvrstila 

naslednje: 

 Zdravstveno stanje 

Zdravi otroci se igrajo več kot bolni in pogosto bolni otroci. To je zlasti pomembno pri 

organiziranju okolja, posebej pri otrocih, ki zaradi različnih razlogov ostajajo dlje v 

bolnišnici.  

 Gibalni razvoj 

Otroci, ki so na določeni stopnji gibalno razvitejši, se igrajo veliko več časa kot tisti, 

ki so motorično slabše razviti. Gibalno razvitejši otrok ima več možnosti za 

udejstvovanje v različnih gibalnih dejavnostih. 

 Intelektualna razvitost 

Že v prvem letu življenja otroci, ki se intelektualno hitreje razvijajo, prednjačijo v igri. 

Te razlike so še izrazitejše na kasnejših stopnjah razvoja. Ugotovljene so tudi druge 

določene razlike v igri med bolj in manj nadarjenimi otroki. Razlike se kažejo v izbiri 

igralnega materiala, kjer bolj nadarjeni otroci težijo k igračam, ki omogočajo 

ustvarjalno igro. Razlike se kažejo tudi v izboru iger; nadarjeni otroci pogosteje 

izbirajo individualne kot skupinske ali druge tekmovalne igre. 

 Spol 

Sprva ni izrazitih razlik med dečki in deklicami, sčasoma pa se začnejo pojavljati vse 

večje razlike, ki jih v glavnem pogojuje okolje s svojimi socialnimi in kulturnimi 

stereotipi ženske in moške vloge.  

 Tradicija 

Vsaka kultura ima svoje tradicije, ki se prek vsakdana prenašajo v otrokovo igro. Tako 

otrok z igro ustvari tradicijo kulture, v kateri živi. 

 Okolje 

Tudi to je zunanji dejavnik, ki lahko zelo spodbuja spontanost, obseg in vsebino igre. 

Mestni otroci imajo precej drugačne razmere kot podeželski. Razlike obstajajo tudi 

med otroki v istem okolju, ki imajo različne materialne razmere.  
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 Letni čas  

Ta dejavnik vpliva zlasti na vsebino iger. 

 Družbenoekonomski status družine 

Te razlike se povečujejo s starostjo otrok, ko prihaja do izraza družbeno-izobrazbeni 

status družine in njegove materialne zmožnosti. Otrok se pogosto ne more vključiti v 

igre, saj za to nima ustreznih igralnih rekvizitov.  

 Količina prostega časa 

To merilo pride do izraza pri šolskih otrocih, ki večino časa preživijo v šoli, saj jim 

časa za igro zmanjka. 

 Igračke in druga sredstva za igro 

Ta dejavnik vpliva predvsem na obseg in vrsto igre. Pri tem ne mislimo samo na 

pomanjkanje igrač, ampak tudi na to, da imajo otroci neustrezne igrače glede na 

njihove razvojne potrebe in zmožnosti. Sem spada tudi prenasičenost z igračami.  

 

Večina strokovnjakov (Wood, Marjanovič Umek, Lešnik Musek …) opisuje in poudarja 

predvsem naslednje dejavnike: 

 prostor, 

 čas, 

 igrače. 

 

2.5.2 POMEN IGRE ZA OTROKA 

Način igranja je v veliki meri odvisen tako od otrokove starosti oziroma njegove razvojne 

stopnje kot tudi od pripomočkov, ki do neke mere opredeljujejo vsebino igre. Igra je odsev 

otrokovega upornega iskanja in radovednosti. Ker otrok ni zadovoljen le z že obstoječimi 

idejami, v igri išče nove načine, kako obogatiti igro. S tem nas spodbuja k prilagajanju pravil 

igre nepredvidenim situacijam. Otrokova igra je neizčrpen vir raznovrstnih idej, ki jih ne 

bomo nikoli izčrpali (Videmšek idr., 2003). 

 

M. Batistič-Zorec (2006) trdi, da igra ni le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega 

otroka in pogoj, da se ta normalno duševno in telesno razvije. Igra vpliva na vsa področja 

otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju, zato je tudi zelo pomembna in nujno 

potrebna. 
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2.5.3 VRSTE IGRE  

Igre glede na vsebino delimo na: 

 Funkcijska igra 

Ta igra prevladuje v prvem letu življenja in s starostjo upada, se pa skozi razvojno višje oblike 

pojavlja vso predšolsko obdobje. Preko tovrstne igre otrok preizkuša svoje zaznavno-gibalne 

sheme (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Je najpreprostejša oblika igre, skozi katero 

otrok raziskuje svoje telo, si ga ogleduje, ga preizkuša ...  

 

 

Slika 20: Igra s slanim testom 

 

 Dojemalna igra 

Toličič (v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) dojemalno igro opisuje kot poslušanje, 

opazovanje, posnemanje in branje. 

 

 Simbolna igra 

Gre za igro pretvarjanja. V tej vrsti igre otrok predstavlja neko dejanje, predmet, osebo iz 

stvarnega ali domišljijskega sveta. Otroci uporabljajo različne namišljene predmete za 

izvedbo igre ali pa realne nadomestijo za druge; robček postane odejica. (Kavčič v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).B. Nemec in M. Krajnc (2011) dodajata, da oblike 

simbolne igra zasledimo že pri enem letu starosti, najznačilnejša pa je za obdobje od drugega 

do šestega leta.  

 

Slika 21: Igra vlog – zdravniki 
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 Konstrukcijska igra 

Otrok si pri konstrukcijski igri določene stvari zamisli in predstavlja. Pri tej igri so pomembne 

naslednje sposobnosti: koordinacija oko-roka, natančnost, vztrajnost, miselne zmožnosti, 

razumevanje prostorskih odnosov in ustvarjalnost. Pri igri otrok uporablja različne materiale 

(pesek, kocke, kamni …), da si zamišljeno konstrukcijo zgradi (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

 

Slika 22: Igra z lesenimi kockami 

 

 Igre s pravili 

Za igre s pravili je značilno, da otrok prepozna, razume in sprejme vnaprej postavljena pravila 

igre in se jim podredi. Sem spadajo namizne igre, skupinske gibalne igre, športne igre in igre 

petja. Tovrstne igre se pojavijo okoli tretjega leta starosti (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

 

Slika 23: Človek ne jezi se 

 

Igre glede na socialno udeležbo otrok delimo na (Cemič, 2004): 

 individualne, 

 v parih, 

 v manjših skupinah, 

 v večjih skupinah, 

 skupne, 

 kombinirane.  
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Igre glede na organizacijske metode so (Cemič, 2004): 

 poligon, 

 delo po postajah, 

 štafetne igre. 

 

Krevsel (2008) otroške igre deli v tri večje skupine: 

 ustvarjalne: Igre, ki se pojavijo prve. Najpomembnejše med njimi so konstrukcijske, 

pri katerih otroci ustvarjajo in gradijo; 

 elementarne (temeljna gibalna faza): Igre, katerih vsebina je sestavljena iz osnovnih 

gibanj (hoja, skoki, poskoki ...); 

 didaktične – športne (športna gibalna faza): Igre, ki imajo točno definirana pravila 

igre, ki jih morajo vsi udeleženci poznati in upoštevati. 

 

V nadaljevanju bomo nekaj več besed namenili predvsem elementarnim in didaktičnim igram.  

 

2.5.3.1 Elementarne igre  

Gre za skupinske igre, ob katerih se otrok premika z naravnimi oblikami gibanja (hoja, tek, 

skoki, plazenje …). L. Marjanovič Umek (2001) jih opredeli kot preproste in otrokom hitro 

razumljive igre, ki potekajo po ustaljenem redu, s spremembami, ki jih vpelje vzgojitelj ali 

otrok. V šolskem obdobju se elementarne igre nadgradijo v športne (prisoten element 

tekmovanja).  

 

Pistotnik (2004) elementarne igre opredeli kot nadgradnjo naravnih oblik gibanja oziroma 

igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja z možnostjo prilagajanja trenutni 

situaciji in potrebam. Te po njegovem mnenju predstavljajo sredstvo za sproščen in 

neagresiven razvoj motoričnih sposobnosti ter pridobivanje gibalnih spretnosti. 

 

Elementarne igre so pomembne za socializacijo, saj posamezniku omogočijo lažje 

vključevanje v družbo, uravnavanje obnašanja in čustvovanja v življenjskih okoliščinah (Pišot 

in Jelovčan, 2006). 
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Značilnosti elementarnih iger:  

 vsebujejo preprosta gibanja, 

 preprosta in nenatančno določena pravila (dopuščamo možnost spreminjanja in 

prilagajanja), 

 različen igralni prostor, 

 poljubno spreminjanje števila otrok in njihovih vlog, 

 nedoločen igralni čas (motivacija otrok), 

 nestandardizirani igralni pripomočki. 

 

 

Slika 24: Elementarna igra – Ti loviš! 

 

Elementarne igre uporabljamo tako v temeljni kot v športni gibalni fazi, prilagajamo jih 

značilnostim in sposobnostim otrok. Ob tem so hitro kršena določena načela kurikula (načelo 

tekmovalnosti, istočasne dejavnosti, postopne obremenitve …), zato moramo biti na to še 

posebej pozorni. Teh iger ne izbiramo zaradi zabave, ki jo zagotavljajo, ampak z izbrano igro 

uresničujejo cilje, ki jih želimo doseči (Hrženjak, 2015). 

 

Cilji se glede na vadbene enote razlikujejo na (Videmšek, Šiler in Fišer, 2002): 

 pripravljalni del (otroke pripravimo na glavni del, izbiramo živahne igre, ki otroke 

ogrejejo ter jih hkrati duševno in telesno pripravijo na izbrano dejavnost), 

 glavni del (namenjen je pridobivanju in utrjevanju gibalnih znanj, vztrajnosti, 

spoštovanju pravil, razvijanju sodelovanja v skupini, razvoju gibalnih sposobnosti …), 

 sklepni del (izbiramo umirjene igre, s katerimi otroke telesno in duševno umirimo). 
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2.5.3.2 Didaktično-gibalne igre 

Didaktično-gibalna igra je dejavnost, ki celostno vpliva na otroka in mu zagotavlja 

nadgradnjo predhodnih izkušenj. Temeljna značilnost je, da svoje posebne vsebinske 

značilnosti išče v razvojnih posebnostih otroka, ker iz njega izhaja. Proces poteka nevsiljivo 

(spontano) in s tem zagotavlja zadovoljevanje otrokovih čustvenih in socialnih potreb.  

