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IZVLEČEK 

Ugotavljali smo, kakšno je izvajanje gibalnega/športnega programa Mali sonček v VVZ Kekec 

Grosuplje. Podatke smo zbrali z vprašalnikom, ki je zajemal 28 vprašanj. V prvem delu so bila 

vprašanja splošnega značaja (spol, starost, delovna doba v dejavnosti predšolske vzgoje, 

izobrazba, v katerem oddelku so izvajali program), v drugem pa o izvajanju 

gibalnega/športnega programa Mali sonček v šolskem letu 2012/2013. 

Cilji raziskave so bili ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o tem, da se program izvaja od 

2. leta naprej. Želeli smo ugotoviti, kje so pridobili informacije za gibalni/športni program Mali 

sonček, kdaj so izvedli naloge programa ter kakšno je mnenje vzgojiteljev o številu nalog za 

posamezno starost. Ugotoviti smo želeli, pri katerih nalogah so po mnenju vzgojiteljev otroci 

najbolj uživali ter ali lahko po njihovem mnenju naloge opravljajo vsi otroci. Zanimalo nas je 

tudi, ali program v ospredje postavlja vzgojno-izobraževalni učinek ali gibalne/telesne 

zmogljivosti. Cilji raziskave so bili tudi ugotoviti, ali program spodbuja tekmovalnost med 

otroki, upošteva individualne razlike ter ali program ponuja otrokom pravico do izbire. Želeli 

smo ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o tem, da vsi otroci dobijo priznanje, kakšno je 

njihovo splošno mnenje o gibalnem/športnem programu Mali sonček. Zanimalo nas je tudi, kaj 

je motiviralo otroke za opravljanje nalog ter ali so vzgojitelji pri izvedbi vključili starše in na 

kakšen način. 

V raziskavi je sodelovalo 68 (oseminšestdeset) strokovnih delavk VVZ Kekec Grosuplje (v 

nadaljevanju vzgojitelji). Za obdelavo podatkov smo uporabili metodo osnovne statistike – 

število odgovorov in število odgovorov, izraženo v odstotkih. Z raziskavo smo ugotovili, da 

94,1 % vzgojiteljev podpira izvajanje programa Mali sonček od 2. leta starosti naprej. Ugotovili 

smo, da je polovica vzgojiteljev (50 %) potrebne informacije za gibalni/športni program Mali 

sonček pridobilo v priročniku. 4,4 % vprašanih jih je informacije poiskalo na internetu, 16,2 % 

pa se je za pomoč obrnilo na vodstvo vrtca. 29,4 % vprašanih je izbralo odgovor, da so 

informacije pridobili drugje. Z raziskavo smo ugotovili, da je kar 86,8 % vzgojiteljev izvajalo 

program skozi celo šolsko leto. Ugotovili smo, da se vzgojitelji strinjajo glede števila nalog za 

posamezno starost. Več kot polovica (nad 70 %) vzgojiteljev meni, da je nalog ravno prav. 

Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da so otroci najbolj uživali pri sledečih dejavnostih: 

pohod, igre brez meja in igre z žogo. Ugotovili smo tudi, da so vzgojitelji manj omenjali sledeče 

dejavnosti: kros, kolesarjenje, igre na snegu in vožnja s skirojem. Glede na dobljene rezultate, 

se vzgojitelji strinjajo s trditvijo, da so ciljne naloge za otroke v določeni starosti takšne, da jih 



lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci. Kar 60,3 % vzgojiteljev je mnenja, da 

gibalni/športni program Mali sonček postavlja v ospredje tako vzgojno-izobraževalni učinek in 

gibalne/telesne zmogljivosti. Da so bolj v ospredju gibalne/telesne zmogljivosti jih je mnenja 

35,3 %, samo 1,5 % pa jih je mnenja, da gre za večji poudarek na vzgojno-izobraževalni učinek. 

Ugotovili smo, da 61,8 % vzgojiteljev meni, da program ne spodbuja tekmovalnosti med otroki, 

57,4 % vzgojiteljev je mnenja, da program upošteva individualne razlike med posamezniki ter 

da je več kot polovica vzgojiteljev mnenja (55,9 %), da program ponuja otrokom pravico do 

izbire. S tem ko vsi otroci na koncu dobijo priznanje za program Mali sonček se je strinjala 

večina vprašanih vzgojiteljev. Njihovo mnenje je bilo, da priznanje otroke dodatno motivira ter 

jih spodbuja h aktivnosti. Poudarili so tudi, da med otroki glede priznanj ne delamo razlik, saj 

je pomembno, da otroci sodelujejo in se trudijo pri izvedbi nalog. Z raziskavo smo ugotovili, 

da je 61,8 %vzgojiteljev sama poskrbela za motivacijo otrok. Veliko vzgojiteljev (79,4 %) se 

je odločilo tudi za sodelovanje s starši. Zanimalo nas je tudi splošno mnenje vzgojiteljev o 

gibalnem/športnem programu Mali sonček. Splošno mnenje vzgojiteljev je pozitivno. 

Vzgojitelji so izpostavili dejstvo, da otroci potrebujejo gibanje, predvsem pa tisti otroci, ki 

imajo doma manj gibalnih vzpodbud. Dejstvo je, da gibanja ni nikoli preveč. Izpostavili so tudi 

dejstvo, da lahko h dejavnostim vključimo tudi starše oz. družine. Program pa je vzgojiteljem 

tudi v pomoč pri spremljanju individualnega razvoja posameznega otroka.  
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ABSTRACT 

We were establishing what is the implementation of gymnastic/sports program Mali sonček in 

childcare institution VVZ Kekec Grosuplje. Data were collected using a survey, which 

consisted of 28 questions. The first part of questions were of a general nature (gender, age, 

years of employment in the preschool education, education, in which section the program was 

carried), and the other part of the implementation of the gymnastic/sports program Mali sonček 

in the school year 2012/2013. 

The objectives of the study were to determine what is the opinion of preschool teachers that the 

program is implemented from the 2. year onwards. We wanted to find out where they obtained 

information on gymnastic/sports program Mali sonček, when they performed the tasks of the 

program and what is the opinion of preschool teachers on the number of tasks for each age. We 

wanted to determine in which tasks children enjoyed the most and if preschool teachers think 

that the tasks can be carried out by all the children. We were also interested whether the focus 

of the program is the educational effect or gymnastic/physical performance. The objectives of 

the study were to determine whether the program promotes competition among children, is it 

taking into account individual differences, and whether the program offers children the right to 

choose. We wanted to find out what is the opinion of preschool teachers that all children receive 

recognition (certificate), what is their general opinion about the gymnastic/sports program Mali 

sonček. We also wanted to know what motivated the children to perform tasks, and whether 

preschool teachers include their parents into the process. 

The study included 68 (sixty-eight) professional workers of childcare institution VVZ Kekec 

Grosuplje (hereinafter preschool teachers). Data processing method was basic statistic method 

- number of responses and number of responses, expressed as a percentage. With this study, we 

found that 94.1 % of preschool teachers support the implementation of the program Mali sonček 

from 2 years of age. We have found that half of the preschool teachers (50 %) collected the 

necessary informations for the gymnastic/sports program Mali sonček from the given material. 

4.4 % of them sought information on the internet, 16.2 % asked for assistance from their 

superiors. 29.4 % of respondents chose the answer that the information were obtained 

elsewhere. Research has shown that as many as 86.8 % of preschool teachers implement the 

program throughout the school year. We have found that preschool teachers agree on the 

number of tasks for each age. More than half (over 70 %) of preschool teachers believes that 

the number of tasks for each age is just right. According to the results, we found that children 



were most enjoying the following activities: hiking, games without frontiers and ball games. 

We have also found that preschool teachers less mentioned the following activities: running, 

biking, snow games and riding a scooter. According to the results, the preschool teachers agree 

with the statement that the targeted tasks for children in a certain age are such, that they can be 

performed by all the children during the ordinary process. 60.3 % of preschool teachers is of 

the opinion that the gymnastic/sports program Mali sonček brings to the focus educational 

effect as well as gymnastic/physical performance. They are more in the forefront of 

exercise/physical performance by the opinion of 35.3 %, only 1.5 % were of the opinion that 

there is a greater emphasis on the educational effect. We found that 61.8 % of preschool teachers 

considers that the program does not promote competition among children, 57.4 % of preschool 

teachers is of the opinion that the program takes into the account individual differences and that 

more than half of the preschool teachers thinks (55.9 %) that program offers children the right 

to choose. Majority of  preschool teachers agreed that children should eventually receive  the 

recognition (certificate) for the program Mali sonček. Their opinion was, that the recognition 

gives children additional motivation and encourages them to exercise. They also stressed that 

children should not be discriminated due to their achievements and that is more important that 

children are involved and are trying in carrying out the tasks. Research has shown that 61.8 % 

of preschool teachers took care for the motivation themselves. Many preschool teachers (79.4 

%) chose to cooperate with parents. We also wanted a general preschool teachers opinion of 

gymnastic/sports program Mali sonček. The general opinion is positive. Preschool teachers 

have highlighted the fact that children need movement, especially those children who do not 

have many options to be physically active at home. The fact is that there is never enough of 

exercise. They also highlighted the fact that parents, families could be included into activities. 

The program is also helpful in monitoring the individual development of each child. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: gimnastic/sport program Mali sonček, preschool teacher, exercise, cooperation 

with parents.  
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1. UVOD 

Učitelj razrednega pouka ali razredni učitelj skrbi za celostni razvoj učencev. Zagotavlja 

možnosti za razvoj učencev na spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem 

področju. Otrokom omogoča, da osvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj 

samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, pozitivne samopodobe in otroke 

spodbuja h gibalni aktivnosti (Opis poklicev, 2010). 

Tudi vzgojitelj predšolskih otrok je eden izmed poklicev, ki skrbi za celosten razvoj otrok. 

Ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija 

otrokovo samostojnost, radovednost, samoiniciativnost, sposobnost razmišljanja, 

komunikacijo, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.  

Učitelj in vzgojitelj izbirata ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Vzgojno-izobraževalni 

proces neposredno vodita, organizirata in vodita dejavnosti otrok ter pripravljata didaktični 

material. Pri tem otroke spodbujata, opogumljata ter usmerjata. Zaradi spremljanja njihovega 

razvoja učitelj in vzgojitelj opazujeta otroke pri različnih dejavnostih in v različnih okoliščinah.  

Vloga učitelja je zelo pomembna. Učitelj s svojim odnosom in ravnanjem nevede vpliva na 

ravnanje učencev. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da je otrokom šola drugi dom, učitelji pa 

otrokovi drugi starši. Odgovornost oziroma storitev razrednega učitelja je učenje in poučevanje 

učencev in rezultat tega so določena znanja, ki jih učenci pridobijo. Ravno tako kot osvajanje 

novih znanj je pomembno omogočiti otrokom občutek varnosti in pripadnosti. Upoštevan mora 

biti učenec kot posameznik, hkrati pa je pomembno razvijati pripadnost skupini (Opis poklicev, 

2010). 

Tudi vloga vzgojitelja je izrednega pomena. Nenazadnje je to oseba, s katero predšolski otrok 

preživi večino svojega časa. Vzgojitelj je oseba, ki se z otrokom smeje, joka, ga varuje in vzgaja, 

predvsem pa o njem ve veliko več, kot si mislijo starši. Pomembne so pozitivne povezave z 

otroki, nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči, odzivanje na otrokova 

vprašanja in prošnje, pozorno in spoštljivo poslušanje, uporaba pozitivnih navodil.  

V otrokovem življenju pa je izrednega pomena tudi gibanje. Otrok ob gibanju razvija in krepi 

svoje telo, usklajuje se njegova motorika, v povezovanju posameznih telesnih in športnih 

dejavnosti se urijo njegove spretnosti. Z ustreznimi spodbudami v družini in kasneje v šoli pri 

otroku vplivamo na njegov kasnejši življenjski slog ter ga opremimo za vsa samostojna in 

dejavna obvladovanja preizkušenj, obremenitev in stresov, ki mu jih bo prinašalo življenje. Zato 
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si celostnega razvoja otroka brez telesne in športne dejavnosti ne moremo niti predstavljati 

(Škof, 2007, str. 27). 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako je gibalni/športni program Mali sonček potekal v VVZ 

Kekec Grosuplje, v šolskem letu 2012/2013. Gibalni/športni program Mali sonček je program 

Zavoda za šport RS Planica, ki sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport. Namenjen je vsem 

otrokom od 2. do 6. leta starosti. Program se torej v šoli ne izvaja, iz tega razloga, smo raziskavo 

opravili v vrtcu, kjer se program izvaja poskusno. Zanimalo nas je, kje so vzgojitelji pridobili 

informacije o programu, kdaj so izvedli naloge, pri katerih nalogah so otroci najbolj uživali, kaj 

menijo o številu opravljenih nalog ter o ciljnih nalogah za posamezno starost. Zanimalo nas je 

tudi mnenje vzgojiteljev o tekmovalnosti med otroki, individualnih razlikah, pravici do izbire, 

o priznanjih ter kakšno je njihovo splošno mnenje o programu. Nismo pa pozabili tudi na dva 

zelo pomembna dejavnika, in sicer motivacija otrok ter sodelovanje s starši. Slednje od 

vzgojitelja zahteva ne le veliko znanja, temveč tudi neposreden, pristen človeški kontakt. Le ob 

neposrednih pristnih vsakodnevnih  medsebojnih stikih se lahko stkejo topli medčloveški 

odnosi.  
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Predmet in problem je ugotoviti, kakšno je izvajanje gibalno/športnega programa Mali sonček 

v VVZ Kekec Grosuplje. Gibalni/športni program Mali sonček je program Zavoda za šport RS 

Planica, ki sodeluje z Ministrstvom za šolstvo in šport. Namenjen je vsem otrokom od 2. do 6. 

leta starosti. Program se v šoli ne izvaja, iz tega razloga, smo raziskavo opravili v vrtcu, kjer se 

program izvaja poskusno. Za kvalitetno izvajanje programa je zelo pomembno, da so vzgojitelji 

dobro seznanjeni s programom ter dobro poznajo gibalni razvoj vsakega otroka, saj je vsak 

izmed njih individuum, ima svoje potrebe, zmožnosti in želje. Pomembno je zavedanje, da šport 

je in bo vse bolj pomemben dejavnik, s katerim bomo vplivali na naše zdravje in splošno 

počutje. Vsakodnevno pehanje za boljšim, lepšim, večjim povzroča v človeku dodatni stres, ki 

negativno vpliva na naš organizem. S tem pozabljamo na sebe, dokler nas telo na tak ali 

drugačen način ne opozori ali celo izda. Zavedati se moramo, da so gibalne dejavnosti 

pomembne tudi za otroke. Če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v prid športa in 

telesne aktivnosti, potem je otrok na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje 

vplivali na njegov razvoj in življenje.  

 

2.1 Opredelitev pojma šport 

Pomen besede šport je v različnih kulturah različen, zato obstajajo tudi številne in med seboj 

precej različne definicije. 

Mednarodni Svet za šport in telesno vzgojo (ICSPE) leta 1964 oblikuje sledečo definicijo: 

»Šport je vsaka telesna dejavnost, ki ima značaj igre in pri kateri prihaja do borbe s samim seboj 

ali pa je v tekmovanje vključenih več posameznikov« (Škof, 2010, str. 30). 

Šport je v sodobnem svetu uveljavljen pojem za gibanje (v najširšem pomenu besede), ki se je 

razširilo po vsem svetu. Izraz šport je latinskega izvora, disportare v latinščini pomeni raztresti 

se, odvrniti se od dela in skrbi, oditi skozi mestna vrata. Značilno za to človeško dejavnost je 

gibalna, telesna aktivnost, ki nam pomaga razvijati sposobnosti, ki so pri rednem delu 

zanemarjene, utrjuje nam zdravje, pomaga nam ohranjati stike z naravo, pomeni nam zdravo, 

estetsko doživetje, premagovanje naših skrajnih meja, tekmovanje s samim seboj in z drugimi, 

veselje, igro, osvežuje nas, sprošča in krepi, obnavlja nam delovno energijo in povečuje 

družabnost (Bizjan, 1999). 
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Po definicije švedske državne komisije za šport zajema šport vse telesne dejavnosti, tekmovalne 

ali netekmovalne, ki spodbujajo človeka k višjim dosežkom ali k aktivnemu počitku in obnovi 

sil (Vute, 1999). 

Bizjan (2004) piše, da je športni način življenja sistem vrednot, ki jih postopno že od rane 

mladosti vključujemo v svoj osebni življenjski slog in sčasoma postane del našega notranjega 

sveta. Piše še, da se trudimo, da bi ostali telesno, duševno in duhovno čim bolj močni, lepi in 

dobri. V tej želji nam lahko pomaga tudi šport v vseh svojih pojavnih oblikah. 

