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I 

POVZETEK 

V diplomskem delu izpostavljamo razlike v vodenju pedagoškega procesa zaradi razlik 

med predšolskim otrokom, ki se nahaja v temeljni gibalni fazi, in učencem, ki se nahaja 

v športni gibalni fazi. Razlike v razvoju so tako velike, da je treba pri vodenju 

predšolskih otrok uporabiti drugačne metode poučevanje kot pri vodenju učencev. Za 

posamezno skupino učečih je treba skrbno izbirati tudi ustrezne igre. Mnoge igre kršijo 

kurikularna načela (igre na izpadanje, igre s tekmovalnimi cilji ipd.). V tem diplomskem 

delu analiziramo izbrane igre, ki jih najdemo v strokovni literaturi, namenjeni 

poučevanju rolanja. 

Rolanje je način premikanja s pomočjo rolerjev. Zaradi podobnosti premikanja ima 

močan in pozitiven transfer z drsanjem, kotalkanjem, drsalno tehniko teka na smučeh 

ipd. Rolamo lahko na različnih trdih podlagah v vseh letnih časih. Pomembno je, da so 

tla suha in da je konfiguracija terena primerna našemu znanju. Zaradi razširjenosti te 

oblike premikanja in pomena pridobivanja prvih izkušenj že v predšolskem obdobju je 

učenje rolanja prišlo tudi v vrtce. 

Podobno, kot velja za druge t. i. športne zvrsti, velja tudi za rolanje, da pogosto premalo 

kritično prenesemo metode poučevanja, ki veljajo za športno fazo, v temeljno gibalno 

fazo. Obe fazi sta primerni tako za začetek učenja rolanja kot za nadaljevanje. Vsekakor 

pa moramo pri poučevanju izbirati drugačne pristope oz. vsaj metode dela. 

Namen diplomskega dela je pedagogom, ki se ukvarjajo z mlajšimi otroki, predvsem 

vzgojiteljem, ponuditi igre, ki bodo upoštevale vse elemente iger in hkrati spoštovale 

načela Kurikuluma za vrtce (1999). V diplomskem delu predstavimo metodo igre kot 

eno izmed metod, ki ohranja vse elemente igre, spoštuje načela Kurikuluma za vrtce in 

omogoča, da se otroci z rolanjem seznanijo na način, ki upošteva njihove razvojne 

značilnosti.   

KLJUČNE BESEDE:  

rolanje, igra, gibanje, razvoj, predšolski otrok, športna faza, temeljna faza. 
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Teaching rollerblading in sport motion phase and in 

main motion phase 

ABSTRACT 

In our graduation thesis, we expose difference in leading pedagogic process because of 

the difference between preschool child, who is in main motion phase and a pupil, who is 

in sport motion phase. 

The differences in development are so big, that there have to be other methods, which 

we use to lead preschool children, than the methods we use, to lead pupils. For every 

group, which we teach, we also have to use carefully accurate games. There are lot of 

games, which break curricular fundamentals (falling out games, games with competition 

goals etc.). In this graduation thesis we analize chosen games, which we can find in 

professional literature, intendent to use in teaching rollerblading. 

Rollerblading is a way of movement with the help of rollerblades. Because of the 

similarity with movement, it has a powerful and positive transfer with ice skating, roller 

skating, with skating technique of cross-country skiing etc. We can rollerblade on 

different hard bases in all of the seasons. It is important, that the ground is dry and that 

the configuration of the ground is suitable for our knowledge. Because of the popularity 

of this form of movement and the meaning of getting the first experience already in 

preschool period, the teaching how to rollerblade, has also come in kindergartens. What 

is valid for other sport genres also is valid for rollerblading, this is, that often we are not 

critical enough, when we transfer methods of teaching, which are valid for sport motion 

phase to main motion phase. Both phases are suitable also for the beginning of learning 

rollerblading as for continuation. Any way we have to choose different approaches or at 

least methods of work at teaching. 

The purpose of this graduation thesis is to offer games, which take all of the game 

elements into count and at the same time respect the fundamentals of the Curriculum for 

kindergartens, to educationalists, who work with younger children, mostly kindergarten 

teachers (1999). 



III 

In graduation thesis we introduce the method of the game, like one of the methods, 

which preserves all of the game elements and also respects fundamentals of Curriculum 

for kindergartens and makes it possible that children are introduced with rollerblading in 

a way, which takes their development characteristics in count. 

KEY WORDS:  

rollerblading, game, motion, development, preschool child, sports phase, main phase. 
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1 UVOD 

Predšolsko obdobje predstavlja temelj gibalnega razvoja, ker je ravno takrat otrokov 

organizem najbolj izpostavljen vplivom okolja. Izrednega pomena pri razvoju in 

vzgajanju otroka skozi gibalno aktivnost je spoznavanje in usvajanje različnih oblik 

gibanja, ki so pretežno filogenetsko pogojene (hoja, tek, plazenje ….). Zaradi svoje 

specifike so pomembna tudi druga gibanja, ki so vezana na prostor dogajanja in način 

izvedbe (igre z žogo, plavanje, smučanje, rolanje in druge zahtevnejše gibalne naloge). 

Prvi so prirojeni (filogenetsko pogojeni – gibalni vzorci), ki se bodo prej ali slej 

pojavili, drugih (ontogenetsko pogojenih – gibalni stereotipi) pa se mora človek naučiti. 

Zato je pomembnost uvrščanja teh vsebin v delo z otroki samoumevna in življenjsko 

pomembna. 

V predšolskem obdobju se začnejo graditi temelji zdrave telesne konstitucije in 

pozitivni vidiki dojemanja športa. Pri elementarnih gibalnih igrah, ki predstavljajo 

osnovo športnih iger, otroci postopoma spoznavajo pomen in smisel upoštevanja pravil 

igre. V tem obdobju morajo vsebine gibalnih programov izhajati iz otroka in biti 

prilagojene otrokovim sposobnostim, lastnostim, potrebam in interesom. Zelo 

pomembno je, da predšolski otroci dejavnosti izvajajo v obliki igre, saj je otrokov 

domišljijski svet izjemno močan in učinek je nedvomno večji. Otroci veliko lažje in z 

večjim veseljem sodelujejo, če se gibalne dejavnosti izvajajo prek igre. Predvsem pa je 

pomembno, da se otroci pri tem zabavajo in dobro počutijo.  

V današnjem času je gibanje nepogrešljiv dejavnik otrokovega razvoja. Starši se zanj 

pogosto odločajo in svoje otroke vpisuje v t. i. športne tečaje, krožke, vadbe oziroma 

gibalne dejavnosti (rolanje, smučanje, drsanje, kolesarjenje ipd.). 

Rolanje je zelo priljubljen šport. Nekaterim ljudem predstavlja način rekreacije, spet 

drugim aktivno gibanje na prostem ali druženje s prijatelji in družino. Veliko mladih 

uporablja rolanje tudi kot prevozno sredstvo. Ker se vedno več otrok odloča za učenje 

rolanja, je naloga vzgojitelja oziroma učitelja, da otroku na čim bolj zabaven način 

predstavi to obliko premikanja, ki jo v predšolskem obdobju težko poimenujemo šport. 

V predšolskem obdobju se vzgojitelji zato odločajo za drugačne metode poučevanja, saj 
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so otroci v temeljni gibalni fazi in je njihov razvoj celosten, specifike razvoja pa 

vzgojitelju pogosto onemogočajo uporabo metod, kot jih lahko uporabi v športni fazi. 

Vzgojiteljem lahko za pomoč pri postavljanju otroka na rolarje in pri sledenju vseh 

nadaljnjih korakov rolanja ponudimo metodo igre, skozi katero se bodo otroci učili, 

spoznavali in doživljali rolanje kot način varnega in zabavnega premikanja po različnih 

vrstah in konfiguracijah podlage. Vzgojitelji z izbiro metode igre otroka usmerjajo s 

pravili igre in upoštevanjem teh pravil, s postavitvijo okolja pa spodbudijo vse tisto, kar 

otrok potrebuje, da razvija svoje spretnosti v vožnji z rolerji. V šolskem obdobju pa si 

učitelji že lahko pomagajo z didaktičnimi igrami in pripomočki ter z različnimi 

metodami, kot so metoda demonstracije, pogovora, razlage, video analize ipd. 

V diplomskim delom proučujemo igre, ki jih lahko vzgojitelji uporabimo pri učenju 

rolanja predšolskih otrok. S kritično analizo teh iger ugotavljamo, ali te igre 

zagotavljajo otroku svobodo in ustvarjalnost, ali sledijo kurikularnim ciljem in ali kršijo 

kurikularna načela. Na podlagi ugotovitev analize pripravimo take igre, ki ustrezajo 

zgornjim kriterijem, obenem pa sledijo specifiki poučevanja otrok v temeljni gibalni 

fazi. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Rolanje 

Rolanje je vsestranska športna aktivnost, ki je zabavna, družabna, predvsem pa zdrava. 

Gibanje na rolerjih je primerno za vsakogar, kajti meja, kdaj se začeti gibati na rolerjih, 

ni točno določena, prav tako pa je dostopnost izjemno lahka, saj potrebujemo le 

primerne rolerje in zaščitno opremo. 

Pri rolanju so gibalne naloge kompleksnega značaja, saj zahtevajo delovanje več 

mišičnih skupin. Da bi jih izvajali čim bolj sproščeno, sta za to potrebni vaja in 

vztrajnost. Tako se lahko svobodno gibljemo na rolerjih, premagujemo razdalje ter 

izvajamo celo zapletene korake, skoke in obrate (Pori, Stanovnik in Majerič, 2012). 

Rolanje je vse bolj priljubljena oblika gibanja zaradi okolja, v katerem se odvija. Lahko 

se izvaja v dvorani ali na prostem. Prav tako lahko rolamo sami, s prijatelji ali družino 

in s tem okrepimo socialni razvoj. Zato lahko rečemo, da je rolanje zanimiva 

športnorekreativna dejavnost, ki nam omogoča koristno preživljanje prostega časa (Pori, 

Stanovnik in Majerič, 2012). 

