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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti 

vpliva na gibalno učinkovitost predšolskih otrok. 

V raziskavo je bilo vključenih 62 otrok, polovica deklic in polovica dečkov, v povprečju 

starih 65,7 meseca. Otroci so bili razdeljeni v tri skupine, in sicer glede na pogostnost 

izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti v času med začetnim in končnim testiranjem. V prvi 

skupini je bilo 18 otrok, ki so gibalne dejavnosti izvajali tri mesce štirikrat tedensko; druga 

skupina je zajemala 19 otrok in je načrtovane gibalne dejavnosti izvajala šest mesecev dvakrat 

tedensko. V tretji skupini, kjer je bilo 25 otrok, pa načrtovanih gibalnih dejavnosti niso 

izvajali. 

Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti smo uporabili v Sloveniji standardiziran test MOT 4-6, 

ki obsega 18 gibalnih nalog. Naloge se točkujejo po tristopenjski lestvici, kjer lahko otrok 

pri posamezni nalogi doseže nič, eno ali dve točki. Seštevek vseh točk nam poda rezultat 

gibalne učinkovitosti posameznega otroka. Otroke smo testirali dvakrat, in sicer 

pred začetkom ter po koncu izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti (po treh oziroma šestih 

mesecih). 

Ugotovili smo, da pogostnost izvajanja (oz. število enot) načrtovanih gibalnih dejavnosti 

prispeva k izboljšanju gibalne učinkovitosti otrok ter da se gibalna učinkovitost otrok enako 

izboljša, če v obdobju treh mesecev izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti štirikrat tedensko 

ali če v obdobju šestih mesecev izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti dvakrat tedensko. 

Analiza rezultatov je pokazala še, da so deklice bolj napredovale kot dečki.  

Raziskava je tako pokazala, da načrtovane gibalne dejavnosti vplivajo na razvoj gibalne 

učinkovitosti otrok, in sicer, da na rezultat gibalne učinkovitosti predšolskih otrok vpliva 

število enot in ne pogostnost vadbe. 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, test MOT 4-6, gibalna učinkovitost, gibalna dejavnost  



 

ABSTRACT 

The purpose of the bachelor’s thesis is to ascertain whether the frequency of performing the 

planned movement activities influences the movement efficiency of preschool children. 

62 children were included in the research, half of them girls and half of the boys. Their 

average age was 65.7 months. Children were divided into three groups, that is to say, with 

regards to the frequency of performance of the planned movement activities in the time 

between the initial testing and the final testing. In the first group, there were 18 children who 

were performing the movement activities four times a week for three months. The other group 

includes 19 children: they were performing the movement activities two times a week for six 

months. In the third group where there were 25 children, no planned activities were 

performed. 

In order to ascertain movement efficiency, we used the MOT 4-6 test which was standardized 

in Slovenia and which includes 18 movement tasks. The tasks were marked according to the 

three-stage scale where a child can gain 0, 1 or 2 points in the individual task. The amount of 

all the points offers the result of movement efficiency of an individual child. We tested the 

children two times, that is to say, before the performance of the planned movement activities 

and after the end of the performance of the planned movement activities (after three and six 

months). 

We ascertained that the frequency of performance (i.e. the number of units) of the planned 

movement activities contributes to the improvement of the movement efficiency of the 

children and that movement efficiency of the children improves the same if we perform the 

planned movement activities four times a week in the period of three months or if we perform 

the planned movement activities two times a week in the period of six months. The analysis of 

the results also showed that girls were advanced more than boys. 

The research thus showed that the planned movement activities influence the development of 

movement efficiency in children, that is to say, that the number of units and not the frequency 

of exercises influence the result of movement efficiency of preschool children. 

 

KEYWORDS: preschool child, MOT 4-6 test, movement efficiency, movement activity  



 

KAZALO VSEBINE 

 

1 Uvod ................................................................................................................... 1 

2 Predmet in problem ............................................................................................ 2 

2.1 Celostni razvoj otroka ........................................................................................................ 2 

2.2 Gibalni razvoj ........................................................................................................................ 6 

2.3 Gibalna učinkovitost otrok ............................................................................................. 11 

2.4 Merjenje gibalne učinkovitosti otrok ......................................................................... 17 

2.5 Test MOT 4-6 ...................................................................................................................... 18 

2.6 Dosedanje raziskave ......................................................................................................... 19 

3 Cilji ................................................................................................................... 21 

4 Hipoteze ............................................................................................................ 22 

5 Metode dela ...................................................................................................... 23 

5.1 Raziskovalna metoda ........................................................................................................ 23 

5.2 Vzorec ..................................................................................................................................... 23 

5.3 Spremenljivke ...................................................................................................................... 24 

5.4 Način zbiranja podatkov ................................................................................................. 24 

5.5 Obdelava podatkov ............................................................................................................ 24 

6 Rezultati in interpretacija ................................................................................. 25 

6.1 Splošni rezultati .................................................................................................................. 25 

6.2 Rezultati po hipotezah ...................................................................................................... 28 

7 Razprava ........................................................................................................... 31 

8 Sklep ................................................................................................................. 33 

9 Literatura in viri ................................................................................................ 34 

 

   



 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Pearsonov koeficient korelacije napredka v gibalni učinkovitosti 

z različno pogostnostjo izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti ..................... 28 

Tabela 2: Rezultati Welchovega preizkusa za ugotavljanje statistično 

pomembnih razlik med skupinama ..................................................................... 28 

Tabela 3: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje razlik 

med skupinami glede na pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti 

(NGD) .................................................................................................................. 29 

Tabela 4: Prikaz razlik v napredkih MOT 4-6 med spoloma .............................. 29 

Tabela 5: Razlike med dečki in deklicami v številu doseženih točk na testu MOT 

4-6 ........................................................................................................................ 30 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Število otrok po spolu ............................................................................ 23 

Slika 2: Skupno povprečno število točk otrok 1. in 2. skupine pri testu MOT 4-6 

pri 1. in 2. testiranju ............................................................................................. 25 

Slika 3: Razlika med začetnim in končnim stanjem 1. skupine .......................... 26 

Slika 4: Razlika med začetnim in končnim stanjem 2. skupine .......................... 26 

Slika 5: Povprečno število točk vseh skupin pri 1. in 2. testiranju ..................... 27 

 



1 
 

1 Uvod 

 

Otrokov razvoj v predšolskem obdobju je celosten in posamezna področja razvoja so 

med seboj tesno prepletena in povezana. Otrok se tako razvija na več področjih hkrati in 

sprememba na enem od področij razvoja vpliva na ostala področja. Otrok si izkušnje 

pridobiva iz okolja, v katerem se nahaja, je pa njegov razvoj odvisen tudi od dednih 

dejavnikov in spodbud, ki jih je deležen iz okolja.  

Gibalni razvoj poteka od preprostih do zahtevnejših, celostnih dejavnosti. Gibanje otroku 

omogoča, da spoznava in odkriva svoje telo, zmožnosti, razvija različne spretnosti … 

Pomembno je, da otroku omogočimo, da zlasti prek igre spoznava sebe, svoje zmožnosti in 

okolje, v katerem se nahaja. Pomembno je tudi, da se otrok ob gibalnih izzivih počuti 

uspešnega, saj bo tako lažje in uspešnejše napredoval na naslednjo stopnjo, kot če bi 

ob gibanju neprestano doživljal negativne izkušnje. 

Gibalne dejavnosti so latentne sposobnosti človeka, ki vplivajo na njegovo učinkovitost 

pri gibanju. Tako kot je celosten razvoj povezan z različnimi dejavniki razvoja, tudi na razvoj 

motoričnih oziroma gibalnih sposobnosti vplivajo različni dejavniki, ki so med seboj tesno 

povezani, se pa pri določenih gibalnih sposobnostih izražajo v večjem deležu kot pri ostalih, 

na določene gibalne sposobnosti pa lahko vplivamo tudi z ustreznimi gibalnimi nalogami. 

V splošnem našo gibalno učinkovitost omejujejo šest gibalnih sposobnosti in vzdržljivost kot 

funkcionalna sposobnost. 

Pri predšolskih otrocih je pomembno zgodnje odkrivanje napak v gibalnem razvoju, saj nam 

zgodnje odkrivanje omogoča večje vplivanje na otrokov razvoj. Napake v razvoju niso 

neposredno izražene, zato lahko o njih sklepamo le na podlagi izmerjenih konkretnih reakcij. 

V diplomskem delu smo za merjenje gibalne učinkovitosti predšolskih otrok uporabili test 

MOT 4-6, ki je od leta 1993 tudi standardiziran za slovensko populacijo petletnih otrok.  

Z diplomskim delom želimo na podlagi analize pridobljenih rezultatov testiranj predšolskih 

otrok ugotoviti, ali lahko z izvajanjem načrtovanih gibalnih dejavnosti vplivamo na razvoj 

gibalne učinkovitosti otrok ter kako pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti 

vpliva na gibalno učinkovitost otrok. Pri tem bomo ugotavljali, ali je napredek v gibalni 
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učinkovitosti otrok enak, če z njimi izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti pol leta dvakrat 

tedensko in če jih izvajamo tri mesece štirikrat tedensko. 