 

Tovrstna igra se lahko prepleta z igro vlog. Ker so cilji preprosti in navidezno skromni, 

odrasli nanje velikokrat pozabimo in jih zamenjamo za konkretne cilje, kot so usvajanje znanj 

in razvoj sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, prenos težišča …). To so cilji, ki jih kot 

odrasli moramo dosegati, saj nas do njih obvezuje lastno poslanstvo. Kljub temu so otroku 

zelo daleč in nerazumljivi (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

 

Slika 25: Hokej na rolarjih 

 

Naloga, ki bi morala biti v ospredju pri odraslih, je otroka z improvizirano ustvarjalno igro 

pripeljati do usvojitve določenih znanj in razvoja sposobnosti. Cilj didaktičnih iger je otroku 

ponuditi možnost usvajanja znanj preko igre. Potek iger urejajo pravila, cilj je tekmovalen, 

dokončen, nerazvojni in procesni. Učitelj ga mora, kot tudi način izvedbe, zelo dobro poznati 

(Hrženjak, 2015). 

 

Bistvena razlika med metodo igre in didaktično-gibalno igro je v celostnem načrtovanju. 

Metodo igre načrtujemo kot glavni del igre, ki se vsebinsko povezuje z uvodom in 

zaključkom, v glavnem delu pa otroci z možnostjo izbire rešujejo »vsebinski problem«. 

Didaktično-gibalna igra naj služi kot ideja za načrtovanje celostne podobe, ki naj se vsebinsko 

navezuje na projekt, ki se izvaja v vrtcu (Hrženjak, 2015). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

42 

 

2.6 KONCEPT »IGRA-GIBANJE-RAZVOJ«   

Koncept »Igra-gibanje-razvoj« (IGR) je široko zastavljen koncept, ki izhaja iz otrokovega 

razvoja in upošteva vsa načela in globalne cilje kurikula za vrtce, hkrati pa temelji na učenju 

pred poučevanjem in vključevanju otrok v dogajanje z npr. vlogami v igri. Koncept zagotavlja 

nevsiljivo in strokovno vodenje procesa ob primerno postavljenem okolju in prevzemu 

ustrezne vloge. Od izvajalca koncept zahteva poznavanje in prepoznavanje otrokovega 

razvoja ter hkrati tudi nenehno prilagajanje. Vse to pa ga vodi v stalno strokovno 

izpopolnjevanje ter spreminjanje sebe in lastnih subjektivnih teorij o učenju in poučevanju 

(Cemič in Gregorc, 2013).  

 

Cemič in Gregorc (2013) termin »metoda igre« izenačita z metodo dela, saj gre za način 

poučevanja. Metode dela, ki veljajo za klasično poučevanje so pogovor, pojasnjevanje, 

demonstracija … V predšolskem obdobju je po njunem mnenju s temi metodami nesmiselno, 

nestrokovno in tudi nemogoče vplivati na učenje. Zato bi bilo te metode potrebno zamenjati z 

metodami igre, poligona in postaj. Učenje v predšolskem obdobju naj poteka skozi igro 

oziroma skozi igrivo postavljeno okolje. Vzgojitelj naj prevzame vlogo v igri in se s tem 

aktivno vključi v dogajanje. To mu bo omogočalo nadzorovanje in po potrebi tudi 

spreminjanje samega poteka igre. 

 

Organizacija gibalnih dejavnosti po konceptu IGR od vzgojitelja zahteva predvsem zelo dobro 

pripravo okolja, ki otroka samo usmerja v točno določene in hkrati ustvarjalne rešitve 

problemov, pravila igre pa mu skozi problem v zgodbi ponujajo možnost za dosegljive in 

spreminjajoče cilje (Cemič in Gregorc, 2013). 

 

Cemič (2013) je s projektom IGR vpeljala nov način razmišljanja za poučevanje gibanja 

predšolskih otrok, in sicer z geslom »gibanje kot izziv načrtovanja«. Program se od leta 2001 

izvaja v vrtcu Hansa Christiana Andersena.  

 

Vsakodnevno in s prepletanjem vseh področij dejavnosti se zastavljene cilje realizira skozi 

gibanje in gibalno igro. S sistemom so bile v začetni fazi projekta seznanjene vse 

vzgojiteljice, ki zdaj pridobljeno znanje drugačnega pristopa poučevanja prenašajo na nov 

kader. V sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani so vzgojiteljice usposobljene 
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mentorice študentom, ki se preko hospitacij, nastopov in strnjene prakse lahko naučijo novih 

pristopov in načrtovanja dela po metodi IGR.  

 

Menimo, da je gibanje v Kurikulumu za vrtce na prvem mestu med področji dejavnosti s 

posebnim namenom. Gibanje otrokom namreč predstavlja orodje za komuniciranje. Če ga 

opredelimo dovolj široko (gibanje celega telesa, rok in govor) z njim vplivamo na celostni 

razvoj. Pomembno pa je, da so gibalne dejavnosti izvedene tako na prostem kot tudi v 

notranjih prostorih (igralnica, garderoba, igrišče, gozd …). Cemič (2004) spodbuja gibalno 

dejavnost na prostem v vseh vremenskih razmerah, če ti niso ekstremni. Pri tem opozarja na 

pravilno opremo otrok. V snegu zadostujeta majčka in smučarski pajac, pulover je zaradi 

pregrevanja ob intenzivnosti gibanja odveč. Ob dobri organizaciji dela po konceptu IGR je 

mogoče opaziti močno zmanjšano potrebo po spodbujanju, usmerjanju, svetovanju, 

demonstraciji …  

 

2.6.1 CILJI KONCEPTA 

Globalni cilj koncepta IGR je prilagoditi igro – gibanje tako, da prispeva k optimalnemu 

razvoju otroka (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). 

 

2.6.2 STROKOVNA IZHODIŠČA KONCEPTA IGR 

Koncept IGR vključuje torej tri temeljne dejavnike:  

 igro,  

 gibanje, 

 razvoj.  

 

Cemič (2004) trdi, da ima na razvoj najmočnejši vpliv proces učenja, ki poteka vse življenje z 

različno intenzivnostjo. Gre za sestavljen proces vhodnih informacij, njihove obdelave in 

izhoda. Ljudje informacije sprejemamo s čutili, nanje pa se odzivamo z gibanjem. Vhodne 

informacije dobimo z dražljaji, ki v čutilih povzročijo občutke, ti pa se selektivno prenesejo v 

centre, kjer poteka kompleksna obdelava, ki proizvede zaznave in odgovore, ti pa se gibalno 

izvedejo do izhoda. 
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Učenje je vezano tudi na zaporedje razvoja. Najprej se pojavijo refleksni gibi, ki jih kasneje 

nadgradijo zavestni gibi. Ob rojstvu so dozoreli in pripravljeni na delovanje le trije senzorni 

sistemi: ravnotežje, dotik in globinsko občutenje. Z gibanjem so tesno povezani vsi trije 

sistemi (Cemič, 2004). 

 

Posamezna področja otrokovega razvoja se tesno prepletajo. Sprememba na enem področju 

povzroči spremembo na vseh ostalih, navajata Videmšek in Pišot (2007). Na področju 

gibalnega razvoja otrok v predšolskem obdobju prehaja skozi tri gibalne faze (refleksna, 

rudimentalna in temeljna), ki jim je skupno, da je otrokov gib učenje in temelj za spoznavanje 

sebe ter sveta okoli. Povezavo med gibanjem in razvojem so potrdili tudi mnogi nevrologi, 

pedagogi, psihologi idr. (Gregorc in Cemič, 2013).  

 

Eden od stebrov koncepta IGR je tudi igra. V kurikulu za vrtce je opredeljena kot dejavnost, 

ki na naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v širšem konceptu 

razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (Bahovec, 2013). V 

predšolskem obdobju vsaka igra in vsako gibanje pomeni učenje. Otroku je igra 

nenadomestljiva potreba, ki pomeni učenje in hkrati omogoča celovit razvoj (Cemič idr., 

2002). 

 

2.7 KOLESARJENJE 

Kolesarstvo je gibalna dejavnost vožnje s kolesom, ki se uporablja tako v transportne namene 

kot za namene športa, rekreacije ali turizma. Pri tem se kot glavni pripomoček uporablja kolo 

oziroma njegove različice (trikolo, poganjalec …). Gre za šport, s katerim razvijamo gibalne 

sposobnosti, kot so ravnotežje, koordinacija, vzdržljivost in hitrost.  

 

O zametkih kolesarstva in njegove uporabe lahko začnemo govoriti v 17. stoletju, ko je bilo 

razvito prvo dvokolo na človeški pogon. Prvotna kolesa so se imenovala velocipedi. Razvitih 

je bilo kar nekaj različic, opaznejši razvoj pa je sledil leta 1816, ko sta bila dvokolesu dodana 

sedalo in vodljivo sprednje kolo. Leta 1839 so tako imenovanemu kolesu dodali pedala, ki pa 

niso omogočala udobne vožnje, saj so bila pritrjena na sprednje kolo, ki je ob enem zamahu z 

nogo omogočalo le en obrat. Zaradi želje po čim večji prevoženi razdalji z enim zamahom so 

se posledično večala sprednja kolesa (Hickok, 2002).  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvokolo
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Ker so kmalu ugotovili, da so tovrstna kolesa nevarna, so proizvajalci začeli izdelovati kolesa 

z verižnim prenosom in manjšimi kolesi. Proti koncu 19. stoletja so bili uvedeni verižni pogon 

in pnevmatike, kar je bistveno izboljšalo priljubljenost takratnih koles. Kolesa so bila na 

začetku dostopna le bogatejšemu sloju. Po prvem uvozu koles leta 1897 v ZDA se je v 10 

letih uporabljalo že milijon koles, ki so bila proizvedena v 250 tovarnah. Danes jih je že več 

kot milijarda. K naglemu porastu uporabe koles so pripomogli cene, ki so postale dostopnejše, 

in odprtje izposojevalnic koles. Pozitivnost in številčnosti te športne dejavnosti lahko 

pripišemo njeni dostopnosti in pozitivnim učinkom, ki nastajajo kot del rekreacije 

posameznika. O trženju koles za otroke lahko govorimo šele po drugi svetovni vojni (Hickok, 

2002). 

 

Slika 26: Velociped (prvo kolo) 

 

Zavedati se moramo, da so prvi stiki s kolesom tisti, ki bodo odločili, ali bo otrok kolesarjenje 

sprejel kot del življenjskega sloga. Odrasli moramo kolesarjenje predstaviti čim bolj 

strokovno ustrezno, a hkrati pozitivno. Pri tem je pomembno, da se v igro tudi sami aktivno 

vključujemo, a hkrati dopuščamo možnost raziskovanja. Negativne izkušnje (posmehovanje, 

kritiziranje ...) poskusimo izvzeti iz procesa poučevanja, saj lahko povzročijo odpor (Kodrin 

in Videmšek, 2013).  

