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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil analizirati gibalne odzive otrok na različno izvedbo gibalnih 

dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelji se morajo namreč pri svojem delu strokovno odločati glede 

izbire konceptov, pristopov in metod dela. Možnost lastne izbire pa jim omogoča odprt 

Kurikulum, ki je strokovna podlaga za delo v slovenskih javnih vrtcih. Različne raziskave 

nakazujejo na to, da se vzgojitelji danes zelo pogosto odločajo, da v predšolskem obdobju 

uporabljajo druge alternativne metode dela, ki so osnovane na procesno-razvojnem 

kurikulumu in ena izmed njih je tudi metoda igre, ki smo jo podrobneje raziskali. Koncept 

Igra–gibanje–razvoj (IGR) je oblikovala A. Cemič, ki je znotraj koncepta ponudila metodo 

igre. Po njenem mnenju pa je ta tudi najučinkovitejša in najustreznejša metoda v predšolskem 

obdobju.  

Nastope gibalnih dejavnosti smo izvedli v javnem vrtcu Medo Prevoje. Za vzorec smo vzeli 

skupino devetnajstih otrok, starih od 3 do 4 leta. Med trikratnim obiskom smo izvedli tri 

gibalne dejavnosti, ki so se med seboj razlikovale v načinu vodenja. Prvi in drugi način 

vodenja gibalnih dejavnosti smo izvajali po zahtevah metode igre. Prvič, ko smo izvedli 

gibalne dejavnosti, smo prevzeli določen lik ter vodili igro. Drugič smo uporabili pismo, ki je 

otroke motiviralo za nadaljnje delo ter preko katerega je bil otrokom predstavljen problem 

igre. V njem je bilo napisano pravilo, ki so se ga držali med igro. Tretjič pa smo izvedli 

gibalne dejavnosti tako, da smo pravilo igre podali z metodo razlage, ki ni značilna metoda za 

koncept IGR. Gibalne dejavnosti smo snemali, saj smo želeli analizirati gibalne odzive otrok. 

Zanimalo nas je, kako se vzgojitelj, kot mentalno razvitejši partner, lahko vključi v igro tako, 

da jo vodi, ter na kaj mora biti pri tem pozoren. Gibalne odzive otrok smo analizirali s 

pomočjo videoposnetka gibalnih dejavnosti ter vsakega otroka posebej analizirali v vseh treh 

kazalcih. Zanimalo nas je, pri katerem od načinov vodenja gibalnih dejavnosti otroci bolj 

ustvarjalno rešujejo gibalne izzive, zanimala pa sta nas tudi intenzivnost ter trajanje gibalnih 

dejavnosti.  



Z analizo načrtovanja in izvajanja gibalnih dejavnosti smo ugotovili, da je zelo pomembno, na 

kakšen način se vzgojitelj vključi v igro ter kako jo vodi. Ugotovili smo, da pri dejavnostih, ki 

smo jih vodili preko metode igre, otroci rešujejo gibalne izzive na bolj ustvarjalen način. 

Otroci pri tem načinu tudi ves čas ohranjajo motivacijo ter so ves čas visoko aktivni. Delež 

teka po tej metodi je bil večji od deleža hoje, prav tako pa je dlje trajal tudi glavni del ure 

gibalnih dejavnosti po metodi igre. 

Ključne besede: predšolski otroci, gibanje, koncept IGR, metoda dela, metoda igre, gibalni 

odzivi 
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ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis was the analysis of children's motor responses to different 

performance of motor activities in a kindergarten. Kindergarten teachers need to make 

professional decisions about the choice of concepts, approaches and working methods. The 

possibility of their own choice provides an open curriculum, which is the professional 

foundation for work in Slovenian public kindergartens. Various researches imply that 

kindergarten teachers decide to choose other alternative working methods that are based on a 

process-oriented curriculum and one of them is a game method that we explored in detail. The 

concept of Game-movement-development (IGR) was designed by A. Cemič who offered the 

game method inside the concept. According to her opinion, this method is the most effective 

and appropriate in the preschool period.  

The performances of motor activities were carried out in the public kindergarten Medo 

Prevoje. As a sample we took a group of nineteen children, aged 3 to 4 years. During a three-

time visit we carried out three motor activities that differed in the way of leading. The first 

and the second way of leading of motor activities were performed according to the demands 

of the game method. The first time that we carried out a motor activity we took over a certain 

character and we led the game. The second time we used a letter that motivated children for 

further work and that was used for presenting the problem of the game to the children. In the 

letter it was written the rule that children needed to follow during the game. The third time we 

carried out motor activities by explaining the rules of the game with the method of 

explanation, which is not a method of the concept IGR. We recorded motor activities because 

we wanted to analyse children’s motor responses. We were interested in how a kindergarten 



teacher, as a mentally more developed partner, can join the game in a way that he or she leads 

the game and what are the things that the teacher has to pay attention to. We analysed 

children’s motor responses by using recordings of motor responses and we analysed each 

child in all three indicators. We wanted to determine at which type of leading of motor 

activities children show more creativity when solving motor challenges. We were interested 

also in the intensity and duration of motor activities.   

The analysis of planning and performance of motor activities show that it is very important 

how the teachers involve themselves in the game and how they lead it. We found out that the 

activities that were carried out with the game method, enabled children to solve motor 

challenges in a more creative way. With this method children stay motivated and highly active 

throughout the activity. Furthermore, the percentage of running was higher than the 

percentage of walking and, also, the main part of the lesson of motor activities lasted longer 

with this method.  

Keywords: preschool children, movement, concept IGR, working method, game method, 

motor responses 
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1 UVOD 
 

Gibanje je človekova osnovna potreba, zato je zelo pomembno, da se mu pripiše velik 

poudarek že zelo zgodaj v predšolskem obdobju. Gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju 

so podrobneje zajete v Kurikulumu za vrtce pod področjem gibanje. Zavedati pa se moramo, 

da gibanje najdemo tudi v drugih kurikularnih področjih, saj otrok pravzaprav skozi gibanje 

komunicira s svetom, zato moramo nanj gledati dovolj široko. Gibanje in igra sta otrokovi 

notranji potrebi. Z vsako igro otrok razvija svoje gibanje, z vsakim gibanjem pa se uči in tako 

gradi svoj gibalni in hkrati celostni razvoj. A. Cemič je to povezavo med igro, gibanjem in 

razvojem uporabila za konstrukcijo koncepta, ki ga je poimenovala Igra–gibanje–razvoj 

