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POVZETEK 

 

Namen magistrskega dela je bil raziskati optimalno časovno obremenitev predšolskih otrok 

med izvajanjem gibalnih dejavnosti s ciljem razvoja vzdržljivosti. V raziskavi je sodelovalo 

51 otrok, starih od 4,5 do 5,5 let, ki so obiskovali javni vrtec, in sicer: 23 otrok, ki so 2-krat 

tedensko obiskovali splošno športno vadbo pod vodstvom športnega društva Svizec – športne 

dejavnosti najmlajših, in 28 otrok, ki splošne športne vadbe niso obiskovali. V vzorec 

spremenljivk smo zajeli test MOT 4–6 za merjenje gibalne učinkovitosti, teste ravnotežja in 

koordinacije gibanja ter tri različno dolge vadbene ure (10, 20 in 30 minut) s ciljem razvoja 

vzdržljivosti. Postopek pridobivanja podatkov je potekal v več fazah s tehniko ocenjevanja. V 

prvi fazi smo vse otroke testirali s testom MOT 4–6 ter testi ravnotežja in koordinacije 

gibanja. V drugi fazi smo nato v razmaku sedmih dni izvedli še tri različno dolge vadbene ure, 

v sklopu katerih se je dolžina vadbe vsak teden podaljšala za 10 minut ter na koncu vsake 

vadbene ure ponovno ocenili ravnotežje in koordinacijo gibanja. Podatke smo kvantitativno 

obdelali z osnovnimi statističnimi parametri, statistično značilne razlike med skupinami pa 

smo ugotavljali s pomočjo parnega t-testa, t-testa za neodvisne vzorce, enosmerne analize 

variance (Welch) in Games Howell post-hoc testa. Statistično značilne razlike med začetnimi 

in nadaljnjimi merjenji ravnotežja in koordinacije gibanja so predstavljale stopnjo utrujenosti 

otrok v vzdržljivosti. Na podlagi utrujenosti otrok v vzdržljivosti (posredno merjene skozi 

teste ravnotežja in koordinacije) smo ugotovili, da načrtovanje količine gibalnih dejavnosti ne 

more potekati le na podlagi otrokove starosti, saj enaka količina gibalne dejavnosti ni 

primerna za vse otroke, ampak je optimalna časovna obremenitev odvisna od gibalne 

učinkovitosti otrok. K boljši gibalni učinkovitosti otrok in daljši časovni optimalni 

obremenitvi gibalne dejavnosti pa pripomorejo tudi dodatne organizirane gibalne dejavnosti, 

saj je raziskava pokazala, da so bili otroci, ki so 2-krat tedensko v obdobju enega šolskega leta 

obiskovali splošno športno vadbo Svizec, gibalno učinkovitejši v primerjavi z otroki, ki 

splošne športne vadbe niso obiskovali.  

  

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, gibalna dejavnost, gibalna učinkovitost, optimalna 

časovna obremenitev, vzdržljivost 



ABSTRACT 

 

The aim of the master's thesis was to determine the optimal duration of physical activity with 

the purpose of developing physical endurance in preschool children. The study included 51 

children, aged between 4.5 and 5.5 years, who attended a public kindergarten, and were 

divided into two groups: (i) 23 children who were twice a week enrolled in a general physical 

education class at Sports Club Svizec – Sport for the Youngest and (ii) 28 children who did 

not attend the mentioned physical education class. The variables were estimated based on the 

MOT 4–6 test, enabling measurement of children’s motor efficiencies, tests of balance and 

coordination of movement, and three different durations of training time (10, 20 and 30 

minutes). The data acquisition process was carried out at several stages. In the first phase, all 

children were tested with the MOT 4–6 test and tests of balance and coordination of 

movement, respectively. In the second phase, the duration of exercise was increased by ten 

minutes each week, for three consecutive weeks, and after each training children’s balance 

and coordination of movement were reassessed. The obtained data were quantified using basic 

statistical parameters and statistically significant differences between both groups of children 

were determined using t-tests for dependent and independent variables, respectively, a one-

way variance analysis (Welch) and the Games-Howell post-hoc test. Statistically significant 

differences between initial and subsequent measurements of children’s balance and 

coordination of movement represented the degree of children’s weariness in endurance 

exercises. Based on children’s weariness in endurance exercises, we concluded that the 

child’s age is not the sole important factor in planning their physical activity, as the same 

amount of activity is not suitable for all children and the optimal duration of exercise depends 

on the motor skills of a specific child. In comparison to the control group, the group of 

children that was subjected to additional physical activity at Sports Club Svizec developed 

better motor skills and physical endurance, suggesting the importance of additional exercise in 

child’s physical development.  

 

KEYWORDS: preschool child, motor skills, physical activity, optimal duration of physical 

activity, physical endurance 
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1 UVOD 

  

Vzgojitelji v vrtcu se vsakoletno srečujejo z različnimi otroki in nemalokrat se jim postavlja 

vprašanje, kako intenzivno in količinsko organizirati dejavnosti, ki bodo primerne tako za 

otroke s povprečno razvitimi gibalnimi sposobnostmi kot tudi za tiste z manj oz. bolj razvitimi 

gibalnimi sposobnostmi. V današnjem času se načrtovanje količine gibalne dejavnosti v 

predšolskem obdobju povezuje le s starostjo, a vendar so si otroci med seboj zelo različni. 

Medtem ko imajo nekateri otroci izkušenjsko bolj bogato okolje, imajo drugi revnejše okolje; 

nekateri imajo dobro gensko osnovo, drugi slabšo; nekateri so vključeni v organizirano 

varstvo in gibalne dejavnosti, drugi ne; gibalni razvoj nekaterih je hitrejši, drugih počasnejši, 

itd. Vse to pa je v določeni meri na takšen ali drugačen način otroku lastno in se kaže v 

gibalni učinkovitosti prav vsakega otroka posebej. Z raziskavo smo želeli odgovoriti na 

vprašanje, ali je za vse otroke iste starosti primerna enaka količina gibalne dejavnosti in 

oceniti optimalno časovno obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost.  

 

V tem magistrskem delu smo želeli raziskati tudi to, koliko časa naj traja glavni del vadbene 

ure, kadar razvijamo vzdržljivost predšolskih otrok. Vzdržljivost otrok je zelo pomembna za 

otrokovo zdravje in dobro počutje, zato morajo vzgojitelji zagotavljati dobre pogoje za 

razvijanje le-te. V odrasli dobi lahko vzdržljivost razvijamo z metodami, kot so fartlek, 

neprekinjena in intervalna metoda, vendar pa so le-te za predšolske otroke večinoma 

neprimerne. Najprimernejša metoda za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju je 

metoda igre, ki se je poslužuje vedno več vzgojiteljic. Stopnjo obremenitve v okviru metode 

igre običajno merimo s spremljanjem srčnega utripa, ki se giba v zmerni intenzivnosti med 75 

% in 85 % maksimalnega pulza, vendar v vrtcih zaenkrat še ni mogoče zagotavljati toliko 

opreme, da bi lahko merili srčni utrip vsem otrokom hkrati. Vzgojiteljice se zato pogosto 

poslužujejo različnih posrednih ugotavljanj stopnje napora, kot so npr. rdečica, zadihanost, 

hoja namesto teka, prekinjen govor idr. Le-ta pa so pogosto variabilna in nezanesljiva.  

 

V predmetu smo zato natančneje preučevali ravnotežje in koordinacijo gibanja ter vpliv 

utrujenosti nanju, saj imata med gibalnimi sposobnosti, ki določajo gibalno učinkovitost 

otrok, odločilno vlogo. Podrobneje smo raziskali tudi dosedanje raziskave in priporočila s 

področja količine in časovne obremenitve gibalnih dejavnosti za predšolske otroke, na podlagi 

česa smo sestavili časovne obremenitve glavnih delov vadbenih ur za utrujanje otrok v 

vzdržljivosti. Tekom raziskovanja smo ugotovili, da študije raziskujejo in predpisujejo 

časovno obremenitev otrok le na podlagi starosti predšolskih otrok v neodvisnosti od njihove 

gibalne učinkovitosti, zato smo v raziskovalnem problemu magistrskega dela, za potrebe 

merjenja vzdržljivosti v predšolskem obdobju, skonstruirali postopek za ugotavljanje 

optimalne obremenitve otrok. Gibalno učinkovitost 51 otrok, starih od 4,5 do 5,5 let, smo 

sprva ocenili s testom MOT 4–6, nato otroke utrujali z različno dolgimi vadbenimi urami (10, 

20 in 30 minut glavnega dela vadbene ure) z metodo igre, napor po glavnih delih vadbenih 

urah pa merili s porušenim ravnotežjem in koordinacijo gibanja.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Celostnost otrokovega razvoja 

 

Vsa področja otrokovega razvoja (gibalno, spoznavno, čustveno in socialno) se med seboj 

tesno prepletajo in dopolnjujejo, saj je otrokov razvoj celosten (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004; Pišot in Jelovčan, 2006; Pišot in Planinšec, 2005; Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010; Zurc, 2008). O medsebojni soodvisnosti področij otrokovega razvoja 

so raziskovali že Platon, Sokrat, idr. (Zurc, 2008), o pomenu celostnega razvoja otroka pa 

najdemo tudi v knjigi Srkajoči um (2006), avtorice M. Montessori, ki zapiše, da je sistem 

celota in tudi deluje kot celota, saj je ena največjih napak današnjega časa razmišljanje o 

gibanju zunaj vsakega konteksta. Sodobne teorije raziskano potrdijo in natančneje 

opredeljujejo njihovo prepletenost, dopolnjevanje in usklajenost. Pišot in G. Jelovčan (2006) 

ter M. Videmšek in Pišot (2007) razvoj enega področja pojasnijo kot spremembe in napredek 

na vseh ostalih področjih, saj je za celoten razvoj otroka značilna integrativnost. »Razvoj je 

celota prepletanj vseh področij« (Zurc, 2006, str. 16).  

 

Razvoj je v prvih treh letih najhitrejši, nato pa se, kot zapiše L. Marjanovič Umek (2004), 

intenzivnost razvoja nekoliko zmanjša. Pistotnik, Pinter in M. Dolenec (2002); J. Zajec, idr. 

(2010); M. Zupančič (2004b) zapišejo, da imajo odločilen vpliv na celostni otrokov razvoj 

rast, zorenje in izkušnje, ki si jih otrok pridobiva z lastno aktivnostjo in prilagajanjem v 

okolje. Otrokov razvoj poteka od splošnih k posebnim oblikam vedenja, od splošnih k ozko 

usmerjenim sposobnostim (Nemec in Krajnc, 2011; Pišot in Videmšek, 2007), torej 

posledično predstavlja spremembo gibalnih sposobnosti, spretnosti in značilnosti (Pišot in 

Planinšec, 2005; Zajec, idr. 2010), katere se kažejo na količinski (pogostost in intenzivnost 

vedenja) in kakovostni ravni (način, struktura, vrsta in organizacija vedenj) (Zupančič, 

2004b). Vsak otrok teži k razvoju, a hkrati po ohranjanju obstoječega stanja, kar v otroku 

ustvarja konflikt, ki je kot dejavnik razvoja nepogrešljiv (Pišot in Jelovčan, 2006). Otrok ves 

čas išče ravnotežje in se prilagaja novim potrebam, kar imenujemo adaptacija (Pišot in 

Jelovčan, 2006; Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Različni avtorji (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

razvojne faze oz. obdobja človeka poimenujejo različno in umeščajo v različne starostne meje 

glede na kronološko starost in kot poudarita Gallahue in Ozmun (2006) je razvoj sicer v 

povezavi s starostjo, ni pa tudi od nje odvisen. Posamezne razvojne stopnje, skozi katere 

prehaja posameznik, se praviloma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in trajajo enako 

dolgo, pri čemer je vrstni red pri vseh enak, spreminja pa se čas pojavljanja (Haywood in 

Getchel, 2001; Tancig, 1978). Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in prvi pogoj za 

razvoj naslednje, saj določene značilnosti predstavljajo temelj za razvoj višjih značilnosti, 

vendar pa vsi ljudje ne dosežejo najvišjih stopenj razvoja posameznih npr. duševnih funkcij 

(ene osebe so slabše razvite na določenem področju kot druge) (Nemec in Krajnc, 2011).  
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2.1.1 Gibanje kot del celostnosti otrokovega razvoja 

 

»Motorika predšolskega otroka ima ključni položaj znotraj otrokovega osebnostnega razvoja« 

(Cemič in Zajec, 2011, str. 9). J. Zajec idr. (2010) so na vzorcu 520 staršev 3–6 letnih otrok s 

pomočjo anketnega vprašalnika ugotovili, da imajo starši pozitivno mnenje (ocena 4,7 do 5) o 

vplivu gibalne dejavnosti na otrokov celostni razvoj. 

 

J. Zurc (2008) kot pomembnost pri preučevanju otrokovega razvoja poudari, da je veliko 

teorij poskušalo razložiti zapleten proces otrokovega razvoja, vendar v celoti znanost še ni 

dala ene znanstvene teorije, ki bi ji uspelo v celoti pojasniti, kako se človek razvija. 

Kombinacija več pogledov iz različnih znanstvenih ved nam šele omogoči ustreznejši vpogled 

v značilnosti in zakonitosti otrokovega razvoja. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) 

poudarita, da so teoretiki preveč ozko usmerjeni in pri razlagi izhajajo le iz svojega stališča, J. 

Zurc (2006) pa poudari, da o značilnostih telesnega in s tem gibalnega razvoja teorije namreč 

ne prinašajo točnih ugotovitev, ampak je znotraj nekaterih teorij moč najti povezave s 

telesnim in gibalnih razvojem.   

 

Na osnovi Bloomove klasifikacije vedenja človeka, kot zapiše J. Zurc (2006), ločimo 

psihomotorično, kognitivno oz. spoznavno in afektivno oz. čustveno področje človekovega 

razvoja, pri čemer pa obstaja največja povezanost telesnega in s tem gibalnega razvoja ravno s 

psihomotoričnim področjem razvoja osebnosti. Na tem mestu pa je potrebno tudi izpostaviti, 

da ju, zaradi močne medsebojne povezanosti, nekateri teoretiki uvrščajo v eno področje 

(Zupančič, 2004a); telesni in gibalni razvoj pa sta dve različni področji. Gibalno in telesno 

področje naj bi bilo po mnenju avtorja B. Marentič Požarnik (1995, povz. po Zurc, 2006) 

tesneje povezano z vsemi ostalimi področji kot pa katero koli drugo.  

 

Pišot in Planinšec (2005) omenjata povezanost motoričnih in kognitivnih sposobnosti ter 

vpliv morfoloških značilnosti na motorične sposobnosti. Povezanost med gibalnimi in 

kognitivnimi sposobnostmi je največja takrat, ko so gibalne naloge informacijsko zahtevne, 

kompleksne, neznane, nenavadne ali ko je pomembna hitrost razumevanja in reševanje 

gibalnih problemov (Planinšec, 1995). Petrovič, Strel in Ambrožič (1982) navajajo primer 

vrhunskih športnikov, saj so na testih inteligence dosegli visoke rezultate, predvsem za 

reševanje problemov. Horvat (1983) pri preučevanju kognitivnih sposobnosti navaja, da gre 

za procese delovanja (kako človek misli) in učinke (rezultat miselnega procesa) človekovih 

mentalnih sposobnosti. Nobena gibalna dejavnost ni možna zgolj s telesno-gibalno izvedbo, 

ampak je za vsako gibalno dejavnost potrebno tudi intelektualno področje oz. usklajeno 

delovanje več različnih področij otrokovega razvoja (Gardner, 1997, v Zurc, 2008). O tem 

nam priča raziskava R. Zimmer (1981, v Pišot in Planinšec, 2005), v katero so bili vključeni 

otroci od četrtega do šestega leta starosti. Raziskava potrjuje, da z naraščanjem starosti 

povezava med motorično učinkovitostjo in inteligentnostjo upada. Planinšec (2002) pa je 

ugotovil, da intelektualne sposobnosti najbolj vplivajo na hitrost in koordinacijo gibanja.  
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Že od najzgodnejših razvojnih obdobij psihosocialni razvoj poteka v tesni prepletenosti z 

razvojem gibanja. Motorične funkcije otroku omogočajo lastno aktivnost, odzivanje navzven, 

iniciativnost, prakticiranje, eksperimentiranje in pridobivanje številnih drugih izkušenj, ki so 

nujno potrebne pri procesu individualizacije in zdravem kognitivnem, čustvenem in socialnem 

razvoju (Tušak, Tušak in Tušak, 2003). Gibalna dejavnost pomembno vpliva na razvoj 

samostojnosti pri otroku, prav tako se z vključevanjem v gibalne dejavnosti otrok socializira 

in raste občutek samozavesti ter lastne vrednosti. V gibalni dejavnosti si otrok najde prijatelje, 

obvladanje gibalnih spretnosti pa otroku prinaša tudi boljši položaj v družbi vrstnikov. Manj 

spretni otroci se gibalnim dejavnostim izogibajo, raje izbirajo dejavnosti, ki jih peljejo v 

izolacijo. Takšni otroci so bolj sramežljivi, samotarski, v odraslosti pa lahko razvijejo celo 

odklonsko vedenje (Pišot in Planinšec, 2005). 

 

Telesni in gibalni razvoj omogočata gibalno dejavnost, ki otroku omogoča vključevanje v 

socialne skupine, torej prispevek k razvoju sposobnosti za ukvarjanje s skupinskimi 

dejavnostmi (Zurc, 2006). Statistično pomembno povezavo med gibalnim in socialnim 

razvojem je ugotovil tudi Walker (1992, v Zurc 2006), saj naj bi šlo pri gibalni dejavnosti za 

proces socializacije, ki otroka navaja na življenje v skupnosti, udejstvovanje v različnih 

skupinskih igrah pa ima glede na zahtevnost igre in spol pomemben vpliv na socialni otrokov 

razvoj. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) dodata, da na ta način otrok skozi gibalno 

dejavnost izraža svoja čustva, se identificira s skupino, si gradi svojo etnično pripadnost in 

samopodobo ter uči oblik socialnega vedenja. Ob igranju v skupini gradi tudi moralna zrelost, 

ko otrok spoznava, ugotavlja in tudi postopoma odloča, kaj je prav in kaj ne (Zaichkowsky, 

Zaichkowsky in Martinek, 1980, v Zurc, 2008). Pišot, M. Juriševič in Završnik (2002) ter M. 

Zupančič (2004a) opozarjajo na povezanost spoznavnega in psihomotoričnega razvoja, saj že 

novorojenček pridobiva prva spoznanja o svetu preko gibalnih dejavnosti, ki jih gibalni razvoj 

omogoča.  

 

Gibanje pozitivno vpliva na zunanji videz telesa, s tem pa posledično na samopodobo otroka, 

(Schneider, Duntun in Cooper, 2008, v Dolenc, 2015), saj imajo gibalno dejavnejši otroci 

boljšo samopodobo v primerjavi z gibalno manj dejavnimi otroci (Planinšec in Fošnarič, 

2004). V predšolskem obdobju še otrok sicer nima tako izrazito razvite samopodobe, vendar 

pa se že postavljajo temelji gibalne razvitosti. B. Nemec in M. Krajnc (2011) zapišejo, da se 

nizka samopodoba lahko kaže na način, da so otroci zavrti in tako dobijo negativne izkušnje 

ukvarjanja s športom.  

 

V dosedanjih raziskavah so se pokazale igre in akcijske pesmi s popolnim telesnim odzivom 

kot najuspešnejše dejavnosti pri učenju tujega jezika (Pišot in Jelovčan, 2006). To trditev 

zagotovo potrjuje raziskava A. Lončar (2015), saj je ugotovila, da je gibanje eden izmed 

dejavnikov, ki vpliva na hitrejše pomnjenje angleških besed. Stičišče med jezikovno in 

gibalno dejavnostjo je tudi učenje italijanskega jezika, o čemer pričajo rezultati raziskave S. 

Babič (2002), ki je ugotovila, da je gibalna izkušnja pri učenju italijanskega jezika pripomogla 

k hitrejšemu in uspešnejšemu usvajanju besed ter služila kot motivacijsko sredstvo za 

doseganje boljših rezultatov.  
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Številni domači in tuji avtorji pogosto pišejo o preventivnih in terapevtskih učinkih različnih 

gibalnih dejavnosti na zdravje. Preventivni vidik športnega udejstvovanja v smislu ohranjanja 

in izboljšanja zdravja je, kot poudari Berčič (2002), vsaj toliko pomemben kot terapevtski, če 

ne še celo bolj. Omenjeno izpostavi Fras (2002a), ki zapiše, da nas gibalna dejavnost ščiti 

pred kronično nalezljivi boleznimi, aterosklerozo, hipertenzijo, osteoporozo, možgansko 

kapjo itd. Koprivnikar (2004, v Zurc, 2008) poudarja preventivno vlogo gibalne dejavnosti 

kot metodo za nadziranje tveganega vedenja, kot so nezdrava prehrana, alkohol, tobak, 

nasilje, premalo počitka itd. Potrjeno je gibalna dejavnost eden izmed najpomembnejših 

preventivnih dejavnikov pred pojavom srčno-žilnih obolenj, sladkorne bolezni in rakavih 

obolenj (Twisk, 2005, v  Zurc 2008).  

 

Gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na zdravo rast in razvoj mišično-skeletnega, srčno-

žilnega in dihalnega sistema ter hkrati vzdržuje zdravo telesno maso (Pehljan, 2006). Nekateri 

avtorji (Benefice, Fouére in Malina, 1999) so v svoji študiji ugotovili, da se kronična 

podhranjenost odraža v telesnih dimenzijah in s tem na gibalni učinkovitosti. B. Nemec in M. 

Krajnc (2011) pojasnijo, da gibalna dejavnost vpliva na razmerje med mišičevjem in 

maščevjem, v nasprotnem primeru pa pomanjkanje gibanja na telesu povzroča kopičenje 

maščobnega tkiva in s tem debelost. Količina hrane mora biti primerna gibalni dejavnosti 

človeka (Pokorn, 2003), saj lahko le na ta način preprečimo kopičenje maščevja. L. M. Atkin 

in Davies (2000) sta na vzorcu 77 predšolskih otrok, starih od 1,5 do 4,5 leta, ugotovila, da je 

za kopičenje telesne maščobe v starosti kriva predvsem gibalna nedejavnost, ne pa prehranske 

navade, medtem ko so za kasnejša leta odločilna hrana in gibalna dejavnost. 

 

Veliko raziskav se posveča proučevanju vplivov gibalne dejavnosti na telesno držo, saj je v 

današnjem času, zaradi vse bolj sedečega načina življenja, velika porast deformacij hrbtenice 

(Zurc, 2006). Le vsakodnevna gibalna dejavnost omogoča skladno razvitega sodobnega 

človeka (Sluga, 1981). Raziskava McGinnis in Foege (1994, v Pišot, Završnik in Kropej, 

2005) kaže, da je, takoj za kajenjem, glavni vzrok smrti ravno gibalna nedejavnost. 

 

Osvojeni gibalni programi bodo ostali trajno zapisani v gibalno motoričnem spominu, 

bogatejši kot pa bo spomin, lažje bo tudi posameznik usvajal nova gibalna znanja (Pišot in 

Jelovčan, 2006). L. Marjanovič Umek (2004) poudari, da naj bi otrok, ki je uspešen na 

gibalnem področju, bil uspešnejši tudi na drugih področjih. Torej bogatejše kot je gibalno 

znanje, lažje bo nadomestil morebitne neuspešnosti na drugem področju in obratno. Horvat in 

L. Magajna (1989) zapišeta, da v gibalnem razvoju hitreje napredujejo tisti otroci, ki so na 

socialnem, čustvenem in intelektualnem področju bolj napredni. 

 

Mnogo avtorjev, med njimi tudi (Pistotnik idr., 2002; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk, 2003; Videmšek in Pišot, 2007; Videmšek, Strah in Stančevič, 2001; 

Videmšek in Visinski, 2001; Zajec idr., 2010) poudarjajo, da je predšolsko obdobje izjemno 

pomembno, saj je kasneje težko ali pa celo nemogoče nadoknaditi tisto, kar zamudimo v 

najzgodnejšem razvojnem obdobju. Završnik in Pišot (2005) dodata, da je vpliv športnih 

stimulansov z napredovanjem otrokove rasti in zorenja vse manjši.   
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2.2 Gibalni razvoj  

 

Gibalni ali motorični razvoj se kažeta v vedno boljšem nadzoru mišic, v večji telesni moči, 

hitrosti, ravnotežju, gibljivosti, usklajenosti, natančnosti gibov in vzdržljivosti (Galahue in 

Ozmun, 2006; Nemec in Krajnc, 2011; Videmšek in Jovan, 2002). M. Hmelak in J. Lepičnik 

Vodopivec (2015); J. Zajec idr. (2010) zapišejo, da je gibalni razvoj v ospredju predvsem v 

prvih letih življenja. Poteka od refleksno pogojenih gibalnih vzorcev preko naravnih oblik 

gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših gibalnih vsebin v interakciji z aktivnostjo, 

učenjem in zorenjem.  

 

Telesni in gibalni razvoj potekata v smeri od glave proti nogam, kar imenujemo 

cefalokavdalna smer, ter od hrbtenice proti okončinam, kar imenujemo proksimodistalna smer 

razvoja. Otrok zgornje dele telesa nadzoruje prej kot spodnje, prav tako zgornje dele rok in 

nog, saj so bližje hrbtenici kot prsti na nogah in rokah (Nemec in Krajnc, 2011; Pistotnik idr., 

2002; Videmšek in Jovan, 2002). Galahue in Ozmun (2006) opredelita faze gibalnega razvoja: 

prvo fazo poimenujeta refleksna gibalna faza, ki traja v prenatalnem obdobju do 1. leta 

starosti, kjer gre za stopnjo vkodiranja-zbiranja (do 4. meseca starosti) in dekodiranja-

procesiranja (od 4. meseca do 1. leta) informacij. Drugo fazo poimenujeta rudimentalna 

gibalna faza, ki poteka od rojstva do 2. leta starosti in gre za stopnjo inhibicij refleksov (do 1. 

leta) in predkontrolno (od 1. do 2. leta) stopnjo. Temeljna gibalna faza poteka od 2. do 7. leta 

starosti, kjer gre za začetno (od 2. do 3. leta), osnovno (od 4. do 5. leta) in zrelo (od 6. do 7. 

leta) stopnjo ter kot zadnjo navaja specializirano gibalno fazo, ki traja od 7. do 14. leta in gre 

za splošno, specifično in specializirano fazo.  

 

Refleksni gibalni vzorci se pojavijo zelo zgodaj in po večini tudi izginejo, razen nekaterih, ki 

ostanejo celo življenje (Pišot in Jelovčan, 2006). Torej, kot zapiše L. Marjanovič Umek in M. 

Zupančič (2004), razvoj poteka od velikih motoričnih oz. lokomotornih sposobnosti, kot so 

hoja, tek, skoki poskoki, preskoki, plezanje, meti do razvoja finomotoričnih oz. drobnih 

gibov, kot so risanje, pisanje, kjer gre za razvoj manipulativnih sposobnosti. Pišot in G. 

Jelovčan (2006) poudarita, da je pot od grobih do zahtevnih gibov dolga, saj jo spremlja 

veliko število neuspelih poskusov, zato je možna le skozi izkušnje. 

 

Kot pojasnita B. Nemec in M. Krajnc (2011) je razvoj grobe ali velike motorike že zapisan v 

dednem materialu, zato za njihov razvoj ni potrebno učenje, ampak morajo imeti otroci le 

primerne priložnosti in prostor, da te spretnosti tudi razvijejo. Najvidnejši napredek v razvoju 

grobe motorike je v prvem letu otrokovega življenja (Udovč, 2017), ko ob rojstvu večina 

otrok že premika glavo ter nenadzarovano giba z rokami, trupom in nogami. S krepitvijo 

mišic se otroci, stari pol leta, že pričnejo plaziti, kasneje, ko dvignejo trup od tal, z oporo na 

rokah in nogah, pa že pričnejo laziti. Samostojna hoja se pojavi med devetim in trinajstim 

mesecem starosti, ki pa z razvojem koordinacije in ravnotežja postaja vse bolj usklajena 

(Nemec in Krajnc, 2011). Do konca drugega leta večina otrok usklajeno teče in sonožno 

skače, pravi tek in skakanje po eni nogi pa se pojavi šele okoli četrtega leta. Kot dodajo 

avtorji Pistotnik idr. (2002) plezanje na različne predmete otrokom predstavlja užitek, prav 

tako pa tudi skoki z višin in v daljino. Med hojo po prostoru otrok zelo rad prime predmet, ga 
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potiska ali vleče, malo kasneje pa tudi dviga in nosi. Okrog šestega leta gibanje otroka 

postane podobno gibanju odraslega človeka (Videmšek in Jovan, 2002).  

 

Razvoj drobnih koordiniranih gibov poteka od razvoja gibov rok in prstov, koordinacije oko-

roka, koordinacija uho-roka, koordinacija roka-noga-oko ter na koncu kombinacija 

koordiniranih gibov (Zurc, 2008). Drobni ali mali gibi oz. finomotorika zahteva uporabo 

majhnih mišic, predvsem razvoj rok in zapestij (Udovč, 2017). Finomotorika se začne 

razvijati že pri dojenčkih, ko z odprtimi dlanmi segajo po predmetih. Pri štirih mesecih že 

lahko poberejo kocko, velik predmet s celo roko pa primejo pri starosti pol leta. Pincetni 

prijem je moč opaziti že pri devetih mesecih, ko otrok z dvema prstoma pobere majhen 

predmet (Nemec in Krajnc, 2011). 

 

Pri razvoju otroka skozi gibalno dejavnost so velikega pomena spoznavanje in usvajanje 

načinov gibanja, ki so filogenetsko pogojeni in prirojeni, zato se bodo slej kot prej pojavili pri 

vsakem otroku. Lokomocije (plazenje, lazenje, hoja, tek, plezanje, skoki) predstavljajo 

osnovo gibalnih dejavnosti, medtem ko so manipulacije mlajša gibanja, v katerih je zajeto 

premikanje manjših telesnih segmentov ter v povezavi z različnimi predmeti (meti in 

lovljenje, udarci in blokade, prijemi). Večji pomen za vsakdanje življenje pa imajo osnovna 

sestavljena gibanja, ki sestojijo iz lokomocij in manipulacij, kot so potiskanje, vlečenje, 

nošenje in dviganje (Pistotnik idr., 2002). Drugi načini gibanja, ki jih imenujemo elementarna 

gibanja (smučanje, rolanje, drsanje, plavanje, itd.) pa so, zaradi prostora dogajanja in načina 

izvedbe, ontogenetsko pogojena, vendar kljub specifičnosti ravno tako pomembna za otrokov 

razvoj (Pišot in Videmšek, 2004).   

 

Elementarni gibalni vzorci so zelo pomembni v razvoju otroka in gibalnih stereotipov,  saj 

neustrezno usvojeni vzorci negativno vplivajo na gibalno dejavnost v odraslosti. Brez 

ustreznih vzorcev hoje, teka, skoka, plazenja, lazenja, plezanja, teka, meta in drugih je 

nadaljnje življenje oteženo, saj je slabša tudi njihova delovna učinkovitost, povečanje 

psihološkega stresa, slabši delovni odnosi, itd. (Plevnik in Pišot, 2016b). Naravne oblike 

gibanja so najstarejša elementarna gibanja, ki jih je človek razvil v svoji filogenezi (Pistotnik 

idr., 2002), so (utilitarna) osnovna gibanja pomembna za naše življenje (Haibach, Reid in 

Collier, 2011; Pišot in Jelovčan, 2006) in predstavljajo abecedo človeka (Pistotnik idr., 2002; 

Pistotnik, 2017). Predstavljajo prvobiten odnos človeka do narave, zato ni naključje, da so 

ravno Afričani izvrstni skakalci in tekači, plemena v Oceaniji dobri plavalci in potapljači ter 

Eskimi odlični veslači. Naravne oblike gibanja bi moral obvladati vsak mladostnik ob koncu 

osnovnega šolanja, saj predstavljajo gibalni minimum človeka (Pistotnik idr., 2002).  

