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POVZETEK 

 

Z diplomskim delom smo želeli raziskati razlike med vzpenjanjem in spuščanjem po 

letveniku in stopnicah. Na podlagi analize rezultatov smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike 

oziroma podobnosti med obema gibanjema v enakih razvojnih stopnjah. 

 

Sodobni raziskovalci gibalnega razvoja predšolskega otroka potrjujejo prisotnost razvojnih 

faz pri usvajanju elementarnih gibalnih vzorcev (plazenje, hoja, plezanj ipd.). Na podlagi 

rezultatov iščejo vzroke za postopnost in na longitudinalnih študijah analizirajo pomen 

ustreznih gibalnih spodbud za skladen gibalni razvoj.  

 

Teorije postopnosti znotraj posameznih elementarnih gibalnih vzorcev se potrjujejo še danes, 

ni pa zaslediti primerjav med elementarnimi gibalnimi vzorci znotraj posameznih razvojnih 

faz, kar bi lahko nakazovalo nujnost pestrejšega spodbudnega okolja in pazljivost pri uporabi 

terminologije. 

 

V diplomskem delu smo predstavili razlike med hojo po stopnicah (oziroma vzpenjanjem in 

spuščanjem po stopnicah) in plezanjem po letveniku (oziroma vzpenjanjem in spuščanjem po 

navpičnem plezalu). Analizirali smo razlike med obema gibanjema in skušali dokazati, da je 

nujna različna raba terminologije, saj gre za različno vrsto premikanja, kar naj bi se pokazalo 

v različno usvojenih stopnjah pri obeh premikanjih. 

 

V vzorec smo zajeli 60 otrok, starih od 24 do 36 mesecev. Otroke smo najprej opazovali pri 

plezanju po letveniku navzgor in navzdol ter nato pri hoji po stopnicah navzgor in navzdol. 

Rezultate smo si beležili v ocenjevalno lestvico po vnaprej določenem kriteriju. 

 

Ugotovili smo, da se hoja po stopnicah (vzpenjanje po stopnicah) razvije prej kot plezanje 

(vzpenjanje po letveniku), zato menimo, da je terminološko ustreznejši termin hoja po 

stopnicah in ne plezanje po stopnicah, četudi otroci po njih ne hodijo. Otroci, ki so usvojili 

križno hojo, niso bili nujno na enaki stopnji pri plezanju, zato menimo, da gre za dve različni 

vrsti vzpenjanja in je treba obema nameniti dovolj spodbud za ustrezen gibalni razvoj 

predšolskega otroka.  

 

Ključne besede: vzpenjanje, spuščanje, plezanje, hoja, predšolski otrok. 



 

  



 

ABSTRACT 

 

With this thesis we wanted to research the differences between climbing and descending on a 

vertical ladder and stairs. Based on the results of the analysis we wanted to find out if there 

are any differences or similarities between the two movements in the same development 

period. 

 

Modern researchers of the motion development of preschool children confirm the presence of 

the development phases at acquiring elementary motion patterns (climbing, walking, 

crawling, etc.). On the basis of the results, they search for the causes of graduality and in 

longitudinal studies they analyse the importance of the relevant motor stimulus for a 

harmonious motor development. 

 

The progression theories within individual elementary motion patterns are still valid, but there 

are no comparisons between the elementary motion patterns within individual development 

phases, which could indicate the need for a more varied stimulating environment and for 

greater caution when using terminology. 

  

In this diploma thesis we presented the differences between walking down the stairs (or 

climbing and descending the stairs) and climbing the vertical ladder (or climbing and 

descending the vertical ladder). We analysed the differences between the two movements and 

tried to prove that the different uses of terminology are necessary as those are different types 

of movement, which should be shown in the various stages acquired in both movements. 

  

The sample included 60 children aged 24 to 36 months. We first observed the children when 

climbing up and down on the vertical ladder and subsequently when walking up and down the 

stairs. We recorded the results in the evaluation scale according to a predetermined criterion. 

 

We concluded that children learn how to walk up and down the stairs (climb the stairs) before 

they learn how to climb (climb the vertical ladder), therefore we believe that in terms of 

terminology it is more appropriate to use the phrase walking the stairs than climbing the 

stairs, even if the children do not walk on them. The children who excelled in walking up and 

down the stairs were not necessarily at the same level in climbing, therefore we believe that 



 

there are two different types of climbing and both should be sufficiently encouraged for the 

proper development of pre-school children. 

 

Key words: climbing, descending, walking, preschool children. 
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1 UVOD 

 

Razvoj je proces, ki poteka celo življenje. Sestavljajo ga različna področja, med njimi tudi 

gibalno. Za gibalni razvoj so pomembne izkušnje, ki jih otroci dobijo. Pomembno je, da te 

izkušnje otroci dobijo že v predšolskem obdobju, saj je gibanje osnovna komunikacija 

predšolskih otrok s svetom. Otroci, ki imajo več različnih gibalnih izkušenj v predšolskem 

obdobju, kasneje lažje in hitreje usvojijo zahtevnejše gibalne izzive.  

 

Gibanje je največkrat opredeljeno kot premikanje telesa, njegovih posameznih segmentov 

(rok, nog, glave itd.) in tudi govorjenje. Kljub temu se gibanje najpogosteje povezuje z 

osnovnimi gibalnimi vzorci, kot so hoja, tek, plazenje, lazenje ipd. Ko otroci na primer 

shodijo, je to neka prelomnica v njihovem življenju. S hojo postanejo hitrejši in lažje pridejo 

do želenih stvari oziroma postane samostojnejši in ne več tako odvisni od drugih. Poleg hoje 

so seveda pomembne tudi druge tako imenovane naravne oblike gibanja, med katere poleg 

hoje (npr. po stopnicah) uvrščamo tudi plezanje, lazenje, plesanje, tek idr.  

 

V diplomskem delu bomo raziskovali dve vrsti premikanja, in sicer hojo po stopnicah 

(vzpenjanje in spuščanje po stopnicah) in plezanje (vzpenjanje in spuščanje po letveniku). 

Primerjali ju bomo s ciljem, da ugotovimo, ali je za vzpenjanje in spuščanje v predšolskem 

obdobju dovolj, da otrokom omogočimo poševno dvigovanje (npr. stopnice), ali jim je treba 

omogočiti tudi navpična plezala. Do sedaj objavljene raziskave teh primerjav vzpenjanja še 

niso obravnavale na tak način.  

 

V analizi dosedanjih raziskav smo ugotovili, da avtorji pogosto za hojo po stopnicah 

uporabljajo izraz plezanje oziroma plazenje po stopnicah, zato želimo z diplomskim delom 

proučiti ustrezno uporabo terminologije in ugotoviti, ali gre za dve različni vrsti premikanja. 

To naj bi se pokazalo v različno usvojenih stopnjah pri obeh premikanjih, ki smo jih 

opazovali pri 60 otrocih, starih od dve do tri leta, od tega je bilo 36 dečkov in 24 deklic. S 

pomočjo razlik med obema gibanjema smo ugotovili, da je nujna različna raba terminologije.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 OTROKOV RAZVOJ 

 

Razvoj je neprekinjen, prepleten in sestavljen proces, ki poteka vse življenje (Cemič, 1997).  

