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POVZETEK 

Razlike v ravnotežju predšolskih otrok starih 1 in 3 leta 

Predšolsko obdobje je čas temeljnega gibalnega razvoja, to pomeni, da se v tem obdobju 

postavijo osnove za kasnejša specializirana gibanja. Hkrati je v tem času otrok najbolj 

dovzeten za različne vplive iz okolja, ki pa, poleg na gibalno, vplivajo na vsa področja 

otrokovega razvoja, zato govorimo o celostnem razvoju. Ta vzgojitelju predstavlja nujnost 

celostnega načrtovanja, hkrati pa mu je izziv pri ugotavljanju posameznih vplivov. 

Celostnost razvoja se pojavlja tudi znotraj področij. Vse to prepletanje raziskovalcu 

narekuje previdnost pri posploševanju posameznih vplivov, določanju stopenj, postavljanju 

minimalnih standardov ipd. Raziskovalci so ugotovili, da je tudi struktura gibalnih 

sposobnosti predšolskega otroka specifična in se razlikuje od odraslih ljudi. Iste gibalne 

naloge, ki pri odraslem človeku merijo npr. koordinacijo, v najzgodnejšem obdobju merijo 

npr. ravnotežje. Izbira pravih nalog je zato ključna. Raziskovalci pa poudarjajo, da je 

ključna gibalna sposobnost ravnotežje, saj predstavlja sito za vsa nadaljnja gibanja. 

V diplomskem delu smo preučevali razlike v ravnotežju predšolskih otrok. Namen dela je 

bil ugotoviti, v čem se razlikuje izvedba ravnotežnih nalog med otroki, starimi eno in tri 

leta. V vzorec smo zajeli 60 otrok, vključenih v Vrtec Vrhnika. Od tega je bilo 30 otrok 

starih eno leto in 30 starih tri leta. V povezavi s hipotezami smo določili pet ravnotežnih 

nalog, ki smo jih oblikovali na podlagi literature in so primerne za predšolske otroke. 

Ugotavljali smo, ali pri ravnotežnih nalogah obstajajo statistično značilne razlike med 

otroki glede na starost. Podatke smo pridobili s pomočjo eksperimenta in jih analizirali s 

statističnim programom SPSS ter jih predstavili s pomočjo preglednic in interpretacije le-

teh. 

Prvo hipotezo, vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh 

kolesih mlajših otrok se od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja, smo 

potrdili. Ugotovili smo namreč, da se enoletni otroci še niso zmožni voziti s poganjalcem. 

Tudi drugo hipotezo, s katero smo ugotavljali razlike v času pri stoji na eni nogi, smo 

potrdili. Ugotovili smo, da enoletni otroci ne zadržijo noge v zraku niti pol sekunde, triletni 

otroci pa zadržijo nogo v povprečju 3,4 sekunde. Tretja hipoteza je bila izpeljana iz testa 

hoje po različno velikih podlagah, ki so bile enako oddaljene. Predpostavljali smo, da 
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mlajši otroci počasneje prehodijo označeno pot. Hipotezo smo zavrnili, saj se hoja po 

različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih, med mlajšimi in starejšimi otroki ni 

bistveno razlikovala. Četrto hipotezo, padci oziroma seskoki mlajših otrok se od starejših 

razlikujejo glede na način doskoka, smo potrdili, saj smo s preizkusom hi-kvadrat 

ugotovili, da se padci oziroma seskoki mlajših otrok od starejših statistično značilno 

razlikujejo v načinu doskoka. Tudi zadnjo, peto hipotezo, vrtenje mlajših otrok se od 

starejših razlikuje v številu obratov, smo potrdili, saj se vrtenje mlajših otrok od starejših 

statistično značilno razlikuje v številu obratov.  

Ugotovili smo, da merskih instrumentov za ravnotežje v predšolskem obdobju ne moremo 

nekritično prenašati znotraj različnih starostnih skupin. Poleg tega smo opazili, da rezultati 

pri tistih merskih instrumentih, ki jih lahko vzamemo tako za enoletnike kot triletnike, 

kažejo statistično značilne razlike med skupinama. V predšolskem obdobju so razlike med 

otroki tako velike, da je za načrtovanje in izvajanje gibalnih dejavnosti v starostnem 

obdobju od prvega do tretjega leta nujno izbrati drugačne metode dela. 

Ključne besede: predšolski otrok, ravnotežje, gibalni razvoj. 
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ABSTRACT 

Differences in balance in preschool children aged 1 and 3 years 

The main part of motor development happens in the preschool period. This means that this 

period provides the foundation for specialised movement later in life. However, children at 

that age are the most susceptible to various influences from the environment, which affect 

motor as well as other areas of development, hence the expression comprehensive 

development of the child. From the teacher's perspective, comprehensive development 

means comprehensive planning and a challenge of determining individual effects. But 

comprehensive development is also part of individual areas, meaning that such 

interconnectedness requires prudence when generalising individual influences, determining 

levels, setting minimal standards etc. Different researchers found that the structure of 

motor abilities in preschool children is specific and quite different from that of adults. The 

same motor task that is used to measure coordination in adults is used to measure balance 

in early childhood. The selection of the right tasks is thus key. According to researchers, 

the main motor ability is balance because it is a precondition for any type of further 

movement. 

The thesis explores the differences in balance in preschool children. The goal was to 

determine the differences in the way children aged 1 and 3 years perform balance tasks. 

The sample involved 60 children attending the Vrhnika Kindergarten; 30 of them were 

aged 1 year and 30 were aged 3 years. Taking the hypotheses as guidelines, we devised 

five balance tasks for preschool children on the basis of relevant literature. We explored 

whether there are any statistically significant differences between the two groups of 

children performing the tasks. The data was obtained through the experiment, analysed 

using the SPSS statistical software, presented with tables and interpreted. 

The first hypothesis was connected to the difference in the ability to stay balanced while 

driving a push-bike between older and younger children. The hypothesis was confirmed 

because children aged 1 are unable to drive a push-bike. The second hypothesis, which 

revolved around the difference in the time of one-legged standing position, was also 

confirmed. Children aged 1 cannot lift a leg and hold it for even half a second, while 3-

year-olds can hold one leg up for an average of 3.4 seconds. The third hypothesis was 
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developed from a walk test on surfaces of different sizes and set at equal distances. We 

assumed that it would take younger children longer to walk the marked path. The 

hypothesis was rejected because there were no significant differences between the two age 

groups. As for the fourth hypothesis, it stated that the way younger children land is 

different. The chi-squared test was performed to find a statistically significant difference 

between the way younger and older children land on the floor. The final hypothesis stated 

that younger children are able to perform less turns while spinning than older children. The 

number of turns performed by the children from both groups was statistically different. 

The findings show that balance-measuring instruments in the preschool period cannot be 

uncritically transposed from one age group to another. In addition, the results from the 

measuring instruments that can be used in both age groups show statistically significant 

differences between them. The differences between preschool children aged 1 and 3 years 

are so dramatic that different methods of work must be followed while planning and 

conducting motor activities. 

Key words: preschool child, balance, motor development. 
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1 UVOD 

Otrokov organizem je v predšolskem obdobju najbolj dovzeten za vplive iz okolja. 

Zgodnje otroštvo je zato obdobje temeljnega razvoja (Videmšek in Visinski, 2001). 

Videmšek in Pišot (2007) zagovarjata harmoničnost celostnega razvoja (telesnega, 

gibalnega, čustvenega, socialnega, kognitivnega), kar pomeni, da sprememba na enem 

področju vpliva na spremembe na vseh področjih. Zato lahko trdimo, da gibalni razvoj 

pomembno vpliva na razvoj otrokove osebnosti. 

Bregant (2015) trdi, da je večino tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, kasneje 

težje ali celo nemogoče nadoknaditi. Otroku mora zato vrtec vsakodnevno omogočiti 

pestrost različnih gibalnih dejavnosti, in sicer v prostoru in na prostem. Če gibanje 

opredelimo z definicijo B. Kremžar in Petelin (2001), ki trdita, da so vse človekove 

aktivnosti motorične, saj izhajajo iz telesa na tri načine, in sicer kot: ročna motorika, 

gibanje celega telesa in govor, potem je gibanje v predšolskem obdobju ključno za razvoj.  

Pistotnik (2003) raziskuje gibalni prostor preko latentnih dimenzij človeškega telesa, ki 

omogočajo kakovost premikanja. Gibalni prostor omejuje šest gibalnih in eno 

funkcionalno sposobnost. Med gibalne prištevamo koordinacijo, ravnotežje, moč, hitrost, 

preciznost in gibljivost, funkcionalna pa je vzdržljivost.  

Pišot in Videmšek (2004) trdita, da je ravnotežje ključna gibalna sposobnost in predstavlja 

sito za nadaljnje gibanje. Pistotnik (2003) ravnotežje opredeli kot sposobnost hitrega 

oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, 

kadar je le-ta porušen. Težišče človeka zaradi sile gravitacije nenehno niha, zaradi tega se 

morajo oblikovati ustrezni korektivni programi za ohranitev položaja. Pri ohranjanju 

ravnotežja imajo poleg centralnega ravnotežnega organa v notranjem ušesu pomembno 

vlogo tudi vid, tip, tetivni in mišični receptorji v obsklepnih strukturah.  

Videmšek in Visinski (2001) trdita, da je gibalni razvoj še posebno izrazit v prvih treh letih 

otrokovega življenja. Hkrati pa je za zgodnje otroštvo značilno, da je razvoj nekaterih 

gibalnih sposobnosti, npr. hitrosti in koordinacije, zelo intenziven, razvoj drugih, npr. 

ravnotežja, moči, gibljivosti in vzdržljivosti, pa počasnejši (Malina, Bouchard in Bar-Or, 

2004; Thomas in French, 1985, v Kološa, 2010). Na podlagi dejstev, da je razvoj 



- 2 - 

ravnotežja v prvih treh letih najhitrejši, nato se nekoliko upočasni (Videmšek in Pišot, 

2007), lahko sklepamo, da so med otroki, starimi eno in dve leti, večje razlike kot med 

otroki, starimi tri in štiri leta. Ravnotežje pa predstavlja sito in je zato načrtovanje 

nekaterih dejavnosti onemogočeno. 

V diplomskem delu smo preučevali razvoj ravnotežja, kot ključne gibalne sposobnosti, ki 

jo otrok razvija v predšolskem obdobju. Od ravnotežja je odvisna uspešnost premikanja po 

prostoru. To pa je močno prepleteno z vzgojiteljevim delom, saj stopnja razvitosti pogojuje 

številne oblike dela. Ker lahko vzgojitelj, skladno z Zakonom o vrtcih (1996), Belo knjigo 

in drugimi podzakonskimi akti poučuje v dveh starostnih obdobjih, in sicer v oddelkih 

prvega ali drugega starostnega obdobja ali pa v heterogenih oddelkih, ima v svojo skupino 

vključene različno stare otroke. 

V diplomskem delu preučujemo, ali se pri izbrani motorični sposobnosti pojavljajo tako 

pomembne razlike, da je nemogoče izvajati nekatere oblike dela v skupini otrok, starimi od 

enega do tri leta, in bi bilo zato v tej starosti smiselno spremeniti okvirje starostnih obdobij 

v okvirje stopnje gibalnega razvoja. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Gibalni razvoj otroka  

Gibalno dejavnost opredeljujemo kot eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju, 

saj je potreba po gibanju otrokova primarna potreba, in ko obvladuje svoje telo, občuti 

veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

Gibalni razvoj je proces, ki omogoča, da posameznik v svojem življenju prehaja na višjo 

raven razvoja gibalnih sposobnosti in s tem doseganja zahtevnejših gibalnih znanj. Seveda 

so le-ta v soodvisnosti in interakciji z okoljem (Pišot in Planinšec, 2005). 