Rolanja se otrok lahko nauči le, če mu odrasli ponudijo opremo. Z rolanjem lahko 

dosežemo številne pozitivne učinke na gibalni razvoj, kasneje pa lahko z znanjem 

rolanja ter ustrezno intenzivnostjo in pogostostjo učinkovito vplivamo na zdravje. 

Rolanje je kompleksno gibanje, ki je sestavljeno iz akcij ravnotežja, koordinacije, moči, 

hitrosti in gibljivosti. Ko znamo rolati, se poveže v ciklično gibanje, katerega glavna oz. 

prevladujoča naloga je razvoj vzdržljivosti (Pori, Stanovnik in Majerič, 2012). 

2.1.1 Zgodovina rolanja 

O rolanju so prvič začeli pisati v 80. letih v Ameriki, ko so se pojavile kotalke, ki so 

imele koleščke, nameščene v eni vrsti, njihova zunanjost pa je bila podobna drsalkam. 

Bolj priljubljeni so kmalu postali rolerji, ki so po eni stani dopuščali večjo okretnost kot 
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kotalke in hitrejše manevriranje, po drugi strani pa so zaradi plastičnega oklepa bolj 

varovali gleženj (Pori, Stanovnik in Majerič, 2012). 

V Slovenijo so jih prvič prinesli slovenski športniki, ki so v ZDA hodili na različna 

tekmovanja (smučarski tekači, alpski smučarji …). Po letu 1990 je z vsakim letom 

rolanje postajalo vse bolj priljubljena oblika športne rekreacije. Kmalu pa so se začele 

razvijati tudi ostale rolarske panoge: hokej na rolerjih, akrobatsko rolanje, v zadnjih 

letih pa še izvencestno rolanje (Pori, Stanovnik in Majerič, 2012). 

2.1.2 Oprema za rolanje 

Oprema za rolanje obsega rolerje in zaščitno opremo (čelado in ščitnike za zapestje, 

komolce ter kolena). 

Rolerji so sestavljeni iz dveh delov; čevlja in podnožja z zavoro. Čevelj ima notranji 

mehkejši del, ki se prilega nogi, in zunanji trši del, ki je iz plastike. V zadnjem času pa 

so bolj priljubljeni mehkejši modeli, ki imajo manj zunanje plastične lupine in bolj 

obdelan notranji mehki del. Za otroke (še posebej za otroke, stare od štiri do sedem let) 

je priporočeno, da nimajo mehkih rolerjev, ker začetniki večinoma obremenjujejo 

notranji del rolerja, in bi v primeru premehkih rolerjev imeli težave pri vzpostavljanju in 

ohranjanju ravnotežnega položaja. Tudi način »zavezovanja« je različen. Nekateri imajo 

samo vezalke, drugi samo plastične zaponke, tretji pa kombinacijo zaponk in vezalk. 

Podnožje ima kolesa, ki so nameščena v zaporedni vrsti, in zavoro (Pori, Stanovnik in 

Majerič, 2012). 

Zaščitna oprema je nepogrešljiv del opreme pri rolanju. Najpomembnejša je čelada, ki 

ščiti glavo pred padci, raznimi poškodbami in udarci. Čelada mora imeti pravilno 

nameščene trakove, ki niso preveč ohlapni, saj bi v nasprotnem primeru čelada ob 

prvem padcu padla z glave. Poleg čelade so pomembni tudi ščitniki za zapestje, 

komolce in kolena. Za predšolske otroke je pomembno (Pintarič, 2008):  

 da so ščitniki prave velikosti in se lepo prilegajo na sklepe,  

 da imajo poleg ježkov že dodatno elastično tkanino za boljši prijem sklepa, da 

med rolanjem ne zdrsnejo s sklepa, 
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 da otroci ne zamenjajo komolčnih in kolenskih ščitnikov ter da zapestne ščitnike 

ne obrnejo narobe. 

2.1.3 Varnost 

Prvi korak, ki ga moramo poznati, preden se začnemo gibati na rolerjih, je, da 

poskrbimo za varnost, kajti rolanje je sestavljeno iz številnih hitrih gibov, pospeševanj 

in rotacij. Prav tako moramo imeti ustrezno opremo. Poleg tega moramo upoštevati 

sledeča pravila (Pori, Stanovnik in Majerič, 2012): 

 Vedno rolamo v popolni zaščitni opremi. 

 Rolamo vedno na površinah, kjer ne ogrožamo sebe in drugih. 

 Hitrost rolanja prilagajamo svojemu znanju in razmeram, kjer rolamo. 

 Če rolamo v skupini, moramo vedno vsi voziti v isto smer. 

 Vedno moramo biti uvidevni do manj spretnih, ki še ne obvladujejo vseh veščin 

rolanja. 

 Nikoli ne rolamo po mokrih površinah. 

 Nikoli ne rolamo za vozečim avtom. 

 Nikoli ne prečkamo ceste na nepreglednem delu (npr. izza parkirnega avta). 

2.2 Gibalni razvoj 

Gibalni razvoj človeka se začne že v predporodni dobi in se nenehno izpopolnjuje v 

nadaljnjem razvoju. Še posebno izrazit je v prvih treh letih življenja. Otroško telo 

neprestano raste in se razvija v nasprotju z ustaljenim organizmom odraslega človeka. 

Otrokove gibalne sposobnosti se z rastjo in razvojem večajo. K večjemu gibalnemu 

razvoju pripomorejo še druge razmere, kot so primeren prostor, ustrezna obleka in 

obutev, dobra volja, športni pripomočki in igrala, ki otroka spodbujajo h gibanju, itn. 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Ključnega pomena za splošni razvoj predšolskih otrok je nedvomno gibalni razvoj. 

Otroci hitro rastejo in se razvijajo, zato je pomembno, da se njihova gibalna aktivnost z 

leti povečuje. Pomanjkanje igre, izkušenj in priložnosti za vključevanje v različne 

športne dejavnosti lahko upočasni otrokov normalni proces razvoja. To lahko privede do 

težav v otroštvu in naprej v odraslo dobo. Otroci, ki nimajo možnosti primerno razvijati 
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gibalnih sposobnosti in znanj, bodo imeli težave pri komunikaciji z okoljem (ne bodo se 

ukvarjali s športom, tudi ko odrastejo) (Makuc, Videmšek, Rodošek, Štihec, 2011). 

Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi 

okoljski dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih 

sposobnosti v razvoju ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost 

doseganja mejnikov v gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna 

določena raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, 

pomemben pa je tudi proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007). 

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša svoje zmožnosti, doživlja 

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

Prav tako gibanje otroku daje občutek ugodja, varnosti in veselja. Skozi gibanje, še 

zlasti skozi igro, pa raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. V gibalnih 

dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

2.2.1 Faze in stopnje motoričnega razvoja 

Gibalni razvoj zajema podobne temeljne zakonitosti, ki so značilne za otrokov celosten 

razvoj. V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v dveh smereh: v cefalo-kavdalni 

smeri (predstavlja kontrolo gibanja od glave proti trupu in rokam ter nazadnje nogam) 

in v proksimo-distalni smeri (predstavlja razvoj v nadzoru gibanja najprej hrbtenici 

bližjih delov telesa, kasneje pa delov, vse bolj oddaljenih od nje). Tako otrok postopno 

postaja sposoben nadzirati in učinkovito izvajati zahtevnejše gibalne spretnosti (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Razvoj je povezan s kronološko starostjo in ni od nje odvisen, ker poteka skozi različna 

obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje, v katerih lahko opazimo določeno vrsto 

značilnega vedenja, ki velja za večino otrok (Gallahue in Ozmun, 2006). Vsaka 

razvojna stopnja je na nek način rezultat predhodne in pogoj za vzpostavitev naslednje, 

višje stopnje. Haywood in Getchel (2001) trdita, da se posamezne stopnje večinoma 

pojavljajo v enakem starostnem obdobju in trajajo približno eno leto, lahko pa se zaradi 

individualnih razlik posamezne razvojne stopnje pojavijo v različnih starostnih 
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obdobjih, čeprav je vrstni red njihovega pojavljanja praviloma enak (Videmšek in Pišot, 

2007). 

Razvojne faze in stopnje si sledijo po naslednjem zaporedju (Gallahue in Ozmun, 

2006): 

Preglednica 2.1: Razvojne faze (Gallahue in Ozmun, 2006) 

Faze motoričnega 

razvoja 

Okvirno starostno 

obdobje razvoja 

Stopnje motoričnega razvoja 

Refleksna gibalna faza Prenatalno–4 mesecev 

4 mesecev–1 leta 

Stopnja vkodiranja informacij 

Stopnja dekodiranja informacij 

Rudimentalna gibalna 

faza 

Rojstvo–1 leta 

1–2 leti 

Stopnja inhibicije refleksov 

Predkontrolna stopnja 

Temeljna 

(fundamentalna) gibalna 

faza 

2–3 leta 

4–5 let 

6–7 let 

Začetna stopnja 

Osnovna stopnja 

Zrela stopnja 

„Športna“ gibalna faza 7–10 let 

11–13 let 

14 in več let 

Splošna (predhodna) 

Specifična stopnja 

Specializirana stopnja 

 

Ker v tem diplomskem delu poudarjamo temeljno in športno gibalno fazo, bomo v 

nadaljevanju podrobno opisali le ti dve fazi. 

