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POVZETEK  

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, ali sistematično nadgrajevanje koordinacije vpliva 

na otrokov motorični razvoj. V raziskovanje sem delno vključila tudi okolje, saj sem starše 

povprašala po gibalni aktivnosti otrok v domačem okolju.  

V raziskavi je sodelovalo 40 otrok. Razdeljeni so bili v dve, številčno enaki, skupini. V prvi 

(eksperimentalni) je 20 otrok dvakrat tedensko izvajalo gibalno dejavnost, ki se je tedensko 

stopnjevala v koordinaciji. V drugi (kontrolni) pa 20 otrok ni imelo posebej načrtovanih in 

vodenih gibalnih dejavnosti. Za testiranje otrok sem uporabila test MOT 4-6, ki je sestavljen 

iz 18 nalog. Naloge se ocenjujejo po tristopenjski lestvici (0, 1 ali 2 točki), seštevek rezultatov 

pa predstavlja gibalno učinkovitost vsakega otroka posebej. Podatke sem zbirala od novembra 

do aprila 2016. Vse pridobljene rezultate sem statistično obdelala s programom SPSS, kjer 

sem za osnovne statistične parametre uporabila deskriptivno statistiko. Za ugotavljanje razlik 

med skupinami, pa t-test, ki se uporablja za merjenje neodvisnih spremenljivk. Statistično 

značilnost sem preverjala na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤0,05). Pridobljeni rezultati so mi 

pokazali, da kljub dodatni gibalni dejavnosti, ki se stopnjuje v koordinaciji, ni statistično 

značilnih razlik med skupinama v napredku gibalne učinkovitosti.  

 

Ključne besede: Predšolski otroci, motorične sposobnosti, koordinacija, zunanji dejavniki-

okolje. 
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SUMMARY 

The thesis presents the importance of coordination for children’s motor efficiency. I wanted to 

determine whether systematic upgrading of coordination affects child's motor development. 

Taking in account also external factor - the environment. Parents were asked about the 

physical activity of their children in home environment.  

The study involved 40 children, 20 of these carried out physical activity twice a week, 

which was weekly increased with systematic upgrading of coordination. For children’s 

evaluation I used Test MOT 4-6, which consists of 18 tasks evaluated by a three degree scale 

(0, 1 or 2 points), where the sum of the results represents the motor efficiency of each child. 

The survey was carried out from November to April 2016 The obtained data was statistically 

analysed with the statistical package SPSS – 16.0 Windows (Statistical Package for Social 

Sciences inc. Chicago IL), where descriptives, Pearson correlation (analysis of the correlation 

between two variables) and the t-test were used for numerical variables. Statistical 

significance was assessed using 5% confidence intervals (giving a p-value of 0, 05). The 

results of the survey indicate that despite additional physical activity to enhance coordination 

there were no significant deviations from the control group in the advancement of physical 

performance.  

 

Keywords: Preschool children, motor efficiency, coordination, external factors-environment. 
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1 UVOD  

Otrok se v predšolskem obdobju razvija celostno na področjih, kot so: telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno. Če gibanje opredelimo dovolj široko, in sicer tako, da 

vključuje vsako premikanje (tudi jezika), ga zasledimo v vseh ostalih področjih, saj je vsaka 

njegova dejavnost v tem primeru gibalna. Otrok preko gibanja doživi dražljaje, ki mu 

pomagajo, da pridobi nove izkušnje v svetu. Gibalni razvoj tako poteka od najbolj preprostih 

naravnih oblik gibanja do celostnih gibalnih/športnih dejavnosti, v interakciji z učenjem, 

zorenjem ter posameznikovo aktivnostjo. Preko različnih gibalnih dejavnosti otrok usvaja, 

nadgrajuje in se izpopolnjuje v osnovnih oblikah gibanja. S tem preizkuša, kaj njegovo telo 

zmore. Ob izpopolnjevanju svojega gibanja pa pridobiva večje zaupanje vase, kar posledično 

pripomore k občutku ugodja in veselja pri premikanju.  

Na razvoj gibalnih sposobnosti in znanj vpliva več različnih dejavnikov: dednost, okolje in 

lastna aktivnost. Vsi dejavniki so med seboj tesno povezani in pomembni za otrokov napredek 

tako na gibalnem kot drugih povezanih področjih. Za razvoj nekaterih prirojenih motoričnih 

potencialov je pogosto dovolj že majhen impulz iz socialnega okolja. Merjenje vpliva 

posameznega dejavnika je v predšolskem obdobju še posebej zahtevno, saj je njegov razvoj 

izjemno hiter, neenakomeren in celosten. Raziskovalci pri svojem delu zato najpogosteje 

izberejo le določene vidike.  

Gibalne sposobnosti so tiste latentne dimenzije človeka, ki so odgovorne za njegovo 

učinkovitost pri gibanju. Za odraslega človeka se najpogosteje omenja šest gibalnih 

sposobnosti, med njimi tudi koordinacijo, ki jo tudi v predšolskem obdobju nekateri avtorji že 

omenjajo kot eno izmed temeljnih gibalnih sposobnosti. Koordinacija, ki je sposobnost za 

oblikovanje in izvajanje združenih gibalnih nalog, človeku omogoča kontroliranje nad porabo 

energije med gibanjem.  

Celostni gibalni razvoj predšolskega otroka pomeni, da uspeh/sprememba na enem področju 

pomeni uspeh/spremembo tudi na drugem področju. Tako je gibalni razvoj v neposredni 

povezavi s telesnim. Oba razvoja pa sta močno povezana s količino in kvaliteto gibalnih 

aktivnosti. Vsaka sprememba na telesnem področju je ob spremembah v gibalnem razvoju 

tesno povezana z spremembami na ostalih področjih razvoja (spoznavni razvoj, čustveni 
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razvoj, socialni razvoj), zato je merjenje ali izoliranje ene gibalne sposobnosti morda v tem 

obdobju manj celovit pristop od merjenja gibalne učinkovitosti na splošno. 

Otrokov gibalni razvoj nekateri strokovnjaki merijo s testi merjenja posameznih prilagojenih 

testov za merjenje merljivih gibalnih sposobnosti. Takšno merjenje je zahtevno, saj otrok v 

predšolskem obdobju pogosto ne sledi vsem navodilom za reševanje gibalnega problema, 

meritve pa so zato pogosto nezanesljive. Poznamo sicer več testov za merjenje otrokovih 

motoričnih sposobnosti in testov za merjenje gibalnega razvoja (gibalne učinkovitosti). Med 

testi bi izpostavili dva: "Test Okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke" in test MOT 4-6. 

Test MOT 4-6 naj bi omogočal izmeriti prav gibalni razvoj otrok, starih od 4 do 6 let.  

Povezava med koordinacijo in gibalno učinkovitostjo je torej v teoriji močna. Problem, ki si 

ga zastavljam, je, ali 2-krat tedensko izvedena sistematično načrtovana in vodena gibalna 

dejavnost, pri kateri stopnjujemo zahtevnost koordinacije, pripomore k hitrejšemu razvoju 

gibalne učinkovitosti. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

V diplomskem delu preučujem pomen koordinacije za gibalno učinkovitost otrok. 

Koordinacija je sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in samo izvajanje 

raznih sestavljenih gibalnih nalog. Srečamo jo verjetno pri vseh živih bitij. Med osnovne 

značilnosti koordiniranega gibanja uvrščamo: pravilnost, racionalnost (razumski), izvirnost, 

pravočasnost, stabilnost (Pistotnik, 2003). 

Razvoj same koordinacije se prične že v fetalnem obdobju, saj plod ne glede na to, da je še v 

trebuhu, že pridobiva prve gibalne izkušnje. Koordinacija se najhitreje razvija do 6. leta 

starosti, napreduje do 11. leta starosti, kasneje pa zaradi razvoja skeleta sposobnost 

koordinacije malo upade. Sam vrhunec razvoja koordinacija doseže šele pri 20 letih, nato pa 

po 35. letu ponovno začne upadati. V poznih letih mora vsak posameznik skrbeti, da ves čas 

išče nove gibalne izzive, da ohranja sposobnost na ustrezni ravni, ki je zanj uporabna 

(Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Gibalne sposobnosti se lahko tudi meri z različnimi testi. Za predšolske otroke so najbolj 

znani testi: test KTK (Kiphard-Schilling, 1974), Skala Lincoln-Ozeretzky in MOT 4-6, ki je 

tudi standardiziran na ljubljanski populaciji petinpolletnih otrok in je najpogosteje uporabljen 

za testiranje teh otrok (Cemič, 1993). 