Kosec (1974) trdi, da gibanje pospešuje rast in razvoj otroka. Obdobje od rojstva do vstopa 

v šolo najpogosteje imenujemo predšolsko obdobje, ki je obdobje temeljnega gibalnega 

razvoja. Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja predstavljajo podlago za kasnejše 

športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na razvoj in oblikovanje njegovih sposobnosti, 

lastnosti, zmožnosti in značilnosti. Zato otrokom budimo veselje do gibanja, kajti to je 

osnova za zdrav način življenja tudi v njihovi prihodnosti (Videmšek, Tomazini in 

Grojzdek, 2007). 

Otroško telo neprestano raste in se razvija, na kar pa v veliki meri vpliva prav gibanje. 

Gibalni razvoj je še posebej močan v prvih letih otrokovega življenja. Razvoj gibalnih 

funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če mu primanjkuje gibanja, lahko 

zaostane v gibalnem razvoju (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Razvoj poteka od 

naravnih oblik gibanja do celostnih in skladno zahtevnejših športnih dejavnosti (Videmšek 

idr., 2003). 

Za razumevanje telesnega in gibalnega razvoja predšolskega otroka je nujno, da lahko 

raziskujemo načine in vplive vadbe nanj. Telesni razvoj je dedno bolj pogojen kot gibalni. 

Za oba velja, da se odvijata v naprej določenih smereh oziroma fazah. Na telesni razvoj 

lahko delno vplivamo s prehrano in z gibanjem (Bregant, 2010).  
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Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in 

sicer na ravni fizikalnega ter socialnega okolja. Na vse dejavnike otrokovega razvoja (rast, 

zorenje, izkušnje) ne moremo vplivati. Najmočnejši vpliv naj bi imelo okolje, ki namreč 

omogoča ali onemogoča gibalne izkušnje. Spodbude, ki jih dobiva majhen otrok iz okolja, 

so senzorične, odzivi pa gibalni (Videmšek idr., 2003). 

Ress (2007, v Škof, 2007) pravi, da je gibalni razvoj proces, v katerem otrok/mladostnik 

pridobiva gibalne spretnosti in vzorce (gibalne veščine) ter razvija gibalne sposobnosti 

(moč, hitrost, ravnotežje itd.). Dinamika tega procesa, kot vseh drugih procesov, je rezultat 

medsebojnega vpliva dednosti in okolja in poteka v tesni povezavi s telesnim, kognitivnim, 

čustvenim in socialnim razvojem.  

Marjanovič Umek (2008) pravi, da so v predšolskem obdobju posamezna področja 

otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. 

Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega 

telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno 

ustvarjalnostjo v različnih situacijah. 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje 

in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje 

gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem 

otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo 

izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; z gibanjem otrok razvija 

občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas. Gibalni razvoj je v razvoju človekovih 

funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik 

gibanja do zelo celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti, v interakciji med 

zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju 

otrok pridobiva raznovrstne izkušnje, zlasti z igro (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gallahue in Ozmun (2006, v Zajec, Videmšek, Štihec in Šimunič, 2010) menita, da 

spremembe na enem področju vplivajo na spremembe na vseh drugih. Menita tudi, da 

razvoj ni kontinuiran, pač pa poteka v značilnih stopnjah, ki se pojavljajo v približno 

enakih starostnih obdobjih. Razvoj je v prvih treh letih življenja najhitrejši, nato pa je 
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njegova intenzivnost nekoliko zmanjšana, vendar še vedno intenzivna do adolescence, ko 

se nekoliko upočasni, vendar poteka tudi v odraslem obdobju.  

»Gibalni (motorični) razvoj je sestavni del in pomemben člen razvoj človeka. Je aktivna 

posledica razvojnih sprememb, zlasti razvoja živčnega (motoričnega) sistema.« (Kukolj, 

2005, v Škof, 2007) 

»Gibalni razvoj je proces, ki se kaže predvsem v spremembah gibalnega obnašanja 

(oblikah gibanja in gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja. 

Otrokovo gibanje je v osnovi razvito na intaktnem živčnem sistemu, kar je pogoj za 

obsežno senzomotorično izpopolnjevanje. Osnovni gibalni vzorci imajo genetsko podlago 

in so osnova učenja in nadaljnjega razvoja. Pridobivamo jih z izkušnjami, jih utrjujemo in 

izpopolnjujemo. Osnovni gibalni vzorci so tisti veliki gibalni mejniki, ki razvijejo naravno 

zaporedje dogajanj v življenju posameznika, so zanj značilni in predstavljajo preprosta, 

naravna, namerna gibanja, kot so dvig glave, kobacanje, plazenje, hoja, tek, met, udarec, 

skok …  

Za boljše razumevanje in predstavo o gibalnem razvoju so nam v pomoč osnovna načela 

gibalnega razvoja. 

Načelo vzajemnega delovanja 

Gibalni organi v telesu so parni, med razvojem pa se vzpostavi urejen odnos med obema 

stranema telesa. Pogoj je harmonično delovanje mišic upogibalk in iztegovalk. Tekoča 

menjava v prevladi delovanja upogibalk in iztegovalk je potrebna za vzpostavitev 

urejenega giba in se pridobi z vajo, omogoča pa somerno gibanje obeh strani telesa.  

Gibalne razvojne stopnje  

Strokovnjaki poudarjajo, da imajo gibalne stopnje svoje zaporedje. Razvoj človekovega 

gibanja temelji na razvoju nevroloških funkcij in sposobnosti. Poteka po vnaprej 

določenem razvojnem vrstnem redu. Odvisen je od zrelosti živčevja, kosti in mišic, 

sprememb razmerij v telesu in od urjenja skladnosti delovanja različnih mišičnih skupin.  
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Načelo nepovratnosti  

Odklon od načela vrstnega reda lahko vodi do zamenjave posameznih stopenj, kar lahko 

pusti posledice v razvoju gibanja. Če izostane le manjši delček razvojne stopnje, ga je 

mogoče nadomestiti. Pri večjem izpadu pa pride do upočasnjenega razvoja ali do pojava 

patoloških gibalnih vzorcev.  

Razvojne smeri 

Motorični razvoj poteka v točno določeni smeri. Nadzor mišic blizu trupa se razvije prej 

kot nadzor oddaljenih mišic. Koordinacija prstov in nog se razvije še veliko pozneje in 

predstavlja zadnji člen v razvojni verigi.  

Funkcionalna nesomernost 

Integracija telesnih polovic je predpogoj za unilateralnost. Občutenje tega mora biti tako 

integrirano, da nastane občutek skupnega pripadanja. Šele zavedanje obeh strani telesa in 

njune različnosti dopušča razvoj prevlade ene strani telesa. Z razvojem simetrije in križanja 

telesne središčnice se razvije tudi ročna dominantnost – lateralizacija, ki temelji na obeh 

možganskih poloblah. Če je telesna somernost urejena, lahko otroci vadijo s svojo 

prednostno stranjo.  

Motorični in senzomotorični razvoj 

Gibalni razvoj poteka v določenem vrstnem redu in je usmerjen k pridobivanju in 

izpopolnjevanju gibalnega vedenja.  

Osnovne paradigme gibalnega razvoja 

(i) Gibalni razvoj poteka od glave navzdol in od središča telesa navzven – cefalokavdalna 

smer. 

(ii) Gibalni razvoj poteka od množičnih nediferenciranih do samodejnih, specifičnih 

hotenih gibov in gibalnega nadzora.  
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(iii) Gibalna funkcija vpliva na telesno zgradbo, kar pomeni, da uporaba ali dejavnost 

organa določa njegovo fizično rast.  

(iv) Med posameznimi otroki obstaja velika raznolikost glede starosti, v kateri so se 

pojavili razvojni mejniki.« (Škof, 2007) 

Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se neprestano izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Že v prvih dveh letih 

otrok doseže stopnjo, ki je ni sposobno doseči nobeno drugo bitje – začne se gibati v 

pokončnem položaju (Videmšek in Visinski, 2001). 

»Obdobje od rojstva do odraslosti biologi običajno razdelijo v štiri razvojna obdobja. 

Vsako ima svoje časovne okvire in specifične značilnosti. Ločijo: 

1. Obdobje dojenčka in malčka obsega približno prvi dve leti in pol življenja oziroma 

do končanega prodora mlečnega zobovja. Prepoznavno je po zelo hitri telesni rasti. 

2. Zgodnje otroštvo traja od približno 2 let in pol do zaključka predšolskega obdobja; 

do 6 let ali do prodora prvega stalnega zoba. V zgodnjem obdobju otroštva se rast 

zelo umiri. To je obdobje zelo hitrega razvoja živčnega sistema in osnovnih 

gibalnih spretnosti. 

3. Srednje/pozno otroštvo je obdobje nižjih razredov osnovne šole; do 10. leta za 

dekleta in do 12. leta za fante. To je obdobje relativno stabilne in umirjene rasti in 

obdobje, ko se pojavijo prvi znaki spolne diferenciacije. 

4. Mladostništvo (adolescenca) je razvojno obdobje, ki traja pri dekletih od desetega 

do šestnajstega leta, pri fantih pa od 12. do 18. leta. V tem obdobju pride do 

polnega razvoja telesnih sistemov tako v strukturnem, kot v funkcionalnem 

pomenu.« (Tomazo-Ravnik, 1999, v Škof, 2007, str. 138) 

V začetnih fazah človekovega gibanja je bila postavljena klasična delitev, ki je nastala na 

osnovi empiričnih spoznanj. Po tej delitvi so bile štiri motorične sposobnosti: moč, hitrost, 

spretnost in vzdržljivost. Ko so v novejšem obdobju nastajali vse boljši športni rezultati, je 

tudi znanstvena metoda napredovala. Tako je na osnovi znanstvenih spoznanj nastala 

nonometrična delitev motoričnih sposobnosti, ki temelji na objektivnih rezultatih, merijo 

pa se s preverljivimi merskimi instrumenti (Pistotnik, 2003). 
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Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje je ena od 

pomembnih otrokovih potreb, saj preko gibanja spoznava okolico in samega sebe, kar pa je 

pomembno za napredek duševnega razvoja. Razvoj gibanja se odraža v večji telesni moči, 

hitrosti, ravnotežju ter usklajenosti, gibljivosti in natančnosti gibov, pa tudi v vzdržljivosti 

(Nemec in Krajnc, 2011). 

2.1.1 Stopnje gibalnega razvoja 

Gibalnih stopenj ne moremo preskakovati, saj potekajo po zaporedju. Razvoj človekovega 

gibanja poteka po vnaprej določenem razvojnem vrstnem redu, zaporedje pa je hierarhično. 

Vsak razvojni napredek je odvisen od razvojne stopnje prejšnjega. Otrok podeduje 

nekatere prirojene gibalne vedenjske vzorce, toda razvoj gibalne učinkovitosti je odvisen 

tudi od individualnih izkušenj (Škof, 2007). 