 

Ukvarjanje s športno dejavnostjo je ključnega pomena za zdrav razvoj otroka. Nedejavnost 

otrok se lahko pokaže kot zdravstveni problem v obliki prekomerne teže, nepravilne telesne 

drže, bolezenskih obolenj … (Kodrin in Videmšek, 2013). 
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Markham (2011) je poudaril nekaj zdravstvenih učinkov, ki jih lahko ima kolesarjenje na 

človeka: 

 krepi srce, 

 krepi mišice (izboljšanje mišic spodnjega dela telesa), 

 krepi sklepe, 

 kuri maščobe, 

 podaljšuje življenjsko dobo, 

 izboljšuje koordinacijo (lovljenje ravnotežja, premikanje obeh nog hkrati in zavijanje), 

 izboljšuje mentalno zdravje (boljša samopodoba in duševna stabilnost), 

 izboljšuje imunski sistem. 

 

Poleg zdravstvenih učinkov s sociološkega vidika šport vpliva tudi na druga področja 

otrokovega razvoja in mu hkrati omogoča višjo stopnjo neodvisnosti in samostojnosti. 

Pomena kolesarjenja za otroke so se zavedali tudi snovalci programa Mali sonček, ki se izvaja 

v slovenskih vrtcih. Kolesarjenju so v obdobju od 2. do 6. leta starosti namenili posebno 

pozornost in ga opredelili s posameznimi gibalnimi nalogami (Videmšek idr., 2012). 

 

2.7.1 OPREMA ZA KOLESARJENJE 

S kolesarjenjem vplivamo na razvoj ravnotežja, koordinacijo, vzdržljivost in hitrost. Ob tem 

moramo nujno poskrbeti za varnost, in sicer naj otroci nosijo čelado, priporočljivi pa so tudi 

ščitniki. 

 

 Kolo: prvi stik s kolesom kot prevoznim sredstvom predstavljata trikolo in štirikolesno 

vozilo, ki ga kasneje nadomesti poganjalec. Ko otrok popolnoma usvoji poganjalec, 

lahko preide na otroško kolo. 

 

 Varnostna čelada: je najpomembnejša zaščita in hkrati obvezen del kolesarske 

opreme. Čelado na glavo pritrdimo s pomočjo paščkov, ki jih zapnemo pod brado. 

Paziti moramo, da je njena velikost primerna (trdno se mora prilegati glavi). Mnogo 

čelad na tržišču ima na zadnji strani tudi poseben vrtljiv regulator, ki čelado dodatno 

prilagodi glavi.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

47 

 

 

Slika 27: Varnostna čelada 

 

 Ščitniki: ščitniki so priporočljivi tako za komolce kot kolena. Pazimo, da izberemo 

ustrezno velikost.  

 

 

Slika 28: Ščitniki za komolce in kolena 

 

2.7.2 PRAVILA VOŽNJE S KOLESOM V PROMETU 

 

V predšolskem obdobju poskušamo poleg uporabe zaščitne opreme otrokom privzgojiti njeno 

uporabo in jih opozoriti na primerno obnašanje, upoštevanje pravil in varno vožnjo v prometu.  

 

Otroke poskušamo skozi igro (zunaj in notri) in različna področja kurikula motivirati za 

poznavanje in upoštevanje nekaj splošnih pravil v prometu (Kuclar, 1996): 

 pravilno prepoznavanje prometnih znakov (stop, prehod za pešce, parkirni prostor, 

prepovedano ustavljanje in parkiranje …); 

 pravilno prečkanje ceste (prehod za pešce, pogled levo/desno ob prečkanju ceste …); 

 prepoznavanje namena semaforja in njegov pomen v prometu; 

 prepoznavanje kolesarske steze in steze za pešce; 

 pravilna smer vožnje v prometu; 

 nakazovanje smeri z rokama … 
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2.7.3 OD TRIKOLESA DO OTROŠKEGA KOLESA 

Otrok se že zelo zgodaj premika na različnih otroških vozilih brez pedal (štirikolesnik in 

trikolesnik) tako, da se z nogami poriva naprej.  

 

 

Slika 29: Štirikolesnik 

 

Trikolesniki so z vidika ravnotežja za otroka relativno preprosti za upravljanje. Otroci sedijo 

na sedežu in se poganjajo z nogami in usvajajo delovanje pedal (Paerson, 1993). 

 

 

Slika 30: Trikolesnik 

 

Novodoben izum, ki predstavlja odlično rešitev za problem z ravnotežjem, je poganjalec. 

Poganjalec je zelo podoben otroškemu kolesu, le da je brez pedal in pogonske verige. Otrok 

se namesto s pedali poganja in odriva od tal z nogami. Tako tudi uravnava in usvaja 

ravnotežje. Ko otrok z znanjem vožnje poganjalca preide na kolo, je problem ravnotežja že 

rešen, ostane mu le še učenje poganjanja in upravljanja. Pedaliranje je veliko lažje delo kakor 

vadba ravnotežja (Klein, McHugh, Harringotn, Davis in Lieberman, 2005).  
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Slika 31: Leseni poganjalec 

 

Ob prehodu s poganjalca na kolo lahko otrokom, ki imajo težave z ravnotežjem, ponudimo 

kolo, ki ima namesto koles široke valje. Ti valji zagotavljajo stabilnost, otroku pa hkrati 

omogočajo pridobivanje občutka vožnje pravega kolesa. Hkrati pa moramo paziti tudi na 

velikost kolesa, saj lahko otroku predstavlja težave pri zaustavljanje, zaganjanju in 

upravljanju. To pa zna upočasniti proces usvajanja kolesa (Klein idr., 2005). 

 

 

Slika 32: Poganjalec s širšimi valji 

 

Poganjalec je poleg funkcije razvoja ravnotežja izumljen tudi za pravilno oblikovanje 

otrokove hrbtenice. Če otroka postavimo na kolo s pomožnima koleščkoma, ko ta še nima 

razvitega ravnotežja, se zaradi lovljenja pojavi krivljenje hrbtenice. Otrok se nagiba z ene na 

drugo stran in pri tem zvija hrbtenico, kar lahko na njej pusti trajne posledice. S poganjalcem 

otrok razvija senzomotorične (koordinacija, ravnotežje, moč rok in nog, vzdržljivost) in 

kognitivne (spoznavanje pravil, njihovo dojemanje in sprejemanje, predvidevanje nevarnosti 

…) sposobnosti ter socialne kompetence (obzirnost, skupinska sposobnost igre …) (Braun, 

Reiter in Wrighton, 2013). 
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Slika 33: Otroško kolo 

 

Nail (v Kodrin in Videmšek, 2013) navaja, naj otroci od 18. meseca do 3. leta uporabljajo 10-

colska kolesa, kasneje pa preidejo na 12-colska kolesa. Sledi 16-colsko kolo, ki ustreza 

otrokom, velikim od 90 do 120 cm. Otroci, veliki od 120 do 150 cm, pa uporabljajo 20-colsko 

kolo. Tovrstna kolesa imajo po navadi že prestave in zavore na krmilu. Otroci, večji od 150 

cm, pa so dovolj veliki, da se lahko vozijo s kolesi za odrasle. Poleg velikosti kolesa Pišot in 

Jelovčan (2006) opozorita tudi na primerno višino sedeža in krmila. Noge morajo biti v 

spodnji točki rahlo pokrčene, da otroku omogočajo varen sestop s kolesa. Pravilna višina 

krmila otroku omogoča pokončno držo in sproščeno upravljanje s krmilom. 

 

2.7.4 KAJ MORAMO VEDETI PRED ZAČETKOM KOLESARJENJA 

Pomemben dejavnik pri učenju vožnje s kolesom je starost otroka, ki ne sovpada vedno z 

razvojno stopnjo otroka. Ravno zato nekateri otroci kolesarijo prej, pri drugih pa se vožnja in 

njena usvojitev izoblikujeta šele v šoli (Kodrin in Videmšek, 2013). 

 

Dejavniki, ki vplivajo na sposobnost vožnje kolesa, so: 

 telesne značilnosti otroka, 

 stopnja gibalnih sposobnosti (predvsem ravnotežje, koordinacija in fina motorika).  

 

Otroci naj bi do tretjega leta razvili dovolj grobe motorike, da so sposobni skakati, stopiti na 

prste ali držati ravnotežje na eni nogi. Triletniki tako že lahko obračajo pedala, upravljajo s 

krmilom in obvladujejo vozilo, nimajo pa še dovolj razvitega ravnotežja in moči za nadzor 

otroškega kolesa (Sessoms, 2011). 
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Adesman (2012) še dodaja, da bi morali otroci do tretjega leta razviti sposobnost vožnje. V 

nasprotnem primeru naj bi se opazovalo otrokov gibalni razvoj (hoja, plezanje in skakanje). 

Če je na teh gibalnih področjih otrok normalno razvit, potem mora za vožnjo s kolesom 

razviti le več mišične moči ali pridobiti nekaj centimetrov višine. 

 

Od četrtega do petega leta je otrok pripravljen na vožnjo s pravim kolesom. V tem obdobju 

naj bi bil tudi že dovolj razvit za njegovo obvladovanje. Problem, ki se pojavlja v tej starosti, 

je nerazumevanje nevarnosti vožnje in upoštevanje cestnoprometnih predpisov. Poleg tega pa 

otrokom velik izziv predstavlja uporaba zavor na krmilu, zato jih je smiselno nadomestiti z 

zavorami na pedalih (Sessoms, 2011). 

 

Do vstopa v šolo otroci večinoma že obvladajo vožnjo kolesa v celoti, uporabljati se naučijo 

tudi zavore na krmilu. Nadgradnja tega je le še uporaba prestav (Sessoms, 2011). 

 

2.7.5 PRENOS IZKUŠENJ, UČNI PRENOS IN VLOGA MOTORIČNEGA 

PRENOSA 

Skozi kakovosten proces učenja v ustreznem učnem okolju otroka spodbudimo k razvoju do 

tam, kamor sami želimo. Sposobnost motoričnega prenosa nam omogoča, da informacije z 

naučene dejavnosti prenesemo na učenje in izvajanje druge.  

Poznamo tri temeljne oblike motoričnega prenosa (Rajtmajer, 1988): 

 vertikalni: prenos izkušenj in informacij znotraj gibalne naloge z nižje na višjo raven; 

 lateralni: prenos izkušenj z ene naloge na drugo podobno nalogo (z rolanja na 

drsanje); 

 bilateralni: prenos izkušenj z ene roke na drugo ali z nog na roke in obratno. 

 

Nekaj predlogov, kako lahko realiziramo gibalne naloge kolesarjenja in poskrbimo za 

(Videmšek in Pišot, 2007): 

 razvoj osnovnih in posebnih motoričnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija, moč), 

 usvajanje posebnih gibalnih nalog (poligon), 

 prilagoditev na uporabo zaščitne opreme (rolanje, drsanje, kolesarjenje), 

 usvajanje temeljnih kolesarskih znanj (zavijanje, zaviranje), 

 prilagoditev na skupino in učitelja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

52 

 

2.7.6 UČENJE VOŽNJE PO KORAKIH 

Učenje vožnje s kolesom se med odraslimi in otroki razlikuje. Pri odraslih ga je mogoče 

sistematično nadgrajevati po stopnjah, saj so že zmožni razumeti potek in navodila 

kolesarjenja. Pri otrocih pa učenje običajno poteka veliko bolj celostno, saj je otrok zaradi 

učenja preko igre notranje motiviran. Njegov proces učenja vpliva na več področij razvoja. 