 

Prav tako kot potek celostnega razvoja je univerzalen tudi potek gibalnega razvoja in poteka 

po točno določenih fazah gibalnega razvoja, vendar kljub temu prihaja do razlik v njegovi 

hitrosti in starševskem spodbujanju le-tega. B. Nemec in M. Krajnc (2011) zapišeta, da 

nekateri starši razvoja hoje ne spodbujajo, ampak ga celo zavirajo. Kot primer navajata 

nekatera plemena, ki živijo v tropskem gozdu, saj starši otroke, zaradi nevarnega okolja, 

vedno, ko se odplazijo stran, dvignejo v naročje. Dojenčki severnoameriških plemen pa so 

večino časa poviti, kar jim onemogoča prosto gibanje, kljub temu ti otroci shodijo v enakem 
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času kot njihovi sovrstniki v zahodnih kulturah. Gibalni razvoj otrok je tesno povezan s 

hitrostjo osrednjega živčnega sistema. Razvoj možganov se začne, ko so izpostavljeni 

različnim izkušnjam, in sicer so to najprej zaznavne, zatem gibalne in kasneje miselne 

izkušnje. V prihodnosti je le-te zelo težko nadomestiti, zato je pomembno, da se gibalne 

dejavnosti izvajajo vsakodnevno in raznoliko in naj bo to v telovadnici ali na prostem ter 

organizirano ali nestrukturirano (Juriševič, Rajović in Drgan, 2010).  

 

2.2.1 Gibalni razvoj 5-letnih otrok 

 

Veliko avtorjev poudarja (Nemec in Krajnc, 2011; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in 

Pišot, 2007; Videmšek in Visinski, 2001; Videmšek idr. 2003; Zajec, idr., 2010), da je gibanje 

eno od otrokovih primarnih potreb, saj preko gibanja spoznava samega sebe in okolico ter kot 

poudarita B. Nemec in M. Krajnc (2011) je ravno omenjeno pomembno za napredek 

duševnega razvoja, saj je prvi dve leti razvoj tesno povezan s celotnim duševnim razvojem. 

Avtorici razložita, da je zaostanek v držanju glave, sedenju in hoji pogosto povezan z 

zaostankom v otrokovem duševnem razvoju.  

 

Otroci, stari pet let, se po fazah gibalnega razvoja uvrščajo v temeljno gibalno fazo, 

natančneje v osnovno stopnjo. V tem času otroci aktivno preskušajo in raziskujejo gibalne 

zmogljivosti, odkrivajo svoje gibalne spretnosti, in sicer najprej ločeno, zatem vse bolj 

povezano (Plevnik in Pišot, 2016a). Otroci so od petega do sedmega leta morfološko že 

podobni odraslemu človeku. Gibanja izvajajo v primernem tempu in ritmu, hitro se učijo 

sestavljenih gibanj, sposobni so že opazovati samega sebe in popravljati svoje gibanje 

(Rajtmajer, 1991). Njihova koncentracija je že dolgotrajnejša, zato so sposobni dlje časa 

opravljati gibalno dejavnost (Zajec, idr., 2010), zaradi česar je priporočljiva vključitev v 

organizirane gibalno/športne vsebine. V okviru le-teh si otrok razvija gibalne sposobnosti ter 

se uči upoštevanja pravil (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Petletniki so že sposobni izvajati zahtevnejše in kompleksnejše oblike gibanja. Velik 

napredek se kaže v naravnih oblikah gibanja, kjer je njihova hoja že ravna in enakomerna, tek 

pa je zanesljivejši in z manj padci (Zajec, idr., 2010), med tekom je sposoben tudi hitre 

menjave smeri in izvajanja sestavljenih gibanj (Rajtmajer, 1991). Petletniki so že sposobni 

skakati po eni nogi ter sonožno, v daljino z mesta ali z zaletom, v globino in v višino. Njihovi 

gibi so čedalje bolj koordinirani, kar se kaže pri igrah z žogo, kjer so spretni in natančni, saj 

žogo mečejo in podajajo z obema rokama, z eno roko in tudi z nedominantno roko (Zajec, 

idr., 2010). Sposobni so tudi ciljati z žogo, jo pravilno ujeti ter v hoji in v teku voditi.  Meti so 

sprva netočni in neuspešni, z leti pa se le-ti hitro izboljšujejo (Rajtmajer, 1991).  

 

Pred plezanjem petletnik nima več strahu in pleza navzgor, navzdol, levo in desno. Pri hoji po 

klopi ali gredi mu ravnotežje ne predstavlja problemov, med hojo prenaša bremena, se obrača 

in hodi nazaj (Rajtmajer, 1991). Otroci te starosti že drsijo na snegu, vijugajo, se znajo 

zaustaviti in peljati z vlečnico. V vodi prevladuje predvsem igra, radi se potapljajo in skačejo 

v vodo, pri vožnji s kolesom pa pomožnih koles ne potrebujejo več. V skupinskih igrah ni več 

potrebno, da je učitelj tisti, ki lovi, ampak želijo otroci prevzeti samostojno vlogo 
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koordinatorja in opazovalca. Najpomembnejša oblika dela za usvajanje novih vsebin je še 

vedno igra, saj imajo otroci izjemen občutek za domišljijo (Videmšek in Jovan, 2002).  

 

2.2.2 Dejavniki razvoja 

 

Na otrokov gibalni razvoj vpliva več faktorjev (dednost, okolje in lastna aktivnost), ki so v 

tesni interakciji, prav tako pa so vsi trije pomembni, da razvoj napreduje iz nižje v višjo 

stopnjo. Dednostni dejavniki predstavljajo prirojene biološke osnove, v kolikšni meri se bodo 

razvili pa je odvisno od otrokove lastne aktivnosti in okolja, ki nanj vpliva. Dednost določa, 

koliko bomo zrastli, kakšne bodo naše poteze obraza itd., medtem ko geni določajo le okvir 

do katerega se lahko lastnosti razvijejo, vendar pa razvoj genetskega materiala določa okolje 

(Zajec, idr., 2010). Malina idr. (2004) zapišejo, da so genski dejavniki odločilni za živčno-

mišično zorenje, morfološke in fiziološke značilnosti ter za tempo rasti in zorenja. Dedno 

pogojenost razvoja imenuje zorenje, saj predstavlja pojavljanje določenih dejavnosti, kjer je 

vrstni red enak, razlika je le v hitrosti pojavljanja oblik. Na hitrost vplivajo izkušnje, ki se z 

zorenjem oz. dednostjo med seboj prepletajo in vplivajo na otrokov razvoj z medsebojno 

interakcijo. Zorenje omogoči stopnjo otrokovega razvoja, katera pa se ne pojavi brez učenja 

oz. vpliva okolja (Tancig, 1987). 

 

Vse večji vpliv v današnjem času ima okolje oz. socialno-kulturne značilnosti, v katerih otrok 

raste in se razvija, saj ima otrok v okviru le-tega večje možnosti za komuniciranje z okoljem 

(Švagelj, 2013). Pišot in Planinšec (2005) na tem mestu postavita vprašanje, ali bo otrok do 

okolja aktiven ali pasiven. Za njegovo aktivno in zavestno delovanje je pomembna otrokova 

lastna aktivnost, vendar le z njo ne moremo vplivati na dedne lastnosti. Ključnega pomena za 

razvoj gibalnih preddispozicij je namreč otrokova izkušnja (Zurc, 2008).  

 

Kot zanimivost B. Nemec in M. Krajnc (2011) navedeta, da na otrokov gibalni razvoj vplivajo 

tudi letni časi in podnebje. Otroci v toplem delu leta, torej spomladi in poleti, zrastejo največ 

v višino, v hladnejših mesecih, torej jeseni in pozimi pa pridobijo največ telesne mase. Tudi 

gibalna dejavnost otrok je višja v spomladanskih mesecih v primerjavi z jesenskimi in 

zimskimi meseci (Kolle, Steene – Johannessen, Bo Andresen in Andressen, 2009). Avtorji 

pojasnijo, da so padavine, dolžina dneva in temperaturne spremembe glavni razlog za razlike 

v gibalni dejavnosti. Negativno na telesno rast pa vpliva nadmorska višina, zaradi nizkih 

vsebnosti kisika, in stresno okolje, saj, zaradi pomanjkanja naklonjenosti, spodbud, 

komunikacije in čustvene bližine, kronični stres zavira izločanje rasnega hormona (Nemec in 

Krajnc, 2011). 

 

Po raziskavah avtorjev Liebhardt, Sontheimer in Linderkamp (2000, v Zurc, 2008) ima okolje 

lahko celo večji vpliv na razvoj gibalnih sposobnosti kot dejavnik dednosti. Avtorji so 

primerjali motorično učinkovitost od 3- do 4-letnih otrok, ki so se rodili z nizko in z normalno 

porodno telesno maso ter ugotovili, da so otroci z več spodbud iz okolja, kljub različni 

dednostni zasnovi, dosegli boljše rezultate na motoričnih testih. Drugi razlog, ki ga navajata 

B. Nemec in M. Krajnc (2011), je zdravstveno stanje in oskrba otrok. Enojajčni dvojčki lahko 

imajo kljub enakim dednim zasnovam ob rojstvu različno telesno maso, saj že v 
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predporodnem času na njih vpliva materino počutje, stres, prehrana, prav tako tudi redna, 

vzdržljivostna vadba mater v nosečnosti, celo še pri otrokovih petih letih starosti. Telesne 

mere in višina otrok dejavnih in nedejavnih mater je bila ob rojstvu enaka, statistično 

pomembno pa so pri petih letih tehtali manj in imeli manj podkožnega maščevja otroci 

dejavnih mater (Clapp, 1996, v Zurc, 2008). 

 

Kot eden izmed zelo pomembnih dejavnikov okolja je zagotovo družina in njen vpliv na 

otrokovo ukvarjanje z gibalno dejavnostjo. Odnos do gibanja se na najbolj prijazen način in 

najhitreje oblikuje v družini, saj s trajnimi in intimnimi odnosi močno oblikuje otrokovo 

osebnost že v predšolskem obdobju (Berčič, 2000). Berčič (2002), M. Videmšek idr. (2001), 

M. Videmšek idr. (2003), M. Videmšek in M. Visinski (2001) navedejo, da morajo biti starši 

otroku zgled in vzor, saj od njih prevzema navade, stališča in vrednote, zato je ukvarjanje s 

športom znotraj družine zelo pomembno za otrokovo nadaljnjo gibalno dejavnost in 

sprejemanje športa kot vrednote. Vedno več staršev se zaveda, da igra gibalna dejavnost 

pomembno vlogo v življenju njihovega otroka in kot poudarita M. Doupona Topič in Petrović 

(2000) vpliva na celostni razvoj otroka. S tem namenom v današnjem času obstaja vedno več 

društev in organizacij, ki se ukvarjajo s  telovadbo najmlajših, jih spodbujajo pri njihovih 

prvih športnih korakih in jih hkrati naučijo življenja s športom in gibanjem (Čebokli, 

Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2009). 

 

Živimo v času, ko je naše okolje izkušenjsko vedno bogatejše, saj je stimulansov iz okolja, ki 

otroku omogočajo vključitev v kvalitetno gibalno udejstvovanje, vedno več (Pišot in Jelovčan, 

2006).  Na tem mestu pa je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da omenjenega niso deležni vsi 

otroci. Razlike se pojavljajo glede na to, ali družina živi v bloku ali v hiši. Tušak, M. 

Marinšek in Tušak (2009) navedeta, da imajo družine, ki živijo v mestih, večjo ponudbo 

različnih gibalnih dejavnosti v nasprotju s podeželjem, kjer v veliki meri nimajo ustreznih 

športnih površin. T. Pogorelčnik (2006) doda, da imajo mestni otroci igrišča, telovadnice, 

društva, medtem ko imajo vaški otroci travnike, gozdove, polja in naravo. Vse kar ima mestni 

otrok, to vaškemu primanjkuje in obratno. Shonkoff in D. Phillips (2004, v Zurc, 2008) 

navajata primer, da otroci, katerih starši se na izobrazbeni lestvici uvrščajo nižje, nimajo 

enakih možnosti za ukvarjanje z gibalno dejavnostjo v primerjavi z otroki izobraženih staršev. 

Višja izobrazba vpliva na to, kakšno mnenje imajo starši o gibalni dejavnosti, posledično pa v 

večini primerov pomeni tudi boljši materialni položaj družine in s tem več sredstev za gibalne 

dejavnosti otrok ter tudi raznovrstno in bolj kakovostno športno opremo (Doupona Topič in 

Kajtna, 2011; Tušak idr., 2009; Zajec idr., 2010). 

 

Tušak idr. (2003) zapišejo: »že komaj rojeni otrok ima veliko večje možnosti, da poseže po 

športu kot obliki življenja, če mu mladi starš predstavlja ustrezen model športnega delovanja« 

(str. 52). O pozitivnem vplivu gibalno dejavnih staršev na njihove otroke nam priča ameriška 

raziskava, saj so otroci gibalno dejavnih mater dvakrat bolj dejavni od tistih otrok, ki imajo 

gibalno nedejavne matere. Vpliv očetov pa je še večji. Otroci gibalno dejavnih očetov so kar 

3,5-krat bolj dejavni od otrok, ki imajo gibalno nedejavne očete. Tisti, ki pa imajo oba starša 

gibalno dejavna, so daleč najbolj dejavni, kar 6-krat bolj od otrok z gibalno nedejavnimi starši 

(Kalish, 2000). Opozoriti velja še na naslednja dejstva, ki veljajo za naše družine, in sicer več 
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kot 50 % družin kot celota njenih članov se pri nas z gibalno dejavnostjo sploh ne ukvarja  

(Doupona Topič in Kajtna, 2011). Raziskava Strela (1996a) je pokazala, da so 21-letni očetje 

in matere celo pod gibalno ravnjo od 9- do 10-letnih otrok.  

 

Med pomembne dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj veliko avtorjev (Hmelak in Lepičnik 

Vodopivec, 2015) poudarja tudi kakovosten vrtec. V vrtcu namreč vsi otroci, še zlasti otroci 

tistih staršev, ki imajo nižjo izobrazbo ali manj spodbudno okolje, pridobijo dolgotrajne 

učinke predšolske vzgoje za kasnejši otrokov razvoj. Problem, ki ga poudarita M. Videmšek 

in M. Visinski (2001) je vreden velike pozornosti. Avtorja izpostavita, da ima veliko vrtcev 

premalo možnosti za gibanje, saj so igralnice majhne, v njih je veliko otrok, telovadnic pa vsi 

vrtci ne omogočajo. J. Zajec idr. (2010) so na vzorcu 37 vrtcev Slovenije ugotovili, da ima le 

61,1 % poseben prostor namenjen gibalni dejavnosti, v kateri 8,3 % vrtcev izvaja gibalno 

dejavnost pogosto, 33,3 % redko, vseh 37 vrtec pa ima zunanje igrišče, a jih zelo redko 

uporabljajo. Po mnenju ravnateljev ima večina vrtcev dovolj športnih pripomočkov, navedejo 

pa potrebo po gimnastičnih orodjih ter pripomočkih namenjenih plezanju. Le dobri materialni 

pogoji pa niso dovolj, saj Muhič (2003) kot pomemben del vrtca poudari pedagoški kader in 

vzgojitelja, ki kakovostno in učinkovito vpliva na otrokov razvoj in mora imeti poleg splošnih 

kompetenc tudi posebne kompetence na področju športa.  
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2.3 Gibalna učinkovitost posameznika  

 

V zgodovini so preživetje naših prednikov določale gibalne sposobnosti. Pri teku so morali 

biti hitri, vzdržljivi in fizično močni, saj jim je to služilo pri obrambi, lovu in gradnji bivališč 

(Pišot in Planinšec, 2005). V Grčiji je bil atletski ideal vzpostavljanje ravnovesja med skladno 

telesno podobo in razsvetljenim umom (Dolenc, 2015). V današnjem času pa je ravno 

obratno. Završnik in Pišot (2005) zapišeta, da z gibanjem razvijamo sposobnosti, ki so pri 

delu zanemarjene, utrjujemo zdravje, blažimo stres in ohranjamo stik z naravo.  

 

Gibalne sposobnosti so namreč skupek notranjih dejavnikov človeka, preko katerih prihaja do 

razlik v gibalni učinkovitosti (Pistotnik, 2003). Koordinacija gibanja, gibljivost, preciznost, 

ravnotežje, moč, hitrost in funkcionalna sposobnost vzdržljivost so sposobnosti, ki omejujejo 

gibalno učinkovitost človeka in določajo učinkovitost posameznika pri realizaciji večine 

gibalnih nalog (Videmšek in Pišot, 2007). Gibalna učinkovitost torej predstavlja stopnjo 

razvitosti gibalnih sposobnosti v povezavi z delovanjem ostalih podsistemov v telesu 

(Pistotnik, 2017), torej predstavlja produkt usvojenosti gibanja (gibalne spretnosti) in razvoj 

mišične sile (gibalnih sposobnosti) (Škof, 2007).  

  

Gibalne sposobnosti so tiste, ki v gibalni učinkovitosti povzročajo individualne razlike 

(Plevnik in Pišot, 2016a), razvoj le-te pa je v veliki meri odvisen od gibalne dejavnosti, 

zrelosti živčevja, kosti, mišic in hormonskega stanja v telesu (Škof, 2007). M. Videmšek in 

M. Visinski (2001) pojasnita, da gibalne sposobnosti določajo gibalno stanje človeka in so 

odgovorne za izvedbo naših gibov, spreminjanje le-teh pa se kaže v spremembah vseh 

elementov, ki človeka sestavljajo (Pistotnik, 2003). Plevnik in Pišot (2016a) opozorita, da 

prenizka raven gibalnih sposobnosti zmanjšuje možnost uspešnega učenja na gibalnem 

področju, medtem ko visoka raven omogoča usvajanje zahtevnejših gibalnih spretnosti. 

Gibalne sposobnosti delimo v dve skupini, in sicer v sposobnosti za regulacijo energije 

(omogočata optimalen izkoristek energijskih potencialov, ki so v telesu), kamor uvrščamo 

hitrost in moč, ter sposobnosti za regulacijo gibanja (omogoča oblikovanje, uresničevanje in 

nadziranje izvedbe nalog v prostoru in času), kamor spadajo koordinacija, preciznost, 

ravnotežje in gibljivost  (Pistotnik, 2017). Razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti je zelo 

intenziven (npr. koordinacija gibanja), razvoj drugih pa nekoliko počasnejši (npr. ravnotežje) 

(Haibach idr., 2011; Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek, Štihec, Karpljuk, Meško in Zajec, 

2010; Zajec, Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2009). 

 

M. Videmšek in Pišot (2007) ter Pistotnik (2017) zapišeta, da so gibalne sposobnosti osnova 

za vsako gibalno udejstvovanje, nekatere so v večji meri prirojene (npr. hitrost), pri nekaterih 

pa je odstotek prirojenosti manjši (moč, gibljivost). V določeni meri pa, kot poudarita M. 

Videmšek in N. Jovan (2002), so gibalne sposobnosti pridobljene z vadbo in načinom 

življenja, kar povzroči določeno raven njihovih razvitosti. Pistotnik idr. (2002) opozorijo na 

dejstvo, da zaradi različne prirojenosti gibalnih sposobnosti prihaja do nesorazmerij v 

možnostih njihovega razvoja. A. Cemič in J. Zajec (2011) ter Pistotnik (2017) na tem mestu 

pojasnijo, da je človeku ob rojstvu dana stopnja, do katere se sposobnosti lahko razvijejo. Z 

normalno rastjo, razvojem in gibalno dejavnostjo pa lahko le-te tudi presežemo. Glede na 
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razvitost gibalnih sposobnosti in stopnjo prirojenosti se kažejo razlike že v predšolskem 

obdobju, in sicer tudi med spoloma. Razlike so zelo majhne, kljub temu pa jih je moč 

zaslediti, saj nam raziskava avtorjev Malina idr. (2004) poda primer, da so deklice motorično 

učinkovitejše v koordinaciji gibanja rok in ravnotežju, dečki pa so uspešnejši pri koordinaciji 

gibanja celega telesa, moči in agilnosti. 

 

Razvitost gibalne in funkcionalne sposobnosti je v zadnjem času, zaradi manjše gibalne 

dejavnosti, vse slabše, saj imajo manj gibalno dejavni otroci nižjo raven razvitosti gibalnih 

sposobnosti (Planinšec, 2003). V študiji, ki so jo izvedli avtorji H. G. Williams idr. (2008), so 

na vzorcu 80 triletnih in 118 štiriletnih otrok ugotovili, da je večja količina gibanja pozitivno 

povezana z boljšim gibalnim znanjem otrok in pogostejšo vključenostjo v gibalno dejavnost. 

Avtorji Pišot idr. (2012) pa ugotavljajo, da je vse večji upad pri mlajših otrocih v 

učinkovitosti in skladnosti gibanja pri elementarnih gibanjih.  

 

Potek razvoja gibalnih sposobnosti je kontinuiran, poteka skozi daljše obdobje, kljub temu pa 

se nekatere sposobnosti razvijejo bolj intenzivno (koordinacija gibanja in hitrost) kot druge 

(ravnotežje, vzdržljivost, gibljivost in moč) (Malina idr., 2004), pri čemer pa se pojavijo tudi 

mirovanja in nazadovanja (Plevnik in Pišot, 2016a). Razvojne stopnje gibalnih sposobnosti so 

stopnja stabilnosti (sposobnosti razvite do te mere, da lahko otrok realizira naloge v stabilni 

situaciji – gibalno in situacijsko ravnotežje), lokomotorike (otrok lahko v procesu reševanja 

gibalne naloge doseže cilj ne glede na situacijo, kakovost procesa ni pomembna) in 

manipulacije (kakovostno doseganje cilja, hkrati pa je pomembna za kakovost izvedbe 

gibalne naloge) (Pišot in Jelovčan, 2006). Preskok v razvoju gibalnih sposobnosti ni mogoč, 

zato je postopnost izbranih vsebin nujno potrebna (Videmšek in Pišot, 2007).  

 

Z razvojem gibalnih sposobnosti in njihovo diferenciacijo je mogoča tudi izvedba 

najzahtevnejših sestavljenih gibanj (Pistotnik idr., 2002). Z naravnimi oblikami gibanja v 

največji meri vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti, ki so temelj izvajanja najpreprostejših 

gibanj (Pišot in Jelovčan, 2006) ter na širjenje gibalnega spomina, saj predstavljajo osnovo 

vsem nadaljnjim oblikam gibanja. V današnjem življenju so naravne oblike gibanja vse 

premalo izvajane, zato je po mnenju avtorjev Pistotnika idr. (2002) otrokom nujno potrebno 

omogočiti, da se z njimi seznanijo zelo zgodaj in da jih izvajajo čim pogosteje.  

 

Zelo učinkovit preventivni dejavnik pred poškodbami pri športu, kot tudi v vsakdanjem 

življenju, je zagotovo ustrezna razvitost gibalnih zmogljivosti (Muhič, 2003). Redno gibanje 

in športno udejstvovanje (ob telesnem razvoju) prispevata hkrati tudi na gibalni razvoj, še 

posebej pa na koordinacijo gibanja in ravnotežje (Galahue in Ozmun, 2002; Haywood in 

Getchell, 2001), kateri pa imata med gibalnimi sposobnosti odločilno vlogo pri realizaciji 

večine gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006; Videmšek in Pišot, 2007). Koordinacija 

gibanja in ravnotežje sta do petega leta starosti pomembna dejavnika, ki preprečujeta hitrejše 

usvajanje enostavnih, še posebej pa sestavljenih gibanj, zato moramo otrokom omogočiti 

izvajanje nalog, ki pospešujejo razvoj le-teh gibalnih sposobnosti (Marjanovič Umek, 2001).  
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2.3.1 Ravnotežje 

 

Ravnotežje nekateri avtorji (Pistotnik, 2017; Pistotnik idr., 2002; Pišot in Planinšec, 2005) 

opredelijo kot sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, s katerimi se ohranja 

ali vzpostavlja stabilen položaj telesa v prostoru. Pišot in M. Videmšek (2005) poudarita, da 

bolj kot je ravnotežje pri človeku razvito, manjše so amplitude korekcijskih gibov, zato se 

ravnotežje lažje ohranja. Sila, ki ruši in sila, ki vzpostavlja ravnotežje morata biti enaki, sicer 

se ravnotežje poruši v smer močnejše sile (Pistotnik, 2017). Ravnotežje delimo na statično 

(ohranjanje ravnotežnega položaja v mirovanju) in dinamično (ohranjanje ravnotežnega 

položaja v gibanju) ravnotežje. Sposobnost ohranjanja oz. vzpostavljanja ravnotežnega 

položaja pride bolj do izraza med gibanjem na zmanjšani podporni ploskvi (rolanje, hoja po 

vrvi, alpsko smučanje, športna gimnastika) (Dolenc, 2015), po zaključku rotacijskih gibanj, 

(zaradi motenj v vestibulativnem aparatu) in pri velikih ali hitrih spremembah telesnih 

položajev (sprememba smeri, zaustavitev gibanja) (Pistotnik idr., 2002).  

 

Informacije iz čutil, kot so vid (na stalnih točkah v prostoru zaznava velike odmike telesa od 

stabilnega položaja), sluh (sprejema zaznave iz okolja na podlagi odboja zvoka od predmetov) 

in ravnotežni organ v srednjem ušesu (oz. vestibularni aparat ohranja ravnotežni položaj 

telesa), služijo za oblikovanje kompenzacijskih programov in vzdrževanje ravnotežnega 

položaja (Videmšek in Jovan, 2002). V primeru, ko premiki niso sorazmerni, pa Pistotnik idr. 

(2002) opomnijo, da z odkloni telesa pride do rušenja ravnotežja. Pistotnik (2017) doda, da so 

pri vzdrževanju ravnotežnega položaja pomembni tudi taktilni receptorji (na delih kože, ki so 

v stiku s podporno ploskvijo zaznava spremembe pritiskov), center za ravnotežje (se nahaja v 

malih možganih, sprejema informacije iz naštetih sprejemnikov  in aktivira ustrezne reakcije 

glede na odklone telesa) in kinestetična čutila (zaznava spremembe v napetosti mišic, s čimer 

omogoča popravke odklonov težišča telesa). Pri ravnotežju so v okviru senzornega področja 

odgovorni čut za težnost, prostor in ravnotežje (Strel, Završnik, Pišot, Zurc in Kropej, 2005).  

 

Ravnotežje se prične razvijati zelo zgodaj, in sicer že devet tednov po oploditvi z razvijanjem  

vestibularnih jeder. Le-ta se razvijajo z gibanjem skozi nosečnost, dokončno pa se razvijejo v 

prvem tednu po rojstvu otroka (Kremžar in Petelin, 2001). V razvoju mlajših otrok se najprej 

razvije statično ravnotežje, saj otrok išče oporo v mirovanju (sedenje, opiranje na vse štiri, 

itd.) in šele nato dinamično ravnotežje, ko se otrok začne gibati po prostoru v različne smeri. 

Ravnotežje se dokončno razvije do 15. leta starosti (Cemič, 1997).  

 

Ravnotežje je v predšolskem obdobju še precej slabo razvito, zato je zelo pomembno to 

sposobnost pričeti razvijati zelo zgodaj (Videmšek in Jovan, 2002). A. Cemič in M. Videmšek 

(1991) kot primer naloge za razvoj dinamičnega ravnotežja navajata test hoje nazaj, saj se je 

ta test pokazal kot najtežji in najbolj subjektiven. V okviru statičnega ravnotežja pa avtorici 

navajata test prijema krpe s prsti nog in prehod skozi obroč. Vrtenje okoli svoje lastne osi in 

vaje ravnotežja so zelo pomembne v zgodnjem otroštvu. Med vrtenjem in skakanjem center 

za ravnotežje v notranjem ušesu prenaša impulze do možganskega debla ter naprej v velike in 

male možgane. Ta zapleten fiziološki proces, ki se razvija v zgodnjem obdobju, omogoča 

nevronom povezovanje v sinapse (Juriševič idr., 2010). Pistotnik (2017) doda, da na razvoj 
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ravnotežja vplivamo s ponavljanjem in otežitvijo vadbenih nalog z izključitvijo čutil (zaprte 

oči, ušesa) ter z motenjem ravnotežnega organa. A. Cemič in J. Zajec (2011) kot pomembnost 

v predšolskem obdobju opozorita tudi na padce, saj imajo pomembno vlogo pri razvoju 

ravnotežja. Pišot in Planinšec (2005) navajata, da imajo otroci višje osrednje težišče telesa kot 

odrasli, zato so bolj nagnjeni k padanju. Otroci imajo bolj razvit zgornji del telesa (trup) v 

primerjavi z nogami in rokami. Do šestega leta pa so razmerja telesa že podobna odraslemu, 

kar otroku nudi boljši občutek ravnotežja (Plevnik in Pišot, 2016a).  

 

Vzpostavljanje ravnotežnega organa je zelo pomembno v vsakdanjem življenju, saj je 

potrebno stalno, neprekinjeno in nezavedno ohranjati ravnotežje čez ves dan in to v različnih 

položajih (Sila, 2007). Določen ravnotežni položaj, kot je npr. vzdrževanje pokončne drže 

telesa, nam je povsem samoumeven, vendar pa je to le gibalni avtomatizem, ki se v človeku 

izoblikuje v prvih letih življenja (Pistotnik idr., 2002). Enoka (1994) pojasni, da je telesna 

drža nevromehanski odgovor na ohranjanje ravnotežja. Aktivnost hrbtnih mišic predstavlja 

preventivo pred izgubo ravnotežja (Enoka, 1994), zato je gibalna dejavnost zelo pomembna 

za otrokovo telesno držo in razvoj hrbtnih mišic ter hrbtenice. (Zurc, 2006).  

 

Vpliv utrujenosti na ravnotežje 

 

Na razvoj ravnotežja negativno vpliva tudi utrujenost telesa, ki pa je v bistvu neizogiben del 

vadbe (Pistotnik, 2017). Z utrujenostjo se poslabša stabilnost telesa in ravnotežje, zaradi česar 

lahko pride do padca in poškodb (Kvist, 2017). Po veliki utrujenosti nadaljevanje z vadbo 

zato ni priporočljivo.  

 

Ena izmed študij je obravnavala vpliv mišične utrujenosti tekačev na smučeh na dinamično 

ravnotežje. Dvanajstim smučarjem tekačem iz Michigana so izmerili dinamično ravnotežje 

pred in po visoko intenzivni vadbi na smučeh. Dinamično ravnotežje so merili s pomočjo časa 

in sicer v treh poskusih. Analiza podatkov je pokazala, da je utrujenost smučarjev tekačev 

vplivala na poslabšanje dinamičnega ravnotežja (Kallyamoorthy, Watts, Jensen in 

LaChapelle, 2009). Prav tako so v študiji, v kateri je sodelovalo 45 žensk, rezultati pokazali, 

da utrujenost spodnjih okončin vpliva na zmanjšano dinamično ravnotežje v vseh smereh 

(Mehtar, Letafaktar in Hadadnezhad, 2016).  

 

Učinek utrujenosti kolka na statično ravnotežje pa so ugotavljali v Koreji, in sicer na vzorcu 

trinajstih študentov, starih od 20 do 29 let. Za utrujanje kolka so izvedli motorično nalogo 

dvig noge pri ležanju na boku. V eni minuti so morali 30-krat dvigniti nogo v treh ponovitvah. 

Pred izvedbo motorične naloge za utrujanje kolka in 10 sekund po utrujanju kolka so izvedli 

motorično nalogo za preverjanje statičnega ravnotežja, in sicer stojo na eni nogi s pokrčenim 

kolkom pod kotom 30° in pokrčenim kolenom pod kotom 45°. Rezultati utrujanja kolka so 

vplivali na zmanjšan čas stanja na eni nogi, prav tako tudi na večjo nestabilnost statičnega 

ravnotežja oz. več premikov telesa in lovljenja ravnotežja pri stanju na eni nogi (Hwang idr., 

2016).  
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Motorično procesiranje zahteva dodatno pozornost, zaradi zmanjšane mišične zmogljivosti 

utrujene mišice. Ravno tako potrebuje senzorno procesiranje dodatno pozornost zaradi slabše 

propriocepcije po utrujanju. Ohranjanje statičnega in dinamičnega ravnotežja zahtevata 

določeno pozornost, zato lahko na zmanjšanje pozornosti vpliva utrujenost ene ali večjega 

števila mišic (Vuillerme, Forestier in Nougier, 2002, v Weber, 2014). 