 

2 Predmet in problem 

2.1 Celostni razvoj otroka 

 

Razvoj je kontinuiran, sestavljen in integrativen proces, ki poteka vse življenje, njegova 

intenzivnost pa je različna (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Razvoj posameznika na vseh razvojnih področjih poteka po določenih bolj ali manj 

predvidljivih stopnjah. Obenem je, zaradi različnega poteka na vseh področjih hkrati, 

posameznik celota in ne popolnoma predvidljiv. Posameznik je torej več kot skupek delov. 

V svojem razvoju je tako pasiven kot aktiven, saj se odziva na dražljaje iz okolja, hkrati pa se 

razvija pod vplivom notranjih sil (Shonkoff in Phillips, 2004, v Zurc, 2006).  

Da bi se nesoglasjem glede razvojnih periodizacij izognili, se zadnja desetletja v literaturi 

najpogosteje navaja klasifikacija po kronološki starosti, ki periodizira celoten posameznikov 

razvoj in hkrati tudi njegov razvoj na posameznih področjih razvoja (Zurc, 2006). Razvoj 

poteka v značilnih stopnjah, ki se pojavijo v približno enakih starostnih obdobjih, za katera je 

značilno tipično vedenje otrok (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Zaichkowsky, Zaichkowsky in Martinek (1980, v Zurc, 2006) navajajo naslednje zaporedje 

razvojnih faz: prenatalno obdobje (od zarodka do rojstva), infantilno obdobje (od rojstva 

do drugega leta starosti), zgodnje otroštvo (od drugega do petega let), pozno otroštvo 

(od petega do desetega leta), adolescenca (od desetega do 18. leta), odraslost 

(od 18. do 40. leta), srednja leta (od 40 do 60 let) in starejša leta (nad 60 let).  

Na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim starostnim skupinam, 

sta avtorici L. Marjanovič Umek in M. Zupančič, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007 prikazali 

razvojna obdobja glede na kronološko starost: 

‒ Prenatalno obdobje: od spočetja do rojstva. 

‒ Obdobje dojenčka: od rojstva do enega leta starosti. 

‒ Obdobje malčka: od enega do tretjega leta starosti. 
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‒ Zgodnje otroštvo: od tretjega do šestega leta starosti. 

‒ Srednje in pozno otroštvo: od šestega leta starosti do začetka pubertete. 

Vsako obdobje ima svoje značilnosti, kljub temu da znotraj posameznih obdobij prihaja 

do razmeroma velikih individualnih sprememb, kot so npr. tempo razvoja, stopnja izražene 

posamezne značilnosti itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

Najhitrejši razvoj je v prvih treh letih življenja, nato pa se nekoliko upočasni, vendar je še 

vedno intenziven vse do konca adolescence, kar pa ne pomeni, da v odraslem obdobju ne 

prihaja do razvojnih sprememb (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gallahue in Ozmun (2002) v Zurc (2006) opozarjata, da je razvoj sicer povezan s starostjo, ni 

pa hkrati od nje tudi odvisen, zato so starostne ločnice približne. 

Kljub različnim opredelitvam razvojnih faz človeka pa se vse ujemajo v trditvi, da spremembe 

v razvoju potekajo kontinuirano in postopno (Zurc, 2006). Razvoj praviloma poteka 

od splošnih k posebnim oblikam vedenja, kar je posledica postopne diferenciacije 

sposobnosti. Tako v tem procesu iz splošnih sposobnosti nastajajo vedno ožje usmerjene 

sposobnosti (Videmšek in Pišot, 2007). Posamezniki iste starosti so lahko na različnih 

stopnjah, vendar pri vseh poteka razvoj v določenem zaporedju (Zurc, 2006). V razvoju 

posameznikov lahko govorimo o podobnostih med njimi, ki so odsev nahajanja na isti 

razvojni stopnji, in hkrati o razlikah, ki se kažejo v različnem prehajanju skozi razvojne 

stopnje (Zurc, 2008). Za prehod v višjo razvojno stopnjo pa mora vsak posameznik v vsakem 

obdobju zadovoljiti nekatere razvojne zahteve, da lahko razvoj poteka normalno, kar je tudi 

skupno dejstvo vseh opredelitev razvojnih obdobij (Zurc, 2006).  

Marentič Požarnik (1995) v Zurc (2006) na podlagi Bloomove klasifikacije človekovega 

vedenja navaja tri osnovna področja človekovega razvoja in delovanja. To so psihomotorično, 

kognitivno oziroma spoznavno in afektivno oziroma čustveno.  

Psihomotorično področje vključuje procese spreminjanja in stabiliziranja v telesni zgradbi in 

živčno-mišičnem delovanju, izraža pa se skozi celo življenje v vseh oblikah telesnih in 

fizioloških sprememb (Gallahue in Ozmun, 2002, v Zurc, 2006). Tako razvoj na tem področju 

poteka od grobih k natančnejšim gibom in od nebesednih do besednih oblik sporočanja 

(Harrow, 1972, v Zurc, 2006). 
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Kognitivno ali spoznavno področje obsega razvoj znanja, razumevanja, uporabe, analize, 

sinteze in vrednotenja oziroma evalvacije. Navedena področja si sledijo v predpostavljenem 

hierarhičnem zaporedju, od enostavnih miselnih procesov k zapletenejšim oblikam (Marentič 

Požarnik, 1995, v Zurc, 2006). 

Razvoj na čustvenem ali afektivnem področju temelji na stopnji ponotranjenosti določenih 

interesov, stališč, vrednot in čustev. Razvoj poteka na petih področjih, in sicer na področju 

sprejemanja, reagiranja, usvajanja vrednot, organiziranosti vrednot in razvoja celovitega 

značaja (Krathwohl in drugi, 1964, v Zurc, 2006). 

Ismail (1976, v Zurc, 2008) pravi, da so vsa področja otrokovega razvoja v medsebojni 

soodvisnosti. Napredek na enem področju pomeni napredek tudi na drugem in zaostanek 

na enem pomeni zaostanek tudi na drugem področju, saj skozi vse življenje vsako področje 

vpliva na ostala (Gardner, 1997, v Zurc, 2006). 

Spremembe na telesnem področju so povezane s spremembami v gibalnem, kognitivnem, 

čustveno-osebnostnem in socialnem razvoju (Zurc, 2008). Telesno in gibalno področje 

otrokovega razvoja je tesneje povezano z vsemi ostalimi razvojnimi področji kot katerokoli 

drugo (Marentič Požarnik, 1995, v Zurc, 2008). 

 

Dejavniki razvoja 

Področje preučevanja dejavnikov razvoja je eno izmed najpomembnejših področij 

proučevanja človekovega razvoja. Poznamo dve vrsti dejavnikov, in sicer dejavnike, ki so 

prirojeni (biološka osnova in dispozicija) in dejavnike iz okolja. Teorije se tukaj razlikujejo, 

saj ene v ospredje postavljajo dednost, spet druge okolje, tretje pa upoštevajo enakovreden 

vpliv obeh dejavnikov (Archer in Lloyd, 2002, v Zurc, 2006). Videmšek in Pišot (2007) pa 

navajata kot dejavnik razvoja tudi otrokovo lastno aktivnost, saj v vsakem otroku obstajajo 

težnje po razvoju in težnje po ohranjanju stanja in otrok mora ves čas aktivno ohranjati 

ravnovesje ter se neprestano prilagajati novim potrebam in možnostim, ki jih prinaša zorenje. 

Takšno aktivno prilagajanje imenujemo adaptacija. Med vsemi tremi dejavniki, dednostjo, 

okoljem in otrokovo lastno aktivnostjo, obstajata tesna povezanost in soodvisnost in v razvoju 

se vedno odražajo vplivi navedenih dejavnikov, njihova pomembnost pa se spreminja 

v različnih razvojnih obdobjih. 
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K dednostnim dejavnikom se uvrščajo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja 

človekovih sposobnosti in značilnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 

Med dejavnike okolja uvrščamo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni, gibalno dejavnost 

(Videmšek in Pišot, 2007). Okolje vpliva na posameznikov razvoj in se kaže v njegovem 

prepričanju, delovanju in vedenju. Okolje omogoča proces socializacije (Shonkoff in Phillips, 

2004, v Zurc, 2006). Vlogo okolja je poudarjal že Erikson, ki je menil, da ima socialno okolje 

odločilen vpliv na dednost in tako odloča o uspešnosti rešitve razvojne krize (Erikson, 1963, 

v Zurc, 2006). V svoji ekološko-sistemski teoriji je močno vlogo okolja poudaril tudi 

Bronfenbrener (Bronfenbrener, 1989, v Zurc, 2006). Neprimerni vplivi okolja ali odsotnost 

ustreznih vplivov lahko na razvoj vplivajo negativno, zato je pomembno, da je okolje 

vsebinsko bogato, raznoliko in dovolj stimulativno, saj tako zagotavlja razvojne spodbude, ki 

so pogoj, da otrok vzpostavi primeren odnos z okoljem (Tancig, 1997, v Videmšek in Pišot, 

2007). Tudi Zurc (2006) navaja, da je dejstvo, da otrok z odličnimi dednostnimi zasnovami 

teh ne bo mogel razviti, če mu okolje ne bo nudilo te možnosti. Posameznik pa je lahko 

v odnosu do okolja aktiven ali pasiven, zato je zelo pomembna tudi njegova lastna aktivnost, 

ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje. Otroci naj bi bili dejavni soustvarjalci 

lastnega razvoja (Tancig, 1997, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Mnogo znanih teoretikov je pojasnjevalo razvojne procese z različnih zornih kotov, vsem pa 

je skupno, da izpostavljajo pomen gibalnega razvoja za človekov razvoj v celoti (Pišot in 

Planinec, 2005, v Videmšek in Pišot, 2007). Freud v svoji psihoanalitični teoriji poudarja, da 

ima gibalna dejavnost pomembno vlogo na vsaki stopnji osebnostnega razvoja posameznika. 