Obstajajo tudi novejše baterije za odkrivanje otrokovih odstopanj od normalnega gibalnega 

razvoja. Primer baterije je ABC-2 (2007), kjer je glavna naloga razvrstiti otroke glede na 

stopnjo gibalnih težav. Določa, opisuje in vodi nas za zdravljenje motoričnih oslabitev. 

Poleg že naštetega obstaja tudi paket pripomočkov BOT-2 (2005), ki pokriva široko paleto 

grobih in finih motoričnih sposobnosti. Je najpogosteje uporabljen za preizkus motoričnega 

znanja kot presejalni pripomoček glede na splošno motorično sposobnost. 

Lestvica PDMS-2 (2000) je program, sestavljen iz šestih testov, s katerimi meri povezanost 

motoričnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu. Zasnovan je bil za oceno grobih in finih 

motoričnih sposobnosti pri otrocih od rojstva do petih let. 

Čeprav imamo ustrezne teste, pa je samo merjenje lahko zelo oteženo, saj je za predšolskega 

otroka značilno, da je njegov razvoj celosten. V njegovem razvoju se prepletajo različna 

področja: telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno. Otrok spoznava svet okoli sebe s 
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pomočjo dražljajev, ki pa v njem aktivirajo vsa področja razvoja (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010). 

Pri merjenju je težko zagotoviti zanesljivost testov, saj je za predšolsko obdobje izredno težko 

najti primerne merke postopke, ker je otrokov razvoj izredno dinamičen, skokovit in 

integrativen. Kljub temu da imamo ustrezne teste za merjenje motoričnih sposobnosti, je 

lahko težava način, kako otroku podati zahtevo (Cemič, 1993). 

Razlike v rezultatih so odvisne tudi od osebe, ki otroke testira. Razlika je lahko zaradi 

otrokovega nepoznavanja merilca ali pa zaradi drugačnega merilčevega interpretiranja 

otrokovega dejanja.  

Zimmer in Volkamer sta, da bi se v čim večji meri izognili težavi zaradi interpretiranja, 

zastavila test MOT 4-6, s katerim lahko čimbolj natančno ugotovimo gibalno učinkovitost 

otroka. Vsebuje 18 nalog, ki vsebujejo naloge telesne koordinacije, sposobnosti reagiranja in 

napetosti ter finomotorične naloge. Prva naloga je namenjena otrokovi prilagoditvi na samo 

testno situacijo, da za otroka merjenje ni prevelik šok. 

V diplomski nalogi želim raziskati, ali dodatna gibalna aktivnost, ki je sistematično 

načrtovana s področja koordinacije, prispeva h gibalni učinkovitosti otrok. V ta namen sem v 

obdobju šestih mesecev z otroki izvajala gibalno dejavnost, katero sem iz tedna v teden 

oteževala na področju koordinacije. Pred samimi izvedbami in po končani izvedbi sem otroke 

testirala z testom MOT 4-6.  

2.1 OTROKOV RAZVOJ 

2.1.1 Celostni razvoj otroka 

Za predšolskega otroka je značilno, da se hkrati razvija na različnih področjih, tako telesnem, 

gibalnem, spoznavnem, čustvenem kot socialnem. Vsa ta področja so tesno povezana med 

seboj in vpliv na enega različno intenzivno vpliva na vsa ostala področja. Otrok začne svet 

spoznavati preko dražljajev, ki jih prejema iz okolice. Nanje reagira z gibom (npr. s celim 

telesom, rokami ali z govorom) ter tako pridobiva informacije tudi o sebi (Videmšek, M., 

Pišot, R., 2007). 

 

Pojem gibanje je v strokovni literaturi različno uporabljen. V tem diplomskem delu bomo 

uporabljali termin gibanje, kot ga opredeli Kremžar (2001), ko pravi, da so vse človekove 
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aktivnosti gibalne, in izhajajo iz človeka na tri načine; kot gibanje celega telesa, rok in govor. 

Gibalni razvoj v predšolskem obdobju poteka zelo intenzivno. Vzgojitelji, starši, športni 

pedagogi in drugi mu s primerno postavljenim okoljem in vsebino omogočajo, da pravočasno 

dobi ustrezne izzive vse od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših 

gibalnih dejavnosti (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Razvojne spremembe se kažejo na količinski in kakovostni ravni. Količinske spremembe se 

kažejo v pogostosti in intenzivnosti vedenja, kakovostne pa v načinu, strukturi, vrsti in 

organizaciji vedenja (Pišot in Planinšec, 2005). Razvoja ne povezujemo le z rastjo, pač pa tudi 

z zorenjem, izkušnjami in adaptacijo na vse te spremembe. Sama rast pomeni večanje števila 

celic. Razvoj pa poleg rasti vključuje tudi ostale spremembe. Rast je torej le del razvoja 

telesa. Obvladovanje telesa pa poleg rasti nujno vključuje tudi zorenje, izkušnje in adaptacijo. 

 

Otroke pogosto umeščamo v starostne skupine. Cemič (2004) meni, da starost relativno malo 

pove o otrokovem razvoju. Obdobja naj bi služila predvsem vzgojitelju za načrtovanje dela, 

ne glede starosti ampak razvojnih značilnostih in kronološkega razvoja le teh. Vsako obdobje 

ima namreč določene značilnosti. Te se zaradi individualnih razlik med otroki ne moremo 

togo držati. Lahko pa nam služijo za analizo posameznikov in pričakovan nadaljnji razvoj ter 

načrtovanje dela. Kljub temu se pogosto umešča otroke v razvojna obdobja. Glede na 

kronološko starost sta npr. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) prikazali razvojna obdobja 

kot: 

 

Tabela 1: Prikaz razvojnih obdobij v povezavi s kronološko starostjo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) 

 

V prvih treh razvojnih obdobjih je otrokov razvoj najhitrejši, kasneje se upočasni, vendar je še 

vedno enako intenziven, proti obdobju adolescence pa se ta razvoj umiri. Razvoj naj bi 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

prednatalno obdobje od spočetja do rojstva 

obdobje dojenčka od rojstva do enega leta 

obdobje malčka od enega do tretjega leta  

zgodnje otroštvo od treh do šestih let 

srednje in pozno otroštvo od šestega leta do zaključka pubertete 
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potekal v fazah oziroma po načelih od splošnega do kompleksnega, od enostavnega k 

zapletenemu itd. Zanj je značilno, da se iz osnovnih sposobnosti usmerja v ozko usmerjene 

sposobnosti, zato vsako leto lahko bolj povezujemo posamezne specifične lastnosti skupaj v 

celoto (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Če želimo doseči najboljši celostni razvoj otroka, ne smemo pozabiti na najpomembnejše 

gibalne dejavnosti, ki razvijajo koordinacijo gibanja, preciznost, ravnotežje in tudi moč, ki 

pomaga pri udejanjenju prvih treh. Največji pomen imajo količinsko zadostne in kakovostne 

gibalne dejavnosti prav v času, ko proces mielinizacije živčnih vlaken ni še dokončan – v 

predšolskem obdobju (Kristan, 2010).  

2.1.2 Gibalni razvoj 

Horvat in Magajna (1987) menita, da je najbolj izrazita oblika in funkcija psihofizičnega 

razvoja gibalni razvoj, ki se pokaže že v predporodni dobi ter se stalno izpopolnjuje.  

Pri človeku je prav gibalni razvoj najbolj izrazit v prvih treh letih življenja (Pistotnik, 2011). 

Pri razvoju so v veliko pomoč osnovna gibalna sredstva, s katerimi želimo korektno in 

usmerjeno vplivati na človekov sistem. Z osnovnimi gibalnimi sredstvi skušamo vplivati na 

razvoj gibalnih sposobnosti, želimo pridobiti gibalna znanja-spretnosti in preko tega tudi na 

samo gibalno učinkovitost človeka. Med osnovne gibalna sredstva vključujemo naravne 

oblike gibanja, elementarne igre in gimnastične vaje. 

Naravne oblike gibanj vključujejo gibanja, ki so se razvila že skozi človeško evolucijo, 

elementarne igre so preproste igralne oblike, katerih pravila lahko prilagajamo glede na cilje, 

gimnastične vaje so ciljno že sestavljene gibalne naloge, ki delujejo le na določen del telesa 

vadečega (Pistotnik, 2015). 

Ta gibanja: hoja, tek, skakljanje, skakanje, plazenje, plezanje, metanje, ujemanje, lovljenje, 

zadevanje, vzdigovanje, nošenje, vlečenje, potiskanje, visenje, so človeku omogočila, da je 

postal najrazvitejša živalska oblika, ki je tudi zagospodovala nad vsemi drugimi živimi bitji.  

(Kosec in Mramor, 1991). 