 

Otrokov razvoj je v predšolskem obdobju celosten. To pomeni, da se posamezna področja 

razvoja med seboj prepletajo. Sprememba enega področja vpliva na spremembo vseh drugih 

področij razvoja (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010).  

 

Na otrokov razvoj vplivajo naslednji dejavniki: dednost, okolje in lastna samoaktivnost. 

Dednostni dejavniki so dispozicije, ki so otroku prirojene že ob rojstvu. So temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti, saj predstavljajo prirojene biološke osnove. Poleg 

dednosti je za otrokov razvoj pomembno tudi okolje, v katerem odrašča. Različni avtorji med 

dejavnike okolja uvrščajo življenjski stil, prehranjevalne navade, bolezni in gibalne aktivnosti. 

Vplivi okolja na otrokov razvoj niso vedno samo pozitivni, temveč lahko povzročijo tudi 

negativne posledice. Zato je pomembno, da je okolje vsebinsko bogato in raznoliko, saj le 

tako zagotavlja učinkovite spodbude. Okolje delimo na primarno in sekundarno. Primarno 

okolje sestavljajo starši in sorodniki. Prav njih otrok zazna najprej, takoj po rojstvu. 

Sekundarno okolje pa sestavljajo prijatelji, vrstniki, šola idr. Oba omenjena dejavnika – 

dednost in okolje – pa prepleta lastna samoaktivnost, ki je močno povezana z odločanjem in 

prevzemanjem stališč po lastni volji. Z lastno samoaktivnostjo ne moremo vplivati na 

nekatere dedno pogojene lastnosti, lahko pa nanje vpliva okolje. Na izbiro vplivajo tudi 

izkušnje iz preteklosti (prav tam). 

 

V zadnjih letih se čedalje bolj uveljavlja termin območje bližnjega razvoja (OBR), o katerem 

piše Vigotski. Vigotski (1978, v Marjanovič Umek, 2009, str. 11) navaja: »Območje bližnjega 

razvoja je razdalja med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, na kateri deluje, ko problem 

rešuje sam, in ravnjo potencialnega razvoja, na kateri deluje ob pomoči kompetentnejšega 

partnerja.« Avtor pojasnjuje, da je območje bližnjega razvoja razdalja med otrokovo dejansko 

razvojno ravnjo, na kateri deluje, ko problem rešuje sam, in ravnjo potencialnega razvoja, na 

kateri deluje ob pomoči kompetentnejšega partnerja (glej sliko 1). S to opredelitvijo je 

pokazal, da je razvoj prepleten z biološkim razvojem mentalnih struktur in dejavniki okolja. Z 
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drugimi besedami: za razvoj sta potrebni tako individualna kot socialna raven. Učenje mora 

biti pred razvojem, saj ga tako »vleče« naprej (Marjanovič Umek, 2009). 

 

 

 

Slika 1: Prikaz območja bližnjega razvoja po Vigotskem 

 

2.2 GIBALNI RAZVOJ 

 

Gibalni razvoj je izrazita oblika ali funkcija psihičnega razvoja. Predstavlja nadzor gibanja 

mišic. Pri rojstvu so gibi naključni, brez nadzora možganskih centrov. Z razvojem 

možganskih centrov pa prihaja do vse boljšega nadzora gibanja. Namesto naključnega gibanja 

celega telesa prihaja do gibanja posameznih mišičnih mehanizmov (Horvat in Magajna, 

1987). 

 

Vzporedno z razvojem motoričnih centrov v možganih poteka razvoj nadzora lastnega telesa. 

Mali možgani nadzirajo ravnotežje, ki je zelo pomembno za gibalne dejavnosti. Najhitrejši 

razvoj malih možganov poteka med šestim in osemnajstim mesecem, kar pomeni, da otrok v 

tem obdobju usvaja temeljno človeško spretnost, to je pokončno hojo. Ta razvoj spremlja tudi 

razvoj motoričnih centrov v možganski skorji velikih možganov. Rezultat proces zorenja 

živčnega sistema in deloma tudi rezultat učenja je razvoj nadzora mišic. Če povzamemo, je 

motorični razvoj odvisen od zorenja živčnega sistema, kosti, mišičnih struktur, spremembe 

telesnih proporcev, prav tako je priložnost za učenje koordiniranja raznih skupin mišic (prav 

tam). 

 

Gibalni razvoj človeka se začne razvijati že pred rojstvom in se ves čas izpopolnjuje 

(Videmšek in Visinski, 2001).  

                                           OBR 

Otrokov 

dejanski razvoj 
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V ospredju je predvsem v prvih letih življenja. Poteka v dveh smereh (Videmšek in Jovan, 

2002): 

 cefalokavdalna smer: postopno razvijanje kontrole mišic od glave prek vratu in trupa 

do nog; 

 proksimodistalna smer: postopno razvijanje kontrole mišic od centra (hrbtenica) 

navzven (okončine – roke in noge). 

 

2.3 MEJNIKI V GIBALNEM RAZVOJU 

 

Mejniki so ključna vedenja oziroma dosežki, ki so pomembni za posamezno razvojno obdobje 

in se pojavijo po določenem zaporedju. Otroku vsaka na novo pridobljena sposobnost 

omogoča usvajanje naslednje sposobnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, Kavčič in Fekonja 

2004).  

 

Mejnike ugotovimo na podlagi opazovanja večjega števila otrok iste starosti. Veljajo za tisto 

populacijo otrok, na vzorcu katerih so jih dobili. Norme zgodnjega razvoja je pri nas 

proučevala N. Čuturić, ki navaja dva kriterija za razvoj določene sposobnosti: kdaj večina 

otrok usvoji določene spretnosti in kdaj jo usvojijo vsi otroci (Horvat in Magajna, 1987). 

 

Tabela 1 prikazuje razvojne mejnike na področju gibanja, ki so razporejeni po starosti (Ivić, 

Novak, Atanacković in Ašković, 2002; Woolfson, 2001). 

 

Tabela 1: Razvojni mejniki na področju gibanja razporejeni po starosti 

Starost Mejniki na področju gibanja 

1 leto 

Zna se plaziti. Samostojno se dvigne v sedeči 

položaj in samostojno sedi. V stoječi položaj 

se dvigne samostojno in hodi, če ga držimo 

za roko. Spleza na prvo stopnico in se spusti 

navzdol. 

2 leti 

Samostojno hodi in teče naokoli. Počepne in 

vstane. Žogo potiska z nogo in jo brcne brez 

izgube ravnotežja. Sonožno poskakuje, če ga 

podpiramo. Jemlje, nosi in prestavlja 
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predmete. Zna se ustaviti, se skloniti in  

pobrati predmet s tal. Odpira vrata in obvlada 

plezanje na visok stolček in z njega. Po 

stopnicah se vzpenja in spušča ob opori. 

3 leta 

Po stopnicah se spušča brez opore ter 

izmenično uporablja eno in drugo nogo. 

Sonožno poskakuje, hodi po prstih in peti v 

obe smeri (naprej in nazaj). Preskoči 5 cm 

visoko oviro, nekaj sekund stoji na eni nogi 

in meče predmete v želeno smer. Teče 

slabilno in hitro. Otok je z vilico in reže s 

škarjami (nenatančno). 