Pred začetkom moramo poskrbeti za naslednje: 

 otroka seznanimo s kolesom in njegovimi deli (luči, odsevniki, pnevmatike …), 

 otroka seznanimo z obvladovanjem kolesa (zavora, pedala, krmilo …), 

 primerno okolje (površina naj bo ravna, velika in brez ovir), 

 primerno zaščitno opremo (čelada, ščitniki …), 

 otroka seznanimo s pravili v prometu. 

 

Večinoma se prve stopnje učenja kolesarjenja izvajajo na neki ploščadi, kjer je teren raven in 

omejen. Ko usvojijo kolo in njegove funkcije (zavijanje, zaustavljanje ...), se otroci lotijo 

vožnje po bližnji okolici. Navadno se ta del kolesarjenja zaradi varnosti izvede v manjših 

skupinah. Otroci tako dobijo realno izkušnjo kolesarjenja v prometu in se hkrati učijo 

cestnoprometnih predpisov.  

 

2.7.6.1 Stopnje učenja kolesarjenja 

Nekateri avtorji poudarjajo sistematično postavljene stopnje poučevanja. Kodrin in Videmšek 

(2013) v svojem delu predlagata naslednje: 

 

Prilagoditev kolesa 

Z otroškega kolesa odstranimo pomožna kolesa in sedež spustimo do mere, ko otrok brez 

težav z obema nogama doseže tla. Pomemben cilj vožnje s kolesom je razvoj ravnotežja. Če 

otroku ne odstranimo pomožnih koles, razvoj ravnotežja ni možen, saj ga otrok za upravljanje 

s kolesom ne potrebuje. 

 

Hoja in tek 

Učenje začnemo s preprosto hojo in tekom na kolesu. Otrok sedi na sedežu in se poganja z 

nogami od tal. Vajo stopnjujemo s pospeševanjem tempa. 
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Zaustavljanje 

Zelo pomembno je, da otroka naučimo varnega zaviranja. Zaviranje je odvisno od kolesa, 

kajti nekatera kolesa imajo zavore na krmilu, druga pa na pedalih. Če ima kolo zavore na 

krmilu, je pomembno, da jih pravilno nastavimo in da ima dovolj moči v rokah. S tega stališča 

je na začetku veliko bolj priporočljiva uporaba zavor na pedalih. 

 

Vožnja v prostem teku 

Hojo in tek nadgradimo z občasnim dvigom nog in prosto vožnjo po obeh kolesih. V primeru 

izgube ravnotežja imajo otroci možnost sestopa na tla, ki jim zagotavlja občutek varnosti. Pri 

tem je pomembno, da otroka spodbujamo k dvignjenemu pogledu, saj po navadi zaradi 

nesproščenosti opazuje gibanje nog. 

 

Vožnja v prostem teku z zavijanjem 

Ko otrok usvoji vožnjo naravnost, je naslednji korak zavijanje. Sprva naj bodo zavoji veliki, 

kasneje pa jih postopoma krajšamo oziroma manjšamo. Otroku je lahko pri zavijanju v pomoč 

označevanje poti s kredami ali drugimi pripomočki (stožci). 

 

Vožnja s pedali: prvi zagon 

Otrok sedi na kolesu, pri čemer se njegova stopala še vedno dotikajo tal. Iz tega položaja 

dvigne eno nogo in jo postavi na pedalo. Pomemben je položaj pedala. Pedalo, na katerem 

ima otrok nogo, mora biti višje od drugega, saj bo le tako lahko pritisnil nanj. Otrok z nogo 

pedalo pritisne navzdol in tako ustvari gibanje. 

 

Vožnja s pedali: pedaliranje in zavijanje 

Ko je otrok sposoben pognati kolo, ga spodbudimo k uporabi obeh nog in obračanju pedal. Z 

držanjem za sedež lahko otroku zagotovimo oporo in s tem občutek ravnotežja in 

koordinacije. Ko je otrok popolnoma sproščen in zaupa vase, sedež spustimo (Kodrin in 

Videmšek, 2013). 
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Drugim avtorjem so bližji bolj celostni pristopi. Cemič in Gregorc (2013) poudarjata 

predvsem učenje kolesarjenja po konceptu IGR. Sistematično postavljanje stopenj je 

nepotrebno. Osredotočiti se je treba predvsem na otroka kot posameznika in njegove 

sposobnosti. Sistematično postavljanje stopenj lahko služi kot ideja za metodične enote, z 

njimi lažje iščemo ideje za postavitev igre, ki bo omogočila, da bo otrok vadil z notranjo 

pobudo. Osredotočiti se je torej potrebno na skupino otrok, ki jih poučujemo, predlagane 

stopnje pa ustrezno vnesti v pravila igre. 

 

2.7.7 KOLESARJENJE GIBALNO OVIRANIH OTROK 

Med gibalno ovirane otroke sodijo otroci z (Filipič, 2014): 

 okvarami (poškodbami), 

 obolenji osrednjega živčevja, 

 poškodbami in anomalijami rok, 

 poškodbami ali anomalijami nog, 

 obolenji perifernega gibalnega aparata. 

 

Gre za prirojena oziroma zgodnja stanja, ki nastanejo pred, ob ali po porodu. Med tovrstna 

obolenja spadajo živčno-mišične bolezni, deformacija hrbtenice, artrogripoza, cerebralna 

paraliza, spino bifido, prirojene anomalije rok in nog. Vsa obolenja oziroma poškodbe pa niso 

prirojene, nekatere se lahko pokažejo oziroma razvijejo tudi kasneje v otroštvu. Sem 

prištevamo možgansko kap, vnetje osrednjega živčevja, nezgodno možgansko poškodbo, 

pooperativno stanje tumorjev v možganih, poškodbe ali bolezni hrbtenjače (Filipčič, 2014). 

 

 

Slika 34: Prilagojeno kolo 1 
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Gibalno ovirane otroke opredeljujemo kot (Filipič, 2014): 

 lažje gibalno ovirane otroke, 

 zmerno gibalno ovirane otroke, 

 težje gibalno ovirane otroke, 

 težko gibalno ovirane otroke. 

 

B. Kremžar (1987) opozori na zgodnje odkrivanje motenj v gibalnem razvoju. Če se jih opazi 

dovolj kmalu v razvoju, jih je mogoče odpraviti ali vsaj delno razviti. Kasneje je to vse težje. 

Doda še, da z obravnavo otroka v predšolskem obdobju vodimo po poti normalnega razvoja in 

mu tako vsaj z vsakdanjim gibalnim vedenjem omogočimo, da ne izstopa od sovrstnikov. S 

tem ga okolica tudi lažje sprejema.  

 

 

Slika 35: Prilagojeno kolo 2 

 

Gibalno oviranega učenca s telesno okvaro, lahko vključimo v proces učenja kolesarjenja. Za 

uspešno učenje sta pomembna predvsem poznavanje motnje in oprema (prilagojeno kolo). Ob 

tem ne smemo pozabiti na primeren teren. Med primerne vrste terena spadajo predvsem ravne 

in urejene površine. Poudariti je potrebno tudi telesno pripravo posameznika. Najprej moramo 

poskrbeti za dovolj razvito moč v ramenskem obroču, rokah in nogah. Nato se posvetimo 

razvoju koordinacije in ravnotežja (Filipčič in Lah, 2004). 

 

Ob pregledovanju literature za poučevanje kolesarjenja zasledimo različne igre, metode 

poučevanja, stopnje usvajanja znanja ipd. Veliko zapisanih iger krši pedagoška načela. Pri 

tem ne gre za to, da bi se otrok narobe igral, pač pa za napačno oblikovanje iger s strani 

strokovnih delavcev. Raziskati želimo kakšne vrste iger so na voljo za učenje kolesarjenja, ali 

se pojavljajo igre, ki predstavljajo le gibalne odzive na frontalno poučevanje in pri katerih je 

cilj zmaga. Preučiti želimo, ali se te igre lahko spremeni tako, da bodo skladne z vsemi 

specifikami predšolskega obdobja in učenja v tem obdobju.  
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Skladno s predmetom in problemom diplomske naloge smo si zastavili naslednje cilje:  

 analizirati igre za učenje kolesarjenja predšolskih otrok; 

 z upoštevanjem meril oblikovati idejno zasnovo za uporabo metode igre na področju 

kolesarjenja. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA    

Skladno s cilji diplomske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

 Katerim načelom mora vzgojitelj slediti pri oblikovanju, zasnovi, uporabi iger? 

 Katera načela so kršena v igrah, ki jih zasledimo v literaturi kot predlog za poučevanje 

kolesarjenja predšolskih otrok? 

 Kako se lahko igre prilagodi oziroma spremeni tako, da bi bila zagotovljena načela 

kurikula in ohranjeni bistveni elementi igre? 
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5 METODA DELA 

Diplomska naloga je monografska. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Z diplomsko 

nalogo smo preučevali poučevanje kolesarjenja v temeljni in športni gibalni fazi. Poudarili 

smo pomen varne vožnje s kolesom in povzeli pravila vožnje v prometu. Pri iskanju in 

pregledovanju literature nam je bila v pomoč domača in tuja literatura, spletne strani, 

seminarji, projekti in lastne izkušnje.  
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6 REZULTATI 

Z zastavljenimi cilji smo želeli analizirati igre za učenje kolesarjenja predšolskih otrok po 

merilih, ki smo si jih predhodno zastavili sami, in na podlagi teh meril oblikovati idejno 

zasnovo za uporabo metode igre na področju kolesarjenja. 

 

Rezultate predstavljamo kot odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

6.1 KATERIM NAČELOM MORA VZGOJITELJ SLEDITI PRI 

OBLIKOVANJU, ZASNOVI IN UPORABI IGER? 

 

Za uresničevanje nalog vaditelja in vzgojitelja pri učnem delu vodijo načela, ki se izvajajo na 

podlagi objektivne spoznavne zakonitosti (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Za vaditelja kolesarjenja so primerna predvsem naslednja načela, ki jih E. D. Berus (2013) 

opredeli tudi v svojem diplomskem delu. 