Osnovna gibanja so se v začetnih fazah človekovega razvoja povezovala z nabiranjem hrane, 

lovom, borbo s sovražniki. Vse te aktivnosti pa so sestavljene iz bazičnih gibalnih struktur, 

kot so plezanje, lazenje, skoki, tek, meti ipd. Ta bazična gibanja smo zaradi življenjske 

pomembnosti ljudje poimenovali naravne oblike gibanj. V vrtcih in šolah danes opazimo 
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naravne oblike gibanj kot didaktično sredstvo, s katerim dopolnjujejo gibalno izobrazbo otrok 

(Pistotnik, 2011).  

Gibanje za otroka pomeni glavni vir informacij, saj z njim odkriva svoje telo, doživlja veselje, 

preizkuša sebe in okolico, je ponosen sam nase, ker mu uspe nekaj samemu narediti in to mu 

pomaga, da začne graditi zaupanje vase. Otrok sam skozi gibanje spoznava, raziskuje, izkuša 

svet okoli sebe. To mu daje občutek ugodja, veselja, varnosti. Vsak otrok se rodi z določenimi 

prirojenimi dispozicijami, sam razvoj teh dispozicij pa je odvisen od okolja in lastne 

aktivnosti. Gibalni razvoj poteka po načelu psihomotoričnega učenja, po točno določenih 

fazah, katerih zaporedje si ne moremo sami izmišljevati, vendar jim sledimo vse od začetka 

proti koncu (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

Ko se otrokovo mišičevje, živčni in zaznavni sistem razvijejo v določeni meri, se lahko 

začnejo razvijati nove gibalne spretnosti. Gibalna dejavnost za otroka predstavlja povezavo 

med okoljem in njim samim, povezavo, ki ga seznjanja z okoljem, z njegovimi posebnostmi, 

omogoča pa mu tudi to, da sam pridobiva izkušnje in doživetja. Vse to se dogaja v obdobju 

zgodnjega otroštva. Prav tako kot se otrok razvija celostno, spoznava svet okoli sebe celovito 

in to z gibanjem.  

Dinamične in neprekinjene spremembe v gibalnem vedenju, ki se najbolj kažejo v razvoju 

motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, 

vzdržljivost) in gibalnih spretnostih (lokomotorne, manipulativne in stabilnostne), 

predstavljajo gibalni razvoj.  

Pri vsem tem gre za proces, pri katerem zaradi interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi 

pridobi otrok gibalne spretnosti in vzorce.  

Otrokov gibalni razvoj je povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim, in socialnim razvojem, 

saj poteka vzporedno na vseh področjih ter hkrati tudi večsmerno (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Tako kot pri telesnem razvoju se tudi pri gibalnem razvoju pojavita dve različni smeri razvoja. 

V samem začetnem obdobju se otrok razvija v cefalokavdalni smeri, kar pomeni, da otrok 

najprej dviga glavo, kasneje šele sedi, nato stoji in nazadnje še shodi. Za to smerjo sledi 

proksimodistalna smer, pri kateri pa otrok začne najprej nadzirati tiste dele, ki so pri hrbtenici 

in razvoj gre proti okončinam na rokah in nogah (otrok najprej zna premikati roke v ramenih, 
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zelo pozno pa razvije svojo fino motoriko, za gibanje prstov na roki, ki je pomembna pri 

učenju pisanja) (Nemec in Krajnc, 2011). 

Videmšek in Pišot (2007) menita, da je razvoj povezan tudi s kronološko starostjo, vendar od 

nje ni odvisen. Gibalni razvoj poteka skozi obdobja, ki jim pravimo razvojne stopnje. Vsaka 

predhodna stopnja je pogoj za naslednjo stopnjo, ki pa je rezultat le te. Ker pa se razvojne 

stopnje pojavljajo v približno enakih starostnih obdobjih ter tudi glede na dolžino približno 

enako dolgo trajajo, lahko zaporedje stopenj že vnaprej pričakujemo. Gibalni razvoj torej 

poteka v različnih stopnjah, znotraj katerih pa tudi obstajajo različna obdobja.  

Te stopnje si sledijo: 

– Refleksna gibalna faza, vsebuje reflekse, ki so samodejni odzivi na določene 

dražljaje. Nekateri dražljaji (sesalni) je dojenčku pomemben za preživetje, nekateri pa so 

pomembni za zaščito (mežikanje). Refleksi v prvih šestih mesecih tudi počasi izginejo 

oziroma se postopno spreminjajo. 

– Rudimentalna gibalna faza (začetna gibalna stopnja), vsebuje začetne, nepopolne 

motorične sposobnosti otroka. V samem prvem mesecu opazimo, kako dojenček uporablja 

spontane ritmične gibe (brcanje, mahanje, zibanje). Ti gibi so kot nekakšen odziv na že znane 

dražljaje, ampak niso usmerjeni k cilju. 

– Temeljna gibalna faza je obdobje, v katerem postane gibanje veliko bolj usklajeno in 

učinkovitejše. Otroci v tem obdobju aktivno preskušajo in raziskujejo vse svoje zmogljivosti 

in sposobnosti. Na koncu tega obdobja otroci obvladajo večino osnovnih gibalnih spretnosti  

(Videmšek in Pišot, 2007). 

– Specializirana gibalna stopnja otroku omogoči povezovanje in uporabljanje temeljne 

gibalne spretnosti za izvajanje športnih spretnosti, ki so že specializirane. Vse bolj nadzirano, 

izpopolnjeno in hitro je izvajanje samih gibalnih spretnosti (Plevnik in Pišot, 2016). 

Zgoraj opisane faze predstavljajo grob, približni prikaz gibalnega razvoja, saj se otroci med 

seboj razlikujejo. Zelo pomembno je, da ima otrok v tem obdobju čim več čutnih spodbud, na 

katere se otrok avtomatsko gibalno odzove. S tem ko otrok se trudi obdržati ravnotežje, 

ravnati z raznimi predmeti, se gibati v prostoru, potrebuje čim več gibalnih izkušenj. 

Pomembno je, da otroku skozi igro pomagamo, da razvije in izpopolni manipulativne 

spretnosti, ki so za otroka v vsakdanjih opravilih zelo pomembne (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). 
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Gibalnega napredka pa seveda ne bi bilo brez učenja in ponavljanja. Ravno razvoj gibalnih 

funkcij je rezultat učenja in zorenja otrok. Pri gibalnem razvoju pa pride kljub že v naprej 

določenih stopnjah, do individualnih razlik zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na otroka 

(Kosec, 1978).  

2.1.3 Dejavniki otrokovega razvoja 

Razvoj predstavlja spremembe različnih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, katere so 

odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja in lastne aktivnosti, ki pa so med seboj tudi tesno 

povezani, saj delujejo v soodvisnosti. Vplivi dejavnikov se kažejo ves čas v razvoju, le da se 

spreminja njihova pomembnost. (Pišot in Planinšec, 2005). 

Na otrokov celostni razvoj vplivajo: rast, razvoj, zorenje, vse izkušnje, ki jih otrok pridobi z 

lastno aktivnostjo ter sodelovanje z okoljem.  

Otrok je zaradi svojega razvojnega stanja ves čas v konfliktnih situacijah, kjer se mora 

odločiti za pravo stran. Ena stran je težnja k razvoju in spreminjanju, druga stran pa teži k 

ohranjanju obstoječega stanja. V tem primeru je konfliktna situacija za otroka zelo koristna, 

ker tako ves čas aktivno ohranja ravnovesje ter se prilagaja novim potrebam in možnostim, ki 

mu jih prinaša samo zorenje. Prilagajanje je v otroku samemu celo življenje in temu procesu 

rečemo adaptacija (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Prirojene  biološke osnove, ki so temelj za razvoj otrokovih sposobnosti in značilnosti, 

predstavljajo dednostni dejavnik (Pišot in Planinšec, 2005). S primernimi spodbudami lahko 

le delno vplivamo, in sicer samo na hitrost, ne pa tudi na sam vrstni red pojavljanja. Otrok 

vedno se najprej nauči sedeti, potem stati ob opori in nazadnje še hoditi. Vrstni red tega je 

vedno enak, le da nekateri otroci hitreje gredo čez katero stopnjo kot drugi (Cemič in Gregorc, 

2013). 