 

2.3.2 Koordinacija gibanja 

 

Koordinacija gibanja je pri motoriki živih bitij najbolj značilna za človeško vrsto (Videmšek 

in Pišot, 2007), saj, kot opozori Sila (2007), se človek po sposobnosti koordinacije gibanja 

najbolj razlikuje od drugih živih bitij. Količnik prirojenosti je precej visok, saj se pri 

koordinaciji gibanja njegova vrednost giba okoli 80 %, pri čemer pa je njena izraznost močno 

odvisna od delovanja centralno – živčnega sistema (Pistotnik idr., 2002; Videmšek in Jovan, 

2002). Tudi Strel idr. (2005) poudarijo, da koordinacija gibanja zahteva psihološki napor ter 

izmed vseh motoričnih sposobnosti največ intelektualnega funkcioniranja (Pišot, 2000), saj je 

bolj kot katerakoli druga odvisna od osrednjega živčnega sistema (Pistotnik, 2003). Podobne 

vendar statistično pomembne povezave med motoričnimi in intelektualnimi sposobnostmi 

ugotavljata tudi avtorja Pišot in Planinšec (2005), saj poleg hitrega in kvalitetnega delovanja 

živčevja dajeta precej večji pomen kognitivnim aktivnostim pri izvajanju kompleksnih 

motoričnih nalog (to so neznana in netipična gibanja, za kar je potrebno ves čas izvajanja 

gibanja formirati motorični program s pomočjo gibalnih izkušenj, vizualno-prostorskega 

procesiranja, hitrosti prenašanja informacij). 

 

Nekateri avtorji (Pistotnik, 2017; Pistotnik idr., 2002; Pišot in Planinšec, 2005) koordinacijo 

gibanja pojmujejo kot sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja kompleksnih gibalnih 

nalog, ki se kaže v učinkoviti uskladitvi časovnih in prostorskih elementov gibanja, pri čemer  

Pistotnik (2017) poudari, da morata v telesu potekati dva procesa, in sicer načrtovanje in 

uresničevanje gibalnega programa. Koordinacija gibanja sodi med najkompleksnejše 

motorične sposobnosti, saj ima kar šest pojavnih oblik, to so gibalna inteligentnost, 

sposobnost gibalnega učenja, sposobnost uskladitve gibanja spodnjih okončin, sposobnost 

časovne uskladitve gibov, sposobnost za ritme in sposobnost izkoriščanja gibalnega spomina 

(Pistotnik, 2017; Pistotnik idr., 2002; Videmšek in Jovan, 2002). Ušaj (2003) poudari, da je 

koordinacija gibanja kljub njeni kompleksnosti precej neobčutljiva na različne motnje 

(gledalci, trenerji, trema, itd.).  

 

Brez zadostne ravni gibljivosti, moči, hitrosti, ravnotežja in preciznosti, koordinacija gibanja 

ne bi bila možna, saj je pogojena z vsemi ostalimi motoričnimi sposobnostmi (Dolenc, 2015), 

zato so jo nekateri avtorji (Sila, 2007; Videmšek in Jovan, 2002; Videmšek idr. 2003) 

poimenovali kar gibalna inteligentnost. A. Cemič (1997) povezuje koordinacijo gibanja z 

gibljivostjo, saj je ta odvisna od medmišične in znotrajmišične koordinacije; z močjo, ker je 

odvisna od ustrezne in pravilne vzdraženosti mišic; s hitrostjo, kjer gre za usklajenost izvedbe 

zaporednih gibov in ravnotežjem, ki določa natančnost izvedbe korekcijskih gibov. Pistotnik 

(2003) opozori, da je za natančno doziranje sile gibov odvisna preciznost, zato tudi njene 

odvisnosti ne moremo zanemariti. Opozoriti pa je potrebno tudi na dejstvo, da se preciznost in 
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hitrost v predšolskem obdobju reprezentirata v koordinaciji, zato ju načrtno ni potrebno 

razvijati (Cemič, 1997; Pistotnik, 2017). 

 

Razvoj koordinacije se prične že v fetalnem obdobju, saj plod že pridobiva prve gibalne 

izkušnje, do 6. leta starosti pa je le-ta zelo intenziven (Pistotnik, 2017). V tem obdobju so 

otroci najbolj dojemljivi za sprejem gibalnih informacij in njihovo združitev v gibalne 

strukture. Razvoj koordinacije je do 11. leta še dokaj strm, nato v obdobju pubertete, zaradi 

hitre rasti skeleta, malo upade in nato doseže vrhunec pri 20. letu starosti (Videmšek in Jovan, 

2002). Pistotnik (2017) doda, da  omenjeno velja le do 35. leta starosti, ko začne koordinacija 

počasi upadati oz. je njeno ohranjanje odvisno od gibalne dejavnosti posameznika. 

 

V športu se koordinacija gibanja najbolj pokaže v tistih disciplinah, ki vsebujejo zapletena 

gibanja (gimnastika, akrobatika), nepredvidljivosti (športne igre) in velik napor (šprint) (Ušaj, 

2003). Tudi pri izvedbi na videz enostavnih nalog je raven razvitosti koordinacije gibanja 

odločujoča za izvedbo same naloge. Pišot in Jelovčan (2006) navajata primer skoka v daljino, 

kjer imajo pomemben vpliv predhodne izkušnje, prilagoditev otroka dani situaciji, skladnost 

gibanja rok in nog – odriv, uravnotežen položaj in eksplozivna moč skeletnih mišic. Dolžina 

skoka je rezultat oz. seštevek vsega omenjenega. Pistotnik idr. (2002) še dodajo, da 

koordinacijsko zahtevnih gibanj brez dobrega kinestetičnega občutka ni mogoče izpeljati.  

 

Dobro koordinirano gibanje mora biti izvedeno pravočasno, natančno, racionalno, izvirno in 

zanesljivo, saj je pri dobri koordinaciji gibanja dejavnost omejena le na tiste mišične skupine, 

ki omogočajo sproščeno in tekoče gibanje (Pistotnik, 2017). Berčič, Sila, Tušak in A. Semolič 

(2001) zapišejo, da se dobro koordinirana oseba manj utrudi, saj svoje gibanje sprotno 

prilagaja različnim zahtevam, se giba zanesljivo, ob ponovitvah pa je gibanje brez sprememb. 

V nasprotju z omenjenim pa, kot zapiše A. Cemič (1997), je otrok, ki ima slabo razvito 

koordinacijo, nespreten, se slabo znajde, išče pomoč, počasi usvaja nova gibanja.  

 

Osnovna metoda za izboljšanje koordinacije je metoda ponavljanja, vendar le-to ne sme 

postati avtomatizirano, ampak z zapletenostjo in spreminjanjem motorične naloge (različni 

štartni položaji, spremembe okolja, terena, oblačil, k naučenim oblikam dodajamo nenaučene, 

spremenljiva hitrost gibanja, itd.) (Ušaj, 2003). O tem nam dokazuje tudi raziskava V. Gianini 

(2012), ki je ugotovila, da koordinacijo gibanja v predšolskem obdobju razvijamo z 

nadgradnjo prejšnje gibalne dejavnosti, in sicer v okviru učinkovitih metod dela, kot so 

metoda igre, postaje in poligona. Pišot in Planinšec (2005) sta na podlagi analize motoričnih 

testov pri 5-letnih otrocih ugotovila, da ima koordinacija gibanja najpomembnejši vpliv na 

motorično učinkovitost v celoti in da je povezana z vsemi drugimi gibalnimi sposobnosti. 

 

Vpliv utrujenosti na koordinacijo gibanja 

 

Usklajeno krčenje in sproščanje mišičnih skupin poteka hoteno in avtomatsko na centralnem 

(možgani in hrbtenjača – v katerih potekajo proženje, sinteza, analiza, nadzor in uravnavanje) 

in perifernem (senzorično in motorično živčevje ki predstavlja komunikacijo med organi in 

centralnim živčnim sistemom) delu centralnega živčnega sistema. Utrujenost le-teh pa 
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predstavlja pomemben omejitveni dejavnik, ki poslabša koordinacijo. Centralna utrujenost 

povzroči poslabšanje povezav med različnimi centri in podatki, medtem ko periferna 

utrujenost zmanjša odzivnost mišic na dražljaje. Posledično prihaja do razlik med dejanskim 

učinkom ter učinkom dražljajev, ki ga ima organizem v spominu (Ušaj, 2003).    

 

O vplivu utrujenosti na koordinacijo gibanja je bilo izvedenih kar nekaj tujih raziskav na 

tujem, v Sloveniji pa je tega zelo malo. Dorel idr. (2009, v Dereani, 2010) so pri cestnih 

kolesarjih, kot posledico utrujenosti, opazovali spremembo koordinacije in tehnike 

pedaliranja. Aktivnosti mišic gluteus maksimus in biceps femoris sta se po izvedbi pedaliranja 

značilno povečali, kar je bilo v skladu s povečanjem sile na pedala kolesa. Zaradi utrujenosti 

so namesto utrujenih mišic iztegovalk kolena, mišice iztegovalke kolka prevzele glavno vlogo 

pri produkciji sile na pedala.  

 

Cote (2002, v Dereani, 2010) pa je podobno ugotovil pri merjencih, ki so žagali z žago. Pri 

žaganju z žago v samem gibanju žage ni bilo zaznati razlik, kljub temu, da je bila zmanjšana 

amplituda gibanja in manjša sila v komolcu pri merjencih. Merjenci so to kompenzirali z 

gibanje v zapestju in rami ter gibanje trupa čeprav so sila, frekvenca in amplituda gibanja 

žage ostali nespremenjeni. Zaradi utrujenosti so z gibanjem v zapestju, rami in trupu 

kompenzirali z zmanjšanim gibanjem v komolcu.  
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2.4 Funkcionalna sposobnost – vzdržljivost 

 

Funkcionalna sposobnost človeka, da opravlja neko dejavnost dlje časa, ne da bi jo moral 

zaradi utrujenosti prekinjati ali zmanjšati njeno intenzivnost, imenujemo vzdržljivost (Cemič, 

1997; Pistotnik, 2017; Škof, 2007). M. Videmšek idr. (2003) ter M. Videmšek in N. Jovan 

(2002) zapišejo, da se telo bori proti utrujenosti ravno s sposobnostjo vzdržljivosti, saj 

zmanjša stanje utrujenosti med dolgotrajnim naporom. Jedrnato definicijo vzdržljivosti zapiše 

Škof (2010): »vzdržljivost je odpornost proti utrujenosti« (str. 33).  

 

Vzdržljivost glede na energijski oz. fiziološko-biokemijski vidik Škof (2007) loči na aerobno 

(srčno-žilno) in anaerobno (mišično) vzdržljivost. Srčno-žilna oz. aerobna vzdržljivost je 

sposobnost vzdrževanja dolgotrajnih naporov oz. cikličnih obremenitev z nizko ali srednjo 

intenzivnostjo (plavanje, smučarski tek) ter sposobnost celotnega organizma, torej velikih 

mišičnih skupin. Mišična vzdržljivost pa določa vzdrževanje visoko intenzivnih dinamičnih 

(sprint), statičnih (gimnastični elementi) in kombiniranih (slalom) obremenitev in zajema 

posamezne mišice ali mišične skupine. Mišični vzdržljivosti pogosto pravimo anaerobna 

vzdržljivost, saj je, kot pojasni Škof (2010), tesno povezana s produktom velike mišične sile, 

ki povzroča hitre gibalne enote z anaerobno presnovo brez prisotnosti kisika in pogosto ne 

traja več kot eno ali dve minuti. A. Cemič in J. Gregorc (2011) glede na topološki vidik 

vzdržljivost ločujeta na lokalno (aktivna 1/3 mišične mase), regionalno (aktivna 1/3 do 2/3 

mišične mase) in globalno (aktivni več kot 2/3 mišične mase) vzdržljivost, glede na vidik 

načrtovanja vadbe pa M. Bravničar Lasan (1996) loči na splošno (temelj večine športnih 

panog) in specialno (točno določena vsebina, pogosto vezana rehabilitacijo) vzdržljivost. 

 

V okviru gibalne dejavnosti o vzdržljivosti govorimo takrat, ko je telo izpostavljeno 

dolgotrajnemu naporu več kot 10 minut. Intenzivnost mora biti nizka ali srednja, da so dihala 

in obtočila še sposobna sproti dovajati hranilne snovi in kisik v mišičje ter odvajati odpadle 

produkte presnove (Sila, 2007). Gibalne dejavnosti, s katerimi vplivamo na aerobne 

sposobnosti, so plavanje, rolanje, kolesarjenje, tek, veslanje; prav tako z zmerno 

obremenitvijo tudi smučanje, košarka, nogomet, tenis, ples, jahanje itd. Večji delež mišičevja, 

kot je vključen v vadbi, pomembnejša je vloga srčno-žilnega in dihalnega sistema (Škof, 

2007).  

 

Vzdržljivost je odvisna od funkcionalnih sposobnosti organizma (učinkovitost presnovnih 

procesov, v katerih nastaja energija za gibanje in hitrost odpravljanja stranskih produktov 

presnovne), od učinkovitosti tehnike gibanja (ekonomičnosti trošenja energije) in od 

morfoloških dejavnikov (telesna masa s sestavo telesa in telesna višina) (Škof, 2007). Kot 

pomemben dejavnik, ki vpliva na stopnjo vzdržljivosti, Ušaj (2003) navaja okolje, in sicer 

nadmorsko višino, temperaturo in onesnaženost zraka. Nadmorska višina določa pritisk kisika 

v krvi, ki se z višanjem nadmorske višine zmanjšuje. Do obremenjenih mišic kri lahko tako 

pošlje manjšo količino kisika, kar posledično vpliva na zmanjšanje dolgotrajne vzdržljivosti. 

Drugi dejavnik okolja je optimalna temperatura okolja, katera se giblje med –10 in +18 °C. 

Povišana temperatura pomeni nevarnost pregrevanja organizma, znižana pa lahko povzroči 

ozebline na izpostavljenih delih telesa (nos, ušesa, prsti) (prav tam). 
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Prav tako kot koordinacija gibanja je tudi vzdržljivost odvisna od razvitosti drugih motoričnih 

sposobnosti, poleg tega pa je pogojena tudi s psihološkimi dejavniki, kot je motiviranost za 

dolgotrajno izvajanje gibalne dejavnosti (Dolenc, 2015). Tudi Škof (2007) kot 

najpomembnejšo dimenzijo v okviru vzdržljivosti navaja motivacijo, saj je vzdržljivostna 

vadba povezana z manj prijetnimi občutki, kot je tudi bolečina, zato je za vztrajanje v 

nelagodju potrebno veliko volje, odločnosti, motivacije in tudi poguma. Van Aaken (1993, v 

Rajtmajer, 2003) navaja zanimivo ugotovitev, in sicer od 3- do 4-letni otroci pretečejo v 

dnevni igri do kar 6 kilometrov, od 5- do 6-letni pa do 10 kilometrov na dan. 

 

Mišice so sestavljene iz počasnih (dolgoprogaši) in hitrih (šprinterji) vlaken (Škof, 2007), zato 

mišice bolj vzdržljivih športnikov vsebujejo večji delež počasnih vlaken, ki so obdane z 

bogatejšo mrežo kapilar kot pa hitra vlakna (Ušaj, 2003). Pri predšolskih otrocih pa se 

mišična vlakna še ne ločujejo na počasna in hitra, torej vzdržljivostna in šprinterska, ampak 

imajo razvita le počasna mišična vlakna, zato imajo dobro splošno aerobno vzdržljivost 

(Rajtmajer, 1997). Večkrat pravimo, da so otroci aerobni tipi, saj obremenitve, celo tudi 

intenzivne, rešujejo na aerobni način (Škof, 2007) 

 

Z vzdržljivostjo pri otroku spodbujamo vztrajnost, nepopustljivost, doseganje ciljev idr., zato 

je pravočasno (že v predšolskem obdobju) razvijanje te sposobnosti izrednega pomena. Izmed 

vseh gibalnih sposobnosti ima vzdržljivost največji vpliv na zdravje človeka ter vitalnost in 

kakovost njegovega življenja.  Slabo vzdržljiva oseba se hitreje utrudi, potrebuje daljši odmor 

po obremenitvi, težje prenaša vsakdanje napore. Kljub vse pomembnejšemu poudarku o 

pomenu gibanja na človekov organizem je ravno vzdržljivost tista sposobnost, ki že trideset 

let vztrajno pada (Škof, 2007).   

 

Eden izmed pokazateljev slabe splošne vzdržljivosti otrok v zadnjem času je tudi veliko 

obolenje dihal (Videmšek in Jovan, 2002). Rajtmajer (2003) zapiše, da so bolezni dihal celo 

na prvem mestu med obolenji predšolskih otrok. Otrok je namreč v vzdržljivostni vadbi ob 

takšnih in drugačnih tekalnih igrah, kot zapiše Dolenc (2015), izpostavljen izboljšanju 

kondicije in termoregulaciji, kar vpliva na dobro delovanje dihalnega in srčno-žilnega 

sistema, torej posledično na zdravje otrok. V okviru gibalne dejavnosti za otroke se moramo 

osrediniti na razvijanje dinamične, globalne, splošne in aerobne vzdržljivosti, ki otrokom 

omogoča izboljšanje kondicije in s tem odpornost organizma (Videmšek in Pišot, 2007). Da 

ima vadba vzdržljivosti raznovrstne učinke pa nam dokazuje študija Obert, Mandigout, Vinet 

in Courteix (2001, v Škof, 2007), saj tekaški vadbeni program, ki je potekal 3-krat tedensko in 

sicer 13 tednov z intervalnimi in neprekinjenimi teki, ni vplival le na večjo aerobno 

sposobnost, ampak tudi na anaerbone funkcije, in sicer na boljšo mišično moč.  

 

V okviru razvijanja vzdržljivosti pri odraslih poznamo neprekinjeno metodo (dolgotrajen 

neprekinjen napor), intervalno metodo (izmenjevanje vadbe in napora) in fartlek (prilagajanje 

vadbe naravnim okoliščinam in individualnim zmožnostim človeka). Neprekinjena in 

intervalna metoda za predšolskega otroka nista primerni, saj za predšolske otroke neprekinjen 

dolgotrajen tek ni mogoč. Fartlek pa je, kot je v svoji raziskavi ugotovila A. Humar (2013), v 

predšolskem obdobju primerna metoda za razvijanje vzdržljivosti v okviru metode igre.  
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2.4.1 Metoda igre  

 

Pomemben dejavnik motorične in zdravstvene vzgoje otrok je zagotovo vzdržljivostna vadba. 

Že igra sama po sebi je vzdržljivostna vadba, saj otrok v igri neprestano teče, leze, se plazi, 

skače, hoje običajno skorajda niti ni zaznati. Z manjšimi vmesnimi prekinitvami so otroci 

sposobni to početi ves dan. S tem dosegajo vsakodnevne aerobne obremenitve (Rajtamajer, 

1997; Zupančič, 2002). Na tem mestu se postavlja vprašanje, zakaj je razvijanje in preverjanje 

vzdržljivosti v današnjim vrtcih še vedno sporno. Vzgojitelji po večini poznajo le splošne 

metode za preverjanje in razvijanje vzdržljivosti, kot so npr. kros in tekanje v krogu, vendar 

pa so le-te za predšolske otroke povečini neprimerne (Gregorc in Cemič, 2014). Ravno tako 

klasične metode dela, kot so demonstracija, pogovor, poučevanje, itd. v predšolskem obdobju 

niso primerne, saj vzgojitelju ne omogočajo nevsiljivo in strokovno vodenje procesa (Gregorc 

in Cemič, 2013). J. Gregorc in A. Cemič (2014) poudarita, da se otroci  niso sposobni 

prilagoditi metodam, ki jih uporabljamo za odrasle ljudi.  

 

Kot odgovor na to in hkrati kot najustreznejši način za preverjanje in razvijanje vzdržljivosti 

pri predšolskih otrocih J. Gregorc in A. Cemič (2014) ponujata koncept igra-gibanje-razvoj z 

metodo igre. Avtorici pojasnita, da je metoda igre po konceptu igra-gibanje-razvoj v nasprotju 

s klasičnimi metodami za odrasle, saj je problemsko zastavljena in temelji na dejstvu, da se 

otrok raje ukvarja s stvarmi, ki si jih izbere sam. Z  metodo igre lahko razvijamo katerokoli 

motorično sposobnost (Gregorc in Cemič, 2014), poleg tega pa po besedah avtoric J. Gregorc 

in A. Cemič (2013) koncept igra-gibanje-razvoj »…izhaja iz otrokovega razvoja, upošteva vsa 

načela in globalne cilje kurikuluma za vrtce, temelji na učenju pred poučevanjem in na 

vključevanju otrok v dogajanje…« (str. 124).  

 

O medsebojni povezanosti razvoja in igre nam pojasnita M. Videmšek in Pišot (2007), ki 

zapišeta, da se otrok igra, zato ker se razvija in otrok se razvija, zato ker se igra. Element in 

pobuda vsake igre pa je gibanje (Gregorc in Cemič, 2013), saj kot doda Žibert (2012), igra 

brez gibanja skoraj ne obstaja. Otrok namreč skozi igro in gibanjem raziskuje realnost, 

spoznava samega sebe in svoje telo, ga raziskuje in ga postopoma osvaja in se s tem razvija 

(Završnik in Pišot, 2005). O neločljivi povezanosti gibanja in igre, igre in razvoja ter igre, 

gibanja in razvoja nam priča zapisano avtoric J. Gregorc in A. Cemič (2013): »Otrok se uči 

skozi igro. Vsaka otrokova igra vsebuje gibanje. Vsak gib pa je učenje« (str. 125). A. Cemič 

(2004) tako v središče koncepta postavlja ravno igro, ki predstavlja temelj za učenje v vseh 

obdobjih življenja (predšolsko, šolsko, dijaško, študentsko in odraslo obdobje). 

 

Različni avtorji igro različno opredeljujejo, večini avtorjev pa so skupna dejstva, da je igra 

najbolj primarna otrokova potreba (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). Je brezmejna 

(Bahovec idr. 1999), zahteva aktivno udeležbo (Nemec in Kranjc, 2011; Videmšek in 

Visinski, 2001), je notranje motivirana (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) in kot 

ugotavljajo avtorji (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001; Videmšek in Pišot, 2007) igra 

zagotavlja celostnost med otrokovim gibalnim, čustvenim, spoznavnim in socialnim razvojem 

in kot zapiše Laeng (1990, v Pišot in Jelovčan, 2006): »…pomen igre presega možnosti 

ubeseditve« (str. 40).  
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Igra se pri otroku dogaja spontano (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008), v vzgojitelju 

pa na zavestni ravni in zahteva sprotno spreminjanje, vrednotenje in opazovanje za dosego 

postavljenega cilja (Cemič, 2006). Pomembne zapise o svobodi gibanja najdemo že leta 1961, 

ko Trdina v svoji knjigi Telesna vzgoja predšolskega otroka zapiše, da je vodenje gibalnih 

dejavnosti pri predšolskih otrocih nekaj najtežjega, saj je potrebno najti sorazmerje med 

otrokovim svobodnim gibanjem na eni strani in upoštevanjem vzgojitelja kot vodje na drugi 

strani. Vzgojitelj kot lik otrokom pušča možnost izbire, participacije, različne zaključke 

(Gregorc in Cemič, 2013) in kot zapišeta M. Videmšek in N. Jovan (2002) otroka vodi k 

iskanju lastnih poti pri reševanju različnih gibalnih problemov. Hkrati vzgojitelj še vedno vodi 

igro na strokovni ravni, za kar pa mora tudi poznati vse elemente igre ter jih povezati s 

področji, načeli in cilji (Gregorc in Cemič, 2013). Vzgojitelj na aktiven način v igri sodeluje, 

otrokom pripoveduje, določa pravila, vodi igro, obenem pa v vpliva na varnost, obremenitev, 

postopnost in čas igre (Kopač, 2011). E. D. Bahovec in Kodelja (1996) poudarita, da takšni 

otroci, ki jih vzgojitelji spodbujajo, vztrajajo pri dejavnosti dlje časa. 

 

V okviru načrtovanja je potrebno prisluhniti otroku, njegovemu razvoju in značilnostim 

(Cemič, 2006) in kot poudarita Pišot in G. Jelovčan (2006) izbiramo igro glede na cilje v 

smeri od otroka k igri, zato lahko s pomočjo opazovanja načrtujemo igro v skladu z 

otrokovimi lastnostmi igre (Cemič, 2006). Omenjeno pa je vse prej kot enostavno. Odnos 

vzgojitelja do otroka se v vlogi igre spremeni v vlogo soigralca, kateri pa zasede to vlogo le v 

odnosu do otroka, vloga vzgojitelja kot vodje pa ostaja enaka (Cemič, 2006). Takšna igra je 

manj strukturirana, od vzgojitelja pa zahteva več sprotnega prilagajanja, znanja, spremljanja, 

načrtovanja in analiziranja (Cemič, 2004) ter poznavanja teorije športne vzgoje, pedagoškega 

dela, zakonitosti motoričnega razvoja in psihomotoričnega učenja (Pišot in Jelovčan, 2006; 

Videmšek idr., 2001).  

 

Metoda igre vzgojitelju služi kot najboljše sredstvo s katerim si postavi določene cilje, otroku 

pa deluje kot spodbuda, ki ga usmerja v sodelovanje in ga aktivno vključuje v igro. 

Problemsko zastavljene gibalne naloge, kjer otrok sam poskuša priti do rešitve delujejo 

nevsiljivo, saj zagotavljajo zadovoljevanje otrokovih potreb, hkrati pa vsebinske značilnosti 

išče v razvojnih posebnostih otroka. Vzgojitelj, v želji po doseganju otrokovega cilja, izbere 

tako vsebino – igro, ki bo pri otroku spodbudila gibalno dejavnost, pri kateri bo otrok 

zadovoljeval svoje potrebe, hkrati pa dosegal vzgojiteljev cilj (Pišot in Jelovčan, 2006). Cilj 

otroka v igri je pogasiti požar, vzgojiteljev cilj pa preplezati letvenik, preteči čim večjo 

razdaljo itd. (Gregorc in Cemič, 2014). Pri omogočanju takšne igre mora vzgojitelj cilj dobro 

poznati, saj lahko le na ta način omogoči, da bo otrok skozi ustvarjalno igro razvil sposobnosti 

in prišel do zastavljenega cilja (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Metoda igre je najučinkovitejša metoda dela s predšolskimi otroki na področju gibanja 

(Cemič in J. Zajec, 2010, v Kopač, 2011), saj gre za interakcijo med vsemi področji 

dejavnosti upoštevajoč razvojno-zdravstvenih, razvedrilno-sprostitvenih in vzgojno-

izobraževalnih ciljev kot neločljivost (Cemič, 2004). Pišot in G. Jelovčan (2006) metodo igre 

opredeljujeta kot velik motivator za delo, otroci sicer počasneje obvladajo določene elemente, 

vendar pa so v različnih situacijah iznajdljivejši. Intenzivnost in hitrost vadbe si bo otrok 
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skozi igro določal sam, hkrati pa na učinkovit in naraven način reševal nalogo (Gregorc in 

Cemič, 2013). 

 

Eno izmed pomembnih sestavin v metodi igre pa je pravilo. Otroci so si med seboj različni, 

zato mora biti pravilo enostavno in takšno, da ga lahko upoštevajo in mu sledijo prav vsi 

vključeni v igro (Cemič in Zajec, 2010, v Kopač, 2011). Otrok bo z upoštevanjem takšnega 

pravila ponavljal cilj vadbe in vključil le tiste mišice, ki so za določeno nalogo potrebne 

(Gregorc in Cemič, 2014), zato M. Videmšek in Pišot (2007) poudarita, da naj otrok določeno 

nalogo izvede čim večkrat. Pravilno zasnovana pravila igre vodijo otroke k rešitvi problema 

ter v ponavljajoče teke.  

 

Eden izmed zelo pomembnih elementov metode igre je priprava okolja, ki od vzgojitelja 

zahteva dobro premišljenost. Wexler (2004, v Gregorc in Cemič, 2014) navaja «Bolj kot je 

učno okolje premišljeno, večja je svoboda otrok« (str. 16). Dobro pripravljeno okolje od 

vzgojitelja zahteva predhodno načrtovanje, prilagoditev športnih pripomočkov, rekvizitov in 

pomagal ter skladnost z izbrano temo. Le tako zastavljeno okolje otroka usmerja v točno 

določene rešitve problemov, obenem pa jim dopušča ustvarjalnost (Gregorc in Cemič, 2013). 
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2.5 Merjenje gibalnih sposobnosti otrok 

 

A. Cemič in J. Zajec (2011) poudarita, da lahko s pravočasnim odkrivanjem retardacijskih in 

akceleracijskih razvojnih pojavov povečujemo možnosti optimalnega razvoja, saj lahko 

ugotovimo tudi motorični prostor otrok, povezanost različnih vidikov razvoja z motoriko 

otroka ter na podlagi izmerjenih gibalnih sposobnosti lažje načrtujemo gibalne dejavnosti. Pri 

merjenju je potrebno upoštevati, kot navede A. Cemič (1993), tudi specifičnosti razvojnega 

obdobja, kar otežuje primarne merilne instrumente.  

 

Ugotavljanje gibalnih zmožnosti, usmerjeno na meritve učinkov vadbe, kot so povečanje 

vzdržljivosti, moči, gibljivosti itd. je bilo značilno za preteklost. Dandanes pa se je, kot 

poudarijo T. Volmut idr. (2010), zaradi vse novejših spoznanj o koristnih učinkih gibanja za 

otroke in odrasle, pojavila porast zanesljivih metod za ugotavljanje učinkov različnih gibalnih 

dejavnosti. Zaradi skritih razsežnosti je gibalne sposobnosti potrebno meriti le preko 

dosežkov v določenih gibalnih nalogah (Strel, 1996b) in ocenjevati z merskimi statističnimi 

postopki (Strel, 2007). Motorični test je standardiziran metrični postopek merjenja gibalnih 

sposobnosti, katerega rezultati prikazujejo gibalno vedenje v omejenem času in so 

kvantitativne narave  (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

Metode spremljanja in merjenja gibalnih dejavnosti nam omogočajo pridobivanje ocen o 

trajanju, količini in intenzivnosti gibalne dejavnosti. Med najpogostejše metode za 

ugotavljanje otrokove gibalne dejavnosti spadajo dnevniki in vprašalniki, katere uvrščamo 

med samoocenjevalne oz. subjektivne metode merjenja. Na drugi strani pa med objektivne 

metode uvrščamo merjenje srčne frekvence, merjenje z merilnikom pospeška, merjenje z 

merilnikom korakov, metoda dvojnega označevanja urina, merilnik srčnega utripa in merjenje 

z direktnim opazovanjem gibalne dejavnosti, katera spada med najpogostejše objektivne 

metode merjenja (Volmut idr., 2010). 

 

V okviru opazovanja in merjenja gibalnih dejavnosti pri mlajših otrocih je zaradi njihove 

narave gibanja priporočljivo direktno opazovanje gibalne dejavnosti. Prednost direktnega 

opazovanja je v tem, da lahko opazujemo otroka v njegovem naravnem okolju, kar je 

velikokrat ključno za visoko veljavnost raziskovanja (Trost, idr., 2003, v Volmut idr., 2010). 

Pri tej metodi gre za neposredno spremljanje posameznikov pri gibalni dejavnosti in istočasno 

beleženje podatkov, pri čemer je kot dopolnjevalna metoda zelo priporočljiva videokamera. 