(IGR). Koncept temelji na neločljivi povezavi med gibanjem, igro in razvojem. Koncept so 

začeli izvajati leta 2001 v vrtcu H. C. Andersen, v enoti Marjetica. S tem so želeli ugotoviti 

njegovo učinkovitost. Da pa koncept lahko uspešno vpeljemo v vrtec ter ga začnemo izvajati, 

je pomembno, da izvajalci koncept dobro poznajo in znajo prepoznati zakonitosti otrokovega 

razvoja, saj koncept predvideva, da izvajalci pri načrtovanju izhajajo iz otroka in se vanj 

vračajo. Poleg tega pa morajo izvajalci koncepta upoštevati in načrtovati ključno metodo, ki 

jo koncept predlaga, in sicer metodo igre. Metodo igre je A. Cemič oblikovala in postavila kot 

metodo dela. Gre torej za združitev dveh komponent, in sicer za komponento poučevanja pri 

vzgojitelju in komponento učenja pri otroku. Vzgojitelj mora svoje delo načrtovati, torej mora 

biti igra strukturirana, načrtovana in vodena. Otrok pa nove vsebine (različnih področij) 

sprejema s sodelovanjem v igri. Avtorica koncepta metodo igre predlaga kot najustreznejšo in 

učinkovitejšo metodo v predšolskem obdobju. Meni, da je metoda igre primernejša od 

običajnih šolskih metod, ki so namenjene za poučevanje. Vzgojitelji imajo sicer pri 

načrtovanju strokovnega dela veliko odgovornost pri izbiri različnih pristopov, konceptov in 

metod dela. Svobodno izbiro med različnimi metodami, koncepti in pristopi pa jim omogoča 

odprt Kurikulum. Različne raziskave nakazujejo tudi na to, da se vzgojitelji zelo pogosto 

odločajo, da v predšolskem obdobju uporabljajo druge alternativne metode dela, ki so 

osnovane na procesno-razvojnem kurikulumu in ena izmed njih je tudi metoda igre, ki jo 

bomo podrobneje raziskali.  

V diplomskem delu smo predstavili metodo igre z različnimi možnimi načini vodenja. 

Predstavili smo ugotovitve o tem, na kakšne načine se lahko vzgojitelj vključuje v igro, in 

sicer tako da jo vodi preko metode igre. Analizirali smo razlike v gibalnih odzivih otrok, ob 

enako postavljenem okolju ter ob različnih načinih vodenja gibalnih dejavnosti po metodi 
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igre. Gibalne dejavnosti smo analizirali s pomočjo videoposnetka otrok ter ugotovitve 

medsebojno primerjali. Predstavili smo, kateri od načinov vodenja gibalnih dejavnosti je tisti, 

pri katerem otroci rešujejo gibalne izzive na več različnih načinov. Z analizo videoposnetka 

smo tudi ugotavljali, kako se delež hoje in teka spreminjata v glavnem delu ure ob izbranih 

različnih načinih vodenja. V nadaljevanju pa smo predstavili še razlike v trajanju glavnega 

dela ure pri vseh treh načinih vodenja gibalnih dejavnosti.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Gibanje v predšolskem obdobju 

 

Gibanje je zelo pomembna dejavnost človekovega življenja, ki nam zagotavlja kakovostno 

življenje. Gibanje je prav tako kot igra otrokova primarna potreba, zato je zelo pomembno, da 

mu pripišemo visoko pozornost že v zgodnjem otroštvu. Obdobje otroštva je ključno pri 

oblikovanju navad za vseživljenjsko gibalno aktivnost, zato moramo otroka spodbujati in 

navajati na aktiven in zdrav življenjski slog (Videmšek in Pišot, 2007). Ker je gibalna 

aktivnost zelo pomembna, ima gibanje pomembno mesto tudi v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Te gibalne dejavnosti so podrobneje zajete v Kurikulumu za vrtce (1999) pod področjem 

gibanje. Kadar na to področje gledamo dovolj široko, ga lahko opredelimo kot gibanje celega 

telesa, rok in govora (Kremžar, 2001). Zavedati pa se moramo, da so v predšolskem obdobju 

vsa področja otrokovega razvoja tesno povezana, zato gibanje najdemo tudi v ostalih 

kurikularnih področjih. Otrok že zelo zgodaj z gibanjem telesa raziskuje svet okoli sebe in 

komunicira z njim, zaznava in odkriva svoje telo ter seveda ob tem doživlja udobje, ponos in 

veselje, hkrati pa gradi zaupanje vase in v svoje lastne sposobnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 

Otrok skozi igro razvija svoje gibalne sposobnosti, z vsakim gibanjem se uči in tako gradi 

svoj gibalni in hkrati celostni razvoj (Gregorc in Meško, 2016).  

Gibalni razvoj otroka poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih, zahtevnejših športnih 

dejavnosti. Pri tem je zelo pomembna interakcija med okoljem in posameznikom, upoštevati 

pa moramo tudi posameznikovo zorenje, učenje in samovoljno aktivnost otroka. V zgodnjem 

obdobju otrok pridobiva raznovrstne gibalne izkušnje zlasti skozi igro (Videmšek in Pišot, 

2007).  

Gibalni razvoj otroka je univerzalen, saj poteka po točno določenih fazah gibalnega razvoja, 

vendar se moramo zavedati, da vseeno prihaja do razlik, saj ima vsak otrok svoj tempo 

zorenja, odvisen pa je tudi od spodbujanja s strani staršev in vzgojiteljev. V otrokovem 

razvoju poznamo tudi t. i. kritična obdobja, v katerih je otrok najbolj dovzeten za učenje, da 

se nekaj novega nauči, pridobi določene spretnosti na najbolj učinkovit način. Pozabiti ne 

smemo na individualne razlike v razvoju, ki so zlasti v prvih letih življenja zelo velike  

(Kurikulum za vrtce, 1999). 
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Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti, hkrati pa imata igra in gibanje 

pomembno vlogo tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

2.2  Motorične sposobnosti otroka 

 

Gibalne oziroma motorične sposobnosti določajo motorični status človeka. Določajo 

učinkovitost posameznika pri realizaciji večine gibalnih nalog. Kažejo se v različni uspešnosti 

pri izvajanju določenih dejavnosti ob enakih izkušnjah in znanju. So zelo pomemben vidik 

razvoja. Gibalne sposobnosti so osnova za vsako gibalno udejstvovanje in tako kot tudi druge 

človekove sposobnosti v določeni meri prirojene, pa tudi pridobljene. To pomeni, da so 

posamezniku že z rojstvom dane zasnove, ki opredeljujejo stopnjo, do katere bi se sposobnosti 

lahko razvile ob njegovi normalni rasti in razvoju. Razvoj določenih gibalnih sposobnosti pa 

se lahko preseže z ustrezno gibalno aktivnostjo (Pistotnik, 2015). Z ustreznimi gibalnimi 

nalogami (igrami) torej lahko vplivamo na stopnjo razvitosti motoričnih sposobnosti (Cemič 

in Gregorc, 2016). Nekatere motorične sposobnosti dosežejo najvišjo raven prej, druge 

pozneje. Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti, npr. 

hitrosti in koordinacije, zelo intenziven, razvoj drugih, npr. ravnotežja, moči, gibljivosti in 

vzdržljivosti, pa počasnejši (Videmšek in Pišot, 2007). Prav tako je zelo pomembno 

upoštevanje individualnih razlik med otroki, hkrati pa ima vsak otrok svoj tempo razvoja, ki 

ga določa njegova »biološka ura« (Gallahue in Ozmun, 2006). Gibalne sposobnosti torej 

omogočajo realizacijo gibalnih nalog oziroma so odgovorne za izvedbo naših gibov in so tudi 

merljive. Na splošno jih delimo na šest gibalnih sposobnosti, in sicer so to: koordinacija, 

ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost ter natančnost.  