Šimunič, Volmut in Pišot (2010) navajajo različne raziskave o razlikah med dečki in 

deklicami v gibalni aktivnosti. Na populaciji predšolskih otrok so ugotovili, da so dečki bolj 

gibalno aktivni v primerjavi z deklicami (Hinkley, Crawford, Salmoon, Okely in Hesketh, 

2008 v Šimunič, Volmut in Pišot, 2010) ter da je njihova gibalna aktivnost intenzivnejša od 

deklic (Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler in Dowda, 2004 v Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

Vse ugotovitve kažejo, da pojavljene razlike med spoloma v gibalni aktivnosti niso le rezultat 

drugačne obravnave staršev svojih otrok oziroma zaradi vpliva okolja, vendar so posledica 

dednosti (Zurc, 2006)   
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Dejstvo je, da otrok svojih dednostnih zasnov ne bo mogel razviti, če iz okolja ne bo dobil 

možnosti za to. Že Erik Erikson je poudarjal, da razvojni proces pri prav vseh ljudeh temelji 

na njegovih genetskih zasnovah, vendar je v močni interakciji z okoljem (posamezniki, 

ustanove), ki se razlikuje tudi od kulture do kulture (Zurc, 2006). 

Med dejavnike okolja sodijo: življenjski stil, prehranjevanje, bolezni, gibalna dejavnost. 

Spodbudno okolje, ki je dovolj bogato, dovolj stimulativno, raznoliko, lahko zagotavlja 

razvojne spodbude, ki pa so pogoj, da otrok vstopi v odnos z osebami in objekti v okolju 

(Pišot in Planinšec, 2005).  

Maria Montessori je bila močno prepričana, da otrok potrebuje spodbudno okolje, saj le tako 

lahko napreduje in si pridobi samospoštovanje. Njeno najbolj revolucionarno prepričanje je 

bilo prav to – pomen okolja, v katerem se otrok uči (Pitamic, 2013). 

 

S tem, ko okolje omogoča otrokom možnosti za lastno gibalno aktivnost, usmerja intenzivnost 

in kakovost njegovega razvoja. Razvoj otrokovih predispozicij je odvisen od otrokove lastne 

aktivnosti, ki pa je tudi zelo pomemben dejavnik. Tiste gibalne spretnosti, katere bo otrok 

največkrat ponovil, jih bo tudi hitreje osvojil ter jih tudi hitreje razvijal. Katere bodo te 

spretnosti, je odvisno od okolja, katere spodbude bo otroku ponudilo (Zurc, 2008).  

Pri otrokovi lastni aktivnosti igrajo velik pomen starši, ki otroku dajejo zgled. Videmšek in  

Stančevič (2011) v svojem delu poudarjata, kako zelo je pomembno, da imajo starši aktiven 

interes za športne dejavnosti svojega otroka in da čim več dejavnosti izvajajo skupaj z otroki, 

saj jih s tem navajajo na spoštovanje do aktivnega in zdravega načina življenja. 

To je dokaz, da so vsi trije dejavniki otrokovega razvoja med seboj trdno povezani in da ves 

čas delujejo v interakciji. 

V vrtcu Montessori pripravijo vzgojitelji spodbudno okolje in različne materiale, ki otroka 

spodbudijo k raziskovanju. To raziskovanje je naravno, neprisiljeno, po lastnem interesu otrok 

raziskuje in s tem razvija grobo in fino motoriko (Vinko, 2015). 

Zagotovo je odgovornost za tiste, ki načrtujejo in poučujejo telesno vzgojo za predšolske 

otroke, da omogočijo  otrokom izkušnje za rast, gibanje in razmišljanje te osebe, ki bo 

otrokom pomagala pridobivati in razvijati motorične sposobnosti (Doherty in Bailey, 2003) 
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2.2 MERJENJE OTROKOVEGA RAZVOJA 

Pri predšolskem otroku merimo njegov motorični status, pri katerem lahko odkrijemo 

retardacijske in akceleracijske razvojne pojave. Z zgodnjim odkritjem teh pojavov povečamo 

možnost optimalnega vplivanja na razvoj (Cemič in Gregorc, 2013). 

2.2.1 Testi za merjenje otrokovega razvoja 

Merjenje gibalne učinkovitosti je lahko kvantitativno ali kvalitativno. Pri kvalitativnem 

merjenju se uporablja lestvica kvalitativnega raziskovanja, pri katerem se rezultat ocenjuje s 3 

ravnmi. Kvantitativno raziskovanje pa nam da rezultat v merskih enotah (Cemič in Gregorc, 

2013). 

Leta 1993 je bil eden redkih standardiziranih postopkov za merjenje motoričnega razvojnega 

stanja otrok test KTK (Kiphard- Schilling 1974). Test je preverjal samo splošno telesno 

koordinacijo, izključeval pa je vse finomotorične naloge. Uporabljal se je za ločevanje lažje 

možgansko prizadetih otrok oziroma otrok, ki so zaostajali v razvoju od normalnih. 

Uporabljal se je za 5-12 letne otroke, vendar je bil za najmlajše prezahteven. Test je bil 

standardiziran tudi na slovenski populaciji (Kremžar-Tušak 1981).  

Vsebuje štiri naloge: 

 hoja nazaj po gredicah (3 različne širine), 

 enonožni poskoki (z vsako nogo posebaj, višina od 0 do 60cm), 

 bočni poskoki (v času 15s in točno določenem prostoru), 

 stopanje in prestopanje (v času 20s) (Cemič in Gregorc, 2013). 

 

Naslednji instrument, ki je bil uporaben za razumevanje otrokove motorike, je skala Lincoln-

Ozeretzky (LOS KF 18), ki pa je pomanjkljiv v zadovoljivih merskih karakteristikah ter 

prezahteven za 5- do 6-letne otroke. 

Za otroke, stare od 4 do 6 let, je bil v Nemčiji skonstruiran test MOT 4-6, ki omogoča 

pregled motorike predšolskih otrok. Standardiziran je bil leta 1981 na nemški populaciji. 

Avtorja tega testa sta Renata Zimmer in Meinhart Volkamer (Cemič, 1993).  
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Obstaja še vrsta drugih testnih postopkov za oceno motoričnega vedenja predšolskih otrok, 

vendar so namenjeni širši populaciji (tako predšolskim in šolskim otrokom) (Cemič in 

Gregorc, 2013). 

Schneider in Bullock (2010) sta v svoji longitudinalni raziskavi o človekovem razvoju od 

zgodnjega otroštva do zgodnje odraslosti uporabljala v prvi fazah študije test MOT 4-6. 

Uporabila sta ga za prepoznavanje motoričnih sposobnosti. Test je bil zasnovan prav za 

zaznavanje motoričnih sposobnosti predšolskih otrok in za zabeleženje čim več različnih 

odstopanj.   

Razlike v otrokovih gibalnih učinkovitostih glede na obiskovanje vadb plezanja je raziskovala 

tudi Hrast (2014), ki je v raziskavo vključila 60 otrok, starih o 4 do 6 let. Ugotovila je, da pri 

otrocih, ki obiskujejo vadbo plezanja, že več kot eno leto prihaja do statistično pomembnih 

razlik  v izboljšanju gibalne učinkovitosti v primerjavi z otroki, ki vadbe niso obiskovali. 

Veljavnost testa so ugotavljali tudi drugi raziskovalci. Poljska raziskovalca Nowak in Kruk – 

Lasocka (2015) sta celotni test prevedla v poljščino in preverila njegovo veljavnost, 

objektivnost, normalnost in samo zanesljivost. Testirala sta 450 poljskih otrok, starih od 4 do 

5 let. Ugotovila sta, da je to najbolj ustrezen inštrument za diagnosticiranje gibalnih 

zaostajanj. 

2.2.2 Težave pri merjenju razvoja 

V predšolskem obdobju je razvoj otroka celosten, kar pomeni, da se vsa področja med seboj 

prepletajo, zato vsak izpad, okrnitev ali nestrokovni pristop k motoričnem področju pomeni za 

otroka pomanjkljivost, ki se bo kazala na čisto vseh področjih otrokovega razvoja in bo toliko 

večja, če bo otrok mlajši. Cemič (1993) omenja v svojem prispevku, da je kljub vse večjemu 

napredovanju kineziološke znanosti, predšolsko obdobje pri nas še vedno zelo skromno 

raziskano. Vzrok je zagotovo to, da je za predšolsko obdobje izredno težko najti primerne 

merske postopke, saj je razvoj otrok zelo dinamičen, skokovit in integrativen.  

Dodatna težava pri merjenju predšolskih otrok je način, kako otroku podati zahtevo. Zaradi 

otrokovega celostnega razvoja ni dovolj proučevati otrokove sposobnosti in lastnosti 

posamezno, če pa proučujemo to v interakciji, dobimo dobljene informacije, ki omogočajo 

natančnejšo formulacijo zakonitosti, posledično večjo veljavo in zanesljivejšo diagnozo 

otrokovega razvoja.  
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Pri ugotavljanju motoričnega stanja predšolskega otroka moramo upoštevati težave in 

omejitve pri testiranju glede na specifičnost razvojnega obdobja, kar tudi dodatno otežuje 

konstrukcijo primernih merilskih instrumentov za to obdobje (Cemič, 1993). 