O pomembnosti športa v mladosti opozarja Škof (2007, str. 8): »Šport mladih je športna 

dejavnost mladih v okviru športne vzgoje v šoli, je vadba v šolski interesni dejavnosti/šolskem  

športnem društvu, so taborniške dejavnosti ali igra na domači ulici v prostem času. Je tudi 

planinski izlet s starši, trening v klubu, tekma za državno prvenstvo ali mednarodno tekmovanje 

itd. Šport mladih je vse to skupaj in še veliko več.«  

 

2.2  Pomen gibanja 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge 

in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si 

samozaupanje in samozavest. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in 

poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (plezanje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih 

in zahtevnejših športnih dejavnosti (Kurikulum, 1999). 

Na pomen gibanja opozarjata avtorici Videmšek in Visinski (2001, str. 13), ki pišeta sledeče: 

»Gibalna dejavnost je ena najpomembnejših področij v otrokovem razvoju. Z ustreznimi 

gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvija tudi 

spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti ter lastnosti. Z različnimi dejavnostmi pridobiva 

zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje 

in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po gibanju je otrokova primarna potreba in ko 

obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in 

samozavesti.« 

Avtorici (prav tam, str. 13) nadaljujeta, da je gibanje pomembno še zaradi tega, ker začne otrok 

postopoma spoznavati in usvajati osnovne prvine različnih športnih zvrsti (smučanje, plavanje, 

kotalkanje, drsanje…) in si razširjati znanja z drugih področij (jezik, narava, družba, umetnost, 
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matematika). Otrok z različnimi dejavnostmi spoznava pojave v vsakdanjem življenju, na 

sprehodih spoznava promet, bližnjo in daljno okolico, v gibalnih nalogah spoznava svoje telo 

itn. Z različnimi dejavnostmi na prostem si ohranja in krepi zdravje, seznanja se z lepoto ter 

vrednostjo narave in z naravovarstvenim ravnanjem. 

O pomenu gibanja piše tudi Škof (2007, str. 30): »Nedejavnost, nezdrava prehrana in slaba 

telesna kondicija otrok in mladine vodijo v nezdravo življenje in bolezenska stanja. Številne 

bolezni srca in ožilja imajo svoj izvor v neustreznem življenjskem slogu, ki ga je posameznik 

gradil od otroških let dalje. Srčno-žilne bolezni so danes prepoznavne že kot pediatrični 

problem, kljub temu, da se klinični znaki bolezni pokažejo šele kasneje v življenju.« 

Množičen, rekreativen šport (rekreare latinsko pomeni osvežitev) za vse spole in vsa starostna 

obdobja postaja nujen, sestavni del našega življenja (Bizjan, 1999). 

Gibanje je namreč zelo dobro sredstvo za učenje, za sproščanje in za ustvarjanje dobre klime. 

Za otroke v predšolski in osnovnošolski dobi je gibanje zelo dobra pot za delovanje na druge 

prizavestne in podzavestne plati osebnosti. Z gibanjem lahko pomagamo otrokom, da 

»predelajo« težka doživetja, neugodne izkušnje in razne duševne obremenitve in tako pridejo 

do notranjega ravnotežja ali pa ga ohranijo (Uranjek, 1995). 

 

2.3 Gibalni razvoj otrok 

Gibalni razvoj otrok v zgodnjem obdobju, tja od 3. do 6. leta starosti, je izjemno pomemben, 

zato imajo starši, vzgojitelji in učitelji v tem otroškem starostnem obdobju odločilno vlogo. 

Vemo, da si v obdobju med 4. in 11. letom starosti otroci pridobijo največji obseg motoričnih 

znanj in gibalnih izkušenj. Tako pridobljene izkušnje pa imajo močan vpliv na pospešen razvoj 

spoznavnih, emocionalnih in socialnih zmožnosti (Jelovčan, 2002).  

Po teoriji integralnega razvoja ni mogoče ločeno obravnavati otrokovega emocionalnega, 

motoričnega, intelektualnega in socialnega razvoja. Vzgojne spodbude na enem, drugem, 

tretjem in četrtem področju se smotrno prepletajo, povezujejo, dopolnjujejo in spodbujajo ena 

drugo. Za najboljši otrokov razvoj so potrebne uravnotežene vzgojne spodbude s slehernega od 

navedenih področij. Pomanjkanje spodbude ali nekakovostne spodbude na katerem koli od 

navedenih področij lahko negativno vplivajo na otrokov celostni razvoj. Zato ne gre zanemariti 

nobenega od navedenih področij, vzgojno-izobraževalna strategija slehernega od njih pa mora 

biti v skladu z najnovejšimi strokovnimi in znanstvenimi spoznanji (Kristan, 2009). 
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Kristan (prav tam, str. 264) nadaljuje, da cela vrsta domačih in tujih raziskav kaže še posebno 

veliko pozitivno povezanost gibalnih dejavnosti in sposobnosti z vsemi drugimi področji. 

Mesto in vlogo smotrne gibalne dejavnosti predšolskega otroka je mogoče ovrednotiti na 

podlagi sledečih domačih in tujih strokovnih ugotovitev: 

- Otrok najprej spoznava svet gibalno. Razvoj gibalnih sposobnosti pozitivno vpliva na 

razvoj perceptivnih sposobnosti. Če je gibalna dejavnost omejena in nezadostna, prihaja 

do težav v poznejšem perceptivnem in simbolnem učenju. 

 

- Pomen motorike za otrokov razvoj temelji na neločljivosti med gibanjem, 

razumevanjem, mišljenjem in počutjem. Senzomotorne izkušnje so podlaga za razvoj 

mentalnih sposobnosti. Brez gibalne in senzorne razvojne zasnove ni mogoč optimalen 

duševni razvoj. 

 

- Z gibanjem se vadijo različni možganski centri. Nevrofiziološka celovitost 

vestibularnega ustroja se gradi z bogastvom raznovrstnih gibalnih nalog. 

 

- Oblikovanje svojega jaza in pozitivne samopodobe sta izredno pomembni silnici v 

procesu nadaljnjega otrokovega zorenja. Otroci svojo samopodobo oblikujejo predvsem 

po gibalnih značilnostih in sposobnostih. Najdenje svojega jaza se začne najprej prek 

gibalnih občutij in izkušenj. Otrokova gibalna insuficienca (pomanjkljivost, 

nezadostnost) ovira stike z vrstniki in mnogi so zato izločeni iz okolja. Socialne 

interakcije med otroki pa so prav tako pomemben dejavnik njihovega spoznavnega 

razvoja. 

 

- Za najboljši celostni razvoj otroka so najpomembnejše gibalne dejavnosti, ki razvijajo 

skladnost (koordinacijo) gibanja, ravnotežje, gibalno natančnost (preciznost) in deloma 

moč, ki pomaga pri udejanjenju prvih treh sklopov. Nekateri avtorji zagotavljajo, da je 

teste gibalne skladnosti (koordinacije) mogoče uporabiti kot napovedovalce mentalnih 

sposobnosti. 

 

- Pomen količinsko zadostne in kakovostne gibalne dejavnosti je največji v času, ko 

proces mielinizacije živčnih vlaken še ni končan, to pa je prav predšolsko obdobje. 
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Predšolski otrok zadovoljuje svoje potrebe po gibanju z močno telesno aktivnostjo. Starši, 

vzgojitelji in učitelji, ki v rani mladosti delajo z otroki, bi se tega morali zavedati in to energijo 

pravilno usmerjati. Večina otrok preseneča odrasle s svojo neizčrpno energijo in 

neutrudljivostjo. Pri majhnem otroku sta nestanovitnost in nemirnost normalen pojav. 

Pozabljamo, da se otrok skozi gibanje celovito razvija, z gibanjem se uči, sprosti, veseli in 

spoznava samega sebe (Jelovčan, 2002).  

Prevladuje mnenje, da pomanjkanje ustrezne količine in kakovosti gibalnih spodbud lahko 

prizadene otrokov celostni razvoj in pusti pečat vse življenje. Nekateri avtorji celo trdijo, da je 

kakovostna in smotrno izbrana gibalna dejavnost predšolskega otroka ena najpomembnejših 

razsežnosti njegovega celotnega razvoja (Kristan, 2009). 

Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne sposobnosti, 

usvaja nekatere gibalne koncepte oz. sheme ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine 

različnih športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih 

otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini 

ima priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj (Videmšek in Kovač, 2008).  

 

2.3.1 Dejavniki gibalnega razvoja 

Vsak otrok se rodi z določenimi dispozicijami. V kolikšni meri se bodo te dispozicije v bodoče 

razvile, pa je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, ter od otrokove lastne aktivnosti. Okolje je lahko 

glede izkušenj, ki jih ponuja otroku, zelo bogato ali revno. Zavedati se moramo, da so prve 

vzpodbude, ki jih je otrok deležen, za njegov nadaljnji razvoj izjemno pomembne. Spodbudno 

okolje bo otroka motiviralo k razvoju, medtem ko lahko revno okolje z vidika izkušenj njegov 

razvoj celo zavira. Vsa področja razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so med 

seboj tesno povezana ter se skozi otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. Spremembe in 

napredek na enem področju vplivajo na spremembe in napredek na vseh ostalih področjih 

otrokovega razvoja (Pišot, & Jelovčan, 2006; Pišot, & Planinšec, 2005). 

Otrokov celostni razvoj ter spremembe v kvantiteti in kvaliteti organskih sistemov in celotnega 

psihosomatskega statusa poteka na osnovi določenih dejavnikov. Ti delujejo v interakciji med 

dednostjo, okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo. Dejavniki, kot so rast in razvoj, zorenje ter 

izkušnje, ki si jih otrok pridobiva z lastno aktivnostjo in adaptacijo v okolje, odločilno vplivajo 

na dogajanje in spremembe v otroku (Videmšek in Pišot, 2007). 
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2.3.2 Dednost 

Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih 

sposobnosti in značilnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010) pišejo, da se vsak otrok rodi z nekimi 

dispozicijami, ki so mu prirojene. Te dispozicije imenujemo dednostni dejavniki in 

predstavljajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih sposobnosti in 

značilnosti. Avtorji (prav tam, str. 78) nadaljujejo, da je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, in od 

otrokove lastne dejavnosti, v kolikšni meri se bodo te dispozicije razvile. 

 

2.3.3 Okolje 

Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Že v prvih gibalnih poskusih, ko se otrok uči 

plaziti in hoditi, je njegov intelektualni razvoj povezan z gibalnim. Kdor prej shodi, prej usvoji 

prostor okoli sebe, spoznava okolico in ima več možnosti za sporazumevanje. Zato bi se morali 

starši čim pogosteje igrati s svojim otrokom in ga spodbujati v njegovih gibalnih dejavnostih. 

Njegovo naravno potrebo po gibanju bi morali nenehno zadovoljevati in jo krepiti. Spodbudno 

družinsko okolje pozitivno vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti in njegovih vrednot. Otrok 

prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine zelo 

pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje športa kot vrednote 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Strinjam se z B. Škof (2010), da je družina oz. da so starši nepogrešljiv člen pri motiviranju, 

zgledih, materialni in socialni podpori otroku ter pri oblikovanju in razvijanju odnosa do telesne 

dejavnosti in zdravega načina življenja, zato ne sme biti noben napor odveč. Optimalna 

povezava dobrih programov športne vzgoje s podporo družine in s stimulativnim okoljem daje 

pozitivne učinke pri spreminjanju stališč in vrednot, ki vodijo do povečanja telesne dejavnosti 

mladih. 

O pomembnosti okolja pišeta tudi Pišot in Jelovčan (2006, str. 18): »Izkušenjsko bogato okolje 

s primerno količino in kakovostjo ponujenih izkušenj v posameznem (zgodnjem) razvojnem 

obdobju pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih predispozicij.« 

Avtorja (prav tam, str. 28) opozarjata na različno izkušenjsko bogato okolje. Pišeta sledeče: 

»Danes imajo nekateri otroci izredno veliko možnosti vključevanja v različne gibalne aktivnosti 
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(društva, klubi…). Ti otroci imajo običajno tudi možnost uporabe najrazličnejših športnih 

pripomočkov in same športne opreme za športno vadbo, ki povzročajo hitrejše pridobivanje 

pomembnih znanj ter razvijanje gibalnih sposobnosti. Hkrati pa je vedno več razlik med otroki, 

ki te možnosti imajo in jih tudi izkoriščajo, in tistimi, ki teh možnosti nimajo in je vprašanje, 

če jih bodo v prihodnosti tudi imeli.« 

 

2.3.4 Lastna aktivnost 

Lastna aktivnost je širok pojem, ki se prepleta z dednostjo in okoljem. Besedo povezujemo z 

odločanjem in prevzemanjem stališč po lastni volji. Zgolj z lastno aktivnostjo ne moremo 

vplivati na nekatere lastnosti, ki so dedno pogojene, lahko pa nanje močno vpliva okolje, ki ga 

povezujemo s prijatelji, sorodniki, mediji… Na izbiro pa vplivajo tudi lastne izkušnje iz 

preteklosti. Od vsakega posameznika je odvisno, če bo prevzel mnenje prijatelja ali bo 

namenoma naredil nasprotno (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič, 2010). 

 

2.4  Več telesne dejavnosti mladih 

Opravljenih je bilo kar nekaj raziskav o športni aktivnosti otrok in mladostnikov. Podatki kažejo 

(Škof, 2010), da je redno športno aktivnih (eno uro na dan, kot priporoča Svetovna zdravstvena 

organizacija) le 45 % učencev osmih razredov osnovne šole in le 30 % dijakov. Postavlja se 

vprašanje, kako do večje telesne dejavnosti mladih. Škof (prav tam, str. 243) navaja nekaj 

predlogov: 

- Potreben je večji obseg športne vzgoje v šoli in več obšolskih in zunajšolskih športnih 

programov za mlade. 

- Sprejeti je treba ugodnejše normative pri izvajanju programov športne vzgoje s 

kondicijskimi dejavnostmi v naravi (npr. razširitev šolskega prostora, ureditev varnih 

kolesarskih poti in pešpoti, ki bodo zagotavljale varen prihod otrok v šolo s kolesom ali 

peš, itd.). 

- Vzpodbujati je treba športne in gibalne dejavnosti, ki vključujejo vso družino, prek 

programov, ki potekajo v okviru obšolskih dejavnosti ter preko množičnih javnih 

športnorekreacijskih programov itd. 

- Strategije spreminjanja življenjskega sloga mladih bo treba v večji meri kot do zdaj 

usmerjati na miselnost in dojemanje mladih. Pripraviti je treba medijsko odmevne akcije 
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in permanentne dejavnosti za mlade, motivacijske programe in ustrezne didaktične 

materiale zanje. 

- Večji poudarek v šolski športni vzgoji naj imajo aerobne dejavnosti – zlasti tiste v 

naravi. 

- Šola in športna vzgoja lahko usmerjata mlade k zdravemu načinu življenja na številne 

načine: s pobudo programov (npr. aktivni odmor), z ustvarjanjem splošne pozitivne 

klime za zdrav življenjski slog (didaktični plakati o zdravem načinu življenja) ter z 

zagotovitvijo materialnih možnosti za spodbujanje k telesni dejavnosti. 

- Pedagoška ravnanja učitelja, strategija športne vzgoje in zlasti zasnova kondicijskih 

dejavnosti v okviru športne vzgoje naj bodo naravnani v razvoj motivacijskih vzvodov, 

ki bodo aktivirali čim več notranjih vzpodbud (notranjo motivacijo) posameznika. 

- Učitelj mora postaviti jasne okvire moralnih vrednot, ki jih bo pri svojem delu 

upošteval. V nasprotnem primeru ga učenci ne bodo poslušali niti mu ne bodo sledili. 

- Manj tekmovalnosti – zlasti pri dekletih. Pogosta tekmovanja in testiranja s štoparico 

mladostniki, še posebno dekleta, nimajo radi. Ker v njih ne vidijo pravega smisla in ker 

se bojijo napora in neprijetnih občutkov, se jih pogosto izogibajo. Z vzgojnega vidika 

bi bilo v okviru športne vzgoje torej smiselno število tekmovanj v teku omejiti in jih 

nadomestiti z več sproščenega, a dolgotrajnejšega teka v naravi in s prekinjajočimi 

igralnimi oblikami teka (za najmlajše), preverjanjem vzdržljivostnih sposobnosti pa bi 

bilo dobro izvajati tako, da učenci tekmujejo sami s seboj. Spremljanje in vrednotenje 

napredka, kjer je lahko vsak zmagovalec, naj postane poglaviten motiv tekaške in 

vzdržljivostne vadbe. 
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2.5  Gibanje po kurikulumu za predšolsko vzgojo 

 

2.5.1 Kaj je kurikulum? 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje. V njem so predstavljeni cilji kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana 

načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in 

iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih (gibanje, narava, matematika, jezik, družba, 

umetnost). 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna institucija in deluje po predstavljenem kurikulumu, ki ob 

upoštevanju in spoštovanju tradicije slovenskih vrtcev z najnovejšimi teoretskimi pogledi na 

zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje 

dosedanje programe. Kurikulum je torej procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v 

ospredju proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka. 