Gibalni razvoj človeka ločimo v več faz, znotraj katerih obstajajo različne stopnje. 

Gallahue in Ozmun (1998, v Škof, 2007) na osnovi spremljanja gibalnega obnašanja otrok 

v različnih starostnih obdobjih (in manj na osnovi eksplicitnih bioloških kazalcev) ločita 

naslednje stopnje: 

‒ refleksno gibalno stopnjo (do 1. leta starosti); 

‒ stopnja vkodiranja (zbiranja) informacij (traja od prenatalnega obdobja do 4. 

meseca), 

‒ stopnja dekodiranja (procesiranja) informacij (traja od 4. meseca do 1. leta) 

(Cemič, 1997); 

‒ začetno zavestno gibalno (rudimentarno) stopnjo (približno od 1. do 2. leta 

starosti): 

‒ stopnja inhibicije refleksov (od rojstva do 1. leta), 

‒ predkontrolna stopnja (od 1. do 2. leta) (Cemič, 1997); 

‒ temeljno gibalno stopnjo (od 2. do 7. leta starosti): 

‒ začetna stopnja (od 2. do 3. leta), 

‒ osnovna stopnja (od 4. do 5. leta), 

‒ zrela stopnja (od 6. do 7. leta) (Cemič, 1997); 

‒ stopnjo specializacije gibanja (od 7. leta naprej): 

‒ splošna stopnja (od 7. do 10. leta), 

‒ specifična stopnja (od 11. do 13. leta), 
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‒ specializirana stopnja (od 14. leta naprej) (Cemič, 1997).  

»Prvi gibi novorojenca so nekoordinirani, brezciljni, refleksni. Kasneje, z razvojem 

možganske skorje, refleksi postopno inhibirajo in zavestna kontrola gibanja postaja vse 

pomembnejša, kar omogoča, da postaja gibanje simetrično usmerjeno k cilju. Obdobje 

prvih treh let življenja je obdobje postopnega vzpostavljanja zavestnega nadzora gibanja. 

Gre za vzpostavljanje nadzora nad telesom in kasneje gibanjem: od dvigovanja glave, 

prijemanja predmetov, opiranja na roke, plazenja, gibanja po štirih do pokončnega položaja 

in prvih korakov približno pri enem letu. Po prvem letu starosti pride do pospešenega 

razvoja kognitivnih sposobnosti, s tem pa tudi do napredka v njegovi kontroli gibanja – 

zelo se izboljša njegovo ravnotežje in pospeši razvoj različnih enostavnejših gibalnih 

vzorcev (npr. hoja in kasneje tek). Po približno drugem letu življenja se začne obdobje 

aktivnega vključevanja v različna gibanja ter izkoriščanja in eksperimentiranja v gibanju 

lastnega telesa. Otroci sami ali v stiku z okoljem odkrivajo in razvijajo številne gibalne 

spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Z dejavnostjo 

postaja njihovo ravnotežje vse boljše, prav tako pa postaja njihovo gibanje vse bolj 

koordinirano in ritmično. Pri 3 do 4 letih običajno obvladajo serijo gibalnih vzorcev – 

zlasti naravnih gibanj: tek, skok, metanje predmeta, lovljenje žoge. Lahko stojijo in se 

gibljejo po eni nogi. Proti koncu tega obdobja postaja njihovo gibanje tudi mehansko 

učinkovitejše, še bolj ritmično in koordinirano. Ob koncu tega obdobja so naprednejši 

otroci že sposobni izvajati različna manj zahtevna sestavljena gibanja – obvladajo 

enostavne gibalne spretnosti* (teniški udarci, smučanje, osnove borilnih veščin, skoki, 

meti). Seveda pa je širina njihovih gibalnih spretnosti odvisna od možnosti in priložnosti 

izvajanja in učenja gibalnih nalog. Nedvomno je za razvoj gibalnih vzorcev in spretnosti še 

kako pomembno stimulativno okolje družine in ožjega bivalnega okolja otroka. *Gibalne 

spretnosti predstavljajo specifično uporabo gibalnih vzorcev in njihove kombinacije. So 

višja raven združevanja motoričnih in senzoričnih sistemov. V gibalni spretnosti je 

poudarjena natančnost, sila in moč pa sta omejeni, medtem ko je v temeljnem gibalnem 

vzorcu poudarjeno zgolj gibanje, natančnost pa je omejena. Zato je usvojitev in pridobitev 

gibalnih vzorcev in spretnosti osrednjega pomena za celoten gibalni razvoj, tudi razvoj 

športnih gibalnih sposobnosti.« (Škof, 2007, str. 200–201) 

Škof (2007) pravi, da otroci v zgodnjem otroškem obdobju (starosti do štirih let) niso 

zainteresirani za tekmovanje in primerjavo z drugimi. Po njegovem mnenju so v fazi t. i. 
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avtonomne kompetence. V tem obdobju so usmerjeni v obvladovanje svoje okolice in 

preverjanje samih sebe. Pomembno jim je, da se naučijo voziti tricikel, uloviti žogo, da 

sami splezajo na gugalnico itd., pri čemer jih niti malo ne skrbi, če drugi otroci to delajo 

bolje in hitreje. Ne primerjajo se z drugimi, koristijo lastne referenčne standarde, 

tekmovanje ni v njihovem interesu.  

2.2 Gibalne sposobnosti 

Matejek in Planinšec (2010) poudarjata, da se v zadnjem času v strokovnih krogih 

uveljavljajo trije termini: gibalna dejavnost (Physical Activity), športna dejavnost (Sport 

Activity) in gibalne sposobnosti (Physical Fitness), pri čemer se velikokrat celo enačijo. 

Zato je vsekakor smiselno najprej razjasniti in opredeliti vse pojme. Gibalno dejavnost 

opredeljujeta kot dejavnost, ki je rezultat dela skeletnih mišic, kjer je končna poraba 

energije večja kot v mirovanju, medtem ko je športna dejavnost podkategorija gibalne 

dejavnosti in so jo interpretirali kot gibalno dejavnost, ki je načrtovano, strukturirano in 

ponavljajoče se delo telesa z namenom izboljšati ali ohraniti enega ali več parametrov 

telesne pripravljenosti (Caspersen, Powell in Christiansen, 1985; Bouchard in Shepard, 

1994). Matejek in Planinšec (2010) tudi poudarjata, da so bile omenjene opredelitve 

sprejete v strokovnih krogih in so jo podprli številni strokovnjaki (Cavill, Biddle in Sallis, 

2001). Tudi Pate idr. (1995, v Matejek in Planinšec, 2010) so kot glavne razlike med 

gibalno in športno dejavnostjo navedli, da je športna dejavnost načrtovana, strukturirana in 

namenjena izboljšanju enega ali več delov telesne kondicije, medtem ko za gibalno 

dejavnost velja, da je to bolj splošen termin, ki se nanaša tudi na nenačrtovano in spontano 

mišično gibanje, ki porablja energijo (Starc in Sila, 2006). Bouchard in Shepard (1994, v 

Matejek, Planinšec) sta opredelila gibalne sposobnosti kot sklop sposobnosti, ki jih ljudje 

imamo in razvijamo ter so povezane s sposobnostjo izvajanja gibalnih aktivnosti, pri čemer 

ločita sposobnosti, vezane na zdravje, ki vključujejo morfološke, mišične, gibalne, srčno-

dihalne in metabolične komponente ter srčno-dihalne sposobnosti, to je sposobnost 

dihalnega in srčno-žilnega sistema, da mišice med gibalno aktivnostjo preskrbi s kisikom. 

Magill (1998, v Matejek in Planinšec, 2010) ugotavlja, da so gibalne sposobnosti 

organizirane na različnih ravneh. Naslanja se na ugotovitve Fleishmana (1972), ki govorijo 

o obstoju dveh kategorij gibalnih sposobnosti: prve so perceptivno-gibalne sposobnosti, 

druge pa sposobnosti, ki se nanašajo na zmogljivost telesa. V skupino perceptivno-gibalnih 



- 11 - 

sposobnosti sodijo: koordinacija gibanja, nadzor natančnosti, izbira odgovora, odzivni čas, 

koordinacija gibanja rok, nadzor hitrosti in smeri gibanja, ročne spretnosti, spretnost 

prstov, natančost gibanja z rokami, hitrost zapestja in prstov ter ciljanje. V skupino 

sposobnosti, ki opredeljujejo zmogljivost telesa, sodijo statična moč, dinamična moč 

(repetitivna moč), eksplozivna moč, moč trupa, dosežena gibljivost, dinamična gibljivost, 

koordinacija gibanja celega telesa, ravnotežje celega teles in vzdržljivost. Magill je dodal 

še naslednje sposobnosti: statično ravnotežje, dinamično ravnotežje, koordinacija gibanja 

oko-roka in koordinacija gibanja oko-noga. 

Nekatere gibalne sposobnosti se lahko dvignejo na najvišjo raven prej, nekatere nekoliko 

pozneje. Za zgodnje otroštvo je značilno, da se nekatere gibalne sposobnosti, npr. hitrost in 

koordinacija, razvijejo zelo intenzivno, nekatere, npr.: ravnotežje, moč, gibljivost in 

vzdržljivost, pa manj intenzivno. Do razlik prihaja, ker ima vsak posameznik svoj tempo 

razvoja, ki ga določa »biološka ura« (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot, 

2007). 

2.3 Motorične sposobnosti 

Pistotnik (1999) opisuje gibalne/motorične sposobnosti (angl. Motor (biomotor) abilities) 

kot sposobnosti, ki človeku omogočajo gibalno izraznost pri dnevnih opravilih, delu ali pri 

športu. 

Najpomembnejše gibalne sposobnosti (Škof, 2010; Videmšek idr., 2003) so: mišična moč, 

gibljivost, koordinacija, ravnotežje, hitrost/agilnost ter srčno-žilna (aerobna) in mišična 

(anaerobna) vzdržljivost. 

Pistotnik, Pinter in Dolenec (2002) pravijo, da imata visoko stopnjo prirojenosti ravnotežje 

in hitrost, srednjo natančnost in koordinacija ter nizko moč in gibljivost. 

2.4 Ravnotežje  

V nadaljevanju predstavljamo definicije ravnotežja različnih avtorjev. 
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Rajtmajer (1991) opisuje ravnotežje kot sposobnost človeka, ki mu omogoča, da kljub sili 

gravitacije ohrani stabilen položaj.  

Pistotnik (2011) opredeljuje ravnotežje kot sposobnost hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih, tj. dopolnilnih oz. nadomestnih gibov, ki so potrebni za vračanje telesa v 

ravnotežnostni položaj, kadar je le-ta porušen. Vložena sila, ki je za to potrebna, mora biti 

sorazmerna sili, ki izzove odklone telesa v stabilnem položaju, drugače se ravnotežni 

položaj poruši v nasprotno stran. 

Cemič in Zajec (2011) pravita, da je ravnotežje sposobnost uravnavanja položaja telesa 

proti delovanju zemeljske privlačnosti in drugih zunanjih sil, pri tem pa je telo stabilno v 

premikajočem stanju ali na mestu. 

