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PRESCHOOL STAFF AS AN ARGUMENT FOR INTEGRATING SOME 
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POVZETEK 

Procesno-razvojno naravnan kurikulum daje vzgojitelju veliko svobode v izbiri 
različnih vsebin za realizacijo istih ciljev. Njegova avtonomnost pri izbiri seže 
na vsa temeljna področja kurikuluma. Dosedanje raziskave na področju gibanja 
dokazujejo, da na pogostost vključevanja gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu 
vplivajo materialni, kadrovski, vsebinski in organizacijski dejavniki. Z analizo 
gibalne/športne dejavnosti otrok in vzgojiteljev ter z ugotavljanjem materialnih 
dejavnikov za izvajanje gibanja smo ugotavljali stanje v vrtcih, zajetih v našo 
raziskavo. Vzorec je zajemal 810 vzgojiteljev, ki so se profesionalno 
usposabljali za strokovne delavce za izvajanje elementov posebnih pedagoških 
načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Podatke smo 
obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for social Sciences 
inc., Chicago IL, različica 16), kjer smo uporabili podprogram Frequencies za 
izračun frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašalnikih. Pri številčnih 
spremenljivkah pa podprogram Descriptives za izračun srednjih vrednosti in 
standardnega odklona. Na podlagi rezultatov smo zasnovali smernice, ki so 
argumenti za pogostejše vključevanje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtec. 
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ABSTRACT 

A curriculum which is oriented toward process development gives the preschool 
staff much freedom when it comes to choosing various contents for achieving 
the same objectives. Their autonomy regarding the degree of choice they have 
applies to all core areas of the curriculum. Research from the field of Movement 
show that frequency of integrating movement/sports activities in kindergartens 
is influenced by material, human resources, content and organisational factors. 
By analysing movement/sports activities of children and preschool staff and by 
determining some material aspects for implementing the Movement, the 
situation in kindergartens was studied. In the survey 810 preschool staff 
participated who have undergone professional training for implementing 
elements of special Reggio Emilia principles of pedagogy from the field of 
preschool education. The data were processed using SPSS (Statistical Package 
for social Sciences Inc., Chicago IL, Version 16), whereby the Frequencies 
subprogramme was used to calculate frequencies of individual responses from 
questionnaires, whereas with numerical variables the Descriptives 
subprogramme was applied in order to calculate the mean and standard 
deviation. Based on the findings, the guidelines were provided that should serve 
as arguments for a more frequent inclusion of movement/sports activities in 
kindergartens. 

KEY WORDS:  
child, preschool staff, movement/sports activity, healthy way of life 

 

 

Uvod 

Pozitiven vpliv gibalne/športne dejavnosti na zdravje smemo podkrepiti s trdijo, 
da je od sedmih ključnih dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih 
nenalezljivih bolezni, kar pet takih, ki so tesno povezani z gibalno/športno 
nedejavnostjo in nezdravo prehrano (Maučec Zakotnik, 2005). Ustrezna 
gibalna/športna dejavnost in zdrava prehrana sta torej edina logična odločitev 
vsakega posameznika in nujna sestavina izvedbenega kurikuluma slehernega 
vrtca. Ker se oblikovanje načina življenja začne že v zgodnjem otroštvu ( 
Gabrijelčič Blenkuš, 2005) in ker na otroka v tem času vplivajo dednost, okolje 
in lastna aktivnost (Pišot in Završnik, 2001, Pišot et al., 2002, Pišot in Kropej, 
2005, Pišot idr., 2006), je vloga ožjega okolja, še posebej staršev in vzgojiteljev 
ključna pri razvoju otrokovega vedenjskega sloga in posledično tudi kakovosti 
njegovega življenja. Če želimo, da bo otrok razvil zdrav življenjski slog, ki mu 



2 KURIKULARNA PODRO^JA V VRTCU skozi prizmo pedago{kega koncepta Reggio Emilia  

215 

bo omogočal zdravo odraščanje in kvalitetnejše življenje ter ga obvaroval pred 
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so artritis, povišan krvni pritisk, 
povečan holesterol itn., mu moramo tak življenjski slog primerno predstaviti že 
v otroštvu in ga usmerjati skozi celotno obdobje odraščanja.  
 
Termin gibalna/športna dejavnost ter strokovna priporočila o količini in 
kakovosti gibalne/športne dejavnosti za zdravje 