Predlagani primeri vsebine in dejavnosti vsa področja med seboj povežejo in jih postavijo v 

kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar 

pomeni, da glede na okoliščine, socialni kontekst, aktualnost, izbiro metod in načinov dela po 

svoji strokovni usposobljenosti določa, kako, kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo 

dosegel zastavljene cilje. Pri tem mora upoštevati vsebinske, materialne, organizacijske in 

kadrovske pogoje v vrtcu, kjer dela (Zajec et al., 2010).  

Vrtec ima zelo pomembno vlogo, tako za otroka kot za njegovo družino. O temeljnih nalogah 

vrtca si lahko preberemo v Zakonu o vrtcih (1996) v 2. členu, kjer piše, da so temeljne naloge 

vrtca pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok 

ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Pojem kurikulum je vpeljan zato, ker je širši in celovitejši od pojma program in s seboj nosi 

tudi premik od tradicionalnega poudarka na vsebinah k poudarku na sam proces predšolske 

vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Kurikulum torej upošteva 

procesno razvojni pristop, kar pomeni, da poudarek ni več na vsebini, ampak je v ospredju 

proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih posamezni razvojni stopnji otrok (Videmšek in Pišot, 

2007). 

Videmšek in Pišot (prav tam, str. 106) pišeta tudi o pomenu povezovanja vsebin med seboj ter 

o vlogi otroka in odraslega. Pišeta sledeče: »Kurikulum daje velik poudarek povezovanju 
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različnih področij dejavnosti v vrtcu (gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika). 

Zagotavljati je potrebno aktivnosti z vseh področji in tako spodbujati vse vidike otrokovega 

razvoja. Zelo pomembno je tudi spoštovanje individualnosti (v nasprotju s skupinsko rutino), 

drugačnosti (v nasprotju z enakostjo), zasebnosti in strpnosti. Bolj kot doslej je poudarjena 

aktivna vloga otroka, zato je spremenjena tudi vloga odraslega, ki poskuša otroku zagotoviti 

spodbudno okolje; spodbuja ga k iskanju lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov in ne 

samo neposredno vodi in demonstrira, odpravlja napake itd.« 

 

2.5.2 Cilji 

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so 

vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izbranega kurikula vzgojitelji 

predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo, pri 

tem pa so jim v strokovno pomoč priročniki, v katerih so metodično in didaktično podrobneje 

razdelani primeri zaposlitev, ki povezujejo vse pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, 

vzgojno delo, opazovanje, evalvacijo (Kurikulum, 1999). 

Kurikulum (prav tam, str. 25) za področje gibanja mora biti prilagojen različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim otrok, tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 

Zajec in sodelovci (prav tam, str. 86) pišejo, da globalni cilji za področje dejavnosti gibanja, ki 

so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, izhajajo iz ciljev  predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. 

člen Zakona o vrtcih: 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 

- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti in 

- spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja ter upoštevanja različnosti. 

Konkretni cilji za področje dejavnosti gibanje, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), 

so razdeljeni v tri sklope (Videmšek in Visinski, 2001, str. 18): 
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a) Z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja celega telesa, 

rok, nog), ravnotežja, 

- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

- razvijanje prstnih spretnosti oz. t.i. fine motorike, 

- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti. 

 

b) Z vidika usvajanja različnih znanj: 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, plezanje, 

plazenje…), 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 

- spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 

- usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 

- sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja, 

- pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd., 

- spoznavanje zimskih dejavnosti, 

- usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger. 

 

c) Čustveno-socialni cilji: 

- uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

- spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojni pomoči in športnega 

obnašanja, 

- spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 

uporaba, 

- spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

- spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti, 

- spoznavanje elementarnih iger in športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna 

okolja v sedanjosti in preteklosti, 

- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 

- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 
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2.5.3 Vloga odraslega za področje gibanja 

V Kurikulumu za vrtce (1999) si lahko preberemo vlogo odraslih za področje gibanja. Avtorji 

pišejo, da večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene 

dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, v 

katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja izvirnih rešitev nalog ter 

sprejemanje napak in neuspelih poskusov kot naravnega, večkrat tudi veselega, igrivega dela 

učenja. Odrasli lahko pri tem pomagajo otrokom na različne načine: 

- Vzgojitelji in pomočniki nudijo otrokom ustrezne izzive in jim omogočajo, da se 

dejavnosti udeležujejo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. 

- Pri izvajanju različnih dejavnosti otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, 

preusmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, pomagajo, demonstrirajo, z njimi sodelujejo, 

se igrajo in se tudi sami učijo. 

- Otroke pozorno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Pomembno je, da so 

dejavnosti načrtovane na osnovi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega 

razvoja in potreb. 

- Otrokova prizadevanja, poizkuse in rešitve morajo jemati resno in objektivno. Otrokovo 

prizadevanje pohvalijo. 

- Posebno pozornost naj namenijo otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni, in tistim, ki 

so gibalno manj spretni. Prve vodijo pri razvoju njihove nadarjenosti, druge pa 

podpirajo in opogumljajo. 

- Deklice in dečke enako spodbujajo, da se vključujejo in preizkušajo v različnih zvrsteh 

gibalnih dejavnosti. 

- Z otroki se pogovarjajo o tem, kako doživljajo uspeh, kako neuspeh, kaj je pri 

tekmovanju pomembno in kakšno je »športno« obnašanje. 

- Po različno intenzivnih dejavnostih naj se z otroki pogovarjajo o spremembah, ki jih 

zaznajo na svojem telesu (zadihanost, utrip srca, znojenje, zardelost, žeja, utrujenost 

itn.), zakaj te spremembe nastanejo in kaj pomenijo  z vidika zdravja. 

- Uporabljajo raznovrstne organizacijske metode (poligon, delo po postajah, delo z 

dopolnilnimi in dodatnimi nalogami, štafete itn.) in oblike dela (individualno, v paru, v 

manjših in večjih skupinah, skupno, kombinirano) ter različne standardizirane in 

improvizirane rekvizite. 

- Dejavnosti naj organizirajo tako, da bodo otroci čim bolj aktivni. 
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- Oblike dejavnosti naj bodo različne po vsebini, trajanju, prostoru in vlogi odraslih. 

- Otrokom omogočajo, da imajo vsakodnevno možnost za različne gibalne dejavnosti. 

- Spodbujajo medsebojno sodelovanje med otroki, starši in vrtcem.  

- Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah so odgovorni za varnost otrok. Otroke navajajo 

na varnost pri izvajanju dejavnosti, uporabi igral in rekvizitov ter jih ozaveščajo o 

pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti zanjo. 

 

Vzgojitelj je otrokom v vrtcu model, ki ga posnemajo in se po njem tudi zgledujejo. Še posebno, 

če vzgojitelj izvaja in ponuja zanimive aktivnosti, ki otrokom popestrijo njihov vsakdan. Otroci 

so v obdobju do pubertete »najbolj dovzetni za spreminjanje in razvoj sposobnosti in znanj ter 

prilaganje (adaptacijo) na okolje in njihove značilnosti« (Videmšek, Žnidaršič in Šimunič, 

2010). 

 

2.5.4 Timsko načrtovanje 

Kurikulum priporoča skupinsko (timsko) delo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti: 

strokovnih delavcev znotraj vrtca, med vrtci in z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi 

in drugimi institucijami. Še zlasti pa daje velik poudarek sodelovanju s starši in okoljem 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

Kaj je pravzaprav timsko delo, pa pojasnjuje A. Polak (2007), kjer piše, da je timsko delo tisto 

dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence 

v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, 

znotraj ali zunaj učilnice. 

O pomembnosti sodelovanja med vrtec, starši in okoljem, pišeta tudi avtorici Videmšek in 

Kovač (2009, str. 60): »Ne le spontano, temveč tudi načrtno spodbujamo kakovostno in 

raznovrstno sodelovanje med vrtcem, starši in otrokom. Sodelovanje s starši lahko poteka v 

okviru različnih oblik dejavnosti v vrtcu (izlet, orientacijski izlet, športno dopoldne ali 

popoldne, zimovanje, letovanje, javni nastop itd.).« 
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2.5.5 Zunanji prostori  

Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi na vlogo zunanjih površin. Hansen s sodelavci (2000, 

str. XV-2) pišejo sledeče: »Zunanje okolje je zanimiv prostor in ne obsega samo igralnih 

površin, ampak tudi parke, jezera, vrtičke. Tu otroci rastejo in se učijo. Kadar se otroci igrajo 

na prostem, kažejo naravno zanimanje in radovednost. Na površinah, ki niso zaprte s štirimi 

stenami, se stvari vedno spreminjajo. Tu lahko otroci pridobivajo izkušnje na vseh razvojnih 

področjih, vzgojitelji pa lahko vzpodbudijo njihov razvoj in rast z opazovanjem, interakcijo in 

nekaterimi vnaprej načrtovanimi dejavnostmi.« Avtorji v nadaljevanju (prav tam, XV-13) 

opozorijo na izjemno učno izkušnjo za vsakogar, ki je zunaj z otroki. Užiti svež zrak, opazovati 

spremembe letnih časov in medsebojno vplivati drug na drugega v neformalnem ozračju je 

zabavno za odrasle in otroke. 

Otroci so zelo radi na prostem. Zunanje okolje ima manj omejitev pri izvajanju dejavnosti in 

zato so te lahko bolj spontane. Zunanje površine dajejo bogate možnosti za socialno, čustveno, 

jezikovno, spoznavno, telesno učenje in razvoj (Stokes Szanton, 2001, str. 193): 

- Socialni razvoj: vadijo izbiro in samostojnost, kadar se odločajo, kaj bodo delali. 

- Čustveni razvoj: otrokov občutek samozaupanja in zaupanja v odrasle se krepi, če ga 

pri določenih dejavnostih vzpodbujamo, hkrati pa je še vedno v varnem okrilju odraslih. 

- Jezikovni razvoj: zunanje površine nudijo veliko več možnosti za dolgotrajne pogovore 

o različnih stvareh, od metuljčkov do utrujenih otroških nog. 

- Spoznavni razvoj: največ znanja, ki ga imajo otroci, izvira iz izkušenj, ki so si jih 

pridobili na zunanjih površinah. Občutki in zaznavanja so posledica različnih vplivov, 

barv in oblik ter razgovorov in občutij z zunanjih površin. 

- Telesni razvoj: moč, skladnost gibov in življenjska moč se razvijajo v svobodnem 

gibanju in brezkončnih aktivnostih na igrišču. 

 

2.6 Učni načrt za športno vzgojo 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvija sposobnosti in lastnosti ter 

pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 

navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih 
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življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako 

lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Učni načrt, 2011).  

Avtorji v nadaljevanju (prav tam, str. 38) pojasnijo, kaj je pravzaprav učni načrt: »Učni načrt 

je temelj za pripravo učiteljevega letnega delovnega načrta in njegove letne priprave. Pri 

načrtovanju letne priprave upošteva posebnosti šole (materiale, kadrovske, geografske in 

podnebne razmere ter tradicijo) in učencev, ki jih poučuje (biološki razvoj, interesi). Skladno z 

navodili učnega načrta se učitelj odloči, kolikšen del celotnega časa bo posvetil predstavljenim 

dejavnostim in vsebinam (časovna razporeditev skupnega števila ur).« 

Program športne vzgoje se izvaja v vseh razredih osnovne šole. Namenjenih mu je 834 ur 

rednega pouka in pet športnih dni v vsakem šolskem letu. Program je zaradi razvojnih 

značilnostih učencev vsebinsko, organizacijsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja. V 

vsakem od teh šola ponuja tri vrste dejavnosti: 

- dejavnosti, obvezne za vse učence, 

- dejavnosti, ki jih šola ponuja; vključevanje učencev je prostovoljno, 

- dodatne dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi; vključevanje učencev je prostovoljno (Učni 

načrt, 2011). 

 

2.6.1 Splošna izhodišča 

V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) lahko zasledimo tudi sledeča splošna izhodišča, 

katerim sledi učitelj: 

- športna vzgoja je sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika, 

- spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence in upošteva njihovo različnost in 

drugačnost, 

- pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

- učnociljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in 

učitelja, a hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin, 

učnih metod in oblik ter organizacijskih pristopov, 

- načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbuja k redni športni 

dejavnosti, 

- igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje naj bo vključena v vsako uro športne vzgoje, 

- spodbuja učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju (ferpleju), 

- posebno skrb naj nameni nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami, 
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- povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

- pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

- spoštuje predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbi za varnost pri vadbi. 

 

2.6.2 Cilji 

Operativni cilji so razčlenjeni v štiri skupine, ki usmerjajo učitelja k: 

- izboljšujejo gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru telesa v različnih 

položajih in gibanjih, 

- usvajanju športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v različne športne 

dejavnosti, 

- razumevanje pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega življenjskega sloga in 

poznavanju varnih ravnanj, 

- spodbujanju k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, športnemu 

obnašanju med vadbo in na tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju (Učni načrt, 

2011). 

Najpomembnejši cilj športne vzgoje je z redno telesno in športno dejavnostjo razviti take vzorce 

življenja otrok in mladine, da bodo dejavnost in kakovost življenja ter zdrav življenjski slog 

njihovo vodilo tudi v odraslosti (Škof, 2010). 

Za dosego ciljev lahko v letno pripravo doda vsebine drugih športov (kolesarjenje, rolanje, 

namizni tenis, borilni šport, sodobne oblike aerobnih vadb, hokej, lokostrelstvo, plezanje itd.). 

Šolsko športno vzgojo lahko obogati tudi s strokovno pripravljenimi športnimi programi, kot 

so Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Mladi planinec (Učni načrt, 2011). 

 

2.6.3 Vloga učitelja 

V Učnem načrtu za športno vzgojo (2011) je nekaj besed namenjenih tudi vlogi učitelja, s 

katerimi se strinjam tudi sama. Avtorji navajajo, da je eno osnovnih izhodišč dobrega 

poučevanja zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh učencev. Pri zasledovanju obeh ciljev 

mora učitelj upoštevati različnost učencev. Zahteve prilagodi vsakemu posamezniku. Učitelj 

upošteva načelo, da ob posamezniku primerni vadbi napredujejo vsi učenci. Učitelj izbira cilje, 

vsebine, učne metode in oblike tako, da se učenci počutijo prijetno ter igrivo, kar jim ob drugih 

splošnih ciljih omogoči psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša ustaljen 
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šolski ritem. Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do 

športa, podpirati morajo oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do 

sošolcev. 

Veliko vlogo pa ima tudi individualizacija. Pomembno je, da učitelj z individualnim pristopom 

omogoča vsakemu posamezniku nadgradnjo svojega znanja, tako da otrok občuti svoj napredek 

in se ga veseli. Učitelj lahko z nepremišljenim, čeprav dobro namernim, glasnim primerjanjem, 

dajanjem posameznikov za vzgled, doseže nasprotni učinek. Manj spreten otrok bo interes 

kmalu izgubil in se na razne načine izogibal aktivnosti, spretnejši pa bo več energije usmerjal 

v všečnost drugih kot pa svojemu nadaljnjemu napredku. Pišot in Jelovčan (2006) zato v 

nadaljevanju opozarjata, da je pri delu z otroki potrebno poznati dialog dobre komunikacije, ki 

temelji na spoštovanju in spodbudah. Pohvala in kritika naj bosta vedno usmerjeni v opravljeno 

aktivnost, ne pa v otroka. 

In vsak si želi biti dober učitelj, zato je dobro upoštevati nasvet avtorice K.  Paterson (2000, str. 

3), ki piše: »Če hoče biti nekdo res dober učitelj, mora utelešati dve veliki ljubezni: ljubezen do 

učenja in ljubezen do otrok.« 

Zelo pomembno vlogo igra tudi motivacija. Avtorica (prav tam, str. 7) nadaljuje o motivaciji, 

kjer piše, da se vsak učitelj zaveda, da se nemotivirani učenci ne učijo, učiteljevo delo pa 

postane veliko težje. Videti je, da vsako leto prihajajo v šolo učenci, ki so manj notranje 

motivirani kot njihovi predhodniki. 