Šarabon (2007c, v Škof, 2010) pravi, da je ravnotežje sposobnost zaznavanja položaja, 

drže in gibanja posameznih delov telesa v prostoru in času. Temelji na kontinuiranem 

dotoku senzoričnih informacij iz perifernih receptorjev v centralni živčni sistem. Gre za 

kompleksno sodelovanje različnih senzoričnih sistemov (kožni, mišični, kitni, sklepni 

receptorji, organ za vid, ravnotežni organ), na podlagi katerih se oblikujejo motorični 

odgovori za vzdrževanje oziroma vzpostavljanje ravnotežja. 

Cemič in Zajec (2011) pravita, da si ravnotežje razvijamo ob hoji na različnih podlagah, ki 

je sposobnost za uravnavanje želenega položaja telesa v mirovanju in gibanju ter deluje 

konstantno. 

Poznamo dve vrsti ravnotežja, in sicer statično in dinamično. Statično ravnotežje nam 

omogoča, da lahko neki položaj zadržimo v mirovanju, dinamično ravnotežje pa nam 

omogoča, da lahko svoje ravnotežje obdržimo v času gibanja (Rajtmajer, 1991). 

»V razvojnem smislu obstaja najprej težnja po obvladovanju statičnega ravnotežja, nato 

dinamičnega. Anatomsko-fiziološka osnova za vzdrževanje ravnotežja (Cemič in Gregorc, 

2014): 

‒ vestibularni aparat, 

‒ vratni in drugi proprioceptorji, 

‒ vid (vidne informacije) in drugi eksteroreceptorji (taktilni), 
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‒ živčni sistem (vestibularna jedra v možganskem deblu in mali možgani), 

‒ motorično reagiranje (krčenje mišic).«  

Pri otrocih do petega in šestega leta je sposobnost ravnotežja relativno slabo razvita. Zato 

je pomembno, da v otrokove dejavnosti vključimo veliko gibalnih nalog, ki pospešujejo 

razvoj ravnotežnega senzornega področja. Mednje spadajo vaje, kot so hoja po črti, stanje 

na eni nogi, hoja po ozki gredi in po klinih lestve itd. (Rajtmajer, 1991). 

Kasneje lahko prej naštetim oblikam elementarnih vaj dodajamo še vaje t. i. 

»problemskega« značaja. Mednje spadajo vaje, kot so prestopanje ovir pri hoji po ozki 

gredi, hoja otroka po klinih lestve bočno ali pa nazaj z obratom na klinih, hoja po poševni 

lestvi, lovljenje ravnotežja na klopci za ravnotežje. Med te vaje sodijo tudi vožnja s 

kolesom, s skirojem, kotalkanje, drsanje, smučanje ipd. (Rajtmajer, 1991). 

Na podlagi raziskav in kritičnega vrednotenja trenutno dostopne literature o otrokovem 

gibalnem in hkrati celostnem razvoju želimo raziskati, ali se pri ravnotežju pojavljajo tako 

pomembne razlike, da je nemogoče izvajati nekatere oblike dela v skupini otrok, starimi od 

enega do tretjega leta starosti, in bi bilo zato v tej starosti smiselno spremeniti okvirje 

starostnih obdobij v okvirje stopnje gibalnega razvoja. 
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3 CILJI 

V sladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili cilj raziskave: 

‒ Ugotoviti, v čem se razlikuje izvedba ravnotežnih nalog pri otrocih, starih eno in tri 

leta.  

4 HIPOTEZE 

Skladno s predmetom in problemom diplomskega dela smo si zastavili raziskovalne 

hipoteze. 

‒ Vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesi 

mlajših otrok se od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja. 

‒ Stoja na eni nogi mlajših otrok se od starejših razlikuje v času stoje. 

‒ Hoja po različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih – pri tem se mlajši 

otroci od starejših razlikujejo v času ustrezno prehojenih oznak. 

‒ Padci oziroma seskoki mlajših otrok se od starejših razlikujejo v višini odskoka. 

‒ Vrtenje mlajših otrok se od starejših razlikuje v številu obratov. 
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5 METODE DELA 

5.1 Raziskovalna metoda 

Uporabili bomo (Gotar, 2014) kavzalno eksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja, ker smo rezultate pridobivali s pomočjo eksperimenta, s katerim smo 

ugotavljali razlike v izvedbi enakih ravnotežnostnih nalog med otroki dveh starostnih 

skupin.  

5.2 Vzorec 

Vzorec je priložnostni. Vanj smo zajeli šestdeset otrok, od tega polovico starih eno leto in 

polovico starih tri leta. Ravnotežnostne naloge smo izvedli v mesecu januarju, vsi otroci, ki 

so bili zajeti v vzorec, obiskujejo Vrtec Vrhnika.  

5.3 Spremenljivke 

Spremenljivke predstavljajo ravnotežnostne naloge, ki smo jih izbrali. Izhajali smo iz 

diplomske naloge Teje Sušnik (2013), in sicer: 

‒ vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesi,  

‒ stoja na eni nogi,  

‒ hoja po različno velikih podlagah,  

‒ seskoki in  

‒ vrtenje. 

5.3.1 Ravnotežnostne naloge oz. metodične enote za razvoj ravnotežja 

5.3.1.1 Vožnja s poganjalcem na dveh kolesih 

Otrok se je sam ali s pomočjo odraslega usedel na poganjalec z dvema kolesoma. Klanec je 

predstavljala deska, dolga 2,5 metra in je bila dvignjena od tal. Otrok se je spustil po 

klancu navzdol, dvignil obe nogi in pri tem lovil ravnotežje. V tem položaju je vztrajal čim 

dlje časa. Merilec je beležil čas, ko je otrok dvignil obe nogi, in ustavil merjenje časa, ko je 

merjenec (otrok) stopil na eno ali obe nogi. 
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Vsako meritev smo izvedli dvakrat. Upošteval se je boljši rezultat. 

  

Slika 1: Prikaz vožnje s poganjalcem 

triletnega otroka. 

Slika 2: Prikaz vožnje s poganjalcem 

enoletnega otroka. 

5.3.1.2 Stoja na eni nogi 

Otrok se je postavil v prostor in stopil na poljubno nogo, drugo pa dvignil od tal. Nogo, ki 

jo je otrok dvignil, je poskušal čim dlje zadržati v zraku, pri čemer je lovil ravnotežje. 

Otrok se z rokami ni smel nikogar dotikati, tudi noge ni smel držati ali prislanjati k telesu. 

Merilec je s štoparico meril otrokov čas, ko je bila noga dvignjena od tal in meritev zapisal 

v preglednico.  
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Slika 3: Prikaz stoje na eni nogi pri 

enoletnem otroku 

Slika 4: Prikaz stoje na eni nogi pri 

triletnem otroku 

5.3.1.3 Hoja po različno velikih podlagah 

Otrok je imel v prostoru razporejenih deset različno velikih podlag (20 x 20 cm, 15 x 15 

cm, 10 x 10 cm), ki so bile med seboj enako oddaljene, in sicer 15 cm. Otrok se je postavil 

za črto, ki je bila postavljena pred podlagami in na znak merilca prehodil vse podlage, tako 

kot so bile na tleh razporejene. Slediti je moral podlagam; če je katero izpustil, je moral 

nalogo ponovno izvesti, ker so imeli vsi otroci možnost opraviti nalogo pod enakimi 

pogoji. Merilec je meril čas od začetka do konca pravilno prehojene poti. 
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Slika 5: Prikaz hoje po različnih 

podlagah pri enoletnem otroku 

Slika 6: Prikaz hoje po različnih 

podlagah pri triletnem otroku 

5.3.1.4 Padci oz. seskoki 

Otrok je imel v prostoru pripravljen letvenik in pod njem blazino. Otrok je odšel do 

letvenika, pri čemer si je sam izbral višino prečke, s katere je izvedel seskok z letvenika na 

mehko podlago. Otrok si je izbral prečko, s katere si je upal doskočiti na blazino. Merilec 

si je zapisoval, s katere prečke je otrok seskočil in kako je doskočil. Doskok je opazoval in 

ga uvrstil v določeno kategorijo, in sicer, ali ni doskočil, ampak je sestopil, kar predstavlja 

številko nič; je doskočil na kolena, kar predstavlja številko ena; na noge, kar predstavlja 

številko dve; na zadnjico, kar pa predstavlja številko tri. 
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Slika 7: Prikaz padca oz. seskoka pri 

enoletnem otroku 

Slika 8: Prikaz padca oz. seskoka pri 

triletnem otroku 
 

5.3.1.5 Vrtenje 

V prostoru je imel otrok pripravljen kvadrat v velikosti 1,5 metra x 1,5 metra. Otrok se je 

postavil v kvadrat, v katerem je izvedel vrtenje okrog svoje osi. Za vrtenje je imel na voljo 

10 sekund. Merilec je štel obrate, ki jih otrok izvedel v 10 sekundah. 

  

Slika 9: Prikaz vrtenja enoletnega 

otroka pri enoletnem otroku 

Slika 10: Prikaz vrtenja enoletnega 

otroka triletnega otroka 
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5.4 Način zbiranja podatkov 

Podatke smo pridobili z izvedbo petih metodičnih enot, ki jih je preizkusilo trideset otrok, 

starih eno leto in trideset otrok, starih tri leta. Med izvajanjem gibalne aktivnosti smo 

podatke zapisovali v preglednico. Dovoljenja staršev za izvajanje petih metodičnih enot 

smo pridobili z izjavo o strinjanju, da je njihov otrok lahko vključen v izvajanje 

ravnotežnostnih nalog. Prav tako smo pridobili dovoljenje staršev za fotografiranje otroka 

pri ravnotežnih nalogah. 

5.5 Obdelava podatkov 

Zbrane podatke smo vnesli v zbirni karton na podlagi opazovanja otrok pri izvajanju 

ravnotežnostnih nalog. Zagotovili smo optimalne pogoje za izvajanje nalog in objektivnost, 

zanesljivost in preverljivost pridobljenih podatkov. Za statistično obdelavo smo uporabili 

program SPSS (Statistical Package for The Social Sciences), v katerega smo vpisali tabele. 

Grafe smo izrisali v programu Microsoft Office Excel. Podatke smo med seboj primerjali 

(primerjava med prvo in drugo starostno stopnjo) in jih analizirali. Pri ugotavljanju razlik 

med starostnima skupinama smo uporabili hi-kvadrat, kontingenčne tabele in t-test.  

Statistično značilnost smo primerjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p = 0,05). Podatke o 

vsaki otrokovi aktivnosti smo primerjali in ugotavljali, v čem se razlikuje dejavnost pri 

otrocih, starih eno leto in tri leta; s tem smo potrdili ali ovrgli hipotezo. 
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6 REZULTATI 

Rezultate predstavljamo s pomočjo tabel. Razdelili smo jih na dva dela. V prvem delu 

predstavljamo splošne rezultate, v drugem pa rezultate po hipotezah. 