 

6.1.1 NAČELO INDIVIDUALNOSTI 

 

Videmšek in M. Visinski (2001) individualnemu izražanju pri gibalnih dejavnosti otroka 

dajeta velik pomen. Gibalno nalogo opredelita kot sredstvo za reševanje gibalnih vzorcev. O 

otroku kot posamezniku moramo zbrati čim več informacij, preučevati njegove izzive in mu 

ustrezno pomagati. Še posebej pozorni moramo biti pri otrocih, ki so nad povprečjem ali 

zaostajajo v razvoju. Le tako lahko spremljamo individualno odzivnost otrok v konkretnih 

gibalnih okoliščinah.  

 

Metoda igre je v osnovi zasnovana tako, da otrok z upoštevanjem pravil igre, sam išče rešitve 

ne vseh področjih. Glede na specifiko metode igre ugotavljamo, da le ta zadosti načelu 

individualnosti. Tudi metodi poligona in postaj, če ju izvedemo po načelu igrivosti, lahko 

zadostita načelu individualnosti. Ostale metode poučevanja po našem mnenju manj ustrezajo 

temu načelu, saj so v večini vezane na neko povprečje celotne skupine. 
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6.1.2 NAČELO PRIMERNOSTI IN AKCELERACIJE  

 

V predšolskem obdobju je razvoj gibalnih sposobnosti otrok zelo hiter. Gre za ogromen 

razvojni skok v kratkem časovnem obdobju, zato je pri izbiri vsebin, oblik in metod dela zelo 

pomembno upoštevati najprej načelo primernosti. Torej prilagoditi dejavnosti otrokovi 

biološki starosti. Ob tem ne gre zanemariti načela akceleracije, kar pomeni, da smo pri izbiri 

gibalnih dejavnosti vedno nekoliko pred resnično stopnjo otrokovega razvoja.  

 

Otrokom metoda igre, poligona in postaj omogoča svobodo pri izbiri stopnje zahtevnosti 

izvedene dejavnosti. Menimo, da je pomembno da že v fazi načrtovanja to upoštevamo. 

Dejavnosti morajo biti oblikovane z upoštevanjem  razvojnih stopenj posameznika in skupine. 

Tako se lahko otroci urijo v posamezni gibalni sposobnosti ali pa se preizkusijo v  

nadgrajevanju te.    

 

6.1.3 NAČELO INTERESA, DOŽIVLJAJEV IN MOTIVACIJE 

 

Interes je težnja otroka, da se pozitivno odzove na izzive okolja. Pri gibalnih dejavnostih je še 

toliko pomembnejša čustvena naravnanost, saj se otrok brez nje ne bo želel aktivno vključiti v 

dejavnost. Ob uporabi prisile pa se ta otrokova pozitivna naravnanost lahko celo izgubi. Z 

ustrezno motivacijo moramo kot vzgojitelji oziroma vaditelji spodbujati in aktivirati pozitivna 

čustva do gibalnih dejavnosti.  

 

Menimo, da nam metoda igre, poligona in postaj, oblikovana po načelu igrivosti to lahko 

omogoči. Otrok ob upoštevanju pravil igre sam prihaja do ustreznih gibalnih rešitev na 

pozitiven in igriv način. 

 

6.1.4 NAČELO VODENJA  

 

Znanje o določenih vsebinah, ki jih želijo vzgojitelji oziroma vaditelji podati otrokom, morajo 

zelo dobro poznati, da lahko omogočajo strokovni pristop k načrtovanju in vodenju gibalnih 

dejavnosti ves čas. Ob tem moramo imeti v mislih optimalen razvoj vseh področij.  
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Menimo, da imajo vzgojitelji zaradi pomanjkanja izkušenj in ustreznih znanj veliko težav. 

Temu »problemu« bi bilo potrebno v prihodnosti več časa. Cilj je pridobiti več znanj in 

izkušenj s področja koncepta IGR, saj bi vzgojitelji bolj sproščeno in pravilno pristopili k 

poučevanju v temelji gibalni fazi.  

 

6.1.5 NAČELO VARNOSTI 

 

Kolesarjenje je tako kot marsikateri drug šport lahko nevarno. Naloga vzgojiteljev in 

vaditeljev je predvsem zagotavljanje varnosti skozi celoten proces poučevanja in izvajanja te 

dejavnosti. Varnost imamo pred očmi že v procesu načrtovanja, kot tudi realizacije. Pri tem 

načelu sta pomembna red in organizacija dela, saj brez njiju ni pozitivnega uspeha.  

 

Menimo, da metoda igre vzgojitelju, ki kot aktivni udeleženec sodeluje v njej, omogoča 

hitrejše odzive za zagotavljanje varnosti. Na igriv in neposreden način namreč lahko pomaga 

gibalno slabše razvitim otrokom in jih primerno spodbudi, če je to potrebno.  

 

6.1.6 NAČELO SOCIALIZACIJE 

 

Poleg razvijanja individualnih posebnosti otrok ne gre zanemariti priprave na življenje v 

konkretnem družbenem okolju. To lahko zagotovimo skozi igro, ki otroku omogoča uspešnost 

le ob sodelovanju z drugimi otroki v skupini, saj se s tem razvija socializacija.  

 

Metoda igre, poligona in postaj otrokom omogoča, da so vsi istočasno vključeni v igro, čeprav 

ne sodelujejo ves čas skupaj. Otroci se preko reševanja problema igre neposredno učijo 

sodelovanja, komunikacije, reševanja konfliktnih situacij, nudijo pomoč drugim … 

 

6.1.7 NAČELO SISTEMATIČNOSTI IN POSTOPNOSTI 

 

Gre za načelo logičnega razvrščanja vsebine ob upoštevanju zrelosti otrok, njihovega 

gibalnega predznanja, sposobnosti in značilnosti. Otroci naj najprej usvojijo naravna gibanja, 

ki bodo dobra podlaga za grajenje sestavljenih in kompleksnejših gibanj (od znanega k 
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neznanemu, od preprostega k sestavljenemu, od bližnjega k oddaljenemu, od lažjega k 

težjemu).  

 

V predšolskem obdobju, v temeljni gibalni fazi, je usvajanje naravnih gibanj zelo pomembno. 

Otrok mora posamezne faze gibalnega razvoja postopno usvojiti. Preskok ene od faz lahko 

pusti negativne posledice na gibalnem razvoju tudi v poznejšem obdobju. Poleg tega je otrok 

v predšolskem obdobju veliko bolj dojemljiv za sprejemanje novih znanj kot kasneje v 

razvoju. Menimo, da je potrebno otroku dati dovolj časa in ustreznih gibalnih spodbud, da 

postopno usvoji posamezne stopnje gibalnega razvoja. 

 

6.1.8 NAČELO NAZORNOSTI 

 

Načelo temelji na celostnem čustvenem doživljanju otroka pri opazovanju in izvajanju 

lastnega gibanja. V temeljni gibalni fazi otroci namreč še niso zmožni gibanja prenesti na 

svoje telo na podlagi demonstracije in razlage, zato je to načelo vezano predvsem na nazorno 

podajanje pravil igre.  

 

Če bomo otroku neko vajo pokazali, je ne bo sposoben posnemati, zato je pomembno, da jo 

nevede usvoji sam. Mi ga le ustrezno motiviramo in mu omogočimo, da bo iz lastnih izkušenj 

dobil dovolj informacij za njihovo pravilno izvedbo. Menimo, da je za tak način poučevanja 

najustreznejša metoda igre, kjer smo odrasli aktivno vključeni v samo igro.  

 

6.1.9 NAČELO POVEZANOSTI GIBALNEGA RAZVOJA OTROKA Z NJEGOVIM 

SPOZNAVNIM, ČUSTVENIM IN SOCIALNIM RAZVOJEM 

 

Gibanje ima v predšolskem obdobju pomembno integracijsko vlogo. Pri mlajših otrocih z 

ustreznimi gibanji lažje vplivamo na hitrost razvoja drugih področij. Velik vpliv ali 

sprememba na posameznem področju povzroči odziv sprememb na vseh ostalih področjih. 

Otroci v tem obdobju veliko bolj dovzetni za sprejemanje in usvajanje novih znanj. Gibanje je 

osnova za spoznavanje sveta in komuniciranje z njim. Skozi gibanje in usvajanje gibalnih 

sposobnosti otrok spoznava sebe, okolje in se razvija. Menimo, da je zato najbolje vsa 

področja kurikula (jezik, matematika, umetnost, družba …) poučevati preko gibanja.  
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6.1.10 NAČELO POSTOPNE OBREMENITVE 

 

Pistotnik (2003) v svojem delu navede načela, ki se uporabljaj pri elementarnih igrah, pri 

pospešenem povečanju obremenitve. Ta so: 

 ustrezna izbira igre (glede na razmere in cilje): igre se lahko razlikujejo glede na 

zahtevnost gibanja ali intelektualne zahteve; 

 spreminjanje igralne površine: če se igra realizira na različnih podlagah, postane 

zahtevnejša ali lažja, saj se spreminjajo gibalne zahteve (parket, trava, pesek …); 

 spreminjanje velikosti igrišča: spreminja se dinamika gibanja in hkrati tudi 

obremenitev (krajše in daljše razdalje); 

 spreminjanje števila igralcev: vpliva na dinamiko gibanja, ki je lahko večja ali manjša; 

 spreminjanje igralne motorike: povečanje obremenitve izbranih segmentov ali vpliv na 

druge segmente; 

 spreminjanje trajanja igre oziroma števila ponovitev: več ponovitev ali daljše trajanje 

predstavlja večjo obremenitev. 

 

Menimo, da je nenadna sprememba iz mirovanja v nenadno in eksplozivno stanje 

(maksimalno hitrost) lahko nevarna, saj lahko privede do različnih poškodb. S tem je kršeno 

tudi načelo varnosti, ki ga moramo kot odrasli zagotavljati ves čas.  

 

6.2 KATERA NAČELA SO KRŠENA V IGRAH, KI JIH ZASLEDIMO 

KOT PREDLOG ZA POUČEVANJE KOLESARJENJA 

PREDŠOLSKIH OTROK?  

 

Večina iger vsebujejo bistvene elemente igre za realizacijo posamezne stopnje usvajanja 

kolesarjenja. Igre so pretežno sestavljene po načelih, ki veljajo za športno gibalno fazo. To 

pomeni, da: 

 se od vadečega predvideva opazovanje demonstracije vaje vaditelja; 

 je vaja sestavljena iz elementov, ki sistematično nadgrajuje stopnje usvojenega 

znanja; 

 v igrah ni igrivosti;  

 so pogosti elementi izločanja, tekmovanja in primerjanja. 
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Kršena so torej načela interesa, netekmovalnosti, istočasne aktivnosti idr. 

 

Dosledno upoštevanje načel, ki veljajo v predšolskem obdobju, torej v temeljni gibalni fazi, 

pogojuje nekatere bistvene spremembe v igrah, ki ob njihovem izvzetju izgubijo smisel (npr. 

tekmovanje).  