Kadar govorimo o gibanju za zdravje ter o gibanju predšolskih otrok in ju 
povezujemo z nekaterimi športnimi dejavnostmi, zadenemo ob pereče vprašanje 
ustreznosti termina. Številni strokovnjaki (Videmšek in Pišot, 2007, Pišot in 
Završnik, 2001, Pišot in Kropej, 2005, Pišot idr., 2002, Pišot idr., 2006, Zajec, 
2009, Završnik in Pišot, 2005) poudarjajo, da naj se termin gibalna/športna 
dejavnost uporablja, kadar mislimo na individualno telesno dejavnost, v okvir 
katere sodijo tako aktivnosti v prostem času in pri delu kot tudi aktivnosti za 
približevanje ciljem vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti 
posameznika (npr. pot na delo, po opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih 
zadolžitvah). Pri tej obliki gre za vse vrste gibanja lastnega telesa s pomočjo 
skeletnih mišic, ob katerih se porablja energija. Zaradi specifičnosti razvoja 
predšolskega otroka, čigar motorični prostor še ni popolnoma sofisticiran in se 
razvija celostno na vseh področjih hkrati, še težje ločujemo med terminoma 
gibalna in športna dejavnost. Poleg tega se športna dejavnost predšolskega 
otroka razlikuje od športne dejavnosti odraslega. Za odraslega smemo termin 
športna dejavnost uporabljati le, kadar govorimo o aktivnostih, ki jih izvajamo v 
prostem času z določenim namenom in so vnaprej načrtovane, sistematične in 
nadzirane, kar za predšolskega otroka ne moremo trditi. Pri predšolskem otroku 
so vse dejavnosti prilagojene njegovi stopnji razvoja ter se razlikujejo od 
dejavnosti odraslih. Kljub temu pa se otroci že v vrtcu srečujejo tudi s športnimi 
dejavnostmi, kot so smučanje, drsanje, rolanje, kolesarjenje, planinarjenje, 
dejavnosti z žogo. V tej raziskavi je zato edina smiselna uporaba termina 
gibalna/športna dejavnost. 

Poleg ustreznega termina pa je treba upoštevati še priporočila gibalne/športne 
dejavnosti. Ta so se oblikovala več desetletij. Leta 1995 so se Pate et a.. 
zavzemali za povečanje gibalne/športne dejavnosti za najmanj 30 %. Priporočila 
so oblikovali za otroke od 6. leta starosti naprej, pa vse do odraslih. Med zdrave 
in koristne oblike gibalnih/športnih dejavnosti so prištevali športno rekreacijo, 
delovno rekreativne dejavnosti ter transportne oblike gibanja. Završnik in Pišot 
(2005) poudarjata, da je za pozitiven vpliv gibalne/športne dejavnosti na zdravje 
vsakega posameznika potrebno najmanj pol ure zmerno-intenzivnega gibanja 
vsaj petkrat tedensko. Za zmerno-intenzivni napor pa opredeljujeta napor na 
ravni 40 do 60 % aerobne kapacitete, kjer se porablja 4–7 kilokalorij na minuto. 
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V strokovni literaturi lahko zasledimo tudi druga priporočila glede pogostosti, 
vrste, intenzivnosti in trajanja gibalne/športne dejavnosti otrok in mladostnikov 
za zdravje (Sallis et al., 1994; Corbin et al., 2002). Strong et al. (2005 po 
Videmšek in Pišot, 2007) podajajo okvirna priporočila za šoloobvezne otroke 
(6–18 let) in predlagajo 60 minut ali več vsakodnevne gibalne/športne 
dejavnosti, ki bi dosegala zmerno do visoko stopnjo intenzivnosti. V 
priporočilih za predšolske otroke se skladno z njihovimi razvojnimi potrebami 
poudarja predvsem različnost gibalnih/športnih dejavnosti. P. Dolenc idr. (2008) 
poudarjajo, da naj bodo te dejavnosti za predšolske otroke v prvi vrsti zabavne 
in zanimive. V tem obdobju je potrebno na otroke vplivati predvsem 
motivacijsko. Upoštevati je treba naravo gibalne/športne dejavnosti, ki je pri 
otrocih pretežno intervalne narave in ne toliko kontinuirane (Bailey et al., 1995). 
Raziskave so pokazale, da so te dejavnosti pri predšolskih otrocih krajše in 
prekinjene ter zmernih do visokih obremenitev s pogostimi obdobji mirovanja 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Z gibalno/športno dejavnostjo učinkovito proti nastanku kroničnih 
nenalezljivih bolezni 

Gibalna/športna nedejavnost sama po sebi ne povzroča debelosti. Kljub temu 
obstaja znanstveno utemeljena povezanost med sedečim načinom življenja in 
prekomerno telesno težo. Pišot idr. (2005) trdijo, da stalna debelost v otroštvu 
pogosto poveča ogroženost za nastanek in razvoj številnih nenalezljivih 
kroničnih bolezni v odraslem obdobju, kot so: bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen tipa II, osteoartritis in rak debelega črevesa. Tudi izsledki najnovejše 
raziskave (Jurdana et al., 2009) o pomenu preventive pri vzgoji otrok 
nakazujejo, da sta prehrana in redna gibalna/športna dejavnost tesno povezani z 
zdravjem. Z zdravo prehrano in s primerno gibalno/športno dejavnostjo 
varujemo zdravje in hkrati preprečujemo debelost, zvišan krvni tlak, zvišan 
holesterol in sladkor ter zvišan homocistein v krvi. Homocistein je stranski 
produkt presnove beljakovin in njegova prevelika količina v plazmi povečuje 
tveganje za nastanek kroničnih bolezni srca in ožilja. Epidemiološke raziskave 
in drugi trenutno dostopni podatki nakazujejo, da lahko homocistein s 
poškodovanjem notranjih sten arterij in povzročanjem krvnih strdkov učinkuje 
na aterosklerozo. Poleg prehrane in nedejavnosti pa na raven homocisteina v 
plazmi močno vplivajo genetski dejavniki, starost in kajenje. M. Jurdana et al. 
(2009) so z omenjeno raziskavo, imenovano Bed rest (BR), testirali 24,3 ± 2,6 
let stare posameznike in ugotovili, da so najnižje koncentracije folne kisline v 
krvi povezane s povečanim tveganjem za srčno žilna obolenja ter da ima 
življenjski slog, ki ga oblikujemo v zgodnji mladosti, velik vpliv na poznejše 
spremembe v organizmu. 
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Pomen gibalne/športne dejavnosti že v predšolskem obdobju 