Učitelj gradi motivacijo z ustrezno izbiro vsebin in postopkov, še posebno pa s spodbujanjem 

in vrednotenjem posameznikovega napredka (Učni načrt, 2011). 

Avtorji Učnega načrta (prav tam, str. 48) opozarjajo tudi na razlike med učenci in učenkami: 

»Telesna in fiziološka različnost med spoloma, tradicija, vzgoja in navade ter različen čas 

spolnega dozorevanja pogojujejo razlike v zmožnostih in interesih med učenci in učenkami.« 

Vsak otrok je drugačen in tisto, kar deluje pri enem ali celo pri večini, lahko pri nekom drugem 

odpove. Zabaven rek pravi, da so »nekateri ljudje tako občutljivi, da so užaljeni celo, če se jim 

izogne epidemija.« (Paterson, 2000, str. 26). 
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2.7  Zlati sonček 

 

2.7.1 Začetek 

Začetek prizadevanj za sodobnejšo telesno/gibalno/športno vzgojo v vrtcih sega v leto 1971. 

Tistega leta je bil v Portorožu kongres telesne kulture (zdaj temu rečemo športna kultura).  Ena 

najpomembnejših kongresnih ugotovitev je bila, da telesna (zdaj športna) kultura ni le 

selekcijski šport tekmovalni šport, ampak predvsem zdrav življenjski slog in boj proti gibalni 

zanemarjenosti s športnim življenjskim slogom. Sklep kongresa je bil, da morajo pristojni 

telesnokulturni dejavniki poskrbeti tudi za množične oblike gibalne oz. športnih dejavnosti. 

Tedaj je bil zastavljen tudi dolgoročni cilj, postati »športni narod«, ki ne pomeni samo vidnejših 

tekmovalnih dosežkov v tej ali oni športni zvrsti na različnih tekmovalnih ravneh, ampak tudi 

in predvsem ozaveščeno skrb za dejavno preprečevanje gibalne zanemarjenosti kar največjega 

števila ljudi. Kongres je skrb za množično športno kulturo naložil takratni Telesnokulturni 

skupnosti Slovenije (TKSS), ta pa je leta 1973 naročila Inštitutu za kineziologijo pri takratni 

Visoki šoli za telesno kulturo (danes Fakulteta za šport) izdelavo projekta za množično športno 

ponudbo (Kristan, 2010).  

S. Kristan (prav tam, str. 22)  piše, da se je na podlagi zgledovanja po nekaterih drugih državah 

(takratna Sovjetska zveza, Vzhodna Nemčija, Zahodna Nemčija, Poljska, Avstrija, Švedska, 

Francija, ZDA, Evropska športna značka) rodila zamisel o tekmovanju za športno značko, ki je 

v teh državah spodbujala k dejavnosti množice prebivalcev vseh starostnih kategorij. Vendar 

tujine nismo slepo posnemali, ampak smo »filozofijo« te dejavnosti spremenili. V tujini je bil 

pomemben dosežek in stopnjevana priznanja (bron, srebro, zlato) so ustrezala stopnji športnega 

dosežka. Naša zasnova te oblike športnega udejstvovanja je dejavnost humanizirala. 

Zanemarila je storitev, dosežek (rezultat), v ospredje pa postavila udeležbo, dejavnost, proces 

in raznovrstno gibalno znanje. Najprej v program ni bilo vključeno predšolsko obdobje. Šele 

na pobudo Zavoda za šolstvo je zajel tudi predšolske otroke. In tako je bilo zasnovano množično 

športnokulturno gibanje z imenom »Tekmovanje za športno značko«.  

 

2.7.2 Prenova programa in nastanek Zlatega sončka 

Kristan (2010) pojasni, da se je prenova programa športne značke začela z raziskovalno nalogo 

Fakultete za šport (1988) na reprezentativnem vzorcu 140 slovenskih vzgojiteljic iz 50 občin, 

ki so vsaj tri leta izvajale ta program. Opustili so tudi prvotno ime programa (Tekmovanje za 
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športno značko), s katerim že prej niso bili popolnoma zadovoljni. Nikoli namreč ni šlo za 

tekmovanje, kot ga razumemo v športnem pomenu te besede. Na tej starostni stopnji metodo 

tekme odločno odklanjamo, ker sta pravšnji le metoda igre in metoda gibalnih nalog. Izraz 

»tekmovanje« pa je motilo tudi tiste, ki programa niso poznali in so res mislili, da otroci 

tekmujejo med seboj, kot je to navada v športu. Prenovljeni program so preimenovali v športni 

program Zlati sonček.  

Avtor (prav tam, str. 33) pojasni, da ima ime Zlati sonček simboličen pomen. Sonce je vir 

radosti, vitalnosti in življenjskega optimizma in vsi naši otroci so »sončki«, torej vir radosti, 

vitalnosti in življenjskega optimizma. Prilastek »zlati« pa simbolizira idejo, da otroci niso slabi 

ali dobri, boljši ali slabši, spretni ali nerodni, ampak so vsi najboljši, zlati. 

 

2.7.3 Namen 

Poleg splošnih namenov oz. vzgojno-izobraževalnih smotrov, ki jih ima gibalna oz. športna 

vzgoja otrok, ima športni program Zlati sonček sledeče posebne namene: 

- Obogatiti program redne gibalne oz. športne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami. 

- S privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe 

motivirati kar največ otrok, staršev in vzgojiteljic za takšno sodobno zasnovo športne 

vzgoje. 

- Vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih 

starostnih obdobjih. 

Pri tem programu gre bolj za igro kot za tekmo. Otrok tekmuje predvsem s samim seboj, ne pa 

z drugimi. Pomembnejša je udeležba od storilnosti. Program je zasnovan tako, da je vabljiv in 

uresničljiv tudi za manj zmogljive (Kristan, 1997). 

O pomenu sodelovanja pri programu Zlati sonček pišeta tudi avtorja Videmšek in Pišot (2007, 

str. 263), ki pišeta sledeče: » Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni usvajanje 

medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je 

program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo 

največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih 

otrok naj ne bi bilo. Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj ga 

prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim 

posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo 
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mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek. Način 

nagrajevanja, kjer otroci dobijo priznanje za vključitev v program, spodbuja tako otroke kot 

vzgojitelje, učitelje (izvajalce) in starše.« 

 

2.7.4 Program 

Kristan (prav tam, str. 17) v priročniku Športni program Zlati sonček predstavi program, ki traja 

štiri leta in poteka na štirih ravneh. Vsebinsko se skozi te štiri ravni prepleta rdeča nit, tako da 

se vse štiri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.  Zaradi motivacije dobijo kolajno vsi 

otroci, ki so vključeni v vadbo vseh petih nalog. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo 

otroci še nalepko. Če se otroci vključijo v vadbo le nekaterih nalog, ne morejo dobiti kolajne, 

dobijo pa diplomo s podobo zlatega sončka.  

Program je zasnovan tako, da motivira vse otroke, tudi gibalno manj sposobne. Za vključitev v 

program v vrtcu, torej za vadbo dobi otrok kolajno, četudi ne opravi predpisane naloge. Če se 

otrok vključi zaradi različnih razlogov le v vadbo nekaterih nalog, je nagrajen z diplomo. 

Otrok ima posebno knjižico, kamor izvajalci programa zapisujejo oz. potrjujejo opravljene 

naloge. Vsak otrok ima lahko samo eno knjižico, naloge pa lahko opravlja pri različnih 

izvajalcih. Zaželeno je, da knjižico, nalepke za vsako opravljeno nalogo in kolajne oz. diplome 

v celoti dobijo otroci brezplačno. Stroške naj bi krile lokalne skupnosti iz sredstev za šport otrok 

in mladine (Videmšek in Pišot, 2007). 

Videmšek in Pišot (prav tam,str. 264)  opisujeta program Zlati sonček. Program A se izvaja v 

vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo), B, C in D pa so programi, ki se izvajajo v prvem triletju 

devetletne osnovne šole. V prvem razredu devetletke poteka B program, v drugem C in v 

tretjem razredu D program. 

 

A PROGRAM – VRTEC 

Za vključitev v A program (izleti, plavanje, rolanje oz. kotalkanje ali kolesarjenje, smučanje ali 

drsanje, spretnost z žogo) dobi otrok malo modro medaljo, če se vključi v vadbo štirih nalog 

izmed petih. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom. 

Za opravljeno nalogo dobi otrok še nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico. 
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Naloge: 

- 5 izletov (eden jeseni, eden pozimi, trije spomladi), 

- plavanje: drsenje v vodi z lahtmi naprej in vztrajanje v tem položaju najmanj pet sekund, 

- rolanje oz. kotalkanje: vožnja na razdalji 20 metrov, med vožnjo počep pod prečko 

ali 

- kolesarjenje: otrok se prosto vozi dve minuti po prostoru 20 x 20 metrov, med vožnjo 

ne sme stopiti na tla, 

- smučanje: v stopničastem koraku se s smučmi povzpne na snežni kup, ki je visok vsaj 

en meter, in se nato spusti po nagibu ali hoja oz. tek  na smučeh na razdalji 500 metrov 

ali 

- drsanje: vožnja na razdalji 25 metrov, med vožnjo počep pod prečko, vožnja po eni nogi 

na razdalji dveh metrov, 

- spretnost z žogo: vodenje žoge na razdalji 10 metrov, met žoge z razdalje dveh metrov 

v koš, v paru petkrat podaja žoge na razdalji najmanj dva metra. 

 

B PROGRAM – 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Za štiri opravljene naloge v B programu (izleti, plavanje, spretnost z žogo in rolanje oz. 

kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje) dobi otrok malo zlato medaljo. Za vsako 

opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo sam nalepi v knjižico. 

Naloge: 

- trije izleti, 

- plavanje: otrok preplava od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki, 

- spretnost z žogo: vodenje žoge z eno roko na razdalji 10 metrov – med vodenjem 

obkroži oviro in vrže z razdalje treh metrov v koš, z razdalje najmanj dveh metrov 

petkrat vrže žogo v steno (enoročni met nad ramo) in jo ulovi (lahko po odboju od tal), 

- ravnotežna naloga 1, 

- ravnotežna naloga 2. 

Otrok opravi najmanj dve ravnotežni nalogi po izbiri: rolanje oz. kotalkanje ali kolesarjenje ali 

smučanje ali drsanje: 
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- rolanje oz. kotalkanje: spretnostna vožnja – vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji 

dveh metrov, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in 

spet vožnja naprej 

ali 

- kolesarjenje: trije otroci prosto vozijo po prostoru 20 x 20 metrov – med vožnjo se 

morajo spretno umikati drug drugemu, ne smejo stopiti na tla in ne zapeljati iz 

predpisanega prostora 

ali 

- smučanje: vožnja med šestimi vratci v poljubni tehniki ali hoja oz. tek na smučeh na 

razdalji 1 km 

ali 

- drsanje: spretnostna vožnja – vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dveh metrov, 

slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja 

naprej. 

Otrok, ki v programu B ni uspešno opravil štirih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo 

vključen že v program C. 

 

C PROGRAM – 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Za šest opravljenih nalog v C programu dobi otrok veliko modro medaljo. Če katere naloge ne 

opravi, dobi diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki naj jo 

sam prilepi v knjižico. 

Naloge: 

- dva izleta (enega jeseni in enega spomladi), 

- deset sonožnih poskokov bočno čez nizko gred, 

- met male žogice v cilj – z razdalje 5 m od desetih poskusov vsaj šestkrat zadane 

košarkarsko tablo, 

- vzravnava v sed iz leže na hrbtu – vsaj desetkrat v 20 sekundah, 

- dva prevala naprej, 

- tek na 200 metrov. 

Otrok, ki v programu C ni uspešno opravil vseh šestih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko 

bo vključen že v program D. 
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D PROGRAM – 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Za šest opravljenih nalog v D programu dobi otrok veliko zlato medaljo. Če ne opravi določene 

naloge v D programu, jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo. Če tudi tako ne opravi vseh 

nalog, dobi za sodelovanje v programu diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi 

otrok nalepko, ki naj jo sam prilepi v knjižico. 

Naloge: 

- dva izleta, 

- sonožno preskakovanje kratke kolebnice – od desetih poskusov naredi vsaj sedem 

preskokov, 

- plezanje po žrdi – 3 metre, 

- spretnost z žogo – z razdalje dveh metrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob 

rami v steno in jo ujame, 

- tek na 300 metrov, 

- plavanje – otrok preplava od 15 do 25 metrov v poljubni tehniki. 

Zamenjalne naloge: 

- rolanje oz. kotalkanje ali drsanje – prestopanje v poljubno stran po krogu s polmerom 

od dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem ustavil ali 

padal, 

- smučanje -  v poljubni tehniki presmuča vpadnico, na kateri je osem količkov, 

- vožnja s kolesom -  otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno 

spremeni smer ali celo padel (polmer enega kroga naj bo približno tri metre). 

Z zamenjalno nalogo ne more otrok nadomestiti izletov in plavanja. 
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2.7.5 Strokovna utemeljitev 

S športnim programom Zlati sonček se je mogoče poistovetiti, če razumemo, zakaj je program 

prav takšen in ne drugačen. Zato je smiselno, da neposredni izvajalci poznajo strokovne vzvode, 

ki so vodili avtorje pri sestavljanju programa (Kristan, 1997). 

Kristan (prav tam, str. 20) pojasni, katera strokovna izhodišča so bila upoštevana pri programu 

A in B: 

- Prevladujejo naj dejavnosti na prostem. Tak je tudi trend v domači in svetovni športni 

kulturi na izseku športnega razvedrila. 

- Izbrane naloge naj pokrivajo vse letne čase, kar zagotavlja celoletno dejavnost. 

- Prevladujejo naj tudi aerobne dejavnosti, ki igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju 

srčno-žilnih obolenj. Hkrati gre v to smer tudi svetovni razvoj športne kulture na izseku 

razvedrilnega športa oz. športa za vse. 

- Naloge naj bodo za otroke kar najbolj privlačne. Bližje naj bodo igri kot pa resni športni 

dejavnosti. Takšen izbor narekuje strateška pedagoška usmeritev po doživljanju občutij 

ugodja, kar je podlaga za nadaljnjo željo po takšni dejavnosti. 

- Poudarek naj bo na razvijanju ravnotežja in skladnosti (koordinaciji) gibanja. Takšen 

izbor narekuje spoznanje o večji obojesmerni povezanosti in soodvisnosti obeh 

navedenih gibalnih sposobnosti z intelektualnim razvojem. 

- Prevladujejo naj naloge, ki so že zametek športnih razvedrilnih dejavnosti v poznejših 

starostnih obdobjih vse tja do obdobja zrelosti in starosti. 

- Na tej starostni stopnji naj se začne odpravljanje plavalne nepismenosti, ki je eden od 

osrednjih športno-vzgojnih projektov v nacionalnem programu športa. 

- Pomembno mesto naj zavzemajo izleti, ker so zametek gorništva kot dela slovenske 

narodnostne identitete, hkrati pa je na izletih mogoče udejanjati vrsto drugih vzgojno-

izobraževalnih dejavnosti. 

- Kar največ nalog naj bo takšnih, da jih je mogoče izvajati tudi doma, v družbi drugih 

otrok ali pa s starši (npr. izleti, plavanje, smučanje). V programu naj bodo tudi takšne 

naloge, pri katerih starši lahko odločilno pripomorejo k dejavnosti (nakup drsalk, 

smučk, kotalk, kolesa, žoge). 

Zaradi vedno bolj »šolskega« načina vzgojno-izobraževalnega dela na razredni stopnji ni 

mogoče v celoti nadaljevati vseh dejavnosti iz programa A in B v nezmanjšanem obsegu. Zato 

se mora spremenjeni organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi tudi športni program 

Zlati sonček (Kristan, 1997). 
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V nadaljevanju Silvo Kristan (prav tam, str. 21) našteje, katera izhodišča so avtorji upoštevali 

pri programu C in D: 

- Naloge naj zajemajo temeljne sestavine človekovih gibalnih sposobnosti: moč, 

skladnost, natančnost in ravnotežje. Hitrost naj bo zajeta le posredno (z nalogami za 

moč), gibljivost pa je na tej starostni stopnji lahko nekoliko zanemarjena. 

- Ne smejo manjkati naloge, ki jih uvrščamo med aerobne dejavnosti. 

- Informativna razsežnost (gibalna izobrazba) naj bo pomembnejša od energijske 

razsežnosti (zmogljivost). 