Erikson v teoriji psihosocialnega razvoja poudarja pomen motoričnega razvoja in velik vpliv 

raznolikih gibalnih izkušenj na otrokov razvoj, še posebno v kritičnih razvojnih obdobjih. 

Med najbolj znanimi in uveljavljenimi je Piagetova teorija kognitivnega razvoja, kjer je 

za razvoj kognitivnih procesov poudarjena otrokova gibalna dejavnost, še posebno 

v zgodnjem otroštvu (Videmšek in Pišot, 2007). 

»Številne raziskave doslej (npr. Greil, 1991; Wolanski, 1991; Clapp, 1996; Sinclair in 

Dangerfield, 1998; Benefice, Fouere in Malina, 1999; Till, Koren in Rovet, 2001; Shonkoff in 

Phillips, 2004) so dokazale, da ima okolje pomemben vpliv na otrokov telesni razvoj.« (Zurc, 

2006, str. 20) 

 



6 
 

2.2 Gibalni razvoj 

 

Zgodnji telesni in gibalni razvoj je močno prepleten z razvojem mišljenja, zaznavanja in 

čustveno-socialnim razvojem (Nemec in Krajnc, 2011). 

Hitrost telesne rasti se v različnih razvojnih obdobjih spreminja (Pišot in Planinšec, 2005). 

V prvih treh letih življenja rastemo hitreje kot kdajkoli pozneje, še posebno hiter pa je razvoj 

v prvih mesecih življenja (Nemec in Krajnc, 2011). Rast posameznih delov ne poteka vedno 

usklajeno in enako hitro in se tudi ne konča v enakem starostnem obdobju (Pišot in Planinšec, 

2005). Na telesno rast vplivajo genski in okoljski dejavniki. Dosedanje raziskave kažejo, da 

genotip najpomembnejše vpliva na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja (Malina idr., 

2004, v Videmšek in Pišot, 2007). Na to, v kolikšni meri bodo meje rasti dosežene, pa 

pomembno vplivajo okoljski dejavniki, kot so prehrana, gibalna dejavnost, poškodbe, bolezni 

in podnebne razmere. Na telesno rast pa še posebej pozitivno vpliva gibalna dejavnost. 

Gibalno aktivnejši otroci imajo v povprečju večji delež mišičevja in manjši delež telesnih 

maščob, hkrati pa ustrezna gibalna aktivnost vpliva na rast in trdnost kosti (Pišot in Planinšec, 

2005). 

Otrokovi primarni potrebi sta potrebi po gibanju in igri (Kurikulum, 1999). Z gibanjem otrok 

spoznava in odkriva svoje telo, preizkuša svoje zmogljivosti, raziskuje in spoznava svet okrog 

sebe, hkrati pa gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja (Videmšek in Visinski, 

2001, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibanje je biološka potreba vsakega otroka in z njim uravnava telesno rast in razvoj, 

pridobiva gibalne in ročne spretnosti, ki pa vplivajo na duševni razvoj. Če otroku omogočimo 

gibanje, s tem zadovoljimo njegovo naravno potrebo, hkrati pa z načrtnimi gibalnimi 

dejavnostmi vplivamo tudi na rast in razvoj in z njimi razvijamo vse vrste gibalnih 

sposobnosti (Kosec, 1978). 

Gibalni razvoj je odraz zorenja, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih 

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

doseganja mejnikov v gibalnem razvoju (Kozar, 2003, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Prek gibanja pa otrok tudi spoznava okolico in samega sebe, kar je pomembno za njegov 

duševni razvoj, saj je ta v prvih dveh letih življenja močno povezan s celotnim duševnim 

razvojem (Nemec in Krajnc, 2011). Z gibanjem se otrok neposredno vključuje v okolje, hkrati 
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pa mu gibanje omogoča tudi pridobivanje izkušenj in omogoča celovito spoznavanje sveta 

(Thelen, 2000, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalni ali motorični razvoj je najizrazitejša oblika ali funkcija psihofizičnega razvoja in se 

prične že v predporodni dobi in se stalno izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju (Hrovat in 

Magajna, 1989). 

Motorični razvoj otroka poteka po sorazmerno ustaljenem redu, od zgoraj navzdol in 

iz sredine navzven, v cefalo-kavdalni in proksimo-distalni smeri, če ima otrok zagotovljene 

osnovne pogoje za gibanje (Kosec in Mramor, 1991). Cefalo-kavdalna smer pomeni postopno 

razvijanje kontrole mišic od glave k nogam (glava, vrat, trup, noge), proksimo-distalna smer 

pa pomeni, da se nadzor mišic razvija od centra navzven. Tako otrok najprej obvladuje mišice 

ob hrbtenici, nato mišice trupa, ramen, okončin (roke in noge), zapestja in nazadnje mišice 

prstov (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Celoten gibalni razvoj otroka tako poteka 

od preprostih refleksnih gibov do hotenih in sestavljenih (Videmšek in Pišot, 2007). 

Gibalni razvoj poteka skozi različna obdobja, ki jih imenujemo razvojne stopnje. Razvoj je 

povezan s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Vsaka razvojna stopnja ima določeno 

vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in 

Pišot, 2007). Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne in hkrati pogoj za napredovanje 

v višjo. Posamezne razvojne stopnje se večinoma pojavljajo v enakih starostnih obdobjih in 

trajajo približno enako dolgo. Kljub predvidenemu zaporedju razvoja, ki je odvisno 

od dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene, pa se lahko pojavijo individualne razlike 

(Haywood in Getchel, 2001, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju (Gallahue in Ozmun, 2006, 

v Videmšek in Pišot, 2007): 

1. REFLEKSNA GIBALNA FAZA 

Trajanje: Od prenatalnega obdobja do enega leta starosti. 

Prvo fazo predstavljajo refleksni gibi fetusa in novorojenčka. Refleks je vedenje, ki se 

samodejno sproži na določen dražljaj, nadzorujejo pa ga subkortikalni možganski centri 

(Goodway, 2002, v Videmšek in Pišot, 2007). Na tej stopnji so refleksne dejavnosti 

pomembne za zbiranje informacij in za preživetje organizma (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2015). Namen zgodnjih refleksov je tudi zaščita novorojenčkov in dojenčkov 
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pred škodljivimi dražljaji, igrajo pa tudi pomembno vlogo pri nadzoru čustvenega razburjenja 

dojenčkov (Berk, 1991, v Videmšek in Pišot, 2007). Večina refleksov pri dojenčkih izgine 

v prvih šestih mesecih ali se postopno spreminja, saj ne predstavlja več ustreznega vedenja 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 Stopnja vkodiranja (zbiranja) informacij 

Trajanje: Od prenatalnega obdobja do četrtega meseca starosti. 

Na tej stopnji so veliki možgani slabše razviti kot druge nižje možganske strukture, zato so 

odzivi na dražljaje različnih intenzivnosti in trajanja refleksni. Na tej stopnji so refleksi 

primarno sredstvo za zbiranje informacij (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 Stopnja dekodiranja (procesiranja) informacij 

Trajanje: Od četrtega meseca do enega leta starosti. 

Nadzor nad skeletnimi mišicami zaradi razvoja višjih možganskih centrov prehaja postopoma 

na zavestno raven (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). Otrokov razvoj zavestne 

kontrole gibov skeletnih mišic poleg sprejemanja senzoričnih dražljajev vključuje tudi 

njihovo obravnavanje z uskladiščenimi informacijami in ne le reagiranja nanje (Tancig, 1987, 

v Cemič in Gregorc, 2015). 

 

2. RUDIMENTALNA GIBALNA FAZA 

Trajanje: Od rojstva do dveh let starosti. 

Rudimentalne gibalne sposobnosti so začetne, nepopolne motorične sposobnosti otroka 

(Videmšek in Pišot, 2007). V tej fazi se pojavijo prva namerna (zavestna) gibanja, pojavljanje 

teh gibanj pa je odvisno od zorenja organizma, zato se pojavljajo v določenem vrstnem redu. 