6.1 Splošni rezultati 

Preglednica 1: Rezultati enoletnih otrok pri ravnotežnih nalogah 

Otrok 

Starost 

otroka 

(meseci) 

Vožnja s 

poganjalcem (s) 

Stoja na 

eni nogi 

(s) 

Hoja (s) 

Seskoki 

(št. 

prečke/ 

seskok*) 

Vrtenje 

(št. 

obratov) 

1 20 0 0,5 20 1/0 3 

2 18 0 0 4,6 2/0 1 

3 16 0 0 0 0/0 0 

4 18 0 0 0 1/0 1 

5 16 0 0 0 2/0 1 

6 23 0 0 4,3 2/0 3 

7 23 0 0 16,7 1/0 1 

8 19 0 0 12,3 0/0 1 

9 14 0 0 0 0/0 0 

10 19 0 0 10,9 3/0 0 

11 18 0 0 19,5 2/0 0 

12 23 0 0 7,9 1/0 0 

13 19 0 0 14,1 1/0 0 

14 19 0 0 17,3 2/0 2 

15 20 0 0,5 12,3 1/1 0 

16 20 0 1 0 1/0 7 

17 17 0 0 0 0/0 0 

18 16 0 0 0 0/0 0 

19 18 0 0 0 1/0 0 

20 21 0 0,1 8,9 1/1 5 

21 23 0 0 12,4 2/1 2 
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22 21 0 0 19,7 1/1 1 

23 23 0 0 24,6 2/3 1 

24 16 0 0 6,8 3/3 1 

25 23 0 0 22,7 1/0 1 

26 20 0 0 7,7 1/0 1 

27 17 0 0 0 0/0 0 

28 23 0 0 6,9 1/0 0 

29 18 0 0,6 0 2/0 5 

30 23 0 0 0 3/0 8 

*Seskok s prečke, ne doskoči, ampak stopi dol = 0, doskok na noge = 1, na kolena = 2 in 

na zadnjico = 3. 

Iz Preglednice 1 je razvidno da so bili otroci, zajeti v merjenje, stari med 14 in 23 meseci, 

povprečna starost je bila 18 mesecev. Razberemo lahko, da ima pet otrok rezultat 0, ki je 

posledica dejstva, da otroci še niso shodili ali pa so nedavno tega. Pri vsaki ravnotežnostni 

nalogi smo beležili rezultate, ki jih bomo podrobneje, po ravnotežnostnih nalogah 

predstavili v nadaljevanju, in sicer po hipotezah.  

Preglednica 2: Rezultati triletnih otrok pri ravnotežnih nalogah 

Otrok 

Starost 

otroka (leto, 

mesec/mesecev) 

Vožnja s 

poganjalcem 

(s) 

Stoja na 

eni nogi 

(s) 

Hoja (s) 

Seskoki 

(št. 

prečke/ 

seskok*) 

Vrtenje 

(št. 

obratov) 

1 3,11/ 47 3,5 3,2 6,5 4/2 5 

2 3,6/42 0 3,1 6,3 2/3 5 

3 3,2/38 0 2,4 7,5 3/1 5 

4 3,11/47 3,2 4,7 7,3 3/3 9 

5 3,2/38 1,8 2,4 6,3 2/1 6 

6 3,2/38 2,7 1,3 4,1 2/1 6 

7 3,4/40 2,4 3,3 5,2 3/3 6 

8 3,4/40 0 2,4 4,5 3/3 10 

9 3,10/46 1,5 5,5 5,3 3/3 6 

10 3,0/36 1,2 4,3 6,7 2/1 5 
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11 3,10/46 1,9 5,9 5,1 4/1 6 

12 3,11/47 3,8 2,9 8,1 4/1 7 

13 3,10/46 2,1 6,1 9,1 3/3 10 

14 3, 11/47 4,2 2,3 7,9 2/3 7 

15 3,10/46 5,3 6,2 9 3/1 11 

16 3, 2/38 1,5 2,7 7,4 3/1 5 

17 3, 10/ 46 0 2,6 7,1 3/1 5 

18 3, 5/41 1,5 5,2 4,5 3/1 4 

19 3,0/36 2,9 1,4 6,2 2/1 7 

20 3, 4/40 2,1 1,6 6,1 2/1 4 

21 3, 0/36 2,1 2,1 3,6 2/1 4 

22 3, 5/41 2,7 3,4 5,9 3/3 7 

23 3, 4/40 4,5 3,4 4,9 3/1 6 

24 3, 10/ 46 1,2 2,5 4,7 2/3 6 

25 3, 11/47 6,9 6,1 6,4 2/1 6 

26 3, 10/46 2,5 4,6 4,6 2/1 6 

27 3, 11/47 3,6 1,4 5 3/1 3 

28 3, 8/44 4,4 4,4 5,3 3/1 8 

29 3, 10/46 1,7 1,8 8 1/1 4 

30 3, 9/45 3,6 3,9 6,7 2/1 5 

*Seskok s prečke, ne doskoči, ampak stopi dol = 0, doskok na noge = 1, na kolena = 2 in 

na zadnjico = 3. 

Otroci, ki so bili vključeni v meritve, so bili v povprečju stari 43 mesecev, kar je 3 leta in 7 

mesecev. Iz preglednice 2 je razvidno, da so triletni otroci dosegali boljše rezultate kot 

enoletni. Rezultate bomo podrobneje predstavili po gibalnih nalogah oziroma hipotezah. 
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Preglednica 3: Načini doskokov vseh otrok, ne glede na višino prečke. 

Način doskoka F % 

Sestopi 24 40,0 

Doskoči na noge 24 40,0 

Doskoči na koleno 1 1,7 

Pade na zadnjico 11 18,3 

Skupaj 60 100,0 

Legenda: frekvenčna porazdelitev načinov doskokov vseh otrok, starih ena in tri leta. 

Od 60 otrok, ki so sodelovali v naši raziskavi, je pri načinu doskoka ne glede na višino 

prečke 24 otrok ali 4 0% naredilo sestop in doskočilo na noge, en ali 1,7 % je doskočil na 

koleno, 11 ali 18,3 % jih je padlo na zadnjico. 

Preglednica 4: Število vrtenj okoli svoje osi vseh otrok, ne glede na starost. 

Število vrtenj F % 

0 12 20,0 

1 10 16,7 

2 2 3,3 

3 3 5,0 

4 4 6,7 

5 9 15,0 

6 9 15,0 

7 5 8,3 

8 2 3,3 

9 1 1,7 

10 2 3,3 

11 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 

Legenda: frekvenčna porazdelitev števila vrtenj okoli svoje osi vseh otrok, starih eno in tri 

leta. 

Pri številu vrtenj okoli svoje osi v 10 sekundah se jih ne glede na starost največ (12 ali 20 

%) ni zavrtelo. 10 ali 16,7 % otrok je naredilo en obrat, devet ali 15 % se jih je zavrtelo 

5petkrat in šestkrat, en ali 1,7 % pa se je obrnil 11-krat. 
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Preglednica 5: Povprečne vrednosti pri testu vožnje s pogajalcem, hoje in stoje na eni 

nogi 

Vrsta testa N 
Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Poganjalec (s) 60 ,0 6,9 1,247 1,6982 

Stoja na eni nogi (s) 60 ,0 6,2 1,763 2,0065 

Hoja (s) 60 ,0 24,6 7,248 5,8631 

Legenda: opisna statistika pri testu vožnje s poganjalcem, hoje in stoje na eni nogi vseh 

otrok, starih eno in tri leta. 

Test ravnotežja je bil sestavljen iz petih ravnotežnih nalog, od tega so bile tri take, pri 

katerih smo merili čas (v sekundah). Pri vožnji s poganjalcem smo merili čas zadrževanja 

ravnotežja na poganjalcu, pri čemer ima otrok od tal dvignjeni obe nogi. Pri stoji na eni 

nogi smo merili čas, ko je otrok dvignil eno nogo in jo zadržal v pokrčenem položaju, stran 

od telesa. Pri hoji smo merili čas, ki ga je otrok potreboval, da je prehodil deset označb, po 

zaporednem vrstnem redu. Pri omenjenih nalogah lahko izračunamo povprečne vrednosti. 

Pri testu vožnje s poganjalcem je bila ne glede na starost povprečna vrednost 1,25 sekunde, 

stoje na eni nogi 1,76 sekunde in hoje 7,25 sekunde. 

6.2 Rezultati po hipotezah 

H 1 Vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih 

mlajših otrok se od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja. 

Preglednica 6: Prikaz števila doseženih točk po parametrih N, srednje vrednosti in 

standardnega odklona vztrajanja v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem 

na dveh kolesih med otroki, starimi eno leto in tri leta. 

 Starost N 
Srednja 

vrednost 
Standardni odklon 

poganjalec ( s) 
1 30 0,000 0,0000 

2 30 2,493 1,6284 

Legenda: 1 pomeni otroke stare 1 leto, 2 pa otroke stare 3 leta.  



- 26 - 

Pred začetkom merjenja časa zadrževanja ravnotežnega položaja pri vožnji s poganjalcem 

je imel vsak otrok možnost, da se navadi nanj. Vsakemu otroku smo prilagodili višino 

sedeža glede na njegovo razmerje telesnih segmentov. Pri enoletnikih je bilo nalogo težje 

izvesti, saj niso bili vajeni novih oseb, niti tovrstnih gibalnih pripomočkov. Nekateri so se 

od poganjalca odmaknili, drugi so opazovali, najbolj pogumni so se mu približali, redki so 

ga prijeli ali se poskušali nanj usesti. Poganjalec s svojo težo in velikostjo otrokom ni nudil 

opore, pač pa je bil »moteči« dejavnik, ki je neposredno rušil otrokovo ravnotežje. Iz 

Preglednice 6 je razvidno, da se enoletni otrok še ni zmožen voziti s poganjalcem, zato t-

testa za neodvisne vzorce ni mogoče računati. Iz povprečnih vrednosti vidimo, da so 

starejši otroci vztrajali v povprečju 2,49 sekunde, mlajši pa zaradi nezmožnosti vožnje 0 s. 

Hipotezo, ki pravi, da se vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na 

dveh kolesih mlajših otrok od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja, 

sprejmemo. Poudarjamo pa, da test ni primeren za merjenje ravnotežja enoletnih otrok.  

H 2 Stoja na eni nogi mlajših otrok se od starejših razlikuje v času stoje. 

Preglednica 7: Rezultati deskriptivne statistike testa stoje na eni nogi. 

 N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Stoja na eni 

nogi (s) 

1-letniki 30 0,090 0,2369 0,0 1,0 

3-letniki 30 3,437 1,5303 1,3 6,2 

skupaj 60 1,763 2,0065 0,0 6,2 

Legenda: N pomeni število otrok.  

Povprečni rezultat stoje na eni nogi, ki ga dosežejo enoletniki, je 0,09 sekunde, triletnikov 

pa 3,44 sekunde. Minimalna vrednost enoletnikov je 0 sekund, medtem ko triletniki 

zadržijo vsak 1,3 sekunde eno nogo v zraku, kar je več, kot je maksimalna vrednost časa, 

izmerjenega pri enoletnikih. 
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Preglednica 8: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med 

skupinama pri stoji na eni nogi. 

 
Vsota 

kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Srednja 

vrednost 
F 

Statistična 

značilnost 

Stoja na eni 

nogi 

Med 

skupinama 
168,003 1 168,003 140,130 ,000 

Znotraj skupin 69,537 58 1,199   

Skupaj 237,539 59    

Test stoje na eni nogi meri ravnotežje. Daljši, kot je čas, boljše je merjenčevo ravnotežje. 

Iz analize podatkov lahko ugotovimo, da enoletniki v večini še niso zmožni stati na eni 

nogi. Poskusi večine enoletnih merjencev so celo krajši od odzivnega časa merilca. Tisti 

otroci, ki so že lahko stali na eni nogi, pa so na njej stali v povprečju 1,3 sekunde. 