Le-ta nam omogoča kasnejšo analizo podatkov in visoko objektivnost rezultatov. Velike 

skupine otrok niso priporočljive, saj z videokamero ne moremo zajeti velikega prostora, ki ga 

otroci potrebujejo za igro, prav tako pa je kasnejša analiza videoposnetkov lahko zelo 

zamudna (Volmut idr., 2010). Vogrinc (2008) pa opozori na dejstvo, da lahko prisotnost 

opazovalca vpliva na obnašanje merjenca, s čimer se lahko dobljeni podatki razlikuje od 

realnega gibalnega stanja otrok.   

 

Metodologija raziskovanja mora biti pri otrocih zasnovana tako, da čim manj ovira otroka pri 

izvajanju gibalno/športnih vsebin, zato je pomembno čim manjše poseganje v merjenje 

posameznika. Pri izbiri metode moramo upoštevati ali gre za individualno ali množinsko 
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spremljanje gibalne dejavnosti, saj večji kot je vzorec, bolj ekonomično mora biti merjenje 

(Volmut idr., 2010). Vsaka metoda za merjenje mora biti za uporabo in izvedbo čim bolj 

preprosta, natančna in ponovljiva, podatki le-te pa objektivni, veljavni in zanesljivi (Škof, 

2010) ter kot doda Strel (2007) tudi ekonomični in občutljivi. 

 

2.5.1 Problematika merjenja 

 

V okviru merjenja motoričnih sposobnosti pri mlajših otrocih težko natančno opredelimo 

gibalne sposobnosti. Eden izmed njih so zagotovo merilni postopki, saj primanjkujejo testne 

baterije za ugotavljanje razvitosti posameznih gibalnih sposobnosti. Na področju merjenja 

motoričnih sposobnosti predšolskih otrok se pojavljajo tudi druge problematike, kot so 

ponovitve motoričnih testov, ki sicer povečujejo zanesljivost merilnega postopka, vendar 

lahko utrujenost otrok negativno vpliva na rezultat testa. Ob večkratnem ponavljanju testa se 

pojavi zmanjšanje motivacije, še posebej če je naloga naporna in monotona. Pri testiranju 

predšolskih otrok lahko v isti časovni enoti zberemo bistveno manj podatkov v primerjavi z 

odraslimi ljudmi, zato je primerno zbirati teste, ki nam omogočijo čim večji vpogled v 

motorično stanje otrok. Na tem mestu pa je potrebno tudi poudariti, da bi bilo potrebno razviti 

nove teste za merjenje gibalnih sposobnosti pri predšolskih otrocih, že obstoječe, ki so 

neustrezni, pa ovreči. Ena izmed dejstev je pri merjenju pri otrocih ta, da pri izvajanju testov 

naredijo veliko število napak, ki se jim je skorajda nemogoče izogniti (Pišot in Planinšec, 

2005; Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Rajtmajer (1991) pri merjenju gibalnih sposobnosti predšolskih otrok omenja problem 

motivacije, saj se pri otrocih velikokrat dogaja, da zaradi takšnih ali drugačnih razlogov 

preprosto ne želijo sodelovati v nalogi ali pa izvajajo naloge pod svojo resnično zmožnostjo. 

Kot naslednji razlog Rajtmajer (1991) omenja problem začetka in konca naloge pri tistih 

nalogah, kjer se meri čas trajanja. Na startu otroci pogostokrat »zmrznejo« in začnejo teči šele 

nekaj sekund za tem, ko jim damo znak, pred ciljem pa se lahko zgodi, da se bo otrok ustavil, 

zmanjšal hitrost teka čez cilj ali celo skočil skozi cilj. Naloge veliko otrok ne opravlja z 

namenom »biti najhitrejši« ampak preprosto sestavljajo del njihove igre, pri kateri je važno, 

da sodelujejo in ne zmagajo. Kljub kakovostnim opravljenim merjenjem je potrebno dosežke 

zaradi omenjenih težav upoštevati z mero zadržanosti (Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

2.5.2 Testna baterija MOT 4–6 

 

V okviru osnovnošolskega udejstvovanja je na področju športne vzgoje najbolj razširjen test 

za merjenje gibalne učinkovitosti šoloobveznih otrok športnovzgojni karton. Raziskave 

avtorjev Gaschler in I. Heinecke (1990, v Žibert, 2012) po meritvah športnovzgojnega kartona 

kažejo, da je gibljivost otrok vse manjša, iz česar sledijo poškodbe, onemogočen je razvoj 

drugih motoričnih sposobnosti in poslabšana je kakovost kompleksnejših gibov. Tudi Matejek 

in Planinšec (2010) poudarita, da je v Sloveniji ena izmed najboljših testnih baterij 

športnovzgojni karton, ki pa za meritve na predšolski stopnji ni ustrezen.  
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Testna baterija, primerna za testiranja predšolskih otrok, ki omogoča spremljanje razvoja 

motorike 4–6 letnih otrok, je Test MOT 4–6, ki sta ga v Nemčiji leta 1981 strukturirala 

avtorja Renata Zimmer in Meinhart Volkamer na nemški populaciji otrok (Cemič, 1993). 

Sestavljen je iz ene naloge za ogrevanje, ki se ne ocenjuje, ter 17 ocenjevalnih gibalnih nalog, 

ki pokrivajo sedem motoričnih sposobnosti (splošne telesne spretnosti, finomotorične 

spretnosti, ravnotežje, hitrost in natančnost gibanja, odrivno moč, koordinacijske sposobnosti 

in hitrost reakcije) (Ruploh in Keßel, 2015). Po študiji Nestlera in Castella (2003, v Ruploh in 

Keßel, 2015) se test MOT 4–6 uporablja v 27,9 % reprezentativnih nemških centrov za 

izobraževalno svetovanje. Od 92-tih psihiatričnih bolnišnicah za otroke in mladostnike v 

Nemčiji pa približno tretjina institucij za diagnostiko motoričnih sposobnosti (Bolte, Adam-

Schwebe, Englert in Poustka, 2000).   

 

V Sloveniji je bil test MOT 4–6 standardiziran za 5,5 let stare otroke, ko je A. Cemič (1993) 

na vzorcu 190-tih 5,5-letnih otrok preverjala test MOT 4–6 za slovensko populacijo otrok in 

ugotovila ustreznost testa. Vsaka naloga omogoča pokritost več gibalnih sposobnosti, zato 

definiranje posameznih motoričnih nalog ni smiselno. Šele celota seštetih vseh točk nam poda 

rezultat motorične razvitosti otrok (Cemič, 1993).  

 

Študija avtorjev Bardid idr. (2016) je na vzorcu 638-tih belgijskih otrok, starih med 5 in 6 let, 

pokazala pozitivno povezavo med rezultati testov MOT 4–6 in KTK testom, katera sta bila 

izmerjena na isti populaciji otrok s od 5- do 10-minutno razliko med merjenji. Avtorji za bolj 

natančno opredelitev motoričnih sposobnosti pri otroku predlagajo kombinacijo obeh testov, 

saj oba pokažeta natančnejšo raven razvitosti motoričnih sposobnosti. Leta 2015 sta A. 

Nowak in Kruk – Lasocka, na vzorcu 450 poljskih otrok, starih med 4 in 5 let, preverjala 

ustreznost testa MOT 4–6 za poljske otroke. V raziskavi sta ugotovila, da je test primeren za 

preverjanje motoričnih sposobnosti predšolskih otrok in da je edini test za štiriletne otroke, ki 

je primeren za ugotavljanje retardacij na Poljskem. Ta starostna skupina je na Poljskem zaradi 

pomanjkanja objektivnih orodij zelo redko vključena v diagnostične postopke. V primerjavi z 

rezultati nemške raziskave avtorjev R. Zimmer in Volkamer sta A. Nowak in Kruk – Lasocka 

(2015) ugotovila, da so poljski otroci dosegli dve točki več v primerjavi z nemškimi otroki 

pred dobrimi 30 leti.  

 

Tudi pri testu MOT 4–6 se lahko pojavi problematika pri merjenju in ocenjevanju nalog. B. 

Ruploh in Keßel (2015) podajata primer pri določenih motoričnih nalogah, pri katerih se 

pojavljajo problemi in odstopanja, ter predlagata novo posodobljeno izdajo testa MOT 4–6, ki 

bo podala popolnejšo sliko motoričnih sposobnosti otroka. Pri primeru prijema krpe s prsti 

nog otrok dobi 0 točk, če v določenem času ne uspe dvigniti krpe. V raziskavi, ko pa so 

otrokom namenili več časa, je večina zdravnikov ugotovila, da jim je uspelo dvigniti krpo. 

Drug primer je bočno preskakovanje vrvi in štetje preskokov brez dotika v določenem času. 

Med preskakovanjem vrvi lahko otroci znatno zmanjšajo hitrost preskakovanja, ker imajo pač 

počasnejši tempo preskakovanja. Avtorja B. Ruploh in Keßel (2015) opozarjata, da načeloma 

hitrost preskakovanja ni nujna ampak je pomembna vzdržljivost otrok. R. Zimmer naj bi, po 

vsebinskem in psihometričnem pregledu, v skladu z avtorjema B. Ruploh in Keßel (2015) 

izdelala validacije testa MOT 4–6, katere pa ni zaslediti.   
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2.6 Gibalna dejavnost 

 

Gibanje, kot eno izmed človekovih potreb, je že od spočetja in skoraj do smrti zapisano v 

človeških genih (Ažman, 2002). Gibalna oz. telesna dejavnost pa je vsakršna dejavnost 

skeletnih mišic, rezultat katerega je poraba energije večja kot v mirovanju (Agita mundo – 

gibanje za zdravje, 2002). Starc in Sila (2007) dodajata, da gre v okviru gibalne dejavnosti za 

nenačrtovano in spontano gibanje mišic, pri čemer se porablja energija. Vsaka športna 

dejavnost je tudi gibalna, vendar vsaka gibalna dejavnost ni tudi športna (Zajec idr., 2010). 

Športna dejavnost je v bistvu podkategorija gibalne dejavnosti, ki je prostovoljna in ima 

določena pravila, ki vključenim v vadbo omogoča zadovoljstvo, zabavo in veselje, izboljšanje 

in ohranjanje telesnih zmogljivosti (Škof, 2010). Opredelitve, kaj je šport, različni 

strokovnjaki različno pojmujejo. Kristan (2000) šport opredeli kot prostočasno prostovoljno 

dejavnost, ki je lahko tekmovalnega ali netekmovalnega značaja, z namenom povečanja 

telesne zmogljivosti. Hosta (2004) pa šport pojmuje kot prostovoljno, k cilju naravnano 

telesno gibanje, z določenimi pravili v standardiziranih okoliščinah.  

 

Starc in Sila (2007) povzameta, da je športna dejavnost načrtovana in strukturirana s ciljem 

izboljšanja telesnih zmogljivosti, medtem ko je gibalna dejavnost vsakršno gibanje mišic s 

porabo energije. V ta sklop prištevamo tudi nestrukturirano prostočasno dejavnost, torej tudi 

gibanje med delom, doma in v prostem času (Zajec idr., 2010). Z gibalno dejavnostjo 

zadovoljujemo otrokovo potrebo po gibanju, kar je tudi njegova naravna potreba (Rauter, 

2004). Gibalna dejavnost je lahko individualna ali/in skupinska gibalna ali/in športna 

dejavnost (Završnik in Pišot, 2005).  

 

M. Mišigoj Durakovič (2003) pojasni, da imajo v otrokovem razvoju velik pomen tako 

organizirane kot neorganizirane gibalne dejavnosti. Organizirane gibalne dejavnosti potekajo 

po vnaprej določenih ciljih po ustaljenem urniku pod vodstvom izobraženega trenerja v 

okviru športnega društva ali kluba, medtem ko neorganizirane potekajo v prostem času 

otroka, pri čemer si otrok sam izbira čas in intenzivnost gibalne dejavnosti. Organizirane 

gibalne dejavnosti je večina otrok deležna le v vrtcu in šoli (Pišot, 1997). Dolenc idr. (2008) 

poudarijo, da naj bodo gibalne dejavnosti predvsem zabavne in zanimive, saj je v predšolskem 

obdobju na otroke potrebno vplivati motivacijsko.  

 

Sistematično ponavljanje gibalne dejavnosti s ciljem napredka pa imenujemo vadba (Škof, 

2007). Športna vadba predstavlja športno izpopolnjevanje, ki sistematično in načrtno učinkuje 

na telesno zmogljivost (Ušaj, 2003) in je temeljna organizirana oblika športne vzgoje v vrtcu. 

Škof (2007) poudari, da so za gibalni in celostni razvoj človeka zelo pomembne gibalne 

izkušnje, ki jih otrok pridobi v organizirani športni vadbi v predšolskem obdobju.  

 

Vadbena ura je načeloma sestavljena iz pripravljalnega dela, kateri vključuje uvodni del in 

gimnastične vaje, glavnega in sklepnega dela. Namen uvodnega dela je dvigniti otrokovo 

intenzivnost in krvni obtok ter otroke spodbuditi k vadbi. V okviru gimnastičnih vaj 

dosegamo lokalni vpliv na ustroj človeka in spodbujamo gibljivost otrok. V glavnem delu 

izvajamo že poznane ali nove vaje in gre predvsem v okviru osnovne motorike. Končni del je 
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namenjen umiritvi otrok in vrnitev telesa v normalno delovanje (Kosec in Mramor, 1991; 

Videmšek in Pišot, 2007; Videmšek in Visinski, 2001). Vadbena ura po metodi igre pa je 

sestavljena iz uvodnega, glavnega in zaključnega dela. Uvodni del predstavlja ogrevanje, a ne 

le v smislu ogretosti telesnih funkcij ampak tudi otrokove čustvene, miselne in socialne 

dejavnosti. Ogrevanja po metodi igre ne dosežemo z gimnastičnimi vajami ampak z 

elementarnimi igrami, s katerimi se otrok splošno ogreje (Cemič, Dolenc in Mohorič, 2002).  

 

Eno izmed športnih društev, ki omogočajo kakovostno organizirano popoldansko gibalno 

dejavnost je zagotovo Športno društvo Svizec – športne dejavnosti najmlajših. Organizirane 

gibalne dejavnosti v okviru športnega društva Svizec namreč potekajo skozi igro po vnaprej 

določenih ciljih, 2-krat tedensko med 45 minut in 60 minut s čim več zabave in zanimivosti, 

saj je v predšolskem obdobju na otroke potrebno vplivati motivacijsko. V okviru splošne 

športne vadbe Svizec načrtujemo in prilagajamo gibalne dejavnosti starosti otrok 

posebnostim, sposobnostim in vzdržljivostim skupine pod vodstvom športnega pedagoga. 

Otroci skozi različne vsebine in dejavnosti usvajajo osnovne oblike gibanja, z reševanjem 

problemsko zastavljenih nalog razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti ter se ustvarjalno 

gibajo in iščejo gibalne rešitve. Otroci se naučijo tudi osnov vseh športnih zvrsti, povečujejo 

vzdržljivost, se socializirajo, dobijo nove prijatelje, se naučijo upoštevanja pravil in 

dogovorov, izboljšujejo pozornost in koncentracijo ter sprejemajo šport kot vrednoto.  

 

V terminologiji lahko skozi prebiranje literature zasledimo, da različni avtorji različno 

navajajo termine, kot so gibalna aktivnost, gibalna dejavnost, športna aktivnost, športna 

dejavnost, gibalna/športna aktivnost, gibalna/športna dejavnost, telesna aktivnost, telesna 

dejavnost itd. Otroci, zajeti v naš raziskovalni vzorec, sodijo v temeljno gibalno fazo, v okviru 

katere so gibanja le podobna športnim, vendar gre le za premikanja z določenimi športnimi 

pripomočki (smučanje, rolanje, vožnja s kolesom itd.). Za potrebe našega magistrskega dela 

bomo zato vse termine poenotili na termin gibalna dejavnost ter organizirana vadbena ura kot 

predvideva Kurikulum za vrtce v okviru področja gibanja. 

 

2.6.1 Kakovost gibalne dejavnosti 

 

Z izboljšanjem kakovosti posameznega področja pomembno prispevamo k izboljšanju 

kakovosti življenja (Barle, Počkar, Pluško, Popit in Novak-Fajfar, 1996). Kot vsebino h 

kakovosti življenja pa spada vse bolj pomembna gibalna dejavnost (Doupona Topič in 

Petrović, 2000), v okviru katere je izjemnega pomena tudi kakovost same vadbe in primernih 

rekvizitov. P. H. Turner in Hammer (1994) sta mnenja, da otrok za svoj motorični razvoj 

potrebuje le primerne rekvizite, materiale, ki jih v spontani igri uporabi, in ne potrebuje 

organizirane športne vzgoje. K omenjenemu se pridružuje tudi organizacija WHO, ki 

priporoča neorganizirane oblike gibanja kot so hoja, kolesarjenje, igre z žogo in doda, da za 

gibanje ni potreben obisk telovadnice. Načeloma bi se lahko z avtorji strinjali, vendar pa je na 

tem mestu potrebno poudariti, da ima vpliv na otrokov razvoj le dovolj intenzivna in primerno 

dolga gibalna dejavnost. Poudariti je potrebno tudi, da prenaporne in enolične gibalne 

dejavnosti, ki niso prilagojene otrokovi starosti in razvoju, lahko v nasprotju z načrtovanim 

privedejo do škodljivih vplivov (Agita mundo – gibanje za zdravje, 2002). Neustrezno 
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usvojeni gibalni vzorci na nadgradnjo gibalnih stereotipov vplivajo negativno, kar pa je lahko 

posledica za neustrezno gibalno dejavnost v odraslosti (Pišot, 2014).  

 

Završnik in Pišot (2005) navajata, da naj bo gibalna dejavnost primerna otrokovim interesom, 

željam in potrebam; zdrava v smislu upoštevanja posebnosti in sposobnosti otrok, glede na 

starost, obseg, intenzivnost in nadgradnjo gibalne učinkovitosti; dostopna z vidika časa, 

prostora in financ; redna in izvajana vsakodnevno; varna v smislu čim manjšega tveganja za 

poškodbe in zabavna upoštevajoč želja otrok ter potreb po sprostitvi in razbremenitvi. Pišot in 

Završnik (2002) pa navedeta primer, ki ne prinaša samozavesti otroku, in sicer ko je v 

ospredju postavljen le cilj rezultata oz. zmage učitelja. V ospredju mora biti postavljen proces, 

torej igra, ki otroka pritegne, ga notranje motivira in vzpodbudi željo po gibalni dejavnosti in 

ne cilj, ki zadovolji učitelja. Pomemben je proces v katerem otrok uživa, saj ga posledično 

pripelje do dobrega rezultata (Pišot in Jelovčan, 2006). Zurc (2008) obrazloži, da je kvalitetna 

praktična izkušnja ključna, saj bo zaradi nje otrok razvil gibalne predispozicije. Tiste, ki jih 

izvaja pogosteje, bo vedno bolj razvijal, katere so tiste spretnosti pa je odvisno od njegovih 

možnosti za gibalno udejstvovanje, ki mu jih nudi okolje.  

 

V predšolskem obdobju se motivi za ukvarjanje z gibalno dejavnostjo precej razlikujejo od 

kasnejših obdobij življenja. Predšolski otroci se vključujejo v gibalne dejavnosti zaradi 

uživanja, za razliko od kasnejših obdobij življenja, ko se ljudje ukvarjajo gibalno dejavnostjo 

predvsem zaradi krepitve zdravja in preprečevanja bolezni (Strel idr., 2005). Starši bi zato 

morali predšolsko obdobje izkoristiti, da otrokom ponudijo čim več gibalnih izkušenj in jih 

usmeriti v različne gibalne dejavnosti že v predšolskem obdobju, saj le-te vnašajo otroku red 

in poslušnost, uživanje ob uspehu in strpno prenašanje poraza (Pišot idr. 2005). Kljub temu pa 

obremenitev za otroka ne sme biti prevelika, saj lahko v nasprotnem primeru tvegamo 

poškodbe (Završnik in Pišot, 2005). 

 

Otrokov razvoj je celosten, zato je potrebno pripravljati in zagotavljati gibalne dejavnosti, ki 

razvijajo in spodbujajo otrokove gibalne sposobnosti v skladu z ostalimi področji dejavnosti. 

Kot poudarijo J. Zajec idr. (2009) je v vrtcu potrebno sistematično prepletati in vključevati 

vsa področja dejavnosti, kot so matematika, jezik, gibanje, umetnost, narava in družba. 

Gibalne dejavnosti pa v povezavi z družbo omogočajo razumevanje pravil in dogovorov, 

oblikovanje lastne identitete in sodelovanje (Bednjički Rošer, 2016).  
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2.7 Optimalna obremenitev in napor za človeka v gibalni dejavnosti  

 

»Obremenitev je z vadbenimi količinami izražena vadba« (Ušaj, 2003, str. 41). V okviru 

obremenitve lahko gre za statično, dinamično ali kombinirano obremenitev in majhno ali 

veliko obremenitev (Ušaj, 2003). Obremenitev definirajo količina in intenzivnost vadbe, 

stopnja miselne zahtevnosti vadbe, zunanje okoliščine (Škof, 2007) in kot doda Ušaj (2003) 

tudi kakovost in pogostost vadbe. Vsaka obremenitev povzroči psihološki in fiziološki odziv 

organizma, kar imenujemo napor (Škof, 2007). Različni ljudje pa enako obremenitev 

premagujejo z različnim naporom (Ušaj, 2003), saj je vsak posameznik individum in se na 

funkcije njegovega organizma drugače odziva. 

 

Završnik in Pišot (2005) zapišeta, da je v interesu vsake družbe vzgojiti zdravega, normalno 

razvitega in primerno izobraženega otroka. Za skladen celostni razvoj je zato nujno potrebna 

gibalna dejavnost, katero smo otroku dolžni zagotoviti v primerni količini in kakovosti. Na 

tem mestu se postavlja vprašanje, kje je meja oz. ravnovesje med količino in kakovostjo 

gibalne dejavnosti. J. Zurc (2006) doda, da ne glede na vsebino in obliko samo daljša in redna 

gibalna dejavnost skozi daljše obdobje prinaša koristi.  

 

Utrujenost in izčrpanost človeka 

 

Vsaka dovolj obsežna in intenzivna gibalna dejavnost povzroča utrujenost. Utrujenost nastopi 

zaradi določene obremenitve, katere posledica je začasno zmanjšanje delovne sposobnosti 

(Škof, 2007), s prvotno silo, koordinacijo in hitrostjo (Emberšič idr., 2006). Pri različnih 

ljudeh se kljub isti obremenitvi utrujenost lahko pojavi v različnem času in intenzivnosti 

(Škof, 2007). Nezmožnost nadaljevanja dejavnosti na prvotni intenzivnosti je odraz 

utrujenosti (Škof, 2007; Ušaj, 2003).   

 

Pojav utrujenosti je povezan z delovanjem živčno-mišičnega sistema, črpanjem zalog goriv v 

mišicah, kopičenjem presnovnih produktov (Ušaj, 2003) in pomanjkanje cirkulacije krvi 

(Emberšič idr., 2006). Mišični obtok namreč postane pomanjkljiv takrat, ko uporabimo več 

kot 1/7 mišične mase, in sicer bolj kot raste mišična utrujenost, bolj se manjša produktivnost. 

Trajanje utrujenosti je po navadi kratkotrajno, medtem ko je izčrpanost vezana na 

dolgotrajnejše napore in večdnevno premagovanje intenzivnega napora (Emberšič idr., 2006). 

Avtor doda, da je pri izčrpanosti priporočljiv aktiven počitek, saj le-ta omogoča poravnavo 

kisikovega dolga, umiritev srca in regeneracijo mišic, saj je izčrpanost dlje časa trajajoča 

zmanjšana zmogljivost nekaterih organov in hormonskih žlez. Bistvena razlika med 

utrujenostjo in izčrpanostjo je torej v trajanju obnove funkcije organov (Ušaj, 2003).  

 

Stopnjo napora lahko ugotovimo ali prepoznamo glede na občutke oz. zunanje znake  

posameznika. Subjektivni kriteriji zaznavanja napora so frekvenca dihanja, zmožnost 

pogovora med tekom, rdečica, mimika obraza, objektivne pa delimo na posredne in 

neposredne. Posredni kažejo posledice utrujenosti, neposredni pa so tisti, zaradi katerih se je 

utrujenost pojavila. Objektivni so sicer bolj zanesljivi kot subjektivni kriteriji, vendar so 

povezani z merilnimi in dragimi postopki, katerih pa večina vrtcev nima (Škof, 2007).  
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V Okviru utrujenosti ločimo tudi lokalno (do 30 % mišične mase), regionalno (do 70 % 

mišične mase) in globalno (nad 70 % mišične mase) utrujenost. Po naravi nastanka ločimo 

intelektualno, emocionalno, fizično in senzorno utrujenost, med katerimi je v okviru gibalne 

dejavnosti najpogostejša fizična utrujenost, čeprav tudi ostale, še posebej pri zahtevnih 

zapletenih gibanjih, niso izključene (Ušaj, 2003). Po pojavnosti utrujenosti v organizmu lahko 

ločimo centralno utrujenost, ki zajema živčni sistem (možgani in hrbtenjača) in periferno 

utrujenost, ki zajema dele skeletnih mišic. Pri dolgotrajnih naporih nadaljevanje gibalne 

dejavnosti lahko povzroča tudi bolečino, zato sta psihološka pripravljenost in motivacija, 

kateri vplivata na centralno utrujenost, izjemnega pomena za premagovanje napora (Plowman 

in Smith, 2014).  

 

2.7.1 Količina in intenzivnost gibalne dejavnosti za mlajše otroke – raziskave in 

priporočila 

 

Današnji način življenja večine otrok je vse prej kot v ravnovesju. V vrtec in domov se peljejo 

z avtomobili, kjer morajo mirovati, doma sledi sedenje za računalnikom in zatem počitek. 

Takšen otrok je v količinskem smislu zagotovo v gibalnem deficitu in nič čudnega ni, da je 

velikokrat obravnavan kot nemiren otrok. G. Jelovčan (2002) in M. Videmšek, P. Tomazini in 

M. Grojzdek (2007) poudarijo, da so dokaz porušenega ravnovesja hiperaktivni otroci, saj, če 

ostaja otrokova potreba po gibanju nezadovoljena, se energija v telesu kopiči in izraža v 

nemirnosti, nestrpnosti in neprimernem vedenju otroka. Izkušenjsko bogato okolje s primerno 

količino in kakovostjo ponujenih gibalnih dejavnosti pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih 

preddispozicij. V prvem desetletju otroka gostota ponujenih sinaps in intenzivno dogajanje od 

odraslih zahteva redno vzpodbujanje ponujenega, saj na ta način ne bodo zamrle, ampak bodo 

le tako ostale trajne. Usvojeni gibalni programi bodo ostali trajno zapisani v gibalnem 

spominu (Pišot in Jelovčan, 2006).  

 

Količina izvedene vadbe se lahko meri na več načinov, in sicer lahko merimo razdaljo, ki jo 

športnik opravi (preteče, preplava, prekolesari, prepleza, itd.), število ponovitev (počepov, 

poskokov, kotaljenj, itd.) ter število ur in minut (smučarski tek, alpsko smučanje, kajak, itd.). 

Intenzivnost vadbe običajno merimo z odstotki (%), intenzivnost posameznega napora pa z 

frekvenco srca in vsebnostjo laktata v krvi (Ušaj, 2003). 

 

Pri otrocih je presnova povsem drugačna kot pri odraslih, saj energijske potrebe pri otrocih 

pokrivajo anaerobni procesi (visok anaerobni prag). Zaradi večjega deleža počasnih vlaken in 

višje koncentracije aerobnih encimov imajo otroci sposobnost delovanja na submaksimalnih 

obremenitvah, še posebej v prekinjajočih obremenitvah kot je njihova igra. Visoko intenzivno 

gibalno dejavnost lahko opravljajo s kratkimi odmori, zato je prekinjajoča oblika vadbe, torej 

igra, otrokom pisana na kožo (Škof, 2007). Otrokov sistem samostojno deluje na nivoju 

biološke regulacije, stopnji in razvoju primerne obremenitve (Rajtmajer, 1997), zato so za 

gibalno dejavnost otrok značilna kratka obdobja relativno intenzivne dejavnosti s fazami 

mirovanja oz. počitka (Wood, 2000, v Volmut idr., 2010). Zadostna primerna in koristna 

vadba mora po mnenju Frasa (2002b) vključevati primerno vsebino, obliko, intenzivnost, 

pogostost in trajanje. 
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Rajtmajer (2003) razloži, da organizem otroka pri daljših zmernih obremenitvah reagira z 

dvigom frekvence pulza, medtem ko pri odraslem s povečanjem volumna srčnega utripa. Srce 

otroka namreč še nima moči za povečanje volumna, kar nadomesti s frekvenco in hkrati 

prispeva k razvoju srčne mišice. Utrip je pri otrocih pri aerobnih obremenitvah zato lahko 

višji kot pri odraslem človeku, in sicer okoli 180 udarcev na minuto, vendar pa dolgotrajne 

aerobne obremenitve s psihološkega in razvojno-biološkega vidika za otroke niso primerne. 

Prevelika obremenitev zaradi izčrpavanja mineralov in hranil škodljivo vpliva na rast kosti, 

prav tako pa tudi prekomerno povečanje srčne mišice (Škof, 2007). Da so za gibalne 

dejavnosti otrok primerna kratkotrajna obdobja srednje in visoke intenzivnosti sta na vzorcu 

68 otrok (starih od 4 do 8 let) v svoji raziskavi ugotovila tudi M. Sallo in Sila (1997).  

 

Raziskave in priporočila o količini in intenzivnosti gibalne dejavnosti  za mlajše otroke 

 

Otroci se z leti vse manj gibajo, vzroki zato pa so po navedbah nekaterih avtorjev (Gaschler in 

Hainecke, 1990, v Žibert, 2012; Škof, 2010) pomanjkanje gibalnega prostora, zmanjšana 

gibalna dejavnost v prostem času, nezdrava prehrana, negativno usmerjeni starši proti gibanju 

zaradi živahnosti otrok in uporaba prevoznih sredstev. Dnevno ne dosegajo niti 60 minut 

srednje do visoko intenzivne gibalne dejavnosti (Volmut, 2014). Še več, mlajši otroci naj bi 

po nekaterih študijah presedeli kar 43 minut časa v okviru ene ure (Pate idr., 2004, v Volmut 

in Šimunič, 2016). Planinšec, Pišot in Fošnarič (2006) so ugotovili, da je kar 20 % otrok 

gibalno dejavnih manj kot 60 minut na dan. V EU je celo 60 % populacije premalo gibalno 

dejavne (Pišot in Završnik, 2002). Marti (v Pišot in Završnik, 2002) poudari, da kdor ni 

aktiven vsaj 30 minut dnevno, je telesno nedejaven.  

 

Vadba na aerobno učinkovitost otrok vpliva le v primeru, če je le-ta dovolj obsežna in 

intenzivna (Škof, 2007). Omenjeno dokazuje študija nekaterih avtorjev (Baquet, Van Praagh 

in Berthoin, 2003, v Škof, 2007), v kateri so sodelovali 10-letni dečki. Vadbe kolesarjenja na 

ergometru so bile izvajane trikrat tedensko po 12 minut v obdobju šest tednov, vendar pri treh 

različnih intenzivnostih stopnjah. Ena skupina je vadila pri intenzivnosti 60 do 70 % FS max, 

druga pri 75 do 80 % FS max in tretja pri 88 do 93 % FS max. Izboljšanje VO2max so 

izmerili le pri tretji skupini, ki je vadila pri najvišji intenzivnosti. Kot zapiše Škof (2007) 

imajo otroci anaerobni prag pri višji intenzivnosti kot odrasli, zato je za izboljšanje VO2max 

pri otrocih potrebna intenzivnost v področju anaerobnega praga okrog 85 % FS max ali celo 

pri višji intenzivnosti, podobno kot tekači na dolge razdalje.  