- Vidno mesto naj zavzemajo izleti, ker so to najcenejša športna dejavnost v vseh 

starostnih obdobjih, hkrati pa uvod v gorništvo, ki je neločljivi del slovenske narodne 

identitete. 

- Večina nalog naj bo objektivno merljiva. 

- Več nalog naj bo takšnih, da jih je mogoče izvajati tudi doma. 

 

2.8  Mali sonček 

 

2.8.1 Namen 

Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja 

njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev. Namenjen je otrokom od 2. do 6. leta starosti. 

Sestavljen je iz štirih stopenj.  

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 

otroku. Nagrada (športni pripomoček) in priznanje v prvi vrsti pomenita, da je otrok vključen v 

program, zato naj ju prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu.  

Manj uspešnim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami je treba posvetiti več pozornosti in 

jim prilagoditi naloge. Vzgojitelj naj tem otrokom gibalne/športne naloge prilagodi skladno z 

motnjo v njihovem gibalnem razvoju tako, da bodo ostale čim bolj podobne predlagani izvedbi. 

Gibalna/športna dejavnost pa naj bo vsebinsko enaka. Otrok naj spozna, da je z voljo in 

pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek in 

motivacija za vključitev v naslednjo stopnjo programa Mali sonček (Videmšek, Stančevič in 

Zajec,  2012). 
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Gibalni/športni program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti! Pri 

predšolskih otrocih zaradi različnih razlogov ni priporočljivo posebej spodbujati tekmovalnosti, 

med drugim zato, ker bi s tem lahko manj sposobni, zaradi pogostih porazov, doživljali travme 

in bi se lahko začeli izogibati gibalnim/športnim dejavnostim. Manj gibanja pa posledično vodi 

v začarani krog, saj negativno vpliva na bio-psihosocialni status posameznika. V okviru 

programa Mali sonček morajo biti dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega 

posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki (Videmšek, Stančevič in Zajec, 

prav tam, str. 4). 

 

2.8.2 Cilji 

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji 

gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji: 

- Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu, zlasti na prostem, z 

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 

pripomočke. 

- Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

- Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere. 

- Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

- Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k 

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom (Videmšek, Stančevič in Zajec, prav tam, str. 4). 

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, 

tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki…, postopoma do celostnega spoznavanja različnih 

športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebno 

koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi 

dejavnostmi. 

2.8.3 Programi 

Gibalni/športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh: 

- Mali sonček (modri): za otroke od 2. do 3. leta; 
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- Mali sonček (zeleni): za otroke od 3. do 4. leta; 

- Mali sonček (oranžni): za otroke od 4. do 5. leta; 

- Mali sonček (rumeni): za otroke od 5. do 6. leta. 

 

Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo. Za vsako uspešno opravljeno nalogo 

dobijo otroci nalepko, ki jo nalepijo v knjižico. Program temelji na izbirnosti; da otroci uspešno 

zaključijo posamezen program, morajo izbrati določeno število nalog, za vsak program je 

število nalog posebej opredeljeno. Vzgojiteljice poskušajo izvajati proces za vse naloge 

oziroma čim večje število nalog (glede na materialne možnosti, klimatske razmere vrtca itd.), 

otroci pa morajo za usvojitev nagrade in priznanja na vsaki stopnji usvojiti določeno število 

nalog (možnost izbire). Po uspešno zaključenih nalogah otroci dobijo športni pripomoček in 

priznanje. 

Otroci, ki ne obiskujejo vrtca, lahko naloge opravijo tudi v okviru različnih društev, klubov ter 

zasebnikov v športu. Še bolje pa je, da jih v program vključi vrtec, ki je v njihovi neposredni 

bližini bivanja. 

V primeru, da vrtec nima ustreznih pogojev (materialnih, kadrovskih), se lahko program prav 

tako izpelje v sodelovanju z društvi, klubi ali zasebniki v športu oziroma zunanjimi strokovnimi 

sodelavci (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Videmšek, Stančevič in Zajec v priročniku (prav tam, str. 8) opisujejo programe in njihove 

naloge: 

Mali sonček-modri vsebuje 8 nalog: 

- Modri planinec (4 izleti: 2 daljša sprehoda in 2 izleta), 

- igre brez meja (športno popoldne s starši), 

- naravne oblike gibanja na prostem ali dejavnosti na trim stezi na igrišču, 

- igre na prostem, 

- vožnja s poganjalčki, 

- igre z žogo, 

- ustvarjanje z gibom in ritmom, 

- naravne oblike gibanja. 

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje. 
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Mali sonček-zeleni vsebuje 8 nalog: 

- Zeleni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod), 

- igre brez meja (športno popoldne s starši), 

- mini kros (tek 200 m) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču, 

- igre na prostem z alpskimi ali tekaškimi smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali 

igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na travi), 

- vožnja s triciklom ali skirojem, 

- igre z žogo, 

- ustvarjanje z gibom in ritmom, 

- naravne oblike gibanja. 

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje. 

Mali sonček-oranžni vsebuje 8 nalog: 

- Oranžni planinec (4 izleti: 3 izleti in 1 orientacijski pohod), 

- igre brez meja (športno popoldne s starši), 

- mini kros (tek 250 m do 300 m) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču, 

- igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in s smučmi ali igre z nestrukturiranim 

materialom in igre s smučmi na travi), 

- vožnja s skirojem ali kolesarjenje, 

- igre z žogo, 

- ustvarjanje z gibom in ritmom, 

- naravne oblike gibanja. 

Otroci naj bi opravili vsaj 5 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje. 

Mali sonček-rumeni vsebuje 11 nalog: 

- Rumeni planinec (5 izletov: 4 izleti in 1 orientacijski pohod), 

- igre brez meja (športno popoldne s starši), 

- mini kros (tek 300 m) ali dejavnosti na trim stezi na igrišču, 

- igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in z alpskimi smučmi ali igre na snegu ter 

hoja in tek na smučeh 500 m ali igre z nestrukturiranim materialom in igre s smučmi na 

travi), 

- kolesarjenje, 

- rolanje, 
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- drsanje, 

- igre z žogo, 

- ustvarjanje z gibom in ritmom, 

- elementi atletske abecede in gimnastične abecede, 

- igre z vodo, ob vodi in v vodi. 

Otroci naj bi opravili vsaj 7 nalog; na koncu dobijo športni pripomoček in priznanje. 

 

2.8.4 Strokovna utemeljitev 

Gibalni/športni program Mali sonček je sestavljen iz štirih programov oz. stopenj, ki se 

vsebinsko smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Pomeni obogatitev področja gibanja v vrtcu, 

saj zajema raznovrstne gibalne/športne dejavnosti s pestrimi športnimi pripomočki, ki 

predstavljajo osnovne elemente različnih športnih zvrsti (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

Videmšek, Stančevič in Zajec v nadaljevanju (prav tam, str. 11) pojasnijo, katera strokovna 

izhodišča so upoštevana: 

- Izbrane naloge se nadgrajujejo (od prve do četrte stopnje). 

- Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem. 

- Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih 

obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete. 

- Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek opravljanja plavalne nepismenosti. 

- Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto. 

- Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne 

sposobnosti (vzdržljivost). 

- Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo 

gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni 

sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti. 

- Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive. 

- Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih 

športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti. 

- Program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega 

razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni). 

- Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino dejavnosti 

tudi doma. 
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3. CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave so bili postavljeni naslednji cilji: 

- Ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o tem, da se program izvaja od 2. leta naprej 

ter kakšno je njihovo splošno mnenje o gibalnem/športnem programu Mali sonček. 

- Ugotoviti, kje so pridobili informacije za gibalni/športni program Mali sonček. 

- Ugotoviti, kdaj so izvedli naloge programa in pri kateri nalogi so po njihovem mnenju 

otroci najbolj uživali. 

- Ugotoviti, kaj menijo vzgojitelji o številu nalog za posamezno starost. 

- Ugotoviti, ali program v ospredje postavlja vzgojno-izobraževalni učinek ali 

gibalne/telesne zmogljivosti. 

- Ugotoviti, ali program spodbuja tekmovalnost med otroki, upošteva individualne razlike 

ter ali ponuja otrokom pravico do izbire. 

- Ugotoviti, kakšno je mnenje vzgojiteljev o tem, da vsi otroci dobijo priznanje. 

- Ugotoviti, kaj je motiviralo otroke za opravljanje nalog ter ali lahko po njihovem 

mnenju vsi otroci opravijo naloge.  

- Ugotoviti, ali so vzgojitelji pri izvedbi vključili starše in na kakšen način. 
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4. HIPOTEZE 

Hipoteze so bile postavljene na podlagi postavljenih ciljev in teorije. 

H1: Vzgojitelji podpirajo dejstvo, da se program začne izvajati od 2. leta starosti dalje. 

H2: Vzgojitelji menijo, da je število nalog za posamezno starost primerno. 

H3: Vzgojitelji menijo, da otroci uživajo pri vseh gibalnih dejavnostih, ki jim jih ponudijo oz. 

organizirajo. 

H4: Vzgojitelji menijo, da lahko naloge opravljajo vsi otroci, na njih pa je, kako je izvedba 

naloge organizirana. 

H5: Vzgojitelji so mnenja, da program v ospredje postavlja tako vzgojno-izobraževalni učinek 

kot gibalne/telesne zmogljivosti. 

H6: Po mnenju vzgojiteljev program ne spodbuja tekmovalnosti med otroki, upošteva 

individualne razlike ter otrokom ponuja pravico do izbire. 

H7: Vzgojitelji se strinjajo s tem, da vsi otroci dobijo priznanje za svoj trud in sodelovanje v 

gibalnem/športnem programu Mali sonček. 

H8: Vzgojitelji so sami poskrbeli za motivacijo otrok. 

H9: Splošno mnenje vzgojiteljev o programu je pozitivno, saj se zavedajo, kako zelo 

pomembno je organizirati gibalne dejavnosti že za najmlajše otroke. 
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5. METODE DELA 

5.1  Vzorec merjencev 

Pri raziskavi smo uporabili namenski vzorec, ki ga predstavlja 68 strokovnih delavk VVZ 

Kekec Grosuplje, in sicer v devetih enotah: 

- enota Kekec, 

- enota Tinkara, 

- enota Rožle, 

- enota Pika, 

- enota Mojca, 

- enota Kosobrin, 

- enota Pastirček, 

- enota Zvonček, 

- enota Trobentica. 

Rezultat, da so v raziskavi sodelovale samo vzgojiteljice in noben vzgojitelj, je bil pričakovan, 

saj v VVZ Kekec Grosuplje ni zaposlenega nobenega vzgojitelja. 

Povprečna starost sodelujočih je bila 40,1 let. Najmlajša anketiranka je bila stara 22 let, 

najstarejša pa 57 let. 

Povprečna delovna doba vzgojiteljic je bila 15,8 let. Najkrajša delovna doba je bila 1 leto, 

najdaljša pa 38 let. Delovna doba se je nanašala na dejavnost predšolske vzgoje. 

 

Graf 1: Zadnja končana šola strokovnih delavk. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta   Jožica Cirnski, diplomsko delo 

 

- 35- 
 

Graf 1 prikazuje, da ima 41 anketirancev (60,3 %) končano srednjo šolo, 5 anketirancev (7,4 

%) ima končano višjo šolo, 19 sodelujočih (27,9 %) v anketi ima visoko šolo, 3 sodelujoči (4,4 

%) pa imajo univerzitetno izobrazbo. 

 

 

Graf 2: Število oddelkov v šolskem letu 2012/2013. 

Zanimalo nas je, v katerem oddelku so vzgojitelji v šolskem letu 2012/2013 izvajali 

gibalni/športni program Mali sonček. Graf 2 nam prikazuje, da je 11 anketirancev (16,2 %) 

izvajalo program v oddelku 2 do 3 let, 16 sodelujočih anketirancev (23,5 %) jih je izvajalo 

program v oddelku 3 do 4 let, po 13 anketirancev (19,1 %) pa jih je program izvajalo v oddelkih 

4 do 5 let ter 5 do 6 let. Kar 15 anketirancev (22,1 %) je odgovorilo, da so bili v heterogenih 

oddelkih. V gradivu avtorji poudarjajo tudi izvajanje programa v heterogenih oddelkih. 

Videmšek, Stančevič in Zajec (2012) svetujejo, da v starostno heterogenih skupinah otroke 

skupaj vključujemo v proces (ne glede na starost), pri čemer skušamo vadbo kar se da 

prilagoditi njihovih sposobnostim in posebnostim. Otroci naj usvojijo tisto stopnjo Malega 

sončka, ki mu ustreza glede na njegovo starost. 
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5.2  Vzorec spremenljivk 

Raziskavo smo izvedli z vprašalnikom za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih 

otrok. Vprašalnik smo sestavili ob pomoči dr. Vesne Štemberger in s pomočjo strokovne 

literature. Razdelili smo ga strokovnim delavcem vrtca. 

Vprašalnik zajema 28 vprašanj, ki so večinoma zaprtega tipa, nekaj pa jih je tudi odprtega tipa. 

V prvem delu zajema vprašanja splošnega značaja (spol, starost, delovna doba v dejavnosti 

predšolske vzgoje, izobrazba, v katerem oddelku so izvajali program). Drugi del vprašalnika pa 

zajema vprašanja o izvajanju gibalnega/športnega programa Mali sonček v šolskem letu 

2012/2013 (o priročniku programa, načinu izvajanja, o številu nalog za posamezno starost, 

motivacija otrok za opravljanje nalog, sodelovanje s starši, splošno mnenje o programu). 

Primer vprašalnika je v prilogi. 

 

5.3  Organizacija meritev 

Zbiranje podatkov je potekalo dva tedna. Vprašalnike smo razdelili 17. 10. 2013. Rešene 

vprašalnike smo dobili vrnjene do 30. 10. 2013. Vprašalniki so bili razdeljeni med strokovne 

delavce osebno. Pred razdelitvijo vprašalnikov, smo se dogovorili z vodstvom vrtca in pridobili 

njihovo soglasje za izvajanje. 

Razdeljenih je bilo 80 vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 68. 

 

5.4  Metode obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike - število odgovorov ter število 

odgovorov, izraženo v odstotkih. Dobljene rezultate smo prikazali v opisni obliki in v obliki 

grafov, pri čemer smo za pomoč uporabili računalniški program Microsoft Excel. S pomočjo 

zbranih rezultatov in njihovih analiz smo na koncu preverili še zastavljene hipoteze. 

Osnovna raziskovalna metoda, ki smo jo uporabili pri raziskavi, je deskriptivna. 
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6. REZULTATI IN RAZPRAVA 

V tem poglavju sledi predstavitev in interpretacija posameznega vprašanja. Rezultati so 

predstavljeni z grafi, poleg njega pa je podana še interpretacija. Predstavljeni rezultati si sledijo 

v vrstnem redu, ki je enak vrstnemu redu vprašanj v vprašalniku. 

 

1. VPRAŠANJE: Kaj menite o tem, da se gibalni/športni program Mali sonček izvaja 

od 2. leta naprej? 

 

Graf 3: Mnenje vzgojiteljev o izvajanju programa od 2. leta naprej. 

Ugotoviti smo želeli, ali se vzgojitelji strinjajo s tem, da se gibalni/športni program Mali sonček 

izvaja od 2. leta naprej (Graf 3). Predvidevali smo, da se vzgojitelji strinjajo s tem, da se 

tovrsten program izvaja od 2. leta dalje. Naše predvidevanje je bilo pravilno, saj se je kar 94,1 

%  vzgojiteljev s tem strinjalo. 5,9 % pa je bilo takih strokovnih delavcev, ki se s tem niso 

strinjali. Anketiranci so tudi pojasnili svoj odgovor.  

Tisti, ki se s tem strinjajo, so navedli sledeče razloge: 

- otroci so premalo športno aktivni in vse manj je gibanja v okviru družine, 

- otroci potrebujejo ogromno gibanja in večinoma jim ga starši ne omogočijo, 

- vzgojitelji s tem dobimo možnost spoznavanja gibalnih sposobnosti otrok skozi njihov 

razvoj, 

- dejavnosti v programu so prilagojene za starostno obdobje, 

- gibanje je ključnega pomena za nadaljnji razvoj otrok na vseh področjih, 
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- za gibanje ni nikoli prezgodaj, poleg tega o pomenu gibanja obveščamo tudi starše, 

- spodbujamo gibalne dejavnosti tudi doma, 

- otrok  z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, 

- gibanje je povezano z vsemi področji dejavnosti, 

- program otroke motivira, da se raje ukvarjajo s športom, 

- gibanje je naložba za dolgotrajno zdravo življenje, 

- otroci v gibanju zelo uživajo in se veselijo napredka, 

- program Mali sonček nam daje vodilo za zmogljivost določene starostne skupine. 