Zakaj vključevati primerno gibalno/športno dejavnost že v predšolsko obdobje? 
M. Videmšek in Pišot (2007) trdita, da lahko sodelovanje v najrazličnejših 
zvrsteh gibalnih/športnih dejavnosti pospešuje ali povečuje socialno integracijo, 
kulturno toleranco, razumevanje etike in spoštovanja okolja, kar ima vse večji 
pomen med mladimi, predvsem v državah razvitega dela sveta. Završnik in Pišot 
(2005) strneta neposredne in posredne koristi za zdravje otrok: 

− preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti, 

− omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in 
učinkovitega delovanja srca, 

− vzdrževanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne 
samopodobe,  

− vzpostavljanju trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče 
nadaljevati oz. obdržati v odraslem življenjskem obdobju. 

 
M. Videmšek idr. (2008) so med drugim ugotavljali vpliv gibalne/športne 
dejavnosti in prehranjevalnih navad v otroštvu na prekomerno telesno težo in 
način življenja v odraslem obdobju. Raziskovanje je temeljilo na uporabi 
anketnega vprašalnika z 38 spremenljivkami. Izpolnilo ga je 71 debelostnikov, 
ki so takrat obiskovali center za zdravljenje debelosti. Raziskovalci so ugotovili, 
da več kot polovica debelostnikov v času svojega otroštva ni bila športno 
aktivna. Prav tako jih starši v otroštvu niso usmerjali in spodbujali k športnim 
dejavnostim. Kljub dejstvu, da so izsledki različnih raziskav o pozitivnem 
vplivu zdravega življenjskega sloga v otroštvu na enak življenjski slog v odrasli 
dobi deljeni, nekateri raziskovalci poudarjajo (Cavill in Biddle, 2001), da je to 
bolj posledica neprimernih metodoloških pristopov kot dejstva, da ne bi bilo 
vpliva. Blair et al. (1989) še ugotavljajo, da je smiselno na zdrav življenjski slog 
navajati že predšolskega otroka, saj bo s tem gibalna/športna dejavnost in zdrava 
prehrana vplivala na zdravje otroka in s tem direktno vplivala na njegovo 
zdravje v odrasli dobi, zato je eden izmed pomembnih subjektivnih dejavnikov, 
ki jih je potrebno približati otrokom že v predšolskem obdobju, gotovo skrb za 
zdravje. Strel idr. (2005) so ugotovili, da so otroci in mladostniki pri 
ocenjevanju na lestvici od 1 (zelo dobro skrbim za lastno zdravje) do 5 (ne vem) 
v povprečju ocenili lastno skrb za zdravje z zelo dobro (otroci 4. razreda), otroci 
7. razreda z oceno kar dobro in mladostniki z oceno dobro. To lahko predstavlja 
več pomembnih predikatorjev. Najprej se je potrebno vprašati, če so v četrtem 
razredu učenci hitreje zadovoljni s svojim prizadevanjem za zdravje kot kasneje, 
če vedo o zdravju in primerni skrbi zanj dovolj ali pa šele potem, ko se o vsem 
poučijo, ugotovijo, da premalo skrbijo zanj. Podobno je bilo ugotovljeno tudi pri 
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ocenjevanju zdravstvenega stanja, telesne zmogljivosti in duševne 
pripravljenosti.  

Zavedanje, da je gibalna/športna dejavnost nujna za skladen telesni razvoj 
slehernega otroka, starše, vzgojitelje, pedagoge, strokovne delavce v športu 
obvezuje k zagotavljanju primerne količine in kakovosti ter k ozaveščanju vseh 
ljudi o njenem pomenu. Razvoj je v zgodnjem otroštvu zelo dinamičen in 
celosten, zato ima gibalna/športna dejavnost izjemen pomen. Poleg tega, da 
predstavlja pomembno sredstvo za pridobivanje različnih informacij in 
nabiranje novih izkušenj, z njo otrok razvija gibalne in funkcionalne 
sposobnosti. Vloga ožjega okolja, še posebej staršev in učiteljev, je torej ključna 
pri razvoju otrokovega vedenjskega sloga in posledično kakovosti življenja 
posameznika (Pišot idr., 2002; Pišot in Završnik, 2001; Pišot in Kropej, 2005; 
Pišot idr., 2006). Dokazano je, da otrok že pred rojstvom zaznava dražljaje iz 
okolja, ki lahko vplivajo na njegov nadaljnji razvoj. Po rojstvu pa je ravno 
okolje, v katerem se otrok rodi, ključnega pomena za njegov spoznavni, telesni, 
gibalni, čustveni in socialni razvoj, zato lahko dejavnike, ki vplivajo na otrokov 
razvoj, razdelimo v tri skupine. To so dejavniki dednosti, okolja in lastne 
dejavnosti (samodejavnosti) (Musek in Pečjak, 1997; Videmšek idr., 2008). 
Delovanje vseh treh dejavnikov hkrati pogojuje posameznikove sposobnosti, 
lastnosti in značilnosti. Otrokov razvoj je potrebno celostno načrtovati in pri tem 
upoštevati vse dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje zdravega življenjskega 
sloga (Zajec, 2009). 