TEMELJNA GIBALNA FAZA 

Pri otroku ta gibalna faza traja od drugega do sedmega leta starosti. »V tej fazi si otroci 

pridobivajo spretnost gibanja po prostoru z različnimi gibalnimi vzorci, sposobnost 

vzdrževanja ravnotežja v različnih položajih ter ravnanja z objekti, še zlasti pa se nauče, 

kako sprejeti in oddati silo objektu (lovljenje, metanje). Gibanje postaja vedno bolj 

prilagojeno, čeprav še ne povsem učinkovito. V tej fazi so otroci aktivni raziskovalci 

svojih gibalnih zmožnosti, zato ne smemo spregledati, da poleg zorenja pomembno 

vpliva na razvoj temeljnih (fundamentalnih) gibanj tudi okolje – ustrezne razmere, 

spodbude, učenje.« (Cemič, 2011, str. 16) 
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A. Cemič (2011) pravi, da so temeljna gibanja tista, ki jih vsebuje vsaka človekova 

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

kombinirajo na višji ravni delovanja. Otroci v tej fazi že začnejo usvajati osnovne 

elemente različnih športnih zvrsti, vendar je njihova izvedba še vedno negotova, 

površna in počasna. 

V tej fazi se lahko že začne učenje osnov smučanja, iger v vodi in plavanja, pa tudi 

rolanja. Zaradi kratkotrajne koncentracije pa otroci hitro izgubijo zanimanje, zato 

morajo biti igre pestre, podajanje vsebin pa zabavno (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). 

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

 Začetna stopnja 

Zajema obdobje od drugega do tretjega leta. To stopnjo opredeljujejo prvi poskusi otrok 

k cilju usmerjene temeljne gibalne aktivnosti. Tovrstna gibanja kažejo na slabo 

prostorsko in časovno integracijo. Na tej stopnji so za izvajanje gibov značilni skromen 

ritem, slaba koordinacija, pretirano ali omejeno gibanje telesa in pomanjkljivo 

zaporedje gibov (Cemič, 2011). 

 Osnovna stopnja 

Zajema obdobje od četrtega do petega leta. Značilno za to stopnjo je, da so gibanja že 

bolj koordinirana (prostorski in časovni elementi), vendar so še vedno pretirana ali 

omejena. Če otroku okolje ne nudi možnosti za vadbo, se lahko zgodi, da nekaterih 

gibalnih vzorcev ne bo razvil prek osnovne stopnje in bo na njej ostal vse življenje 

(Cemič, 2011). 

 Zrela stopnja 

Zajema obdobje od šestega do sedmega leta. Za to stopnjo je značilna večja usklajenost, 

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

dosežejo z zorenjem in le minimalnimi spodbudami iz okolja, nekateri pa teh spodbud 

in učenja iz okolja nimajo, zato se ne razvijejo do zrele stopnje. Takim otrokom, ki ne 
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dosežejo zrele stopnje temeljne faze, je naslednja faza razvoja onemogočena (Cemič, 

2011). 

ŠPORTNA GIBALNA FAZA 

Nastopi po sedmem letu starosti. V tej fazi ni več poudarek na učenju temeljnih gibanj, 

ampak na individualni ali skupinski športni dejavnosti. Temeljna gibanja se vse bolj 

izpopolnjujejo in kombinirajo v zahtevnejše oblike na višji ravni delovanja (Cemič, 

2011). Otrok se uči tehniko, zato temu podredimo ponavljanje, saj gre tukaj za zunanjo 

motivacijo. 

Gallahue in Ozmun (2006) delita športno gibalno fazo v naslednje stopnje: 

 Splošna (prehodna) stopnja 

Zajema obdobje od sedmega do desetega leta. Ta stopnja vključuje temeljna gibanja, ki 

se uporabljajo v bolj specifični in kompleksni obliki v individualnih in skupinskih 

športnih dejavnostih. Otroci s fundamentalnimi gibi rešujejo gibalne probleme v 

športnih disciplinah. Na tej stopnji otroci kažejo naravno težnjo po širokem spektru 

gibalnih dejavnosti, ki so osnova vseh športnih panog (Cemič, 2011). 

 Specifična stopnja 

Zajema obdobje od 11. do 13. leta. Gibanja so podobna kot na predhodni stopnji, le da 

je na tej stopnji večji poudarek na obliki, natančnosti, ritmičnosti in hitrosti izvajanja. 

Pojavijo se ožji gibalni interesi. Otroci se že začnejo zavestno odločati za ožji spekter 

gibalnih dejavnosti – usmeritev v določene športe (Cemič, 2011). 

 Specializirana stopnja 

Zajema obdobje od 14. leta dalje. Ta stopnja predstavlja vrhunec gibalnega razvoja in 

vključuje uporabo že pridobljenega znanja. Značilna je manjša izbira športnih 

dejavnosti, s katerimi se posameznik ukvarja intenzivneje in v daljšem obdobju (Cemič, 

2011). 
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Vse starostne stopnje motoričnega razvoja moramo razumeti zgolj okvirno. Tukaj gre 

predvsem za neko zaporedje faz. Otroci in odrasli lahko delujejo na različnih stopnjah 

motoričnega razvoja (npr. pri metanju na eni stopnji, pri ohranjanju ravnotežja pa na 

drugi stopnji razvoja), ker je vse odvisno od dednih dejavnikov in okolja. Pri starostnih 

stopnjah moramo biti previdni predvsem zaradi ugotovljene težnje, izražene v pomiku 

starostne meje navzdol – akceleracije (Cemič, 2011). 

2.3 Metode dela v športni in temeljni gibalni fazi 

Metode dela se v športni gibalni fazi razlikujejo od metod v temeljni gibalni fazi. V 

športni gibalni fazi se uporabljajo metode demonstracije, razlage in pogovor, medtem ko 

glede metod v temeljni gibalni fazi strokovnjaki niso poenoteni. Namesto izbire 

drugačnih metod dela najpogosteje pomanjšujejo metode dela, ki so primerne za športno 

fazo. Vzgojitelji se zato največkrat poslužujejo različnih metod, jih prilagajajo in 

izražajo potrebo po literaturi, ki bi jasneje predstavljala učinkovitejše metode, ki sledijo 

kurikularnim načelom in specifikam predšolskega otroka. 

2.3.1 Športna gibalna faza 

V športni gibalni fazi za učenje rolanja uporabljamo metodo demonstracije, metodo 

razlage, pogovor in štafete. 

METODA DEMONSTRACIJE 

Metoda demonstracije ima pri učenju rolanja pomembno vlogo. Če želimo, da učenci 

dobijo jasno predstavo o gibanju na rolerjih, jim moramo to gibanje čim bolj jasno 

pokazati. Učenci pozorno opazujejo osebo, ki demonstrira. Največkrat demonstracijo 

izvaja učitelj, lahko pa je tudi eden izmed učencev, seveda na podlagi učiteljeve razlage. 

Pred samo demonstracijo je potrebna kratka razlaga, da usmerimo učenčevo pozornost 

na gibalno nalogo, ki jo bomo izvedli. Učenci naj med samo demonstracijo stojijo na 

mestu in naj dobro vidijo izvajalca. Prva demonstracija mora biti celovita, brez 

prekinjanja, v določeni obliki, hitrosti, tempu ipd., druga demonstracija pa je 

počasnejša, s poudarki na elementih. 
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Če opazimo, da učenci gibalno nalogo izvajajo popolnoma nepravilno, jo ponovno 

opišemo, razložimo in demonstriramo. Po potrebi demonstracijo tudi večkrat ponovimo, 

lahko pa si pomagamo tudi z različnimi skicami, slikami, videoposnetki ipd. 

Demonstracija je pomembna tudi za prikaz pomanjkljivosti pri začetnem izvajanju 

stereotipnih gibanj. 

METODA RAZLAGE 

To metodo lahko uporabljamo v različnih oblikah, najpogosteje pa jo uporabljamo v 

oblikah opisovanja, pojasnjevanja in popravljanja določenih gibalnih nalog pri učencih. 

Opisovanje uporabljamo pri posredovanju novih vsebin, neposredno pred izvajanjem 

demonstracije. Gibanje opisujemo po tistem vrstnem redu, po katerem se gibanje 

resnično izvaja. Pojasnjevanje se največkrat uporablja po izvedbi demonstracije ali pa v 

primeru, ko je treba učencem posredovati dopolnilne informacije o gibanju, ki ga 

izvajajo. Popravljanje se nanaša na razlago, ki je usmerjena na odpravljanje napak pri 

izvajanju gibalne naloge. 

POGOVOR 

Je zelo pomembna metoda za vzpostavitev interakcij med otroki ter med otroki in 

odraslimi. Pedagog (vzgojitelj/učitelj) je zgled za prijetno, prijazno in pozitivno 

komunikacijo. Prav tako se odziva na otrokova vprašanja in prošnje ter jih poziva in 

spodbuja k postavljanju vprašanj. Otroke pozorno posluša, si vzame dovolj časa in na 

socialno sprejemljiv način rešuje konflikte. 

ŠTAFETE 

Tak način vadbe pripravimo predvsem v glavnem delu ure, ko utrjujemo gibalne naloge, 

za sprostitev pa včasih lahko organiziramo tudi tekmovanje. Učence razdelimo na več 

skupin oziroma kolon, odvisno od števila učencev, velikosti prostora in vsebine gibalnih 

nalog. Pri utrjevanju so skupine praviloma homogene (sposobnejši imajo zahtevnejše 

naloge, manj sposobni pa preprostejše z vidika gibalnih znanj). 



12 

Štafete v praksi velikokrat prikažemo v nepravilni obliki, in sicer pedagog organizira 

štafete kot tekmovanje dveh skupin. Pri tem nalogo hkrati opravljata le dva otroka, 

ostali učenci pa ju opazujejo. Takšna oblika štafet je predvsem neučinkovita tako z 

vidika usvajanja znanj kot z vidika razvoja gibalnih sposobnosti. Zato štafete 

organiziramo tako, da razdelimo otroke v več skupin oziroma kolon, v katerih bodo 

dejavni skoraj vsi učenci. Čakanje je dopustno le takrat, ko so naloge zelo težke ali z 

visoko obremenitvijo in učenci opazujejo druge, se spočijejo in pripravijo na naslednje 

izvajanje gibalnih nalog. 