 

Vzgojitelji, ki pa se s trditvijo ne strinjajo, so svoj odgovor pojasnili sledeče: 

- program bi se lahko izvajal od 1. leta dalje, saj je gibanje pomembno v vseh starostih, 

- z otroki od 2. do 3. leta v skupini ogromno delamo na gibanju in nekaterih stvari se še 

učijo, zato gibanja ni potrebno še meriti in ocenjevati, 

- program bi se lahko izvajal od 3. leta naprej. 

 

Vzgojitelji predšolskih otrok se zavedajo, kako pomemben dejavnik je šport že pri najmlajših 

otrocih. Vsakodnevno se trudijo otrokom zagotoviti čim bolj razgibano športno aktivnost. In 

gibalni/športni program Mali sonček je pri tem v veliko pomoč. Tušak, Marinšek in Tušak 

(2009) pravijo, da če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v prid športa in telesne 

aktivnosti, potem je otrok na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje vplivali 

na njegov razvoj in življenje.  

Škof (2007) pa postavlja vprašanje, ali je zelo zgodnje vključevanje otrok v šport potrebno in 

koristno. V nadaljevanju je njegovo mnenje, da so gibalne izkušnje, ki jih otrok lahko pridobi 

in razvija v organizirani športni vadbi že v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, zelo 

dragocene za gibalni in posledično celoten razvoj mladega človeka. Toda hkrati smo v športni 

praksi priča tudi številnim primerom nehumanega ravnanja z otroki. Ko programi niso 

prilagojeni otrokom, ko igra in učenje zamenjata ozka specializacija in pritisk tekmovanj, 

pretirana »resnost« vadbe itd., pozitivnost športa za otrokov razvoj postane zelo vprašljiva. To 

pa Mali sonček ni. Namen slednjega je namreč obogatiti program na področju gibanja v vrtcu. 

Poudarek je na igri in vadbi, ki mora biti prilagojena otrokom. Ravno tako je tudi z nagrado 

(športni pripomoček), ki jo prejmejo vsi otroci, ne glede na njihov uspeh oz. rezultat. Avtorji 

gibalnega/športnega programa Mali sonček pa opozarjajo tudi na manj uspešne otroke in otroke 

s posebnimi potrebami. Slednjim je treba posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. 
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Otroci na ta način spoznajo, da je z voljo in pomočjo mogoče doseči marsikaj. Priznanje pa jim 

pomeni spodbudo in motivacijo za vključitev v naslednjo stopnjo programa Mali sonček.  

Škof (2010) meni, da je najpomembnejši cilj športne vzgoje ta, da z redno telesno in športno 

dejavnostjo razvijemo take vzorce življenja otrok in mladine, da bodo dejavnost in kakovost 

življenja ter zdrav življenjski slog njihovo vodilo tudi v odraslosti. 

 

2. VPRAŠANJE: Kje ste pridobili informacije za gibalni/športni program Mali 

sonček? 

 

Graf 4: Pridobivanje informacij za gibalni/športni program Mali sonček. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kje so vzgojitelji pridobili informacije za gibalni/športni 

program Mali sonček. Predvidevali smo, da so potrebne informacije pridobili v priročniku. 

Naša predvidevanja so se izkazala za točna, saj je polovica (50 %) vzgojiteljev odgovorilo, da 

so informacije dobili v priročniku. 16,2 % anketirancev je informacije pridobilo od vodstva 

vrtca, 4,4 % pa na internetu. 29,4 % vprašanih je izbralo odgovor, da so informacije pridobili 

drugje. Odgovorili so, da so informacije za program dobili od sodelavk, od vodstva ter v 

priročniku. Informacije so iskali na različnih mestih ter iz različnih virov. V veliki večini pa je 

bil priročnik glavni vir informacij.  
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3. VPRAŠANJE: Če ste informacije pridobili v priročniku, ali priročnik dovolj 

nazorno in natančno predstavi gibalni/športni program Mali sonček? 

 

Graf 5: Nazornost priročnika za gibalni/športni program Mali sonček. 

Zanimalo nas je tudi, ali priročnik dovolj nazorno in natančno predstavi gibalni/športni program 

Mali sonček. 62 vzgojiteljev (91,2 %) je odgovorilo, da je priročnik dovolj nazoren in natančen. 

Iz grafa lahko preberemo, da se nobenemu od vzgojiteljev ne zdi, da priročnik ni dovolj nazoren 

in natančen. Pet strokovnih delavcev pa se ni moglo odločiti. Sklepamo lahko, da je priročnik 

napisan dovolj nazorno in natančno ter da dobro predstavi gibalni/športni program Mali sonček, 

ki je posodobljena, dopolnjena in razširjena nadgradnja Zlatega sončka.  
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4. VPRAŠANJE: Kdaj ste izvedli naloge programa? 

 

Graf 6: Izvajanje programa. 

Ugotoviti smo želeli, kdaj so vzgojitelji izvedli naloge programa. Naše predvidevanje, da so jih 

izvajali skozi celo leto, se je izkazalo za pravilno. 86,8 % vzgojiteljev je odgovorilo, da so 

program izvajali celo leto, 8,8 % je to naredilo jeseni, 4,4 % pa spomladi. Za zimski čas se ni 

odločil nihče. Vzgojitelji se zavedajo, da je pomemben proces skozi celo šolsko leto. To pa je 

tudi cilj avtorjev programa oz. program je naravnan tako, da ga je moč in potrebno izvajati celo 

leto. Videmšek, Stančevič in Zajec (2012) poudarjajo pomembnost procesa, ki naj poteka vse 

leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Izvajalci programa morajo posvečati pozornost 

kontinuirani vadbi, ki mora potekati v igrivem in zabavnem vzdušju, četudi bi nekateri otroci 

naloge zmogli že v prvih poskusih. Preverjanje predpisanih gibalnih/športnih nalog ter kasneje 

podelitev nagrad in priznanj naj bo le sklepno dejanje daljšega obdobja igre in vadbe. 
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Naslednja 4 vprašanja se nanašajo na število nalog za otroke pri določeni starosti. Vsa 4 

vprašanja imajo skupni graf. 

 

Graf 7: Število nalog v oddelkih vrtca po starosti. 

 

5. VPRAŠANJE: Kaj menite o številu nalog za otroke od 2. do 3. leta starosti (otroci 

naj bi opravili 5 od 8 nalog)?  

Graf  prikazuje mnenje vzgojiteljev o številu nalog za otroke od 2. do 3. leta starosti. V tej 

starosti naj bi otroci opravili 5 od 8 nalog. Rezultati kažejo, da kar 73,5 % vprašanih vzgojiteljev 

meni, da je nalog ravno prav. 19,1 % vzgojiteljev pa je nasprotnega mnenja, saj menijo, da je 

nalog premalo za to starost. Samo 1,5 % vprašanih meni, da je nalog premalo. 

 

6. VPRAŠANJE: Kaj menite o številu nalog za otroke od 3. do 4. leta starosti (otroci 

naj bi opravili 5 od 8 nalog)? 

Tudi otroci od 3. do 4. leta starosti morajo opraviti 5 od 8 nalog. Graf  nam prikazuje mnenje 

vzgojiteljev glede opravljenih nalog v tej starosti. 77,9 % vzgojiteljev je mnenja, da je nalog 

ravno prav. 7,4 % jih meni, da jih je premalo. 4,4 % pa je mnenja, da je nalog preveč.  
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7. VPRAŠANJE: Kaj menite o številu nalog za otroke od 4. do 5. leta starosti (otroci 

naj bi opravili 5 od 8 nalog)? 

Zgornji graf nam prikazuje, kakšno je mnenje vzgojiteljev glede števila nalog v oddelkih, kjer 

so otroci od 4. do 5. leta starosti. Tudi pri tem vprašanju so vzgojitelji odgovorili po naših 

pričakovanjih, saj jih 76,5 % meni, da je nalog ravno prav. 2,9 % je tistih, ki menijo, da je nalog 

preveč. Se pa sedaj poveča odstotek tistih, ki so mnenja, da je nalog premalo (10,3 %). Njihovo 

mnenje je, da je 5 od 8 opravljenih nalog za to starost premalo. 

 

8. VPRAŠANJE: Kaj menite o številu nalog za otroke od 5. do 6. leta starosti (otroci 

naj bi opravili 7 od 11 nalog)? 

V oddelku od 5. do 6. leta starosti naj bi otroci opravili 7 nalog od ponujenih 11. Iz zgornjega 

grafa je razvidno, da so tudi tukaj vprašani mnenja, da je nalog ravno prav (79,4 %). 4,4 % je 

takih, ki so mnenja, da je nalog za to starost preveč. 8,8 % pa jih meni, da bi bilo lahko število 

opravljenih nalog večje. 

S pomočjo teh štirih anketnih vprašanj smo potrdili našo hipotezo, ki se glasi sledeče: vzgojitelji 

menijo, da je število nalog za posamezno starost primerno. 

 

9. VPRAŠANJE: Pri kateri izmed nalog, so po vašem mnenju otroci najbolj uživali? 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, pri katerih nalogah so otroci najbolj uživali po mnenju 

vzgojiteljev. Največkrat so anketiranci omenjali pohode, igre brez meja in igre z žogo. Veliko 

manj so omenjali kros, kolesarjenje, igre na snegu in vožnja s skirojem. Tukaj se postavlja 

vprašanja, zakaj so zgoraj omenjene dejavnosti najbolj motivirale otroke. Naša hipoteza je 

namreč bila, da otroci uživajo pri vseh gibalnih dejavnostih, ki jim jih ponudijo oz. organizirajo. 

Razlog za to je mogoče v sami organizaciji dejavnosti. Škof (2010; str. 22) opozarja na sledeče: 

»Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega 

medsebojnega sodelovanja, ki ga vplivi okolja lahko spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in 

duša vzgojno-izobraževalnega procesa. Od njegove učinkovitosti (od njegovih znanj in 

izkušenj-usposobljenosti (kompetenc), njegovih občutkov – intuicije, energije – erosa, 

osebnostnih lastnosti itd.) je v veliki meri odvisno, kako globoko v srcu bodo mladi nosili šport 

in zdrav način življenja.«  
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Videmšek, Stančevič in Zajec (2012; str. 2) v priročniku Mali sonček opozarjajo, da moramo 

otrokom omogočiti takšne gibalne/športne dejavnosti, ki bodo otrokom predstavljale ustrezne 

izzive; ti ne smejo biti ne prelahki, ne pretežki, ampak ravno pravšnji. Pomembno je 

stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

Včasih so vzgojiteljice otrokom natančno dajale navodila, kako naj izvajajo različne dejavnosti 

(npr. na poligonu), več so demonstrirale, jih popravljale, danes pa je večji poudarek na 

samostojnem reševanju problemov in spodbujanju ustvarjalnosti. Pri tem je pomembno, da se 

področje gibanja prepleta z ostalimi področji (jezikom, naravo, matematiko, umetnostjo, 

družbo) in da vse poteka sproščeno preko igre. Igra je ključni element, saj otroka motivira za 

delo.  

 

Naslednja 4 vprašanja se nanašajo na ciljne naloge za otroke v določenem starostnem obdobju. 

Dobljeni rezultati so prikazani v spodnjem grafu. 

 V priročniku Mali sonček (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012, str. 4) so zapisani sledeči cilji 

gibalnega/športnega programa: 

- Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu, zlasti na prostem, z 

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne 

pripomočke. 

- Spodbuditi starše h aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa. 

- Spodbuditi otroke in starše h aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na 

vremenske razmere. 

- Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh 

starostnih obdobjih. 

- Spodbuditi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k 

sistematičnemu delu in celostnemu pristopu podajanju gibalnih/športnih vsebin 

predšolskim otrokom. 

Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so hoja, 

tek, lazenje, plazenje, plezanje, skoki…, postopoma do celostnega spoznavanja različnih 

športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebno 

koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi 

dejavnostmi. 
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Graf 8: Ciljne naloge v oddelkih. 

 

10. VPRAŠANJE: Ali se vam ciljne naloge za otroke od 2. do 3. leta starosti zdijo 

takšne, da jih lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

Ugotoviti smo želeli, ali so ciljne naloge za otroke od 2. do 3. leta starosti zdijo takšne, da jih 

lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci (Graf 8). Po naših pričakovanjih so vzgojitelji 

mnenja (69,1 %), da so ciljne naloge ustrezne za to starost otrok. 11,8 % jih meni, da naloge 

niso primerne, 13,2 % pa se ni moglo odločiti. 

 

11. VPRAŠANJE: Ali se vam ciljne naloge za otroke od 3. do 4. leta starosti zdijo 

takšne, da jih lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

Graf  prikazuje odgovor vzgojiteljev glede ciljnih nalog v oddelku od 3. do 4. leta starosti. Po 

naših pričakovanjih so vzgojitelji v veliki večini (77,9 %) mnenja, da so ciljne naloge takšne, 

da jih lahko z rednim procesom opravijo vsi otroci. 7,4 % jih temu nasprotuje, 5,9 % pa se ni 

moglo odločiti. 
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12. VPRAŠANJE: Ali se vam ciljne naloge za otroke od 4. do 5. leta starosti zdijo 

takšne, da jih lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

Zanimalo nas je, kakšno je mnenje vzgojiteljev glede ciljnih nalog za otroke od 4. do 5. leta 

starosti. Tukaj se odstotek tistih, ki menijo, da so naloge primerne, poveča, in sicer na 80,9 %. 

5,9 % vzgojiteljev meni, da temu ni tako, 4,4 % anketirancev pa je neodločenih. 

 

13. VPRAŠANJE: Ali se vam ciljne naloge za otroke od 5. do 6. leta starosti zdijo 

takšne, da jih lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

Graf nam prikazuje tudi mnenje vzgojiteljev glede ciljnih nalog za otroke tik pred vstopom v 

šolo. Po naših pričakovanjih, so tudi tukaj anketiranci mnenja, da so naloge ciljno primerne 

(80,9 %). 7,4 % je takih, ki menijo, da jih z rednim procesom ne morejo opravljati vsi otroci, 

4,4% pa je neodločenih. 

 

14. VPRAŠANJE: Se vam zdi, da gibalni/športni program Mali sonček postavlja v 

ospredje vzgojno-izobraževalni učinek ali gibalne/telesne zmogljivosti? 

 

Graf 9: Program Mali sonček postavlja v ospredje vzgojno-izobraževalni učinek ali gibalne/telesne zmogljivosti. 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, kaj po mnenju vzgojiteljev gibalni/športni program Mali 

sonček postavlja v ospredje: vzgojno-izobraževalni učinek ali gibalne/telesne zmogljivosti. 
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V priročniku (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012, str. 3) lahko preberemo, da je namen 

programa obogatiti dejavnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi 

vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Škof (2010) pa 

v svoji knjigi piše tudi o pomenu telesne dejavnosti. Pravi sledeče: »Telesna dejavnost ima v 

vseh življenjskih obdobjih človeka nenadomestljivo vlogo. Nujno potrebna je za normalen 

biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje mladih ljudi, v zrelih letih in starosti pa redna 

in primerno izbrana športna oz. telesna dejavnost ohranja vitalnost človeka, ga varuje pred 

boleznimi in mu omogoča boljšo kakovost življenja.«  

Iz zgoraj napisanega lahko sklepamo, da je pomemben tako vzgojno-izobraževalni učinek kot 

tudi gibalne/telesne zmogljivosti. Takega mnenja so tudi vzgojitelji, saj jih je več kot polovica 

(60,3 %) mnenja, da gibalni/športni program Mali sonček postavlja v ospredje oboje. 35,3 % 

jih je mnenja, da so gibalne/telesne zmogljivosti v ospredju, 1,5 % pa je mnenja, da gre za 

vzgojno-izobraževalni učinek. Prav toliko (1,5 %) jih je mnenja, da gre za drugo stvar. 

Obrazložitev tega odgovora je bila, da je vse odvisno od tega, kako se program Mali sonček 

izvaja. 

 

15. VPRAŠANJE: Ali po vašem mnenju gibalni/športni program spodbuja 

tekmovanje med otroki? 

 

Graf 10 : Spodbujanje tekmovalnosti med otroki. 

Cilj tega vprašanja je bil izvedeti, ali gibalni/športni program spodbuja tekmovanje med otroki. 