V temi pričujoče raziskave je razvidna pomembnost gibalne/športne dejavnosti 
v otroštvu tako za zdravje kot tudi za razvoj vseh gibalnih sposobnosti in 
funkcionalne. Pomen primerne gibalne/športne dejavnosti za zdravje in pomen 
okolja, ki močno vpliva na izbiro zdravega življenjskega sloga vsakega 
posameznika, kamor uvršamo tudi zgled vzgojitelja in materialne pogoje za delo 
v vrtcu, želimo še posebej izpostaviti. Nedavne raziskave so namreč potrdile, da 
ravno materialni, kadrovski, organizacijski in vsebinski dejavniki za izvajanje 
gibanja v vrtcu pogojujejo pogostost organizirane gibalne/športne dejavnosti 
predšolskih otrok v vrtcu (Zajec, 2009).  
 
Namen in cilji raziskave 

S pričujočo raziskavo želimo ugotoviti trenutno materialno stanje v raziskovanih 
vrtcih in analizirati gibalne/športne dejavnosti otrok in vzgojiteljev ter vse 
skupaj s pomočjo dosedanjih raziskav predstaviti kot pomemben argument za 
vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja v vrtcih. Glede na 
dejstvo, da so otroci pretežni del budnega časa v vrtcu, je vzgojiteljev odnos do 
gibalnih/športnih dejavnosti pomemben dejavnik pri oblikovanju otrokovega 
odnosa do gibanja in športa. 
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V skladu z namenom raziskave, smo si zastavili naslednje cilje: 

1. analizirati gibalno/športno dejavnost otrok, 

2. analizirati gibalno/športno dejavnost vzgojiteljev in njihov odnos do nje, 

3. ugotoviti količino in kakovost športnih pripomočkov v vrtcu. 

Metodologija 

Metoda 

Pri raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja 
(absolutne in relativne frekvence, povprečna vrednost, standardne odklone).  
 
Vzorec  
 
Vzorec anketirancev 

Vzorec anketirancev je obsegal 810 vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki so se udeležili 
prvega dela »Profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje 
elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju 
predšolske vzgoje«. Med anketiranimi je bilo 98,4 % vzgojiteljic in 1,6 % 
vzgojiteljev, ki so prihajali iz podeželskega (26,9 %), primestnega (22,9 %) in 
mestnega okolja (50,2 %). Glede na delovno mesto je v raziskavi sodelovalo 
66,8 % vzgojiteljic in 33,2 % pomočnic vzgojiteljic. Povprečna starost vseh 
anketiranih je bila 39,6 let. Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden v 
skladu z zahtevami Zakona o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št.59/1999).  
 
Vzorec spremenljivk 

Vzorec spremenljivk celotne raziskave je obsegal vsa področja, ki so zajeta v 
Kurikulumu za vrtce. V pričujoči raziskavi bomo predstavili le spremenljivke, 
ki so bile vezane na področje gibanja.  
 
Postopek zbiranja podatkov in opis instrumenta 

Zbiranje podatkov je potekalo septembra 2009, in sicer v okviru projekta 
»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov 
posebnih pedagoških načel Reggio Emilia koncepta na področju predšolske 
vzgoje«. Pripravili smo enotne vprašalnike za vzgojitelje in pomočnike 
vzgojiteljev. Vrnjenih je bilo 810 vprašalnikov, ki so bili vneseni v SPSS.  
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Postopek obdelave podatkov 

Podatki so bili obdelani s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for 
social Sciences inc., Chicago IL, različica 16). Pri raziskavi smo uporabili 
deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja (absolutne in relativne 
frekvence, povprečna vrednost, standardne odklone), za analiziranje povezav 
med spremenljivkami smo uporabili podprogram CORRELATE/BIVARIATE, 
in sicer Pearsonov koeficient korelacije. Statistično značilnost smo ugotavljali 
na stopnji 5 % tveganja. Podatke smo prikazali s tabelami in z grafi. 

Rezultati z interpretacijo 

Rezultati bodo predstavljeni s tabelami in z grafi. V razpravi jih bomo 
natančneje analizirali in primerjali z dosedanjimi študijami. 
 
Tabela 1: Gibalna/športna dejavnost otrok v vrtcu. 
 