4 leta 

Otrok koraka v ritmu glasbe. Hodi po ravni 

črti, z eno nogo pred drugo. Vozi tricikel. 

Sestopa po stopnicah in skoči z druge 

stopnice. V teku brcne žogo in preskoči 20 

cm visoko oviro. Otrok si sam umiva roke in 

obraz. 

5 let 

Otrok pri teku menja smeri, poskakuje na eni 

nogi in stoji na prstih. Z obema rokama 

ujame majhno žogo. 

6 let 

Brez opore stoji na eni nogi 40 sekund. Vozi 

kolo. Sonožno preskakuje kolebnico. Skoči z 

višine 40 cm. Z droga visi v vesi 10 sekund, 

pri tem pa se drži z obema rokama. Lovi 

žogo z eno roko. V skoku ujame žogo. Igra 

badminton. Z žogo zadene cilj. Sam se oblači 

in zaveže vezalke s pentljo. 

 

Pri večini otrok gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju. Seveda pa med otroki prihaja 

do individualnih razlik, ki so odvisne od hitrosti njegovega razvoja. Pri tem se pojavijo tudi 

sistemi gibalnih dejanj, ki so zapletene in celovite kombinacije gibov. Ti sistemi združujejo 

predhodno usvojene enostavnejše gibe. V razvoju grobih gibov otrok najprej usvoji 

posamezne gibe zgornjih in spodnjih okončin, nato te gibe združi v hojo. Reorganiziranje 
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preprostih gibov v celovitejše in zahtevnejše se prav tako kaže v razvoju drobnih gibov 

(Marjanovič Umek, 2004).  

Gibalni razvoj poteka tudi od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladno zahtevnejših 

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

 

2.4 NARAVNE OBLIKE GIBANJA 

 

Pistotnik (2003, str. 8) navaja: »Naravne oblike gibanja so gibanja, ki so se razvila in bila 

usvojena skozi evolucijo človeka, tako da se je človek lahko ohranil kot vrsta in zagospodoval 

nad drugimi živimi bitji na Zemlji.«  

 

V začetnih fazah človekovega razvoja so se pojavila najosnovnejša gibanja, ki so bila 

povezana z nabiranjem hrane, lovom in borbo. Za vse omenjene aktivnosti je značilno, da so 

sestavljene iz temeljnih gibalnih struktur, kot so tek, plezanje ipd. Te temeljne strukture so se 

razvile skozi filogenezo človekove vrste v naravnem okolju. Na nekaterih celinah oziroma v 

nekaterih plemenih so ta gibanje še vedno potrebna za preživetje. Zato so ta temeljna, 

življenjsko pomembna gibanja poimenovali naravne oblike gibanja (Pistotnik, 2003).  

 

Naravne oblike gibanja se delijo v dve temeljni skupini (prav tam): 

 pedipulacije oziroma lokomocije: sem spadajo vsa premikanja telesa v prostoru; 

 manipulacije: v njih je zajeto opravljanje osnovnih gibalnih operacij s posameznimi 

telesnimi segmenti. 

 

Sestavljena gibanja pa so vsa druga gibanja. V njih ne prevladuje nobena izmed naštetih 

gibalnih operacij. Pedipulacije in manipulacije so tesno povezane ter tvorijo novo gibanje. 

Med pedipulacije oziroma lokomocije uvrščamo tudi hojo in plezanje (prav tam). 

 

Pistotnik (2003) navaja, da naravne oblike gibanja predstavljajo gibalno abecedo človeka in s 

tem eno izmed pomembnejših nalog motoričnega učenja. Gibalna abeceda predstavlja gibalni 

minimum, ki bi ga moral obvladati vsak otrok ob koncu osnovne šole. Zato je nujno, da se 

naravne oblike gibanja izvajajo čim pogosteje. 

 

Naravne oblike gibanja spadajo med filogenetska gibanja, kar sta tudi plezanje in hoja po 

stopnicah (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2003). 
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2.5 PLEZANJE 

 

Človek je že od nekdaj rad plezal. Po drevesih si je iskal hrano, na njih zgradil bivališče ali pa 

je splezal na drevo, da bi se rešil pred zvermi. To je bila njegova življenjska potreba, ki se 

danes ne kaže več. Ohranilo se je samo plezanje na mlaje v ljudskih navadah, v poklicih in 

otroški igri (Möscha, 2004). 

 

Plezanje se pojavi že zelo zgodaj. Opazimo ga takoj, ko otrok obvlada lazenje. Šele pozneje, 

ko otrok shodi, se lahko razvije plezanje v pravem pomenu besede, saj otrok postane 

okretnejši in močnejši. L. Möscha (2004) navaja, da plezanje vključuje oblike gibanja, pri 

katerih se vadeči premika v različnih vesah ob pomoči rok in nog. Zlasti pomembno je, da 

otroka v plezanje vpeljemo postopoma. Otrok naj najprej pleza na nižje elemente in plezala, 

ki jim kasneje zvišujemo višino. Otroci, ki so šibkejši, naj začnejo plezati po strminah, 

pozneje naj nadaljujejo s plezanjem v mešanih vesah po poševnih in vodoravnih plezalih. 

Tisti, ki so močnejši in jim gre plezanje boljše, pa lahko intenzivnost vadbe povečajo s 

plezanjem z lahkimi bremeni, z različnimi načini prijemanja, s povečanjem števila ponovitev, 

s hitrostjo in z zahtevnejšimi plezali. S plezanjem lahko razvijamo ravnotežje, koordinacijo, 

gibljivost in celo natančnost.  

 

Pri plezanju se vadeči premika v različnih vesah s pomočjo svojih okončin. Zaradi aktivnosti, 

ki se izvaja v nasproti smeri sile gravitacije (vzpenjanje) ali v isti smeri ob njeni amortizaciji 

(spuščanje), so ta gibanje zelo naporna. S plezanji krepimo predvsem mišice rok in 

ramenskega obroča ter upogibalk in iztegovalk trupa (trebušne in hrbtne mišice). Plezanja 

imajo tudi pozitiven psihološki razvoj, saj vadeči premagujejo strah pred globino in večajo 

svojo samozavest (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2003). 

 

Plezanja so zelo raznolika gibanja, ker se lahko pri njih spreminjajo mnogi elementi. Mi bomo 

izpostavili samo nekatere izmed njih, in sicer smeri gibanja (navpično, poševno, vodoravno, 

naprej, vzvratno, levo, desno, diagonalno), načine gibanja po plezalu (enoročno, soročno, 

raznoročno, sonožno, sočasno z roko in nogo na isti strani telesa, soročno in sonožno 

izmenično ipd.) ter izbiro plezala (letvenik, lestev, plezalna vrv, plezalne stene ipd.) (prav 

tam). 
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Pri treh letih je otrokovo plezanje že nezanesljivo. Težave se pojavijo pri spustu, a pri štirih 

letih izginejo. Pri plezanju otrok razvija moč, koordinacijo gibanja in ravnotežje (Videmšek in 

Visinski, 2001). 

V diplomskem delu smo si za empirični del izbrali opazovanje plezanja otrok po letveniku. 