Naše predvidevanje je bilo, da program ne spodbuja tekmovalnosti med otroki.  O slednji lahko 
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preberemo marsikaj zanimivega tudi v različni literaturi. Tušak, Marinšek in Tušak (2009) 

navajajo, da v zadnjem obdobju velja prepričanje, da je v športu mladih prevelik poudarek na 

tekmovalnosti, ki otrokom povzroča več škode kot koristi. Nekateri kritiki so mnenja, da je 

potrebno popolnoma eliminirati tekmovalni šport, ker povzroča prehud stres na otroke. 

Predlagajo uveljavitev bolj kooperativnih športov, kjer ni niti poražencev niti zmagovalcev. 

Tekmovanje naj bi vodilo v sovražnost in povzročalo nastajanje frustracij, medtem ko 

kooperativnost spodbuja in razvija zaupanje in prijateljstvo.  

61,8 % vzgojiteljev je mnenja, da program tekmovanja ne spodbuja. 23,5 % meni nasprotno, 

8,8 % se jih ni moglo odločiti. O tekmovalnosti ter o pomenu programa  so avtorji programa v 

zloženki zapisali sledeče (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012): »Bistvo gibalnega/športnega 

programa Mali sonček ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni usvajanje priznanja in nagrade, 

ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program 

izveden tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive otroke.« Pomembno je, da 

otrokom damo možnost, da v gibanju uživajo ter da spoznajo, da je z voljo in pomočjo možno 

doseči marsikaj. 

 

16. VPRAŠANJE: Ali po vašem mnenju gibalni/športni program upošteva 

individualne razlike med otroki? 

 

Graf 11: Upoštevanje individualnih razlik med otroki. 

Zanimalo nas je, ali program upošteva individualne razlike med otroki. 57,4 % vprašanih meni, 

da jih upošteva, 32,4 % meni da ne, 7,4 % vzgojiteljev pa se ni moglo odločiti. Gibalni/športni 
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program Mali sonček poudarja individualne razlike posameznikov oz. opozarja na manj 

uspešne otroke. Manj uspešnim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami je treba posvetiti 

več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Vzgojitelj naj tem otrokom gibalne/športne naloge 

prilagodi skladno z motnjo v njihovem gibalnem razvoju tako, da bodo ostale čim bolj podobne 

predlagani izvedbi. Gibalna/športna dejavnost pa naj bo vsebinsko enaka. Otrok naj spozna, da 

je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov 

napredek in motivacija za vključitev v naslednjo stopnjo programa Mali sonček (Videmšek, 

Stančevič in Zajec, 2012, str. 3). Tukaj se postavlja vprašanje, zakaj je kar 32,4 % vzgojiteljev 

mnenja, da program ne upošteva individualnih razlik med otroki. Individualizacija je definirana 

kot učno načelo, ki zahteva odkrivanje, spoštovanje in razvijanje utemeljenih individualnih 

razlik med učenci. Upošteva in zadovoljuje individualne učne in druge razlike posameznika 

(Kovač in Jurak, 2010). Otroci so si med seboj različni, zato je pomembno, da njihovo različnost 

spoštujemo in poskušamo naloge prilagoditi vsakemu posamezniku. Predvidevamo lahko dve 

stvari, in sicer da vzgojitelji sami ne znajo individualizirati ali pa ne prepoznajo različnosti 

otrok, da bi jim prilagodili naloge. 

 

17. VPRAŠANJE: Ali po vašem mnenju gibalni/športni program ponuja otrokom 

pravico do izbire? 

 

Graf 12 : Pravica do izbire. 

Želeli smo ugotoviti, ali gibalni/športni program Mali sonček ponuja otrokom pravico do izbire. 

55,9 % vprašanih vzgojiteljev meni, da je ta pravica otrokom ponujena, 35,3 % meni da ne, 8,8 

% pa se jih ni moglo odločiti. V priročniku programa lahko za vsako starostno skupino 
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preberemo, kaj mora otrok narediti, da prejme nagrado in priznanje. Za vsako starostno skupino 

je ponujenih več nalog, kot jih mora otrok opraviti. Vsak vzgojitelj lahko naredi načrt izvedbe 

sam ali pa skupaj s skupino. Po izkušnjah lahko trdim, da bodo otroci še bolj motivirani za 

izvajanje programa, če bodo vključeni od samega začetka (torej od izbora nalog do podelitve 

priznanj in nagrad). Graf 12 nam prikazuje, da se vzgojitelji tega zavedajo in naše 

predvidevanje se je izkazalo za pravilno. 

 

18. VPRAŠANJE: Kakšno je vaše mnenje o tem, da pri gibalnem/športnem programu 

Mali sonček vsi otroci dobijo priznanje? 

Avtorji programa v priročniku (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) v splošnih navodilih 

izvajalcem programa svetujejo, naj bo podelitev priznanj in nagrad konec šolskega leta, ko 

otroci opravijo vse naloge. Podelitev naj bo čim bolj slovesna. Nas pa je zanimalo, kaj menijo 

vzgojitelji o tem, da vsi otroci dobijo priznanje. V veliki večini vzgojitelji menijo, da je 

priznanje za otroke dodatna motivacija ter jih spodbuja k aktivnosti. Otroci se pri gibalnih 

dejavnostih trudijo in vzgojitelj mora biti tisti, ki njihov trud opazi in ga s tem tudi nagradi. 

Izpostavili so tudi to, da program ponuja več gibalnih dejavnosti, tako da lahko vsi otroci 

doživijo uspeh in se veselijo svojega napredka. Poudarili so tudi, da med otroki glede priznanj 

ne delamo razlik, saj je pomembno, da otroci sodelujejo in se trudijo pri izvedbi nalog. 

So pa nekateri strokovni delavci izpostavili dejstvo, da se jim ne zdi pošteno, da vsi otroci 

dobijo priznanje (omenili so tiste otroke, ki ne želijo sodelovati). Poleg tega so mnenja, da 

otrokom papir ne pomeni toliko, kot telovadni rekvizit. Slednji je namreč bolj spodbujajoč za 

gibalno dejavnost, katera mora potekati tudi po opravljenem programu. Na tem mestu se nam 

zdi pomembno izpostaviti, kakšen je pravzaprav namen programa. Avtorji (prav tam, str. 3) 

pišejo, da je njegov namen obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 

otroku. Nagrada (športni pripomoček) in priznanje v prvi vrsti pomenita, da je otrok vključen v 

program, zato naj ju prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu. 
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19. VPRAŠANJE: Kaj je po vašem mnenju motiviralo otroke za opravljanje nalog? 

 
Graf 13: Motivacija otrok za opravljanje nalog. 

Eden izmed pomembnih dejavnikov pri gibalnih dejavnostih je zagotovo tudi motivacija. V 

Športnem terminološkem slovarju (Kristan, 2012) lahko preberemo definicijo motivacije, ki 

pravi sledeče: »Psihično stanje, ki se kaže v vztrajni vedenjski težnji, ki človeka spodbuja h 

kakemu ravnanju, kaki dejavnosti ali kakemu cilju in določa njegovo zavzetost in vztrajanje pri 

stremljenju k cilju, pa čeprav naleti na težave.« 

Vzgojiteljem smo pri vprašanju, kaj je po njihovem mnenju motiviralo otroke za opravljanje 

nalog, ponudili štiri možne odgovore. In sicer, knjižica, nalepke, za motivacijo smo poskrbeli 

sami in drugo. Da so bili otroci motivirani za opravljanje nalog zaradi knjižice, je mnenje 2,9 

% vzgojiteljev.  14,7 % vprašanih je mnenja, da so bile nalepke dobra motivacija.  Avtorji 

programa (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) svetujejo, da naj otrok dobi nalepko takoj, ko 

opravi določeno nalogo, saj je to motivacija za naprej in tudi za druge otroke, ki naloge še niso 

opravili. Nedopustno pa je, da nalepko dobi šele na koncu leta! Kar 61,8  % vzgojiteljev meni, 

da je bila najbolj uspešna motivacija, za katero so poskrbeli sami. Pri naslednjem vprašanju 

bomo videli, kakšna je bila ta motivacija. Ostali vzgojitelji (20,6 %) pa so navedli tudi druge 

načine, ki so motivirale otroke. Navedli so skupna srečanja, tabelo rezultatov, priznanja in 

medalje, druženje s starši ter igre, skozi katere so izpeljali naloge. 

Zanimivo bi bilo slišati mnenje samih otrok, ki bi nam najbolj iskreno odgovorili, kaj je bila 

njihova motivacija za gibanje. Dejstvo pa je, da otroci neizmerno uživajo v gibanju in da je 

velikokrat gibanje njihova največja motivacija. 
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20. VPRAŠANJE: Če ste za motivacijo poskrbeli sami, razložite, na kakšen način ste 

to naredili? 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, na kakšen način so vzgojitelji poskrbeli za motivacijo, v 

primeru, da so zanjo poskrbeli sami. Vzgojitelji so navedli sledeče načine motivacije: 

- pogovori o rekvizitih, 

- skupno načrtovanje pohodov, 

- otroci so prinesli od doma svoja kolesa, 

- ureditev glasbenega kotička v igralnici, 

- pogovor o zdravju in o pomenu gibanja, 

- sodelovanje s starši (športno popoldne s starši), 

- lasten zgled, 

- naloge so opravljali preko zabavnih nalog (npr. iskanje zaklada), 

- otroci so predlagali, kako bi izvedli določeno nalogo, 

- presenečenje, ki je otroke čakalo na cilju (npr. po pohodu), 

- uporaba lutk, 

- uporaba štampiljk, 

- predhodni obisk ter opazovanje igrišč, trim stez, igral, sredstev, 

- pridobivanje informacij s pomočjo slik in knjig, 

- slavnostna podelitev medalj, ki so jih izdelale vzgojiteljice, 

- gibanje skozi zgodbo, 

- izdelava plakat izbranih dejavnosti. 

Kot vidimo, so vzgojitelji navedli veliko zanimivih načinov, s katerimi so motivirali otroke za 

gibalno aktivnost. O zasnovanem zunanjem motivacijskem sistemu, kot so knjižice, nalepke, 

značke in diplome, je pisal tudi Kristan (2010). Sicer je pisal o programu Zlati sonček, vendar 

kot vemo je gibalni/športni program Mali sonček nadgradnja slednjega. Napisal je sledeče: 

»Motiviranju otrok so bile v prvi vrsti namenjene privlačne ciljne naloge, zunanji motivacijski 

sistem pa le kot »posladek« po opravljenem delu, priznanje za sodelovanje in za poznejši 

spomin na vrtčeva »športna« leta, ne pa kot temeljni motiv za sodelovanje.«  
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21. VPRAŠANJE: Ali ste pri izvedbi programa vključili tudi starše? 

 

 

Graf 14: Vključenost staršev pri izvedbi programa. 

Želeli smo ugotoviti, ali so vzgojitelji pri izvedbi programa Mali sonček vključili tudi starše. 

Kar 79,4 % vzgojiteljev je odgovorilo, da so pri izvedbi vključili tudi starše. 20,6 % pa tega ni 

storilo. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se vzgojitelji zavedajo, kako pomembno je 

sodelovanje s starši oz. celotno družino. O pomenu gibalnih dejavnosti za otroke skupaj s starši 

pišejo tudi Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003), ki pravijo, da bi se morali starši čim 

pogosteje igrati s svojim otrokom in ga spodbujati v njegovih gibalnih dejavnostih. Njegovo 

naravno potrebo po gibanju bi morali nenehno zadovoljevati in jo krepiti. Spodbudno družinsko 

okolje pozitivno vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti in njegovih vrednot. Otrok prevzema 

navade, stališča in vrednote staršev, zato je ukvarjanje s športom znotraj družine zelo 

pomembno za njegovo nadaljnjo športno dejavnost in sprejemanje športa kot vrednote.  

Eden izmed ciljev Malega sončka je tudi spodbuditi sodelovanje staršev. Cilj je dosežen, če 

starši skupaj z otrokom aktivno preživijo prosti čas ter se zanimajo za njegov telesni in gibalni 

razvoj (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012). 

V nadaljevanju smo vzgojitelje vprašali, na kakšen način so vključili starše pri izvedbi 

programa. Vzgojitelji so navedli sledeče odgovore: 

- skupni pohodi, 

- upoštevanje izletov, ki so jih naredili skupaj s starši, 

- orientacijski pohod skupaj s starši, 
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- igre brez meja, 

- obisk plezalne stene v telovadnici, 

- od doma so prinesli kolo in kolesarsko opremo, 

- obisk očka, ki je športni pedagog, 

- pohod z lučkami po ulicah Grosuplja, 

- pohod po Rožletovi poti, 

- spremstvo staršev na pohodih, 

- prinašanje športnih pripomočkov, 

- skupno sankanje. 

Vzgojitelji so navedli kar nekaj zanimivih primerov, na kakšen način so vključili starše. 

Zavedati se moramo, da je vključevanje staršev v skupno športno vadbo  predšolskih otrok  

pomembno z različnih vidikov. Otrok se ob starših počuti varnega, z veseljem sodeluje, mu 

zaupa in uspešno izvaja tudi naloge, ki jih brez pomoči staršev ne bi zmogel (Videmšek, Berdajs 

in Karpljuk, 2003). 

 

22. VPRAŠANJE: Kakšno je vaše splošno mnenje o gibalnem/športnem programu 

Mali sonček? 

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, kakšno je splošno mnenje vzgojiteljev o 

gibalnem/športnem programu Mali sonček. Mnenje vzgojiteljev je po naših pričakovanjih 

pozitivno, saj menijo, da gibanja ni nikoli preveč. Program omogoča gibanje tudi tistim 

otrokom, ki od doma dobijo premalo gibalnih vzpodbud. Vzpodbudno je tudi dejstvo, da 

program spodbuja sodelovanje s starši, saj so starši prvi vzgojitelji in učitelji svojih otrok. Tako 

vrtec kot šola je staršem v pomoč pri vzgoji njihovih otrok. Vzgojitelji so pri zadnjem vprašanju 

izpostavili tudi to, da je prednost prenovljenega programa Zlati sonček v tem, da spodbuja h 

gibanju že najmlajše otroke. Zlati sonček je namreč najmlajše otroke zapostavljal. Mali sonček 

pa je namenjen otrokom že od 2. leta starosti. S tem program omogoča vzgojiteljem, da lahko 

spremljajo individualni razvoj posameznega otroka. Program je dober korak naprej pri 

športnem programu najmlajših. Je pester in zanimiv ter omogoča različne gibalne dejavnosti. 

Naloge so dobro zastavljene, primerne za določeno starostno obdobje in dobro predstavljene 

strokovnim delavcem.  

Bilo pa je tudi nekaj strokovnih delavcev, ki so programu namenili nekaj kritik. Nekateri 

menijo, da so pri programu možne še izboljšave v smislu individualizacije za tiste otroke, ki 
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gibalno odstopajo od »povprečja«. Dejstvo pa je, da lahko v priročniku o gibalnem/športnem 

programu Mali sonček (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012) preberemo sledeče: »Manj 

uspešnim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami je treba posvetiti več pozornosti in jim 

prilagoditi naloge. Vzgojitelj naj tem otrokom gibalne/športne naloge prilagodi skladno z 

motnjo v njihovem gibalnem razvoju tako, da bodo ostale čim bolj podobne predlagani izvedbi. 

Gibalna/športna dejavnost pa naj bo vsebinsko enaka.« S kritiko se torej ne moremo povsem 

strinjati, saj program omenja tudi manj uspešne otroke. Je pa odvisno od vsakega vzgojitelja, 

na kakšen način bo zagotovil uspeh manj uspešnih otrok. V priročniku (prav tam, str. 3) avtorji 

vzgojiteljem svetujejo, naj otroci spoznajo, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči. 

Vzgojitelji so omenili tudi pomanjkanje ustreznih rekvizitov in prostora za izvajanje določenih 

nalog. Tudi tovrsten problem so omenili v priročniku (Videmšek, Stančevič in Zajec, 2012), 

kjer pišejo, da v kolikor vrtec še nima ustrezne športne dvorane in športnih pripomočkov, je 

smiselno, da se program izvaja v danih razmerah z improviziranimi pripomočki. Hkrati pa se 

lokalno skupnost vključi v razmislek o dograditvi in dopolnitvi vrtca s primernimi prostori in 

pripomočki. Omenijo tudi možno izposojo pripomočkov med vrtci, pri raznih športnih 

organizacijah oz. izvajalcih. Ponovno naletimo na situacijo, kjer se pokaže iznajdljivost 

strokovnih delavcev in njihovega vodstva. 

Če zaključimo s sledečo mislijo (Maggi, 2008, str. 9): »Igra in šport sta bila vedno del življenja 

ljudi vseh starosti in družbenih stanov, predvsem del življenja mladih, otrok in mladostnikov. 