Koliko so otroci vašega vrtca deležni gibalnih/športnih dejavnosti? 
Obkrožite ustrezno oceno. 

f f % 

Zelo malo 1 0,1 

2 1 0,1 

3 41 5,1 

4 275 34,5 

Zelo veliko 479 60,1 

Skupaj 797 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki  
 
Iz Tabele 1 razberemo pogostost ocen vzgojiteljev o gibalni/športni dejavnosti 
otrok na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo veliko in 1 zelo malo. Razvidno 
je, da je 60,1 % vzgojiteljev mnenja, da so otroci njihovega vrtca zelo veliko 
gibalno/športno dejavni. 34,5 % pa jih je obkrožilo oceno 4.  
 
Tabela 2: Gibalna/športna dejavnost otrok v vrtcu. 
 

Gibalna/športna dejavnost otrok v 
vrtcu. 

f min max 
srednja 
vrednost 

standardni  
odklon 

Koliko so otroci vašega vrtca deležni 
gibalnih dejavnosti? 

797 1 5 4,54 0,61 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost.  
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V Tabeli 2 razberemo kolikšna sta povprečna vrednost in standardni odklon 
vseh ocen anketiranih vzgojiteljev o pogostosti gibalnih/športnih dejavnosti 
otrok njihovega vrtca. Povprečna vrednost vseh ocen je 4,54 s standardnim 
odklonom 0,61. 
 
Tabela 3: Preživljanje prostega časa otrok v oskrbi vašega vrtca na dan na 
prostem, v igralnici in v skupnih prostorih. 
 
Prosti čas otroci preživljajo v 
različnih prostorih. 

f min max 
srednja 
vrednost 

standardni 
odklon 

Koliko časa povprečno v zadnjem 
mesecu je preživel otrok v oskrbi 
vašega vrtca na dan na prostem? 

772 5,0 97,0 51,92 17,54 

Koliko časa povprečno v zadnjem 
mesecu je preživel otrok v oskrbi 
vašega vrtca na dan v igralnici? 

770 ,0 90,0 37,32 16,57 

Koliko časa povprečno v zadnjem 
mesecu je preživel otrok v oskrbi 
vašega vrtca na dan v skupnih 
prostorih? 

694 ,0 70,0 12,04 8,38 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost; srednja vrednost – odstotek časa, ki ga otrok dnevno preživi v posameznem 
prostoru. 
 
Vzgojitelje smo spraševali koliko odstotkov prostega časa se otroci njihovega 
vrtca zadržujejo v posameznih prostorih. V Tabeli 3 razberemo, da otroci našega 
vzorca raziskovanja povprečno preživijo 51,92 % svojega prostega časa zunaj, 
37,32 % v igralnici in 12,04 % v skupnih prostorih.  
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Tabela 4: Preživljanje prostega časa otrok v oskrbi vašega vrtca na dan na 
prostem, v igralnici in v skupnih prostorih v sedečem položaju. 
 
Prosti čas otroci preživljajo na 
različne načine. 

f min max 
srednja 
vrednost 

standardni 
odklon 

Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok 
preživi na dan na prostem, je v 
sedečem položaju? 

705 ,0 90,0 10,11 9,31 

Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok 
preživi na dan v igralnici, je v 
sedečem položaju? 

741 1,0 90,0 28,00 17,28 

Kolikšen odstotek časa, ki ga otrok 
preživi na dan v skupnih prostorih, je 
v sedečem položaju? 

628 ,0 90,0 16,77 19,46 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost; srednja vrednost – odstotek časa, ki ga otrok dnevno preživi v posameznem 
prostoru v določenem položaju. 
 
Vzgojitelje smo spraševali tudi o načinu preživljanja prostega časa njihovih 
otrok v posameznih prostorih. V Tabeli 4 razberemo, da otroci našega vzorca 
raziskovanja zunaj povprečno presedijo 10,11 % svojega prostega časa, v 
igralnici presedijo v povprečju 28 % vsega prostega časa in v skupnih prostorih 
16,77%.  
 
Tabela 5: Mnenje o telesni pripravljenosti otrok. 
 

Telesna pripravljenost otrok f min max 
srednja 
vrednost 

standardni 
odklon 

Kako ocenjujete telesno 
pripravljenost (kondicijo) otrok 
vašega vrtca? Obkrožite ustrezno 
oceno. Pri tem imejte v mislih 
povprečje vaše skupine. 

807 1 5 3,98 ,68 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost.  
 
Mnenja vzgojiteljev o telesni pripravljenosti otrok njihovega vrtca razberemo v 
Tabeli 5. Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da ocenjujejo telesno 
pripravljenost otroka kot zelo slabo in 5 kot zelo dobro, lahko iz Tabele 5 



2 KURIKULARNA PODRO^JA V VRTCU skozi prizmo pedago{kega koncepta Reggio Emilia  

223 

razberemo, da srednja vrednost vseh ocen znaša 3,98 s standardnim odklonom 
0,68. 
 
Tabela 6: Količina in kakovost športnih pripomočkov. 
 

Športni pripomočki f min max 
srednja 
vrednost 

standardni 
odklon 

Ocenite količino športnih 
pripomočkov, ki jih imate v vrtcu. 

804 1 5 3,22 1,05 

Ocenite kakovost športnih 
pripomočkov, ki jih imate v vrtcu. 

806 1 5 3,70 ,86 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost.  
 