 

Opažamo, da se pri načrtovanju pogosto premalo dosledno upošteva tudi vse posebnosti 

otrokovega razvoja in se velikokrat tudi nekritično prenaša metode dela iz športne v temeljno 

gibalno fazo. Na podlagi subjektivnih teorij o učenju, ki jih uporabljajo učitelji kolesarjenja, 

so tako nastale igre za učenje kolesarjenja, ki so po našem mnenju manj primerne za 

poučevanje predšolskih otrok.  

 

6.2.1 IGRE ZA POUČEVANJE KOLESARJENJA, KI JIH ZASLEDIMO V 

LITERATURI 

 

V nadaljevanju bomo po stopnjah predstavili primere iger, ki smo jih zasledili v literaturi. 

Posamezne igre bomo opredelili na podlagi kritične analize in celostnega pogleda na otroka. 

Podati želimo pogled na t.i. igre in pokazati, da gre pravzaprav bolj za metodične enote, ki naj 

jih vzgojitelji uporabijo za pripravo metode igre, poligona in postaj.  

 

Opredelili bomo dve stopnji, in sicer: 

 osnovno stopnjo učenja kolesarjenja (zaustavljanje, hoja, tek) in 

 stopnjo kolesarjenja s pedaliranjem in zaustavljanjem.  

 

Preden se lotimo poučevanja iger, je zelo pomembno, da imajo otroci predhodne izkušnje s 

štirikolesniki, trikolesniki. Ob prehodu na poganjalca gre tako v začetni fazi bolj za stopnjo 

privajanje na dvokolo, njegovo spoznavanje in preizkušanje svojih sposobnosti na njem. 

Otroci naj se prosto vozijo po ravni podlagi in prilagajajo vožnjo svojim sposobnostim. 

Nekateri le sedijo, drugi počasi hodijo, tretji že stopnjujejo hitrost vožnje. Na tej stopnji je 

zelo pomembno, da poskrbimo za varnost in pozitivne spodbude (pohvale). Ko otroci usvojijo 

del ravnotežja in pridobijo samozavest v vožnji z dvokolesom, začnemo proces učenja 

kolesarjenja.  
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Osnovna stopnja učenja kolesarjenja (zaustavljanje, hoja in tek) 

 

Kodrin in Videmšek (2013) v svojem delu predlagata naslednje igre: 

 

I. »Igra zaustavljanja« 

 Pripomočki: štirje stožci. 

 Cilj: urjenje varnega in pravočasnega zaustavljanja (pravočasno in ustrezno 

odzivanje). 

 Opis: otroku s stožci označimo mejo oziroma zid, pred katerim se mora zaustaviti. Na 

naš znak se otrok pelje naravnost do stene iz stožcev in se varno zaustavi pred njimi z 

uporabo zavore na krmilu ali pedalu.  

 

II. »Vožnja v prostem teku« 

 Pripomočki: kreda in štoparica. 

 Cilj: razvoj ravnotežja in pridobivanje občutka za premikanje kolesa. 

 Opis: na tla narišemo startno črto. Otroku označuje mesto, kjer se na poganjalcu z 

nogami odrine od tal in se z dvignjenimi nogami pelje naprej. S kredo označimo 

mesto, kjer je otrok nogi spustil na tla. Otroka spodbudimo k podaljševanju razdalje 

vožnje z dvignjenimi nogami. Druga različica igre je, da otroku štejemo čas od 

trenutka, ko je dvignil noge, do trenutka, ko noge spusti na tla.  

 

III. »Vožnja po črti«  

 Pripomočki: kreda. 

 Cilj: razvijanje ravnotežja in koordinacije. 

 Opis: s kredo na tla narišemo črto, po kateri se mora otrok voziti. Sprva naj bo ravna, 

ko otrok usvoji ravnotežje, črto narišemo vijugasto, z ožjimi in daljšimi zavoji. 

 

IV. »Poligon« 

 Pripomočki: stožci, obroč, stojala, podhodi, skakalnice … 

 Cilj: razvijanje pozitivnega odnosa do kolesa. Pri premagovanju poligona je otrokova 

notranja motivacija zelo visoka.  

 Opis: poligon vsebuje veliko različnih izzivov. Za začetek je lahko sestavljen samo iz 

stožcev, med katerimi mora otrok vijugati. Kasneje lahko te stožce premikamo bližje 
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in s tem nalogo otežimo. Poleg stožcev lahko na progi ponudimo tudi podhode (otrok 

se mora skloniti), obroče (vožnja v krogu), ozke deske (vožnja po mostovih) … 

 

Igre so zastavljene tako, da otroci dobijo navodila, kako naj izvajajo določeno igro, manjka pa 

ustrezna vsebina igre, ki otroka spodbuja k izvajanju kolesarjenja na njemu prilagojen način. 

Pri vseh zgoraj naštetih igrah je izpuščen bistven pomen igre, ki ga bomo poimenovali 

igrivost. Igre moramo pripraviti tako, da jo umestimo v neko zgodbo z zapletom. Razplet je 

odvisen od otroka, ki bo preko izvajanja »vaje« in ponavljanja le te zgodbo nadgradil in 

zaključil. Igre same po sebi kršijo načelo otrokove notranje pobude oziroma lastnega interesa, 

doživljajev in motivacije ter načelo socializacije.  

 

Kršeno je tudi načelo istočasne aktivnosti, ker ko eni otroci izvajajo »vajo«, drugi čakajo. 

Niso vsi istočasno aktivno vključeni v igro in ne morejo sodelovati med sabo. Gre za obliko 

poučevanja, ki je primernejša za športno gibalno fazo, ta pa je značilna za šolsko in ne 

predšolsko obdobje.  

 

Vzgojiteljem predstavljene »igre« omogočajo, da se seznanijo s tem, kaj naj bo metodična 

enota in jih dajejo dobro osnovo za ustvarjalno delo. Poleg tega menimo, da so te »igre« 

odlične za sestavljanje elementarnih iger uvodnega in zaključnega dela (kot elementi, s 

katerimi ustvarimo igro) ter primerne tudi za poučevanje v športni gibalni fazi.   

 

Stopnja vožnje s pedaliranjem in zaustavljanjem  

 

Za naslednjo stopnjo različni avtorji predlagajo naslednje igre:  

 

I. »Štafetne igre« 

 Pripomočki: stožci, obroči in kreda. 

 Cilj: razvijanje spretnosti na kolesu. 

 Opis: otroke razdelimo v skupine. Zarišemo startno črto za vsako skupino in 

postavimo progo. Proga naj ne bo preveč zahtevna in naj bo prilagojena znanju 

vadečih. Sestavljena je lahko iz pospeševanja, obrata, vijuganja med stožci … Ko prvi 

opravi s progo in prečka črto, kjer čakajo ostali, lahko starta naslednji.  
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II. »Kolesarska sestavljanka« 

 Pripomočki: stožci in sestavljanke. 

 Cilj: razvijanje ravnotežja in spretnosti enoročne vožnje ter povečanje koncentracije in 

preciznosti. Razvijanje spretnosti hitrosti s ciljem zmage. 

 Opis: na tla narišemo dve črti, ki predstavljata začetek in konec igralne površine. S 

stožci med njiju postavimo dve enaki potki. Na koncu poti naj bo tabla, kamor bodo 

otroci sestavljali oziroma pripenjali dele sestavljanke. Otroci so razporejeni v dve 

skupini, vsaka skupina potrebuje eno kolo. Obe skupini se postavita v kolono za 

začetno črto. Na znak odraslega prva tekmovalca zapeljeta preko ovire in pripneta prvi 

del sestavljanke. Nato zapeljeta nazaj do svoje skupine, kjer igro nadaljuje naslednji 

tekmovalec. Zmaga skupina, ki prva sestavi celotno sliko in zapelje čez ciljno črto. 

 

Obe igri sta primernejši za športno gibalno fazo kot temeljno gibalno fazo, saj so pravila 

postavljena zelo tekmovalno. Otroci v predšolskem obdobju šele usvajajo veščine 

kolesarjenja, zato je nesmiselno spodbujati tekmovalnost, poleg tega kršimo načelo 

netekmovalnosti. Otroci so v različnih stopnjah in fazah razvoja. Mnogi potrebujejo precej 

več časa kot drugi, da bi lahko ravnotežje nadgradili s hitrostjo. Nestrokovno je faze 

preskakovati. Vemo, da so gibanja na nižjih razvojnih fazah (npr. soročnost) lahko celo 

hitrejša kot na višjih (istostranskost), če so stopnje na različnih nivojih usvojitve. Tekmovanje 

lahko poleg tega vzbudi tudi negativne izkušnje in impulze, ki pripeljejo do negativnega 

odnosa do gibanja in kolesarjenja. 

 

Poleg tega je pri obeh igrah kršeno tudi načelo postopnosti. Otroci morajo v trenutku pospešiti 

in tako iz mirovanja preiti v nenadno in eksplozivno stanje (maksimalno hitrost). Menimo, da 

to lahko privede do različnih poškodb. S tem je kršeno tudi načelo varnosti, ki ga moramo kot 

odrasli zagotavljati ves čas.  

 

Če bi igri prilagodili in izvzeli cilj tekmovalnosti, bi se kršilo načelo istočasne aktivnosti. Da 

bi ju prilagodili, bi morali igri podati vsebino in cilj, ki bi otroke notranje motiviral. V tem 

primeru bi prvotna igra izgubila celotno zasnovo.  
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III. »Klovn, ki žgečka« 

 Pripomočki: maska za klovna in kreda. 

 Cilj: izpopolnjevanje spretnosti na kolesu. 

 Opis: narišemo dve vzporedni črti, ki sta približno 30 m narazen (na nasprotni strani 

igrišča). Otroci so na eni strani igrišča. Odrasla oseba (klovn) stoji na sredini in je s 

hrbtom obrnjena stran od otrok. Ko zakliče: »Kdo se boji klovna, ki žgečka?«, se 

otroci poskušajo prepeljati na nasprotno stran igrišča, ne da bi jih pošast ujela. Ta jih 

lahko ujame šele, ko se odpeljejo mimo. Ko je otrok ujet, ga pošast požgečka, nato pa 

se vrne v igro. Igro lahko popestrimo z povečanjem števila pošasti. 

 

IV. »Topovske krogle« 

 Pripomočki: majhne lažje raznobarvne kroglice. 

 Cilj: razvijanje ravnotežja, preciznost in koordinacije. 

 Opis: odrasla oseba je strelec, ki meče žoge po igralni površini. Otroci se vozijo s 

kolesom in pobirajo »topovske krogle«. Otroci zbirajo »krogle« v žepih, rokah, za 

majico ali kako drugače. Strelec lahko otrokom dodeli različne naloge. Dekleta lahko 

pobirajo rumene žoge, dečki pa rdeče. Naloga je lahko tudi, da vsak posameznik zbere 

tri žoge različnih barv.  

 

V. »Ujemi mehurček« 

 Pripomočki: milni mehurčki. 