V predšolskem obdobju je gibalni prostor še ne popolnoma prefinjen (Videmšek in Pišot, 

2007). Nekatere vaje, ki v odraslem obdobju pomenijo vadbo ene motorične sposobnosti (npr. 

hitrosti), so v predšolskem obdobju lahko vadba koordinacije. Med drugim je mogoče 

razmišljati tudi o smiselnosti nadgrajevanja gibljivosti, v kolikor je v predšolskem obdobju 

maksimalno razvita, ter o tem, da z gimnastičnimi vajami v največji meri razvijamo 

koordinacijo, saj otroci visoko skonstruiranih vaj niso sposobni v prostoru in času sinhrono 

ponavljati. Namesto gimnastičnih vaj je smiselno izbrati primerne igre v uvodnem delu 

vadbenih ur kot tudi pri različnih gibalnih odmorih. Skladno s teorijo, da otrok ni pomanjšan 

odrasel, moramo z njim tako tudi ravnati. Torej otroku ni smiselno pomanjšati in prirediti 
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metod, ampak jih moramo spremeniti. Dodatno lahko to podkrepimo že z dejstvom, da je 

otrok med 2. in 7. letom v obdobju temeljne gibalne faze. Za to fazo je značilno, da 

posameznik še ni sposoben delati in ponavljati za odraslim. V tej fazi se otrok šele uči 

temeljnih, osnovnih gibanj. Uči se torej, kako zadržati želeni položaj telesa, če se en del 

premakne, če sprejme ali odda predmet. Otrok se šele uči najbolj enostavnih gibanj, kot so: 

dvig, zamah, kroženje rok itn., zato je to učenje zanj zelo zahtevno in niti malo enostavno 

(dostopno). Če poznamo te zakonitosti otrokovega razvoja, moramo vedeti in razumeti, da 

otrokova gibanja niso enaka odraslim, niti niso natančna in optimalna. Vse to nas usmerja na 

drugačno delo v predšolskem obdobju. Pozorni moramo biti npr. tudi na to, da uvodni del ure 

ni samo priprava (ogrevanje) na kasnejši glavni del ure, ampak moramo otroka pripraviti tudi 

na čustvenem, socialnem in miselnem področju. Vse to nas usmerja v nesmiselnost izvajanja 

npr. gimnastičnih vaj, demonstracije pravilnega gibanja, vadbe posamezne vaje v oblikah 

vadbe po postajah ipd. (Cemič, 2000).  

 

2.3 Metode dela v vrtcu 

 

Načrtovanje gibalnih dejavnosti v vrtcu se bistveno razlikuje od načrtovanja teh dejavnosti v 

šoli (Gregorc in Meško, 2016). Razlogov za drugačen pristop poučevanja gibanja je več. Eden 

od pomembnih je ta, da je Kurikulum za vrtce (1999) procesno-razvojno zasnovan, zato v 

njem ni minimalnih standardov, kar posledično pomeni spremembo v ocenjevanju oz. 

spremljanju doseženega. Drugi je izrazitejši celostni in individualni razvoj posameznega 

otroka, kar onemogoča vodenje pedagoškega procesa gibanja na enak način kot v šoli (npr. 

analitični pristop demonstracije pravilnega gibanja). Tretji razlog je nezmožnost otroka za 

izvajanje nekaterih športnih dejavnosti, ki zahtevajo večje kognitivne in socialne spretnosti 

(npr. igranje košarke po pravilih). Zaradi zgoraj naštetih razlogov se v vrtcu izogibamo 

običajnim metodam dela. Vzgojitelji pri svojem delu v vrtcu sicer lahko izbirajo med 

številnimi metodami in oblikami dela, ki so med seboj tesno prepletene. Kurikulum za vrtce 

(1999), ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu, omogoča vzgojiteljem izbiro med 

različnimi vsebinami, pristopi, koncepti in metodami dela. Ustrezna izbira metod vzgojitelju 

omogoča premišljen način dela, ki vodi k doseganju želenih ciljev, zato imajo vzgojitelji 

veliko strokovno odgovornost pri njihovi izbiri. V literaturi lahko najdemo veliko metod dela, 

ki so v večini vezane na pouk v šoli in so za vrtec neprimerne, saj vzgojitelju ne omogočajo 
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nevsiljivo in strokovno vodenje procesa. A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2011) navajata 

naslednje metode dela: igro, delo z lutko, metodo opazovanja, metodo eksperimenta, 

razgovora, pripovedovanja, metodo praktičnega dela in projektno delo. J. Gregorc in A. 

Cemič (2014) pravita, da se otroci niso sposobni prilagoditi metodam, ki jih uporabljamo za 

odrasle. Otrokov razvoj zahteva drugačne metode dela, ki se uporabljajo v šoli, zato avtorica 

koncepta IGR, A. Cemič, kot odgovor na to ponudi metodo igre.  

 

2.4 Različni koncepti, temelječi na znanstvenih spoznanjih in dokazih o povezavi 

med gibanjem in intelektom 

 

Nova teoretska spoznanja o razvoju možganov so prinesla novosti. Razvilo se je veliko 

različnih programov. Poleg omenjenega koncepta IGR so se v slovenskem in tujem prostoru 

uvedli tudi drugi koncepti, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih in dokazih o povezavi med 

gibanjem in intelektom. Eden izmed njih je Program Brain Gym, ki združuje skupek 

znanstvenih spoznanj, tehnik znanja jezika in motoričnega razvoja ob upoštevanju spoznanj o 

razvoju možganov. Program vsebuje 26 gibalnih aktivnosti, ki uporabniku pomagajo, da 

usposobi možgane za celostno učenje (Gregorc in Cemič, 2014).  

Drugi program, ki temelji na spoznanju o razvoju možganov, je program NTC-učenje. 

Program NTC-učenje je pedagoški pristop, ki učitelje oziroma vzgojitelje usmerja k izbiri 

tistih dejavnosti z otroki, ki dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav 

(t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Izvajanje teh dejavnosti 

spodbuja razvoj in aktivnost sinaps v možganih, to pa prispeva k učinkovitejšemu pomnjenju 

in razvoju funkcionalnega mišljenja. Program zaradi nevrofiziološke osnove dobro dopolnjuje 

Kurikulum za vrtce. Program NTC-učenje je v osnovi namenjen predvsem prepoznavanju in 

spodbujanju nadarjenosti, vendar se vse pogosteje uporablja za celosten otrokov razvoj vseh 

otrok (Juriševič, Rajovič in Dragan 2010). Poudariti je potrebno, da gre pri vsem tem za 

celostni odziv otroka, saj se otrok razvija celostno, to pomeni, da sprememba na enem 

področju (npr. gibalnem področju) vpliva na spremembe na vseh ostalih področjih (Videmšek 

in Pišot, 2007).  

J. Gregorc in A. Cemič (2014) pri obeh programih izpostavita, to da bi bilo potrebno vaje in 

igre, ki jih programa poudarjata, v vrtec vpeljati le nekoliko drugače. Smiselno in učinkovito 
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bi bilo, da bi pozitivne učinke vključili v pedagoški proces tako, da bi poiskali pravo metodo 

dela. Enako kot jo predlaga tudi koncept IGR, ki kot najučinkovitejšo in najustreznejšo 

metodo dela predlaga »metodo igre«.         