M. Videmšek in Visinski (2001) opredeljujeta letvenik kot navpično plezalo, medtem ko L. 

Möscha (2004) navaja, da je letvenik orodje, ki izhaja iz švedskega telovadnega sistema in je 

v veliko pomoč pri učenju plezanja. Na njem otroci vadijo različne prijeme in preprijeme, 

stopanja in prestopanja ter se urijo v posameznih položajih plezanja. Poleg izraza letvenik je v 

literaturi zaslediti tudi drugi izraz zanj, in sicer ribstol. Ribstol je široka, nižja lestev, 

sestavljena iz dveh vertikalnih lestvin, in ima zelo na gosto postavljene množice letev 

(Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2003). 

 

Po letveniku se pleza prosto, čelno, s hitrim stopanjem na vsako letev ali čelno, soročno in 

sonožno, izmenično (prav tam). 

 

2.6 HOJA (PO STOPNICAH) 

 

Hoja je osnovna oblika gibanja, ki jo uporabljamo za premikanje po prostoru. Položaj telesa je 

pokončen, vadeči pa se izmenično opira na nogi. Običajna hoja je počasnejša, pri kateri je ena 

noga stalno v stiku s podlago. Otrok se običajno nauči hoditi okoli enega leta starosti. Takrat 

je hoja še nezanesljiva in zelo nekoordinirana, saj se oblikuje vse do drugega leta starosti. 

Razvoj hoje lahko pospešimo z vsakodnevno vadbo in dodatnimi nalogami. Šele takrat, ko 

ima otrok zanesljivo hojo in nima več težav z ravnotežjem, lahko osvoji gibalno strukturo na 

višji ravni (npr. tek). Pravilna hoja je mehka in lahkotna. Stopala se postavljajo vzporedno, 

najprej na peto, potem prek celega stopala na prste, s katerimi se hodeči odrine naprej. Položaj 

telesa je pokončen in med hojo niha. Tudi glava je postavljena pokonci, s pogledom, 

usmerjenim najprej. Roke so rahlo upognjene v komolcih in izmenično nihajo. Najprej zaniha 

roka, ki je nasprotna nogi. S hojo vplivamo na razvoj ravnotežja in moči (zlasti s hojo 

navzgor) ter na koordinacijo. Hoja se lahko razvija v smeri naprej, bočno ali vzvratno. Hoja 

po strmini naprej je lahko hoja po stopnicah (Pistotnik, Pinter in Dolenec, 2003).  

 

Nekateri avtorji zagovarjajo starost otroka za doseganje določenega gibanja, medtem ko so 

drugi mnenja, da nam starost pove premalo. Na primer za hojo je navedenih več starosti, kdaj 
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naj bi se razvila oziroma pri kateri starosti naj bi otrok shodil. Delacato je eden izmed tistih 

avtorjev, ki gledajo razvoj hoje glede na vzpenjanje in ne glede na starost. 

 

Delacato je razvoj hoje opisal na naslednji način (Peklaj, 2015): 

− pri novorojenčku je gibanje trupa primerljivo s plavalnimi gibanji rib. Za te gibe naj bi 

bili odgovorni medularni deli možganov (podaljšana hrbtenjača); 

− homolateralno (istostransko) plazenje je primerljivo s plazenjem dvoživk (to je 

plazenje, pri katerem sta roka in noga pokrčeni na tisti strani, kamor je obrnjena glava, 

na drugi strani pa iztegnjeni). Za te gibe naj bi bilo odgovorno možgansko deblo; 

− križno kobacanje je primerljivo z gibanjem plazilcev (to je gibanje s pokrčeno roko in 

iztegnjeno nogo na tisti strani, kamor je obrnjena glava, in ravno obratno na drugi 

strani). Za te gibe naj bi bili odgovorni mali možgani; 

− okorna hoja je podobna gibanju primatov (hoja brez križnega vzorca). Takšna hoja naj 

bi predstavljala začetke funkcioniranja možganske skorje; 

− križni vzorec hoje je kot oblika človekovega gibanja in predstavlja zrelo delovanje 

možganske skorje. 

 

Hojo po stopnicah naj bi otrok osvojil med drugim in tretjim letom starosti (Horvat in 

Magajna, 1987). Poleg hoje po stopnicah je zaslediti tudi pojem plezanje po vseh štirih po 

stopnicah, ki naj bi se pojavilo okrog petnajstega meseca (Otrokov razvoj: Razvojni mejniki, 

b. d.).  

 

V diplomskem delu želimo na podlagi dobljenih rezultatov ugotoviti, ali se pri plezanju po 

letveniku in hoji po stopnicah pojavljajo tako pomembne razlike v usvojenih stopnjah, da je 

mogoče razlikovati uporabo različnih terminov. Lahko trdimo, da je plezanje po letveniku 

navpično, medtem ko je plezanje po stopnicah poševno. Če bomo ugotovili, da je otrok na 

različnih stopnjah plezanja po letveniku in plezanja/plazenja po stopnicah, bomo lahko 

govorili o dveh vrstah vzpenjanja. Prav zaradi tega nismo primerjali rezultatov glede na 

starost, temveč glede na način vzpenjanja. Do sedaj objavljene raziskave teh primerjav 

vzpenjanja na tak način še niso obravnavale, zato nas zanima, ali je za vzpenjanje in spuščanje 

v predšolskem obdobju dovolj, da otrokom omogočimo poševno dvigovanje (npr. stopnice), 

ali jim je treba omogočiti tudi navpična plezala.  
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3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

 

Cilji diplomskega dela so naslednji: 

 analizirati postopnost razvoja plezanja; 

 analizirati postopnost razvoja hoje po stopnicah; 

 ugotoviti razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah. 

 

4 HIPOTEZE 

 

Hipoteze smo si zastavili v skladu s cilji: 

H 1: Predvidevamo, da se plezanje najprej razvije navzgor, nato navzdol. 

H 2: Predvidevamo, da se hoja po stopnicah najprej razvije navzgor, nato navzdol. 

H 3: Predvidevamo, da obstajajo razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno 

usvojenih stopnjah. 

 

5 METODA DELA 

 

5.1 METODA 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja.  

 

5.2 VZOREC 

 

V raziskavo smo vključili 60 otrok prvega starostnega obdobja, starih od 24 do 36 mesecev. 

Vzorec je neslučajnostni in namenski.  

 

Tabela 2: Povprečna starost opazovanih otrok 

 N Minimalna Maksimaln

a 

Povpreč

na 

Standardni 

odklon 

Starost 60 24 34 27,63 3,205 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je povprečna starost opazovanih otrok 27,6 meseca (±3 mesece). 
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Tabela 3: Starost opazovanih otrok 

 F % 

Starost 24 19 31,7 

25 1 1,7 

26 5 8,3 

27 3 5,0 

28 9 15,0 

29 4 6,7 

30 8 13,3 

31 3 5,0 

32 2 3,3 

33 3 5,0 

34 3 5,0 

Skupaj 60 100,0 

 

V tabeli 3 so otroci razvrščeni po starosti. Razvidno je, da je 31,7 % otrok starih 24 mesecev, 

1,7 % otrok 25 mesecev, 8,3 % otrok 26 mesecev, 5 % otrok 27 mesecev, 15 % otrok 28 

mesecev, 6,7 % otrok 29 mesecev, 13,3 % otrok 30 mesecev, 5 % otrok 31 mesecev, 3,3 % 

otrok 32 mesecev, 5 % otrok 33 mesecev in prav tako 5 % otrok 34 mesecev. Iz analize 

dobljenih podatkov izhaja, da je največ opazovanih otrok starih 24 mesecev, najmanj 

opazovanih otrok pa 25 mesecev. 