 Cilj: otrok izpopolnjuje sposobnosti na kolesu in hkrati vadi enoročno vožnjo, ki jo bo 

potreboval pri signaliziranju zavijanja v prometu. 

 Opis: učitelj v sredini igrišča piha milne mehurčke, otroci jih medtem poskušajo 

uloviti oziroma počiti čim več. Pomagajo si z različnimi deli telesa (noge, roke …). Pri 

tej igri moramo biti pozorni, da vadečih naenkrat ni preveliko. Otroke tudi opozorimo, 

da gledajo predse in ne v zrak. 

 

Na prvi pogled nam zgoraj predstavljene igre delujejo kot ustrezne igre za poučevanje 

kolesarjenja v predšolskem obdobju. Uvrščamo jih med elementarne igre, ker imajo vse 

elemente elementarnih iger in tudi vsebino. Menimo, da so vadeči ves čas motivirani za igro. 

Iz pravil iger ni zaznati cilja tekmovalnosti.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tea Kocijančič; diplomska naloga 

69 

 

Natančnejša analiza igre nam pokaže, da te igre od posameznika zahtevajo zelo dobro 

obvladovanje kolesa, kar je v predšolskem obdobju precej redko. Otroci morajo biti vešči 

zavijanja, zaustavljanja, vožnje z eno roko ali nogo, ravnotežja, koordinacije ... Glede na 

zahtevnost so igre primernejše za poučevanje kolesarjenja v športni gibalni fazi.  

 

VI.  »Topovski strelec potaplja ladje« 

 Pripomočki: več majhnih raznobarvnih žogic. 

 Cilj: razvijanje ravnotežja in koordinacije. 

 Opis: na tla narišemo krog premera 1 meter (otok). Okrog otoka je morje, otroci na 

kolesih predstavljajo gusarje na ladjah. Otroci se vozijo okoli otoka v enaki smeri, 

medtem jih strelec na otoku poskuša zadeti z žogico. Ko je otrok zadet, sestopi s 

kolesa in trikrat »zaplava« okoli ladje in preveri, ali je ladja cela. Otrok nato nadaljuje 

igro.  

 

Igra je po našem mnenju ustrezna in primerna za poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni 

fazi. Gre namreč za elementarno igro, ki ima tudi vsebino. Zagotovljena so vsa načela 

kurikula in hkrati ni spodbujanja tekmovalnosti. Otrok lahko skozi celotno igro krepi svoje 

spretnosti, se preizkuša, si postopno prilagaja hitrost ...  

 

Natančnejša analiza pokaže, da je igra lahko izvedena le v uvodu in zaključku igre. Za glavni 

del ji manjka otrokov cilj. Da bi jo lahko uporabili v glavnem delu, bi morali imeti otroci svoj 

cilj (npr. nekaj graditi, reševati …). Medtem, ko so otroci osredotočeni na ta cilj, jim oseba na 

otoku otežuje nalogo (jim nagaja).  

 

Avtorji navajajo različne igre za poučevanje kolesarjenja. Teh iger je trenutno zelo malo, 

poleg tega niso opredeljene v programih za poučevanja kolesarjenja, ampak ločeno. Zato se tu 

začne pojavljati metoda igre. Ta omogoča, da se tema razvija in se nadaljujejo procesno-

razvojni cilji, ki jih lahko vzgojitelj podaja in uresničuje preko metode igre. Igram običajno 

manjka tema oziroma problemska zasnova, ki bi otroke notranje motivirala za igro.  

 

Medtem, ko v tuji literaturi predlogov za metodo igre še ni zaznati, jo je v slovenski literaturi 

že mogoče zaslediti.  
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6.3 KAKO SE LAHKO IGRE PRILAGODIMO OZIROMA 

SPREMENIMO TAKO, DA BI BILA ZAGOTOVLJENA NAČELA 

KURIKULA IN OHRANJENI BISTVENI ELEMENTI IGRE?  

 

Igre bi lahko spremenili oziroma prilagodili tako, da bi zagotovili načela kurikula in ohranili 

bistvene elemente igre. V tem primeru predlagamo uporabo metode igre.  

 

Glavne značilnosti metode igre so: 

 cilj je pridobivanje izkušenj na varen in zabaven način; 

 vzgojitelj postane aktiven soigralec, ki otroku omogoča, da z upoštevanjem pravil 

aktivno sodeluje in spodbuja igro; 

 vsi otroci so hkrati aktivni v igri, čeprav ne opravljajo istočasno enakih nalog; 

 otrokom prepušča svobodo, prilagajanje in ustvarjalnost; 

 dobro zastavljen problem ves čas spodbuja notranjo motivacijo otrok; 

 igra je izpeljana preko realnega ali namišljenega problema, ki ga otroci rešujejo na 

ustvarjalen način. 

 

6.3.1 PRIMERI ELEMENTARNIH IGER IN NJIHOVA RAZŠIRITEV PO 

KRITERIJIH KONCEPTA IGR, OB UPOŠTEVANJU STOPENJ 

KOLESARJENJA 

 

Predloge iger smo predstavili v dveh sklopih stopenj poučevanja kolesarjenja, in sicer: 

 osnovna stopnja učenja kolesarjenja (hoja, tek, zaustavljanje), 

 stopnja vožnje s pedaliranjem in zaustavljanjem. 

 

Osnovna stopnja učenja kolesarjenja (hoja, tek in zaustavljanje) 

 

Na tej stopnji poučevanja kolesarjenja z gibalnega vidika sta v ospredju predvsem cilja:  

 pridobivanje občutka za premikanje kolesa in 

 spodbujanje otrokove sposobnosti ravnotežja in koordinacije. 
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I. Igra: »Okamenele babe« 

 

Opis: Igralci izštejejo nekoga, ki lovi. Tisti, ki se ga lovilec dotakne, se mora ustaviti in z 

razkoračenimi nogami počakati, da ga nekdo reši. Reši ga tako, da mu zleze med nogami.  

 

 Izvzet je cilj oziroma tema, ki bi otroke notranje motivirala.  

 Manj priljubljeni otroci bi lahko bili zapostavljeni. 

 

Igro spremenimo po kriterijih koncepta IGR tako, da je primerna za uvodni del. Otroci se s 

kolesom prosto vozijo po prostoru in bežijo Bedancu (odrasla oseba). Ko Bedanec ujame 

otroka, se mora ta ustaviti in počakati na mestu, da ga reši drugi otrok. Reši ga tako, da mu z 

nog sname elastiko, ki mu jo je nataknil Bedanec. Rešeni otrok nato nadaljuje z igro. Ob tej 

prilagoditvi moramo še vedno paziti na kršenje načela socializacije. Manj priljubljeni otroci bi 

namreč lahko bili zapostavljeni. Da se temu izognemo, v igro dodamo sovo (druga odrasla 

oseba), ki odganja Bedanca in pomaga reševati ujete otroke. 

 

II. Igra: »Vožnja po črti« 

 

Opis: S kredo na tla narišemo črto, po kateri se mora otrok voziti. Sprva naj bo ravna, ko 

otrok usvoji ravnotežje, črto narišemo vijugasto, z ožjimi in daljšimi zavoji. 

 

 Izvzet je cilj oziroma tema, ki bi otroke motivirala. 

 Igra je zasnovana kot vaja in ne igra. 

 

Igre lahko nadgradimo z zgodbo o poti v trgovino. Otrokom na tla narišemo dolgo kolesarsko 

stezo (črta). Otroci s kolesi vozijo po stezi, ki je lahko ravna, vijugasta, široka, ozka … 

Zahtevnost prilagajamo sposobnosti otrok.  Vozijo do trgovine, kjer kupijo sestavine za peko 

piškotov. Ves čas se po mestu sprehaja tudi policist (odrasla oseba), ki otroke usmerja in tudi 

kaznuje, če je to potrebno. Ko policist zapiska, se otroci ustavijo in počakajo na znak za 

nadaljevanje svoje poti. 
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Stopnja vožnje s pedaliranjem in zaustavljanjem 

 

Na tej stopnji so otroci prehodno že vsaj delno usvojili veščine kolesarjenja. Cilj, ki je zdaj v 

ospredju, je:  

 urjene sposobnosti usvajanja kolesa (ravnotežje, zaviranje, pedaliranje …). 

 

Poligon po kriterijih koncepta IGR  

 

Igro smo oblikovali tako, da jo otroci izvedejo po metodi poligona, ki ga lahko izvajamo več 

dni. Ob tem lahko vsakodnevno povečujemo stopnjo težavnosti, če bi bilo to potrebno. Igro 

otežimo s podaljšanjem dolžine kač, širino mostu, številom trakov za gradnjo mostu ipd. 

 

Cilj: urjenje sposobnosti usvajanja kolesarjenja (vožnja, zaustavljanje …) 

Metoda dela: poligon 

 

Opis:Reševanje Kekca iz gozda.  

 

Uvodni del: »ISKANJE NAMIGA ZA  POMOČ KEKCU«                                          (10 minut) 

  

Otroci od Mojce dobijo pismo z nalogo. Rešiti morajo Kekca, ki je ujet v pravljičnem gozdu. 

S pomočjo priloženega načrta pridejo v telovadnico sestavljajo nov namig za reševanje 

Kekca. Velike kocke z deli celotne slike, ki jih je veter razpihal po eni strani telovadnice 

preko različnih gibalnih ovir prenašajo na drugo stran telovadnice, kjer jih sestavljajo. 

Gibalne ovire imajo cilj razvijanja ravnotežja (npr. hoja po različnih podlagah, vrtenje, 

guganje). Postavljene so po celi dolžini telovadnice, in sicer tako, da ni druge možnosti priti 

preko, čez in skozi kot rešiti gibalni problem. Ko sestavijo sliko, se otroci z Mojco odpravijo 

na zunanjo ploščad. Otroke tam že čakajo njihova kolesa. Vsak se usede na svoje kolo in se 

loti reševanja Kekca iz gozda.  

 

Glavni del: »SESTAVLJANJE MOSTU ČEZ PREPAD«                                             (25 minut)               

 

Otroci iščejo deske (karton) za gradnjo mostu. Vzamejo lahko po eno desko, ki jo pritrdijo k 

predhodnim. Ko to storijo, se vrnejo na začetek poligona. To ponavljajo, dokler most ni 

dokončan.   
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Prvi gibalni izziv (hoja in tek): Pazi kača! 

Otroci, počasi, tiho in previdno, s kolesom  hodijo preko kač v blatu. Ko pridejo do kače, 

dvignejo noge visoko v zrak, da jih ta ne piči.  

 

Drugi gibalni izziv (vožnja v prostem teku): Pazi veja! 