                                              

2.5 Koncept IGR 

 

Koncept IGR je zasnovala Alenka Cemič, ki je interakcijo med igro, gibanjem in razvojem 

uporabila za konstrukcijo koncepta IGR. Leta 2001 se je tako začel oblikovati nov učni 

koncept v vrtcu, in sicer koncept IGR. Ta temelji na neločljivi povezanosti med igro, 

gibanjem in razvojem. Vzrok za nastanek koncepta je iskanje odgovora na procesno-razvojno 

zasnovan Kurikulum za vrtce (1999), ki je bil s strani strokovne in splošne javnosti spoznan 

za pomanjkljivega. Metode dela, ki veljajo v ciljno zasnovanem kurikulumu, so postale 

neustrezne. Neustrezna so tudi zaradi novih spoznanj o razvoju otrok. Bolj kot potreba po 

prenovi Kurikuluma pa so se v vrtce razširili in uvedli različni tuji in slovenski koncepti. Med 

drugim tudi koncept IGR, ki so ga poskusno uvedli med leti 2001 do 2013 v vrtcu H. C. 

Andersen, v enoti Marjetica. Pomemben faktor za vrtce pri izbiri koncepta pa je prav gotovo 

njegova učinkovitost. Ker pa učinkovitosti koncepta ne moremo videti v nekaj mesecih, so se 

vpeljave koncepta IGR v vrtec H. C. Andersen lotili celostno z longitudinalno akcijsko 

raziskavo. Avtorica koncepta A. Cemič je torej želela ugotoviti učinkovitost koncepta IGR ter 

ugotoviti primernost metod poučevanja preko prizme gibanja. V vseh teh letih raziskovanja so 

spremljali, kako vzgojiteljice vrednotijo ustreznost koncepta, pridobili mnenja staršev o 

učinkovitosti koncepta v primerjavi z drugimi koncepti, kako so vzgojiteljice teoretično 

postavljen koncept prenesle v pedagoški proces … Vsi izvajalci koncepta morajo torej 

koncept dobro poznati, da je ta tudi učinkovit. Pri uvajanju koncepta je bilo potrebno sprotno 

načrtno opazovanje in zaznavanje sprememb ter iskanje ustreznih rešitev. Pri tem morajo 

vzgojitelji dobro poznati otrokov celostni razvoj, ki vključuje gibalne, čustvene, kognitivne, 

socialne in psihološke vidike. Koncept IGR predvideva, da vzgojitelj pozna vse zakonitosti 

otrokovega razvoja ter ustrezno pripravi problemske situacije, ki od otroka zahtevajo ustrezen 

odziv na vseh področjih (Gregorc in Cemič, 2014). V konceptu IGR je način vodenja 

dejavnosti pretežno osnovan na metodi, ki jo je avtorica koncepta A. Cemič (2001) 

koncipirala pod imenom »metoda igre«. A. Cemič (2001) trdi, da je ta metoda najustreznejša 

in najučinkovitejša metoda dela v predšolskem obdobju. Najučinkovitejša je predvsem zaradi 
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tega, ker gre za interakcijo med vsemi področji Kurikuluma, hkrati pa se upošteva razvojno-

zdravstvene, razvedrilno-sprostitvene in vzgojno-izobraževalne cilje (Cemič, 2004). A. Cemič 

in J. Gregorc pojasnita tudi, da je metoda igre po konceptu IGR v nasprotju s klasičnimi 

metodami za odrasle, saj je zastavljena problemsko in temelji na dejstvu, da se otrok raje 

ukvarja s stvarmi, ki si jih izbere sam (Gregorc in Cemič, 2014). 

 

2.6 Metoda igre 

 

Metodo igre lahko opredelimo kot: »načrtovan sistem dejavnosti, kjer se preko igre 

uresničujejo načrtovani cilji« (Gregorc in Cemič, 2014, str. 79). Z metodo igre lahko 

razvijamo katero koli motorično sposobnost. Igra kot proces učenja mora potekati v otroku 

spontano, v vzgojitelju pa kot načrtovano in zavestno dejanje, saj le tako metoda igre ohrani 

vse prednost igre v procesu učenja (Gregorc in Cemič, 2014). Vzgojiteljeva glavna naloga pri 

organizaciji gibalnih dejavnosti preko metode igre je, da primerno in ustrezno pripravi okolje, 

ki bo otroka motiviralo in usmerjalo v ustvarjalne razrešitve problema. Avtorica koncepta 

znotraj metode igre zahteva, da vzgojitelj v igri sodeluje kot lik/vloga in s tem prevzame 

vodenje in nadaljnji potek igre (Gregorc in Cemič, 2013). Če vzgojitelj prevzame določeno 

aktivno vlogo v igri (npr. pilot v letalu, policist v prometu, cesar, volk …), potem lahko vodi 

učni proces in skrbi za intenzivnost, postopnost, varnost in trajanje obremenitve. Vzgojitelj 

mora zelo dobro poznati elemente igre in postaviti eno pravilo, ki se ga drži skozi celotno 

dejavnost. Otroku pravila omogočajo svobodno izbiro v gibanju, a mu ne dopuščajo izbire o 

tem, ali bo sodeloval ali ne (Gregorc in Cemič, 2014). Vzgojitelj se mora v tem procesu 

neposredno prilagajati, spremljati in analizirati. Otroku mora dopuščati lastno ustvarjalnost in 

aktivno participacijo. Načrtovati mora problemsko zasnovane naloge, ki bodo otroku 

omogočile samostojno in ustvarjalno aktivnost. Dobro postavljeno okolje bo tisto, ki bo 

otroke usmerjalo in pripeljalo do ustvarjalnih načinov rešitve problemov (Cemič in Gregorc, 

2016). Poudariti je potrebno, da metoda igre ni gibalna zgodba, ki bi jo vzgojitelj napletel ob 

demonstraciji ali brez nje, ampak je igra, ki zahteva od vzgojitelja bistveno več (Gregorc in 

Cemič, 2014). Običajne metode dela, ki jih uporabljajo v šolah, niso primerne za predšolske 

otroke, predvsem z vidika otrokovega razvoja, saj se otroci niso zmožni prilagoditi metodam, 

ki jih uporabljamo za odrasle. Običajne metode, kot so: demonstracija, pogovor in razgovor, 

zamenja problemsko zastavljena igra. Prav tako pa metoda igre upošteva vsa načela in cilje 
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kurikuluma za vrtce, hkrati pa temelji na učenju pred poučevanjem. Vzgojitelj se mora v igri 

postaviti v vlogo igralca ustreznega problema glede na razvojno stopnjo otroka. Problemi so 

lahko gibalni, kognitivni, psihološki, socialni … Metoda igre otroku omogoča izbiro pri 

učenju in ne izbiro o tem, ali bo sodeloval ali ne. Metoda igre ima vse značilnosti aktivnega 

učenja, zato lahko rečemo, da predstavlja aktivno učenje, za katerega je značilno celostno 

učenje z iskanjem alternativnih rešitev problema (Gregorc in Cemič, 2014). 