Za motorične dimenzije in druge dimenzije psihomatskega statusa človeka velja, da jih ne 

moremo videti, jih neposredno meriti, saj niso neposredno izražene. Za njih velja, da lahko o 

njih le sklepamo na podlagi izmerjenih konkretnih reakcij človeka ter obdelavi statističnih 

podatkov (Cemič in Gregorc, 2013). 

Danes pa se pojavlja tudi nova težava, ki je najbolj izrazita pri mestnih otrocih. Otrokom 

okolje ne omogoča zadovoljitve njihovih potreb po gibalnih aktivnostih, zato imajo otroci vse 

več načrtovanih dejavnosti. Voditelji načrtovanih dejavnosti morajo strokovno načrtovati 

motorične aktivnosti ter nadzorovati, kako je njihovo delo učinkovito. Za to pa potrebujejo 

primerne norme in teste (Cemič in Gregorc, 2013). 

2.3 GIBALNA UČINKOVITOST OTROK 

2.3.1 Test MOT 4-6 

Zimmer in Volkamer (1984) sta proučevala motorični razvoj otrok in razvila ekonomičen 

postopek, s katerim se spremlja razvoj motorike otrok, starih od 4 do 6 let, imenovan MOT 4-

6 (Pišot in Planinšec, 2005). Pri nas so oblikovani standardi za ljubljanske otroke, stare 5 in 

pol let. Po mnenju avtorjev vsebuje naloge telesne koordinacije, sposobnosti napetosti in 

reagiranja in finomotorične naloge (Cemič in Gregorc, 2013). 

Postopek vsebuje 18 različnih testov ter vsebuje 7 različnih motoričnih področij: hitrost in 

natančnost gibov, hitrost reakcije, odrivno moč, ravnotežje, finomotorične spretnosti, splošne 

telesne spretnosti ter koordinacijske sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

Testiranje otroka traja od 15 do 20 minut. Prva naloga se ne ocenjuje, saj je namenjena 

prilagoditvi otroka na testno situacijo. Ostale naloge se ocenjujejo po tristopenjski pestvici (0, 

1, 2 točki). Ker pa vsaka naloga pokriva več motoričnih dimenzij, je potrebno gledati celoten 

seštevek točk, doseženih na testu (Cemič, 1993). 
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Test MOT 4-6 vsebuje naslednje naloge: 

 1. naloga: skok v obroč, 

 2. naloga: hoja naprej, 

 3. naloga: tapping, 

 4. naloga: prijem krpe s prsti nog, 

 5. naloga: bočni preskoki, 

 6. naloga: ujem palice, 

 7. naloga: polaganje teniških žog, 

 8. naloga: hoja nazaj, 

 9. naloga: zadevanje cilja, 

 10. naloga: zbiranje palčk, 

 11. naloga: prehod skozi obroč, 

 12. naloga: enonožni skok v obroč, 

 13. naloga: ujem obroča, 

 14. naloga: možiček kopitljaček, 

 15. naloga: preskok vrvice, 

 16. naloga: bočno valjanje,  

 17. naloga: vstajanje in sedanje z žogo, 

 18. naloga: skok z obratom. 

3 GIBALNE SPOSOBNOSTI OTROKA 

Pomemben del otrokovega gibalnega razvoja je razvoj gibalnih sposobnosti. Sam razvoj 

poteka v daljšem obdobju zelo kontinuirano, čeprav se v samem obdobju pojavijo tudi 

obdobja mirovanja in nazadovanja (Plevnik in Pišot, 2016). 

Razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, npr. hitrost in koordinacija, je intenzivnejši od ostalih 

sposobnosti (npr. ravnotežje, moč, gibljivost in vzdržljivost). Tako kot pri ostalih področjih 

otrokovega razvoja so tudi pri razvoju gibalnih sposobnosti individualne razlike, saj ima vsak 

otrok svoj tempo razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalne sposobnosti lahko pridobimo v določeni meri tudi z vadbo in načinom življenja. 

Zaradi tega so tudi različne ravni njihove razvitosti pri posameznikih.  
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Naloga gibalnih sposobnosti je, da nam omogočijo izvedbo naših gibov. Omogočajo nam 

realizacijo točno določenih nalog  

Čeprav pri predšolskih otrocih gibalnih sposobnosti ne moremo natančno določiti, lahko s 

pomočjo rezultatov merjenja ločimo uspešnost izvedbe določene gibalne naloge med dvema 

subjektoma, katerima omogočimo enake pogoje, znanje in motivacijo. 

Gibalne sposobnosti se pojavljajo v šestih primarnih oblikah: 

- moč, 

- hitrost, 

- gibljivost, 

- koordinacija, 

- ravnotežje, 

- natančnost 

- vzdržljivost, ki je funkcionalna sposobnost (Videmšek in Pišot, 2007). 

4 KOORDINACIJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

»Koordinacija je sposobnost za smotrno in harmonično uskladitev gibov v prostoru in času« 

(Cemič in Gregorc, 2013, str. 36). 

Koordinacija nam omogoča učinkovito oblikovanje ter samo izvajanje sestavljenih gibalnih 

nalog. Je najbolj značilna gibalna sposobnost za človeško vrsto. Za koordinirano gibanje so 

značilne naslednje lastnosti: pravilnost, pravočasnost, racionalnost, izvirnost in stabilnost. 

Koordinacija pa se lahko pojavi kar v šestih pojavnih oblikah, ki se razlikujejo po načinu 

obdelave v centralnem živčnem sistemu. Iz tega vidika poznamo: 

- gibalno inteligentnost, 

- sposobnost za ritme, 

- sposobnost uskladitve gibanja spodnjih okončin, 

- sposobnost gibalnega učenja, 

- sposobnost izkoriščanja gibalnega spomina, 

- sposobnost časovne uskladitve gibov (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Dokaz, da je koordinacija zahtevno gibalno delovanje, je topološka delitev koordinacije: 

koordinacija celega telesa, rok, trupa, nog. 
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Pri razvoju koordinacije igrajo pomembno vlogo nemotorični dejavniki, predvsem v začetni 

fazi  učenja gibalnih nalog s tega področja. Med nemotorične dejavnike sodijo: prostorska 

orientacija, vizualizacija, zaznavanje globine, oddaljenost predmetov, zaznavanje raznih oblik 

in likov, perceptivna hitrost, logične povezave (Cemič in Gregorc, 2013). 

Koordinacija gibanja se začne razvijati že v fetalnem obdobju, ker otrok že v maminem 

trebuhu začne prejemati prve gibalne izkušnje. Največ izkušenj iz tega področja pridobivajo 

otroci do 6. leta starosti in traja vse do 11. leta starosti. Kasneje v času pubertete skelet raste 

hitreje, zato sposobnost koordinacije lahko tudi malo upade. Vrhunec doseže pri 20. letih, 

kasneje pa je potrebno nenehno iskati nove gibalne izzive, s katerimi se lahko sposobnost 

ohrani na ustrezni uporabni ravni (Videmšek in Pišot, 2007). 

Sam razvoj koordinacije je v veliki meri odvisen od drugih gibalnih sposobnosti, ki morajo 

biti razvite, da se lahko koordinacija začne razvijati. Nekateri koordinacijo poimenujejo kar 

gibalna inteligentnost, saj ima sposobnost koordiniranega gibanja veliko vlogo pri 

poimenovanju samega gibalnega prostora. Koordinacija gibanja se razvije z izvajanjem 

naravnih oblik gibanj, osnovnih elementov različnih športov v fazi samega učenja, 

premagovanja ovir, izvajanjem elementarnih iger, plesnih iger itd. (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). 

Za razvoj koordinacije so pomembni tudi nemotorični dejavniki: prostorska orientacija, 

vizualizacija, zaznavanje globine, oddaljenosti predmetov (razločevanje raznih oblik in likov, 

perceptivna hitrost, logična povezava).  

Koordinirano gibanje je razvito, ko otrok zna usklajevati gibe v prostoru in času. Prostorske 

orientacije pa ni brez zavedanja telesa, zavedanja smeri in zavedanja telesa v prostoru. 