 

Graf 1: Spol opazovanih otrok

 

Iz grafa 1 je razvidno, da je 60 % otrok moškega spola, 40 % otrok pa ženskega spola. 

60 %

40 %

Moški

Ženski
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5.3 SPREMENLJIVKE 

 

Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah smo ocenjevali 

skozi opazovanje treh zaporedno zahtevnejših oblik plezanja in hoje po stopnicah navzgor in 

navzdol. Opazovali smo jih s pomočjo ocenjevalne lestvice, s katero smo glede na kriterij 

ocenili gibanje. Prvotno je kriterij vseboval številke od 1 do 3, kasneje pa smo zaradi 

neopravljene naloge dodali še številko 0. Številka 0 je pomenila, da otrok ni uspešno opravil 

naloge. Številka 1 je pomenila najnižjo stopnjo gibanja, številka 3 pa najvišjo stopnjo gibanja.   

 

Za nadaljnje raziskovanje smo združili razpršene podatke v dve kategoriji. V prvi kategoriji 

so podatki vseh otrok, ki so imeli pri obeh gibalnih aktivnostih 1 točko, v drugi pa vsi, ki so 

imeli boljše točke pri hoji po stopnicah.  

 

Nato smo razpršene podatke iz prejšnjih dveh kategorij razdelili še v tri kategorije oziroma 

smo vrednost 2,00 iz tabele 5 še dodatno razčlenili. V prvi kategoriji so vsi otroci, ki so pri 

plezanju in hoji po stopnicah dosegli 1 točko. V drugi kategoriji so otroci, ki so pri plezanju 

navzgor dosegli 1 točko, pri plezanju navzdol pa nobene. V tretji kategoriji so otroci, ki so pri 

hoji po stopnicah navzgor dosegli 3 točke, pri hoji po stopnicah navzdol pa 1 točko. 
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Slika 2: Letvenik (vir: lasten) 

 

 

Slika 3: Stopnice (vir: lasten) 
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5.4 OBDELAVA PODATKOV 

 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Office Excel. Rezultate 

opazovanja smo vnesli v razpredelnico prej omenjenega programa in jih prikazali s pomočjo 

grafov. Za ugotavljanje razlik med gibanji smo uporabili statistični program SPSS – 21.0 za 

Windows in rezultate prikazali s pomočjo frekvenčnih in križnih tabel. S pomočjo prej 

omenjenega programa smo uporabili tudi osnovne statistične parametre (opisno statistiko). 
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6 REZULTATI 

 

Rezultate bomo predstavili v dveh delih. V prvem delu bomo dobljene rezultate prikazali 

skupaj za plezanje in hojo po stopnicah, v drugem delu pa po hipotezah.  

 

6.1 SPLOŠNI 

 

Tabela 4: Rezultati opazovanja 

POSAMEZNIK OCENA IZBRANEGA GIBANJA 

Šifra 

otroka 

Starost 

(v 

mesecih) 

Spol  

(M = 1, 

Ž = 2) 

PLEZANJE HOJA PO STOPNICAH 
Po letveniku  

NAVZGOR 

Po letveniku  

NAVZDOL 

Po stopnicah 

NAVZGOR 

Po stopnicah 

NAVZDOL 

OTROK 1 26 1 1 1 1 1 

OTROK 2 24 1 1 1 3 1 

OTROK 3 28 1 1 1 1 1 

OTROK 4 24 1 1 1 1 1 

OTROK 5 27 2 1 1 1 1 

OTROK 6 31 2 1 1 1 1 

OTROK 7 24 1 1 1 1 1 

OTROK 8 28 2 1 1 3 1 

OTROK 9 24 2 1 1 1 1 

OTROK 10 26 1 1 0 1 1 

OTROK 11 26 1 1 1 1 1 

OTROK 12 34 1 1 1 1 1 

OTROK 13 27 1 1 0 1 1 

OTROK 14 28 1 1 1 1 1 

OTROK 15 28 1 1 1 1 1 

OTROK 16 28 2 1 1 1 1 

OTROK 17 33 1 1 1 3 1 

OTROK 18 33 1 1 1 1 1 

OTROK 19 32 1 1 1 3 1 

OTROK 20 24 2 1 0 1 1 

OTROK 21 29 2 1 1 3 1 

OTROK 22 30 1 1 1 3 1 

OTROK 23 30 1 1 1 3 1 

OTROK 24 26 1 1 1 1 1 

OTROK 25 28 1 1 1 1 1 

OTROK 26 30 1 1 1 1 1 

OTROK 27 24 1 1 1 1 1 

OTROK 28 29 1 1 1 1 1 

OTROK 29 30 2 1 1 3 1 

OTROK 30 26 2 1 1 1 1 

OTROK 31 24 1 1 1 1 1 
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OTROK 32 28 2 1 1 1 1 

OTROK 33 31 1 1 0 1 1 

OTROK 34 24 2 1 1 1 1 

OTROK 35 29 1 1 1 1 1 

OTROK 36 34 1 1 1 3 1 

OTROK 37 24 2 1 0 1 1 

OTROK 38 31 2 1 1 1 1 

OTROK 39 30 2 1 1 3 1 

OTROK 40 30 2 1 1 3 1 

OTROK 41 24 2 1 1 3 1 

OTROK 42 24 2 1 1 1 1 

OTROK 43 24 1 1 1 1 1 

OTROK 44 28 1 1 0 1 1 

OTROK 45 29 2 1 1 1 1 

OTROK 46 24 2 1 1 1 1 

OTROK 47 24 1 1 1 1 1 

OTROK 48 24 1 1 1 1 1 

OTROK 49 27 2 1 1 3 1 

OTROK 50 30 2 1 1 3 1 

OTROK 51 34 1 1 1 3 1 

OTROK 52 24 2 1 1 1 1 

OTROK 53 24 1 1 0 1 1 

OTROK 54 25 1 1 1 1 1 

OTROK 55 24 1 1 1 1 1 

OTROK 56 32 1 1 1 1 1 

OTROK 57 24 1 1 0 1 1 

OTROK 58 33 2 1 1 3 1 

OTROK 59 30 1 1 1 1 1 

OTROK 60 28 2 1 1 1 1 

  

Iz tabele 4 je razvidno, da je vseh 60 otrok plezalo navzgor soročno. Navzdol je plezalo 52 

otrok soročno, preostalih 8 pa plezanja navzdol ni opravilo (0 točk v tabeli). Iz rezultatov je 

tudi razvidno, da je 16 otrok hodilo po stopnicah navzgor križno, drugih 44 pa s pristopanjem. 