2.3.2 Temeljna gibalna faza 

Za temeljno gibalno fazo je značilno, da se gibanje šele začne oblikovati. Otrok najprej 

začne z grobo izvedbo filogenetskih gibanj, kasneje ali tudi vzporedno pa, če mu seveda 

ponudimo, z ontogenetskimi gibanji, med katere sodi tudi rolanje (Pišot in Jelovčan, 

2006). Otrok najprej osvaja grobo izvedbo rolanja. Ker pri tem najverjetneje poteka 

učni proces spontano, bi rezultat morda lahko poimenovali navada. Pri tem ni 

pomemben cilj, pač pa sam proces, zato so tudi metode dela drugačne. Za poučevanje 

rolanja v temeljni gibalni fazi lahko uporabljamo metodo igre, metodo poligona ali 

metodo dela s skupinami.  

METODA IGRE 

Metoda igre je načrtovan sistem dejavnosti, kjer se načrtovani cilji uresničujejo prek 

igre. Da metoda igre ohrani svoje prednosti, mora načrtovani cilj v procesu učenja pri 

otroku potekati spontano, za pedagoga (vzgojitelj/učitelj) pa cilj označuje načrtovano in 

zavestno dejanje. Otrok se v igri giblje na lasten, ustvarjalen in izviren način. Pri tem 

moramo biti posebej pozorni na pravila. Pravilo mora biti enostavno, da mu lahko otroci 

sledijo, hkrati pa mu mora dopuščati svobodo do take mere, da ima otrok znotraj pravila 

možnost odločanja (Cemič, 1997). Pri metodi igre vzgojitelj ni le tisti, ki postavlja 

pravila in opazuje, pač pa se aktivno vključuje v igro tako, da prevzame kakšno vlogo 

oziroma lik v igri, s tem pa dobi boljši vpogled v otrokove gibalne sposobnosti in ima 

več možnosti za kakovostno nadaljnjo načrtovanje gibalnih vsebin. 
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»V želji po doseganju otrokovega cilja učitelj izbere vsebino – igro, ki bo pri otroku 

spodbudila tako gibalno aktivnost, da bo ob hkratnem zadovoljevanju svojih potreb 

posredno dosegal učiteljev cilj. Na podlagi povratnih informacij bo učitelj, po potrebi, s 

spremembo pravil, prostora, načina gibanja ali vsebine igre, igro spreminjal in usmerjal 

za doseganje otrokovega in svojega cilja. Pri tem je otrokov cilj vseskozi primaren.« 

(Pišot in Jelovčan, 2006, str. 45). 

METODA POLIGON 

Poligon pripravimo tako, da otroci izvajajo gibalne naloge v koloni in se postopoma 

neprekinjeno pomikajo naprej po pripravljeni stezi, ki je sklenjena. Vsebina mora biti 

preprosta in otrokom že znana. Prav tako je zasnovana različno glede na to, kaj otroke 

želimo naučiti (razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, iskanje lastnih rešitev za podobne 

gibalne izzive ipd.). Otroci praviloma začnejo vaditi na različnih mestih, da se izognejo 

začetnemu zastoju. Med vadbo je treba nenehno spremljati potek izvajanja nalog in 

odpravljati težave, če pride do zaustavitve gibanja. Takrat spremenimo nalogo v več 

vzporednih vadbenih mest (npr. postavimo dodatno stezo s stožci). 

METODA DELA S SKUPINAMI 

Otroci izvajajo različne dejavnosti po skupinah (primerna velikost je od dva do pet 

otrok, vse je odvisno od prostora, rekvizitov, otrokovih sposobnosti ipd.). Skupine 

oblikujemo glede na različne kriterije (po spolu, znanju, vedenju itn.). Pri podajanju 

novih znanj je najbolje, da so skupine heterogene, ker s tem dosežemo, da bolj sposobni 

otroci pomagajo manj sposobnim. Pri oblikovanju skupin je smiselno, da izberemo 

otroke tako, da bodo med seboj sodelovali, si pomagali, vzpostavili pozitiven odnos 

drug z drugim, skupaj nekaj ustvarili ipd. V predšolskem obdobju je cilj dela s 

skupinami nekoliko drugačen kot kasneje, ko je delo po skupinah predstavljeno kot 

vadba po postajah. Tam je smiselno, da se ločijo po znanju, saj je cilj, da naredimo 

naloge čim bolj individualne.  

Metodo dela s skupinami v predšolskem obdobju postavimo predvsem takrat, ko želimo 

vpeljati neko gibanje, ki potrebuje dodatno asistenco (prevali, skoki na trampolinu, stoje 

itd.), kadar želimo, da delamo z manjšim številom otrok in da so vsi ostali otroci aktivni 
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istočasno na drugih mestih. Vsebina gibalnih nalog je na postajah najpogosteje različna, 

odvisna pa je od ciljev, ki smo si jih zastavili. Praviloma naj bi vadba na posamezni 

postaji trajala od dve so pet minut, lahko pa tudi več. 

Pozorni moramo biti tudi na naslednje posebnosti, in sicer: 

 vadbeno mesto označimo s prispodobami, ki jih otrok pozna, 

 otroke vključimo v pripravo vadbenih mest (pripravljanje športnih pripomočkov, 

po končanem delu pa športne pripomočke tudi pospravijo), 

 vadbena mesta logično razporedimo po prostoru, 

 na začetku pripravimo manj postaj, ker otroci še niso navajeni takšnega načina 

dela, 

 znak za začetek in konec naj bo plosk ali dvig roke, 

 menjavanje mest pri vadbi poteka v smeri urinega kazalca, 

 priporočeno je, da organiziramo eno prosto postajo, kjer lahko otroci izvajajo 

različne gibalne naloge z različnimi pripomočki (do izraza pride otrokova 

ustvarjalnost ali pa se otroci odločijo za počitek). 

2.4 Prenos izkušenj, učni transfer in vloga motoričnega transferja pri 

rolanju 

Učni transfer nastaja v kognitivnem, čustvenem in gibalnem prostoru, kjer se otrokove 

uresničitve gibljejo med tem, kar otrok že zmore, in tem, kar bi otrok lahko zmogel. 

Naloga pedagoga (vzgojitelja/učitelja) je, da otroka vodi po razvojni poti in ga pripelje 

do tja, do koder sam ne bi zmogel. Pri tem mora poskrbeti za kakovosten učni proces, in 

sicer tako, da otroku omogoči učenje v ustreznem učnem okolju. Pridobljeni gibalni 

programi se trajno zapišejo v gibalni spomin. Večji nabor informacij bo imel gibalni 

spomin, lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja (to velja tako v otroštvu kot 

tudi kasneje). Sposobnost motoričnega transferja nam omogoča, da informacije z ene 

naučene dejavnosti prenesemo na učenje in izvajanje druge. 

Rajtmajer (1988) opredeli tri temeljne oblike motoričnega transferja, in sicer: 

 VERTIKALNI motorični transfer: prenos izkušenj in informacij znotraj iste 

gibalne naloge z nižje na višjo raven. 
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 LATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene naloge na podobno 

drugo nalogo (npr. z rolanja na drsanje). 

 BILATERALNI motorični transfer: prenos izkušenj z ene roke na drugo ali z 

nog na roke in obratno (s pripomočkom v rokah – vplivamo na delo nog). 

Motorični transfer je lahko pozitiven (vertikalni, lateralni, bilateralni) ali pa negativen 

(napredovanje je ovira). Če želimo otroku omogočiti hitrejše in kakovostno 

napredovanje, moramo smiselno upoštevati vlogo motoričnega transferja v procesu 

psihomotoričnega učenja tako, da otroku večkrat ponudimo gibalne dejavnosti v 

smiselnem zaporedju oziroma vključujemo gibalne naloge z izbranim zaporedjem. Tako 

pri učenju rolanja otroku najprej omogočimo seznanjanje z gibalnimi dejavnostmi z 

opremo ali brez nje na travi, ki spodbudijo pridobivanje ustreznih informacij, da bi bil 

na kasnejše obremenitve na asfaltu bolj pripravljen, nanje prilagojen in zanje bolj 

dojemljiv (učni transfer). Že usvojeni gibalni programi pa bodo otroku omogočili 

hitrejši, predvsem pa prijaznejši napredek kot sicer. 

2.5 Rolanje kot igra 

Igra je ena pomembnejših in specifičnih dejavnosti, ki je na različne načine vpletena v 

Kurikulum za vrtce (v načrtovane dejavnosti in življenje v vrtcu). Je dejavnost, v kateri 

se spontano prepletajo gibalni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj (Marjanovič 

Umek, 2001 v Videmšek in Pišot, 2007). 

M. Batistič Zorec (2002) trdi, da igra ni le osnovna dejavnost, ampak je potreba vsakega 

otroka in pogoj, da se normalno psihično in telesno razvija. Po eni strani sta izbira in 

način otrokovega igranja odvisna od njegove razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih 

sposobnosti, čustvene in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok 

napreduje v razvoju. Zlasti predšolsko obdobje je tisto obdobje, v katerem igra 

pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 

V Predšolskem obdobju si igre brez gibanja ne predstavljamo, kajti ko se otrok igra, se 

giba in z gibanjem se igra (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). Igra je odsev otrokovega 

upornega iskanja, radovednosti, zato otrok ni zadovoljen z že obstoječimi idejami v igri, 

temveč išče vedno nove načine, kako obogatiti oziroma nadgraditi igre, in nas spodbuja 
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k prilagajanju novih pravil igre nepredvidenim situacijam. Otrokova igra je vir idej, ki 

jih verjetno ne bomo nikoli izčrpali (Videmšek in Pišot, 2007). 