Rudimentarna gibanja vključujejo razvoj stabilnostnih gibov (postopen nadzor mišic glave, 

vratu in trupa – leže, sede in stoje; drža dvignjene glave, sedenje, pokončna drža), razvoj 

manipulativnih gibov (grabljenje, prijemanje, spuščanje predmetov) in razvoj lokomotornih 

gibov (plazenje, hoja po štirih (kobacanje), vzravnana hoja) (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2015). 
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 Stopnja inhibicije refleksov 

Trajanje: Od rojstva do enega leta. 

Refleksi postopoma izginjajo in se nadomeščajo z zavestnim gibanjem. Kljub temu da so 

gibanja zavestna, se kaže pomanjkanje kontrole. Gibanja so groba, nekoordinirana (Cemič, 

1993, v Cemič in Gregorc, 2015).  

 Predkontrolna stopnja 

Trajanje: od prvega do drugega leta. 

Nagel razvoj kognitivnih in motoričnih procesov omogoča hiter napredek v rudimentarnih 

gibanjih. Otroci se na tej stopnji naučijo pridobivati in obdržati ravnotežje, rokovanja 

z različnimi predmeti in gibanja v prostoru s precejšnjo stopnjo kontrole in izvežbanosti 

(Tancig, 1987, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 

3. TEMELJNA GIBALNA FAZA 

Trajanje: Od drugega do sedmega leta. 

V tem obdobju postaja gibanje vse učinkovitejše in bolj usklajeno. V tej fazi otroci aktivno 

preizkušajo in raziskujejo svoje gibalne sposobnosti in zmogljivosti, odkrivajo in izvajajo 

različne gibalne spretnosti. Ob koncu te faze naj bi obvladali večino temeljnih gibalnih 

spretnosti. Na razvoj temeljnih gibalnih spretnosti pa vpliva tudi spodbudno okolje. Če otrok 

ne doseže najvišje stopnje v tej fazi, obstaja možnost, da bo imel težave pri nadaljnjem 

gibalnem razvoju (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot, 2007). 

 Začetna stopnja 

Trajanje: Od drugega do tretjega leta. 

Začetno stopnjo opredeljujejo prvi poskusi otrok k cilju usmerjene temeljne gibalne 

aktivnosti. Za izvajanje giba na tej stopnji so značilni skromen ritem, slaba koordinacija, 

pretirano ali omejeno gibanje telesa ter pomanjkljivo zaporedje gibov (Cemič, 1993, v Cemič 

in Gregorc, 2015). 
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 Osnovna stopnja 

Trajanje: Od četrtega do petega leta. 

Gibanja na tej stopnji postanejo že bolj koordinirana, vendar so še vedno pretirana ali 

omejena. Nekateri otroci lahko na tej stopnji ostanejo celo življenje, če nimajo možnosti 

za vadbo (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 Zrela stopnja 

Trajanje: Od šestega do sedmega leta. 

Značilne so večja usklajenost, učinkovitost in kontrola pri izvajanju gibalnih nalog. Nekateri 

dosežejo to stopnjo z zorenjem in minimalnimi spodbudami iz okolja, nekateri pa te stopnje 

ne dosežejo in jim je tudi naslednja faza razvoja onemogočena (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2015). 

 

4. SPECIALIZIRANA (ŠPORTNA) GIBALNA FAZA 

Trajanje: Od sedmega leta naprej. 

V tej fazi je poudarek na individualni ali skupinski športni dejavnosti in ne več na učenju 

temeljnih gibanj. Gibanja v tej fazi postajajo vse bolj izpopolnjena in otroci jih kombinirajo 

v zahtevnejše oblike na višji ravni delovanja (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 Splošna (prehodna) stopnja 

Trajanje: Od sedmega do desetega leta. 

Otrok začne povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti za izvajanje specializiranih 

športnih spretnosti. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj nadzirano, izpopolnjeno in hitro 

(Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot, 2007). Otroci na tej stopnji kažejo naravno 

težnjo po širokem spektru gibalnih aktivnosti, ki so osnova vseh športnih panog. Omejevanje 

otrokovega gibanja lahko povzroči nezaželene učinke na motoričnem in osebnostnem razvoju 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 
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 Specifična stopnja 

Trajanje: Od enajstega do trinajstega leta. 

Gibanja so podobna kot na splošni stopnji, le da je večji poudarek na obliki, natančnosti, 

ritmičnosti in hitrosti izvajanja. Pojavijo se ožji gibalni interesi – otroci se začnejo zavestno 

odločati za ožji spekter gibalnih dejavnosti oziroma se usmerijo v določene športe (Cemič, 

1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 Specializirana stopnja  

Trajanje: Od štirinajstega leta dalje. 

Ta stopnja predstavlja višek gibalnega razvoja in vključuje uporabo znanja, ki ga je 

posameznik pridobil na prejšnjih stopnjah. Za to stopnjo je značilna izbira manjšega števila 

športnih dejavnosti, s katerimi pa se posameznik ukvarja intenzivneje in v daljšem časovnem 

obdobju (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2015). 

 

2.3 Gibalna učinkovitost otrok 

 

V splošnem človekovo gibalno učinkovitost omejujejo šest gibalnih oziroma motoričnih 

sposobnosti in funkcionalna sposobnost. Gibalno učinkovitost določajo gibalne sposobnosti 

moč, hitrost, koordinacija, vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost in preciznost (natančnost) (Pišot 

in Planinšec, 2005). 

Motorične oziroma gibalne sposobnosti so latentne dimenzije človeka in o njih lahko 

sklepamo samo na podlagi konkretnega gibalnega dejanja. Motorične sposobnosti določajo 

motorični status človeka (Cemič in Gregorc, 2015). Odstotek prirojenosti je pri gibalnih 

sposobnostih različen (Videmšek, Bredajs in Karpljuk, 2003), lahko pa na stopnjo razvitosti 

motoričnih sposobnosti vplivamo tudi z ustreznimi gibalnimi nalogami (Cemič in Gregorc, 

2015). Znano je, da dednost različno vpliva na določene motorične sposobnosti. Najvišja 

stopnja prirojenosti se pripisuje hitrosti in ravnotežju, srednja koordinaciji in preciznosti, 

nizka stopnja dednosti pa moči in gibljivosti (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Gibalne sposobnosti pa so v določeni meri pridobljene tudi z vadbo in načinom življenja, kar 
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vpliva na različno stopnjo njihove razvitosti pri posameznikih (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). 

Razlike med spoloma so v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju majhne, izrazitejše pa so 

v poznejših obdobjih. Deklice so uspešnejše pri spretnostih, ki zahtevajo natančnejše gibanje 

z rokami in v ravnotežju, medtem ko so dečki uspešnejši pri izvajanju gibalnih spretnosti, ki 

zahtevajo moč in hitrost (Videmšek in Pišot, 2007). 

KOORDINACIJA je sposobnost smotrne in harmonične uskladitve gibov v prostoru in času 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Je gibalna sposobnost, ki je najznačilnejša 

za človeško vrsto. Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so pravilnost, pravočasnost, 

racionalnost, izvirnost in stabilnost. Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju, saj 

prve gibalne izkušnje dobiva plod že v materinem telesu. Otroci so za sprejem raznovrstnih 

gibalnih informacij in njihovega združevanja v gibalne strukture najdojemljivejši do šestega 

leta starosti (Videmšek in Pišot, 2007). Ima pa koordinacija več latentnih dimenzij – hitrost 

učenja kompleksnosti gibalnih nalog, hitrost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog, agilnost 

oz. hitre spremembe smeri, pravočasnost, koordinacija v ritmu, gibalno reševanje prostorskih 

problemov … Za razvoj koordinacije pa so zlasti v začetni fazi učenja gibalnih nalog 

pomembni tudi nemotorični dejavniki, kot so prostorska orientacija, vizualizacija, zaznavanje 

globine, oddaljenosti predmetov (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Koordinacija je povezana tudi z drugimi motoričnimi sposobnostmi, najbolj pa z močjo, 

hitrostjo in ravnotežjem. Pomembno vlogo ima za razvoj otroka v celoti, saj je otrok 

z zmanjšanimi koordinacijskimi sposobnostmi neroden, nespreten, potrebuje pomoč, počasi 

pridobiva nova gibanja, slabo se znajde v gibalnih situacijah in je v svojih dejavnostih 

negotov, kar pa vse vpliva na celoten razvoj (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Taki 

otroci potrebujejo dodatne spodbude, da izvajajo sebi primerne gibalne naloge in da ne 

izgubijo volje do športnih aktivnosti (Videmšek in Jovan, 2002, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Za razvijanje koordinacije otroci izvajajo naravne oblike gibanja, premagujejo različne ovire 

na poligonih, izvajajo elementarne in plesne igre, različne dejavnosti v ritmu, gibalne naloge 

z različnimi pripomočki, manipulativne dejavnosti itd. (Videmšek in Pišot, 2007). 