 

Različne študije in organizacije se o ugotovitvah in priporočilih o količini in intenzivnosti 

gibalne dejavnosti med seboj razlikujejo, vse pa poudarjajo najmanj 30-minutno dnevno 

gibalno dejavnost, v zadnjem času celo 60 ali več minutno gibalno dejavnost. Svetovna 

zdravstvena organizacija WHO (World Health Organization) sprva priporoči najmanj 30-

minutno vsakodnevno redno gibalno dejavnost, saj pojasni, da le takšna količina učinkuje na 

zdrav razvoj človeka (Agita mundo – gibanje za zdravje, 2002). Nekaj let pozneje pa WHO za 

zdrav razvoj otrok navede 60-minutno srednjo do visoko intenzivno dnevno gibalno dejavnost 

(Jones-Palm in Palm, 2005). Tud Roberts, J. Tynjälä in Komkov (2004) kot pozitiven vpliv na 
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otrokov razvoj priporočajo srednje intenzivno gibalno dejavnost, ki naj traja vsaj 60 minut 

vsak dan. Avtorji dodajajo, da 20-minutna vadba 3-krat tedensko ni več zadostna, saj študije 

kažejo, da se raven debelosti dviga. Zmerna intenzivna vadba, kot pojasnijo avtorji, je pri 

otrocih definirana kot rahla zadihanost, povišana frekvenca srčnega utripa in povečanje 

toplote telesa, enakovredno hitremu sprehodu. 

 

Priporočila o gibalni dejavnosti predšolskih otrok je NASPE (2006) razdelilo na tri starostna 

obdobja, in sicer za dojenčke, stare do 12 mesecev, naj bo gibalna dejavnost namenjena 

raziskovanju gibanja in okolice v varnih nastanitvah; za otroke, stare od 12 do 36 mesecev, 

priporočajo, naj bodo v organizirano vadbo vključeni 30 minut dnevno ter od 60 minut do 

nekaj ur dnevno v neorganiziranih oblikah (priporočajo tudi, da naj otroci razvijajo gibalne 

spretnosti, ki so osnova za bolj zapletena gibanja, in sicer tako v notranjih prostorih kot na 

zunanjih površinah); otroci, stari od 3 do 5 let, pa naj bodo skupno deležni 120 minut gibalne 

dejavnosti, od tega 60 minut v organizirani in od 60 minut do več ur v neorganizirani obliki 

gibalne dejavnosti. Organizacija doda, da vsi otroci naj ne bodo deležni več kot 60 minut 

sedenja. J. Zajec idr. (2010) so na vzorcu 520 staršev od 3- do 6-letnih otrok iz 37 vrtcev v 

Sloveniji s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovili, da otroci pred televizijskim 

sprejemnikom dnevno presedijo 115 minut med tednom in 3 ure med vikendom.  

 

Kanadsko združenje za fiziologijo vadbe za zdravo rast in razvoj dojenčkov do 12 meseca 

priporoča večkrat dnevno gibalno dejavnost na interaktivni podlagi, otroci od prvega do 

četrtega leta pa naj bodo deležni vsaj 180 minut gibalne dejavnosti v kakršnikoli intenzivnosti 

v različnih okoljih z nadgradnjo gibalnih spretnosti (Tremblay, idr. 2012). Kanadska agencija 

za javno zdravje (Public Health Agency of Canada) je leta 2011 za otroke med 5. in 11. letom 

starosti priporočila 60 in več minutno srednje in visoko intenzivno dnevno gibalno dejavnost 

vsaj trikrat na teden. Program Spark (šport, igra in rekreacija za otroka) v obdobje 30 oz. 60 

minut gibalne dejavnosti doda, da naj bo vsaj 50 % tega časa gibalna dejavnost srednje do 

visoko intenzivna (Spark, 2016).  

 

Kanadska raziskava avtorjev Timmons, P. J. Naylor in K. A. Pfeiffer (2007) za predšolske 

otroke v starosti od dveh do petih let priporoča 60 minut gibalne dejavnosti dnevno, saj le v 

tolikšni količini pozitivno vpliva na rast kosti, aerobne sposobnosti in gibalne spretnosti. Kot 

negativen dejavnik na količino gibalnih dejavnosti avtorji navajajo vremenske razmere, ki 

zaradi skrajnosti mraza in toplote v Kanadi predstavljajo oviro pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti. Strong in sodelavci (2005) priporočajo 60 minut ali več vsakodnevne srednje do 

visoko intenzivne gibalne dejavnosti. V okviru le-tega avtorji dodajo, da naj bo vsaj dvakrat 

tedensko vadba namenjena razvijanju gibljivosti in moči. Trost (2007, v Volmut, 2014) 

zapiše, naj se otrok giba 30 minut v srednji intenzivnosti vsaj petkrat na teden in 20 minut v 

visoki intenzivnosti vsaj trikrat na teden. Po mnenju Društva pedagogov za fizično zdravje 

otrok (Shape America) bi se malčki morali vsaj 30 minut dnevno strukturirano ukvarjati z 

gibalno dejavnostjo, predšolski otroci (3–5 let) pa vsaj 60 minut dnevno (Volmut, 2014).  

 

Leta 2008 je bila objavljena študija T. Tucker o gibalni dejavnosti otrok, starih od 2 do 6 let. 

Analizirala je 39 študij v sedmih državah, med leti 1986 in 2007, skupno 10.316 otrok. Kot 
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minimalno količino gibalne dejavnosti je upoštevala smernice NASPE in sicer 60 min/dan. 

Rezultati obsežne študije so pokazali, da le v malo več kot polovici (54 %) raziskav (21 

raziskav) otroci dosegajo minimalna priporočila o gibalni dejavnosti, v kar v 18 študijah (46 

%) pa so avtorji študij ugotovili, da otroci ne dosegajo 60 min/dan gibalne dejavnosti. Le 

polovica študij in otrok ustreza minimalnim priporočilom. V primeru, če bi avtorica uporabila 

kot minimalno količino gibalne dejavnosti 120 min/dan, bi v ta sklop spadalo le 23 % študij 

(Barbosa in Oliviera, 2016). 

 

Raziskava avtorjev E. Johansson idr. (2015), narejena na dvoletnih 123 švedskih otrocih, je 

podala rezultate, da so otroci 11 % dnevnega časa deležni srednje do visoko intenzivne 

gibalne dejavnosti, 34 % dnevne nizke intenzivnosti kar 55 % dneva pa so gibalno nedejavni. 

M. Cantell s sodelavci (2012) pa so na raziskavi 45 otrok, starih od 3 do 6 let (povprečna 

starost 4,3 leta), ugotovili, da kar 96,7 % dečkov in 75 % deklic dosega 60 minut dnevne 

srednje in visoko intenzivne gibalne dejavnosti. Med tednom so celo vsi otroci (100 %) 

deležni 30 minutne gibalne dejavnosti. 

  

Tudi v Sloveniji je bilo narejenih kar nekaj raziskav o količini in intenzivnosti gibalne 

dejavnosti. Bratina idr. (2011) so v starostni skupini od 2 do 18 let za slovenska priporočila 

navedli srednjo do visoko intenzivno gibalno dejavnost, dnevno trajajočo vsaj 60 minut. 

Avtorji tudi poudarijo, da se naj pred tem otroci dobro ogrejejo, v glavnem delu izvajajo tudi 

naloge za moč, ki dodatno izboljšajo aerobno vadbo, ob koncu gibalne dejavnosti pa se naj 

umirijo in sprostijo.   

 

O pomenu vsakodnevne vadbe pišeta tudi Završnik in Pišot (2005), ki priporočata naj vadba 

dnevno traja od 30 do 40 minut, petkrat tedensko, z različnimi oblikami gibalnih dejavnosti z 

zmerno intenzivnostjo v območju od 50 do 85 % maksimalnega srčnega utripa oz. aerobne 

kapacitete. Zurc (2006) navaja, da bi naj vsakodnevna 30-minutna gibalna dejavnost potekala 

z zmerno intenzivnostjo med 40 in 60 % maksimalne sposobnosti za delo, medtem ko 

Završnik in Pišot (2005) navedeta, naj bo intenzivnost od 50 do 85 % rezerve srčnega utripa. 

 

Volmut (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da med 21 % in 67 % od pet do osem let starih 

otrok dosega minimalna priporočila za srednjo in visoko intenzivno gibalno dejavnost in da so 

dnevno nedejavni med 583 in 615 minut. T. Volmut in Šimunič (2016) navajata, da so otroci, 

stari od 1 do 5 let, gibalno dejavni v srednji do visoki intenzivnosti 82,6 (± 29,6) minute na 

dan, gibalno dejavni pa kar 383,1 (± 39,9) minute na dan.  

 

Pomembno je, da poskrbimo za vsakodnevno gibanje otrok. M. Videmšek in N. Jovan (2002) 

predlagata za predšolske otroke od 5- do 10-minutni zmerni tek z vmesnimi odmori hoje ali s 

hitrejšo hojo od 10 do 15 minut ali ob različnih tekalnih igrah do 20 minut. Rajmajer (2003) 

zapiše, da je za predšolske otroke primeren počasen deset in več minutni tek. N. Rotovnik 

Kozjek pojasni, da že 20 minut napora na dan, petkrat tedensko, zadostuje za zdravo srčno 

mišico, medtem ko je za krepitev ostalih mišic v telesu ni dovolj. 
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Raziskave in priporočila o pogostosti, obsegu in obliki gibalne dejavnosti mlajših otrok v 

vrtcu in nasploh 

 

Ni izjemnega pomena samo intenzivnost, ampak tudi pogostost in obseg vadbe, katero pa 

merimo z vadbenimi enotami (Ušaj, 2003). Nekateri avtorji (Mandigout, Melin, Lecoq, 

Courteix in Obert, 2002, v Škof, 2007) so ugotovili, da se v skupini od 10- do 11-letnih 

dečkov, ki so vadili dvakrat tedensko, in sicer kontinuirano vadbo pri intenzivnosti nad 80 % 

FS mas in intervalno vadbo nad 90 % FS max, po 13. tednih njihova VO2max ni izboljšala. 

Napredek je bil viden le v skupini, ki je trenirala trikrat tedensko, in sicer enkrat intervalni 

tekaški trening, enkrat daljši aerobni tek in enkrat športna igra.  

 

Novejša sistematična študija Reillyja iz leta 2010 je vključila 13 raziskav med leti 2000 in 

2008, v katero je bilo vključenih kar 96 vrtcev in 1900 otrok, starih med 3 in 6 let. Rezultati 

študije so pokazali, da dnevno otroci v vrtcu ne dosegajo 60 minut na dan v okviru 8-urnega 

varstva v vrtcu. Avtorja  S. C. Barbosa in Oliveira (2016) sta v svoji študiji raziskala sedem 

člankov o gibalni dejavnosti med letom 2008 in 2013, skupno 1485 otrok, starih od 2 do 6 let, 

med bivanjem v vrtcu. Ugotovitve so pokazale, da otroci preživijo od 22,5 do 30 ur na teden 

oz. 7,22 do 7,51 (± 1,14) ur na dan, od tega pa le 50 (± 17) minut srednje do visoko intenzivne 

gibalne dejavnosti. Avtorji ugotavljajo, da večino časa v vrtcu otroci preživijo v gibalni 

nedejavnosti.  

 

Raziskava avtorjev M. Videmšek idr. (2009) je pokazala, da ima 59,6 % otrok v vrtcu le 

enkrat na teden organizirano gibalno dejavnost, 31,5 % dvakrat in 7,9 % trikrat na teden. Le 1 

% pa so otroci deležni vsakodnevne organizirane gibalne dejavnosti pod strokovnim 

vodstvom. Malo manj kot polovica otrok ima organizirane gibalne dejavnosti od 20 do 30 

minut, drugi od 30 do 45 minut, polovica otrok pa ima od 30 do 60 minut namenjeno prosti 

gibalni igri. Dobra polovica vzgojiteljic izvaja gibalno dejavnost kar v igralnici, 11,2 % v 

večnamenskem prostoru, 24, 7 % pa kar na hodniku. Tretjina otrok izvaja gibalne dejavnosti v 

športni igralnici, 77,5 % otrok pa na zunanjem igrišču. 

 

Roberts, J. Tynjälä in Komkov (2004) so v raziskavi ugotavljali, kolikokrat tedensko so otroci 

v letu 2001/2002 iz 35 različnih držav vključeni v gibalno dejavnost. Najmanj pogosta 60-

minutna gibalna dejavnost otrok čez teden je v Franciji (3,1 dan/teden) in Belgiji (3,2 

dni/teden), najbolj pogosta pa na Irskem (4,5 dni/teden), v Kanadi (4,4 dni/teden) in 

Združenih državah Amerike (4,4 dni/teden). Slovenija ne zaostaja kaj veliko za vodilnimi 

državami, saj so slovenski otroci vključeni v najmanj 60-minutno gibalno dejavnost 4,1 

dni/teden. 5-krat tedensko po najmanj 60 minut na dan pa je za gibalno dejavnost najnižja 

vključenost značilna za Francijo (19,4 %) in Belgijo (21 %), najvišja pa za Združene države 

Amerike (50 %) in Irsko (48 %). Po podatkih za Slovenijo pa je kar 40 % otrok v Sloveniji 

vključenih v 60-minutno gibalno dejavnost najmanj 5-krat tedensko.  

 

M. Žnidaršič (2015) je na vzorcu 192 otrok, starih od 1 do 5 leta starosti, preko anketnega 

vprašalnika ugotovila, da se s starostjo viša vključenost otrok v organizirane gibalne 

dejavnosti. 1-letni otroci so vključeni  organizirane oblike 1-krat tedensko 10 minut, 2-letni 1-
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krat tedensko 20 minut, 3-letni 2-krat tedensko 25 minut, 4-letni 3-krat tedensko 35 minut in 

5-letni 3-krat tedensko 45 minut. V neorganiziranih oblikah pa so 4-letni otroci dejavni 4-krat 

tedensko 60 minut in 5-letni 5-krat tedensko od 60 do 90 minut.  

 

J. Zajec idr. (2010) so v raziskavi pri otrocih povprečne starosti 5,4 leta ugotovili, da so 

gibalno dejavni 450 minut na teden oz. 90 minut na dan v neorganiziranih oblikah, v 

organiziranih pa 119 minut na teden oz. 25 minut na dan. Kar 46 % otrok je gibalno dejavnih 

manj kot 30 minut dnevno. Z neorganiziranimi oblikami se ukvarja kar 91,9 % otrok, z 

organiziranimi pa 56,6 % otrok. Študija, katero sta izvedli V. L. Kropej in M. Videmšek 

(2003) na vzorcu 460 staršev otrok, starih od štiri do pet let v ljubljanskem okrožju, je 

pokazala, da je 43 % otrok gibalno dejavnih. Med njimi se kar 41 % otrok ukvarja z najmanj 

tremi gibalnimi dejavnosti, medtem ko se kar polovica otrok ne ukvarja z nobeno gibalno 

dejavnostjo.  

 

Avtorja Talema in Yang (2000) sta na vzorcu 2309 ljudi, med 9. in 27. letom, ugotovila 

izjemen upad gibalne dejavnosti po 12. letu starosti, vendar pa se trajanje visoko intenzivne 

gibalne dejavnosti s starostjo povečuje. To je v svoji študiji ugotovila tudi T. Volmut (2014), 

katere raziskava je bila izvedena na 97 otrocih, starih od 5 do 8 let. Študija Planinšca (2003), 

izvedena na 361 6,4-letnih slovenskih otrocih je pokazala, da so v zaprtih prostorih deklice 

več srednje do visoko gibalno dejavne v primerjavi z dečki, ki so več srednje do visoko 

gibalno dejavni zunaj.  

 

Študija V. Verbestel in sodelavcev (2011) je bila izvedena na populaciji 213 5-letnih 

belgijskih otrok. Raziskava je pokazala, da se gibalna dejavnost po urah razlikuje in spreminja 

in sicer od 8.00 do 16.00. Ugotovili so, da je po 16.00 uri značilen upad gibalne dejavnosti. V 

nasprotju s tem je T. Volmut (2014) na 97 od 5- do 8-letnih otrocih ugotovila, da je najnižja 

gibalna dejavnost otrok v času do 13. ure, najvišja pa med 17. in 19. uro. Podatki nam pričajo 

o tem, da so otroci v vrtcu in šoli premalo gibalno dejavni. 

 

Raziskava avtorja Godard in sodelavcev (2012), izvedena na 109-tih čilskih otrocih, starih 

med 4 in 10 let, je pokazala, da so otroci med tednom dejavnejši kot med koncem tedna, in 

sicer je kar 73 % otrok več kot 60 minut dnevno vključenih v srednje do visoko intenzivne 

gibalne dejavnosti. V nasprotju s tem so 5-letni angleški otroci med tednom manj dejavni kot 

med koncem tedna. To so ugotovili na vzorcu 87-tih angleških otrok (Metalcalf, Voss in 

Wilkin, 2002, v Volmut, 2014). 
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Raziskave in priporočila o časovni sestavi in intenzivnosti vadbene ure 

 

Sanders (2003) priporoča, naj vadbena ura traja od 20 do 45 minut za predšolske otroke, za 

mlajše otroke pa, zaradi slabše oz. kratkotrajnejše koncentracije, priporoča pripravo krajše 

vadbene ure. Findak in Delija (2001) pa navedeta za od 3- do 4-letne otroke 25 minut, od 4- 

do 5-letne 30 minut in od 5- do 6-letne 35 minut glavnega dela vadbene ure. M. S. Sothern 

(2014) v okviru gibalne dejavnosti za predšolske otroke navaja, naj vadbena ura traja od 45 do 

60 minut in sicer od 5 do 10 minut pripravljalnega dela, od 25 do 45 minut glavnega dela v 

srednji do visoki intenzivnosti ter od 3 do 5 minut sklepnega dela.  

 

Idea Health & Fitness Association (Wells, 2003) v svoji Publikaciji za predšolske otroke v 

starosti od 3 do 5 let, kot najprimernejšo količino gibalne dejavnosti navaja 45 minut. 

Vadbeno uro za predšolske otroke razdelijo na ogrevalni del z gimnastičnimi vajami, ki bi naj 

trajal 12 minut, razvoju spretnosti naj bi namenili 8 minut (za 3-letne otroke malo manj, za 5-

letne otroke pa malo več), ustvarjalnemu delu bi naj namenili 15 minut v okviru aerobne 

dejavnosti in mišične kondicije, za sklepni del pa priporočajo 5 minut časa za ohladitev telesa. 

K. Binkley in K. Specter (2004, v Kesketh in Campbell, 2010) priporočata, naj gibalna 

dejavnost traja 30 minut za otroke od tretjega do petega leta in sicer 5 minut ogrevalnega dela, 

20 minut glavnega dela in 5 minut sklepnega dela. Takšna vadbena ura bi se izvajala 5-krat 

tedensko, in sicer 12 mesecev na leto za pozitivne učinke na celostnost otrokovega razvoja.   

 

Tudi v Sloveniji si avtorji o primerni količini in trajanju gibalne dejavnosti v obliki vadbene 

ure niso povsem enotni. Rajtmajer (1991) in M. Kosec (1980) za od 3- do 4-letne otroke 

priporočata, naj vadbena ura skupno traja 20 minut, in sicer 2 minuti uvodnega dela, 5 minut 

gimnastičnih vaj, 10 minut glavnega dela in 3 minute sklepnega dela; za od 4- do 5-letne 

priporočata 25 minut vadbene ure, in sicer 5 minut uvodnega dela, 8 minut gimnastičnih vaj, 

15 minut glavnega dela in 3 minute sklepnega dela; za od 5- do 7-letne pa bi naj vadbena ura 

po mnenju avtorjev trajala 40 minut od tega 5 minut uvodnega dela, 8 minut gimnastičnih vaj, 

22 minut glavnega dela in 5 minut sklepnega dela. 

 

Kosec in Mramor (1991) navedeta nekoliko drugačna priporočila, in sicer za od 3- do 4-letne 

otroke zapišeta trajanje vadbene ure v obsegu 18–20 minut, od tega 2–3 minute uvodnega 

dela, 3 minute gimnastičnih vaj, 11 minut glavnega dela in 2–3 minute končnega dela; za od 

4- do 5-letne navajata vadbeno uro v obsegu 23–25 minut v okviru 2–3 minut uvodnega dela, 

4 minute gimnastičnih vaj, 15 minut glavnega dela in 2–3 minute sklepnega dela; za od 5- do 

7-letne pa bi naj vadbena ura trajala 32–34 minut, in sicer 4 minute uvodnega dela, 6 minut 

gimnastičnih vaj, 20 minut glavnega dela in 10 minut sklepnega dela.  

 

Rajtmajer (2003) za predšolske otroke priporoča intenzivnost vadbene ure glede na 

obremenitev otrok s frekvenco srca. Pri ogrevanju celega telesa v uvodnem delu bi naj pri 

otrocih povprečno dosegli med 140 in 160 udarcev srca na minuto, pri gimnastičnih vajah 

med 140 in 150 udarcev na minuto, v glavnem delu +/- 180 udarcev na minuto, v sklepnem 

delu pa z umirjanjem telesa otroka postopoma umirimo tudi srčni utrip proti normalnim 

vrednostim v mirovanju.  
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Organiziranje gibalne dejavnosti glede na gibalno učinkovitost otrok 

 

Završnik in Pišot (2005) kot smernice za postavitev ustrezne gibalne dejavnosti navajata 

vadbo kot zdravo po obsegu in intenzivnosti, ki mora biti prilagojena starosti, znanju, razvitim 

sposobnostim in razvojnim posebnostim otroka. Leta 2001 je potrebo po določitvi primerne 

pogostosti, trajanja, intenzivnosti ter obliki gibalne dejavnosti zapisala tudi L. Marjanovič 

Umek. Poudarila je, da se še vedno ne ve natančno kakšna je najprimernejša in najkoristnejša 

intenzivnost, količina in vrsta gibalne dejavnosti za otroke določenih starostnih skupin. Tudi 

T. Volmut in Šimunič (2016) navajata, da je o primerni količini in intenzivnosti gibalne 

dejavnosti za predšolsko obdobje malo raziskanega, zato navajata potrebo po študiji, ki bi 

obravnavala povezavo med gibalno dejavnostjo in učinkovitostjo elementarnih gibalnih 

vzorcev.  

 

Muhič je leta 2003 postavil nekatere standarde motoričnih sposobnosti otrok v starosti 5 (263 

otrok), 5.5 (389 otrok), 6 (474 otrok) in 6.5 (340 otrok) let s pomočjo Gaussove krivulje 

normalne porazdelitve. Otroke je glede na rezultate motoričnih testov za vsak test posebej 

(skupno 10 motoričnih testov) razdelil na tri skupine, in sicer 16 % izmerjene populacije v 

podpovprečno in 16 % v nadpovprečno motorično razvite ter 68 % izmerjene populacije otrok 

v povprečno motorično skupino. Za vsako starosto skupino glede na spol in vsak motorični 

test posebej je tako določil standarde motoričnih sposobnosti otrok glede na povprečno, 

podpovprečno in nadpovprečno razvitost gibalnih sposobnosti.  

 

Pišot in Jelovčan (2006) navedeta, da je za normalen motoričen razvoj vprašljiva količina 

gibalne dejavnosti. Čas trajanja gibalne dejavnosti avtorji povezujejo s starostjo, a vendar so 

si otroci med seboj zelo različni, saj ima vsak otrok svoj tempo razvoja, zaradi česar lahko 

otrok prehiteva ali pa zamuja glede na povprečje, ki ga določajo vrstniki (Pišot, 1999). Da ne 

bomo zanemarili otrokovih močnih oz. šibkih gibalnih področij, jih moramo s primerno 

vsebino in količino razvijati. Otroci iste starosti imajo različno razvite gibalne sposobnosti, 

zatorej za vse otroke enake starosti ni nujno primerna enaka količina gibalne dejavnosti.  

 

Kljub precejšnjemu številu opravljenih študij v svetu in priporočilih o količini in intenzivnosti 

gibalne dejavnosti za predšolske otroke pa ni bilo moč zaslediti študije, ki bi na podlagi 

gibalne učinkovitosti otrok določila primerno časovno obremenitev gibalne dejavnosti.  
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3 CILJI RAZISKAVE 
 

C1: Ugotoviti optimalno obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost. 

C2: Ugotoviti stopnjo utrujenosti otrok glede na trajanje gibalne dejavnosti. 

C3: Ugotoviti stopnjo koordinacije gibanja otrok glede na trajanje gibalne dejavnosti. 

C4: Ugotoviti stopnjo ravnotežja otrok glede na trajanje gibalne dejavnosti. 

C5: Ugotoviti gibalno učinkovitost od 4,5 do 5,5 let starih otrok.  

 

4 HIPOTEZE 
 

H1: Optimalna časovna obremenitev otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo je v 

glavnem delu vadbene ure 10 min.  

H2: Optimalna časovna obremenitev otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo je v glavnem 

delu vadbene ure 20 min. 

H3: Optimalna časovna obremenitev otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo je v 

glavnem vadbene ure 30 min.  

H4: Vzdržljivost otrok, ki imajo podpovprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitost, se 

statistično značilno razlikujejo od otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo. 

H5: Utrujenost otrok se prej pokaže na ravnotežju kot na koordinaciji gibanja. 

H6: Med otroki, ki obiskujejo splošno športno vadbo pod vodstvom športnega društva Svizec 

– športne dejavnosti najmlajših, in tistimi, ki vadbe ne obiskujejo, se bodo pojavile statistično 

značilne razlike v rezultatih testa MOT 4–6. 

 

5 METODE DELA 
 

5.1 Raziskovalna metoda 
 

Raziskava je bila kvantitativna, uporabili smo deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

5.2 Vzorec merjencev  
 

V raziskavo je bil vključen neslučajnostni namenski vzorec. Sestavljali so ga predšolski 

otroci, stari od 4,5 do 5,5  let, ne glede na spol. V raziskavi je prvotno sodelovalo 60 otrok, v 

nadaljnjo obdelavo podatkov pa smo vključili 51 otrok iz vrtcev Rogaška Slatina in Šmarje 

pri Jelšah, ki:  

 so bili pred izvajanjem vadbenih ur izmerjeni s testom MOT 4–6,  

 so bili prisotni na vseh treh vadbenih urah,  

 so vseh 4-krat izvedli 2 koordinacijska in 2 ravnotežna testa in  

 so bili v času izvajanja testiranja povsem zdravi.  
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Od 51 otrok je bilo 23 otrok takšnih, ki so 2-krat tedensko obiskovali splošno športno vadbo 

pod vodstvom športnega društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših, in 28 otrok takšnih, 

ki splošne športne vadbe niso obiskovali. 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 
 

Za potrebe naše raziskave smo uporabili naslednje spremenljivke.  

 

Gibalna učinkovitost  

Gibalno učinkovitost smo ocenjevali s testom MOT 4–6, avtorjev Renate Zimmer in 

Meinharta Volkamerja, ki je sestavljen iz ene naloge za ogrevanje, ki se ne ocenjuje ter 17 

ocenjevalnih gibalnih nalog. Glede na to, da testna baterija MOT 4–6 ne določa standardov 

glede na razvitost gibalnih sposobnosti, smo otroke za pridobitev optimalne časovne 

obremenitve in potrditev/zavrnitev H1, H2, H3 in H4 glede na rezultate testa MOT 4–6 

razdelili v tri skupine: skupina otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo, skupina otrok s 

povprečno gibalno učinkovitostjo in skupina otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo 

(preglednica 2). Za potrditev/zavrnitev H6 pa otrok nismo ločevali glede na podpovprečno, 

povprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitost, ampak smo jih ločili glede na to, ali so 

obiskovali splošno športno vadbo Svizec ali ne ter med skupinama primerjali rezultate testa 

MOT 4–6. Le-to nam je podalo ugotovitev, ali med skupinama otrok obstaja razlika v gibalni 

učinkovitosti ali ne.  

 

Gibalna dejavnost  

Namen glavnega dela vadbenih ur je bilo telesno utrujanje otrok, sestavljeno iz treh vadbenih 

ur, ki so trajale 10, 20 in 30 minut glavnega dela vadbene ure. Glavni deli vadbeni ur so bili 

aerobnega tipa z zmerno intenzivnostjo med 75 % in 85 % maksimalnega srčnega utripa. 

Namen zaključnega dela vadbenih ur pa je bilo ugotavljanje optimalne časovne obremenitve 

otrok na podlagi utrujenosti otrok v vzdržljivosti, katero smo posredno opazovali z dosežki na 

testih ravnotežja in koordinacije gibanja. Dinamično ravnotežje smo ocenjevali s testom »hoja 

po vrtenju okoli svoje osi«, statično ravnotežje pa s testom »stanje na eni nogi«. Za 

ocenjevanje koordinacije gibanja celega telesa smo uporabili  test »tek po kotaljenju«, za 

koordinacijo oko-roka pa test »natikanje slamic na plastično vrvico«. Ravnotežni in 

koordinacijski testi so bili izvedeni en teden pred posameznimi vadbenimi urami (začetno 

merjenje) in po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure (nadaljnja merjenja). 

 

Splošna športna vadba Svizec 

V sklopu izvajanja raziskave smo izbrali polovico otrok, ki so 2-krat tedensko po 45 minut v 

obdobju enega šolskega leta obiskovali splošno športno vadbo športnega društva Svizec – 

športne dejavnosti najmlajših, in polovico otrok, ki splošne športne vadbe niso obiskovali. 

Primerjava med skupinama nam je podala rezultate o tem, ali se med skupinama pojavljajo 

razlike v rezultatih testa MOT 4–6 in posledično v gibalni učinkovitosti ali ne. 
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5.3.1 Seznam spremenljivk  

 

1. Gibalna dejavnost – utrujenost otrok v vzdržljivosti (začetna merjenja in merjenja po 10, 20 

in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure ravnotežnih in koordinacijskih nalog) 

2. Podpovprečna gibalna učinkovitost otrok 

3. Povprečna gibalna učinkovitost otrok 

4. Nadpovprečna gibalna učinkovitost otrok 

5. Gibalna učinkovitost – rezultat testa MOT 4–6 

6. Gibalne sposobnosti (ravnotežje, koordinacija) 

7. Splošna športna vadba Svizec (obiskujejo, ne obiskujejo) 

 

5.3.2 Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami 

 

Preglednica 1: Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami 

 

  

Zaporedna 

št. hipoteze 

Neodvisna 

sprem. 

Odvisna 

sprem. 

Vrsta 

spremenljivke 

Statistične metode 

1. hipoteza 2 1 1 – razmernostna  

2 – nominalna 

Parni t-testi (za vsako količino 

vadbene ure posebej) 

2. hipoteza 3 1 1 – razmernostna 

3 – nominalna 

Parni t-testi (za vsako količino  

vadbene ure posebej) 

3. hipoteza 4 1 1 – razmernostna 

4 – nominalna 

Parni t-testi (za vsako količino  

vadbene ure posebej) 

4. hipoteza 2, 3, 4 1 1 – razmernostna 

2, 3, 4 – ordinalna 

Welch test in  

Games Howell post-hoc test 

5. hipoteza 6 1 1 – razmernostna 

6 – nominalna  

Parni t-test (za vsako količino  

vadbene ure posebej) 

6. hipoteza 7 5 5 – razmernostna 

6 – nominalna 

t-test za neodvisne vzorce 
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5.4 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

V raziskavi smo podatke zbirali s tehniko ocenjevanja, pri čemer smo kot instrument uporabili 

dve ocenjevalni lestvici, in sicer lestvico testa MOT 4–6 in lestvico za ocenjevanje 

koordinacije gibanja in ravnotežja.  

 

Z ocenjevalno lestvico testa MOT 4–6 smo ocenjevali naloge v obliki numeričnih vrednosti, 

in sicer kot število točk od 0 do 2. Test MOT 4–6 sta oblikovala avtorja Renata Zimmer in 

Meinhart Volkamer leta 1984, od leta 1991 pa je v Sloveniji standardiziran za ugotavljanje 

gibalne učinkovitosti 5,5-letnih otrok. Testiranje gibalnih sposobnosti otrok s testom MOT 4–

6 je potekalo le enkrat, in sicer na začetku izvajanja raziskave. Čas trajanja testiranja na enega 

otroka je bil 15–20 min. Rezultate testiranja in osnovne podatke otrok smo zbirali z vnaprej 

pripravljenimi zbirnimi listi.   