Koordinacijska sposobnost je najtesneje povezana z drugimi motoričnimi sposobnostmi, kot 

so moč, hitrost in ravnotežje. Zanimivo je, da v zgodnjih obdobjih razvoja še ni možno ločiti 

ene gibalne sposobnosti od druge, saj so med seboj tako močno povezane, da gre za eno 

kompleksno sposobnost. 
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Koordinacija ima celovito strukturo. Govorimo pa lahko o različnih vidikih koordinacije: 

- hitrosti učenja vsestranskih gibalnih nalog, 

- hitrosti izvajanja vsestranskih gibalnih nalog, 

- hitri spremembi gibanja (agilnost), 

- pravočasnosti (timing), 

- gibalnem reševanju prostorskih problemov, 

- reorganizaciji stereotipnih gibanj (Cemič in Gregorc, 2013). 

Za merjenje otrokovih gibalnih sposobnosti obstaja več različnih testov. Za predšolske otroke 

so najbolj značilni test KTK, skala Lincoln-Ozeretzky in MOT 4-6.  

Novejše raziskave ugotavljajo, da je zaradi nezadostne gibalne aktivnosti, slabšega gibalnega 

znanja otrok velik upad v skladnosti in učinkovitosti gibanja pri elementarnih gibanjih mlajših 

otrok.  

Na otrokov celostni razvoj med samim plazenjem močno vpliva uporaba recipročnega vzorca 

gibanja (koordinacija). Dosedanje dostopne raziskave pričajo o tem, da uporaba takšnega 

vzorca v obdobju dojenčka in malčka na otroka učinkuje zelo pozitivno. Ti vplivi se kažejo na 

skladnosti gibanja (koordinaciji), koordinaciji delovanja obeh možganskih hemisfer, vse to pa 

se potem kaže tudi v boljšem integriranem učenju, predvsem pri branju in pisanju (Plevnik in 

Pišot, 2016). 

5 CILJ RAZISKAVE 

Pri raziskovalnem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

– poiskati ustrezne gibalne izzive za sistematičen razvoj koordinacije, 

– poiskati različne gibalne igre in jih prilagoditi tako, da bo njihov cilj sledil razvoju 

koordinacije, 

– ugotoviti, ali je dvakrat tedensko izvedena gibalna igra že dovolj za otrokov hitrejši 

napredek pri gibalni učinkovitosti. 
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6 HIPOTEZE 

Hipoteze smo si zastavili v skladu s cilji: 

H1 Predvidevamo, da bodo vsi otroci po pol leta napredovali v gibalni učikovitosti. 

H2 Predvidevamo, da bodo vsi otroci, ki bodo 2x tedensko izvajali gibalno igro, bolj 

napredovali v gibalni učinkovitosti. 

7 METODE DELA 

7.1 Raziskovalna metoda 

V diplomskem delu smo rezultate pridobili z eksperimentom, zato smo uporabili 

eksperimentalno kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

7.2 Vzorec 

Vzorec raziskave je priložnostni, saj je uporabljen zgolj za to raziskavo.  

 

 Tabela 2: Število merjencev po številu in skupini. 

Vir: lasten, 2017 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da smo v vzorec zajeli  40 predšolskih otrok, kateri so bili razdeljeni v 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Vsi otroci so štiriletniki iz vrtca Brezovica, vendar iz 

različnih enot.  Kontrolna skupina je iz enote pri OŠ Brezovica, eksperimentalna skupina pa iz 

enote Vnanje Gorice. Obe enoti delujeta po enakem vzgojnem programu. Eksperiment smo 

izvajali tako, da smo vse otroke na začetku eksperimenta preizkusili s testom MOT 4-6. Po 

preizkusu s kontrolno skupino otrok 6 mesecev nismo delali dodatnih gibalnih dejavnosti, 

 Spol 

Dečki Deklice 

Eksperimentalna skupina 11 9 

Kontrolna skupina 11 9 

skupaj 22 18 
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medtem ko smo z eksperimentalno skupino otrok 2-krat tedensko izvajali pripravljene gibalne 

dejavnosti, s ciljem razvoja koordinacije. Po 6 mesecih smo obe skupini otrok ponovno 

preizkusili z testom MOT 4-6. 

7.3 Vzorec spremenljivk  

V vzorec spremenljivk smo zajeli: 

1. Test MOT 4-6 (Volkamer in Zimmer) za pregled otrokovega gibalnega razvoja. 

2. Preproste gibalne igre s ciljem razvoja koordinacije v prostoru in času.  

Tabela 3: Stopnjevanje koordinacije v prostoru in času. 

Teden Način stopnjevanja 

1. mesec Število skupnih mest 

2. mesec Različna zvrst glasbe 

3. mesec Število mest vtikanja 

4. mesec Različne ovire 

5. mesec Postavitev medvedkov po igralnici 

6. mesec Različna reagiranja na glasbo 

 

3. Anketni vprašalnik za starše, o otrokovih dodatnih gibalnih aktivnostih. 

7.4 Način postopka zbiranja podatkov 

Obe skupini otrok imata podoben vzgojni načrt. Na začetku smo kontrolno in 

eksperimentalno skupino preverili s testom MOT 4-6, tako da smo dobili prve rezultate. 

Kontrolna skupina v 6 mesecih ni imela dodatnih gibalnih dejavnosti, v eksperimentalni 

skupini pa smo poleg rednih dejavnosti še dvakrat tedensko izvajali igre, ki so se vsak mesec 

stopnjevale na področju koordinacije. Po šestih mesecih smo obe skupini ponovno testirali s 

testom MOT 4-6, tako da smo dobili drugi rezultat.  
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7.5 Metoda obdelave podatkov 

Primerjali smo začetne rezultate testa MOT 4-6 s končnimi rezultati. Za vsako skupin smo 

naredili svojo primerjavo. Pri urejevanju statističnih podatkov smo uporabili program SPSS. 

Uporabili smo osnovne statistične podprograme. Za primerjavo med skupinama smo uporabili 

t-test. Statistično značilnost smo preverjali s 5-odstotnim tveganjem. 

8 Rezultati in interpretacija 

Rezultate bom predstavila v dveh delih: v prvem delu s cilji, v drugem pa s hipotezami. 

8.1 Gibalni izzivi za razvoj koordinacije 

Prvi cilj je bil poiskati ustrezne gibalne izzive za sistematičen razvoj koordinacije. V spodnji 

tabeli predstavljam strukturo metodičnih enot za razvoj koordinacije. 

 

Tabela 4: Stopnjevanje iger skozi mesece in tedne. 

 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden 

1. mesec 1 skupno mesto 2 skupni mesti 3 skupna mesta 
Skupna mesta 

dvignjena 

2. mesec 

1 skupno mesto 

+ 

1. skladba 

2 skupni mesti 

+ 

2. skladba 

3 skupna mesta 

+ 

3. glasba 

Skupna mesta 

dvignjena 

+ 

4. glasba 

3. mesec 

1 skupno mesto 

+ 

1. skladba 

+ 

eno mesto 

vtikanja 

2 skupni mesti 

+ 

2. skladba 

+ 

dve mesti 

vtikanja 

3 skupna mesta 

+ 

3. glasba 

+ 

tri mesta vtikanja 

Skupna mesta 

dvignjena 

+ 

4. glasba 

+ 

dvignjeno 
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4. mesec 

1 skupno mesto 

+ 

1. skladba 

+ 

eno mesto vtikanja 

+ 

Ovira mize 

2 skupni mesti 

+ 

2. skladba 

+ 

dve mesti vtikanja 

+ 

Ovira vrv 

3 skupna mesta 

+ 

3. glasba 

+ 

tri mesta vtikanja 

+ 

Ovira stoli 

Skupna mesta 

dvignjena 

+ 

4. glasba 

+ 

Dvignjeno 

+ 

Ovira 

tobogan 

5. mesec 

1 skupno mesto 

+ 

1. skladba 

+ 

eno mesto vtikanja 

+ 

Ovira mize 

+ 

Medvedki levo od 

miz, postelje 

desno 

2 skupni mesti 

+ 

2. skladba 

+ 

dve mesti vtikanja 

+ 

Ovira vrv 

+ 

Medvedki desno 

od miz, postelje 

levo 

3 skupna mesta 

+ 

3. glasba 

+ 

tri mesta vtikanja 

+ 

Ovira stoli 

+ 

Medvedki med 

ovirami, postelje 

skrite 

Skupna mesta 

dvignjena 

+ 

4. glasba 

+ 

Dvignjeno 

+ 

Ovira tobogan 

+ 

Medvedki po 

igralnici, 

postelje skrite 

6. mesec 

1 skupno mesto 

+ 

1. skladba 

+ 

eno mesto vtikanja 

+ 

Ovira mize 

+ 

skladba – na eni 

nogi 

2 skupni mesti 

+ 

2. skladba 

+ 

dve mesti vtikanja 

+ 

Ovira vrv 

+ 

skladba – počep 

3 skupna mesta 

+ 

3. glasba 

+ 

tri mesta vtikanja 

+ 

Ovira stoli 

+ 

skladba – poišči 

svoj par 

Skupna mesta 

dvignjena 

+ 

4. glasba 

+ 

Dvignjeno 

+ 

Ovira tobogan 

+ 

skladba - 

poišči svoj 

par + počep 

 

V tabeli 2 je razvidno, da se je koordinacija stopnjevala 4 tedne. Glede na to, da je bila 

izvajana dvakrat tedensko, pomeni, da je bila posamezna naloga izvedena v tem tednu enaka. 