T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri leta, nam je pokazal 

statistično značilne razlike (t-vrednost=1,199 in p=0,000) manjše od 0,05. Hipotezo tako 

lahko potrdimo in zapišemo, da se čas stoje na eni nogi statistično značilno razlikuje med 

mlajšimi in starejšimi otroki. 

H 3: Hoja po različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih – pri tem se mlajši otroci 

od starejših razlikujejo v času ustrezno prehojenih oznak. 

Preglednica 9: Rezultati deskriptivne statistike testa hoje. 

 N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

Hoja 

1-letniki 30 8,320 8,0914 ,0 24,6 

3-letniki 30 6,177 1,4455 3,6 9,1 

Skupaj 60 7,248 5,8631 ,0 24,6 

Legenda: N pomeni število otrok. 

Povprečni čas hoje po različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih, ki ga dosežejo 

enoletni otroci, je 8,32 sekunde, triletnikov pa 6,18 sekunde. Minimalna vrednost pri 

enoletnikih je bila 0 sekund, največja vrednost pa 24,6 sekunde. Pri triletnikih je bila 

minimalna vrednost 3,6 sekunde in maksimalna vrednost 9,1 sekunde. 
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Preglednica 10: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med 

skupinama pri testu hoje 

 
Vsota 

kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Srednja 

vrednost 
F 

Statistična 

značilnost 

Hoja 

Med 

skupinama 
68,908 1 68,908 2,040 ,159 

Znotraj skupin 1959,262 58 33,780   

Skupaj 2028,170 59    

Izvedba ravnotežnostne naloge med enoletniki in triletniki se je razlikovala po načinu 

izvedbe. Devet enoletnikov je izvedbo spontano prilagodilo svojim sposobnostim, od 

podlage do podlage so stopali tako, da so, npr. desni nogi priključili levo in spet nadaljevali 

z desno nogo in ji priključili levo itd., torej so pristopali. Triletniki so stopali zaporedno, 

izmenično z levo in desno nogo, hodili so križno.  

T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri leta, nam ni pokazal 

statistično značilnih razlik med skupinama otrok (vrednost t-testa=33,7, p=0,159). 

Hipotezo zavrnemo in zapišemo, da se hoja po različno velikih podlagah, vendar enako 

oddaljenih, med mlajšimi in starejšimi otroki ne razlikuje. 
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H 4 Padci oziroma seskoki mlajših otrok se od starejših razlikujejo glede na način doskoka.  

Preglednica 11: Kontingenčna tabela za način doskoka in starost otroka 

 
Starost otroka 

Skupaj 
Enoletnik Triletnik 

Seskok 

Dober doskok 

Vsota 4 20 24 

% znotraj starost 

otroka 
13,3 % 66,7 % 40,0 % 

% skupaj 6,7 % 33,3 % 40,0 % 

Slab doskok 

 

Vsota 26 10 36 

% znotraj starost 

otroka 
86,7 % 33,3 % 60,0 % 

% skupaj 43,3 % 16,7 % 60,0 % 

Skupaj 

Vsota 30 30 60 

% znotraj starost 

otroka 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% skupaj 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Za obdelavo podatkov smo spremenljivko rekodirali tako, da smo lahko izvedli statistično 

primerjavo. Kot dober doskok smo ocenili skok na noge, kot slab doskok pa sestop, skok 

na kolena in skok oziroma padec na zadnjico. 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da je od 30 enoletnikov slab doskok izvedlo 26 otrok (43,3 

%), štirje ali 6,7 % pa dober doskok. Od 30 triletnikov pa je 10 otrok ali 16,7 % izvedlo 

slab doskok, medtem ko je dober doskok izvedlo dve tretjini triletnih otrok (20 ali 66,7 %). 

Več je slabih doskokov pri enoletnikih kot pri triletnikih. 

Preglednica 12: Hi-kvadrat test. 

 
Vrednost 

Stopnja 

prostosti 

Statistična 

značilnost 

Pearsonov hi-kvadrat 17,778a 1 ,000 

Število veljavnih vrednosti 60   

Legenda:  

a. 0 celic ima pričakovano vrednost manj kot 5. Pričakovana minimalna vrednost je 12,00. 
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Gibalna naloga, na podlagi katere smo oblikovali hipotezo, je bila sestavljena iz plezanja 

na letvenik, odriva in doskoka na podlago. Pri tem smo opazovali način doskoka. Gre za 

to, da se skok najprej razvije dol. Tu ne govorimo o skoku v globino, pač pa o tem, da 

otrok med izvajanjem skoka le-tega ne opravi in pade na zadnjico. Naslednja stopnja je 

skok naprej. Tudi tu ne govorimo o skoku v daljino, pač pa o tem, da ni zmožen sile 

proizvesti natančno navzgor, pač pa poševno, in sicer v smeri naprej. Šele na koncu se 

razvije skok navzgor, kar zopet ne predstavlja skoka v višino, pač pa projekcijo sile, kamor 

je skok usmerjen. Pri tej nalogi nismo preučevali skoka kot takega, pač pa smo si izbrali 

drugo gibalno nalogo. Izbrali smo si nalogo, kjer izključimo nekatere senzorične dražljaje 

in gledamo, kako se otrok nanje odziva. Gledali smo torej doskoke in ugotavljali, kako 

hitro so se otroci sposobni odzvati na nove dražljaje.  

Hi-kvadrat test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri leta, nam je pokazal 

statistično značilne razlike, saj znaša signifikanca 0,000. Hipotezo zato sprejmemo in 

zapišemo, da se hitrost prilagoditve mlajšega otroka na seskok statistično značilno 

razlikuje od prilagoditve starejšega otroka.  

H 5 Vrtenje mlajših otrok se od starejših razlikuje v številu obratov. 

Preglednica 13: Rezultati deskriptivne statistike vrtenja okoli svoje osi 

 N 
Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

1-letniki 30 1,50 2,129 0 8 

3-letniki 30 6,13 1,907 3 11 

Skupaj 60 3,82 3,078 0 11 

Povprečni rezultat števila vrtenja okoli svoje osi v 10 sek: undah, ki ga dosežejo enoletni 

otroci, je 1,5 obrata, triletnikov pa 6,13 obrata.  

Preglednica 14: Izračun t-testa za ugotavljanje statistično značilnih razlik med 

enoletniki in triletniki. 

Starostna skupina 
Vrednost  

t-testa 

Stopnja 

prostosti 

Statistična 

značilnost 

1-letniki in 3-letniki 4,086 58 ,000 
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Iz preglednice 14 lahko razberemo vrednosti t-testa za ugotavljanje razlik med otroki, 

starimi eno leto in tri leta. Vidimo, da obstajajo statistično značilne razlike (t-

vrednost=4,086 in p=0,000) manjše od 0,05. Hipotezo tako lahko potrdimo in zapišemo, da 

se vrtenje mlajših otrok od starejših statistično značilno razlikuje v številu obratov. 
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7 RAZPRAVA 

V diplomskem delu smo preučevali razlike v ravnotežju med enoletniki in triletniki. Z 

izborom gibalnih nalog za ugotavljanje ravnotežja smo želeli raziskati možnost 

ugotavljanja ravnotežja pri obeh starostnih skupinah in na podlagi raziskanega ugotoviti 

možnost izvajanja gibalnih nalog v prvem starostnem obdobju. Postavili smo pet hipotez, s 

katerimi smo ugotavljali razlike v izvedbi ravnotežnih nalog pri otrocih, starih eno in tri 

leta. 

Rezultate svoje raziskave lahko neposredno primerjamo z raziskavo Teje Sušnik (2013), iz 

katere smo izhajali. V raziskavo smo, kot Sušnikova (2013), vključili pet ravnotežnih 

nalog: vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih, 

stoja na eni nogi, hoja po različno velikih podlagah, seskoki in vrtenje. V raziskavo je 

vključila 20 dvoletnikov in 20 štiriletnikov, v naši raziskavi je bilo 30 enoletnikov in 30 

triletnikov. Pri tem upoštevamo, da otroci, stari eno in dve leti, spadajo med mlajše otroke, 

v prvo starostno skupino, otroci, stari tri in štiri leta, pa med starejše otroke, v drugo 

starostno skupino. V nadaljevanju, po ravnotežnostnih nalogah, predstavljamo primerjavo 

rezultatov glede na starost otrok.  

Prvo hipotezo, vztrajanje v ravnotežnostnem položaju v vožnji s poganjalcem na dveh 

kolesih mlajših otrok se od starejših razlikuje v času zadrževanja tega položaja, smo 

potrdili. Ugotovili smo namreč, da se enoletni otroci še niso zmožni voziti s poganjalcem, 

zato t-testa za neodvisne vzorce niti ni mogoče računati. V primerjavi s Sušnikovo (2013) 

ugotavljamo, da enoletniki in dvoletniki še niso sposobni ohranjati ravnotežja na 

poganjalcu na dveh kolesih. Triletniki so v povprečju v ravnotežnem položaju vztrajali 

2,49 sekunde, štiriletniki pa 2,99 sekunde. Pistotnik (2011) pravi, da je sposobnost 

ohranjanja ravnotežja še posebej pomembna, kadar je posameznik v nekem stabilnem 

položaju, nanj pa delujejo večje zunanje sile, ki ta položaj rušijo. Niti en otrok, star eno 

leto, se s poganjalcem ni poganjal naprej po ravnini, še manj po klančini. Večina otrok je 

bila še nestabilna pri hoji in teku. Tancig (1987, v Cemič in Zajec, 2014) pravi, da se otroci 

v rudimentarni gibalni fazi, na predkontrolni stopnji razvoja, pri starosti od enega do dveh 

let, naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, rokovanja z raznimi predmeti in gibanja v 

prostoru s precejšnjo stopnjo nadzora. Večina enoletnikov, ki so bili vključeni v raziskavo, 

je v zadnjih mesecih šele shodila, zato so na ravnotežju postopoma pridobivali, niso še 
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imeli popolnega nadzora niti nad hojo. Za ugotavljanje razvitosti njihovega ravnotežja je 

torej poganjalec še prezahteven test, medtem ko se vsi triletniki že usedejo na poganjalec. 

Odzivi triletnikov pa so bili različne. Večina otrok je na poganjalec sedla in se z njim 

zapeljala po prostoru, gibalni in koordinacijski izziv jim je predstavljala klančina. Nekateri 

so bili sprva zadržani, ko so opazovali sovrstnike, so tudi sami sedli na poganjalec.  

Pri drugi hipotezi, pri kateri smo ugotavljali razlike v času pri stoji na eni nogi, nam je t-

test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri leta, pokazal statistično 

značilne razlike (t-vrednost=1,199 in p=0,000) manjše od 0,05. Hipotezo, da se stoja na eni 

nogi mlajših otrok od starejših razlikuje v času stoje, smo potrdili. Ugotovili smo, da 

enoletni otroci ne zadržijo noge v zraku niti pol sekunde, triletni otroci pa zadržijo nogo 

okoli 3,4 sekunde. Pri stoji na eni nogi Sušnikova (2013) ugotavlja, da dvoletniki zadržijo 

položaj 0,26 sekunde, štiriletniki pa 3,35 sekunde. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko 

trdimo, da so se enoletniki in dvoletniki med seboj bistveno ne razlikujejo, tako kot se ne 

razlikujejo triletniki v primerjavi s štiriletniki, celo malenkost boljše rezultate so pokazali 

triletniki. Drugo hipotezo lahko potrdimo in zapišemo, da se čas stoje na eni nogi 

statistično razlikuje med mlajšimi in starejšimi otroki.  