 

Ocenjevalna lestvica za ocenjevanje koordinacije gibanja (2 nalogi) in ravnotežja (2 nalogi) je 

vsebovala ocenjevalne stopnje v obliki numeričnih vrednosti od 0 naprej (1 

sekunda/slamica/prestop je 1 točka – natančnost merjenja je 1/10 sekunde/točke). Ravnotežni 

nalogi sta bili:  

 stoja na eni nogi (SEN) – statično ravnotežje,  

 hoja v 5 m dolgem in 20 cm širokem označenem pasu po predhodnem 5-kratnem 

rotacijskem gibanju (vrtenju okoli svoje osi) (HVO) – dinamično ravnotežje.  

Koordinacijski nalogi pa sta zajemali:  

 30 sekund natikanja slamic na vrvico (NSV) – koordinacija oko-roka,  

 tek po kotaljenju (TKO) – koordinacija gibanja celega telesa.  

 

Vse štiri naloge smo izvedli 4-krat, in sicer prvič po opravljenih nalogah testa MOT 4–6 z 

vsakim otrokom posebej, preostalih 3-krat pa po vsakem glavnem delu vadbene ure z vsemi 

otroki naenkrat. Predviden čas trajanja vseh štirih nalog je bil 6–8 min. Otroci so bili pred 

izvedbo testiranja z nalogami seznanjeni. Ocenjevalno lestvico za ocenjevanje koordinacije 

gibanja in ravnotežja sem oblikovala sama, in sicer 13. 1. 2016. 

 

V sklopu raziskave smo po uvodnem testiranju s testom MOT 4–6 izvedli tri različno dolge 

vadbene ure za vsako skupino otrok posebej. Prva vadbena ura je trajala 10 minut glavnega 

dela oz. 25 minut vključno z uvodnim in zaključnim delom, druga 20 minut glavnega dela oz. 

35 minut vključno z uvodnim in zaključnim delom in tretja 30 minut glavnega dela oz. 45 

minut vključno z uvodnim in zaključnim delom. V vadbeno uro je bilo v povprečju vključenih 

od 8 do 15 otrok in vsaj še ena učiteljica splošnih športnih vadb ali vzgojiteljica, ki je bila 

obenem tudi ocenjevalka in opazovalka. Skupno so bili otroci razdeljeni v 4 skupine (2 

skupini otrok, ki obiskujejo splošno športno vadbo, in 2 skupini otrok, ki vadbe ne 

obiskujejo), skupno torej 12 vadbenih ur. Vadbene ure so bile aerobnega tipa z zmerno 

intenzivnostjo med 75 % in 85 % maksimalnega pulza, kar smo zagotovili z različnimi 

igralnimi oblikami teka s preskakovanjem, preplezanjem in preplazenjem ovir v okviru 

metode igre (Hitri gasilec) za razvijanje oz. preverjanje vzdržljivosti. Primerljivost rezultatov 
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na vseh vadbenih urah v vseh skupinah smo dosegli z enakimi nalogami, enakim načinom 

ocenjevanja, enako intenzivnostjo vadbe, izvajanjem vsake vadbene ure ob istem času, enkrat 

tedensko v razmaku sedem dni, povprečno z istim številom otrok.  

 

Pred izvajanjem meritev smo o testiranjih obvestili starše in jih prosili za pisna soglasja o 

sodelovanju otrok v raziskavi. Izvajanje vadbenih ur in testiranja so potekala v telovadnici 

vrtca Šmarje pri Jelšah – Enota Sonček in v telovadnici športne dvorane Janina v Rogaški 

Slatini (otroci vrtca Rogaška Slatina – Enoti Ratanska in Potoček) od meseca marca do 

meseca junija 2016 in od meseca oktobra do meseca decembra 2016. Vsa testiranja in 

vadbene ure so bile izvedene pod mojim vodstvom, ne glede na to, ali so bile v okviru 

splošnih športnih vadb ali v okviru vrtca. 

 

5.5 Metoda obdelave podatkov 
 

S testiranji in izvajanjem vadbenih ur smo pridobili številčne podatke, ki smo jih 

kvantitativno obdelali z vnosom v program SPSS. Otroke smo v skupine razdelili na podlagi 

Gaussove krivulje normalne porazdelitve glede na aritmetično sredino in standardni odklon. 

Izračunali smo osnovno opisno statistiko, statistično značilne razlike med stanji pa smo 

ugotavljali s pomočjo parnega t-testa, t-testa za neodvisne vzorce, enosmerne analize variance 

(Welch) in Games Howell post-hoc testa. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-

odstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 
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6 REZULTATI 
 

Razdelitev otrok v skupine glede na njihovo gibalno učinkovitost 

 

Testna baterija MOT 4–6 ne določa standardov glede na razvitost gibalnih sposobnosti, zato 

smo otroke v naši raziskavi razdelili v tri skupine s pomočjo Gaussove krivulje normalne 

porazdelitve. Mejne vrednosti smo postavili glede na izračun standardnega odklona od 

aritmetične sredine, in sicer 14 % izmerjene populacije v skupino otrok s podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo, 18 % v skupino otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo in 68 % 

izmerjene populacije v skupino otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo.    

 

 

Slika 1: Gaussova krivulja normalne porazdelitve. 

 

Preglednica 2: Razdelitev otrok v skupine glede na njihovo gibalno učinkovitost. 

 

Legenda: GU – gibalna učinkovitost; PP – skupina otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo; P – skupina 

otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo; NP – skupina otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo; N – 

število otrok; % – odstotek glede na celoten vzorec;  Min – najmanjša vrednost; Max – največja vrednost; μ – 

aritmetična sredina;  – standardni odklon 

 

Iz preglednice 2 lahko vidimo določitev standardov za test MOT 4–6 glede na povprečno, 

podpovprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitost. Najmanjši rezultat seštevka točk v testu 

MOT 4–6 je bil 7 točk, največji pa 31 točk. Povprečen rezultat testa MOT 4–6 je bil 19,3 

točke, kar predstavlja malo manj kot polovico vseh možnih točk testa MOT 4–6.  

GU N %  Točke  Osnovna opisna statistika 

PP 7 14 7-13,8 
N 

Meje  

μ 

 

 P 35 68 13,8-24,8 Min. Max. 

NP 9 18 24,8-31  

51 

 

7 

 

31 

 

19,3 

 

5,5 
Skupaj 51 100 34 

  68% 
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Optimalna časovna obremenitev otrok, starih od 4,5 do 5,5 let  

 

Optimalno časovno obremenitev otrok, starih od 4,5 do 5,5 let, smo ugotavljali na podlagi 

utrujenosti otrok v vzdržljivosti, katero smo posredno opazovali z dosežki na testih ravnotežja 

in koordinacije gibanja. Testi ravnotežja (SEN – stoja na eni nogi in HVO – hoja po vrtenju 

okoli svoje osi) in koordinacije gibanja (TKO – tek po kotaljenju in NSV – natikanje slamic 

na vrvico) so bili izvedeni en teden pred posameznimi vadbenimi urami (začetno merjenje) in 

po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure (nadaljnja merjenja). Statistično 

značilne razlike med stanji (začetnimi in nadaljnjimi merjenji), katere smo ugotavljali na 

podlagi parnih t-testov, predstavljajo utrujenost otroka v vzdržljivosti.  

 

Za izračun aritmetičnih sredin smo motorične teste (stoja na eni nogi – SEN, hoja po vrtenju 

okoli svoje osi – HVO in tek po kotaljenju – TKO) združili skupaj po posameznih vadbenih 

urah (10, 20 in 30). Motoričnega testa natikanje slamic na vrvico – NSV, zaradi 

kontradiktornega učinka – daljša kot je bila vadba, boljši so bili rezultati in obratno – nismo 

vključili v obdelavo podatkov za ugotavljanje optimalne časovne obremenitve otrok. 

 

Izračun aritmetičnih sredin je v vseh vadbenih urah pri začetnem merjenju različen, kljub 

upoštevanju vedno istih podatkov. Nekatere rezultate je bilo potrebno zaradi specifike 

podatkov pri motoričnih nalogah (SEN – več je, bolje je; HVO – manj je, bolje je; TKO – 

manj je, bolje je) obrniti, s čimer smo poenotili rezultate na več/manj.  

 

Za pridobitev optimalne časovne obremenitve otrok s podpovprečno, povprečno in 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo in za potrditev/zavrnitev H1, H2, H3 in H4, smo otroke 

glede na rezultate testa MOT 4–6 razdelili v tri skupine: skupina otrok s podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo, skupina otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo in skupina otrok z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo (preglednica 2).   
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Optimalna časovna obremenitev otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo  

 

Kot prvo hipotezo smo si zastavili: optimalna časovna obremenitev otrok s podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo je v glavnem delu vadbene ure 10 minut. Za ugotavljanje, ali 

postavljena hipoteza drži, smo za skupino otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo 

izračunali parne t-teste med začetnimi in nadaljnjimi merjenji. 

 

Preglednica 3: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje utrujenosti otrok v vzdržljivosti s 

podpovprečno gibalno učinkovitostjo po posameznih vadbenih urah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN, HVO 

in TKO pri začetnem merjenju otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo; μ2 – aritmetična sredina rezultatov 

testov SEN, HVO in TKO pri merjenju otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo po 10, 20 in 30-minutnem 

glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 

0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj istih skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Iz preglednice 3 lahko razberemo, 

da je P vrednost v okviru vseh treh vadbenih ur manjša od 0,05 (p1 = ,00; p2 = ,00; p3 = 

manjša od ,001). S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da se v testih ravnotežja (SEN in HVO) in 

koordinacije gibanja (TKO) med začetnim merjenjem in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem 

glavnem delu vadbene ure pojavljajo statistično značilne razlike. 

 

Otroci s podpovprečno gibalno učinkovitostjo so že po 10-minutnem glavnem delu vadbene 

ure dosegli statistično značilno slabše rezultate v primerjavi z začetnim merjenjem, kar kaže 

na utrujenost otrok v vzdržljivosti. Povzamemo lahko, da je za otroke s podpovprečno gibalno 

učinkovitostjo primernih manj kot 10 minut glavnega dela vadbene ure.  

 

Po navedenih rezultatih prvo hipotezo, ki predpostavlja, da je optimalna časovna obremenitev 

otrok s podpovprečno gibalno učinkovitostjo v glavnem delu vadbene ure 10 minut, 

zavrnemo. Za otroke s podpovprečno gibalno učinkovitostjo je primernih manj kot 10 minut 

glavnega dela vadbene ure oz. manj kot 25 minut vadbene ure, vključno z uvodnim (7 minut) 

in zaključnim delom (8 minut).  

  

Parni t-test  

min μ1/μ2 t df p 

 

10 
4,90  

4,25 
 

20 
 

,00 3,23 
 

20 
5,01  

3,95 
 

20 
 

,00 2,92 
 

30 
5,27  

5,19 
 

20 
 

,00 
3,03 
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Optimalna časovna obremenitev otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo  

 

Za ugotovitev druge hipoteze: optimalna časovna obremenitev otrok s povprečno gibalno 

učinkovitostjo je v glavnem delu vadbene ure 20 minut, smo za skupino otrok s povprečno 

gibalno učinkovitostjo izračunali parne t-teste med začetnimi in nadaljnjimi merjenji. 

 

Preglednica 4: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje utrujenosti otrok v vzdržljivosti s 

povprečno gibalno učinkovitostjo po posameznih vadbenih urah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN, HVO 

in TKO pri začetnem merjenju otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo;  μ2 – aritmetična sredina rezultatov 

testov SEN, HVO in TKO pri merjenju otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo po 10, 20 in 30-minutnem 

glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 

0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj istih skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Iz preglednice 4 lahko razberemo 

da je P vrednost po 10 in 20-minutnem glavnem delu vadbene ure večja od 0,05 (p1 = ,10; p2 

= ,11) po 30-minutnem glavnem delu vadbene ure pa manjša od 0,05 (p3 = ,00). V testih 

ravnotežja (SEN in HVO) in koordinacije gibanja (TKO) je prišlo do statistično značilnih 

razlik med začetnim merjenjem in merjenjem po 30-minutnem glavnem delu vadbene ure, kar 

lahko potrdimo s 95 % verjetnostjo.  

 

Po 30-minutnem glavnem delu vadbene ure so otroci s povprečno gibalno učinkovitostjo 

dosegli statistično značilno slabše rezultate v primerjavi z začetnim merjenjem, kar kaže na 

utrujenost otrok v vzdržljivosti. Povzamemo lahko, da je za otroke s povprečno gibalno 

učinkovitostjo primernih 20 minut glavnega dela vadbene ure. 

 

Drugo hipotezo – optimalna časovna obremenitev otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo je 

v glavnem delu vadbene ure 20 minut – sprejmemo. Za otroke s povprečno gibalno 

učinkovitostjo je primernih 20 minut glavnega dela vadbene ure oz. 35 minut vadbene ure 

vključno z uvodnim (7 minut) in zaključnim (8 minut) delom. 

  

Parni t-test  

min μ1/μ2 t df p 

 

10 
6,96  

1,67 
 

104 
 

,10 6,35 
 

20 
7,23  

1,61 
 

104 
 

,11 6,15 
 

30 
7,58  

3,43 
 

104 
 

,00 
5,41 
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Optimalna časovna obremenitev otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo  

 

Kot tretjo hipotezo smo predpostavili, da je optimalna časovna obremenitev otrok z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo v glavnem delu vadbene ure 30 minut. Da bi ugotovili, 

ali postavljena hipoteza drži, smo za skupino otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo 

izračunali parne t-teste med začetnimi in nadaljnjimi merjenji. 

 

Preglednica 5: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje utrujenosti otrok v vzdržljivosti z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo po posameznih vadbenih urah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN, HVO 

in TKO pri začetnem merjenju otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo;  μ2 – aritmetična sredina rezultatov 

testov SEN, HVO in TKO pri merjenju otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo po 10, 20 in 30-minutnem 

glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 

0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Razlike aritmetičnih sredin smo znotraj istih skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa, 

zato testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti. P vrednost je v okviru vseh treh 

vadbenih ur večja od 0,05 (p1 = ,71; p2 = ,10; p3 = ,21), zato lahko s 95 % verjetnostjo 

trdimo, da se med začetnim merjenjem in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu 

vadbene ure ne pojavljajo statistično značilne razlike v testih ravnotežja (SEN in HVO) in 

koordinacije gibanja (TKO).  

 

Otroci z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo po nobenem nadaljnjem merjenju niso dosegli 

statistično značilno slabših rezultatov v primerjavi z začetnim merjenjem. Povzamemo lahko, 

da je za otroke z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo primernih več kot 30 minut glavnega 

dela vadbene ure, saj le-ti niso bili utrujeni niti po 30-minutni vadbeni uri glavnega dela 

vadbene ure.  

 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da je optimalna časovna obremenitev otrok z nadpovprečno gibalno 

učinkovitostjo v glavnem delu vadbene ure 30 minut, zavrnemo. Za otroke z nadpovprečno 

gibalno učinkovitostjo je primernih več kot 30 minut glavnega dela vadbene ure oz. več kot 

45 minut vadbene ure vključno z uvodnim (7 minut) in zaključnim (8 minut) delom. 

  

Parni t-test  

min μ1/μ2 t df p 

 

10 
12,52  

–0,37 
 

26 
 

,71 12,88 
 

20 
12,73  

1,69 
 

26 
 

,10 9,60 
 

30 
12,94  

1,29 
 

26 
 

,21 
10,62 
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Povprečna optimalna časovna obremenitev vseh otrok, vključenih v raziskavo 

 

Za ugotovitev povprečne časovne optimalne obremenitve otrok, starih od 4,5 do 5,5 let, smo 

vse otroke združili v eno skupino ne glede na njihovo gibalno učinkovitost. Statistično 

značilne razlike med stanji (začetnimi in nadaljnjimi merjenji), smo ugotavljali na podlagi 

parnih t-testov.  

 

Preglednica 6: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje utrujenosti vseh otrok v vzdržljivosti 

po posameznih vadbenih urah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN, HVO 

in TKO pri začetnem merjenju;  μ2 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN, HVO in TKO po 10, 20 in 30-

minutnem glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-

testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj istih skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Kot vidimo iz preglednice 6 je P 

vrednost po 10-minutnem glavnem delu vadbene ure večja od 0,05 (p1 = ,06) po 20 in 30-

minutnem glavnem delu vadbene ure pa manjša od 0,05 (p2 = ,01; p3 = manjša od ,001). S 95 

% verjetnostjo lahko trdimo, da se v testih ravnotežja (SEN in HVO) in koordinacije gibanja 

(TKO) med začetnim merjenjem in merjenji po 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure 

pojavljajo statistično pomembne razlike.  

 

Utrujenost otrok v vzdržljivosti se pokaže po 20-minutnem glavnem delu vadbene ure, saj so 

otroci, stari od 4,5 do 5,5 let, v povprečju dosegli statistično značilno slabše rezultate v 

primerjavi z začetnim merjenjem. Optimalna časovna obremenitev otrok, starih od 4,5 do 5,5 

let, je 10 minut glavnega dela vadbene ure oz. 25 minut vadbene ure vključno z uvodnim (7 

minut) in zaključnim (8 minut) delom. 

  

Parni t-test  

min μ1/μ2 t df p 

 

10 
7,66  

1,89 
 

152 
 

,06 7,07 
 

20 
7,90  

2,78 
 

152 
 

,01 6,31 
 

30 
8,21  

4,11 
 

152 
 

,00 
6,00 
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Pomen gibalne učinkovitosti za vzdržljivost otrok 

 

Četrta hipoteza pravi, da se vzdržljivost otrok, ki imajo podpovprečno in nadpovprečno 

gibalno učinkovitost, statistično značilno razlikuje od otrok s povprečno gibalno 

učinkovitostjo. Da bi preverili to hipotezo, smo otroke po Gaussovi krivulji (slika 1), glede na 

seštevek testa MOT 4–6, razdelili v tri skupine (preglednica 2): skupina otrok s podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo, skupina otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo in skupina otrok z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo.  

 

Za vsako skupino otrok posebej smo izračunali razlike (napredovanja oz. nazadovanja) med 

začetnimi merjenji in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure. Razlike 

(napredovanja oz. nazadovanja) med merjenji smo izračunali za teste SEN, HVO, TKO in 

NSV, statistično značilne razlike med skupinami pa ugotavljali z Welchevim testom.  

 

Preglednica 7: Rezultati Welchevega testa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede 

utrujenosti otrok v vzdržljivosti med skupinami otrok z različno gibalno učinkovitostjo. 

 

Legenda: GU – gibalna učinkovitost; P – skupina otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo; PP – skupina otrok s 

podpovprečno gibalno učinkovitostjo; NP – skupina otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo; μ– 

aritmetična sredina razlik med začetnimi merjenji in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene 

ure testov SEN, HVO, TKO in NSV; F – F-vrednost testa; df 1 in df 2 – prostostna stopnja; p – statistična 

značilnost testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze 

 

Levenejev test o homogenosti varianc prikazuje P vrednost, ki je manjša od 0,05 (p = ,00), kar 

zavrne predpostavko o homogenosti varianc. Ob upoštevanju neenakih varianc je P vrednost 

Welch testa manjša kot 0,05 (p = ,01). S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da se med skupinami 

otrok s podpovprečno, povprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitostjo pojavljajo 

statistično značilne razlike v testih ravnotežja (SEN in HVO) in koordinacije gibanja (TKO in 

NSV). 

 

  

Levenejev test o homogenosti varianc Welch test 

GU μ F df1 df2 p F df1 df2 p 

P 2,73  

9,17 

 

2 

 

609 

 

,00 

 

4,66 

 

2 

 

228,09 
 

,01 PP 2,06 

NP 3,70  
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Da bi ugotovili, med katerimi skupinami se pojavljajo statistično značilne razlike, smo 

izračunali še Games Howell post-hoc test. 

 

Preglednica 8: Rezultati Games Howell post-hoc testa za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik glede utrujenosti otrok v vzdržljivosti med posameznimi pari skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: GU – gibalna učinkovitost; P – skupina otrok s povprečno gibalno učinkovitostjo; PP – skupina otrok s 

podpovprečno gibalno učinkovitostjo; NP – skupina otrok z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo; μ – 

aritmetična sredina razlik med začetnimi merjenji in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene 

ure testov SEN, HVO, TKO in NSV; p – statistična značilnost testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za 

potrditev/zavrnitev hipoteze 

 

Iz preglednice 8 lahko vidimo, da se med skupinama otrok s povprečno in podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo ter med skupinama otrok z nadpovprečno in podpovprečno gibalno 

učinkovitostjo pojavljajo statistično značilne razlike (p1 = ,04; p3 = ,00) v napredovanjih oz. 

nazadovanjih med začetnimi merjenji in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu 

vadbene ure. Statistično značilne pomembnosti v napredovanjih oz. nazadovanjih med 

začetnimi merjenji in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure pa Games 

Howell post-hoc test ni zaznal med skupino otrok z nadpovprečno in povprečno gibalno 

učinkovitostjo (p2 = ,3). Če pogledamo aritmetične sredine skupin otrok s povprečno in 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo, lahko ugotovimo, da so nadpovprečno gibalno 

učinkoviti otroci (3,70) vzdržljivejši kot povprečno gibalno učinkoviti otroci (2,73), vendar ta 

razlika ni statistično značilno pomembna.  

 

Četrto hipotezo, ki pravi, da se vzdržljivost otrok, ki imajo podpovprečno in nadpovprečno 

gibalno učinkovitost, statistično značilno razlikuje od otrok s povprečno gibalno 

učinkovitostjo, delno potrdimo.  

  

Games Howell  

post-hoc test 

GU μ p 

P 2,73  

,04 
PP 2,06 

P 2,73  

,3 
NP 3,70 

NP 3,70  

,00 
PP 2,06 
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Pomen utrujenosti otrok za ravnotežje in koordinacijo gibanja 

 

Peto hipotezo, ki pravi, da se utrujenost otrok prej pokaže na ravnotežju kot na koordinaciji 

gibanja, smo ugotavljali s pomočjo parnih t-testov, pri čemer smo vse otroke združili v eno 

skupino, ne glede na njihovo gibalno učinkovitost. Za izračun vpliva utrujenosti na ravnotežje 

smo skupaj združili nalogi SEN – statično ravnotežje in HVO – dinamično ravnotežje, za 

izračun koordinacije gibanja pa nalogi TKO – koordinacija gibanja celega telesa in NSV – 

koordinacija oko-roka. 

 

Statistično pomembne razlike med začetnim merjenjem in merjenji po posameznih vadbenih 

urah smo v okviru ravnotežja in koordinacije gibanja ugotavljali na podlagi parnih t-testov.  

  

Preglednica 9: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje vpliva utrujenosti na ravnotežje in 

koordinacijo gibanja. 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN in 

HVO pri začetnem merjenju ravnotežja/aritmetična sredina rezultatov testov TKO in NSV pri začetnem merjenju 

koordinacije gibanja; μ2 – aritmetična sredina rezultatov testov SEN in HVO pri merjenju ravnotežja po 10, 20 

in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure/aritmetična sredina rezultatov testov TKO in NSV pri merjenju 

koordinacije gibanja po 10, 20 in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – prostostna 

stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Iz preglednice 9 je moč razbrati, da se 

ravnotežje po 10-minutnem glavnem delu vadbene ure še ni poslabšalo (p1 =,09) statistično 

značilno pa se je poslabšalo po 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure (p2 = ,00; p3 = 

,00).  

 

Koordinacija gibanja pa se je izboljšala tako po 10-minutnem  kot  tudi po 20 in 30-minutnem 

glavnem delu vadbene ure (p1 = ,00; p2 in p3 = manjši od ,001). S 95 % verjetnostjo  lahko 

trdimo, da se v okviru ravnotežja med začetnim merjenjem in merjenjem po 20 in 30-

minutnem glavnem delu vadbene ure pojavljajo statistično značilne razlike. Statistično 

značilno pomembnost zaznamo tudi v okviru koordinacije gibanja, in sicer med začetnim 

merjenjem in merjenji po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure. Zaključimo 

lahko, da se utrujenost otrok prej pokaže na ravnotežju kot na koordinaciji gibanja.  

Parni t-test  

ravnotežje 

 Parni t-test 

koordinacija gibanja 

min μ1/μ2 t df p min μ1/μ2 t df p 

 

10 
9,40  

1,74 
 

101 
 

,09 
 

10 
4,29  

–3,51 

 

101 

 

,00 8,60 4,77 
 

20 
9,92  

2,90 
 

101 
 

,00 
 

20 
4,14  

–6,51 

 

101 

 

,00 7,46 5,17 
 

30 
10,2  

4,05 
 

101 
 

,00 
 

30 
4,34  

–6,01 

 

101 

 

,00 
7,00 5,74 
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Zaradi velikega statistično pomembnega izboljšanja koordinacije oko-roka pri vseh treh 

skupinah in po vseh treh vadbenih urah – daljša kot je bila vadba, boljši so bili rezultati in 

obratno (kot bomo lahko videli v preglednici 11) – je v okviru rezultatov po združitvi nalog 

koordinacije gibanja celega telesa (TKO) in koordinacije oko-roka (NSV) prišlo do statistično 

pomembnega izboljšanja koordinacije gibanja. 

 

Da bi ugotovili, ali se statično ravnotežje poslabša prej kot dinamično, smo izračunali parni t-

test med statičnim in dinamičnim ravnotežjem pri vseh otrocih v okviru posameznih vadbenih 

ur. 

 

Preglednica 10: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje vpliva utrujenosti na statično in 

dinamično ravnotežje. 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testa SEN pri 

začetnem merjenju statičnega ravnotežja/aritmetična sredina rezultatov testa HVO pri začetnem merjenju 

dinamičnega ravnotežja; μ2 – aritmetična sredina rezultatov testa SEN pri merjenju statičnega ravnotežja po 10, 

20 in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure/aritmetična sredina rezultatov testa HVO pri merjenju 

dinamičnega ravnotežja po 10, 20 in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – 

prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj iste skupine ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Kot vidimo v preglednici 10, se 

statično ravnotežje (SEN) po 10-minutnem glavnem delu vadbene ure še ni poslabšalo (p1 = 

,17), poslabšanje statičnega ravnotežja pa zaznamo po 20 in 30-minutnem glavnem delu 

vadbene ure (p2 = ,04; p3 = ,03). Kot prikazujejo P vrednosti parnih t-testov za dinamično 

ravnotežje (HVO), pa se je po 10-minutnem glavnem delu vadbene ure le-to že poslabšalo (p1 

= ,05) prav tako poslabšanje dinamičnega ravnotežja zaznamo po 20 in 30-minutnem glavnem 

delu vadbene ure (p2 = in p3 = manjši od ,001).  

 

S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da se v okviru statičnega ravnotežja med začetnim 

merjenjem in merjenjem po 20 in 30-minutnem glavnem delu vadbene ure pojavljajo 

statistično značilne razlike. V okviru dinamičnega ravnotežja pa se statistična pomembnost 

pojavi med začetnim merjenjem in merjenjem po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu 

vadbene ure. Na podlagi statistično značilnih razlik med merjenji lahko potrdimo, da se je 

statično ravnotežje poslabšalo prej kot dinamično ravnotežje.  

Parni t-test  

statično ravnotežje 

 Parni t-test 

dinamično ravnotežje 

min μ1/μ2 t df p min μ1/μ2 t df p 

 

10 
15,22  

1,30 
 

34 
 

,17 
 

10 
1,36  

–1,20 
 

34 
 

,05 13,83 1,54 
 

20 
15,22  

1,00 
 

34 
 

,04 
 

20 
1,36  

–4,49 
 

34 
 

,00 13,21 2,7 
 

30 
15,22  

2,30 
 

34 
 

,01 
 

30 
1,36  

–7,51 
 

34 
 

,00 
11,00 3,34 
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Želeli smo ugotoviti, ali se koordinacija gibanja celega telesa poslabša prej kot koordinacija 

oko-roka. Izračunali smo parni t-test med koordinacijo gibanja celega telesa in koordinacijo 

oko-roka v okviru posameznih vadbenih ur. 

 

Preglednica 11: Rezultati parnih t-testov za ugotavljanje vpliva utrujenosti na koordinacijo 

gibanja celega telesa in koordinacijo oko-roka. 

 

Legenda: min – čas glavnega dela vadbene ure v minutah; μ1 – aritmetična sredina rezultatov testa TKO pri 

začetnem merjenju koordinacije gibanja celega telesa/aritmetična sredina rezultatov testa NSV pri začetnem 

merjenju koordinacije oko-roka; μ2 – aritmetična sredina rezultatov testa TKO pri merjenju koordinacije gibanja 

celega telesa po 10, 20 in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure/aritmetična sredina rezultatov testa NSV pri 

merjenju koordinacije oko-roka po 10, 20 in 30-minutnem glavnemu delu vadbene ure; t – vrednost t-testa; df – 

prostostna stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze  

 

Testa o homogenosti varianc ni bilo potrebno izvesti, saj smo razlike aritmetičnih sredin 

znotraj skupin ugotavljali na podlagi parnega t-testa. Preglednica 11 nam prikazuje 

primerjavo rezultatov med testi TKO – koordinacijo gibanja celega telesa in NSV – 

koordinacijo oko-roka. Koordinacija gibanja celega telesa se po 10 in 20-minutnem glavnem 

delu vadbene ure še ni poslabšala (p1 = ,24; p2 = ,21) po 30-minutnem glavnem delu vadbene 

ure pa se je le-ta poslabšala (p3 = ,03). Parni t-testi v okviru koordinacije oko-roka pa so 

zaznali statistično pomembno izboljšanje med začetnim merjenjem in po merjenjih po 10, 20 

30-minutnem glavnem delu vadbene ure (p1, p2 in p3 = manjše od ,001).  

 

S 95 % verjetnostjo trdimo, da se v okviru koordinacije gibanja celega telesa med začetnim 

merjenjem in merjenjem po 30-minutnem glavnem delu vadbene ure pojavljajo statistično 

značilne razlike. Statistično značilno pomembno izboljšanje pa zaznamo v okviru 

koordinacije oko-roka in sicer med začetnim merjenjem in merjenjem po 10, 20 in 30-

minutnem glavnem delu vadbene ure. Povzamemo lahko, da se koordinacija gibanja celega 

telesa poslabša prej kot koordinacija oko-roka. 

 

Peto hipotezo, ki pravi, da se utrujenost otrok prej pokaže na ravnotežju kot na koordinaciji 

gibanja, potrdimo. Ugotovili smo tudi, da se vpliv utrujenosti prej pokaže na statičnem 

ravnotežju kot na dinamičnem ravnotežju ter prej na koordinaciji gibanja celega telesa kot na 

koordinaciji oko-roka. 

Parni t-test  

koordinacija gibanja 

celega telesa 

 Parni t-test 

koordinacija  

oko-roka 

min μ1/μ2 t df p min μ1/μ2 t df p 

 

10 
3,87  

–1,84 
 

34 
 

,24 
 

10 
4,46  

–5,91 
 

34 
 

,00 4,12 5,80 
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3,87  
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34 
 

,21 
 

20 
4,46  

–8,47 
 

34 
 

,00 3,78 6,37 
 

30 
3,78  

–2,03 
 

34 
 

,03 
 

30 
4,46  

–10,12 
 

34 
 

,00 
4,19 7,46 
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Gibalna učinkovitost otrok športnega društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših  

 

Šesta hipoteza pravi, da se med otroki, ki obiskujejo splošno športno vadbo pod vodstvom 

športnega društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših, in tistimi, ki vadbe ne obiskujejo, 

pojavljajo statistično značilne razlike v rezultatih testa MOT 4–6. Otroke smo razdelili na dve 

skupini: skupino otrok, ki je eno leto dvakrat tedensko obiskovala splošno športno vadbo pod 

vodstvom športnega društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših, in skupino otrok, ki 

splošne vadbe ni obiskovala. Statistično značilne razlike med skupinama smo, glede na 

seštevek testa MOT 4–6, ugotavljali s t-testom za neodvisne vzorce. 

 

Preglednica 12: Rezultati t-testa za neodvisne vzorce za ugotavljanje statistično pomembnih 

razlik med otroci, ki obiskujejo splošno športno vadbo Svizec – športne dejavnosti najmlajših, 

in tistimi, ki vadbe ne obiskujejo. 