Eksperiment je trajal šest mesecev. Naredila sem 24 različnih iger, oziroma eno igro sem 24-
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krat nadgradila tako, da je bila koordinacija vedno bolj zahtevna. Koordinacijo sem 

stopnjevala v šestih segmentih: prostoru, glasbi, mestu vtikanja, ovirah, poziciji posteljic, 

načinu reagiranja na glasbo. K igri sem vsak teden dodajala segmente, brez da bi karkoli 

odvzela. Na začetku je bila igra osnovna, enostavnejša, ob koncu pa že precej zapletena, saj je 

vsebovala vse segmente vseh mesecev.  

8.2 Prilagojene gibalne igre, ki sledijo razvoju koordinacije 

Drugi cilj je bil ugotoviti, kako prilagoditi oziroma stopnjevati igro, da bo sledila razvoju 

koordinacije. V spodnjem delu so opisane igre po mesecih ter njihovo stopnjevanje. 

8.2.1 Prvi mesec (osnovna igra) 

Otroci pridejo v igralnico, kjer so po tleh razmetani medvedki ene velikosti. Medvedke 

odnašajo v skupno mesto imenovano medvedkova postelja. Pravilo je, da smejo vzeti le enega 

medvedka naenkrat. V drugem  in tretjem tednu se pojavita dve novi velikosti medvedkov in 

za vsako velikost svoja postelja. Zadnji teden so vse postelje dvignjene od tal. 

8.2.2 Drugi mesec 

Otroci enako kot prejšnji mesec nosijo enega po enega medvedka v svojo posteljo, ampak 

tokrat ob skladbi obstanejo nepremično na mestu. Igra se stopnjuje z različnimi skladbami 

(vsak teden druga skladba). 

8.2.3 Tretji mesec 

Pri igri se spremeni le način podajanja medvedkov v posteljo. Vsaka postelja ima izrezano 

odprtino, kamor mora otrok vtakniti medvedka. Vsak teden se doda ena odprtina. 

8.2.4 Četrti mesec 

Med nošenjem medvedkov v postelje se pojavijo ovire. V prvem tednu so ovira mize (otroci 

se morajo splaziti pod mizo), drugi teden je ovira vrv (otroci morajo prestopiti vrv), tretji 

teden se pojavi labirint iz stolov (otroci morajo skozi labirint), zadnji teden se v igro vključi 

še tobogan v igralnici (otroci gredo na tobogan in se spustijo po toboganu navzdol).  
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8.2.5 Peti mesec 

Igra se oteži z različno razporeditvijo medvedkov in posteljic. V prvem tednu so medvedki 

razmetani na levi strani miz, na desni so skrite posteljice. V drugem tednu je postavitev 

zamenjana (levo od miz so posteljice, desno medvedki). Tretji teden so medvedki razmetani 

med ovirami, posteljice so skrite po celi igralnici in zadnji teden so medvedki razmetani po 

celi igralnici, posteljice pa v istem delu tudi skrite. 

8.2.6 Šesti mesec 

Zadnji mesec pa se igra oteži na načinu reagiranja na skladbo. Ko zaslišijo glasbo prvega 

tedna obmirujejo na eni nogi. V drugem tednu ob skladbi počepnejo in mirujejo, naslednji 

teden poiščejo par ter se primejo za roke ter mirujejo. Zadnji teden par počepne in miruje 

8.3 Ugotoviti, ali je dvakrat tedensko izvedena gibalna igra že dovolj za 

otrokov hitrejši napredek pri gibalni učinkovitosti. 

Slika 1: Postavitev medvedkov in posteljic v prvem mesecu 
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Slika 2: Postavitev medvedkov in posteljic v prvem tednu drugega meseca 

 

 

Slika 3: postavitev ovir in medvedkov v četrtem mesecu 
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8.4 Interpretacija izbranih spremenljivk 

V tem poglavju bom predstavila rezultate, pridobljene z analizo eksperimenta. 

8.4.1 Test MOT 4-6 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev rezultatov na testu MOT 4-6 na začetku. 

MOT 4-6 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna skupina 

F % F % 

 6,00 1 2,5% 1 2,5% 

7,00 1 2,5% 0 0% 

8,00 3 7,5% 0 0% 

11,00 1 2,5% 1 2,5% 

13,00 0 0% 3 7,5% 

15,00 2 5,0% 0 0% 

16,00 4 10,0% 4 10,0% 

17,00 1 2,5% 3 7,5% 

18,00 2 5,0% 0 0% 

19,00 1 2,5% 4 10,0% 

20,00 3 7,5% 1 2,5% 

21,00 1 2,5% 2 5,0% 

23,00 0 0% 1 2,5% 

Skupaj: 20 50% 20 50% 

Vir: Lasten, 2017 

Iz Tabele 5 je razvidno, da je iz vsake skupine en otrok (5%) dosegel najnižji rezultat 6 točk. 

Najvišji rezultat 23 točk je dosegel le en otrok (2,5%) in to je bil otrok iz kontrolne skupine. 

Najpogostejši rezultat pa je 16 točk in ga je doseglo kar osem otrok: štirje otroci iz vsake 

skupine, kar predstavlja 20% vseh udeleženih.  
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Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev rezultatov na testu MOT 4-6 na koncu. 

MOT 4-6 Eksperimentalna 

skupina 

Kontrolna skupina 

F % F % 

 11,00 1 2,5% 0 0% 

13,00 1 2,5% 0 0% 

14,00 1 2,5% 0 0% 

15,00 1 2,5% 0 0% 

16,00 0 0% 2 5,0% 

17,00 0 0% 2 5,0% 

19,00 1 2,5% 1 2,5% 

20,00 1 2,5% 0 0% 

21,00 3 7,5% 2 5,0% 

22,00 0 0% 1 2,5% 

23,00 3 7,5% 2 5,0% 

24,00 2 5,0% 3 7,5% 

25,00 2 5,0% 2 5,0% 

26,00 1 2,5% 0 0% 

27,00 1 2,5% 3 7,5% 

28,00 2 5,0% 2 5,0% 

Skupaj 20 50,0% 20 50,0% 

Vir: Lasten, 2017 

Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je najmanj točk dosegel en otrok iz eksperimentalne skupine 

in to je bilo 11 točk. Največje število točk pa so dosegli kar štirje otroci (iz vsake skupine dva 

otroka), in sicer kar 28 točk. Najpogostejši rezultati so bili 21, 24 in 25 točk.   
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8.4.2 Anketni vprašalnik 

Tabela 7: Rezultati anketnih vprašalnikov. 

Vir: Lasten, 2017 

V anketnem vprašalniku sem rezultate ocenjevala po lestvici od 1 do 5. Iz Tabele 7 lahko 

razberemo, da je v eksperimentalni skupini najnižji rezultat 9, medtem ko je v kontrolni 

skupini 8. Eksperimentalna skupina je enkrat tedensko imela vodeno gibalno dejavnost 

Playness, medtem ko kontrolna skupina ni imela dodatne vodene gibalne dejavnosti. Če 

primerjamo eksperimentalno in kontrolno skupino med seboj lahko opazimo, da je 

eksperimentalna skupina doma bolj gibalno aktivna kot kontrolna. 

  

 

dosežene točke 

Število otrok 

Eksperimentalna skupina Kontrolna skupina 

8 / 2 

9 2 / 

10 / 2 

11 1 2 

12 / 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 1 

16 3 1 

17 4 / 

18 3 / 

19 1 / 

20 / 1 
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8.5 Hipoteza 1 

Predvidevamo, da bodo vsi otroci po pol leta napredovali v gibalni učinkovitosti. 

Graf 1: Rezultati testa MOT 4-6 na začetku in koncu. 

 

Vir: Lasten, 2017 

V hipotezi 1 smo predvidevali, da bodo vsi otroci po pol leta napredovali v gibalni 

učinkovitosti. Iz Grafa 1 lahko opazimo, da je eksperimentalna skupina napredovala za 6,8 

točk, kontrolna skupina pa za 6,1 točk. S tem rezultatom lahko hipotezo 1 potrdimo. 
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8.6 Hipoteza 2 

Predvidevamo, da bodo otroci, ki bodo 2x tedensko izvajali gibalno igro, bolj 

napredovali v gibalni učinkovitosti. 