Po stopnicah navzdol je vseh 60 otrok hodilo s pristopanjem. Analiza rezultatov je pokazala, 

da nihče izmed otrok ni plezal ali hodil v smeri navzdol bolje kot navzgor. S tem smo 

dokazali postopnost razvoja plezanja po letveniku in hoje po stopnicah v smeri, ki poteka 

najprej navzgor in nato navzdol. 
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Tabela 5: Rezultati plezanja navzdol glede na spol 

 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da 16,7 % dečkov in 8,3 % deklic ni doseglo nobene točke pri plezanju 

navzdol. 1 točko je doseglo 83,3 % dečkov in 91,7 % deklic. Analiza rezultatov je pokazala, 

da so deklice nekoliko boljše od dečkov plezale po letveniku navzdol. 

  

Tabela 6: Rezultati hoje po stopnicah navzgor 

 Spol Skupaj 

M Ž 

Hoja po 

stopnicah 

navzgor 

1 T Število 29 15 44 

% znotraj spola 80,6 % 62,5 % 73,3 % 

% skupaj 48,3 % 25,0 % 73,3 % 

3 T Število 7  9 16 

% znotraj spola 19,4 % 37,5 % 26,7 % 

% skupaj 11,7 % 15,0 % 26,7 % 

Skupaj Število 36 24 60 

% znotraj spola 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% skupaj 60,0 % 40,0 % 100,0 % 

 Spol Skupaj 

M Ž 

Plezanje 

navzdol 

0 T Število 6 2 8 

% znotraj spola 16,7 % 8,3 % 13,3 % 

% skupaj 10,0 % 3,3 % 13,3 % 

1 T Število 30 22 52 

% znotraj spola 83,3 % 91,7 % 86,7 % 

% skupaj 50,0 % 36,7 % 86,7 % 

Skupaj Število 36 24 60 

% znotraj spola 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% skupaj 60,0 % 40,0 % 100,0 % 
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Iz tabele 6 je razvidno, da je 80,6 % dečkov in 62,5 % deklic doseglo 1 točko pri hoji po 

stopnicah navzgor. 3 točke je doseglo 19,4 % dečkov in 37,5 % deklic. Analiza podatkov je 

pokazala, da so tudi pri hoji po stopnicah navzgor deklice nekoliko boljše kot dečki.  

 

6.2 PO HIPOTEZAH 

 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da se plezanje najprej razvije navzgor, nato navzdol. 

 

Graf 2: Rezultati plezanja po letveniku navzgor in navzdol

 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da nihče izmed otrok ne pleza po letveniku navzdol z boljšo tehniko 

kot navzgor. Razvidno je tudi, da pri plezanju po letveniku navzdol vsi otroci niso opravili 

naloge. Takih otrok je bilo 13,33 %. Po letveniku navzgor so vsi otroci (100 %) plezali s 

soročno tehniko plezanja, navzdol pa je s to tehniko plezalo 86,67 %. S preostalima 

tehnikama plezanja, natančneje z istostransko in križno, ni plezal nobeden dve- ali triletnik. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj nihče ni plezal bolje navzdol kot navzgor. Smer plezanja je torej 

navzgor in nato navzdol.  
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86,67 %
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Hipoteza 2: Predvidevamo, da se hoja po stopnicah najprej razvije navzgor, nato 

navzdol. 

 

Graf 3: Rezultati hoje po stopnicah navzgor in navzdol 

 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je 73,33 % otrok hodilo po stopnicah navzgor s pristopanjem, 

preostalih 26,67 % pa križno, kar pomeni, da so ti otroci dosegli najvišjo stopnjo. Navzdol po 

stopnicah so vsi otroci (100 %) hodili s pristopanjem. Razvidno je, da noben otrok ne hodi 

bolje navzdol kot navzgor, zato je tudi smer razvoja hoje po stopnicah najprej navzgor in nato 

navzdol. Tudi ta hipoteza je tako potrjena. 

 

Hipoteza 3: Predvidevamo, da obstajajo razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v 

trenutno usvojenih stopnjah. 

 

Tabela 7: Primerjava rezultatov med plezanjem in hojo po stopnicah 

 F % 

Enako pri 

obeh 

1,00 37 61,7 

73,33 %

0,00 %

26,67 %

0,00 %

100 %

0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

100,00 %

120,00 %

Soročno/ s

pristopanjem

Istostransko Križno Neopravljena

naloga

Hoja po stopnicah navzgor Hoja po stopnicah navzdol
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gibanjih 

Boljše pri 

hoji 

2,00 23 38,3 

Skupaj  60 100,0 

 

Za nadaljnje raziskovanje smo združili razpršene podatke v dve kategoriji. V prvi kategoriji 

so podatki vseh otrok, ki so imeli pri obeh gibalnih aktivnostih 1 točko, v drugi pa vseh, ki so 

imeli boljše točke pri hoji po stopnicah.  

 

Iz tabele 6 je razvidno, da je 61,7 % otrok doseglo 1 točko (prvi nivo) pri plezanju in hoji po 

stopnicah, preostalih 38,3 % otrok pa je doseglo pri hoji po stopnicah več točk kot pri 

plezanju. Iz tega izhaja, da se hoja po stopnicah razvije pred plezanjem. 

 

Tabela 8: Primerjava rezultatov med plezanje in hojo po stopnicah (nivoji) 

 F % 

Enako 1,00 37 61,7 

Plezanje 

navzgor 1 T, 

navzdol 0 T 

2,00 7 11,7 

Hoja po 

stopnicah 

navzgor 3 T, 

navzdol 1 T 

3,00 16 26,7 

Skupaj  60 100,0 

 

Nato smo razpršene podatke iz prejšnjih dveh kategorij razdelili še v tri kategorije oziroma 

smo vrednost 2,00 iz tabele 5 še razčlenili. V prvi kategoriji so vsi otroci, ki so pri plezanju in 

hoji po stopnicah dosegli 1 točko. V drugi kategoriji so otroci, ki so pri plezanju navzgor 

dosegli 1 točko, pri plezanju navzdol pa nobene točke. V tretji kategoriji so otroci, ki so 

dosegli pri hoji po stopnicah navzgor 3 točke, navzdol pa 1 točko. 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da je 61,7 % otrok pri plezanju in hoji po stopnicah doseglo 1 točko 

(prvi nivo). 11,7 % otrok je pri plezanju navzgor doseglo 1 točko, navzdol pa nobene točke. 
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26,7 % otrok je pri hoji po stopnicah navzgor doseglo 3 točke, navzdol pa 1 točko. Iz tega 

izhaja, da se tudi v tej tabeli hoja po stopnicah razvije pred plezanjem.  

 

7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo želeli analizirati postopnost razvoja plezanja in ugotoviti razlike med 

plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah. 

 

V raziskavo smo zajeli 60 otrok iz enega vrtca, starih od dve do tri leta. Opazovali smo otroke 

pri plezanju po letveniku navzgor in navzdol ter pri hoji po stopnicah navzgor in navzdol. 

Opažanja smo si zapisovali v ocenjevalno lestvico za opazovanje plezanja in hoje po 

stopnicah. Opazovali smo, ali otrok uporablja soročno tehniko plezanja, istostransko ali 

križno. Pri plezanju po letveniku je bila z 1 točko ocenjena soročna tehnika plezanja 

(prijemanje iste letve), z 2 točkama je bilo ocenjeno istostransko plezanje (leva roka in leva 

noga hkrati), s 3 točkami pa je bilo ocenjeno križno plezanje (nasprotna roka in nasprotna 

noga). Zaradi neopravljene naloge pri plezanju po letveniku navzdol smo v ocenjevalno 

lestvico dodali tudi 0 točk, saj nekateri otroci niso znali plezati navzdol z nobeno izmed 

omenjenih tehnik plezanja. Pri hoji po stopnicah je bila z 1 točko ocenjena hoja s 

pristopanjem (leva k desni nogi, in obratno), z 2 točkama istostranska hoja (leva noga in roka 

se premikata hkrati) in s 3 točkami križna hoja (nasprotna roka in nasprotna noga).   