 

2.6.1 Načrtovanje dejavnosti po metodi igre 

 

Vzgojitelj mora dejavnosti po metodi igre načrtovati zelo skrbno in premišljeno za dosego 

želenega cilja. Pred izvajanjem mora poskrbeti za varnost otrok, obremenitev, ki ne sme biti 

niti pretežka niti prelahka, zato mora dobro poznati zakonitosti otrokovega razvoja, vendar pa 

samo poznavanje ni dovolj. Pomembno je, da zakonitosti otrokovega razvoja tudi prepozna 

ter ustrezno izvaja in poučuje načrtovane dejavnosti z upoštevanjem razvojnih zakonitosti 

otrok (Gregorc in Cemič, 2013). Organizacija metode igre je strokovno zelo zahtevna, saj 

poteka in učinkov ne moremo predvideti vnaprej. Priprava, ki jo vzgojitelj skrbno načrtuje, je 

manj strukturirana. Od vzgojitelja se zahteva več sprotnega prilagajanja, znanja, spremljanja 

in analiziranja. Zelo pomembno je pa je tudi, da vzgojitelj pripravi zanimivo okolje, ki bo 

otroke motiviralo za delo in spodbujalo k ustvarjalnim razrešitvam problemov. Izhaja naj iz 

interesov in želja otrok. Samo dobro premišljeno in postavljeno okolje bo tisto, ki bo otroke 

usmerilo v določene razrešitve problema, obenem pa jim dopuščalo ustvarjalnost (Gregorc in 

Cemič, 2013). Npr. otroku bo v igri pomembno, da poišče zaklad, vzgojitelju pa, da otrok 

prepleza letvenik. Metoda igre od vzgojitelja zahteva visoko strokovno raven, da bo metodo 

igre razumel. To razumevanje zahteva dolgotrajen proces v vzgojitelju. Natančno poznavanje 

razvojnih značilnosti otrok in jasen cilj dela bo zagotovilo ustrezno podlago, da bo koncept v 

vrtcu uspešen (Cemič in Gregorc, 2016). Problemsko zastavljene naloge, kjer otrok sam 

poskuša rešiti gibalni izziv in priti do rešitve, delujejo nevsiljivo, saj zagotavljajo 

zadovoljevanje otrokovih potreb. Otrok bo v tako postavljeni igri zadovoljeval svoje potrebe, 

hkrati pa dosegel vzgojiteljev cilj (Pišot in Jelovčan, 2006).  
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2.6.2 Izvajanje dejavnosti po metodi igre 

 

Vzgojitelj mora pri izvajanju dejavnosti po metodi igre v igri sodelovati kot lik/vloga in s tem 

prevzeti vodenje in nadaljnji potek igre (Gregorc in Cemič, 2013). Odnos vzgojitelja do 

otroka se torej spremeni v vlogo soigralca.  Če vzgojitelj prevzame določeno aktivno vlogo v 

igri (npr. pilot v letalu, policist v prometu, cesar, volk …), potem lahko vodi učni proces in 

hkrati skrbi za intenzivnost, postopnost, varnost in trajanje obremenitve. Vzgojitelj mora zelo 

dobro poznati elemente igre in, kar je najpomembneje, postaviti eno pravilo, ki se ga držijo 

skozi celotno dejavnost. Pravilo mora biti enostavno, da ga lahko upoštevajo in razumejo vsi 

otroci. Ko bo otrok upošteval to pravilo, bo s tem ponavljal cilj dejavnosti in vključil le tiste 

mišice, ki so za določeno nalogo potrebne. Otroku pravila omogočajo svobodno izbiro v 

gibanju, a mu ne dopuščajo izbire o tem, ali bo sodeloval ali ne. Dobro postavljeno okolje pa 

je tisto, ki bo otroka samo motiviralo k ustvarjalnim razrešitvam problema (Gregorc in Cemič, 

2014).  

 

2.7 Mentalno razvitejši partner 

 

Otrokova igra je pogosto analizirana. Enovite definicije, ki bi jo popolnoma opisala, ni. 

Gibanje in igra sta po mnenju A. Cemič (2004) prevladujoči dejavnosti, s katerima otrok 

komunicira s svetom. Otrok se namreč skozi igro uči, saj je vsak nov gib zanj učenje. Poleg 

njegove samostojne igre pa ima pomembno vlogo v igri tudi vzgojiteljica, ki lahko igro otrok 

spodbudi, usmerja in vodi k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2006). Otroci ob pomoči kompetentnejših 

posameznikov iščejo nove učne strategije. Vendar bo ta oseba učinkovita le, če njegovo 

usmerjanje in spodbujanje predstavljajo izziv otrokovim dejavnostim, ki jih lahko izvaja sam 

(Marjanovič Umek, 2009). Tudi M. Zupančič (2006) pravi, da je vključevanje odraslih v 

otrokovo igro zelo pomembno. Otroci s pomočjo vzgojiteljice dobijo ustrezne optimalne 

spodbude za razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem (MRP). Odrasel je 

najbolj učinkovit takrat, kadar spodbudi otroka na način, ki otroku predstavlja izziv. Odrasel, 

kot mentalno razvitejša oseba, otroka vodi s predlogi, besednim komentarjem in dejavnim 

vključevanjem v igro. S tem pa odrasel dvigne otrokovo znanje nad nivo, ki ga sam ni 

sposoben doseči (Korenjak, 2009). Oerter (1993) pravi, da se mora mentalno razvitejši partner 
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oz. kompetentnejša oseba dosledno odzivati na otrokova socialna in predmetna dejanja. 

Omenjeni avtor opisuje nekatere konkretne pristope, s katerimi kompetentnejša oseba ohranja 

igralni okvir, v katerem poteka otrokova igra.  

Pristopi, s katerimi kompetentnejša oseba dviguje razvojno raven igre, so: 

• govorna dopolnila ali popravki dejanja (npr. »Ali boš čaj sladkal,« potem, ko ga je dal 

kuhati); 

• opisovanje dejanja (npr. »dodati morava še čajno vrečko«); 

• razlaga dejanja ali stanja (npr. »Otroci niso dobro slišali, zato jim povejva zopet«); 

• spraševanje po dejanju (npr. ko otrok gleda igrače, ga partner lahko vpraša, če jih bo 

pospravil); 

• pozivanje k dejanju (npr. »Poglej, ali se je čaj že ohladil«) 

• zaznamovanje konca dejanja (npr. »Vsi otroci so popili čaj«) 

 

2.8 Kazalniki kakovosti gibalnih dejavnosti 

 

Kurikulum za vrtce vzgojiteljem omogoča izbiro med različnimi pristopi, koncepti in 

metodami dela. Vzgojiteljeva naloga pa je, da se po strokovni presoji odloča kaj, kako in kdaj. 

Prav tako kot učitelji imajo tudi vzgojitelji za poučevanje ustrezne kompetence, da zagotovijo 

kakovost strokovnega dela. Te kompetence jim omogočajo, da uspešno vodijo učni proces. Se 

je pa kljub temu pri opazovanju učnih ur športa v šoli oziroma gibanja v vrtcu pokazalo, da so 

načrtovane dejavnosti nekakovostne oz. neuspešne. Uspešnost in kakovost posameznih ur 

natančno opredeljujejo kazalniki kakovosti. Različne študije doma in po svetu kažejo na nizko 

raven aktivnosti učencev pri uri športa. Iz raziskav je mogoče opaziti, da so dejavnosti, ki bi 

načeloma morale trajati 45 minut, trajale največ 35 minut, od tega pa so učenci zmerno in 

visoko aktivni le od 9 do 13 minut. To pomeni, da učenci več kot 23 minut preživijo 

neaktivno. Raziskave so precej zaskrbljujoče, saj bi otroci in mladostniki morali biti dnevno 

zmerno in visoko aktivni vsaj uro na dan (Štemberger, 2005).  