RAVNOTEŽJE je sposobnost uravnavanja želenega položaja telesa v mirovanju in gibanju 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Delimo ga na statično ravnotežje (ohranjanje 

ravnotežnega položaja v mirovanju ali gibanju, ko predhodno ni bil moten ravnotežnostni 
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organ) in dinamično ravnotežje (vzpostavljanje ravnotežnega položaja v mirovanju ali 

gibanju, ki je bil predhodno moten ravnotežni organ) (Videmšek in Pišot, 2007). V razvojnem 

smislu obstaja najprej težnja po obvladovanju statičnega ravnotežja, nato pa dinamičnega 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Za vzdrževanje ravnotežja potrebujemo sintezo informacij iz čutil za vid in sluh ter 

ravnotežnostnega organa v srednjem ušesu (Videmšek in Pišot, 2007). 

Za ravnotežje kot motorično sposobnost lahko rečemo, da je izredno občutljiv in sestavljen 

proces. Posledica ravnotežja je drža telesa tako v mirovanju kot v gibanju, zato lahko 

motenost v ravnotežju ocenjujemo na podlagi različnih atipičnih drž v različnih cikličnih in 

acikličnih gibanjih (vrtenje, guganje, ravnotežni položaji …). V predšolskem obdobju je 

sposobnost vzdrževanja ravnotežja relativno slabo razvita, zato otrok potrebuje veliko 

spodbud za preizkušanje statičnega in dinamičnega ravnotežja (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). Za razvijanje ravnotežja pri otrocih uporabljamo različne načine reševanja 

gibalnih nalog, npr. hoja po črti, stoja na eni nogi, skakanje po eni nogi, hoja po gredi … 

Ravnotežje pa tudi pomembno vpliva na hitrost obvladovanja novih gibanj (Cemič, 1993, 

v Cemič in Gregorc, 2016). Sposobnost ravnotežja je pomembna tudi v vsakdanjem življenju. 

S starostjo je slabša, vendar jo lahko s primerno vadbo še dolgo ohranjamo na visoki ravni 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

MOČ je sposobnost za učinkovito delovanje proti silam, ki nastanejo zaradi gibanja ali želje 

po ohranitvi položaja telesa, z uporabo sile mišic (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Pistotnik (1999, v Videmšek in Pišot, 2007) opredeli moč kot sposobnost za učinkovito 

izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 

Moč predstavlja osnovno gibalno sposobnost in jo delimo na tri pojavne oz. akcijske oblike, 

in sicer na eksplozivno oz. hitrostno, repetitivno in statično moč (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). Akcijske pojavne oblike pa delimo še po topološkem kriteriju na moč rok, 

moč nog in moč trupa (Videmšek in Pišot, 2007). 

Eksplozivna moč je sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru (Videmšek 

in Pišot, 2007) ali delovanju na predmete v okolici v enoti časa (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). Prirojenost te sposobnosti je sorazmerno visoka in jo razvijemo lahko le 

v manjši meri. Po 30. letu začne postopno upadati, tako da je značilna predvsem za reakcije 

mlajših (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Repetitivna moč je sposobnost razvijanja mišične sile za ponavljajoča se enostavna gibanja, ki 

se nanašajo na dvigovanje in premikanje določene teže (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 

2016), in poteka na osnovi izmeničnega krčenja in sproščanja mišic. Manifestira se pri hoji, 

teku, poskokih, kolesarjenju, plavanju … (Videmšek in Pišot, 2007). 

Statična moč je sposobnost za dolgotrajno napenjanje mišic pri zadrževanju položaja 

pod obremenitvijo. Stopnja prirojenosti statične moči je nizka, zato lahko z ustrezno vadbo 

precej vplivamo na njen razvoj. Pri predšolskih otrocih se izogibamo statičnemu naprezanju 

(Videmšek in Pišot, 2007).  

Moč ima dominantno vlogo pri večini gibalnih aktivnosti in otrok si prek gibanja tudi razvija 

moč (Cemič, 1993, v Cemič in  Gregorc, 2016). Posledica slabo razvite moči je prehitra 

utrujenost, ki se kaže v otrokovi neaktivnosti pri igri. Pri izvajanju gibalnih nalog za razvoj 

moči moramo paziti, da ne pride do prevelikih preobremenitev na sklepe in hrbtenico 

(Videmšek in Pišot, 2007), in smo vedno pozorni, da z gibanjem pripomoremo k razvoju 

pravilne drže telesa (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

HITROST je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). Gre za hitro premikanje telesa, udov ali pa za hitrost enega samega giba 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Pomembna je predvsem pri premagovanju kratkih 

razdalj s cikličnim gibanjem (npr. tek, plavanje, kolesarjenje) in v gibalnih nalogah, ki 

zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba (Videmšek in Pišot, 2007). Od vseh gibalnih 

sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednosti. V veliki meri je odvisna tudi 

od gibljivosti, moči in koordinacije gibanja, zato je ne moremo prištevati med osnovne 

motorične sposobnosti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Med pojavne oblike hitrosti 

štejemo ponavljanje gibov z veliko hitrostjo (frekvenco), hitrost izvedbe enega samega giba, 

hitrost motorične reakcije, sprint (eksplozivno moč) in agilnost (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016).  

Hitrost vedno razvijamo takrat, ko smo spočiti. Za razvijanje hitrosti lahko uporabimo 

različne elementarne igre, kratke sprinte, ritmične poskoke, štafetne teke, teke po strmini. 

Pri predšolskih otrocih vse te oblike tekov vključimo v igro (Videmšek in Berdajs, 2002, 

v Videmšek in Pišot, 2007). Hitrost pa pride do izraza šele pri naučenih gibih, zato lahko 

pri majhnih otrocih težko opazujemo hitrost celo pri plazenju, hoji, teku oz. opazujemo jo 

lahko šele takrat, ko že obvladajo določen vzorec gibanja. Otrokom je treba omogočiti, da 
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izvajajo različne tekalne igre in se poskusijo v prvih oblikah tekmovanja (Videmšek, Berdajs 

in Karpljuk, 2003). 

PRECIZNOST je sposobnost natančne določitve smeri in intenzivnosti (Cemič, 1993, 

v Cemič in Gregorc, 2016). Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003) pa preciznost opredeljujejo 

kot sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta proti 

želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj ali kjer je treba gibanje 

izvesti v točno določeni smeri. 

Za precizna gibanja je treba v kratkem času opraviti analizo mnogih informacij (določiti cilj, 

smer, oddaljenost, obliko, velikost, način delovanja na predmet, smer in intenzivnost 

premikanja, regulirati moč …), kar pa je za predšolskega otroka zelo zahtevna ali celo 

nemogoča naloga (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Otroci so nenatančni in hitro 

izgubijo motivacijo za natančne gibe, saj pri tem niso uspešni (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). Otrokom je treba ponuditi realno dosegljive cilje, da se počutijo uspešne. 

Na preciznost pa vpliva tudi čustveno stanje, zato lahko rezultati nihajo (Videmšek in Pišot, 

2007). 

GIBLJIVOST, fleksibilnost ali elastičnost je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo. 

Je lokalna dimenzija, ki je vezana na posamezne sklepe – ramenski obroč, hrbtenica (trup), 

kolčni sklep, zapestje in skočni sklep (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Ločimo 

statično in dinamično gibljivost. Pri statični gre za zadrževanje maksimalne amplitude giba, 

pri dinamični pa za doseganje maksimalne amplitude giba. Dinamična gibljivost pa je lahko 

pasivna, ko z zunanjimi vplivi dosežemo amplitudo, ali aktivna, ko z lastno muskulaturo 

dosežemo maksimalno amplitudo. Pri otroku vedno razvijamo le dinamično aktivno gibljivost 

(Videmšek in Pišot, 2007). Gibljivost pa je pomemben dejavnik optimalne telesne 

pripravljenosti v športu in življenju nasploh. Stopnja dednosti je sorazmerno nizka, zato jo 

lahko v večji meri razvijemo in ohranimo na določeni ravni z ustrezno vadbo (Videmšek, 

Berdajs in Karpljuk, 2003). Normalno razviti predšolski otroci imajo skoraj maksimalno 

gibljivost (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). Od sedmega leta naprej pa začne 

gibljivost postopno upadati (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003) in je tudi edina motorična 

sposobnost, za katero je normalno, da z razvojem upada (Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 

2016). Motenost se kaže v povečani ali zmanjšani gibljivosti. Zmanjšana gibljivost pa je lahko 

posledica nenormalnega stanja centralnega živčnega sistema, ki vpliva na mišični tonus 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 
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VZDRŽLJIVOST je funkcionalna sposobnost organizma za daljše izvajanje kateregakoli 

gibanja z nezmanjšano učinkovitostjo oz. intenzivnostjo. Je funkcionalna sposobnost 

organizma, s katero se bojuje proti telesnemu naporu oz. utrujenosti (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). Je torej sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti, predvsem 

v soodvisnosti dihalnega in srčno-žilnega sistema (Videmšek in Pišot, 2007). 

Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je lahko splošna (ne glede na vsebino 

dejavnosti) ali specifična (točno določena vsebina). Lahko je aerobna ali anaerobna ter 

vključuje različne mišične skupine (Videmšek in Pišot, 2007). Pri predšolskih otrocih je 

pomembno, da razvijamo splošno aerobno dinamično vzdržljivost – telesna kondicija (Cemič, 

1993, v Cemič in Gregorc, 2016). V to obliko vzdržljivosti uvrščamo nizke in srednje 

intenzivne napore. Pri splošni vzdržljivosti gre za veliko porabo energije, kar se kaže 

na obremenitvi dihalnih in srčno-žilnih organov (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 

Posebej pomembno je, da k izvajanju dejavnosti za razvoj vzdržljivosti spodbujamo dečke in 

deklice, saj so v raziskavi na vzorcu petletnih dečkov in deklic (Videmšek, Karpljuk in Štihec, 

2002, v Videmšek in Pišot, 2007) ugotovili, da so deklice bistveno manj vzdržljive kot dečki 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

V zadnjem času se pojavlja veliko obolenj dihal pri predšolskih otrocih, kar lahko pripišemo 

prav slabi splošni vzdržljivosti. Dobro razvita sposobnost vzdržljivosti je prvi pogoj za dobro 

zdravje (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
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2.4 Merjenje gibalne učinkovitosti otrok 

 

Merjenje je lahko kvantitativno ali kvalitativno, pri čemer količino merimo z merskimi 

enotami, kakovost pa z ocenjevanjem na kriterijski lestvici (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). 

Primerna informacija za strokovno in znanstveno obravnavo opazovanega področja, 

sposobnosti ali opazovanega znaka je le tista, ki ni pod vplivom subjektivnosti in ima 

primerno zanesljivost in veljavnost. Vsako testiranje se opravlja z določenim namenom in 

na splošno velja, da več informacij imamo o preizkušancu, manj je možnosti, da bomo 

napačno ocenili razvoj, sposobnosti, vedenje … Interpretacija testiranja pa je odvisna tudi 

od tega, v kolikšni meri se zavedamo omejenosti in napak testiranja (Cemič, 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). 

Pri mlajših otrocih občasno prihaja do težav, ki so povezane z izvajanjem meritev gibalnih 

sposobnosti. Osnovni problem so merilni postopki, saj še ni izdelane ustrezne testne baterije 

za merjenje gibalnih sposobnosti mlajših otrok (Videmšek in Pišot, 2007).  Problem je tudi 

število uporabljenih testov pri meritvah, saj je za temeljitejšo obravnavo treba uporabiti večje 

število testov, vendar za zdaj še nimamo večjega števila ustreznih in preverjenih testov (Pišot 

in Planinšec, 2005, v Videmšek in Pišot, 2007). 

Za motorične dimenzije in druge dimenzije psihosomatskega statusa človeka velja, da niso 

neposredno izražene, jih ne moremo videti in tudi ne neposredno meriti, temveč o njih lahko 

le sklepamo na podlagi izmerjenih konkretnih reakcij človeka. Ugotavljanje motoričnega 

statusa pri otroku je pomembno za odkrivanje retardacijskih in akceleracijskih razvojnih 

pojavov in prav zgodnje odkrivanje teh povečuje možnost optimalnega vplivanja na razvoj 

(Cemič, 1993, v Cemič in Gregorc, 2016). 

Pri merjenju značilnosti gibalne aktivnosti, zlasti pri merjenju otrok, je najpomembneje, da 

uporabimo merski pripomoček, ki ga odlikujejo preprostost uporabe, preciznost, veljavnost in 

zanesljivost (Aadahl in Jorgensen, 2003, v Zurc, 2008). 

Za merjenje gibalnih sposobnosti so v Ameriki v preteklosti uporabljali v glavnem »Youth 

Fitness Test« (Seefeldt in Vogel, 1989, v Matejek in Planinšec, 2010). V Sloveniji imamo 

standardiziran test MOT 4-6, ki nam omogoča ugotavljanje gibalne učinkovitosti otrok. 

Standardizirane vrednosti testa, avtorjev Renate Zimmer in Meinharta Volkamerja, so izdelali 
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za otroke ljubljanskega območja, stare pet let in pol. Na podlagi ugotovljenih rezultatov so 

ugotovili, da so na testu MOT 4-6 rezultati normalno porazdeljeni in da ima primerne merske 

značilnosti. Tako nam ta test lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju retardacije motoričnega 

razvoja v zgodnjem obdobju (Cemič, 1993). 

 

2.5 Test MOT 4-6 

 

Test MOT 4-6 sta skonstruirala Renata Zimmer in Meinhart Volkamer za pregled motorike 

nemških predšolskih otrok, starih od štiri do šest let, leta 1981 pa je bil test standardiziran 

na nemški populaciji. Po mnenju avtorjev je test ekonomičen, preprost in časovno nezahteven, 

saj testiranje enega otroka traja približno 20 minut. Avtorja menita, da lahko z njim 

objektivno in zanesljivo ugotovimo motorični razvoj otroka in razlike med normalno razvitimi 

in prizadetimi (Cemič, 1993).  

Test sta avtorja predvidela za pregled motoričnega razvoja, za ugotavljanje relativnega 

položaja otroka znotraj starostne skupine, kot dokaz morebitne retardacije v razvoju, 

diagnostični postopek za všolanje otrok ali za terapevtsko obravnavo ter pregled 

za individualno obravnavo (Cemič in Gregorc, 2015). 

Test obsega 18 gibalnih nalog: 

‒ skok v obroč, 

‒ hoja naprej, 

‒ punktiranje (taping), 

‒ prijem krpe s prsti nog, 

‒ bočni preskoki, 

‒ ujem palice, 

‒ polaganje teniških žogic, 

‒ hoja nazaj, 

‒ zadevanje cilja, 

‒ zbiranje palic, 

‒ prehod skozi obroč, 

‒ enonožni skok v obroč, 

‒ ujetje obroča, 
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‒ možiček kopitljaček, 

‒ preskok vrvice, 

‒ bočno valjanje, 

‒ vstajanje in sedanje z žogo, 

‒ skok z obratom. 

Prva naloga se ne ocenjuje, saj je namenjena prilagoditvi otroka na testno situacijo, ostale 

naloge pa se ocenjujejo po tristopenjski lestvici (nič, ena, dve točki). Avtorja opozarjata, da je 

pomembno, da se razvitost motoričnih sposobnosti vedno ocenjuje na podlagi seštevka točk 

celotnega testa. Naloge pokrivajo sedem motoričnih dimenzij: splošna telesna spretnost in 

koordinacijska sposobnost, finomotorična spretnost, ravnotežje, hitrost gibanja, odrivna moč, 

gibalna hitrost in gibalna natančnost (Cemič, 1993). 

 

2.6 Dosedanje raziskave 

 

V Sloveniji je bilo v preteklosti opravljenih le nekaj raziskav, ki so obravnavale latentno 

strukturo in razvojne značilnosti motoričnih sposobnosti mlajših otrok, medtem ko je bilo 

v tujini opravljenih več raziskav na tem področju. Ena prvih raziskav v Sloveniji je bila 

raziskava Strela in Štruma (1981), ki sta na vzorcu šestinpolletnih otrok ugotavljala strukturo 

motoričnih sposobnosti in zanesljivost motoričnih testov. Serijo raziskav strukture motoričnih 

sposobnosti mlajših otrok je opravil tudi Rajtmajer; M. Videmšek in A. Cemič pa sta 

na vzorcu petinpolletnih otrok raziskovali strukturo motoričnih sposobnosti in primerjali dve 

različni testni bateriji za merjenje motoričnih sposobnosti M25 in MOT 4-6 (Pišot in 

Planinšec, 2005). 

A. Cemič (1993) je v svoji raziskavi preverjala ustreznost motoričnega testa MOT 4-6 

na vzorcu 190 petinpolletnih slovenskih otrok; ugotovila je, da test ustreza zahtevanim 

merskim karakteristikam, in je test tudi standardizirala za slovensko populacijo petinpolletnih 

otrok. 

Obvladovanje temeljnih gibalnih sposobnosti so s pomočjo testa MOT 4-66 ugotavljali tudi 

na populaciji belgijskih šest let starih otrok. Ugotovili so, da so otroci dosegli najboljše 

rezultate pri nalogah, povezanih s fino motoriko, pri lokomotornih nalogah in nalogah 
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ravnotežja. Najslabše rezultate pa so dosegli pri nalogah, kjer je potrebno upravljanje 

predmeta (Vandaele, Cools, de Decker, de Martelaer, 2011). 

Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti na grški populaciji otrok so raziskovalci testirali 

778 otrok, starih od štiri do šest let. Uporabili so test MOT 4-6 in ugotovili, da ustreza 

merskim karakteristikam in je primeren za ugotavljanje gibalne učinkovitosti na grški 

populaciji predšolskih otrok (Kambas idr., 2012). 

Poljska raziskovalca sta veljavnost testa MOT 4-6 preverila s testiranjem 450 poljskih otrok, 

starih štiri do pet let. Ugotovila sta, da test ustreza merskim karakteristikam in da je primeren 

za ugotavljanje gibalnih retardacij pri štiriletnikih na Poljskem. Rezultate sta primerjala 

z rezultati avtorjev testa MOT 4-6 in ugotovila, do so imeli poljski otroci na testu v povprečju 

dve točki višje rezultate kot nemški otroci trideset let nazaj, kar razlagata z večjimi 

možnostmi za hitrejši gibalni razvoj (Nowak in Kurk-Lasocka, 2015, v Humar, 2016). 
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3 Cilji 

 

V skladu s predmetom in problemom raziskave smo si zastavili naslednji cilj. 