 

Z raziskavo smo poskušali analizirati postopnost razvoja plezanja. Po analizi podatkov smo 

ugotovili, da nihče izmed otrok ne pleza navzdol z boljšo tehniko kot navzgor. Ugotovili pa 

smo tudi, da nihče izmed otrok ni plezal navzgor z boljšo tehniko kot navzdol. Zato hipotezo 

1 (»Predvidevamo, da se plezanje najprej razvije navzgor, nato navzdol.«) lahko potrdimo. 

Ugotovili smo tudi, da nekateri otroci niso opravili naloge plezanja po letveniku navzdol. To 

pomeni, da niso znali uporabiti nobenega izmed treh načinov plezanja. Ti otroci so se samo 

držali na rokah, viseli z letvenika in čakali, da jih z letvenika odstranimo mi. Nekateri so z 

letvenika enostavno skočili. Podobno sta ugotovili tudi L. Horvat in L. Magajna (1987), ki 

navajata, da je plezanje pri triletniku še nezanesljivo, saj ima težave pri spustu. Pri štirih letih 

naj bi te težave izginile (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Poskušali smo analizirati tudi postopnost razvoja hoje po stopnicah. Analiza podatkov je 

pokazala, da hipotezo 2 (»Predvidevamo, da se hoja po stopnicah najprej razvije navzgor, 
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nato navzdol.«) lahko potrdimo. Potrdimo lahko, da so vsi otroci opravili nalogo, saj nihče ni 

ocenjen z manj kot 1 točko. So pa nekateri, ki navzgor po stopnicah že hodijo križno oziroma 

so že dosegli najvišjo stopnjo pri hoji po stopnicah. Lahko se strinjamo s T. Peklaj (2015), ki 

je z raziskavo potrdila, da se hoja najprej razvije naprej, nato po klancu navzgor in na koncu 

po klancu navzdol. Stopnje razvoja hoje je spremljala s pomočjo Delacatove teorije 

premikanja telesnih udov. Podobno sta ugotovili A. Cemič in A. Gorenc (2012, v Pišot, 

Dolenc, Retar in Pišot (ur.), 2012), ki sta Delacatovo teorijo uporabili za raziskavo hoje po 

stopnicah. 

 

Z analizo podatkov naše raziskave smo ugotovili, da obstajajo razlike med plezanjem in hojo 

po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah, zato lahko hipotezo 3 (»Predvidevamo, da 

obstajajo razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah.«) 

potrdimo. Ugotovili smo, da je 61,7 % otrok, starih od dve do tri leta, na enaki stopnji pri 

plezanju in pri hoji po stopnicah. Ti otroci so na prvi stopnji, kar pomeni, da hodijo in plezajo 

istostransko. 38,3 % otrok, starih od dve do tri leta, pa je na višji stopnji pri hoji po stopnicah. 

Ko smo 38,3 % razčlenili na dve kategoriji, smo ugotovili, da je 11,7 % otrok pri plezanju 

navzgor doseglo prvo stopnjo, medtem ko pri plezanju navzdol naloge niso opravili. 

Preostalih 26,7 % otrok je pri hoji po stopnicah navzgor doseglo najvišjo stopnjo, pri hoji po 

stopnicah navzdol pa prvo stopnjo. 

 

S pomočjo razlik med obema gibanjem smo v diplomskem delu ugotovili, da gre za različno 

uporabo terminov. Opazovani otroci so bili na različnih stopnjah hoje po stopnicah in 

plezanju po letveniku, zato lahko govorimo o dveh vrstah vzpenjanja. Ugotovili smo tudi, da 

se hoja po stopnicah razvije pred plezanjem, zato menimo, da je terminološko ustreznejši 

termin hoja po stopnicah in ne plezanje po stopnicah.  

 

Poleg tega bi bilo smiselno stopnice in letvenik terminološko ločiti ter nato tudi gibalne 

dejavnosti dovolj popestriti z obema gibanjema. Pri tem imajo pomembno vlogo tako 

vzgojitelji kot starši oziroma skrbniki. Vzgojitelji v vrtcu so omejeni glede prostora, ki ga 

imajo v vrtcu. Vsak vrtec namreč nima zagotovljene športne igralnice, kar je v svojem 

diplomskem delu poudarila tudi P. Kobe (2009). Opozorila je na prostorsko stisko vrtcev, ki 

imajo svoje enote v blokih. Tam je po navadi prostora le za osnovne dejavnosti, brez katerih 

vrtec po zakonu ne more obratovati. Ob tem avtorica dodaja: »Na takšnih lokacijah so športne 

igralnice v takšnem pomenu besede, kot jih navajajo prostorski normativi, le pobožna želja 
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vseh, ki so tam zaposleni.« Tudi na splošno ima le malo vrtcev športno igralnico, ki bi bila v 

sklopu vrtca, zato vzgojitelji dnevno improvizirajo, če želijo v otrokov vsakdan vpeljati vsaj 

malo gibanja. Gibalne dejavnosti potekajo na hodnikih vrtcev, najpogosteje v večnamenskem 

prostoru, če ga vrtec ima. Nekoliko na boljšem so vrtci, ki imajo v svoji neposredni bližini na 

voljo šolsko telovadnico. Še posebej v zimskem času, ko vreme ni primerno za dejavnosti na 

igrišču, je primanjkljaj športne igralnice toliko večji (Kobe, 2009). Za izvajanje gibalnih 

dejavnosti M. Videmšek in Pišot (2007) predlagata univerzalne in polivalentne blazine, koše, 

žoge, kolebnice, vrvi, tobogan, obroče, mini plezalno steno, prožno ponjavo, tudi letvenik idr. 

Čeprav je letvenik eden izmed pomembnih elementov športne igralnice, ga vsi vrtci nimajo, 

zato so otroci lahko prikrajšani za gibalne dejavnosti na njem. To bi lahko bil tudi eden izmed 

dejavnikov pri opazovanju otrokovega plezanja po letveniku. Če otrok nima dovolj izkušenj s 

plezanjem po letveniku, bo lahko zato na nižji stopnji plezanja kot otrok, ki ima izkušnje s 

plezanjem po njem. Prav tako imajo lahko vrtci letvenik, vendar ga vzgojitelji premalokrat 

uporabljajo. Razlogov za to je lahko več, eden izmed njih bi lahko bil, da je po navadi težko 

zagotoviti varnost vsem otrokom hkrati med izvajanjem gibalne dejavnosti na različnih 

elementih v športni igralnici.  

 

Podobno je tudi pri hoji po stopnicah. Zlasti tukaj imajo pomembno vlogo otrokovi starši 

oziroma skrbniki, saj lahko sami zagotovijo otrokom čim več izkušenj s hojo po stopnicah. 