Tretja hipoteza je bila izpeljana iz testa hoje po različno velikih podlagah, ki so bile enako 

oddaljene. Predpostavljali smo, da mlajši otroci počasneje prehodijo označeno pot. 

Hipotezo smo preverili s t-testom in ugotovili, da ni statistično značilne razlike med 

skupinama. Otroci, stari eno leto, so potrebovali 8,32 sekunde, da so prehodili pot, medtem 

ko so triletniki za enako pot potrebovali 6,18 sekunde. Sušnikova (2013) ugotavlja, da 

dvoletniki za izvedbo potrebujejo 9,39 sekunde, štiriletniki pa 4,46 sekunde. T-test za 

ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri leta, nam ni pokazal statistično 

značilnih razlik med skupinama otrok (vrednost t-testa=33,7, p=0,159). Hipotezo 

zavrnemo in zapišemo, da se hoja po različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih, 

med enoletnimi in triletnimi otroki ne razlikuje. Sušnik (2013) je pri izračunu t-testa za 

ugotavljanje razlik med otroki, starimi dve in štiri leta, ugotovila statistično značilne 

razlike v času hoje po različnih podlagah (vrednost t-testa=4,696, p=19) in zaključila, da se 

čas hoje po različnih podlagah, ki so enako oddaljene, statistično značilno razlikuje med 

dvoletniki in štiriletniki. Videmšek in Visinski (2001) pravita, da mora otrok najprej sedeti, 

nato stati, šele nato lahko shodi. Če katere od teh faz ne usvoji, ne bo napredoval na višjo 

stopnjo. Gorenc (2012) v svojem diplomskem delu skozi pregled literature in na podlagi 
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raziskave ugotavlja, da razvoj hoje poteka postopoma (v primeru njenega diplomskega dela 

otroci najprej hodijo po ravnem naprej, nato po stopnicah navzgor in nato po stopnicah 

navzdol). Teorijo je oprla na razvojno pogojeno Delcatovo teorijo stranskosti razvoja hoje, 

kjer se kakovost kaže v razvoju hoje skozi tri stopnje, in sicer s pristopanjem z leve na 

desno nogo, nato enostransko in na koncu križno. Tudi v našem primeru so mlajši otroci, 

enoletniki, pristopali, starejši otroci, triletniki, pa so hodili križno. 

Četrto hipotezo, padci oziroma seskoki mlajših otrok od starejših se razlikujejo glede na 

način doskoka, smo potrdili, saj smo s preizkusom hi-kvadrat ugotovili, da se padci 

oziroma seskoki mlajših otrok od starejših statistično značilno razlikujejo v načinu 

doskoka. Od 30 enoletnikov je slab doskok izvedlo 26 otrok (43,3 %), štirje ali 6,7 % pa 

dober doskok. Od 30 triletnikov pa jih je deset ali 16,7 % izvedlo slab doskok, medtem ko 

je dober doskok izvedlo dve tretjini triletnih otrok (20 ali 66,7 %). Več je slabih doskokov 

pri enoletnikih kot pri triletnikih. Test hi-kvadrat za ugotavljanje razlik med otroki, starimi 

eno leto in tri leta, nam je pokazal statistično značilne razlike. Hipotezo smo zato sprejeli 

in rekli, da se padci oziroma seskoki enoletnih otrok od triletnih statistično značilno 

razlikujejo v načinu doskoka. Sušnik (2013) je hipotezo sprejela, saj je s preizkusom hi-

kvadrat ugotovila, da otroci, stari dve leti, statistično značilno skačejo z nižje prečke kot 

štiriletniki. Hrast (2014) v svojem diplomskem delu pravi, da se pri plezanju vadeči 

premika v različnih vesah s pomočjo okončin. Pojavi se že zelo zgodaj. Plezanje pri otroku 

opazimo takoj, ko ta obvlada lazenje, radovednost pa ga usmeri k raziskovanju više ležečih 

površin, kamor mora splezati. Plezanje v pravem pomenu besede pa se, ob ustreznih 

razmerah, razvije, ko otrok shodi ter postane močnejši in okretnejši. Bolkovič, Čuk, 

Kokole, Kovač in Novak (2002) opredeljujejo skok kot gibanje, ki je sestavljeno iz odriva, 

leta in doskoka oziroma pristanka. Doskok je opredeljen kot zaključni del skoka. 

Tudi zadnjo, peto hipotezo, vrtenje mlajših otrok se od starejših razlikuje v številu obratov, 

smo preverjali s t-testom, kjer smo ugotovili statistično značilne razlike med skupinama 

otrok. Povprečni rezultat števila vrtenja okoli svoje osi, ki ga dosežejo v 10 sekundah 

enoletni otroci, je bil 1,5 obrata, triletnikov pa 6,13 obrata. Povprečni rezultat števila 

vrtenja okoli svoje osi v 10 sekundah, ki ga dosežejo dvoletni, je 4,1 obrata in štiriletni 

7,25 obrata (Sušnik, 2013). T-test za ugotavljanje razlik med otroki, starimi eno leto in tri 

leta, nam je pokazal statistično značilne razlike (t-vrednost=4,086 in p=0,000) manjše od 

0,05. Hipotezo tako lahko potrdimo in zapišemo, da se vrtenje enoletnih otrok od triletnih 
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statistično značilno razlikuje v številu obratov. Tudi Sušnik (2013) ugotavlja, da se vrtenje 

dvoletnikov in štiriletnikov statistično značilno razlikuje v številu obratov. Juriševič, 

Rajović in Drgan (2010) pišejo o pomembnosti enega bolj zahtevnih premikov v prostoru, 

vrtenja okoli lastne osi. Tega razumemo, ko spoznamo, katere strukture ga sestavljajo. 

Center za ravnotežje v notranjem ušesu prenaša impulze do struktur možganskega debla, 

od tam pa do jedra velikih in malih možganov; ti so povezani s tretjim, četrtim in šestim 

lobanjskim živcem, ki pa vpliva tudi na gibanje oči. Glede na to, da gre za zapleten 

fiziološki proces, ki ga je treba razviti v zgodnjem življenjskem obdobju, ko se gradijo 

nevronske poti, ga lažje obvladujejo triletniki kot enoletniki. Zato so le-ti v odmerjenem 

času izvedli manj obratov okrog svoje osi kot triletniki, hitreje so izgubili nadzor nad 

ravnotežjem, imeli so več težav pri izvajanju obratov. 

V diplomskem delu smo ugotovili, da se izvedba ravnotežnih nalog pri otrocih starih eno 

in tri leta razlikuje. Pri večini nalog smo ugotovili, da jih mlajši otroci še niso zmožni 

izvajati. To pomeni, da je vzgojiteljevo delo s prvo starostno skupino izrazito težko. 

Pridobljeni rezultati kažejo, da se med mlajšimi in starejšimi otroki kažejo statistično 

značilne razlike v opravljanju gibalnih nalog in s tem lahko potrdimo ustreznost deljenja 

otrok v dve starostni skupini, prvo, kjer so otroci stari od eno do tri leta, in drugo, kjer so 

otroci stari od tri do šest let. V ravnotežju se namreč pojavljajo tako pomembne razlike, da 

je nemogoče izvajati nekatere oblike dela v skupini otrok, starih od enega do tri leta in bi 

bilo zato v tej starosti smiselno nadgraditi iz okvirjev starostnih obdobij v okvirje stopenj 

gibalnega razvoja. 

Na področju merjenja predšolskih otrok oz. na področju ravnotežja je bilo opravljenih kar 

nekaj raziskav. Gotar (2014) je v svojem diplomskem delu ugotavljala razlike med 

starostnima skupinama v ravnotežnostnih nalogah in opazovala razvoj ravnotežja pred in 

po utrujenosti. Rezultate so iskali s pomočjo eksperimenta. Pri primerjavi med starostnima 

skupinama so opazili, da ima druga starostna skupina boljše rezultate pri vseh 

ravnotežnostnih nalogah, iz česar lahko zaključimo, da imajo otroci druge starostne 

skupine razvitejše ravnotežje kot otroci prve starostne skupine. Dokazali so, da utrujenost 

vpliva na ravnotežje in da obstajajo razlike med starostnima skupinama glede na uspešnost 

opravljanja ravnotežnostnih nalog. 
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Avtorji Hsu, Kuan in Young (2014) so opravili raziskavo, ki ocenjuje razvoj ravnotežnih 

funkcij pri otrocih, ki uporabljajo stabilo meter. Za potrebe raziskave so vzeli vzorec 251 

zdravih otrok, starih med tri in 12 let. Vsak otrok je opravil preizkus s stabilo metrom pod 

različnimi pogoji: a) čvrsta/trda podlaga z odprtimi očmi, b) čvrsta/trda podlaga z zaprtimi 

očmi, c) penasta podlaga z odprtimi očmi, d) penasta podlaga z zaprtimi očmi. K raziskavi 

so vključili še 23 odraslih, ki so bili prav tako testirani v enakih pogojih. Vsa nihanja in 

krožna območja so izračunali ter jih med seboj primerjali. Ker je bila korelacija let 

primerna telesni teži in telesni višini, so bili starostni faktorji uporabljeni kot korelacija z 

nihanjem magnitude. Otrok hitrosti nagibanja pod pogojem a) do d) doseže raven odraslih 

med sedmim, osmim, in 12 letom. V nasprotju s krožno površino, pod pogoji od a) do d), 

otroci dosežejo raven odraslih med petim, šestim, sedmim in osmim letom. Tako lahko 

otrok do 12. leta doseže odraslo raven ravnotežnih funkcij. S to raziskavo so želeli 

ugotoviti, kdaj otroci dosežejo ravnotežne funkcije, ki so enake funkcijam oz. zmožnostim 

odraslih. 

Humphrissemail, Hall, May in Macleod (2016) so naredili primerjalno študijo rezultatov iz 

populacije Združenega kraljestva, kjer so ugotavljali ravnotežne sposobnosti otrok, starih 

med sedem in deset let. Izhajali so iz literature, poročil o funkciji ravnotežja pri otrocih, 

vendar so bili ti pogosto opravljeni na netipičnih vzorcih, ki so temeljili na kliničnih 

raziskavah bolnišnic in jih ni mogoče posplošiti na populacijo kot celoto. Namen in cilj te 

študije je bil opisati rezultate ravnotežnega preizkusa, ki je bil pridobljen s sedeža v 

Združenem kraljestvu primerjalne študije rojstva. Analizirali so podatke iz Avona – 

vzdolžne raziskave staršev in otrok (ALSPAC). Skupno se je v starosti sedem let udeležilo 

5402 otrok in se testiralo v pokončni hoji in s testom, imenovanim peta-do-prsta. V starosti 

deset let pa se je udeležilo 6915 otrok, ki so naredili klinične teste ravnotežja, vključno s 

pokončno hojo ter stojo pete-do-prsti na obeh nogah ter stojo na eni nogi. Del otrok se je 

vrnil v ambulanto za testiranje v roku 3 mesecev, kjer so test ponovili. Podane so bile 

frekvenčne porazdelitve za vsakega od testov ravnotežja. Korelacija med ukrepi 

dinamičnega ravnovesja pri starosti sedem in deset let je bila šibka. Pri statičnem 

ravnotežju otrok, starih deset let, je bilo ugotovljeno, da so bili rezultati slabši z zaprtimi 

očmi kot z odprtimi očmi, in pri fantih slabši kot pri deklicah, in sicer na vseh testih. Stoja 

na eni nogi je bila slabša kot stoja peta-do-prsta na obeh nogah. Pomembnejši rezultati 

učinka so bili ugotovljeni, ko so primerjali prvi in drugi poskus testov. Ukrepi za statično 

in dinamično ravnotežje se je pojavil kot neodvisen. V skladu s prejšnjimi poročili v 
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literaturi je glede zanesljivosti ponovnega testa ugotovljeno, da je nizka. Ta študija 

zagotavlja podatke o ravnotežnih sposobnostih otrok, starih od sedem do deset let in 

ponuja zdravnikom z referenčnimi podatki teste za ravnotežje, ki se običajno uporabljajo v 

pediatrični kliniki.  