Poučevanje rolanja je zabavna gibalna naloga, kadar se otroci učijo s pomočjo metode 

igre. Z igrami, kjer je potrebno sodelovanje, ne pa tekmovalnost, lahko otroci na 

prijeten in dinamičen način razvijajo svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter 

usvajajo različne gibalne koncepte oziroma sheme. Otroci posnemajo drug drugega in s 

tem ustvarjajo nova spoznanja o sebi in drugih. Otroci sodelujejo med seboj, prilagajajo 

svoje zanimanje ciljem skupine in spoštujejo pravila igre. Tudi otroci, ki so bolj 

zadržani, dobijo priložnost, da se pogovarjajo in spoznajo z vrstniki, otroci, ki so preveč 

vsiljivi, pa se morajo podrediti pravilom skupine. Lahko rečemo, da otroci med seboj 

razvijajo solidarnost, medsebojno pomoč ter spoznavajo in spoštujejo različnost. V igri 

se otroci povsem sprostijo, zmanjšajo pa se tudi bojazni, kot sta strah pred govorjenjem 

pred celo skupino ali strah pred zagovarjanjem stališč (Jurak, 1999 v Videmšek in Pišot, 

2007). 

2.5.1 Koncept »igra-gibanje-razvoj« 

Koncept »igra-gibanje-razvoj« (I-G-R) je koncept, ki temelji na vseh načelih in 

globalnih ciljih prenovljenega Kurikuluma za vrtce. Koncept vključuje vse vidike 

otrokovega razvoja in temelji na neločljivi povezanosti razvoja, gibanja in igre. 

Izvajalec koncepta mora pri načrtovanju izhajati iz otroka in upoštevati ključno metodo, 

poimenovano metodo igre, ki je strukturirana, načrtovana in vodena (Gregorc in Cemič, 

2013). 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999, 19–20) je otroška igra opredeljena kot 

»tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje 

in je v primeru, da je opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v t. i. 

akademski in razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega 

razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. 

Vsaka igra ima svoja pravila. A. Cemič (1992) trdi, da imajo nekatere igre tako ohlapna 

pravila, da jih večina otrok niti ne zazna kot pravilo. To velja še zlasti za zgodnje 

obdobje. Vsaka igra ima tudi svoj cilj. S spreminjanjem pravil in ciljev se spreminja tudi 
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igra. Tako lahko s spreminjanjem pravil igri spremenimo senzorno, gibalno, spoznavno, 

čustveno in socialno obremenitev kot tudi področje, ki je v igri močneje zastopano 

(gibanje, jezik, matematika, družba, narava, umetnost). Poudarek je predvsem na tem, 

da se pojem igra uporablja na različnih področjih človekovega delovanja za različna 

življenjska obdobja – od dojenčka do odraslega (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002). 

Otroci prek gibanja, zlasti v igri, izražajo svojo osebnost, stopnjo razvoja in trenutno 

razpoloženje. Kljub pravilom je za igro značilna visoka stopnja svobode, spontanosti, 

ustvarjalnosti, fleksibilnosti, izražanja sebe in svojega odnosa do drugih. Zato lahko 

rečemo, da je igra naravna možnost za vpliv na celovit razvoj (Cemič, Dolenc in 

Mohorič, 2002). 

V predšolskem obdobju vzgojitelj zavestno in sistematično načrtuje vsebino. Ta mora 

temeljiti na poznavanju zakonitosti razvoja otroka in takoj za tem na prepoznavanju teh 

zakonitosti, zato je vzgojiteljeva svoboda omejena. Otroku pomenijo gibalne dejavnosti 

veliko več kot samo spretnost. Gibanje je sredstvo za normalen otrokov razvoj, ker 

vpliva na razvoj in zorenje celotnega gibalnega sistema, razvoj in zorenje senzoričnih 

sistemov in njihove integracije na ravni osrednjega živčevja. Z gibanjem otrok 

prepoznava sebe in okolico, komunicira z okoljem, ponavlja gibe, se z njimi uči in 

razvija (Gregorc in Cemič, 2013). 

Vzrok za igro je vedno notranja pobuda, ki je hkrati tudi tista, ki otroka v predšolskem 

obdobju edina usmerja v gibanje. V temeljni gibalni fazi prihaja pobuda za gibanje 

vedno iz otroka (Cemič, 1997). Torej je gibanje hkrati element in pobuda vsake igre, ta 

pa se lahko realizira edino skozi gibanje, zato ju je nemogoče ločiti; tako gibanja od igre 

kot obeh od razvoja (Cemič, 2004). Glede na zgornje zapise bi smeli trditi, da je 

svoboda neločljivost igre, gibanja in razvoja, znotraj katere vzgojitelj strokovno 

oblikuje učne vsebine (Gregorc in Cemič, 2013). 

J. Gregorc in A. Cemič (2013) želita s tem konceptom otrokom in vzgojiteljem ponuditi 

metodo igre. Ker gre za način poučevanja, namerno uporabljata termin metoda dela. Tu 

ne govorimo o demonstraciji, pogovoru, poučevanju ipd., pač pa o učenju prek igre in 

igrivo postavljenega okolja. Vzgojitelj mora biti aktivno vključen v igro in prevzeti lik v 

igri, da bi lahko spremljal in nadzoroval dogajanje, hkrati pa s tem otrokom pušča 
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popolno sodelovanje, ustvarjalnost, možnost izbire ter različne zaključke, vzgojitelj pa 

kljub temu vseeno vodi proces na visoki strokovni ravni. Taka postavitev igre zahteva 

od vzgojitelja, da se odpove poučevanju in da prednost tako njemu kot otrokom pri 

učenju, igrivosti in svobodi. Vzgoja in izobraževanje skozi dobro načrtovan proces od 

vzgojitelja zahtevata vseživljenjsko učenje in iskanje ustreznih tehnično postavljenih 

ovir, ki jih otroci na izviren način rešujejo ter ob tem ponavljajo in gradijo svoje znanje 

na vseh kurikularnih področjih (Gregorc in Cemič, 2013). 

2.6 Didaktična načela učnega procesa rolanja v športni fazi v 

primerjavi s kurikularnimi načeli v predšolskem obdobju 

Za uspešno posredovanje učnih vsebin, oblik in metod dela v športni fazi mora pedagog 

(učitelj/vzgojitelj) pri svojem delu upoštevati preverjena didaktična načela. 

Rajtmajer (1990) v svojem delu Metodika telesne vzgoje navaja didaktična načela, ki 

ustrezajo značilnostim predšolskih otrok, in sicer jih poimenuje kot načelo (Videmšek in 

Pišot, 2001): 

 primernosti in akceleracije, 

 individualnosti, 

 interesa, doživljajev in motivacije, 

 vodenja, 

 socializacije, 

 sistematičnosti in postopnosti, 

 nazornosti, 

 povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, čustvenim in 

socialnim razvojem, 

 racionalizacije in gospodarnosti. 

Z leti so se načela spreminjala, prav tako kot Kurikulum za vrtce (1999), ki načela 

poimenuje kot načelo: 

 demokratičnosti in pluralizma, 

 odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih 

delavcev v vrtcu, 



19 

 enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma,  

 omogočanja izbire in drugačnosti, 

 spoštovanja zasebnosti in intimnosti, 

 uravnoteženosti, 

 strokovne utemeljenosti kurikula, 

 pogojev za uvedbo novega kurikula, 

 horizontalne povezanosti oz. kontinuitete, 

 sodelovanja s starši, 

 sodelovanja z okoljem, 

 timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 

izpopolnjevanja, 

 kritičnega vrednotenja (evalvacije), 

 razvojno-procesnega pristopa, 

 aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije ter drugih načinov 

izražanja. 

V nadaljevanju bomo predstavili načela, za katera menimo, da so še posebej primerna 

za učitelja rolanja. 

2.6.1 Načelo primernosti in akceleracije 

Razvoj gibalnih sposobnosti je pri otroku od dojenčka pa do konca predšolskega 

obdobja zelo hiter. V tako kratkem času (v šestih letih) otrok naredi ogromen razvojni 

skok, zato moramo biti še posebej pozorni na izbor vsebin, oblik in metod dela ter 

najprej upoštevati načelo primernosti, kar pomeni, da gibalne programe prilagajamo 

otrokovi biološki starosti. Poleg načela primernosti moramo upoštevati še načelo 

akceleracije (anticipacije), kar pomeni, da izbiramo gibalne dejavnosti nekoliko nad 

resnično stopnjo otrokovega razvoja. 

2.6.2 Načelo individualnosti 

Pri gibalnih dejavnostih predšolskih otrok moramo poudarjati, da je vsak otrok 

individuum, zato je osnovna naloga vzgojitelja/učitelja, da otroka spodbuja k reševanju 
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gibalnih problemov na tak način, da otrok po svojih zmožnostih reši gibalni problem. 

Pri tem se poleg gibalnega razvoja krepijo še druga področja otrokovega razvoja. Za 

lažje spremljanje individualne odzivnosti otrok v konkretnih gibalnih okoliščinah 

moramo zbrati o otroku čim več informacij, proučiti odzive in reakcije drugih otrok, 

pomagati otrokom, še posebej tistim, ki še morajo usvojiti potrebne gibalne vzorce, in 

tistim, najboljšim, ter imeti nadzor nad napredovanjem gibalnih in drugih 

sposobnosti/značilnosti. 

2.6.3 Načelo interesa, doživljajev in motivacije 

Interes je težnja otroka, da se na izzive okolja odzove pozitivno. Posebno pomembna pri 

predšolski gibalni dejavnosti je čustvena naravnanost, saj brez nje otrok noče biti 

gibalno aktiven. Če bomo otroka silili, otrok ne bo želel sodelovati in njegova pozitivna 

čustvena naravnanost bo kmalu izginila. Otrok se zelo močno čustveno odziva tako 

pozitivno kot negativno, zato je naloga vzgojitelja/učitelja, da z ustrezno motivacijo 

(metoda igre, poligon, metoda postaj) aktivira otrokovo pozitivno čustveno naravnanost. 