 

 

 

 

 
 

Legenda: μ1 – aritmetična sredina rezultatov testa MOT 4–6 skupine otrok, ki so dvakrat tedensko obiskovali 

splošno športno vadbo Svizec; μ2 – aritmetična sredina rezultatov testa MOT 4–6 skupine otrok, ki niso 

obiskovali splošne športne vadbe Svizec; F – F-vrednost Levene testa; t – vrednost t-testa; df – prostostna 

stopnja; p – statistična značilnost t-testa (p < 0,05) – 5 % tveganje za potrditev/zavrnitev hipoteze 

 

Levenejev test o homogenosti varianc v preglednici 12 prikazuje statistično značilnost testa, 

ki je višja od 0,05 (p = 0,25). Pri nadaljnjem izvedenem t-testu za neodvisne vzorce razlik 

aritmetičnih sredin upoštevamo homogenost varianc. P vrednost t-testa za neodvisne vzorce je 

manjša od 0,05 (p = ,00). S 95 % verjetnostjo lahko trdimo, da se med otroki, ki obiskujejo 

splošno športno vadbo pod vodstvom športnega društva Svizec – športne dejavnosti 

najmlajših, in tistimi, ki vadbe ne obiskujejo, pojavljajo statistično značilne razlike v 

rezultatih testa MOT 4–6.  

 

Šesto hipotezo: med otroki, ki obiskujejo splošno športno vadbo pod vodstvom športnega 

društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših, in tistimi, ki vadbe ne obiskujejo, se pojavljajo 

statistično značilne razlike v rezultatih testa MOT 4–6, potrdimo. Otroci, ki so v obdobju 

enega šolskega leta 2-krat tedensko obiskovali splošno športno vadbo Svizec – športne 

dejavnosti najmlajših so torej gibalno učinkovitejši v primerjavi z otroki, ki splošne športne 

vadbe Svizec niso obiskovali. 

  

Levenejev test o homogenosti 

varianc 

T-test za  

neodvisne vzorce 

μ1/μ2 F p t df p 

22,39  

0,75 

 

0,25 

 

4,23 

 

49 
 

,00 16,75 
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7 RAZPRAVA 

 

Vzgojiteljem v vrtcu se nemalokrat postavlja vprašanje, kako vsebinsko in količinsko 

organizirati dejavnosti, ki bodo primerne tako za otroke s povprečno razvitimi gibalnimi 

sposobnostmi kot tudi za tiste z manj oz. bolj razvitimi gibalnimi sposobnostmi. Z raziskavo 

smo želeli odgovoriti na vprašanje, ali je za vse otroke iste starosti primerna enaka količina 

gibalne dejavnosti. Glavni namen magistrskega dela je bilo torej oceniti optimalno časovno 

obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost ter ugotoviti, ali se le-ta med otroki 

razlikuje. 

  

V kvantitativno raziskavo so bili vključeni predšolski otroci, stari med 4,5 in 5,5 let, ki 

obiskujejo javni vrtec. Razlog za izbiro takšne starostne skupine je bila testna baterija MOT 

4–6, s katero smo ocenjevali gibalno učinkovitost otrok, saj ustreza merjenju gibalnega 

razvoja 5,5-letnih slovenskih otrok. Vzorec je bil sestavljen iz slabe polovice otrok, ki so 2-

krat tedensko v obdobju enega šolskega leta obiskovali splošno športno vadbo športnega 

društva Svizec –  športne dejavnosti najmlajših in dobre polovice otrok, ki splošne športne 

vadbe niso obiskovali. Takšen vzorec smo izbrali z namenom pridobitve čim bolj raznolike 

ocene gibalne učinkovitosti otrok, saj, kot so ugotovili S. Salaj, M. Krmpotič in Stamenković 

(2016), otroci stari 5 let, ki obiskujejo splošno športno vadbo, statistično značilno dosegajo 

boljše rezultate v motoričnih spretnostih v primerjavi z otroki, ki ne obiskujejo organizirane 

splošne vadbe. Glede na to, da je bil najmanjši rezultat seštevka točk v testu MOT 4–6 7 točk, 

največji pa 31 točk, bi lahko rekli, da smo v naš vzorec zajeli različno gibalno učinkovite 

otroke. 

 

Optimalno časovno obremenitev otrok smo ugotavljali na podlagi utrujenosti otrok v 

vzdržljivosti, katero smo posredno opazovali in ocenjevali z dosežki na testih ravnotežja (hoja 

po vrtenju okoli svoje osi, stanje na eni nogi) in testih koordinacije gibanja (tek po kotaljenju, 

natikanje slamic na plastično vrvico). Utrujenost otrok v vzdržljivosti bi sicer lahko preverjali 

le s koordinacijskimi nalogami, saj je raziskava Pišota in Planinšca (2005) pokazala, da ima 

koordinacija gibanja najpomembnejši vpliv na motorično učinkovitost otrok in da je povezana 

z vsemi drugimi gibalnimi sposobnosti. Pri preverjanje utrujenosti otrok v vzdržljivosti smo 

se kljub temu odločili tudi za ravnotežne naloge, saj je eden izmed najpogostejših 

pokazateljev utrujenosti ravno padec, ki pa je posledica poslabšanja ravnotežja (Kvist, 2017).  

 

Glavni deli vadbene ure so trajali 10, 20 in 30 minut z zmerno intenzivnostjo med 75 % in 85 

% maksimalnega pulza, kar smo zagotovili z različnimi igralnimi oblikami teka v okviru 

metode igre (Hitri gasilec). V okviru le-te so otroci na ustvarjalen način prišli do določenega 

cilja, odmore oz. prekinitve pa so si določali sami, ko so le-te potrebovali. Kot pojasni 

Rajtmajer (1997) otrokov sistem samostojno deluje na nivoju biološke regulacije, stopnji in 

razvoju primerne obremenitve. V času vadbenih ur so bili otroci visoko motivirani, saj so 

imeli pripravljeno primerno okolje. Le-to je otroke motiviralo k rešitvi problema in 

posledično daljšemu vztrajanju v dejavnosti. 
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Škof (2007) zapiše, da morata biti gibalna dejavnost in vadbena ura dovolj obsežni in 

intenzivni, saj le takšni vplivata na aerobno učinkovitost in celostni razvoj otroka. Ali so 

otroci v povprečju deležni dovolj obsežne vadbene ure pa smo preverili z našo raziskavo. Na 

podlagi utrujenosti otrok v vzdržljivosti smo ugotovili, da je povprečna časovna optimalna 

obremenitev otrok, starih od 4,5 do 5,5 let, 10 minut glavnega dela vadbene ure oz. skupno 25 

minut vadbene ure, vključno z uvodnim in zaključnim delom. Te ugotovitve se skladajo tudi z 

ugotovitvami nekaterih drugih avtorjev (Kosec in Mramor, 1991; Rajtmajer, 1991), ki za 4 do 

5-letne otroke navajajo vadbeno uro v obsegu od 23 do 25 minut gibalne dejavnosti, vendar so 

te ugotovitve stare več kot 20 let. Deset let mlajša študija avtorjev Findak in Delija (2001) za 

4 do 5-letne otroke priporoča 30 minut glavnega dela vadbene ure oz. 40 minut celotne 

vadbene ure, še novejša študija organizacije Idea Health & Fitness Association (Wells, 2003) 

pa v svoji Publikaciji za predšolske otroke v starosti od 3 do 5 let kot najprimernejšo količino 

vadbene ure navaja 45 minut gibalne dejavnosti. V primerjavi z novejšimi študijami otroci, 

zajeti v naš vzorec, glede na starost ne dosegajo minimalnih priporočil o količini vadbene ure.  

 

Eden izmed razlogov za takšen rezultat je lahko premajhna količina dnevne gibalne dejavnosti 

otrok, vendar ker v naši raziskavi nismo preverjali, ali otroci dosegajo minimalna priporočila 

o trajanju dnevne gibalne dejavnosti, tega ne moremo trditi. Predvidevamo pa lahko, da če bi 

bili otroci v povprečju dejavni srednje do visoko intenzivno vsaj 60 ali več minut na dan, kot 

to v današnjem času priporoča večina študij in organizacij, po 20 minutnem glavnem delu 

vadbene ure v povprečju še ne bi smeli biti ocenjeno utrujeni. Tudi nekateri drugi avtorji 

navajajo (Gaschler in Hainecke, 1990, v Žibert, 2012; Škof, 2010), da se otroci z leti vse manj 

gibajo in kot je ugotovila raziskava T. Volmut (2014), otroci dnevno ne dosegajo niti 60 

minut srednje do visoko intenzivne gibalne dejavnosti. J. Zajec idr. (2010) pa so v raziskavi 

pri otrocih povprečne starosti 5,4 leta ugotovili, da je kar 46 % otrok gibalno dejavnih celo 

manj kot 30 minut dnevno.  

 

Po nekaterih raziskavah je eden izmed vzrokov za premalo gibalno dejavnost otrok zagotovo 

tudi vrtec. Vsi otroci, vključeni v naš vzorec, so v času raziskave obiskovali vrtec, s strani 

katerega bi naj bili deležni kakovostne organizirane gibalne dejavnosti, vendar je ponovno 

potrebno poudariti, da ni dovolj le kakovost, ampak tudi količina gibalne dejavnosti. 

Raziskava avtorjev M. Videmšek idr. (2009) je pokazala, da ima kar 59,6 % otrok v vrtcu le 

enkrat na teden organizirano gibalno dejavnost. J. Zajec, M. Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič (2010) pa so na vzorcu 37-tih vrtcev v Sloveniji ugotovili, da le 8,1 % vrtcev 

vsakodnevno izvaja vadbeno uro. Da so otroci v vrtcu tudi na splošno premalo gibalno 

dejavni dokazuje sistematična študija Reillyja (2010), v katero je bilo vključenih kar 96 vrtcev 

in 1900 otrok, starih od 3 do 6 let, saj otroci v okviru 8-urnega varstva v vrtcu niso dosegli niti 

60 minut gibalne dejavnosti na dan. Glede na to, da je marsikateremu otroku v naši raziskavi 

gibalna dejavnost v vrtcu predstavljala edino organizirano obliko gibalne dejavnosti, je za 

doseganje priporočil o minimalni dnevni količini gibalne dejavnosti to seveda premalo. 

Vzgojitelji namesto vadbene ure pogosto izvajajo gibalno minuto ali gibalni odmor, vendar 

primerno trajanje in intenzivnost gibalne dejavnosti dosežemo le z vadbeno uro (Zajec, 

Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Gibalni odmor in gibalna minuta sta le dopolnilni 

dejavnosti, s katerima ne dosegamo dovolj intenzivne gibalne dejavnosti, zato ne smeta 
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postati prevladujoči. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je količina gibalne dejavnosti v 

vrtcu močno odvisna od vzgojitelja samega oz. pedagoškega kadra, saj, kot zapiše Muhič 

(2003), vzgojitelj vpliva na otrokov razvoj, zato mora imeti poleg splošnih kompetenc tudi 

posebne kompetence na področju športa. Marsikateri otroci, še posebej otroci tistih staršev, ki 

so imeli nižjo izobrazbo ali manj spodbudno okolje, so lahko le v vrtcu pridobili pomembne 

gibalne izkušnje za kasnejši razvoj, zato je gibalna dejavnost z vidika kakovosti in količine v 

vrtcu še toliko bolj pomembna in bi ji bilo potrebno posvečati več pozornosti. 

 

V nasprotju s premajhno količino gibalne dejavnosti pa tudi prevelika količina gibalne 

dejavnosti nima pozitivnih učinkov na otrokov razvoj (Emberšič idr., 2006). Prenaporne 

gibalne dejavnosti, ki niso prilagojene otrokovi starosti in razvoju namreč privedejo do 

škodljivih vplivov. Tucker (povz. po Epstein, 2015) navaja primer, da so elitni športniki kljub 

temu, da v zgodnjem obdobju niso pretirano trenirali, kasneje zaradi naravnih danosti vse 

zlahka nadoknadili. To teorijo potrdi tudi Epstein (2015) s svojo študijo atletov. Skupina 

otrok, ki so v mladosti trenirali bistveno več kot drugi in so jih označili kot zelo dobre v svoji 

panogi, so trening intenzivirali šele po petnajstem letu. V naši raziskavi smo želeli ugotoviti, 

kje torej postaviti mejo med preveliko in premajhno količino vadbene ure in ali je še vedno 

smiselno načrtovati količino gibalne dejavnosti le na podlagi starosti otrok, kot je to potekalo 

do sedaj. Otroci so si med seboj zelo različni in enaka obremenitev pri različnih otrocih 

povzroči različno stopnjo napora, zato smo predvidevali, da se vsi otroci na vadbenih urah pri 

enakem naporu ne bodo utrudili istočasno. Glede na to, da po mnenju Ušaja (2003) 

nadaljevanje z vadbo po utrujenosti otroka ni priporočljivo, saj ima vztrajanje v dejavnosti 

kljub utrujenosti telesa negativen vpliv na otrokov razvoj, bi bilo gibalne dejavnosti v vrtcu 

potrebno načrtovati na podlagi zakonitosti motoričnega razvoja otrok, torej izbirati primerne 

tehnike in metode poučevanja, ki bodo otroku, glede na njegovo predznanje, sposobnosti in 

starost omogočile primeren in prijazen proces gibalne dejavnosti.  

 

Otroci iste starosti se pri enaki obremenitvi različno utrudijo, zato smo za otroke z različno 

gibalno učinkovitostjo predvidevali različno količino vadbene ure. Za otroke s podpovprečno 

gibalno učinkovitostjo smo predvidevali 10 minut glavnega dela vadbene ure, za otroke s 

povprečno gibalno učinkovitostjo 20 minut, za otroke z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo 

pa 30 minut glavnega dela vadbene ure. Rezultati raziskave so pokazali, da ni za vse otroke 

iste starosti primerna enaka količina vadbene ure, ampak je le-ta odvisna od gibalne 

učinkovitosti posameznega otroka. Da so otroci, zajeti v našo raziskavo, različno gibalno 

učinkoviti, se je videlo tudi že ob samem opazovanju otrok na vadbenih urah. Gibalno 

učinkovitejši otroci so se gibali zelo spretno, reševali probleme z veliko vnemo, z zelo malo 

odmori in prekinitvami ter sodelujoč z nekaterimi drugimi otroci iz skupine, medtem ko so 

gibalno manj učinkoviti otroci potrebovali več vmesnih odmorov, njihovo gibanje pa je 

vsebovalo precej odvečnih gibov. Proti našim pričakovanjem smo ugotovili, da je za otroke z 

podpovprečno gibalno učinkovitostjo primernih celo manj kot 10 minut glavnega dela 

vadbene ure oz. manj kot 25 minut vadbene ure vključno z uvodnim in zaključnim delom, za 

otroke z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo pa več kot 30 minut glavnega dela oz. več kot 

45 minut vadbene ure vključno z uvodnim in zaključnim delom. Natančno koliko manj oz. 

več vadbene ure je primerno za podpovprečno oz. nadpovprečno gibalno učinkovite otroke 



59 

 

nismo preverjali, bi pa bilo to v prihodnje zanimivo preveriti. Po pričakovanjih je raziskava 

pokazala, da je za otroke s povprečno gibalno učinkovitostjo primernih 20 minut glavnega 

dela vadbene ure oz. 35 minut vadbene ure, vključno z uvodnim in zaključnim delom. Da 

gibalne dejavnosti v vrtcu ni priporočljivo načrtovati le na podlagi starosti otrok, nam pove 

tudi J. Zurc (2008), saj pojasni, da otrokov razvoj sicer poteka po vnaprej določenemu 

zaporedju skozi vse razvojne faze, vendar jih kronološka starost nepopolno določa. Razvojne 

faze so odvisne od individualnega razvoja posameznika, kar pa je v veliki meri odvisno tudi 

od biološke starosti otroka in procesa zrelosti (Zurc, 2008).  

 

Delno lahko potrdimo tudi, da se vzdržljivost otrok, ki imajo podpovprečno in nadpovprečno 

gibalno učinkovitost, statistično značilno razlikuje od otrok s povprečno gibalno 

učinkovitostjo. Raziskava je pokazala, da se vzdržljivost otrok razlikuje med skupinama otrok 

s podpovprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitostjo ter med skupinama otrok s 

podpovprečno in povprečno gibalno učinkovitostjo. Pričakovali smo, da se bodo med vsemi 

tremi skupinami otrok pojavile statistično značilne razlike, vendar se vzdržljivost otrok med 

skupinama s povprečno in nadpovprečno gibalno učinkovitostjo statistično značilno ne 

razlikuje. Če pogledamo aritmetične sredine skupin otrok s povprečno in nadpovprečno 

gibalno učinkovitostjo, lahko ugotovimo, da so nadpovprečno gibalno učinkoviti otroci (3,70) 

vzdržljivejši kot povprečno gibalno učinkoviti otroci (2,73), vendar ta razlika ni statistično 

značilno pomembna. Te ugotovitve se skladajo z ugotovitvami Planinšca (2003), ki je 

ugotovil, da imajo manj gibalno dejavni otroci nižjo raven razvitosti gibalnih sposobnosti in s 

tem slabšo gibalno učinkovitost. J. Zurc (2006) doda, da, ne glede na vsebino in obliko, 

koristi prinaša samo primerna količina in pogostost gibalne dejavnosti skozi daljše obdobje. 

Optimalna obremenitev je tudi za celostni otrokov razvoj izrednega pomena, saj gibalne 

sposobnosti vplivajo na razvoj drugih in obratno, zato je lahko ena oseba hkrati uspešna na 

več področjih. Enega izmed razlogov za organiziranje in izvajanje primerno intenzivne 

gibalne dejavnosti nam podajajo tudi zapisi avtorjev Bahovec in Kodelje (1996), ki pravita, da 

otroci, ki redko dosežejo ustrezno intenzivnost in trajanje gibalne dejavnosti, tudi v kasnejšem 

obdobju niso dovolj delovni ali pa izgorijo. Najpomembnejši razlog za udejstvovanje otroka v 

gibalni dejavnosti je navajanje na zdrav življenjski slog in nadaljevanje z gibalno dejavnostjo 

v poznejših letih, saj je obdobje otroštva po mnenju več avtorjev (Juriševič, Rajović in Drgan, 

2010; Marjanovič Umek, 2001) ključno pri oblikovanju navad za vseživljenjsko gibalno 

dejavnost, saj je v prihodnosti le-te težko nadomestiti. Vedenjski vzorci pridobljeni v otroštvu, 

se namreč ohranijo vse življenje in sooblikujejo dejavno in zdravo življenje (Zurc, 2006). 

 

Ugotovili smo, da so otroci iste starosti različno gibalno učinkoviti, razlogi za to pa so lahko 

zelo različni. Otroci, zajeti v našo raziskavo, najbrž niso bili deležni enako bogatih spodbud iz 

okolja, niso imeli vsi enake genske osnove in enakih možnosti za razvijanje le-teh. Gibalna 

učinkovitost človeka namreč predstavlja produkt usvojitve gibanja in gibalnih sposobnosti, ki 

so odvisne od zrelosti živčevja, kosti, mišic, hormonskega stanja in od človekove telesne 

dejavnosti (Škof, 2007). Natančno kateri dejavniki so vplivali na otrokov razvoj nismo 

preverili, zagotovo pa ima družina velik vpliv na otrokovo ukvarjanje z gibalno dejavnostjo. 

Še vedno se premalo staršev zaveda, da igra gibalna dejavnost pomembno vlogo v življenju 

njihovega otroka in kot poudari M. Doupona Topič in Petrović (2000), le-ta vpliva na celostni 
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razvoj otroka. Na tem mestu je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da enake količine gibalne 

dejavnosti niso deležni vsi otroci, zato s tem namenom v današnjem času obstaja vedno več 

društev in organizacij, ki se ukvarjajo s  telovadbo najmlajših, jih spodbujajo pri njihovih 

prvih športnih korakih in jih hkrati naučijo življenja s športom in gibanjem (Čebokli, 

Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2009). Razlike se pojavljajo glede na to, ali družina živi v 

bloku ali v hiši, ali imajo starši visoko ali nizko izobrazbo, ali so starši gibalno dejavni ali ne, 

ali obiskujejo vrtec ali ne, itd. V naši raziskavi sicer nismo preverjali, ali se starši otrok 

ukvarjajo s kakšno gibalno dejavnostjo ali ne, kje stanujejo in ostalih vplivov, smo pa, glede 

na to, da je stimulansov iz okolja, ki otroku omogočajo vključitev v kvalitetno gibalno 

udejstvovanje, vedno več (Pišot in Jelovčan, 2006), preverili, ali svoje otroke vpisujejo v 

dodatne organizirane popoldanske gibalne dejavnosti ali ne.  

 

Ugotovili smo, da se podpovprečno gibalno učinkoviti otroci v času naše raziskave niso 

ukvarjali z nobeno dodatno popoldansko gibalno dejavnostjo, medtem ko so se vsi otroci z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo ukvarjali z najmanj eno organizirano gibalno 

dejavnostjo, med njimi tudi s splošno športno vadbo športnega društva Svizec. Omenjeno bi 

lahko povezali z gibalnim spominom otrok, saj bogatejši gibalni spomin kot bo otrok imel, 

lažje bo usvajal nova gibalna znanja, osvojeni gibalni programi pa bodo ostali trajno zapisani 

v gibalno motoričnem spominu (Pišot in Jelovčan, 2006). Gibalno učinkovitejši otrok je torej 

zaradi bogatejšega gibalnega spomina za isto dejavnost porabil manj energije in se posledično 

manj utrudil v primerjavi s slabše gibalno učinkovitim otrokom. Gibanje gibalno 

učinkovitejšega otroka je bilo bolj racionalno in usmerjeno le na tiste mišične skupine, ki so 

za izvedbo določene gibalne dejavnosti nujno potrebne, gibanje slabše gibalno 

učinkovitejšega otroka pa je vsebovalo polno odvečnih gibov z nepotrebnim povečanim 

mišičnim tonusom, s čimer je porabil več energije in se posledično prej utrudil.  

 

Eno izmed športnih društev, ki omogočajo kakovostno organizirano popoldansko gibalno 

dejavnost je zagotovo Športno društvo Svizec – športne dejavnosti najmlajših. Glede na to, da 

so hrvaški raziskovalci S. Salaj, M. Krmpotič in Stamenković (2016) na vzorcu otrok, starih 5 

let, ugotovili, da otroci, ki obiskujejo splošno športno vadbo, statistično značilno dosegajo 

boljše rezultate v motoričnih spretnostih v primerjavi z otroki, ki ne obiskujejo organizirane 

splošne vadbe, smo predvidevali, da se med otroki, ki 2-krat tedensko obiskujejo splošno 

športno vadbo pod vodstvom športnega društva Svizec – športne dejavnosti najmlajših, in 

tistimi, ki vadbe ne obiskujejo, pojavljajo statistično značilne razlike v rezultatih testa MOT 

4–6. Rezultati raziskave so pokazali, da je temu res tako, zato lahko tudi mi potrdimo, da 

dodatne organizirane gibalne dejavnosti vplivajo na gibalni razvoj in pripomorejo k boljši 

gibalni učinkovitosti posameznika. Tega pa se še vedno ne zaveda polovica staršev, saj se z 

organizirano gibalno dejavnostjo v ljubljanskem okrožju ukvarja le 43 % od 460 staršev 

otrok, starih od štiri do pet let. Med njimi se kar 41 % otrok ukvarja z najmanj tremi gibalnimi 

dejavnosti, medtem ko se kar polovica otrok ne ukvarja z nobeno gibalno dejavnostjo (Kropej 

in Videmšek, 2003).  

 

Redno gibanje in športno udejstvovanje ob telesnem razvoju hkrati prispevata tudi h 

gibalnemu razvoju, še posebej h koordinaciji gibanja in ravnotežju (Haywood in Getchell, 
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2001; Galahue in Ozmun, 2002). Slednja sta v predšolskem obdobju odločujoča za izvedbo 

večine gibalnih nalog, zato smo z raziskavo želeli ugotoviti, ali se utrujenost otrok v 

povprečju prej pokaže na koordinacijskih ali na ravnotežnih nalogah. Predvidevali smo, da se 

bo utrujenost otrok po vzdržljivostni vadbeni uri prej pokazala na ravnotežju kot na 

koordinaciji gibanja, saj koordinacijske naloge zahtevajo več miselnih sposobnosti kot 

ravnotežne naloge. Koordinacija gibanja namreč zahteva psihološki napor ter največ 

intelektualnega funkcioniranja in pozornosti izmed vseh motoričnih sposobnosti (Pišot, 2000).  

Da je pozornost otrok večja po gibalni dejavnosti, so v svoji raziskavi ugotovili avtorji Krpač, 

Jerman in Kos (2010), saj so učenci v šoli ravno po organiziranem 20-minutnem aktivnem 

odmoru zaradi boljše pozornosti naredili manj napak. V predšolskem obdobju je sicer 

pozornost otrok kratkotrajnejša kot v šoli, vendar, če jo povežemo z omenjeno raziskavo, je 

po določeni organizirani vadbeni uri pri otrocih prišlo do izboljšanja pozornosti. Otroci so pri 

koordinacijskih nalogah, ki zahtevajo več intelektualnega funkcioniranja in pozornosti kot 

ravnotežne naloge v večji meri vključili svoje intelektualne sposobnosti, katere so se pri 

koordinacijskih nalogah kompenzirale z utrujenostjo. Posledično sta utrujenost otrok v 

vzdržljivosti prej zaznali ravnotežni nalogi, saj sta zahtevali manj intelektualnega 

funkcioniranja in pozornosti. Omenjeno hipotezo lahko potrdimo, saj se je po izvedeni 

raziskavi ravnotežje res poslabšalo prej kot koordinacija gibanja. 

 

V naši raziskavi smo ugotovili tudi, da se je koordinacija gibanja celega telesa prej poslabšala 

v primerjavi s koordinacijo oko-roka. Pri vseh štirih nalogah koordinacije in ravnotežja smo 

glede na opravljene druge raziskave predvidevali, da se bodo z daljšanjem vadbene ure naloge 

v določeni meri slabšale, vendar pa se je naloga koordinacije oko-roka (natikanje slamic na 

plastično vrvico – NSV) z daljšanjem vadbene ure izboljševala. Koordinacijska naloga NSV 

je od vseh štirih izvedenih nalog za preverjanje utrujenosti v vzdržljivosti zagotovo zahtevala 

največ intelektualnega funkcioniranja in pozornosti, hkrati pa najmanj aktiviranih večjih mišic 

in mišičnih skupin. Ugotovili smo, da je pozornost otrok boljša po določeni gibalni 

dejavnosti, zato se je naloga koordinacije gibanja celega telesa (tek po kotaljenju – TKO), ki 

zahteva manj pozornosti in več aktiviranih mišičnih skupin, poslabšala prej kot koordinacija 

oko-roka. Statistično pomembne povezave med kognitivnimi sposobnostmi in koordinacijo 

oko-roka (zlaganje votlih kock) sta ugotovila tudi Pišot in Planinšec (2005) v svoji raziskavi 

na vzorcu petletnih otrok. Zlaganje votlih kock po mnenju avtorjev zahteva vizualno 

informacijo in usklajeno gibanje rok, kjer gre za pomen vizualno motorične sposobnosti, ki 

temelji na učinkovitosti delovanja perceptivnih procesorjev. Zanimivo bi bilo preveriti tudi, 

kakšen je inteligenčni kvocient otrok, vključenih v našo raziskavo, saj je Madič (1986, v Pišot 

in Planinšec, 2005) na vzorcu šestletnih otrok ugotovil, da otroci z višjim količnikom 

inteligentnosti dosegajo pri kompleksnih gibanjih boljše rezultate.  

 

Če pogledamo aritmetične sredine naloge NSV po 10, 20 in 30-minutnem glavnem delu 

vadbene ure, lahko vidimo, da se je z daljšanjem vadbene ure le-ta izboljševala, torej bi lahko 

rekli, da se z daljšanjem gibalne dejavnosti pozornost otrok izboljšuje. Na tem mestu je 

potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da imajo gibalne izkušnje v otrokovem gibalnem razvoju 

velik vpliv in da je osnovna metoda za izboljšanje koordinacije metoda ponavljanja, vendar 

le-to ne sme postati avtomatizirano, ampak raznoliko z zapletenostjo in spreminjanjem 
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motorične naloge (različni štartni položaji, spremembe okolja, terena, oblačil, k naučenim 

oblikam dodajamo ne naučene, spremenljiva hitrost gibanja, itd.) (Ušaj, 2003). Glede na to, da 

v naši raziskavi nismo spreminjali in oteževali naloge NSV, so otroci s ponavljanjem le-te 

dobili vedno več gibalnih izkušenj in nalogo NSV izvedli vedno bolje.  

 

Prav tako kot koordinacijo gibanja pa tudi ohranjanje statičnega in dinamičnega ravnotežja 

zahteva določeno pozornost, zato lahko na zmanjšanje pozornosti vpliva utrujenost ene ali 

večjega števila mišic (Vuillerme, Forestier in Nougier, 2002, v Weber, 2014). Naloga 

statičnega ravnotežja (stanje na eni nogi – SEN) je izmed vseh štirih nalog, izvedenih v naši 

raziskavi, zahtevala najmanj intelektualnih sposobnosti in pozornosti, kar zagotovo 

predstavlja enega izmed razlogov, da se je utrujenost na statičnem ravnotežju pokazala prej 

kot na dinamičnem ravnotežju. Eden izmed razlogov je tudi ta, da je statično ravnotežje 

omejeno le na določene mišične skupine, v našem primeru na mišice ene noge, zaradi česar ob 

ohranjanju ravnotežnega položaja telo težko kompenzira z drugimi mišicami v telesu. Naloga 

dinamičnega ravnotežja (HVO) je vključevala večje število mišic in mišičnih skupin, prav 

tako tudi več pozornosti v primerjavi z nalogo SEN, zaradi česar je telo kompenziralo z 

utrujenostjo in jo zaznalo kasneje.  

 

Ugotovili smo torej, da je pozornost predšolskih otrok boljša po določeni gibalni dejavnosti, 

da je optimalna obremenitev odvisna od gibalne učinkovitosti posameznega otroka in da je 

gibalna učinkovitost odvisna od vključenosti otrok v dodatne organizirane gibalne dejavnosti. 

Glavne dejavnosti kurikuluma v vrtcu bi bilo z otroki torej smiselno izvajati po gibalni 

dejavnosti in ne pred njo. Večina vzgojiteljic glavno dnevno gibalno dejavnost otrok načrtuje 

po končanih glavnih vsebinah kurikuluma in sicer pred kosilom. Z vidika telesne utrujenosti 

otrok je to zagotovo dobro, saj je po gibalni dejavnosti utrujenost otrok večja, vendar pa je 

takrat boljša tudi pozornost otrok. V primeru, da bi vzgojiteljice izvajale gibalno dejavnost z 

optimalno obremenitvijo otrok glede na otrokovo gibalno učinkovitost, otroci po določeni 

gibalni dejavnosti ne bi bili utrujeni, njihova pozornost pa bi bila večja. V takšnem primeru bi 

bilo smiselno načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu po zajtrku oz. pred glavnimi 

kurikularnimi vsebinami. 
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Možnosti raziskovanja v prihodnje 

 

Raziskava nam daje pomembne rezultate, da za vse otroke iste starosti, zaradi različne gibalne 

učinkovitosti otrok, ni primerna enaka količina gibalne dejavnosti oz. vadbene ure, ampak le 

za starostno skupino od 4,5 do 5,5 let. V prihodnje bi bilo potrebno uveljaviti teste in opraviti 

raziskave, ki bi zajele predšolske otroke vseh starostnih skupin.  

 

Ugotovili smo, da je za otroke s podpovprečno gibalno učinkovitostjo primernih manj kot 10 

minut glavnega dela vadbene ure oz. manj kot 25 minut celotne vadbene ure, za otroke z 

nadpovprečno gibalno učinkovitostjo pa več kot 30 minut glavnega dela vadbene ure oz. več 

kot 45 minut celotne vadbene ure, vključno z uvodnim in zaključnim delom. Smiselno bi bilo 

natančno preveriti, koliko več kot 30 (45) minut vadbene ure je primerne za nadpovprečne 

otroke in koliko manj kot 10 (25) minut za otroke s podpovprečno gibalno učinkovitostjo.  