Hafner (2012) v svojem diplomskem delu ocenjuje motorične sposobnosti štiriletnega 

dečka z Downovim sindromom. Namen in cilj raziskave je bil ugotoviti raven spretnosti 

dečka z Downovim sindromom, napredek po pettedenskem gibalnem programu, ugotoviti 

raven statičnega ravnotežja na prvem merjenju in po pettedenskem merjenju, ugotoviti 

raven dinamičnega ravnotežja na prvem merjenju in po pettedenskem merjenju, predstaviti 

program za razvoj dinamičnega ravnotežja itd. Ta raziskava je zajemala testiranje 

motoričnih sposobnosti dečka z Downovim sindromom. Pripravili so gibalni program, s 

katerim so želeli izboljšati motorične sposobnosti tega otroka. Program je trajal pet tednov, 

dvakrat do trikrat na teden. Na vsakem srečanju so z otrokom delali drugačne vaje, ki bi 

krepile motorične sposobnosti, po končanem programu pa so znova izvedli motorično 

testiranje. V raziskavo je bil vključen deček z Downovim sindromom. Njegova starost na 

začetku testiranja je bila 4 leta in 10 mesecev. Obiskoval je razvojni vrtec v Kranju. Cilji 

so bili doseženi. Ugotovili so, da je deček po prvem motoričnem merjenju dosegel 

podpovprečen rezultat, kar so tudi pričakovali. Po pettedenskem merjenju so bili rezultati 

znova podpovprečni, vendar je deček z Downovim sindromom napredoval na področju 

rok. Raziskava je pokazala, da so rezultati dečka na področju dinamičnega ravnotežja v 

celotnih petih tednih še vedno podpovprečni. Deček tudi tukaj ni napredoval. Spoznali so, 

da obstaja zelo majhen delček, en kromosom, ki pusti zelo velike posledice pri otroku na 

vseh področjih, predvsem na področju motorike.  

Sovič (2013) v svojem diplomskem delu raziskuje vpliv vadbe folklornih plesov na razvoj 

koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju. Na osnovi motoričnih testov so želeli 

ugotoviti, ali vadba folklornih plesov vpliva na razvoj ravnotežja in koordinacije v 

predšolskem obdobju. V skladu s problemom raziskave so si postavili vprašanje, ali vadba 

folklornih plesov vpliva na razvoj ravnotežja in koordinacije ter ali je učinek vadbe teh 

plesov na razvoj ravnotežja in koordinacije odvisen od spola in starosti otrok. V vzorec so 

bili vključeni otroci vrtcev v Prlekiji. Podatke so zbirali z motoričnimi testi, ki domnevno 

pojasnjujejo sposobnost ravnotežja in koordinacije: stoja na T-deski, hoja skozi obroče, 

enonožni poskoki iz obroča v obroč med tekom, tek »cik-cak«. Vzorec merjencev je 
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zajemal 120 otrok, starih od štiri do šest let, in sicer iz vrtcev v Prlekiji. Z rezultati 

motoričnih testov so ugotovili, da vadba folklornih plesov pozitivno vpliva na razvoj 

ravnotežja in koordinacije v predšolskem obdobju. Za otroke, ki so vključeni v vadbo 

folklornih plesov, so ugotovili, da v rezultatih motoričnih testov ni večjih razlik med 

obema spoloma pri vplivu vadbe. Prav tako je učinek vadbe folklornih plesov neodvisen od 

starosti otroka.  

Čretnik (2009) je analizirala motorične sposobnosti otrok, starih pet do šest let, v vrtcu 

Polskava. Namen raziskave je bil analizirati motorične sposobnosti otrok, starih pet do šest 

let, in ugotoviti, ali z redno, sistematično in vodeno gibalno-športno dejavnostjo v obdobju 

dveh mesecev lahko izboljšamo motorične sposobnosti predšolskih otrok. V 

eksperimentalni skupini je bilo sedem deklic in trije dečki iz enote Spodnja Polskava, v 

kontrolni skupini pa je bilo pet deklic in 11 dečkov iz enote Zgornja Polskava. Testiranje 

motoričnih spretnosti je bilo izvedeno dvakrat, v razmiku dveh mesecev. Rezultati 

raziskave so pokazali, da je eksperimentalna skupina dosegla boljše rezultate kot kontrolna 

skupina. Na osnovi teh rezultatov avtorica predvideva, da imajo otroci več vodene gibalno-

športne dejavnosti. Ker je v raziskavi eksperimentalne skupine sodelovalo majno število 

dečkov, rezultati niso povsem realni, saj lahko odstopanje enega člana močno vpliva na 

rezultate. Kljub majhnemu številu testiranih otrok avtorica meni, da na motorični razvoj 

pomembno vpliva vodena in sistematična vadba, saj se otrok lažje in hitreje razvija ter bolj 

napreduje.  

Branch (2012) piše o vrednotenju statičnega dinamičnega, dinamičnega ravnotežja in 

propriocepcije kolena pri mladih profesionalnih igralcih nogometa. Cilj raziskave je bil 

ugotavljanje ravnotežja mladih poklicnih igralcev nogometa. V raziskavi je sodelovalo 36 

mladih moških profesionalnih nogometašev, ki so bili aktivni igralci vsaj pet let in brez 

zgodovine o večjih poškodbah ter so bili v času testov zdravi. V raziskavi so testirali 

ravnotežje celotnega telesa. V enem izmed preizkusov je oseba stala na svoji odrivni nogi 

(nogi, s katero lažje podajajo žoge), drugo pa je imela v kolenu skrčeno in oprto na nogo, s 

katero je stala. Roke je imela položene na trebuh. Stoja je bila podobna plemencu oz. 

flamingu. Ravnotežje igralcev so merili v treh različnih kotih (30°, 60° in 90°), stojo v 

vsakem položaju pa so merili trikrat. Testiranci so vajo preizkušali z odprtimi in z zaprtimi 

očmi. Igralcu so štopali čas, ki ga zdrži v stoji, in jo prekinili, ko je udeleženec izgubil 

ravnotežje, če je odročil roke ali se z drugo nogo dotaknil tal. Za raziskavo so upoštevali 
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najboljši rezultat posameznega poskusa. Ravnotežje na eni nogi je bilo boljše, ko so test 

opravljali z odprtimi očmi. Statistično povprečje ravnotežja z odprtimi očmi je bilo 41,4 

sekunde, z zaprtimi očmi pa 16,4 sekunde. S tem so potrdili, da vid močno vpliva na naše 

ravnotežje. Boljši so bili tudi rezultati drže trupa v položaju 30°, najslabši rezultat pa v 

položajskem odklonu trupa 60°. Raziskava je pomembna predvsem za igralce in njihove 

trenerje, saj jim to lahko pomaga pri igri in treningih. 

Na sposobnost ravnotežja lahko vplivamo predvsem z velikim številom vadbenih enot po 

metodi velikega števila ponovitev. Uporabljamo predvsem naloge, s katerimi porušimo 

vzpostavljeni ravnotežni položaj, izključimo čutila, kot sta sluh in vid, ter zmanjšamo in 

spremenimo podporno ploskev, dodamo zunanje moteče dejavnike, ki vplivajo na 

sposobnost zbranosti. Otroci imajo naloge za izboljšanje ravnotežja zelo radi, saj prihaja 

med vadbo do zelo komičnih situacij, ki se jim zdijo največkrat sila zabavne in dobro 

vplivajo na njihovo razpoloženje (Moscha, 2004). Le možnosti za izvajanje nalog jim je 

treba ponuditi, omogočiti.  

Pri pregledu literature ugotavljamo, da je kar nekaj avtorjev pripravilo različne raziskave 

na področju ravnotežja, tako pri otrocih kot pri odraslih. Tako kot smo ugotovili mi, tudi 

drugi avtorji ugotavljajo, da se ravnotežje razvija in krepi s sistematičnim izvajanjem 

različnih ravnotežnostnih nalog, ki spodbudno vplivajo na izboljšanje ravnotežja, pri vseh 

starostih, od najmlajših do najstarejših. Ugotavljamo tudi, da lahko vsi ljudje, ne glede na 

starost, opravljajo različne gibalne naloge za ravnotežje, le prilagojene morajo biti starosti 

in sposobnostim. Ob sistematičnem izvajanju le-teh je napredek opazen.  
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8 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo preučevali ravnotežje predšolskih otrok. Ugotavljali smo razlike 

med eno- in triletniki. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v čem se razlikuje izvedba 

ravnotežnih nalog pri otrocih, starih eno in tri leta, pri čemer otroci, stari eno leto, spadajo 

v prvo starostno skupino, otroci, stari tri leta, pa v drugo starostno skupino. Podatke smo 

pridobili z eksperimentom, s katerim smo ugotavljali razlike v izvedbi enakih 

ravnotežnostnih nalog med otroki dveh starostnih skupin. Zbrane podatke smo obdelali s 

statističnim programom SPSS (Statistical Package for social Sciences inc. Chicago). 

Statistično značilnost smo preverjalo na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05). Ugotovili 

smo, da se med enoletniki in triletniki pojavljajo razlike v izvedbah ravnotežnostnih nalog: 

pri vztrajanju v ravnotežnostnem položaju, v vožnji s poganjalcem na dveh kolesih, v času 

stoje na eni nogi, načinu doskoka z letvenika in vrtenju okrog svoje osi. Pri naštetih 

nalogah so se pojavile razlike v izvedbi med starejšimi in mlajšimi otroki, kar smo 

predvidevali in s tem potrdili hipoteze. Tretjo hipotezo pa smo zavrnili, saj se hoja po 

različno velikih podlagah, vendar enako oddaljenih, med mlajšimi in starejšimi otroki 

bistveno ne razlikuje. 

Pridobljeni rezultati prikazujejo stopnjo razvitosti predšolskih otrok na področju 

ravnotežja. Na podlagi pridobljenih rezultatov, ki kažejo na razlike med enoletniki in 

triletniki, lahko zapišemo, da je delitev na prvo in drugo starostno obdobje, kot določata 

Zakon o vrtcih (1996) in Bela knjiga (2011) ter drugi podzakonski akti, ustrezna in 

utemeljena. Temu primerno so prilagojeni cilji in dejavnosti. Strokovnim delavcem, ki 

delajo s predšolskimi otroki, omogočamo vpogled v otrokove gibalne oz. ravnotežnostne 

sposobnosti, na podlagi rezultatov lahko presojajo o ustreznosti ravnotežnostnih nalog za 

posamezno starost ter gibalne naloge hkrati uporabljajo pri krepitvi ravnotežja. 
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