2.6.4 Načela vodenja 

Naloga vzgojitelja/učitelja je, da poskrbi za ustrezno varnost predšolskih otrok, poleg 

tega pa mora poskrbeti tudi za optimalen razvoj otroka, ki obsega gibalne, spoznavne, 

čustvene in socialne sposobnosti ter lastnosti. Za strokovni pristop k načrtovanju in 

vodenju gibalnih dejavnosti mora vzgojitelj/učitelj tekom svojega izobraževanja čim 

bolj usvojiti vsebine, oblike in metode dela. 

2.6.5 Načelo socializacije 

Otrokov razvoj je družbeno pogojen, zato moramo poleg razvijanja individualnih 

posebnosti otroka ustrezno postaviti v družbeno okolje. Pri gibalnih dejavnostih 

predšolskih otrok lahko uporabimo veliko različnih gibalnih vsebin oziroma pripravimo 

take igre, kjer bomo uporabili metodo postopne socializacije (sodelovanje v paru, 

sodelovanje v skupini, posnemanje). 
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2.6.6 Načelo sistematičnosti in postopnosti 

Vzgojitelj/učitelj mora znati logično razvrščati vsebine glede na zrelost otrok, gibalno 

predznanje, sposobnosti in značilnosti. Otrok mora najprej usvojiti naravne oblike 

gibanja, nato pa jih nadgrajujemo s sestavljenimi oziroma kompleksnejšimi gibanji (od 

bližnjega k oddaljenemu, od enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu in od 

znanega k neznanemu). 

2.6.7 Načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, 

čustvenim in socialnim razvojem 

Gibanje v predšolskem obdobju ima pomembno integracijsko vlogo. Mlajši ko je otrok, 

lažje z ustreznimi gibalnimi programi vplivamo na njegov pospešen razvoj ostalih 

področij.  

2.6.8 Načela postopne obremenitve 

V svojem delu Pristotnik (1999) navaja načela postopnega povečevanja obremenitve, ki 

se uporabljajo za elementarne igre. To so: 

 ustrezna izbira igre (glede na pogoje in cilje): igre se lahko razlikujejo glede na 

zahtevnost gibanja ali glede intelektualnih zahtev; 

 spreminjanje igralne površine: igra postane zahtevnejša ali lažja, če se 

realizira na različnih podlagah (asfalt, trava, parket, voda …), ker se s tem 

spremenijo gibalne zahteve; 

 spreminjanje velikosti igrišča: spreminja se dinamika gibanja in s tem tudi 

obremenitev (manjše igrišče – krajše razdalje, večje igrišče – daljše razdalje); 

 spreminjanje števila igralcev: vpliva na večjo ali manjšo dinamiko gibanja 

(npr. večje število lovcev); 

 spreminjanje igralne motorike: povečanje obremenitve izbranih segmentov 

(za postopno obremenjevanje nog – tek, sonožni poskoki, enonožni poskoki) ali 

vpliv na druge segmente (npr. sonožni skoki – večja obremenitev nog, enonožni 

poskoki (zajčji poskoki) – večja obremenitev rok); 

 spreminjanje trajanja igre oziroma števila ponavljanj igre: daljše trajanje ali 

večje število ponovitev pomeni večjo obremenitev vadečih. 
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Pri pregledovanju slovenske in tuje literature o poučevanju rolanja zasledimo, da veliko 

teorij premalo zajema vse specifike razvoja predšolskega otroka. Tako se učitelji rolanja 

poslužujejo metod dela, oblik dela in vsebin, primernih za šolske otroke, ne pa tudi za 

predšolske otroke. V literaturi zasledimo veliko iger, namenjenih učenju rolanja, vendar 

opažamo, da jih veliko krši kurikularna načela. Pri tem ne gre za to, da bi se otrok 

narobe učil, ampak je napaka pedagogov, ki igro nepravilno oblikujejo. V diplomskem 

delu zato želimo kritično analizirati take igre, ki kršijo kurikularna načela, in sestaviti 

nove igre oziroma spremeniti pravila iger, ki bodo vsebovale vse elemente igre in 

načela. 
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3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Skladno s problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednja dva cilja: 

 Analizirati igre za učenje rolanja predšolskih otrok. 

 Sestaviti nove igre, ki bodo vključevale vse bistvene elemente igre. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji diplomskega dela smo si zastavili naslednja vprašanja: 

1. Kakšne igre zasledimo v slovenski in tuji literaturi kot predlog pri poučevanju 

rolanja predšolskih otrok? 

2. Kateri bistveni elementi igre in katera načela kurikuluma so kršena v izbranih 

igrah? 

3. Na kakšen način lahko izbrane igre spremenimo, da bodo zagotovljeni bistveni 

elementi igre in načela kurikuluma? 
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5 METODE DELA 

Diplomsko delo je monografsko, v katerem uporabljamo deskriptivno metodo dela. S to 

metodo dela proučujemo poučevanje rolanja v športni in temeljni gibalni fazi. Pri 

iskanju in pregledovanju literature smo si pomagali z domačo in tujo literaturo, 

internetnimi stranmi, projekti in tudi z lastnimi izkušnjami. 
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6 REZULTATI 

6.1 Analiza iger za učenje rolanja predšolskih otrok 

Rezultate bomo predstavili ločeno glede na zastavljena cilja. Naš prvi cilj je analizirati 

igre, drugi cilj pa sestaviti nove igre, ki bodo vsebovale vse elemente igre in načela. Pri 

analiziranju iger ne bomo navajali avtorjev, temveč se bomo osredotočili le na vsebino 

iger. Za poučevanje rolanja je pomembno, da otroci postopoma usvajajo tehniko rolanja. 

Prvi korak je navajanje na opremo, šele nato se otroci začnejo gibati po asfaltni podlagi. 

Zato bomo igre razdelili na dva sklopa, in sicer na: 

1. igre brez rolerjev in opreme, 

2. igre z rolerji in opremo. 

Prvi cilj bomo realizirali s prvim raziskovalnim vprašanjem, ki se glasi: Kakšne igre 

zasledimo v slovenski in tuji literaturi kot predlog pri poučevanju rolanja predšolskih 

otrok? 

Na vprašanje bomo odgovorili skozi kritično analizo izbranih iger. Najprej bomo 

analizirali dve najpogosteje zapisani igri, temu pa sledijo tri nekoliko bolj specifične 

igre. Prvih pet izbranih iger bo izbranih za učenje rolanja na nedrseči podlagi, sledile pa 

bodo igre za učenje rolanja na drseči podlagi. 

6.1.1 Igre brez rolerjev in opreme 

Pred vsako gibalno aktivnostjo se morajo otroci najprej ogreti. Naloge uvodnega dela so 

fiziološko preventivne, pedagoške, socialne in psihološke. Med ogrevanjem je ključno 

to, da igra ustrezno dvigne zanimanje otrok za nadaljnje delo. Pri metodi igre je uvodni 

del ključen element, ki napove uspešnost dela, v kolikor uspešnost ocenjujemo po 

postavkah, ali delajo vsi otroci, ali ti otroci izbirajo različne poti za iste cilje, ali 

sodelujejo intenzivno in smiselno reagirajo na vsa postavljena pravila ipd. Izbira in 

sprememba pravil teh iger je zato ključna. Pravila iger, kot so kdo se boji črnega moža, 

hobotnica, barvice, okamenele babe itd., spremenimo tako, da sledimo glavnemu delu. 

Ob koncu uvodne igre sledi problem, ki ga v glavnem delu nato otroci rešujejo. 
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V literaturi najdemo veliko iger. Te nam lahko učinkovito služijo za uvodne in zaključne 

igre ali pa kot ideje za glavne dele ur. 

6.1.2 Igre z rolerji in opremo 

Iger z rolerji in opremo je veliko v literaturi. Ker pa otrok ne more kar obuti rolerjev ter 

si nadeti zaščitne opreme in začeti rolati, smo igre razdelili na dva dela, in sicer na igre 

z rolerji in opremo na nedrseči podlagi ter igre z rolerji in opremo na drseči podlagi. 

6.1.2.1 Igre z rolerji in opremo na nedrseči podlagi 

Otroci se morajo za gibanje na rolerjih naprej spoznati z opremo. Prav tako se morajo 

znati sami pripraviti za gibanje (si pravilno nadeti čelado in ščitnike ter obuti rolerje).  

Za učence v športni fazi je to ključno. Učenec mora vse storiti sam, preden začnemo z 

učenjem rolanja. Tudi v predšolskem obdobju bi želeli enako, zato izvajamo številne 

igre in ponovitve teh iger z drugačno vsebino, da bi otroci čim bolj samostojno zapeli 

vso zaščitno opremo in si samostojno obuli rolerje.  

To izvajamo na nedrseči podlagi. Najprimernejša je travnata podlaga, ki mora biti suha 

in brez nevarnih predmetov (kamenja, vej ipd.). S tem zagotovimo varnost otrok pred 

poškodbami. Otroku predstavimo opremo tako, da jo poimenujemo, razložimo njeno 

funkcijo in pokažemo pravilen postopek nadevanja. Pri navajanju na opremo je 

pomembno, da si jo otroci nadenejo v sedečem položaju, saj tako ne bodo imeli težav z 

ravnotežjem. Da so otroci pripravljeni na gibanje, preverimo tako, da potrkamo na 

čelado in ščitnike ter zaploskamo z dlanmi. Če slišimo odmev, je zaščitna oprema 

pravilno nameščena. Nato sledijo tehnike osvajanja in lovljenja ravnotežja. Otroci naj 

veliko hodijo, tečejo, se lovijo in poskakujejo. Pri tem bo obenem otrok usvajal še 

tehniko robljenja, ki je zelo pomemben člen pri rolanju. Otrok bo nevede postavljal 

roler na notranjo in zunanjo stran koles ter na sredino koles. 