Ugotoviti, ali se gibalna učinkovitost otrok, merjena po testu MOT 4-6, v obdobju treh 

mescev in izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti štirikrat tedensko enako izboljša kot 

po polletnem izvajanju načrtovanih gibalnih dejavnosti dvakrat tedensko. 
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4 Hipoteze 

 

Skladno s ciljem smo oblikovali hipoteze: 

H1: Pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti prispeva k izboljšanju gibalne 

učinkovitosti otrok. 

H2: Gibalna učinkovitost otrok se enako izboljša, če v obdobju treh mesecev izvajamo 

načrtovane gibalne dejavnosti štirikrat tedensko, kot če v obdobju šestih mesecev izvajamo 

načrtovane gibalne dejavnosti dvakrat tedensko. 

H3: Napredek v gibalni učinkovitosti otrok je enak pri obeh spolih (dečkih in deklicah). 
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5 Metode dela 
 

 5.1 Raziskovalna metoda 

Uporabili smo deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Empirični 

del diplomskega dela temelji na podlagi pridobljenih rezultatov s pomočjo testa MOT 4-6. 

 5.2 Vzorec 

Vzorec predstavljajo tri skupine otrok, starih od pet do šest let. V testiranje je bilo vključenih 

62 otrok, od tega je bilo 25 otrok, ki načrtovanih gibalnih dejavnosti niso izvajali, in 37 otrok, 

ki so med testiranji gibalne dejavnosti izvajali dvakrat oziroma štirikrat tedensko. 

 

Slika 1: Število otrok po spolu 

Načrtovalne gibalne dejavnosti je med testiranji izvajalo 37 otrok, od tega 19 deklic in 

18 dečkov. V skupini, ki je načrtovane gibalne dejavnosti izvajala štirikrat tedensko tri 

mesece, je sodelovalo deset deklic in osem dečkov. V skupini, kjer so otroci izvajali 

načrtovane gibalne dejavnosti dvakrat tedensko v obdobju pol leta, pa je bilo devet deklic in 

deset dečkov.  
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 5.3 Spremenljivke 

Spremenljivke smo razdelili na dva dela. Prvi del predstavlja test MOT 4-6, drugega pa 

pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti (NGD). 

Test MOT 4-6 je sestavljen iz 18 nalog, pri čemer se prva naloga ne točkuje. Pri vsaki nalogi 

lahko otrok doseže nič, eno ali dve točki. Seštevek točk vseh nalog nam pove, kakšna je 

gibalna učinkovitost otroka. 

Načrtovane gibalne dejavnosti smo izvajali dvakrat oziroma štirikrat tedensko. Pozorni smo 

bili, da smo za otroke pripravili dejavnosti, s katerimi lahko vplivamo na vse gibalne 

sposobnosti otroka. 

 

 5.4 Način zbiranja podatkov 

Vse skupine otrok smo testirali dvakrat s testom MOT 4-6, in sicer v inicialnem stanju in 

po obdobju treh oz. šestih mesecev. Prva skupina otrok je bila testirana drugič po obdobju 

treh mesecev, in sicer so v vmesnem času izvajali načrtovane gibalne dejavnosti štirikrat 

tedensko, druga po šestih mesecih in so v vmesnem času izvajali načrtovane gibalne 

dejavnosti dvakrat tedensko. Tretja skupina otrok je bila testirana drugič po obdobju šestih 

mesecev, v vmesnem času pa niso izvajali načrtovanih gibalnih dejavnosti. 

 

 5.5 Obdelava podatkov 

Dobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Od dobljenih rezultatov 

drugega testiranja smo odšteli rezultate, pridobljene na prvem testiranju, in tako dobili novo 

spremenljivko, ki smo jo poimenovali napredek v gibalni učinkovitosti. Za pridobitev in 

prikaz ostalih rezultatov smo uporabili deskriptivno statistiko, primerjalno statistiko, 

enosmerno analizo variance (Welch) in Games-Howell post hoc. Statistično značilnost smo 

preverjali na ravni petodstotnega tveganja. 
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6 Rezultati in interpretacija 

 

6.1 Splošni rezultati 

 

 

Slika 2: Skupno povprečno število točk otrok 1. in 2. skupine pri testu MOT 4-6 pri 1. in 

2. testiranju 

Iz grafa je razvidno, da so otroci pri prvem testiranju po testu MOT 4-6 dosegli povprečno 

21 točk, po izvajanju načrtovanih gibalnih dejavnosti pa so pri drugem testiranju dosegali 

višje točke, saj so v povprečju dosegli 26 točk, kar je v povprečju za pet točk več in kaže 

na pozitiven vpliv izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost otrok. 
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Slika 3: Razlika med začetnim in končnim stanjem 1. skupine 

1. skupina, ki je načrtovane gibalne dejavnosti izvajala štirikrat tedensko tri mesece, je 

pri prvem testiranju v povprečju dosegla 17 točk, pri drugem testiranju pa 23 točk. Rezultat 

pri drugem testiranju je v povprečju boljši za šest točk. Najmanjše število doseženih točk 

pri prvem testiranju je bilo devet, največje pa 29. Pri drugem testiranju je bilo najmanj 

doseženih točk 14, največ pa 30. 

 

 

Slika 4: Razlika med začetnim in končnim stanjem 2. skupine 

2. skupina, ki je načrtovane gibalne dejavnosti izvajala dvakrat tedensko pol leta, je pri prvem 

testiranju v povprečju dosegla 24 točk, pri drugem testiranju pa 29 točk. Rezultat drugega 
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testiranja je v povprečju boljši za pet točk. Najmanjše število doseženih točk pri prvem 

testiranju je bilo 18, največje pa 28. Pri drugem testiranju je bilo najmanjše število doseženih 

točk 22, največje pa 33. 

 

 

Slika 5: Povprečno število točk vseh skupin pri 1. in 2. testiranju 

Otroci iz 3. skupine so pri prvem testiranju v povprečju dosegli 19 točk, pri drugem testiranju 

pa je bilo povprečje točk večje zgolj za eno točko. V času med testiranji niso izvajali 

načrtovanih gibalnih dejavnosti. V povprečju so pri drugem testiranju dosegali enako ali malo 

večje število točk, zato je tudi razlika v povprečju točk pri prvem in drugem testiranju zgolj 

ena točka. Razlika za eno točko nam še ne zagotovi napredka, lahko pa to razliko pripišemo 

že poznanim nalogam testa MOT 4-6 in so zaradi tega nekateri otroci pri določenih nalogah 

uspeli izboljšati rezultat. 

Napredek v gibalni učinkovitosti je viden pri 1. in 2. skupini. Kljub temu da je 1. skupina 

na obeh testiranjih dosegla v povprečju manj točk kot 2. skupina, je bil napredek glede 

na povprečno število točk skupine večji za eno točko kot pri otrocih v 2. skupini. Po izvedeni 

raziskavi lahko potrdimo, da izvajanje načrtovanih gibalnih dejavnosti pripomore k boljši 

gibalni učinkovitosti predšolskih otrok. Glede na to, da se napredek 1. in 2. skupine v številu 

povprečno doseženih točk razlikuje samo za eno točko, lahko potrdimo, da je napredek 

gibalni učinkovitosti otrok enak, če z njimi izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti pol leta 

dvakrat tedensko in če jih izvajamo tri mesece štirikrat tedensko. 
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6.2 Rezultati po hipotezah 

 

HIPOTEZA 1: Pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti prispeva k izboljšanju 

gibalne učinkovitosti otrok. 

Za preverjanje hipoteze smo s pomočjo testa MOT 4-6 testirali otroke, ki načrtovanih gibalnih 

dejavnosti niso izvajali; tiste, ki so načrtovane gibalne dejavnosti izvajali dvakrat tedensko 

v obdobju pol leta; in otroke, ki so načrtovane gibalne dejavnosti izvajali štirikrat tedensko 

v obdobju treh mesecev. 

Tabela 1: Pearsonov koeficient korelacije napredka v gibalni učinkovitosti z različno 

pogostnostjo izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti  

Pearsonov koeficient korelacije 
Povezanost 

(korelacija) 

Statistična 

pomembnost 

pogostost izvajanja načrtovanih dejavnosti vs. 

napredek v gibalni učinkovitosti 
0,674

**
 0,000 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da so tisti otroci, ki so pogosteje izvajali gibalne dejavnosti, dosegali 

statistično značilno boljše rezultate na testu merjenja gibalne učinkovitosti, zato lahko prvo 

hipotezo potrdimo. 

 

HIPOTEZA 2: Gibalna učinkovitost otrok se enako izboljša, če v obdobju treh mesecev 

izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti štirikrat tedensko, kot če v obdobju šestih mesecev 

izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti dvakrat tedensko. 