Dotaknili se bomo kazalnikov, ki kažejo na to, ali se gibalne dejavnosti v predšolskem 

obdobju izvajajo kakovostno. Poleg ustrezne izobrazbe vzgojiteljev je pomemben kazalec tudi 

ta, kakšni so pogoji za delo. Z ustreznimi prostorskimi in materialnimi pogoji zagotovimo, da 

se otrok v teh pogojih lahko normalno razvija. To je zapisano tudi v Pravilniku o normativih 

in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2017), kjer lahko vidimo, da so 
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opredeljeni tudi športni pripomočki in igrala ter prostori za otroke. Zapisano je tudi, kako je 

potrebno igrala, pripomočke ter igrišče ustrezno vzdrževati, da zagotovimo ustrezno in 

učinkovito izvajanje pedagoškega dela. Športni pripomočki in igrala morajo biti količinsko in 

vsebinsko kakovostni za delo s predšolskimi otroki, hkrati pa morajo ohranjati lastnosti igrač 

(Videmšek in Visinski, 2001). Tako bomo zagotovili, da bodo otroci motivirani za iskanje 

lastnih razrešitev gibalnega izziva in razvijali pozitiven odnos do športno-gibalnih dejavnosti 

že v zgodnjem obdobju.  

Eden izmed kazalcev kakovosti je tudi ta, da se mora vzgojitelj dobro pripraviti na vodenje 

procesa. Izvajanje gibalnih nalog mora temeljiti na kakovostni pripravi, ki je po metodi igre 

manj strukturirana, saj se mora vzgojitelj med izvajanjem ves čas prilagajati, analizirati ter 

spremljati dogajanje. Premišljeno mora postaviti okolje, ki bo od otroka zahtevalo lastno 

reševanje gibalnega izziva ter ustvarjalnost, hkrati pa ga bo motiviralo za nadaljnje delo.  

Tretji kazalec kakovosti je ta, kako poskrbeti, da bodo otroci visoko motivirani ves čas 

izvajanja gibalnih dejavnosti. To je seveda v veliki meri odvisno od tega, ali je vzgojitelj 

izhajal iz otrok, ali je upošteval njihove želje, ali je pripravil zanimivo okolje, ki bo otroke 

motiviralo, in ali vzgojitelj v igri sodeluje kot lik, s tem vodi igro ter skrbi za postopnost, 

obremenitev in trajanje gibalnih dejavnosti. Vzgojitelj mora zelo skrbno izbrati tudi ustrezne 

pripomočke za igro. Vse to je pomembno, da bodo otroci med izvajanjem gibalnih dejavnosti 

visoko motivirani ter ves čas tekali, skakali in reševali gibalne izzive na svoj ustvarjalen 

način.  

Vzgojitelji morajo torej poskrbeti, da pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti 

poskrbijo, da so vsi kazalniki kakovosti dobro postavljeni in upoštevani. Ker je redna telesna 

dejavnost otrok zelo pomembna za zdravje, saj vadba pozitivno vpliva na dobro počutje, je 

pomembno, da so otroci dnevno zmerno do visoko aktivni vsaj 60 min. V smernicah o telesni 

dejavnosti otrok in mladostnikov je zapisano, da je dobro, da se otroci dva- do trikrat na teden 

udeležijo vadbe za moč, saj ta dodatno in pomembno izboljšuje učinkovitost aerobne vadbe. 

Telesna dejavnost ima pozitivne učinke na številne kazalnike zdravja, saj pomembno 

zmanjšuje obolevnost. Zato je zelo pomembno, da smo telesno aktivni že v zgodnjem otroštvu 

ter s tem vplivamo na življenjski slog in zdravstveno stanje v odrasli dobi. Paziti je potrebno 

na ustrezno izbiro vsebin, ki bo otroke motivirala za delo in jim predstavljala izziv ter 

ustrezne obremenitve (Hadžič idr., 2014).  

 



13 

 

3 CILJ 

 

V diplomskem delu smo si skladno s problemom raziskave zastavili naslednja cilja: 

1. Ugotoviti, na kakšen način lahko vzgojitelj vodi gibalne dejavnosti preko metode 

igre. 

 

2. Analizirati razlike v gibalnih odzivih otrok ob enako postavljenem okolju ter ob 

različnih  načinih vodenja gibalnih dejavnosti po metodi igre. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Skladno s problemom in ciljem raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Na katere načine lahko vzgojitelj vodi gibalne dejavnosti kot mentalno razvitejši 

partner v procesu izvajanja po metodi igre in na kaj mora biti pri tem pozoren? 

 

2. Pri katerem od izbranih načinov bodo otroci reševali gibalne izzive na več 

različnih načinov? 

 

3. Kako se bosta delež hoje in teka spreminjala v glavnem delu ure ob izbranih 

različnih načinih vodenja gibalne ure preko metode igre? 
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5 METODA DELA 

 

5.1 Raziskovalna metoda 

 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja s 

kvalitativnim pristopom. 

 

5.2 Vzorec 

 

Za vzorec smo izbrali skupino otrok iz vrtca Medo Prevoje. V skupini je 13 deklic in 6 

dečkov, starih od tri do štiri leta. Dva otroka sta že dopolnila štiri leta, ostali otroci pa bodo 

dopolnili štiri leta v drugi polovici leta. 

 

5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk zajema dva sklopa. V prvem sklopu smo zajeli teoretične spremenljivke, 

in sicer smo v sodobni teoriji iskali različne možnosti izvajanja metode igre z istim gibalnim 

ciljem (razvojem moči na enako postavljenem okolju). Drugi sklop spremenljivk predstavljajo 

izbrani kazalniki gibalnih odzivov otrok. Gibalne odzive otrok smo merili s prisotnostjo treh 

izbranih kazalcev, ki smo jih določili sami. Prvi kazalec se veže na ustvarjalno reševanje 

gibalnih izzivov, torej nas je zanimalo, pri kateri od izvedenih gibalnih dejavnosti so otroci 

gibalne izzive reševali na več različnih načinov. Drugi kazalec je vezan na intenzivnost 

reševanja gibalnih izzivov, torej nas je zanimalo, kako se spreminja delež hoje in teka v 

glavnem delu ure. Tretji kazalec pa se veže na pogostost prehajanja ovir v glavnem delu ure – 

zanimalo nas je, koliko časa traja glavni del ure med izvajanjem gibalnih dejavnosti. Preko 

analize videoposnetka izvedenih gibalnih dejavnosti smo vsakega otroka posebej analizirali v 

vseh treh kazalcih. Nato smo te tri kazalce medsebojno primerjali pri vseh izvedbah. 
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5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Podatke smo pridobili tako, da smo najprej določili vrtec, v katerem smo merili gibalne 

odzive otrok. Gibalne odzive otrok smo merili v mesecu aprilu 2018. Za zbiranje podatkov 

smo pridobili soglasja staršev oz. zakonitih zastopnikov otrok v vzorcu. Na podlagi realizacije 

prvega sklopa spremenljivk smo postavili tri različne metode igre (z istim ciljem na gibalnem 

področju ter ob enaki postavitvi okolja). Nato smo te tri metode igre izvedli in posneli otroke 

med izvajanjem, zato da smo kasneje lahko vsakega otroka posebej analizirali v vseh treh 

kazalcih gibalnih odzivov. 