Predstavili bomo nekaj iger, pri katerih se bodo otroci navajali na opremo in ohranjali 

ravnotežni položaj. 
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I. DAN – NOČ 

Cilj: navajanje na opremo, ohranjanje ravnotežja 

Opis igre: Določimo vodjo igre (vzgojitelj, otrok). Ko vodja reče dan, otroci stojijo, ko 

reče noč, otroci počepnejo. Tisti otrok, ki se zmoti, izpade iz igre in pomaga vodji pri 

opazovanju še aktivnih otrok. Vodja lahko igro oteži tako, da večkrat zapored izgovori 

isto besedo (dan, dan, dan) ali pa ob besedi dan počepne in tako otroke poskuša zmesti. 

Zmaga tisti otrok, ki ostane zadnji. 

II. KLIP, KLOP 

Cilj: navajanje na opremo, ohranjanje ravnotežja 

Opis igre: Vodja igre (vzgojitelj, otrok) uporablja dve besedi: klip in klop. Ko zakliče 

klip!, naredi gib in vsi ga morajo posnemati. Ko zakliče klop!, spet naredi gib, vendar 

ga otroci ne smejo posnemati, ampak morajo ostati v položaju, v kakršnem so se znašli 

ob besedi klip. Tisti, ki se zmoti, mora iz igre. Zmaga tisti, ki ostane zadnji. 

Obe igri sta z vidika didaktike poučevanja v športni fazi primerni za navajanje na 

opremo in na ohranjanje ravnotežja. Problem obeh iger se pojavi, kadar poučujemo 

otroke v temeljni gibalni fazi. V obeh igrah so namreč očitno kršena kurikularna načela, 

in sicer načelo istočasne aktivnosti ter načelo netekmovalnosti in strokovnosti. Poleg 

tega igri ne sledita načelu socializacije, saj otrok v obeh igrah nastopa kot individuum in 

vidi le sebe.  

Kljub temu, da bi bili morda obe igri smiselni za gibalni zaključek ure, vidimo, da ju ne 

moremo nekritično prenesti v predšolsko obdobje. Obe igri bi morali spremeniti tako, 

da otrok ne bi izločali, da ne bi med seboj tekmovali, da bi poleg gibalnega poskrbeli 

tudi za čustveni in kognitivni (miselni) zaključek ure.  

III. POTRES, POPLAVA, LETALO 

Cilj: navajanje na opremo, ohranjanje ravnotežja 
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Opis igre: Otroci se prosto gibajo po prostoru. Na klic potres! otroci počepnejo, na klic 

poplava! dvignejo eno nogo, na klic letalo! pa se uležejo na tla. 

IV. GREMO NA POTEP 

Cilj: navajanje na opremo, ohranjanje ravnotežja 

Opis igre: Otroci se prosto gibajo po prostoru. Odpravimo se na potep. Na potepu se 

srečamo z veliko ovirami, ki jih moramo premagati. Ko zakličemo tunel!, otroci 

počepnejo, na znak ovinek na levo!, otroci dvignejo levo nogo, na znak ovinek na 

desno!, otroci dvignejo desno nogo, ko rečemo pazi, luža!, otroci poskočijo, na znak 

pozor, delo na cesti!, se otroci obrnejo, zamenjajo smer in nadaljujejo pot. 

V. ČAROBNA PALČKA 

Cilj: navajanje na opremo, ohranjanje ravnotežja 

Opis igre: Čarovnica se sprehaja po travniku in zagleda otroke, kako se igrajo. Ker želi 

otrokom uničiti zabavo, se odloči, da jim bo malo ponagajala. Počasi se jim približa, 

vzame čarobno palico in začne čarati. Otroke spremeni v različne živali, predmete in 

rastline, na primer: v medvede, ki brundajo in se zibajo z ene noge na drugo, v ptice, ki 

letajo in krilijo z nogami, v zajce, ki sonožno skakljajo po travniku, v žabice, ki 

poskakujejo z lokvanja na lokvanj, ipd. Lahko pa otroke začara tudi v veter, ki piha in 

se vrti, ali pa v drevo, ki stoji pri miru, krošnja pa se ziblje ipd. 

Enako kot pri prvih dveh (I–II) igrah gre tudi pri slednjih treh (III–V) za navajanje na 

opremo in ohranjanje ravnotežja. Te tri igre so z vidika koncepta I-G-R in Kurikuluma 

za vrtce boljša izbira kot prvi dve. Zaradi dinamike v gibanju so slednje tri igre sicer 

bolj primerne za uvodni del. Predstavljajo pa izpeljavo t. i. elementarnih iger, ki jih tudi 

sicer uporabljamo v uvodnem delu ure. Za te igre še ne moremo reči, da poučujemo 

prek metode igre, lahko pa jih ob ustrezni vsebini in manjših popravkih že vpeljemo v 

uvodni del ure. 
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6.1.2.2 Igre z rolerji in opremo na drseči podlagi 

Učenje rolanja največkrat izvajamo na prostem (igrišču, asfaltni podlagi). Za 

poučevanje v temeljni gibalni fazi je pomembno, da uporabimo drugačne metode 

poučevanja. Z ustreznimi metodami pripravimo okolje, ki otroke usmerja k 

učinkovitemu reševanju različnih gibalnih problemov. Postavimo jim lahko take ovire, 

da otroci vozijo po eni nogi, prestopajo, robijo, ustavljajo, vozijo po klancu navzgor in 

navzdol, izvajajo »limonce« ipd. Otroci tehniko usvajajo na nezavedni ravni 

upravljanja, medtem ko jim v športni gibalni fazi te elemente predstavimo, 

demonstriramo, popravljamo njihove napake ipd. 

V temeljni gibalni fazi zato vadeči enake oz. podobne elemente rolanja spoznavajo prek 

različnih metod dela. Različne bi morale biti tudi igre, njihova vsebina, njihova izvedba 

ipd.  

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj iger, pri katerih otroci že rolajo. Ugotavljali 

bomo, ali sledijo kurilkularnim načelom oz. za katero fazo (temeljno ali športno) so igre 

primernejše. 

I. KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA 

Cilj: rolanje (igre lovljenja) 

Opis igre: Nekdo od otrok je črni mož. Na eni strani je črni mož, na drugi pa ostali 

otroci. Nato črni mož zakliče: »Kdo se boji črnega moža?« Otroci odgovorijo: 

»Nihče!« Črni mož jih vpraša: »Kaj pa, če pride?« Otroci odgovorijo: »Pa zbežimo!« 

Takrat otroci stečejo na drugo stran, črni moža pa jih poskuša uloviti tako, da tudi on 

steče na drugo stran in se ne sme vrniti. Tisti otrok, ki je ujet, se prime za roke in 

pomaga loviti črnemu možu. 
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II. HOBOTNICA 

Cilj: rolanje (igra lovljenja) 

Opis igre: Eden je hobotnica, ostali otroci pa so ribice. Večji prostor je morje, na obeh 

straneh pa je breg. Ribice stojijo na enem bregu hobotnica pa na drugem. Ko hobotnica 

zakliče plavaj!, ribice stečejo na nasprotni breg. Kogar hobotnica ujame, postane lovka. 

Primeta se za roke in lovita ostale ribice. 

Ti dve igri sta igri lovljenja. Pri obeh igrah vadeči rolajo z ene strani na drugo. Vsi 

vadeči so istočasno aktivni, kar pomeni, da igra ne krši načela istočasne aktivnosti. Pri 

obeh igrah je cilj zmaga (oz. ostati neujet). S tem obe igri kršita načelo netekmovalnosti.  

III. BARVICE 

Cilj: rolanje (igra lovljenja) 

Opis igre: Določimo vloge: kupec, prodajalec, barvice. Prodajalec določi barvicam 

barvo. Ko kupec pride v trgovino, pozdravi prodajalca in vpraša: »Dober dan, ali imate 

barvice?« Prodajalec odgovori: »Dober dan. Imamo. Kakšno barvo pa bi?« Kupec 

reče: »Rad bi _____ barvo.« Če jo prodajalec ima, kupec skuša ujeti izbrano barvico, 

barvica pa se mora čim prej vrniti na svoje mesto in paziti, da je kupec ne ulovi. Če jo 

ulovi, si zamenjata vlogi, v nasprotnem primeru pa kupec zopet pride v trgovino po 

drugo barvo barvice. 

IV. OKAMENELE BABE 

Cilj: rolanje (igra lovljenja) 

Opis igre: Otroci se razpršijo po prostoru, lovilec pa jih poskuša ujeti. Kogar ujame (se 

ga dotakne), postane okamenela baba (počepne in se ne sme premikati). Reši ga lahko 

drugi otrok tako, da pelje v razkoraku čez otroka v počepu.  

Igri III in IV sodita med igri lovljenja. Pri igri III je problem neaktivnost. Veliko otrok 

čaka na svojo možnost, nato pa se izrazi še tekmovalnost. Igra IV se v predšolskem 
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obdobju ne more izvajati v taki obliki (reševanje), saj so otroci premajhni za tak način 

reševanja. Igra IV bi se lahko izvajala v uvodnem delu, če bi za reševanje uporabili 

drugačen način. 

V. POŠTAR PAVEL 

Cilj: rolanje v različnih situacijah  

Opis igre: Poštar Pavel je v vetrovnem dnevu izgubil sva pisma. Otroci mu pomagajo 

iskati pisma. Vsa raztresena pisma po igrišču morajo pospraviti v poštarsko torbo. 

Otroci se izmikajo drug drugemu, sodelujejo, pomagajo, počepnejo, pospravljajo, 

robijo, ustavljajo … Takšna igra potrebuje nato prehod na glavi del (npr. poštar 

potrebuje pomoč: pisma je treba raznesti naslovnikom, ki imajo nabiralnike na takih 

mestih, da morajo otroci pri razvažanju pisem reševati gibalne probleme (na vrhu 

klančine, pod toboganom, pod drevesno krošnjo, okoli katere je postavljena ograja, 

ipd.).  