Iz Tabele 6 lahko razberemo, kako vzgojitelji našega vzorca ocenjujejo količino 
in kakovost športnih pripomočkov, ki jih imajo v vrtcu. Povprečna ocena 
količine različnih športnih pripomočkov znaša 3,22, s standardnim odklonom 
1,05 (na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni zelo dobro in 1 zelo slabo). Na enaki 
lestvici so vzgojitelji ocenjevali tudi kakovost športnih pripomočkov. Iz Tabele 
6 razberemo, da je srednja vrednost vseh ocen 3,70, s standardnim odklonom 
0,86. 
 
Tabela 7: Gibalna/športna dejavnost vzgojiteljev 
 

Gibalna/športna dejavnost f min max 
srednja 
vrednost 

standardni 
odklon 

Ocenite vaš odnos do 
gibalnih/športnih dejavnosti. 

803 1 5 4,53 ,62 

Kako pogosto ste vi povprečno 
gibalno/športno dejavni na teden, 
organizirano? 

485 ,00 999,00 156,17 147,00 

Kako pogosto ste vi povprečno 
gibalno/športno dejavni na teden, 
neorganizirano? 

591 ,00 999,00 248,27 185,13 

Legenda: f – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost.  
 
Iz Tabele 7 razberemo odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in 
pogostost aktivne udeležbe v organiziranih in neorganiziranih dejavnostih. Na 
lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni največ in 1 najmanj, je povprečna vrednost 
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vseh ocen 4,5 s standardnim odklonom 0,62. Povprečno pa so vzgojitelji 
organizirano gibalno/športno dejavni 156,17 minut na teden in neorganizirano 
248,27 minut na teden, s standardnim odklonom 185,13. 
 
Tabela 8: Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti. 
 
Ocena odnosa vzgojiteljev do njihovih gibalnih/športnih 
dejavnosti. 

f f % 

Zelo slab 1 ,1 

2 2 ,2 

3 44 5,5 

4 277 34,5 

Zelo dober 479 59,7 

Skupaj 803 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; f % – odstotki  
 
Iz Tabele 8 razberemo pogostost pojavljanja posameznih ocen odnosa 
vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti na lestvici od 1 do 5, kjer 5 pomeni 
zelo dober in 1 zelo slab. Razvidno je, da je 59,7 % vzgojiteljev ocenjuje svoj 
odnos do gibalnih/športnih dejavnosti kot zelo dober, 34,5 % jih je obkrožilo 
oceno 4, srednjo vrednost (3) pa je obkrožilo 5,5 % vseh anketiranih 
vzgojiteljev. 
 

Gibalne/športne dejavnosti otrok

0%0% 5%

35%

60%

Zelo malo
2
3
4
Zelo veliko

 

Graf 1: Gibalne/športne aktivnosti otrok v vrtcu po mnenju vzgojiteljic.  
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Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti

0%0% 5%

34%

61%

Zelo slab
2
3
4
Zelo dober

 

Graf 2: Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti.  
 
Grafa 1 in 2 ponazarjata oceno vzgojiteljev o pogostosti ukvarjanja otrok z 
gibalnimi/športnimi dejavnostmi in njihov odnos do gibalnih/športnih 
dejavnosti.  
 
Tabela 9: Izračun povezanosti med oceno gibalne/športne dejavnosti otrok in 
odnosa vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti. 
 

Pearsonov koeficient korelacije 
Ocenite vaš odnos 
do gibalnih/športnih 
dejavnosti 

Pearsonov koeficient 
korelacije 

0,313** 
Koliko so otroci vašega vrtca 
deležni gibalnih aktivnosti? 

Statistična značilnost 
(2-smerna) 

0,00 

Legenda: **Statistično značilna povezanost pri 1% tveganju (2-smerna). 
 
Iz Tabele 9 lahko razberemo, da je statistično pomembna povezanost med 
odnosom vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in oceno pogostosti 
vključevanja otrok v gibalne/športne dejavnosti. 
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Razprava 

V pričujoči raziskavi smo analizirali mnenja vzgojiteljev o gibalnih/športnih 
dejavnostih otrok in ugotavljali količino in kakovost preživljanja njihovega 
prostega časa. Analizirali smo tudi gibalno/športno dejavnost vzgojiteljev ter 
njihov odnos do nje. Poleg tega smo ugotovili tudi oceno kakovosti materialnih 
dejavnikov za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti. Vsa vprašanja, ki so se 
nanašala na mnenja, so bila zaprtega tipa. Anketiranci so svoje mnenje izražali 
na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo najnižjo vrednost strinjanja in 5 
najvišjo.  