Graf 2: Srednje vrednosti gibalne učinkovitosti eksperimentalne in kontrolne skupina. 

 

Vir: Lasten, 2017 

Za preverjanje hipoteze 2 smo uporabili Independent-Sample t-test v statističnem programu 

SPSS. Najprej smo sešteli vse končne rezultate testa MOT 4-6, ki predstavljajo gibalno 

učinkovitost. Test vsebuje 17 nalog, pri katerih so otroci lahko zbrali od 0 do 34 točk. Sešteli 

smo skupaj vse točke eksperimentalne skupine in posebej vse točke kontrolne skupine. S 

programom SPSS smo poiskali srednjo vrednost in standardni odklon. Srednje vrednosti 

gibalne učinkovitosti se med skupinama razlikujeta za približno 5% v prid kontrolni skupini, 

standardni odklon pa je pri obeh skupinah od 17 do 21,23 odstotkov, kar kaže na velik raztros 

okoli srednje vrednosti. 

  

16.6 

22.7 

4.97 

3.97 

0

5

10

15

20

25

30

Eksperimentalna skupina kontrolna skupina

standardni odklon

srednja vrednost



 

30 

 

Slika 4: Independent Samples Test (Predpostavljene enake variance) – Levenov test. 

 

 

 

Vir: Lasten, 2017 

Levenov test nam ni pokazal statistično značilnih razlik med skupinama, zato smo uporabili t-

test. 

 

Tabela 8: Independent Samples Test – T-test. 

Vir: Lasten, 2017 

Za ugotavljanje razlik med skupinama smo uporabili t-test, s katerim smo želeli ugotoviti, ali 

so razlike statistično značilne in bi jih lahko posplošili na celotno populacijo. Statistična 

značilnost (sig.) znaša 0,425, kar pomeni, da so razlike statistično neznačilne. Hipotezo 2 

zato zavračamo. 

  

 

 

 

Levenov test enakih varianc 

Vrednost F 

testa 

Signifikanca 

Gibalna učinkovitost eksperimentalne 

in kontrolne skupine 0,600 0,443 
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enake variance 

 

-0,807 

 

38 

 

0,425 
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9 RAZPRAVA 

V diplomskem delu nas je zanimalo, ali dodatna načrtovana dejavnost, ki se sistematično 

stopnjuje v koordinaciji, vpliva na otrokov napredek pri gibalni učinkovitosti.  

V naše testiranje smo vključili 40 otrok, 22 dečkov in 18 deklic. Otroci so bili iz dveh 

različnih skupin, zato je bila ena skupina eksperimentalna, medtem ko so bili drugi otroci v 

kontrolni skupini. Otroke sem v začetku eksperimenta in na koncu eksperimenta testirala s 

testom MOT 4-6. V začetnem testiranju je imela kontrolna skupina kar za 6.8 točk več kot 

eksperimentalna. Eksperimentalna skupina je po prvem testiranju šest mesecev izvajala 

načrtovane gibalne dejavnosti, ki so se iz tedna v teden sistematično stopnjevale na področju 

koordinacije. Kontrolno skupino smo šest mesecev pustili brez dodatnih gibalnih dejavnosti in 

na koncu ponovno testirali. Ker smo želeli upoštevati tudi zunanje dejavnike, nas je zanimalo 

tudi, kako so otroci aktivni v popoldanskem času (izven vrtca), kolikokrat se udeležijo 

načrtovane gibalne dejavnosti, ki jo vodi športni pedagog. Z anketnim vprašalnikom smo 

ugotovili, da je bila eksperimentalna skupina bolj aktivna kot kontrolna. Eksperimentalna 

skupina je imela v času vrtca tedensko vodeno gibalno dejavnost, medtem ko je kontrolna 

skupina ni imela. Pri analizi podatkov smo bili zato pozorni tudi na zunanji dejavnik okolje. 

Po šestih mesecih sta obe skupini bili ponovno testirani s testom in rezultati so pokazali, da je 

kontrolna skupina še vedno imela več točk, vendar je tokrat bila razlika veliko manjša in to le 

za 1.15 točk. S pridobljenimi rezultati smo lahko potrdili hipotezo 1, s katero smo želeli 

dokazati, da bodo vsi otroci po pol leta napredovali v gibalni učinkovitosti (glej graf 1).  

Strel in Kovač (2000, v Pišot in Zurc, 2005) sta v svoji raziskavi primerjala razvoj 

koordinacije iz leta 1970 in 2000 ter ugotovila, da je v začetku razvoj koordinacije pri dečkih 

in deklicah napredoval, nato je nekoliko upadel ter se zadnje desetletje ponovno izboljšal.  

Nas pa je zanimalo, ali je ta napredek pri otrocih, ki so imeli sistematično stopnjevanje 

koordinacije, statistično značilno večji kot pri otrocih, ki niso imeli dodatne načrtovane 

gibalne dejavnosti. Po obdelavi podatkov s programom SPSS smo prišli do rezultata, ki nas je 

pripeljal do zavrnitve hipoteze 2, saj je bila razlika statistično neznačilna. 

Za otrokov gibalni razvoj je bistvenega pomena aktivnost v domačem okolju z domačimi 

predvsem s starši. Zajec (2008, v Zajec, Videmšek, Karpljuk in Stihec, 2009) navaja, da se 

štiri- do šestletni otroci tistih staršev, ki se ukvarjajo s športom tudi med tednom (organizirane 
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ali neorganizirane vadbe), tudi sami več ukvarjajo s športom in samim gibanjem. V primerjavi 

z dobljenimi rezultati iz ankete lahko iz tega sklepamo, da so vsi otroci imeli podobno gibalno 

spodbudo doma, saj so otroci enako napredovali v gibalni učinkovitosti.   

Kunstelj (2016) je v svojem diplomskem delu ugotavljala, kako enake gibalne dejavnosti 

vplivajo na otrokov motorični razvoj. Njena raziskovalna naloga je vsebovala tri skupine 

otrok, glede na njihovo dodatno gibalno dejavnost. Z rezultati je ugotovila, da je skupina, ki je 

imela največ dodatne gibalne dejavnosti, bolj napredovala kot ostale, vendar so bile razlike 

med rezultati take majhne, da je trditev o vplivu dodatne dejavnosti zavrgla.  

Žnidar (2012) pa v svojem diplomskem delu povzema raziskavo Šajber Pincolič in drugih 

(2000), da redna vadba v vodi omogoča otroku hitrejši razvoj v primerjavi z vrstniki, ki pa jim 

ta možnost ni bila omogočena. Plavanje otroku enakomerno oblikuje celotno skeletno mišičje, 

kar preprečuje slabo držo, hkrati pa ohranja gibljivost glavnih sklepov. 

Vse raziskave nam dajo vedeti, kako zelo pomemben je otrokov gibalni razvoj, saj zaradi 

svoje celosti vpliva prav na vsa področja otrokovega področja. Zavedam se, da zaradi 

manjšega števila udeležencev v raziskavi ne smemo posploševati rezultatov na celotno 

populacijo. Zagotovo smo za gibalni razvoj tako starši kot vzgojitelji enako odgovorni, zato 

moramo temu posvetiti veliko časa.  

Kljub temu, ko smo želeli omejiti posredni vpliv ostalih spremenljivk z ugotavljanjem 

približno enakega vzorca, je celostnost praktično nemogoče meriti. Sam »raztros« okoli 

srednje vrednosti pa nam kaže na to, da bi bilo bolj smiselno gledati posameznika in ne 

primerjati celotne skupine oziroma srednjih vrednosti. V nadaljnjih raziskavah bi bilo bolj 

smiselno, da bi izbrali še večji vzorec in skušali bolj kontrolirano meriti posredne in 

neposredne vplive ter hkrati ugotavljati, ali npr. pogostost in različno trajanje različno vpliva 

na gibalno učinkovitost. Otroku je potrebno omogočiti celostni razvoj, razgibane gibalne igre, 

ki se na prav vseh področjih enako stopnjujejo. Seveda je potrebno za to poznati tudi otrokov 

razvoj, tako gibalni kot celostni, da lahko otroku zastavimo izzive, ki so zanj ravno dovolj 

zahtevni, da z njimi spozna in doseže nov cilj. Sama hitrost razvoja nam ne sme biti prioriteta, 

vendar se moramo osredotočiti na kakovost otrokovega razvoja.  

Sledenje celostnemu razvoju in kakovost razvoja bosta po našem mnenju prispevala k 

zdravemu odraščanju in kvalitetnemu staranju.  
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