5.5 Obdelava podatkov 

 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo iz vseh treh kazalcev na gibalnem področju obdelali 

kvalitativno. Prikazali smo jih tabelarno in besedno s pomočjo preglednic in grafov. 

 

6 REZULTATI 

 

Rezultate smo pridobili z analizo videoposnetka izvedenih gibalnih dejavnosti. Analizirali 

smo vsakega otroka posebej v vseh treh kazalcih. Nato smo te tri kazalce medsebojno 

primerjali pri vseh izvedbah. Ugotavljali smo tudi, na katere načine lahko vzgojitelj vodi 

gibalne dejavnosti kot mentalno razvitejši partner v procesu izvajanja teh dejavnosti po 

metodi igre ter na kaj mora biti pozoren. Prav tako smo ugotavljali, pri katerem od izbranih 

načinov vodenja so otroci reševali izzive na več različnih načinov. Analizirali smo tudi, kako 

se delež hoje in teka spreminjata v glavnem delu ure ob izbranih različnih načinih vodenja 

gibalne ure po metodi igre. Rezultate bomo predstavili skladno z raziskovalnimi vprašanji. 

  

 

 



16 

 

6.1  Načini vodenja gibalnih dejavnosti vzgojitelja kot mentalno razvitejšega 

partnerja v procesu izvajanja po metodi igre in na kaj mora biti pri tem pozoren 

 

V vrtcu smo izvedli tri gibalne dejavnosti, ki so se med seboj razlikovale v načinu vodenja. 

Dva načina vodenja gibalnih dejavnosti sta izpolnjevala vse zahteve, ki jih ima metoda igre. 

Vzgojitelj je pri teh dveh načinih vodenja v igri sodeloval kot mentalno razvitejši partner, in 

sicer sta to bila: prvi način s prevzemom lika v igri; ter drugi način pismo, ki smo ga prebrali 

otrokom. Sledil je tretji način vodenja gibalnih dejavnosti, in sicer smo pravilo igre otrokom 

povedali z metodo razlage. Ta način vodenja pa ni izpolnjeval zahtev metode igre, torej ni šlo 

za metodo igre. Prav tako vzgojitelj ni sodeloval kot mentalno razvitejši partner v igri. Da 

smo pri vseh treh izvedbah gibalnih dejavnostih ohranili zanimanje za igro (ne glede na način 

vodenja), smo menjali vsebino igre (vsakič druga zgodba pravljice).  

Prvi način vodenja je bil torej ta, da smo prevzeli lik v igri tako, da sem bila Rdeča kapica, ki 

je otrokom povedala problem (pravilo igre). Prevzela sem torej lik v igri ter s tem prevzela 

vodenje in nadaljnji potek igre. Ta lik v igri pa mi je omogočal, da sem lahko hkrati skrbela za 

intenzivnost, varnost in trajanje obremenitve. Torej prvi način vodenja je bil v skladu s tem, 

kar določa metoda igre.  

Analiza je pokazala, da mora biti vzgojitelj, ko prevzame vlogo oz. lik v igri, pozoren na to, 

da otrok iz igre ne izstopi, saj metoda igre otroku omogoča svobodno izbiro v gibanju, vendar 

mu ne dopušča izbire o tem, ali bo sodeloval ali ne. Vzgojitelj mora skrbeti tudi za varnost, da 

se otrok med izvajanjem ne poškoduje, torej mora biti okolje dobro postavljeno ter tudi 

zavarovano na mestih, kjer je to potrebno. Spremljati mora potek igre ter prilagajati 

intenzivnost. Ko vzgojitelj vidi, da otroci potrebujejo dodatne spodbude za delo, potem igro 

nadgradi in uvede npr. volka, ki zaplete trenutno situacijo (npr. volk poje vse dobrote Rdeči 

kapici in jih je potrebno zopet speči). Z nadgradnjami, kot je npr. volk, skrbimo za 

intenzivnost ter trajanje obremenitve. Mentalno razvitejši partner, torej vzgojitelj, mora pri 

načrtovanju in izvajanju prevzeti odgovornost nase ter poskrbeti, da zajame in preplete vsa 

kurikularna področja. Na nek način vzgojitelj s takšno gibalno dejavnostjo pravzaprav vzgaja 

otroke. Njemu je lahko cilj, da se bo otrok zahvalil za pridobljeno stvar, otroku pa je cilj, da 

bo pridobil vse blago za Muco Copatarico, ki bo iz tega blaga šivala copatke za otroke. Torej 

vidimo, da lahko s takšnimi gibalnimi dejavnostmi, ki smo jih izvajali po metodi igre, 

vplivamo na otroke in jih učimo preprostih, vsakdanjih stvari, ki so pomembne v življenju. 
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Vzgojitelj mora poskrbeti tudi, da se negativna vloga v igri na koncu umakne oz. poboljša. 

Hkrati pa negativna vloga otrokom daje lekcijo, da tako ni dobro ravnati v življenju.  

Drugi način vodenja gibalne dejavnosti, ki smo jo izvedli v vrtcu, je bilo napisano pismo, ki je 

otroke motiviralo za delo. V pismu je bilo napisano pravilo, ki so ga otroci z zanimanjem 

poslušali. Vsebina igre je bila vzeta iz pravljice Pekarna Mišmaš, ki so jo otroci dobro 

poznali. Pismo je bil »motivacijski element«, ki je dosegel svoj učinek.  

Analiza druge dejavnosti je pokazala, da se lahko tudi s pomočjo pisma izpolni večino zahtev, 

ki jih ima metoda igre. Vzgojitelj lahko preko pisma sodeluje v igri kot mentalno razvitejši 

partner. Do problema pride pri vpeljevanju t. i. elementov za dvigovanje motivacije. Za 

motivacijsko spodbudo smo namreč poskrbeli s tamburinom. Ta je ponazarjal »prihod mačk«. 

Otroci so se takrat skrili na varno mesto. S »prihodom mačk« (tamburinom) smo poskrbeli za 

intenzivnost in trajanje obremenitve, vendar smo v tem primeru imeli nedorečeno vlogo v 

zgodbi. Menimo, da bi lahko to storila pomočnica tako, da se ne bi videlo tamburina (osebe) 

in bi s tem ostali v igri preko »skrivnostnega pisma« in dogajanja v »izmišljenem svetu«..  

Tretji način vodenja gibalne dejavnosti je bila metoda razlage. S pomočjo klasične metode 

smo otrokom razložili zgodbo in jim podali pravilo (»kaj naj delajo«). S tem pristopom nismo 

upoštevali zahtev, ki jih ima metoda igre. Menimo, da torej pri zadnji dejavnosti ni šlo za 

vodenje preko metode igre. Vsebino igre smo vzeli iz pravljice Trije Metulji, da bi zagotovili 

zanimanje za igro, ne glede na isto postavljeno okolje. 