Tabela 2: Rezultati Welchovega preizkusa za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

med skupinama  

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 41,976 2 26,256 ,000 
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Tabela 3: Rezultati Games-Howell post hoc testa za ugotavljanje razlik med skupinami glede 

na pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti (NGD) 

Koliko-

krat je 

bila 

izvajana 

NGD (I) 

Kolikokrat 

je bila 

izvajana 

NGD (J) 

Mean 

Difference  

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95-% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

0 x 2 x –3,682
*
 ,541 ,000 –5,05 –2,32 

4 x –4,340
*
 ,645 ,000 –5,98 –2,70 

2 x 0 x 3,682
*
 ,541 ,000 2,32 5,05 

4 x –,658 ,815 ,701 –2,66 1,34 

4 x 0 x 4,340
*
 ,645 ,000 2,70 5,98 

2 x ,658 ,815 ,701 –1,34 2,66 

 

Izračunali smo test homogenosti variance. Ker je bil statistično značilen, nismo mogli 

uporabiti Anove za ugotavljanje razlik med skupinami, zato smo uporabili Welchev test 

(tabela 2). Ta je pokazal statistično značilne razlike med skupinami, vendar le med otroki, ki 

niso obiskovali vadbe, in vsemi ostalimi, kar smo ugotovili s pomočjo Games Howell post 

hoc (tabela 3). Torej smo dokazali, da je pomembno število enot in ne pogostnost vadbe. 

Hipotezo 2 potrdimo. 

 

HIPOTEZA 3: Napredek v gibalni učinkovitosti otrok je enak pri obeh spolih (dečkih in 

deklicah). 

Tabela 4: Prikaz razlik v napredkih MOT 4-6 med spoloma 

 N 

Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Standard-

na napaka 

95-% interval 

zaupanja 

Min Max 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 18 4,11 1,779 ,419 3,23 5,00 1 8 

2 19 6,16 2,630 ,603 4,89 7,43 1 11 

Sku-

paj 
37 5,16 2,455 ,404 4,34 5,98 1 11 

 

Legenda: 1 = dečki; 2 = deklice 
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Tabela 5: Razlike med dečki in deklicami v številu doseženih točk na testu MOT 4-6 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
38,723 1 38,723 7,601 ,009 

Within Groups 178,304 35 5,094   

Skupaj 217,027 36    

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike. Za skoraj dve točki so deklice boljše 

od dečkov. Tudi analiza variance nam pokaže, da so razlike statistično pomembne, zato tretjo 

hipotezo zavračamo. 
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7 Razprava 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko z izvajanjem načrtovanih gibalnih 

dejavnosti prispevamo k razvoju gibalne učinkovitosti predšolskih otrok. Prav tako smo želeli 

ugotoviti, kako pogostnost izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti vpliva na gibalno 

učinkovitost otrok. Pri tem bomo ugotavljali, ali je napredek v gibalni učinkovitosti otrok 

enak, če z njimi izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti pol leta dvakrat tedensko in če jih 

izvajamo tri mesece štirikrat tedensko. 

V testiranje je smo vključili 62 otrok, od tega je bilo 25 otrok, ki načrtovanih gibalnih 

dejavnosti niso izvajali, in 37 otrok, ki so med testiranji gibalne dejavnosti izvajali dvakrat 

oziroma štirikrat tedensko. 

Vse skupine otrok smo testirali dvakrat s testom MOT 4-6, in sicer v inicialnem stanju in 

po obdobju treh oz. šestih mesecev. Prva skupina otrok je bila testirana drugič po obdobju 

treh mesecev, in sicer so v vmesnem času izvajali načrtovane gibalne dejavnosti štirikrat 

tedensko, druga po šestih mesecih in so v vmesnem času izvajali načrtovane gibalne 

dejavnosti dvakrat tedensko. Tretja skupina otrok je bila testirana drugič po obdobju šestih 

mesecev, v vmesnem času pa niso izvajali načrtovanih gibalnih dejavnosti. 

Glede na pridobljene rezultate smo prvi dve hipotezi potrdili, tretjo pa zavrnili. Ugotovili 

smo, da do največjih razlik prihaja med otroci, ki so v vmesnem času izvajali načrtovane 

gibalne dejavnosti, in tistimi, ki načrtovanih gibalnih dejavnosti niso izvajali, saj so prvi 

dosegali v povprečju višje točke. Iz tega lahko ugotovimo, da je pomembno število enot in ne 

pogostnost vadbe.  

Razlike v gibalnih sposobnostih so med spoloma v obdobju zgodnjega otroštva v povprečju 

majhne, izrazitejše pa so v poznejših obdobjih. Deklice so uspešnejše pri spretnostih, ki 

zahtevajo natančnejše gibanje z rokami in ravnotežju, medtem ko so dečki uspešnejši 

pri izvajanju gibalnih spretnosti, ki zahtevajo moč in hitrost (Videmšek in Pišot, 2007). 

Predvidevali smo, da bo napredek v gibalni učinkovitosti otrok enak pri dečkih in deklicah, 

vendar so se pri obdelavi podatkov pokazale statistično pomembne razlike, saj so deklice 

v povprečju dosegle dve točki več od dečkov, tako da se je naše predvidevanje izkazalo 

za nepravilno. 
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Otroci, ki v času med testiranji niso izvajali načrtovanih gibalnih dejavnosti, so v povprečju 

pri drugem testiranju dosegali enako ali malo večje število točk, zato je tudi razlika 

v povprečju točk pri prvem in drugem testiranju zgolj ena točka. Razlika za eno točko nam še 

ne zagotovi napredka, lahko pa to razliko pripišemo že poznanim nalogam testa MOT 4-6, saj 

so nekateri otroci pri drugem testiranju pri določenih nalogah uspeli zbrati večje število točk 

kot pri prvem testiranju. 

Napredek v gibalni učinkovitosti je viden pri 1. in 2. skupini. Kljub temu da je 1. skupina 

na obeh testiranjih dosegla v povprečju manj točk kot 2. skupina, je bil napredek glede 

na povprečno število točk skupine večji za eno točko kot pri otrocih v 2. skupini. Glede na to, 

da se napredek 1. in 2. skupine v številu povprečno doseženih točk razlikuje samo 

za eno točko, lahko potrdimo, da je napredek v gibalni učinkovitosti otrok enak, če z njimi 

izvajamo načrtovane gibalne dejavnosti pol leta dvakrat tedensko in če jih izvajamo tri 

mesece štirikrat tedensko. 
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8 Sklep 

 

Skozi diplomsko delo smo želeli ugotoviti, ali izvajanje načrtovanih gibalnih dejavnosti 

prispeva k razvoju gibalne učinkovitosti predšolskih otrok. Prav tako smo želeli ugotoviti, ali 

je napredek v gibalni učinkovitosti otrok enak, če z njimi izvajamo načrtovane gibalne 

dejavnosti pol leta dvakrat tedensko in če jih izvajamo tri mesece štirikrat tedensko. 

Za ugotavljanje gibalne učinkovitosti otrok smo uporabili test MOT 4-6, ki se je izkazal 

za uporabnega in veljavnega za populacijo otrok, ki smo jih vključili v testiranje. Za testiranje 

smo porabili približno 15–20 minut na otroka, tako da je bil test primeren tudi glede 

na trajanje. Tudi sama priprava prostora in pripomočkov ni zahtevna, saj za izvedbo testiranja 

ne potrebujemo posebnih pripomočkov, temveč le osnovne pripomočke, kot so žogice, 

obroči … 

Otroci z izvajanjem nalog niso imeli težav, so se pa razlike pokazale v uspešnosti opravljene 

naloge, saj so pri vsaki nalogi lahko zbrali nič, eno ali dve točki. 

S pomočjo pridobljenih rezultatov testiranja smo ugotovili, da so načrtovane gibalne 

dejavnosti, ki smo jih izvajali med začetnim in končnim testiranjem, pozitivno vplivale 

na razvoj gibalne učinkovitosti otrok, saj so prav vsi otroci na drugem testiranju dosegli višje 

točke. 

Na stopnjo razvitosti motoričnih sposobnosti lahko vplivamo tudi z ustreznimi dejavnostmi, 

zato smo v času izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti otrokom pripravili različne gibalne 

izzive, s pomočjo katerih smo poskrbeli, da so vključevali naloge, ki so od otrok zahtevale 

različne gibalne sposobnosti, od moči, koordinacije, vzdržljivosti … Opazili smo, da so otroci 

ob reševanju gibalnih izzivov uživali, bili motivirani celoten čas trajanja in tudi vsi dosegli 

višje točke na drugem testiranju.  

V tej raziskavi smo ugotovili, da se gibalna učinkovitost sama po sebi ne izboljša, se pa 

izboljša, če otrokom ponudimo različne gibalne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj vseh gibalnih 

sposobnosti. Zato se nam zdi pomembno, da otrokom že v predšolskem obdobju omogočimo 

reševanje gibalnih izzivov in nalog, predvsem prek igre, saj bo to pozitivno vplivalo na njihov 

gibalni razvoj in razvoj gibalne učinkovitosti. 
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