Ugotovili smo, da 60,1 % vzgojiteljev meni, da so otroci njihovega vrtca dovolj 
gibalno/športno dejavni. Kljub temu še vedno ostaja 39,9 % vzgojiteljic, ki 
meni, da so otroci njihovega vrtca sicer pogosto gibalno/športno dejavni, vendar 
bi lahko to stopnjo ukvarjanja tudi povečali. Povprečna vrednost in standardni 
odklon vseh ocen anketiranih vzgojiteljev o pogostosti gibalnih/športnih 
dejavnosti otrok njihovega vrtca znaša 4,54 s standardnim odklonom 0,61, kar 
ocenjujemo kot visoko. V podobni raziskavi (Zajec, 2009) smo ugotovili, da se 
z neorganizirano gibalno/športno dejavnostjo ukvarja 91,9 % otrok, starih od 3 
do 6 let, medtem ko se jih z organizirano le nekaj več kot 50 %. V isti raziskavi 
smo ugotovili, da so tisti otroci, ki so deležni več športnih pripomočkov doma, 
pogosteje neorganizirano gibalno/športno dejavni. Pogostost primerne 
dejavnosti je tako odvisna tako od vzgojiteljev, staršev, kot tudi od materialnih 
pogojev oz. okolja, ki ga odrasli otrokom ustvarjamo. Do podobnih rezultatov 
so prišli tudi J. Zurc idr. (2006). Njihova raziskava, ki je potekala v okviru 
aplikativnega projekta »Vloga biomehanskih lastnosti skeletnih mišic v 
gibalnem razvoju otrok« in je bila narejena na vzorcu 11- in 12-letnih otrok, je 
pokazala, da je 55, 2 % anketiranih le dva- do trikrat gibalno/športno aktivnih in 
skoraj 20 % anketirancev gibalno/športno povsem neaktivnih. Tudi ugotovitve 
T. Šetina idr. (2007) so podobne. Njihova raziskava je na vzorcu 112 otrok, 
starih 5 do 8 let, pokazala padec gibalnih/športnih dejavnosti skozi odraščanje. 
Torej smemo pričakovati, da bo čas ukvarjanja z gibalnimi/športnimi 
dejavnostmi le še krajši in podatek o trenutnem stanju je zaskrbljujoč. L. Kropej 
in M. Videmšek (2003) sta ugotovili, da se skoraj 50 % otrok, starih 4 do 6 let, 
ne ukvarja z nobeno dodatno organizirano dejavnostjo. Med tistimi, ki se 
ukvarjajo z dodatnimi organiziranimi dejavnostmi, je 43 % takih, ki se ukvarja s 
športnimi dejavnostmi. Raziskovalki sta še ugotovili, da se predšolski otroci 
ukvarjajo s športnimi dejavnostmi pretežno neorganizirano. Do podobnih 
rezultatov so prišli tudi drugi raziskovalci, med njimi Štihec in Strel (1998), 
Štihec idr. (2000), Ritgers et al. (2007). Ker ima športna dejavnost nesporne 
pozitivne učinke na številne kazalce zdravja, kot so zmanjšanje obolevnosti in 
smrtnosti (Welk in Blair, 2000), neposredno zmanjševanje telesne teže, dvig 
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dobrega HDL holesterola (Sasaki et al., 1987), povečuje kostno gostoto, 
zmanjšuje neobčutljivost na inzulin (Craig et al., 1996), je potrebno poudariti 
tudi to, kakšna in kako pogosta dejavnost ima pozitivne vplive na dejavnike 
zdravega načina življenja.  

Poleg pogostosti gibalne/športne dejavnosti otrok smo ugotavljali tudi kvaliteto 
preživljanja prostega časa. Rezultati so presenetljivi, saj po mnenju vzgojiteljev 
njihovi otroci povprečno preživijo 51,92 % svojega prostega časa zunaj, 37,32 
% v igralnici in 12,04 % v skupnih prostorih. V dosedanjih raziskavah (Zajec, 
2009; Strel idr., 2005) pa je bilo ugotovljeno, da je ta odstotek ravno obraten in 
otroci bistveno več časa preživljajo v zaprtih prostorih. Poleg kraja preživljanja 
prostega časa otrok smo vzgojitelje spraševali tudi o načinu preživljanja tega 
časa. V Tabeli 4 smo razbrali, da otroci našega vzorca zunaj povprečno 
presedijo 10,11 % vsega prostega časa, v igralnici presedijo v povprečju 28 % 
vsega prostega časa in v skupnih prostorih 16,77 %. Rezultati niso presenetljivi, 
saj je zunanje okolje bistveno boljši motivacijski dejavnik za gibanje kot 
igralnica ali skupni prostori. Torej bi bilo smiselno otroke še pogosteje voditi na 
zunanje površine. 

Ugotavljali smo tudi mnenja vzgojiteljev o telesni pripravljenosti otrok 
njihovega vrtca in analiza dobljenih odgovorov nam je pokazala, da srednja 
vrednost vseh ocen znaša 3,98, s standardnim odklonom 0,68. Telesna 
pripravljenost otrok je ocenjena sorazmerno visoko, vendar pa, glede na to, da je 
povprečna ocena njihove gibalne/športne dejavnosti znašala 4,56, je potrebno to 
gibalno/športno dejavnost sistematizirati, načrtovati in ustrezno voditi, za kar bi 
bilo smiselno, da se vzgojitelji udeležijo stalnih strokovni izpopolnjevanj na 
področju gibanja. 