VI. RDEČA LUČ – STOP 

Cilj: rolanje 

Opis igre: Učiteljica kaže na semaforju (narejenem iz kartona) rdečo in zeleno luč. 

Otroci so vozniki avtomobilov, motorjev, policijskih avtomobilov ali reševalnih vozil 

(kar si izberejo) in se oglašajo z njihovimi značilnimi zvoki. Ko učiteljica pokaže rdečo 

luč, se otroci ustavijo in utihnejo, ko pa pokaže zeleno luč, nadaljujejo z vožnjo. 

Tudi igra VI upošteva kurikularna načela (načelo istočasne aktivnosti, načelo vodenja, 

načelo individualnosti, načelo socializacije, načelo primernosti itd.). Primerna je v 

uvodnem delu ure. Tudi tako igro lahko razširimo in uporabimo v glavnem delu ure. 

Vzgojitelj mora svojo vlogo prenesti v glavni del, to lahko stori kot policist ipd. Otroci 

pa imajo drug problem (npr. pomoč starejšim na podeželju (nakupovanje, razvažanje 

…), pri tem pa upoštevajo npr. prometne predpise).  
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6.2 Analiza rezultatov po raziskovalnih vprašanjih 

1. Kakšne igre zasledimo v slovenski in tuji literaturi kot predlog pri 

poučevanju rolanja predšolskih otrok? 

Največkrat v slovenski in tuji literaturi kot predlog pri poučevanju rolanja predšolskih 

otrok zasledimo elementarne igre, kot so igre lovljenja, igre, pri katerih se otroci gibajo 

z ene strani na drugo, igre na mestu ipd., vendar pa po naših ugotovitvah lahko 

sklepamo oziroma trdimo, da so te igre bolj primerne za poučevanje šolskih otrok 

oziroma jih pri predšolskih otrocih uporabljamo v uvodnem in zaključnem delu vadbene 

ure. 

2. Kateri bistveni elementi igre in katera načela kurikuluma so kršena v 

izbranih igrah? 

V izbranih igrah je kršeno veliko elementov igre in kurikularnih načel. Največkrat gre 

za kršenje načel, kot so načelo istočasne aktivnosti, načelo netekmovalnosti, načelo 

vodenja, načelo socializacije in načelo primernosti. 

3. Na kakšen način lahko izbrane igre spremenimo, da bodo zagotovljeni 

bistveni elementi igre in načela kurikuluma? 

Da izbranim igram zagotovimo bistvene elemente igre in načela kurikuluma, moramo 

igre spremeniti na tak način, da igre razširimo. To storimo tako, da uporabimo metodo 

igre, pri kateri je vzgojitelj del igre. Pozorni moramo biti na vsa načela kurikulama in 

igre skrbno načrtovati.  
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7 RAZPRAVA 

Ugotovili smo, da nam slovenska in tuja literatura ponujata velik spekter raznovrstnih 

iger, s katerimi otroku približamo rolanje. Večina iger je primerna za šolske otroke, za 

predšolske otroke pa je izbor iger bolj skromen oziroma pogosto kršijo kurikularna 

načela. Elementarne igre so nam lahko v pomoč kot ideje za sestavo metodičnih enot, ki 

jih ustrezno vpletemo v metodo igre. Tem igram je treba dodati vsebino in jo prilagoditi 

otrokovi starosti, znanju in sposobnosti ter upoštevati kurikularna načela. J. Gregorc in 

A. Cemič (2013) predlagata metodo, ki sta jo poimenovali metoda igre. Gre za način 

poučevanja oziroma učenje prek igre in igrivo postavljenega okolja. S to metodo 

vzgojitelj omogoča otroku sodelovanje, ustvarjalnost in igrivost, poleg tega pa vzgojitelj 

vseeno vodi proces na visoki strokovni ravni. 

Menimo, da metoda igre, pri kateri ne demonstriramo, utemeljujemo ali pojasnjujemo, 

pač pa postavimo pravila igre, s katerimi uresničujemo želeni cilj, upošteva vsa 

kurikularna načela in je zato taka igra primerna. Vsebina igre mora biti skrbno 

načrtovana, vzgojitelj mora biti vključen v igro, saj lahko le tako vpliva na dogajanje v 

igri. 

Predšolski otroci ob pomoči vzgojitelja in staršev, ki skrbijo za otrokovo stimulativno 

okolje, pridobivajo zelo raznoliko in pestro paleto gibalnih izkušenj. Te izkušnje so 

podlaga za kasnejše bolj zahtevne gibalne izzive. Pomembno je, da je temelj 

kakovostno zgrajen, ker pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, pozneje pa bo to 

pozitivno vplivalo na sodelovanje v različnih športnih zvrsteh, med drugim tudi pri 

rolanju. Če bomo zgradili kakovosten temelj, bo šport človeku ena izmed pomembnih 

sestavin za njegovo kakovostno življenje v vseh starostnih obdobjih. 

Gibalni razvoj se v predšolskem obdobju ves čas prepleta s telesnim, čustvenim, 

miselnim in socialnim razvojem.  

M. Videmšek (2000) pravi, da sta gibanje in igra primarni potrebi otroka. Igra se 

prepleta skozi otrokove dejavnosti kot nekakšna rdeča nit. Prav tako kot igra je gibalna 
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igra dejavnost, ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter otroku prijetna. Je način 

otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. 

Namen diplomskega dela je bila kritična analiza iger, ki jih strokovna literatura predlaga 

za poučevanje rolanja, in na podlagi dobljenih podatkov ugotoviti, ali jih lahko 

prilagodimo razvoju predšolskih otrok. Ugotovili smo, da veliko iger krši kurikularna 

načela in so tako bolj primerna za šolske otroke. V igrah so najpogosteje kršena načela 

primernosti, istočasne aktivnosti, individualizacije, predvsem pa je v igrah moč zaslediti 

tekmovalnost. Ugotovili smo, da vse igre lahko spremenimo v metodo igre, vendar tak 

način pomeni dodatno delo vzgojitelja, skrbno načrtovanje, upoštevanje načel, 

upoštevanje razvojnih značilnosti in kritično prenašanje idej iz šolskega v predšolsko 

obdobje. 
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8 ZAKLJUČEK 

Rolanje je šport, ki je vse bolj priljubljen med otroki in odraslimi. Poleg ohranjanja in 

razvijanja ravnotežja razvijamo še druge gibalne sposobnosti, kot so koordinacija, moč 

in vzdržljivost. Če želimo, da se otrok nauči rolati, mu moramo rolanje predstaviti na 

zabaven, a vendar strokoven način. To lahko storimo tako, da se sami aktivno vključimo 

v igro do take mere, da ima tudi otrok možnost lastnega doživljanja in raziskovanja. 

V monografskem delu smo proučevali igre za poučevanje rolanja v dveh gibalnih fazah, 

in sicer v športni in temeljni gibalni fazi. V delu smo se osredotočili predvsem na 

temeljno gibalno fazo, ki je značilna za predšolske otroke. S kritično analizo smo 

ugotavljali ustreznost iger in jih nato spremeniti tako, da igre ne kršijo več kurikularnih 

načel. Pri spreminjanju iger smo ugotovili, da lahko vse igre razvijemo do metode igre. 



37 

9 LITERATURA IN VIRI 

Cemič, A. (1997). Metodika predšolskega otroka. Ljubljana: Dr. Mapet. 

Cemič, A., Dolenc, N., Mohorič, G. (2002). Igra-gibanje in razvoj. V Zbornik 

prispevkov 2. mednarodnega znanstvenega posveta Otrok v gibanju (str. 90-94). 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Cemič, A. in Zajec, J. (2011). Motorika predšolskega otroka: študijsko gradivo za št. 

leto 2011/2012. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Gregorc, J. In Cemič, A. (2013). Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja po 

konceptu „igra-gibanje-razvoj“. Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 

3/2013, str. 121-134. 

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: MŠŠ. Urad Republike Slovenije za šolstvo. 

Makuc, N., Videmšek, M., Rodošek, D., Štihec, J. (2011). Analiza uspešnosti različnih 

načinov vadbe smučanja predšolskih otrok. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut 

za šport. 

Pintarič, T. (2008). Rolanje v vrtcu in osnovni šoli. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Fakulteta za šport. 

Pintarič, T. (2008). Šola rolanja: varno in zabavno. Gornja Radgona: Univerzitetna 

knjižnica Maribor. 

Pišot, R., Jelovčan, G. (2006). Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju. 

Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba 

Annales: Pedagoška fakulteta. 

Pori, M.,Stanovnik, M., Majerič, M. (2012). Abc Rolanja. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

Videmšek, M., Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Zavod za šport 

Republike Slovenije. 

Videmšek, M., Jovan, Nina. (2002). Čarobni svet igral in športnih pripomočkov – 

predšolska športna vzgoja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 

Videmšek, M., Šiler, B., Fišer, P. (2002). Slepa miš, ti loviš! Ljubljana: Fakulteta za 

šport, Inštitut za šport. 



38 

Videmšek, M., Berdajs, P., Karpljuk, D. (2003). Mali športnik; gibalne dejavnosti od 

tretjega leta starosti v okviru družine. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za 

šport. 

Videmšek, M., Stančvič, B. (2004). Popestrimo športno vzgojo. Ljubljana: Fakulteta za 

šport, Inštitut za šport. 

Videmšek, M., Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, 

Inštitut za šport. 

Zajec, J., Videmšek, M., Karpljuk, D., Stihec, J. (2009). Značilnosti gibalnih/športnih 

dejavnosti in specifičnosti v spodbujanju gibanja predšolskih otrok. V Sodobna 

pedagogika 3/2009, str. 112 – 125. 

Zajec, J., Videmšek, M., Štihec, J., Pišot, R., Šimunič, b. (2010). Otrok v gibanju doma 

in v vrtcu. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.. 

 