Stopnice ima skoraj vsaka hiša oziroma so stopnice v bližnji okolici hiše (npr. nakupovalni 

center, igrišče itd.). V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca (2000) je v 55. členu zapisano: »Če je v stavbi stopnišče, ki ga uporabljajo tudi 

otroci, mora biti dimenzionirano glede na število otrok; stopniška rama za 60 otrok naj bo 

široka 1,30 m. Za vsakega otroka več se razširi za 0,5 cm, če bi morala biti širša od 2 m, se 

predvidi drugo stopnišče. Razmerje širine (Š) in višine (V) stopnice se določa po obrazcu 2V 

+ Š = 61 cm, priporočena višina je 14 cm. Nastopne ploskve stopnic morajo biti izdelane 

tako, da ne drsijo, ter iz materiala, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati. 

Robovi stopnic naj bodo rahlo zaobljeni. Stopniščna ograja mora biti izdelana iz vertikalnih 

elementov, razmaknjenih največ 8,5 cm ali iz polnih polnil. Stopniščni držaj (oprijemalo) je za 

odrasle 100 cm od tal, za otroke pa 50 do 60 cm. Oprijemalo za otroke mora biti prilagojeno 

velikosti njihovih dlani. Presledek med stopniščnimi ramami mora biti ograjen po celotni 

višini, da se preprečijo padci; če je v stavbi predviden oddelek za gibalno ovirane otroke, 

mora biti dostop do vseh prostorov, ki jih uporabljajo, brez stopnic in pragov.« 

 



24 

Zgoraj navedeni normativi predstavljajo nekakšen minimum, ki naj bi ga upoštevali vsi vrtci, 

ki imajo v svoji stavbi stopnice. Najpogosteje imajo stopnice vrtci, ki imajo igralnice v 

pritličju in prvem nadstropju. V pritličju so najpogosteje igralnice za otroke prvega 

starostnega obdobja, v prvem nadstropju pa igralnice za otroke drugega starostnega obdobja. 

Iz tega lahko sklepamo, da imajo mlajši otroci, ki so že sposobni hoje po stopnicah, manj 

možnosti za hojo po stopnicah, razen če vzgojitelji njihovih skupin izvajajo tovrstno hojo. V 

nekaterih vrtcih, med njimi je tudi vrtec, v katerem je potekalo opazovanje za našo raziskavo, 

imajo športno igralnico v prvem nadstropju. Ker športno igralnico obiskujejo tudi otroci 

prvega starostnega obdobja, morajo do nje priti po stopnicah, kar jim omogoča, da se urijo v 

hoji po stopnicah. Pri tem je naloga vzgojiteljev zagotoviti varnost otrok. Če vrtec v stavbi 

nima stopnic, pa jih ima zagotovo na igrišču. Tam lahko otroci nabirajo izkušnje hoje po 

stopnicah na raznih igralih. Hodijo po stopnicah na vrh tobogana in v hiško. Otroci prvega 

starostnega obdobja imajo lahko stopnice tudi do previjalne mize ipd. Vzgojitelji lahko tudi 

improvizirajo stopnice iz različnih blazin oziroma kock in tako otrokom pomagajo pri urjenju 

v hoji po stopnicah.  

 

Veliko je načinov, s katerimi lahko otrokom vzgojitelji ali starši pomagamo pridobivati 

dragocene izkušnje za usvajanje naravnih oblik gibanj, kot sta plezanje in hoja po stopnicah.  
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8 SKLEP 

 

Plezanje in hoja po stopnicah sta za otroke pomembna. Začetki plezanja so pri otrocih opazni, 

še preden shodijo, saj je želja po doseganju višje ležečih predmetov velika. To izhaja že iz 

preteklosti, ko so ljudje plezali, da so lahko preživeli. S plezanjem so si nabirali hrano in se 

rešili pred nevarnostjo. V današnjih časih otroci ne plezajo pogosto po drevesih, zato je 

pomembno, da vzgojitelji in vzgojiteljice omogočijo plezanje na varen način. Prav tako se 

otroci vedno pogosteje srečujejo s stopnicami, bodisi v hiši, vrtcu, trgovinah ali na samih 

igralih, kjer zelo radi preživljajo svoj čas. Prav zaradi tega je pomembno, da vzgojitelji in 

vzgojiteljice otrokom omogočijo hojo po stopnicah.  

 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti razvoj plezanja in hoje po stopnicah glede na smer 

ter razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah. S tem 

namenom smo naredili ocenjevalno lestvico s kriterijem. Opazovali smo otroke, stare od dve 

do tri leta, pri obeh gibanjih, torej navzgor in navzdol, ter si zabeležili njihove rezultate. 

 

Z raziskavo smo potrdili, da se hoja po stopnicah in plezanje po letveniku najprej razvijeta 

navzgor, nato navzdol. Otrok se najprej nauči hoje s pristopanjem oziroma soročnega 

plezanja, na koncu pa križne hoje oziroma križnega plezanja. Analiza pridobljenih podatkov 

je potrdila, da obstajajo razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih 

stopnjah, saj niso bili vsi otroci na isti stopnji pri obeh gibanjih.  

 

Pridobljeni podatki posredno kažejo, da je treba otrokom omogočiti čim več ponovitev 

določenega gibanja, saj bodo tako postali bolj prepričani vase in se bodo počutili bolj varne. V 

pogovoru z vzgojiteljicami opazovanih otrok smo ugotovili, da so se nekateri otroci prvič 

srečali s plezanjem po letveniku šele v naši raziskavi. Prav to pa je najverjetneje razlog, da vsi 

otroci niso opravili naloge plezanja navzdol. 
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10 PRILOGE 

 

Priloga 1: Kriterij za opazovanje plezanja 

Naloge 

opazovanja/točke 

0 T 1 T 2 T 3 T 

Plezanje po 

letveniku navzgor 

Neopravljena 

naloga 

Pleza soročno 

(s prijemanjem 

iste letve) 

Pleza 

istostransko 

(levi noga in 

roka hkrati) 

Pleza križno 

(nasprotna 

roka/nasprotna 

noga) 

Plezanje po 

letveniku navzdol 

Neopravljena 

naloga 

Pleza soročno 

(s prijemanjem 

iste letve) 

Pleza 

istostransko 

(levi noga in 

roka hkrati) 

Pleza križno 

(nasprotna 

roka/nasprotna 

noga) 

 

Priloga 2: Kriterij za opazovanje hoje po stopnicah 

Naloge 

opazovanja/točke 

0 T 1 T 2 T 3 T 

Hoja po stopnicah 

navzgor 

Neopravljena 

naloga 

Hodi s 

pristopanjem 

(leve k desni 

nogi, in 

obratno) 

Hodi 

istostransko 

(levi roka in 

noga se 

premikata 

hkrati) 

Hodi križno 

(nasprotna 

roka/nasprotna 

noga) 

Hoja po stopnicah 

navzdol 

Neopravljena 

naloga 

Hodi s 

pristopanjem 

(leve k desni 

nogi in obratno) 

Hodi 

istostransko 

(levi roka in 

noga se 

premikata 

hkrati) 

Hodi križno 

(nasprotna 

roka/nasprotna 

noga) 

 