Vzgojitelji so ocenjevali tudi količino in kakovost športnih pripomočkov, ki jih 
imajo v vrtcu. Povprečna ocena količine različnih športnih pripomočkov znaša 
3,22, s standardnim odklonom 1,05. Pri spremenljivki kakovosti športnih 
pripomočkov pa je srednja vrednost vseh ocen znašala 3,70, s standardnim 
odklonom 0,86. Vidimo lahko, da imajo vrtci malo športnih pripomočkov, da pa 
je njihova kakovost višja od količine. V raziskavi (Zajec, 2009), v katero smo 
vključili 37 vzgojiteljic vrtcev iz treh večjih območij Slovenije, smo ugotovili, 
da je število športnih pripomočkov pomembnejše od kakovosti, saj se bodo 
otroci ukvarjali z različnimi športnimi pripomočki in bo njihov čas 
gibalnega/športnega udejstvovanja daljši, če bodo imeli pestrejšo izbiro. 
Predlagamo, da vzgojitelji sporočijo te izsledke ravnateljem, ki naj seveda 
pazijo tudi na kakovost, vendar naj bo količina pred njo. Vsakemu otroku svoj 
športni pripomoček, različne oblike žog, blazin, plezal … To naj bo vodilo pri 
nakupu nove opreme. 
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Odnos vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in pogostost aktivne 
udeležbe v organiziranih in neorganiziranih dejavnostih smo ugotavljali z 
vprašalnikom in je predstavljen v Grafu 2 in v Tabeli 7. Povprečna vrednost 
vseh ocen o odnosu vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnostih znaša 4,5 s 
standardnim odklonom 0,62. Povprečno pa so vzgojitelji organizirano 
gibalno/športno dejavni 156,17 minut na teden in neorganizirano 248,27 minut 
na teden, s standardnim odklonom 185,13. Rezultate malo poenostavimo in 
lahko razberemo, da so vzgojitelji približno 50 minut neorganizirano 
gibalno/športno dejavni na dan (kamor uvrščamo tudi različne oblike dejavnosti 
približevanja ciljem, kot npr. vožnja s kolesom v službo). Količina te dejavnosti 
je sicer v povprečju zadovoljiva za ohranjanje zdravja. Seveda pa je odstotek 
teh, ki so odgovorili na to vprašanje, le nekaj več kot 50 %. Enako velja za 
organizirano dejavnost. Vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno je, koliko so 
gibalno/športno dejavni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili. Razpravo bi bilo 
smiselno skleniti z zadnjo ugotovitvijo, kjer smo s pomočjo Pearsonovega 
koeficienta korelacije ugotovili statistično pomembno povezanost med odnosom 
vzgojiteljev do gibalnih/športnih dejavnosti in oceno pogostosti vključevanja 
otrok v gibalne/športne dejavnosti. Tisti vzgojitelji, ki imajo pozitivnejši odnos 
do gibalnih/športnih dejavnosti, pogosteje vključujejo otroke vanje. Tudi to je 
lahko vodilo pri načrtovanju novih smernic izobraževanja in stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja vzgojiteljev.  

Sklep 

V pričujoči raziskavi smo želeli analizirati gibalno/športno dejavnost otrok in 
vzgojiteljev ter njihov odnos do nje. Poleg tega smo želeli ugotoviti tudi 
količino in kakovost športnih pripomočkov v vrtcih, v katerih so zaposleni 
vzgojitelji našega vzorca raziskovanja. Ob analizi rezultatov pa smo želeli 
ugotoviti tudi povezanost med odnosom vzgojiteljev do gibalnih/športnih 
dejavnostih in pogostostjo vključevanja otrok v te dejavnosti. 

Ugotovili smo, da so otroci po mnenju vzgojiteljev dovolj pogosto 
gibalno/športno dejavni, da je telesna pripravljenost otrok po mnenju 
vzgojiteljev nižja kot njihovo udejstvovanje pri gibalnih/športnih dejavnostih, da 
več kot polovico prostega časa otroci preživijo zunaj in od tega v povprečju 
presedijo le dobrih 10 minut, da so vzgojitelji v povprečju gibalno/športno 
dejavni približno 50 minut na dan, da imajo v vrtcih premalo športnih 
pripomočkov in da pogosteje gledajo na kakovost pred količino. 

Rezultati so pokazali tudi, da imajo vzgojitelji relativno visoko mnenje o 
pomembnosti vključevanja otrok v gibalne/športne dejavnosti in da imajo tudi 
sami dober odnos do nje. Med omenjenima trditvama je tudi statistično značilna 



2 KURIKULARNA PODRO^JA V VRTCU skozi prizmo pedago{kega koncepta Reggio Emilia  

229 

povezanost. Ugotovitve iz teme naše raziskave, v kateri smo govorili o 
pozitivnih vplivih zdravega življenjskega sloga, ki omogoča ohranjanje in 
krepitev zdravja ter izboljšuje kakovost življenja vsakega posameznika, je torej 
smiselno prenesti v oblikovanje učinkovite strategije na področjih spodbujanja 
in zagotavljanja tako zdravega prehranjevanja kot predvsem primerne 
gibalne/športne dejavnosti otrok, staršev in vzgojiteljev/ravnateljev vrtcev. Le 
sodelovanje vseh bo namreč obrodilo sadove in učinkovito pripomoglo k 
razvoju zdravega in harmonično razvitega otroka. 
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