V preteklosti so ju doživljali kot oddih med dolgimi in napornimi časovnimi sklopi učenja in 

dela. O rekreaciji so govorili kot o času, ko naj bi sprostili nakopičene napetosti, skratka, o 

kratkem časovnem intervalu, ki naj omogoči večjo storilnost in dobiček. Čas, pomemben za 

življenje, je bil torej čas namenjen dolžnostim lastnega stanu: učenju in delu. Časa, 

namenjenega igri, zabavi in rekreaciji, niso pretirano cenili, razen zaradi drugih ciljev. Danes 

si bolj prizadevamo za to, da bi se vsak človek, tako otrok kakor tudi odrasel, razvijal ne samo 

v svoji intelektualni, čustveni, družbeni in duhovni razsežnosti, ampak tudi v psihofizični, ker 

je telesno sredstvo za izražanje harmonije s sabo in z drugimi.« 
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7. SKLEP 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako je v šolskem letu 2012/2013 potekal gibalni/športni 

program Mali sonček v VVZ Kekec Grosuplje. V omenjenem šolskem letu so se strokovni 

delavci vrtca prvič srečali z novim programom Mali sonček. Zanimalo nas je predvsem, kakšno 

je mnenje strokovnih delavcev v vrtcu o programu, kje so pridobili potrebne informacije, kdaj 

so izvedli naloge z otroki, pri katerih nalogah so po njihovem mnenju otroci najbolj uživali, na 

kakšen način so sodelovali s starši, kako so poskrbeli za motivacijo otrok. Izvedeti smo želeli, 

kako dobro poznajo strokovni delavci gibalni/športni program, ki ga izvajajo v VVZ Kekec 

Grosuplje, kakšno je njihovo mnenje o tekmovalnosti, o upoštevanju individualnih razlikah 

med otroki ter kaj menijo o tem, da vsi otroci na koncu dobijo priznanje. 

Na vprašalnik je odgovarjalo 68 vzgojiteljev, ki so bili zaposleni v VVZ Kekec Grosuplje. 

Vprašalnik zajema 28 vprašanj, ki so večinoma zaprtega tipa. 

Vprašalnik smo vzgojiteljem razdelili osebno v oktobru 2013. Nato je sledila obdelava 

podatkov. Dobljene rezultate smo prikazali v opisni obliki in v obliki grafov, pri čemer smo za 

pomoč uporabili računalniški program Microsoft Excel.  

Na podlagi zastavljenih ciljev in hipotez raziskave smo prišli do naslednjih zaključkov: 

- Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da kar 94,1 % vzgojiteljev podpira dejstvo, 

da se gibalni/športni program Mali sonček izvaja od 2. leta starosti naprej. Samo 5,9 % 

vzgojiteljev temu dejstvu nasprotuje. 

 

Hipoteza 1 (Vzgojitelji podpirajo dejstvo, da se program začne izvajati od 2. leta starosti 

dalje.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da se vzgojitelji strinjajo glede števila nalog za posamezno starost. Več 

kot polovica (nad 70 %) vzgojiteljev meni, da je nalog ravno prav. 

 

Hipoteza 2 (Vzgojitelji menijo, da je število nalog za posamezno starost primerno.) je 

potrjena. 
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- Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da so otroci najbolj uživali pri sledečih 

dejavnostih: pohod, igre brez meja in igre z žogo. Ugotovili smo tudi, da so vzgojitelji 

manj omenjali sledeče dejavnosti: kros, kolesarjenje, igre na snegu in vožnja s skirojem. 

 

Hipoteza 3 (Vzgojitelji menijo, da otroci uživajo pri vseh gibalnih dejavnostih, ki jim 

jih ponudijo oz. organizirajo.) je s tem zavrnjena. 

 

- Glede na dobljene rezultate, se vzgojitelji strinjajo s trditvijo, da so ciljne naloge za 

otroke v določeni starosti takšne, da jih lahko z rednim procesom opravljajo vsi otroci. 

 

Hipoteza 4 (Vzgojitelji menijo, da lahko naloge opravljajo vsi otroci, na njih pa je, kako 

je izvedba naloge organizirana.) je s tem potrjena. 

 

- Kar 60,3 % vzgojiteljev je mnenja, da gibalni/športni program Mali sonček postavlja v 

ospredje tako vzgojno-izobraževalni učinek in gibalne/telesne zmogljivosti. Da so bolj 

v ospredju gibalne/telesne zmogljivosti jih je mnenja 35,3 %, samo 1,5 % pa jih je 

mnenja, da gre za večji poudarek na vzgojno-izobraževalni učinek. 

 

Hipoteza 5 (Vzgojitelji so mnenja, da program v ospredje postavlja tako vzgojno-

izobraževalni učinek kot gibalne/telesne zmogljivosti.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da je bilo največ vzgojiteljev (61,8 %) mnenja, da program ne spodbuja 

tekmovalnosti med otroki. 23,5 % meni nasprotno, 8,8 % vzgojiteljev pa je neodločenih. 

Kar 57,4 % vzgojiteljev je mnenja, da program upošteva individualne razlike med 

posamezniki. Glede na dobljene rezultate smo ugotovili, da je več kot polovica 

vzgojiteljev mnenja (55,9 %), da program ponuja otrokom pravico do izbire. S to 

trditvijo se ni strinjalo 35,3 % vprašanih, 8,8 % pa je bilo takšnih, ki se niso mogli 

odločiti. 

 

Hipoteza 6 (Po mnenju vzgojiteljev program ne spodbuja tekmovalnosti med otroki, 

upošteva individualne razlike ter otrokom ponuja pravico do izbire.) je s tem potrjena. 

 

- S tem ko vsi otroci na koncu dobijo priznanje za program Mali sonček se je strinjala 

večina vprašanih vzgojiteljev. Njihovo mnenje je bilo, da priznanje otroke dodatno 
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motivira ter jih spodbuja h aktivnosti. Poudarili so tudi, da med otroki glede priznanj ne 

delamo razlik, saj je pomembno, da otroci sodelujejo in se trudijo pri izvedbi nalog. Le 

nekaj vzgojiteljev pa se s tem ni strinjalo, saj se jim ne zdi pošteno, da vsi otroci dobijo 

priznanje (npr. tisti otroci, ki ne želijo sodelovati). Poleg tega so mnenja, da otrokom 

papir ne pomeni toliko, kot telovadni rekvizit.  

 

Hipoteza 7 (Vzgojitelji se strinjajo s tem, da vsi otroci dobijo priznanje za svoj trud in 

sodelovanje v gibalnem/športnem programu Mali sonček.) je potrjena. 

 

- Ugotovili smo, da je kar 61,8 % vzgojiteljev sama poskrbela za motivacijo. To so storili 

na sledeč način: pogovori o rekvizitih, skupno načrtovanje pohodov, otroci so prinesli 

od doma svoja kolesa, ureditev glasbenega kotička v igralnici, pogovor o zdravju in o 

pomenu gibanja, sodelovanje s starši (Za sodelovanje s starši se je odločila velika večina 

vprašanih vzgojiteljev, in sicer 79,4 %. Le 20,6 % vzgojiteljev se za sodelovanje s starši 

ni odločilo.), lasten zgled, naloge so opravljali preko zabavnih nalog (npr. iskanje 

zaklada), otroci so predlagali, kako bi izvedli določeno nalogo, presenečenje, ki je 

otroke čakalo na cilju (npr. po pohodu), uporaba lutk, uporaba štampiljk, predhodni 

obisk ter opazovanje igrišč, trim stez, igral, sredstev, pridobivanje informacij s pomočjo 

slik in knjig, slavnostna podelitev medalj, ki so jih izdelale vzgojiteljice, gibanje skozi 

zgodbo ter izdelava plakat izbranih dejavnosti. 

 

Hipoteza 8 (Vzgojitelji so sami poskrbeli za motivacijo otrok.) je s tem potrjena. 

 

- Splošno mnenje vzgojiteljev o gibalnem/športnem programu Mali sonček je pozitivno. 

Vzgojitelji so izpostavili dejstvo, da otroci potrebujejo gibanje, predvsem pa tisti otroci, 

ki imajo doma manj gibalnih vzpodbud. Dejstvo je, da gibanja ni nikoli preveč. 

Izpostavili so tudi dejstvo, da lahko h dejavnostim vključimo tudi starše oz. družine. 

Program pa je vzgojiteljem tudi v pomoč pri spremljanju individualnega razvoja 

posameznega otroka. Vzgojitelji so opozorili na nekaj »pomanjkljivosti« programa. 

Nekateri menijo, da so pri programu možne še izboljšave v smislu individualizacije za 

tiste otroke, ki gibalno odstopajo od »povprečja«. Omenili so tudi pomanjkanje 

ustreznih rekvizitov in prostora za izvajanje določenih nalog. 
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Hipoteza 9 (Splošno mnenje vzgojiteljev o programu je pozitivno, saj se zavedajo, kako 

zelo pomembno je organizirati gibalne dejavnosti že za najmlajše otroke.) je s tem 

potrjena. 

 

Za obravnavo tega problema smo se odločili, ker menimo, da je potreba po gibanju in igri 

otrokova primarna potreba. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in 

samega sebe. K slednjemu pa pripomore tudi gibalni/športni program Mali sonček, ki je 

namenjen predšolskim otrokom. Zavedati se moramo, da je s pravilno športno aktivnostjo 

potrebno začeti že pri najmlajših otrocih. Vse skupaj pa se nato nadaljuje tudi v šolah. Čeprav 

se tematika navezuje v prvi vrsti na predšolske otroke, je pomembna tudi za razredne učitelje, 

saj je program Mali sonček prenova in dopolnitev programa Zlati sonček. Na podlagi različnih 

mnenj se bo v prihodnjih letih preoblikoval tudi program Zlati sonček, trenutno namenjen 

otrokom v prvem triletju. O pomembni vlogi športne vzgoje v šoli piše tudi Irena Masten, v 

reviji Vita (2003). Piše sledeče: »Športna vzgoja vzgaja in uči o športu, skozi šport in za šport. 

Pomembno je, da otroka naučimo raznovrstnih gibalnih spretnosti, osnov različnih športov, ki 

mu bodo prišle prav še dolgo po šolanju. To so spretnosti, ki imajo visoko raven transferja, pri 

katerih poznavanje ene plati omogoča lažje osvajanje drugih. 

Danes športna vzgoja ni le posredovanje športnega znanja ter razvoj gibalnih sposobnosti in 

telesnih značilnosti, temveč je tudi proces motivacije za zdravo življenje in socializacije. 

Šolska športna vzgoja je tisti del športa in hkrati tudi tisti del šolskega programa, pri katerem 

zelo načrtno, strokovno in celovito vplivamo na mlade generacije, jim razvijamo odnos do 

športa in zdravega življenja. Šolski šport daje tudi možnost za druženje, oblikovanje 

posameznikovega mesta v družbi, upoštevanje socialnih norm in ne nazadnje odvrača mlade od 

različnih zasvojenosti. Z izbranimi vsebinami, cilji, metodami in oblikami pri rednem in 

kakovostnem športno-vzgojnim procesu si prizadevamo prispevati k skladnemu razvoju in 

zdravju otrok in jih hkrati navajati na vključevanje v športne dejavnosti v njihovem prostem 

času tako v šoli kot zunaj nje.« 

Naš namen raziskave je bil tudi seznaniti  vodstvo vrtca z našimi ugotovitvami. Dejstvo je, da 

velikokrat ne pride do prenosa informacij med vodstvom in delavci. Vodstvo vrtca tako ni 

seznanjeno s težavami, s katerimi se vzgojitelji srečujejo pri izvajanju določenega programa. 

Naloge v programu so dobro zastavljene, dobro pa bi bilo, če bi vrtci dobili še ustrezne rekvizite 

za izvajanje teh nalog. In na to so opozorili tudi vzgojitelji sami. 
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9. PRILOGE 

Pozdravljeni! 

Sem Jožica Cirnski in zaključujem študij na pedagoški fakulteti, smer razredni pouk. Pišem 

diplomsko delo, s katerim želim ugotoviti, kako je gibalni/športni program Mali sonček potekal 

v ustanovi VVZ Kekec Grosuplje. 

Prosim Vas, da vprašanja pozorno preberete in nanje iskreno odgovorite. Rezultate vprašalnika 

bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Pri analizi odgovorov Vam zagotavljam 

popolno anonimnost. 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

Jožica Cirnski 

1. Spol:       M           Ž            (obkrožite) 

 

2. Starost: _____________ 

 

3. Koliko časa ste zaposleni v dejavnosti predšolske vzgoje? 

 

_________________________________ 

 

4. Zadnja končana šola: 

a) srednja šola 

b) višja šola 

c) visoka šola 

d) drugo: ___________________________ 

 

5. V katerem oddelku ste vi osebno v šolskem letu 2012/2013 izvajali gibalni/športni 

program Mali sonček? 

a) V oddelku 2 do 3 let. 

b) V oddelku 3 do 4 let. 

c) V oddelku 4 do 5 let. 

d) V oddelku 5 do 6 let. 

e) Drugo: ___________________________ 

 

6. Kaj menite o tem, da se gibalni/športni program Mali sonček izvaja od 2. leta naprej? 

 

se strinjam                                                 se ne strinjam 
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Prosim, pojasnite odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Kje ste pridobili informacije za gibalni/športni program Mali sonček? 

a) V priročniku. 

b) Na internetu. 

c) Od vodstva vrtca. 

d) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

 

8. Če ste informacije pridobili v priročniku, ali priročnik dovolj nazorno in natančno 

predstavi gibalni/športni program Mali sonček? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

9. Kdaj ste izvedli naloge programa? 

a) Jeseni. 

b) Pozimi. 

c) Spomladi. 

d) Skozi celo šolsko leto. 

 

10. Kaj menite o številu nalog za otroke od 2. do 3. leta starosti (otroci naj bi opravili 5 od 

8 nalog)?  

a) Nalog je preveč. 

b) Nalog je premalo. 

c) Nalog je ravno prav. 

 

11. Kaj menite o številu nalog za otroke od 3. do 4. leta starosti (otroci naj bi opravili 5 od 

8 nalog)? 

a) Nalog je preveč. 

b) Nalog je premalo. 

c) Nalog je ravno prav. 

 

12. Kaj menite o številu nalog za otroke od 4. do 5. leta starosti (otroci naj bi opravili 5 od 

8 nalog)? 

a) Nalog je preveč. 

b) Nalog je premalo. 

c) Nalog je ravno prav. 
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13. Kaj menite o številu nalog za otroke od 5. do 6. leta starosti (otroci naj bi opravili 7 od 

11 nalog)? 

a) Nalog je preveč. 

b) Nalog je premalo. 

c) Nalog je ravno prav. 

 

14. Pri kateri izmed nalog, so po vašem mnenju otroci najbolj uživali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Ali se vam ciljne naloge za otroke od 2. do 3. leta starosti zdijo takšne, da jih lahko z 

rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

16. Ali se vam ciljne naloge za otroke od 3. do 4. leta starosti zdijo takšne, da jih lahko z 

rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

17. Ali se vam ciljne naloge za otroke od 4. do 5. leta starosti zdijo takšne, da jih lahko z 

rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

18. Ali se vam ciljne naloge za otroke od 5. do 6. leta starosti zdijo takšne, da jih lahko z 

rednim procesom opravljajo vsi otroci? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

19. Se vam zdi, da gibalni/športni program Mali sonček postavlja v ospredje vzgojno-

izobraževalni učinek ali gibalne/telesne zmogljivosti? 

a) Vzgojno-izobraževalni učinek. 

b) Gibalne/telesne zmogljivosti. 

c) Oboje. 

d) Drugo: 

_____________________________________________________________________ 
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20. Ali po vašem mnenju gibalni/športni program spodbuja tekmovanje med otroki? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

21. Ali po vašem mnenju gibalni/športni program upošteva individualne razlike med otroki? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

22. Ali po vašem mnenju gibalni/športni program ponuja otrokom pravico do izbire? 

a) Da. 

b) Ne.  

c) Ne vem. 

 

23. Kakšno je vaše mnenje o tem, da pri gibalnem/športnem programu Mali sonček vsi 

otroci dobijo priznanje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

24. Kaj je po vašem mnenju motiviralo otroke za opravljanje nalog? 

a) Knjižica. 

b) Nalepke. 

c) Za motivacijo smo poskrbeli sami. 

d) Drugo: 

_____________________________________________________________________ 

 

25. Če ste za motivacijo poskrbeli sami, razložite, na kakšen način ste to naredili? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26. Ali ste pri izvedbi programa vključili tudi starše? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

27. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, razložite, na kakšen način ste vključili 

starše. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

28. Kakšno je vaše splošno mnenje o gibalnem/športnem programu Mali sonček? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