Otroci se vozijo po poti, ki smo jo narisali s kredo na tla. Tempo vožnje prilagajajo svojim 

zmožnostim. Pot je na začetku le ravna, nato postane vijugasta. Poleg tega se na poti pojavijo 

tudi zavese listja, ki visijo z drevesnih vej. Ko otroci pridejo do listja, se morajo skloniti.  

 

Tretji gibalni izziv (zaustavljanje in prvi zagon): Pazi prepad! 

Pot jih pripelje do skalovja, za katerim sta prepad in mrzla reka. Da ne bi padli vanj, se 

morajo otroci zaustaviti in tako preprečiti nevarnost. Skalovje označujejo stožci. Prepad otroci 

lahko prečkajo šele, ko zgradijo most. Z vej bližnjega drevesa vzamejo desko (karton), in jo 

pritrdijo k predhodni. Ko je most zgrajen ga prečkajo in pridejo do hišice, kjer jih čaka Kekec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Skica poligona 

(Kocijančič, 2016) 

 

Zaključni del: »REŠEVANJE KEKCA«                                                                      (10minut) 

 

Otroci morajo, v sod nad vrati, nabrati dovolj kamenja (mehke žogice), da bi rešili Kekca, ki 

je ujet v hišici z zapahnjenimi vrati. Ko je sod poln, se zatič na vratih dvigne in Kekec je 

rešen. Kamenje leži po bližnjem dvorišču. Otroci se usedejo na svoja kolesa in se lotijo 

zbiranja. Tudi tokrat velja pravilo, da lahko prinesejo po en kamen. Vmes jim nagaja veter 

(odrasla oseba), ki kamenje raznaša nazaj po dvorišču.  
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7 RAZPRAVA 

Pregled literature, o pomenu gibanja za zdravje in zdravo staranje, nas usmerja k zaključkom, 

da je gibanje v predšolskem obdobju izredno pomembno. Vloga vzgojiteljev, učiteljev in 

staršev ima v tem obdobju ključni pomen. Otrokom moramo ponuditi čim več gibalnih 

dejavnosti, s katerimi lahko razširijo svoja znanja. Seveda je pomembno, da so dejavnosti 

načrtovane in izvedene na ustrezen ter za otroka najustreznejši način. Humar (2016) 

ugotavlja, da ni pomembna vrsta gibalnih dejavnosti ampak predvsem to, da otroke 

usmerjamo v različne dejavnosti ter  da so te vodne. Tudi Kupec (2016) ugotavlja, da ni 

nujno, da je količina neorganiziranih gibalnih dejavnosti pozitivno povezana z razvojem 

gibalnih sposobnosti. Ni torej dovolj, da otroka le pustimo, da se igra. Vzgojitelj mora imeti  

v igri cilj, ki naj bo drugačen od otrokovega (Gregorc in Meško, 2016). 

 

Menimo, da mora biti v ospredju želja po ohranitvi pozitivnega odnosa otrok do gibalnih  

aktivnosti. Le tako jih bo lahko vzljubil in dolgoročno ohranil. Pomembno je, da pri nudenju 

izkušenj z raznovrstnimi gibalnimi dejavnostmi ne pozabimo na varnost. To lahko 

zagotovimo z ustreznim načinom podajanja opozoril ter s primerno in ustrezno opremo.  

 

Markhman (2011) poudari tudi pomen kolesarjenja na zdravje posameznika. Redno 

kolesarjenje kuri maščobe ter krepi sklepe, mišice in srce. Poleg tega navaja izboljšanje 

koordinacije, mentalnega zdravja in celo odpornost imunskega sistema. Menimo, da je 

pomembno otroku približati tudi pozitiven vpliv gibanja na zdravje. Otrokom omogočimo 

zato gibanje v vseh vremenskih okoliščinah (dež, sonce, veter …) in letnih časih (pomlad, 

poletje, jesen in zima) ter čim pogosteje.  

  

Predlagamo, da  so vse dejavnosti poučevane z upoštevanjem načela igre, saj je tako učenje 

otrokom veliko prijetnejše in zanimivejše. Čeprav otroci v predšolskem obdobju gibalne 

dejavnosti usvajajo hitro in brez večjih naporov, ne smemo zanemariti dejstva, da je za 

usvojitev določenih elementov in stopenj razvoja potreben čas. Igre izbiramo na podlagi 

sposobnosti, znanja in razpoloženja otrok ter prostora, ki nam je v danem trenutku na 

razpolago. Pravila igre prilagajamo otrokovemu razvoju, ob tem pa upoštevamo vsa 

didaktična načela (načelo vzgojnosti, varnosti, primernosti, nazornosti, postopnosti, 

racionalizacije, praktičnosti in ekonomičnosti).  
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Horvat in Magajna (1987) trdita, da se otrok igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga igra nudi, in 

da ob tem ni potrebna nobena zunanja prisila. Smisel in potek igre sta torej v njej sami, zato 

dokončen cilj ni tako pomemben kot pozitiven proces in doživljanje ob njej. Nemec (2011) še 

doda, da otroku igra predstavlja vadbeno okolje in izpopolnjuje spretnosti. Ob tem lahko pride 

do neprijetnih situacij. Te se otrok uči sproti premagovati in se spoprijemati s travmatičnimi 

izkušnjami. Te izkušnje mu pomagajo tudi ob premagovanju težav v vsakdanjem življenju.  

 

Cemič in Gregorc (2013) pravita, da je gibanje sredstvo za normalen razvoj otrok. Po njunem 

mnenju je povod za igro v predšolskem obdobju otrokova notranja pobuda, ki ga usmerja v 

gibanje. Gibanje je torej element in pobuda vsake igre, ki se hkrati realizira skozi gibanje. Ob 

upoštevanju načel in globalnih ciljev kurikula predstavita metodo igre kot način poučevanja v 

temeljni gibalni fazi po konceptu »igra-gibanje-razvoj«. Gre za poučevanje igre in igrivo 

postavljanje okolja, ki ne vključuje demonstracije ali pogovora. Ta je v predšolskem obdobju 

po njunem mnenju neprimerna in neustrezna oblika poučevanja, saj je otrok razvojno še ni 

zmožen dojemati.  

 

Žvan idr., (1996) pravi, da pri delu z otroki malo govorimo in veliko kažemo. Po njegovem 

mnenju mora biti demonstracija jasna in nazorna. Menimo, da je za tak način poučevanja v 

predšolskem obdobju, v temeljni gibalni fazi, še prezgodaj. Demonstracijo lahko zamenjajo 

pravila igre in ustrezno postavljeno okolje. Prava demonstracija, pravilnega gibanja, je 

ključna v športni gibalni fazi, ki jo sicer nekateri otroci lahko dosežejo že v predšolskem 

obdobju. Večina otrok pa je v tem obdobju v temeljni gibalni fazi. Za to fazo je bolj primerno, 

da ustrezno problemsko sestavimo okolje in pravila igre. To namreč otroku omogoča, da 

začne predstavo o gibu na lastnem telesu. Ko osvoji osnove oblike gibanja, bo namreč lahko 

opazoval druge in svoje gibe primerjal z gibi drugih.  

 

Naravne oblike gibanja so hoja, tek, plazenje, lazenje in skoki. Pravimo jih tudi filogenetska 

gibanja. V predšolskem obdobju se ta gibanja prepletajo z ontogenetskimi gibanji. Med 

ontogenetsko pogojena gibanja uvrščamo smučanje, plavanje, kolesarjenje ipd. Pišot in 

Planinšec (2005) jih opredelita kot gibanja, ki se jih posameznik nauči, če so mu ta 

omogočena. Menimo, da je zato v predšolskem obdobju potrebno poskrbeti, da se otrokom 

ponudi različne dejavnosti, ki so zasnovane po kurikularnih načelih in metodi igre.  Menimo, 

da otrok za vsako gibanje potrebuje in hkrati razvijala motorične sposobnosti (koordinacija, 

moč, hitrost, ravnotežje ...).  
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Ob pregledovanju in analiziranju literature smo ugotovili, da je nabor iger za približanje 

poučevanja kolesarjenja predšolskim otrokom zelo skromen in do neke mere tudi neprimeren 

glede na kršenje kurikularnih načela skozi igre. Ugotovili smo tudi, da je za predšolsko 

obdobje bolj smiselno uporabiti metode igre, poligona in postaj. Vsekakor vse igre lahko 

služijo kot ideja vzgojiteljem pri postavljanju igrivega okolja in kot pomoč pri iskanju idej o 

postavitvi metodičnih enot. Menimo še, da je poučevanje po tem načinu za vzgojitelja v fazi 

načrtovanja težje in zato tudi manj značilno.  
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8 ZAKLJUČEK 

Kolesarjenje je šport, s katerim razvijamo vzdržljivost. Poleg vzdržljivosti pa tudi nekatere 

druge gibalne sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, vzdržljivost in hitrost. V Sloveniji 

velja za enega najbolj množičnih športnih dejavnosti. Zavedati se moramo, da so prvi stiki s 

kolesom tisti, ki bodo odločili, ali bo otrok kolesarjenje sprejel kot del življenjskega sloga. 

Odrasli moramo kolesarjenje otrokom predstaviti pozitivno, a hkrati tudi strokovno ustrezno. 

Pri tem je pomembno, da se v igro tudi sami dejavno vključujemo, a hkrati otrokom 

dopuščamo možnost raziskovanja. Negativne izkušnje (posmehovanje, kritiziranje) 

poskusimo izvzeti iz procesa poučevanja.  

 

V monografskem delu smo preučevali igre za poučevanje kolesarjenja predvsem v temeljni 

gibalni fazi, ki je značilna za predšolsko obdobje. Na podlagi kritične analize smo ugotovili, 

da so igre, ki jih zasledimo kot ideje za poučevanje kolesarjenja, neskladne s s kurikularnimi 

načeli. Igre smo v diplomski nalogi predstavili in pokazali možno izpeljavo po metodi igre. 

Ta naj bi po našem mnenju omogočala in upoštevala celosten otrokov razvoj. Metode igre v 

literaturah za enkrat še  ni moč zaslediti, a bi jo bilo po našem mnenju smiselno zapisati. 

 

Igra je osnova za dobro vzgojo otrok. Otroci se skozi njo učijo in razvijajo bolje kot na kakšen 

drug način. Igra jim predstavlja svobodo, saj se ne igrajo zaradi razvoja, ampak zaradi 

notranje motivacije. Igra je pravica vsakega otroka. Nedopustno bi jim jo bilo vzeti.  

 

Ugotavljamo, da poučevanje preko metode igre ustreza vsem področjem, ki omogočajo 

otrokov celostni razvoj. Na ta način so upoštevane tako kurikularne kot razvojne posebnosti. 

Sestavljanje teh iger je zelo zahtevno, zato je treba načrtovanju nameniti kar nekaj časa in jih 

prilagoditi posamezni skupini otrok. Poleg tega je predhodno treba pridobiti tudi znanja in 

primere, s katerimi bi bolje razumeli igre.  
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