 

V raziskavi smo preverili, ali otroci obiskujejo splošno športno vadbo Svizec – športne 

dejavnosti najmlajših ali ne, nismo pa natančno preverili, ali se otroci vključujejo tudi v katere 

druge dodatne organizirane dejavnosti. Z anketo bi bilo smiselno povprašati starše, v katere 

organizirane gibalne dejavnosti vpisujejo svoje otroke, prav tako pa bi bilo dobro preveriti 

dnevne gibalne dejavnost njihovih otrok in hkrati tudi njih samih. Glede na rezultate, da 

otroci, zajeti v naš vzorec, po vsej verjetnosti v povprečju ne dosegajo najmanj 60 minut 

srednje do visoke intenzivnosti dnevno, bi bilo te domneve še kako koristno tudi realno 

preveriti.  

 

Eno izmed pomembnih ugotovitev v naši raziskavi je predstavljal vpliv utrujenosti na gibalne 

sposobnosti. Ugotovili smo, da se pri nalogah, ki zahtevajo več intelektualnega 

funkcioniranja, utrujenost v vzdržljivosti v povprečju pokaže kasneje, saj je po določeni 

gibalni dejavnosti pozornost otrok boljša. Na tem mestu bi bilo smiselno preveriti, kolikšen je 

inteligenčni kvocient otrok, vključenih v našo raziskavo, saj bi tako pridobili podatek o tem, 

ali otroci, ki dosegajo višji inteligenčni kvocient, dosegajo tudi boljše rezultate v 

koordinacijskih nalogah in ali so le-ti posledično bolj vzdržljivi.  

 

De Privetellio, Capu-Jogunica, Gulan in Boschi (2007) predlagajo, da je optimalno 

obremenitev predšolskih otrok potrebno določiti s sistematičnim spremljanjem gibalne 

dejavnosti v daljšem časovnem obdobju in ne le na trenutnem stanju. Na osnovi 

sistematičnega spremljanja gibalne dejavnosti bi dobili še natančnejše podatke o gibalnem 

stanju otrok in tako še natančneje organizirali primerne gibalne dejavnosti v predšolskem 

obdobju. S tem bi optimalno povečali motorično kompetentnost otrok ter otrokom omogočili 

pridobitev kakovostnih motoričnih osnov.  
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8 SKLEP 

 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na vprašanje, ali je za vse otroke iste starosti primerna 

enaka količina gibalne dejavnosti. Glavni namen magistrskega dela je bilo ugotoviti 

optimalno časovno obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost ter ali se le-ta 

med otroki razlikuje. 

 

Gibalno učinkovitost otrok smo ocenjevali s testno baterijo MOT 4–6, ki ustreza merjenju 

gibalnega razvoja 5,5-letnih slovenskih otrok. Na podlagi utrujenosti otrok v vzdržljivosti smo 

ugotavljali optimalno časovno obremenitev otrok, katero smo posredno opazovali in 

ocenjevali z dosežki na testih ravnotežja (SEN in HVO) in koordinacije gibanja (TKO in 

NSV). Vadbene ure aerobnega tipa, s katerimi smo dosegli določeno utrujanje otrok, so trajale 

10, 20 in 30 minut glavnega dela vadbe ure, z zmerno intenzivnostjo med 75 % in 85 % 

maksimalnega pulza, kar smo zagotovili z različnimi igralnimi oblikami teka v okviru metode 

igre (Hitri gasilec).  

 

Na podlagi utrujenosti otrok v vzdržljivosti smo ugotovili, da v primerjavi z novejšimi 

študijami, otroci, zajeti v naš vzorec, glede na starost ne dosegajo minimalnih priporočil o 

količini vadbene ure, saj je povprečna časovna optimalna obremenitev otrok, starih od 4,5 do 

5,5 let, 10 minut glavnega dela vadbene ure oz. 25 minut vadbene ure, vključno z uvodnim in 

zaključnim delom, novejše študije pa priporočajo skupno 45 minut vadbene ure. Iz tega bi 

lahko sklepali, da bi bila v primeru, če bi bili otroci v povprečju dnevno srednje do visoko 

intenzivno dejavni vsaj 60 ali več minut na dan, kot v današnjem času to priporoča večina 

študij in organizacij, povprečna časovna obremenitev otrok zagotovo daljša.  

 

Načrtovanje količine gibalnih dejavnosti pa v vrtcu ne more potekati le na podlagi otrokove 

starosti, saj smo ugotovili, da za vse otroke ni primerna enaka količina gibalne dejavnosti, 

ampak je optimalna časovna obremenitev odvisna od gibalne učinkovitosti otrok. Raziskava 

je pokazala, da je za otroke s podpovprečno gibalno učinkovitostjo primernih manj kot 10 

minut glavnega dela vadbene ure oz. manj kot 25 minut vadbene ure, vključno z uvodnim in 

zaključnim delom; za otroke s povprečno gibalno učinkovitostjo je primernih 20 minut 

glavnega dela vadbene ure oz. 35 minut vadbene ure, vključno z uvodnim in zaključnim 

delom; za otroke z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo pa več kot 30 minut glavnega dela 

oz. več kot 45 minut vadbene ure, vključno z uvodnim in zaključnim delom. Potrdimo lahko 

tudi, da se vzdržljivost otrok, ki imajo podpovprečno gibalno učinkovitost statistično značilno 

razlikuje od otrok s povprečno in z nadpovprečno gibalno učinkovitostjo.  

 

Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da so gibalno učinkovitejši otroci bolj vzdržljivi, saj za 

isto dejavnost porabijo manj energije in se posledično manj utrudijo v primerjavi s slabše 

gibalno učinkovitimi otroki. Gibanje gibalno učinkovitejšega otroka je bolj racionalno in 

usmerjeno le na tiste mišične skupine, ki so za izvedbo določene naloge nujno potrebne. K 

boljši gibalni učinkovitosti otrok in daljši časovni optimalni obremenitvi gibalne dejavnosti pa 

pripomorejo tudi dodatne organizirane gibalne dejavnosti, saj je raziskava pokazala, da so bili 

otroci, ki so 2-krat tedensko v obdobju enega šolskega leta obiskovali splošno športno vadbo 
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Svizec – športne dejavnosti najmlajših, gibalno učinkovitejši od otrok, ki splošne športne 

vadbe niso obiskovali.  

 

Opozoriti je potrebno na dejstvo, da nam naša raziskava daje le okvirne podatke o količini 

optimalne obremenitve glede na gibalno učinkovitost otrok in v vrtcu ne more potekati le na 

podlagi naših ugotovitev. Gibalne dejavnosti v vrtcu bi bilo potrebno načrtovati na podlagi 

zakonitosti motoričnega razvoja otrok, torej izbirati primerne tehnike in metode poučevanja, 

ki bodo otroku, glede na njegovo predznanje, sposobnosti in starost omogočile primeren in 

prijazen proces gibalne dejavnosti. Vsak otrok ima svoj tempo razvoja, zaradi katerega lahko 

prehiteva ali zamuja v primerjavi z njegovimi vrstniki, vendar s pravočasnim odkrivanjem 

akceleracijskih in retardacijskih pojavov povečamo možnost optimalnega vplivanja na 

otrokov razvoj. Prevelika ali premajhna intenzivnost in/ali količina gibalne dejavnosti 

neustrezno vpliva na otrokov celostni razvoj, zato je potrebno predhodno poznavanje 

otrokovih značilnosti in na podlagi le-tega organizirati gibalno dejavnost z optimalno 

obremenitvijo glede na gibalno učinkovitost otrok.  

 

V okviru gibalne dejavnosti za otroke bi se torej morali osrediniti na razvijanje vzdržljivosti z 

metodo igre in na podlagi gibalne učinkovitosti otrok omogočati gibalne dejavnosti z 

optimalno obremenitvijo otrok. Merilniki srčnega utripa so še vedno velik finančni zalogaj za 

vrtec, posredna ugotavljanja stopnje napora pa so pogosto variabilna in ne zanesljiva. Za 

potrebe merjenja in razvoja vzdržljivosti v predšolskem obdobju je torej smiselno uporabiti 

naš skonstruiran postopek za ugotavljanje optimalne obremenitve otrok, ki, se je izkazal kot 

natančen, zanesljiv in objektiven.  

 

V vrtcu bi bilo smiselno načrtovati gibalne dejavnosti pred glavnimi kurikularnimi vsebinami, 

saj smo ugotovili, da je pozornost otrok po gibalni dejavnosti boljša. Z merljivimi instrumenti 

bi bilo smiselno ugotoviti trenutno motorično znanje otrok, nato natančno spremljati gibalni 

razvoj otrok in na podlagi tega sprotno prilagajati vadbene ure glede na gibalno učinkovitost 

otrok. Marsikateri otroci, še posebej otroci tistih staršev, ki imajo manj spodbudno okolje in 

jim gibalna dejavnost v vrtcu predstavlja edino organizirano obliko gibalne dejavnosti, lahko 

le v vrtcu pridobijo pomembne gibalne izkušnje za kasnejši razvoj, zato je gibalna dejavnost z 

vidika kakovosti in količine v vrtcu še toliko bolj pomembna in bi ji bilo potrebno posvečati 

več pozornosti. 
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PRILOGA 1 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE NALOG 

RAVNOTEŽJA IN KOORDINACIJE GIBANJA 

  

*Pred izvedbo nalog merilec otrokom poda jasna navodila, naloge natančno demonstrira in z 

namenom seznanitve otrok z nalogami, otrokom omogoči en poizkus le-teh. 

 

1. STOJA NA ENI NOGI – SEN (statično ravnotežje)  

 

Rekviziti: Štoparica. 

Naloga: Merjenec stoji na poljubni nogi, drugo nogo ima pokrčeno v kolenu. Otrok  

vzpostavi ravnotežni položaj in v tem položaju poskuša vztrajati čim dlje. Naloga se izvaja z 

odprtimi očmi. Pri izvajanju naloge ni dovoljeno: držanje dvignjene noge z roko; upiranje na 

merilca/drugega otroka/predmet; poskakovanje na eni nogi.  

Merjenje: Čas se meri od trenutka ko otrok dvigne nogo, do trenutka, ko se dotakne tal. Test 

se meri maksimalno 60 sekund. Natančnost merjenja je 1/10 sekunde. 

Merska enota: Sekunda. 

Opomba: V primeru izvajanja naloge z več otroki hkrati, merilec, v izogib opiranju na en 

drugega, razporedi otroke dovolj narazen (*merilec na tla nariše/prilepi označbe).  

 

2. HOJA PO VRTENJU OKOLI SVOJE OSI – HVO (dinamično ravnotežje) 

 

Rekviziti: Oznaka na tleh (5m x 20cm). 

Naloga: Otrok se postavi pred oznako na tleh, tako da je z obrazom obrnjen proti oznaki. 

Merilec otroka 5x hitro zavrti okoli njegove osi (obrat se šteje za 360°). Merjenec prične takoj 

(brez čakanja) po vrtenju okoli svoje osi hoditi po 5m dolgem in 20cm širokem označenem 

pasu. Tempo in dolžino koraka si otrok izbere sam. Celotna naloga se izvaja z odprtimi očmi. 

V primeru, da otrok s hojo po označenem pasu ne prične takoj po vrtenju okoli svoje osi, se 

naloga ponovi.  

Merjenje: Šteje se število korakov preko označenega pasu.  

Merska enota: Število prestopov. 

Opomba: V primeru izvajanja naloge z več otroki hkrati je, zaradi hitrejšega poteka naloge, 

priporočljivo imeti vsaj še enega merilca.  

 

3. TEK PO KOTALJENJU – TKO (koordinacija gibanja celega telesa) 

 

Rekviziti: Blazina, štoparica. 

Naloga: Otrok leži pred štartno črto na trebuhu z rokami v vzročenju. Na merilčev znak se 

enkrat bočno zakotali (kotaljenje konča v legi na trebuhu), vstane in čim hitreje steče do 4m 

oddaljenega cilja. V primeru, da se otrok bočno zakotali več kot enkrat ali ne izvede 

kotaljenja preko boka iz trebuha na trebuh, nalogo ponovimo.  



 

 

 

Merjenje: Čas se meri od merilčevega znaka, do trenutka, ko prestopi ciljno črto. Test se 

meri maksimalno 30 sekund. Natančnost merjenja je 1/10 sekunde. 

Merska enota: Sekunda. 

Opomba: V primeru izvajanja naloge z več otroki hkrati je, zaradi hitrejšega poteka naloge, 

priporočljivo imeti vsaj še enega merilca. 

 

4. NATIKANJE SLAMIC NA PLASTIČNO VRVICO – NSV (Koordinacija oko-roka) 

 

Rekviziti: plastična posodica (11cm x 10cm x 6,5cm), plastična vrvica (50cm), 15 koščkov 

slamic (2,5cm x 0,7cm), švedska klop. 

Naloga: Otrok ves čas izvajanja naloge sedi na stolu za mizo, v primeru izvajanja naloge v 

telovadnici, otrok kleči ali sedi pred švedsko klopjo. Merjenec s poljubno roko prime košček 

slamice, vendar je iz posodice ne vzame. Na merilčev znak otrok prične/konča natikati koščke 

slamic na plastično vrvico. Naloga se izvaja 30 sekund. 

Merjenje: Šteje se število nataknjenih koščkov slamic na vrvici v 30 sekundah. 

Merska enota: Število koščkov slamic na vrvici. 

Opomba: V izogib natikanja slamic po barvah, merilec poskrbi, da so vsi koščki slamic 

enake barve. Vozli na vrvici morajo biti dovolj veliki, da slamice ne padajo iz vrvice. V 

primeru izvajanja naloge z več otroki hkrati, imajo vsi otroci enako število in velikost 

rekvizitov ter sedijo dovolj narazen, da en drugega pri nalogi ne ovirajo.  

  



 

 

 

PRILOGA 2 

 

PRIPRAVA ZA GIBANJE 1 

 

 

Študentka: Hostnik Meta 

Kraj izvajanja vadbenih ur: telovadnica vrtca Šmarje pri Jelšah, Enota Sonček; športna 

dvorana Janina, Rogaška Slatina 

Starost otrok: 4,5–5,5 let 

Število otrok: 8–15  

 

Datum: 1. skupina (Rogaška Slatina): 7. 4. 2016  

2. skupina (Šmarje pri Jelšah): 6. 5. 2016 

3. skupina (Šmarje pri Jelšah): 9. 11. 2016 

4. skupina (Šmarje pri Jelšah): 30. 11. 2016 

Ura: 1. in 2. skupina: 15.00–15.30 

3. in 4. Skupina: 10.00–10.30 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: HITRI GASILEC 

Področje: družba 

Glavni cilj: vzdržljivost 

 

Metodična enota: izbira različnih poti; s tekom prinašanje različnih materialov 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki:  

5 telefonov, 300 kartončkov, okolje (4 stopničaste blazine, 2 trikotni blazini, 2 blazini mali 

valj, 2 blazini veliki valj, 2 švedski klopi, blazina tobogan, 4 polvalji, 2 tunela, 7 podlog iz 

gume, 4 talne velike blazine); gasilska postaja (radio, velika lesena miza, lesena skrinjica, 

plastični gasilski avto); cirkus (leseni voz, leseni cirkuški oder, zavesa iz kartona, 7 plastičnih 

živalic – 3 želve, 2 slona, lev in medved); živalski vrt (okrogla podloga iz stiropora, pokrov 

od otroškega koša za smeti, 4 plastične ograje, lesena hiška za srnjad, 2 plastični palmi, 6 

plastičnih živali – 3 bizoni, slon, kamela, srna); grad z obzidjem (veliki plastični grad, 15 

žepkov iz blaga, 2 pravokotni blazini); mlin (pravokotna podloga iz gume, leseni mlin, leseni 

stolp s tremi predalniki, kos blaga); naselje (pravokotna podloga iz blaga, polkrožna blazina, 

veliki leseni trikotni blok z 24 predali, velika plastična hiša, 6 majhnih hiš iz papirja, 2 lesena 

avtomobila); gasilske vaje (4 kartonasti znaki s sliko, 4 plastična držala, 4 podstavki iz gume, 

tessa trak, štoparica, 15 plastičnih posodic, 15 plastičnih vrvic, 225 koščkov slamic, švedska 

klop). 

  



 

 

 

UVODNI DEL                                                                      Čas: 7 minut 

 

Odpoved telefonskih linij 

Otroci tekajo od vasi do vasi (naselje, grad z obzidjem, mlin, živalski vrt, cirkus) in iščejo 

telefone. Najden telefon prinesejo na gasilsko postajo in preizkusijo če deluje. V primeru, da 

telefon ne deluje, gredo iskat nov telefon v drugo vas.  

 

*V skupino pridem oblečena kot gasilka. Otrokom povem, da so ljudje v vaseh povsem 

obupani, saj ne morejo poklicati gasilcev, če potrebujejo njihovo pomoč. Otroke prosim, če 

mi pomagajo poiskati telefone, da preverimo ali res ne delujejo.  

 

GLAVNI DEL                                                                       Čas: 10 minut 

  

Pomagajmo gasilcem prenesti sporočila ljudi na gasilsko postajo 

Otroci tekajo in iz vasi na gasilsko postajo (naselje, grad z obzidjem, mlin, živalski vrt, 

cirkus) prinašajo kartončke, na katerih so napisane težave ljudi v vaseh. Kartončke dajejo v 

skrinjico na gasilski postaji. 

 

*Z otroki ugotovimo, da noben od telefonov res ne deluje. Otrokom povem, da bodo ljudje v 

vaseh svoje težave zapisali na kartončke zato jih prosim, da mi le-te pomagajo prinašati na 

gasilsko postajo. 

 

Skica: 

Legenda: 

 -  tobogan slon 

 - tunel 

- most 

  

- stopnice 

 

- grbine 

 - železniška proga 

      - kartončki 

 

 

ZAKLJUČNI DEL                                                                Čas: 8 minut 

 

Gasilske vaje 

Po zaslišanju gasilske sirene vsi otroci izvedejo štiri gasilske vaje (navodila za izvajanje nalog 

ravnotežja in koordinacije gibanja v prilogi 1). 

 

*Po prinesenih vseh kartončkih iz vasi na gasilsko postajo se oglasi gasilska sirena, zato 

otroke prosim če z mano opravijo gasilske vaje. Po končanih gasilskih vajah otrokom povem, 

da bomo kartončke s problemi ljudi iz vasi prebrali in jih poskusili rešiti.  



 

 

 

PRIPRAVA ZA GIBANJE 2 

 

 

Študentka: Hostnik Meta 

Kraj izvajanja vadbenih ur: telovadnica vrtca Šmarje pri Jelšah, Enota Sonček; športna 

dvorana Janina, Rogaška Slatina 

Starost otrok: 4,5–5,5 let 

Število otrok: 8–15  

 

Datum: 1. skupina (Rogaška Slatina): 14. 4. 2016  

2. skupina (Šmarje pri Jelšah): 13. 5. 2016 

3. skupina (Šmarje pri Jelšah): 16. 11. 2016 

4. skupina (Šmarje pri Jelšah): 7. 12. 2016 

Ura: 1. in 2. skupina: 15.00–15.40 

3. in 4. Skupina: 10.00–10.40 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: HITRI GASILEC 

Področje: družba 

Glavni cilj: vzdržljivost 

 

Metodična enota: izbira različnih poti; s tekom prinašanje različnih materialov 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki:  

okolje (4 stopničaste blazine, 2 trikotni blazini, 2 blazini mali valj, 2 blazini veliki valj, 2 

švedski klopi, blazina tobogan, 4 polvalji, 2 tunela, 7 podlog iz gume, 4 talne velike blazine); 

gasilska postaja (radio, velika lesena miza, plastični gasilski avto, 2 plastična zaboja, lesen 

zaboj, mrežasta vreča, 2 kartonasti škatli, plastična posoda, 30 plastičnih vrvic); cirkus (leseni 

voz, leseni cirkuški oder, zavesa iz kartona, 7 plastičnih živalic – 3 želve, 2 slona, lev in 

medved, 50 rutic iz blaga); živalski vrt (okrogla podloga iz stiropora, pokrov od otroškega 

koša za smeti, 4 plastične ograje, lesena hiška za srnjad, 2 plastični palmi, 6 plastičnih živali – 

3 bizoni, slon, kamela, srna, 100 krogcev iz lepenke); grad z obzidjem (veliki plastični grad, 

15 žepkov iz blaga, 2 pravokotni blazini, 100 slamic); mlin (pravokotna podloga iz gume, 

leseni mlin, leseni stolp s tremi predalniki, kos blaga, 30 riževih vrečk iz blaga, 30 vrečk 

moke iz blaga); naselje (pravokotna podloga iz blaga, polkrožna blazina, veliki leseni trikotni 

blok z 24 predali, velika plastična hiša, 6 majhnih hiš iz papirja, 2 lesena avtomobila, 25 

gumijastih obročev, 50 plastičnih žogic); gasilske vaje (4 kartonasti znaki s sliko, 4 plastična 

držala, 4 podstavki iz gume, tessa trak, štoparica, 15 plastičnih posodic, 15 plastičnih vrvic, 

225 koščkov slamic, švedska klop). 

  



 

 

 

UVODNI DEL                                                                      Čas: 7 minut 

 

Preverimo težave ljudi v vaseh 

Otroci tekajo od vasi do vasi (naselje, grad z obzidjem, mlin, živalski vrt, cirkus) in iz vsake 

vasi prinesejo 1 material (drevesno vejo, avtomobilsko pnevmatiko, blago, kamen, vrečo 

moke), ki je v vasi na novo. 

 

*V skupino pridem oblečena kot gasilka. Otrokom povem, da v našem gasilskem društvu 

nismo uspeli rešiti vseh težav, ki jih imajo ljudje v vaseh. Otroke prosim, da tečejo od vasi do 

vasi in prinesejo 1 material, ki je v vasi na novo in ljudem povzroča težave.  

 

GLAVNI DEL                                                                       Čas: 20 minut 

  

Rešimo vasi 

Otroci tekajo od vasi do gasilske postaje in s prinašanjem materiala (kamenje, vreče moke, 

avtomobilske pnevmatike, blago, drevesne veje) rešujejo težave v vaseh.  

 

*Otrokom povem katere težave so ljudje napisali na kartončke in jih prosim za pomoč pri 

rešitvi težav. V živalskem vrtu se je iz bližnjega kamnoloma pričelo krušiti kamenje, za kar 

potrebujejo pomoč, da ne bo zasulo živalskega vrta (krogci iz lepenke). Mlin so napadle 

žuželke, zato je potrebno rešiti moko in pšenico preden jo uničijo žuželke (vrečke pšenice in 

moke). V naselju se je zgodila avtomobilska nesreča, zato je potrebno s cestišča odstraniti 

pnevmatike, ki onemogočajo avtomobilom vožnjo po cesti (gumijasti obroči in plastične 

žogice). Na gradu so se zaradi močnega vetra podrla drevesa, za kar potrebujejo pomoč pri 

odstranitvi drevesnih vej (slamice). V cirkusu so kupili veliko preveč blaga za cirkuške 

kostume, zato jih bodo podarili gasilcem za gasilske uniforme (rutice iz blaga). 

 

Pogasimo požar 

Ko v naselju zagori, se otroci valjajo po tleh, da bi pogasili požar. Požara jim ne uspe pogasiti, 

zato stečejo na gasilsko postajo po manjše gasilske cevi za gašenje požara. Požar se razširi 

nad vso mesto, zato otroci stečejo po najdaljše cevi in s skupnimi močmi pogasijo požar. 

 

*Po 10 minutah reševanja materiala otroke prosim naj preverijo kaj se dogaja v naselju, saj 

vidim dim, ki se kadi iz ene izmed hiš. Otrokom predlagam, da požar pogasimo tako, da se 

valjamo po tleh. Ker nam ne uspe, otrokom predlagam, da stečemo na gasilsko postajo po 

gasilske cevi za gašenje požara. Med gašenjem otroke opozorim, da se je požar razširil na vse 

mesto zato predlagam, da stečemo po največje gasilske cevi in končno pogasimo požar. 



 

 

 

Skica:                                                                                                                                                                                              

Legenda: 

 -  tobogan slon 

 - tunel 

- most 

 - stopnice 

- grbine 

 - železniška proga 

         - moka in pšenica 

          - drevesne veje 

         - avt. pnevmatike 

         - kamenje                                                                                                      

        - blago                                                                                                       

 

 

ZAKLJUČNI DEL                                                                Čas: 8 minut 

 

Gasilske vaje 

Po zaslišanju gasilske sirene vsi otroci izvedejo štiri gasilske vaje (navodila za izvajanje nalog 

ravnotežja in koordinacije gibanja v prilogi 1). 

 

*Po pogašenem požaru se oglasi gasilska sirena, zato otroke prosim da z mano opravijo 

gasilske vaje. Po končanih gasilskih vajah otroke povabim v gasilski avtomobil, s katerim se 

odpeljemo od vasi do vasi preverit, kaj vse je uničil požar. 

  



 

 

 

PRIPRAVA ZA GIBANJE 3 

 

 

Študentka: Hostnik Meta 

Kraj izvajanja vadbenih ur: telovadnica vrtca Šmarje pri Jelšah, Enota Sonček; športna 

dvorana Janina, Rogaška Slatina 

Starost otrok: 4,5–5,5 let 

Število otrok: 8–15  

 

Datum: 1. skupina (Rogaška Slatina): 21. 4. 2016  

2. skupina (Šmarje pri Jelšah): 20. 5. 2016 

3. skupina (Šmarje pri Jelšah): 23. 11. 2016 

4. skupina (Šmarje pri Jelšah): 14. 12. 2016 

Ura: 1. in 2. skupina: 15.00–15.50 

3. in 4. Skupina: 10.00–10.50 

Prostor: telovadnica 

 

Tema: HITRI GASILEC 

Področje: družba 

Glavni cilj: vzdržljivost 

 

Metodična enota: izbira različnih poti; s tekom odnašanje različnih materialov 

Učna metoda: metoda igre 

Oblike dela: igralna skupina 

Organizacijske oblike: gruča 

 

Pripomočki:  

okolje (4 stopničaste blazine, 2 trikotni blazini, 2 blazini mali valj, 2 blazini veliki valj, 2 

švedski klopi, blazina tobogan, 4 polvalji, 2 tunela, 7 podlog iz gume, 4 talne velike blazine, 

30 lesenih palčk, 20 A4 listov rjave barve, 10 kosov papirčkov); gasilska postaja (radio, velika 

lesena miza, plastični gasilski avto, 50 rutic iz blaga, 100 krogcev iz lepenke, 100 slamic, 30 

riževih vrečk iz blaga, 30 vrečk moke iz blaga, 25 gumijastih obročev, 50 plastičnih žogic); 

cirkus (leseni voz, leseni cirkuški oder, zavesa iz kartona, 7 plastičnih živalic – 3 želve, 2 

slona, lev in medved); živalski vrt (okrogla podloga iz stiropora, pokrov od otroškega koša za 

smeti, 4 plastične ograje, lesena hiška za srnjad, 2 plastični palmi, 6 plastičnih živali – 3 

bizoni, slon, kamela, srna); grad z obzidjem (veliki plastični grad, 15 žepkov iz blaga, 2 

pravokotni blazini); mlin (pravokotna podloga iz gume, leseni mlin, leseni stolp s tremi 

predalniki, kos blaga); naselje (pravokotna podloga iz blaga, polkrožna blazina, veliki leseni 

trikotni blok z 24 predali, velika plastična hiša, 6 majhnih hiš iz papirja, 2 lesena avtomobila); 

gasilske vaje (4 kartonasti znaki s sliko, 4 plastična držala, 4 podstavki iz gume, tessa trak, 

štoparica, 15 plastičnih posodic, 15 plastičnih vrvic, 225 koščkov slamic, švedska klop). 

  



 

 

 

UVODNI DEL                                                                      Čas: 7 minut 

 

Odstranimo požarne ostanke na cestišču 

Otroci tekajo po mestu in nosijo požarne ostanke (polomljene drevesne veje, pogorelo listje, 

smeti) na gasilsko postajo.  

 

*V skupino pridem oblečena kot gasilka. Otrokom povem, da so ceste v mestu neprevozne, 

saj je na njih veliko požarnih ostankov od požara, ki se je zgodil prejšnji teden. Otroke 

prosim, da mi pomagajo pri odstranjevanju požarnih ostankom s cestišča.  

 

GLAVNI DEL                                                                       Čas: 30 minut 

 

Rešimo in obnovimo pogorelo mesto  

Otroci nosijo iz gasilske postaje v vasi (naselje, grad z obzidjem, mlin, živalski vrt, cirkus)  

material za obnovo pogorelih delov mesta. 

 

*S cestišča smo očistili požarne ostanke zato nadaljujemo z reševanjem pogorelega mesta. 

Otroke prosim, da mi pomagajo pri obnovi vasi. V živalskem vrtu je zgorela hrana za živali. 

Moko (vrečke pšenice in moke), ki smo jo rešili pred žuželkami iz mlina nesemo v živalski 

vrt za živali. V mlinu so zgorele prazne vreče za moko. Iz blaga (rutice iz blaga), katerega 

smo imeli namen uporabiti za gasilske uniforme, nesemo v mlin, da bodo lahko zašili nove 

vreče za moko. V naselju je zgorela streha na eni izmed hiš. S kamenjem (krogci iz lepenke), 

ki je zasul živalski vrt obnovimo streho hiše. Na gradu je zgorela lesena ograja. Iz drevesnih 

vej (slamice), ki smo jih nosili iz gradu obnovimo ograjo. V cirkusu so zgoreli rekviziti za 

cirkuško predstavo. Avtomobilske pnevmatike (gumijasti obroči in plastične žogice) od 

avtomobilske nesreče, uporabimo za cirkuško predstavo.  

Zajezimo reko 

Ob opozorilu poplave, otroci stopijo ali splezajo na nekaj visokega. Ko glavni val mine, otroci 

tekajo od gasilske postaje do mlina in nosijo protipoplavne vreče (vreme riža in moke). 

 

*Med reševanjem po 10 minutah otroke opozorim, da je pri mlinu prestopila reka. Otroke 

spodbudim, da stopimo ali splezamo na nekaj visokega, da nas reka ne odnese. Po nekaj 

sekundah otroke prosim, da mi pomagajo zajeziti reko s protipoplavnimi vrečami, s čimer 

lahko preprečimo razliv reke nad celotno mesto.  

 

Rešimo ujete ljudi in živali izpod popotresnih ruševin 

Ob opozorilu potresa, se otroci postavijo ob steno ali se nekam skrijejo. Po potresu otroci 

tekajo po mestu in rešujejo ljudi in živali izpod popotresnih ruševin.  

 

*Otroke spodbudim, da po zajezitvi reke spet rešujemo pogorelo mesto. Po nekaj minutah se 

zgodi potres, zato otrokom predlagam, da se čim hitreje postavijo ob steno ali nekam skrijejo. 

Po potresu otroke prosim, da mi pomagajo rešiti ljudi in živali izpod popotresnih ruševin.  

  



 

 

 

Skica:                                                                                                                                                                                           

Legenda: 

 -  tobogan slon 

 - tunel 

- most 

 - stopnice 

- grbine 

 - železniška proga 

         - moka in pšenica 

          - drevesne veje 

         - avt. pnevmatike 

         - kamenje                                                                                                      

        - blago     

 

 

ZAKLJUČNI DEL                                                                Čas: 8 minut 

 

Gasilske vaje 

Po zaslišanju gasilske sirene vsi otroci izvedejo štiri gasilske vaje (navodila za izvajanje nalog 

ravnotežja in koordinacije gibanja v prilogi 1). 

 

*Med reševanjem ljudi in živali izpod popotresnih ruševin se oglasi gasilska sirena, zato 

otroke prosim, da z mano opravijo gasilske vaje. Po končanih gasilskih vajah se otrokom 

zahvalim za vso pomoč in jim povem, da mi brez njih ne bi uspelo. Za nagrado otrokom 

podelim štampiljke z znakom gasilca.  
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