Analiza zadnje vadbe je pokazala, da otroci takšnemu načinu vodenja niso bili sposobni 

slediti. Način vzgojitelju ni omogočal nevsiljivega in strokovnega vodenja procesa, pač pa je 

vstopal v otrokovo delo in ga »popravljal v njegovi igri«. Metoda razlage je torej otrokom 

»želela vsiliti« točno določen način gibanja.  

 

6.2 Način vodenja gibalnih dejavnosti po metodi igre, kjer otroci rešujejo gibalne 

izzive na več različnih načinov 

 

Z analizo videoposnetka smo prišli do pomembnih podatkov, ki so nam pokazali, pri katerem 

od izbranih načinov vodenja gibalnih dejavnosti po metodi igre otroci rešujejo gibalne izzive 

na več različnih načinov. Otroke smo ocenili z Likertovo lestvico, ki nam je povedala, na 
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koliko različnih načinov je otrok reševal gibalne izzive. Za Likertovo lestvico velja, da 

ocenjevanje poteka s pomočjo 5-stopenjske merske lestvice. Pri tem ena stran lestvice (5) 

predstavlja odgovor popolnoma se strinjam, ki smo ga mi priredili v »zelo pogosto menja 

načine gibanja«. Druga stran lestvice (1) pa predstavlja odgovor sploh se ne strinjam, ki smo 

ga mi priredili v »nikoli ne menja načinov gibanja, ves čas se giba in rešuje gibalne izzive na 

isti način«.  

LEGENDA: 

• 5 pomeni, da otrok zelo pogosta menja načine gibanja (zamenja način gibanja vsaj 5x 

ali več), torej je otrok zelo ustvarjalen pri izbiri gibanja. 

• 4 pomeni, da otrok pogosto zamenja način gibanja (4xzamenja način gibanja). 

• 3 pomeni, da otrok ne menja načine gibanja prav pogosto (3x zamenja način gibanja). 

• 2 pomeni, da otrok redko menja načine gibanja (2x zamenja način gibanja). 

• 1 pomeni, da otrok nikoli ne zamenja način gibanja, ves čas rešuje gibalne izzive na 

isti način. Otrok ni ustvarjalen.  

 

Tabela 1: Pogostost menjanja načinov gibanja 

1.kazalec: USTVARJALNO REŠEVANJE GIBALNIH IZZIVOV – POGOSTOST 

MENJANJA NAČINOV GIBANJA 

 1. Način vodenja: 

Z vlogo vzgojitelja (lik 

Rdeče kapice) 

 

2. Način vodenja: 

Motivacijsko pismo 

(pismo Mišmaša) 

3. Način vodenja: 

Brez vloge vzgojitelja 

(metoda razlage) 

(Trije metulji) 

 1      2      3      4      5 1      2      3      4      5 1      2      3      4      5 

Otrok 1  5 4 3 

Otrok 2 5 4 3 

Otrok 3 4 4 2 

Otrok 4 4 3 1 
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Otrok 5 4 4 2 

Otrok 6 5 5 4 

Otrok 7 5 5 4 

Otrok 8 4 4 3 

Otrok 9 4 4 4 

Otrok 10 4 4 2 

Otrok 11 5 5 3 

Otrok 12 5 5 3 

Otrok 13 5 5 3 

Otrok 14 5 5 3 

Otrok 15 4 4 2 

Otrok 16 4 3 1 

Otrok 17 5 5 3 

Otrok 18 4 4 3 

Otrok 19 5 4 4 
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Slika 1: Prikaz pogostosti menjanja načinov gibanja 

 

Iz slike 1 lahko vidimo, da so otroci pri prvem načinu vodenja bili najbolj ustvarjalni oz. so 

največkrat zamenjali način gibanja. Torej lahko sklepamo, da tako postavljena igra, ki smo jo 

izvedli po metodi igre, najbolj spodbuja otroke k ustvarjalnemu načinu gibanja oz. k različnim 

gibanjem. Ta igra je otroke najbolj spodbujala k izvajanju gibalnih izzivov na več različnih 

načinov gibanja. Menimo, da je razlog v tem, da je vzgojitelj v igri sodeloval kot mentalno 

razvitejši partner. S tem je v vsakem trenutku lahko vstopal v igro in tako skrbel za trajanje, 

intenzivnost, motivacijo … Otroku tako postavljena igra omogoča oz. dopušča različna 

gibanja, daje mu čas, da sam išče načine reševanja gibalnih problemov. Vzgojitelj z vpeljavo 

volka skrbi za menjavo ritma, hitrosti, intenzivnosti reševanja problemov, otroke pa spravlja v 

te oblike gibanja ob različnih položajih (na orodju, ob njem, na različnih razdaljah …).  Hkrati 

s takim načinom otrokom omogoča možnost izbire načina sodelovanja, ne pa tudi izbire o 

tem, ali bo sodeloval ali ne. Vsi otroci so v igri sodelovali, vendar je bil način sodelovanja v 

vsakem trenutku njihova izbira. To se je na zunaj pokazalo kot večja pestrost načinov gibanja 

kot pri ostalih metodah poučevanja.  

Pri prvem načinu vodenja, ko je vzgojitelj sodeloval kot lik v igri, je več kot polovica otrok 

zelo pogosto menjala način gibanja, torej so otroci vsaj petkrat ali več zamenjali način 

gibanja. Nekaj manj kot polovica pa je pogosto menjala način, kar pomeni, da so otroci 
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zamenjali način gibanja štirikrat. Noben otrok ni menjal načina gibanja ne pogosto, redko ali 

nikoli. Torej lahko rečemo, da so bili otroci zelo ustvarjalni.  

Pri drugem načinu vodenja, ko smo otrokom prebrali pismo Mišmaša, je več kot polovica 

otrok pogosto menjala načine gibanja, torej so zamenjali način gibanja štirikrat. Nekaj manj 

kot polovica otrok je bilo zelo ustvarjalnih in smo jih ocenili s 5 po Likertovi lestvici 

pogostosti. Kot lahko še razberemo iz slike 1, sta dva otroka menjala način gibanja manj 

pogosto (trikrat). Pridobljeni podatki kažejo na to, da je tudi ta način vodenja primeren, saj je 

vzgojitelj posredno sodeloval kot mentalno razvitejši partner ter upošteval večino zakonitosti 

metode igre. Gibalne dejavnosti, ki smo jih izvedli po metodi igre, otrokom dopuščajo velike 

možnosti pri izbiri gibanja. Prav tako so otroci bili motivirani ves čas gibanja, ne samo, ko 

smo uvedli mačke, ki so še dodatno okrepile intenzivnost gibalnih izzivov.  

Tretji način vodenja gibalnih dejavnosti smo izvedli v isti skupini, v starostni skupini 3 do 4 

leta. Za ohranjanje zanimanja za igro smo spremenili le vsebino zgodbe. To smo vzeli iz 

ljudske pravljice Trije metulji. Zgodbo so otroci predhodno poznali. Okolje je ostalo 

nespremenjeno, spremenili pa smo način vodenja gibalnih dejavnosti in vsebino (Trije 

metulji). Otrokom smo igro oz. pravilo dela predstavili z metodo razlage. V procesu nato 

nismo sodelovali kot mentalno razvitejši partner v igri, pač pa smo prevzeli vlogo asistence 

nadzora za varno izvajanje gibalnih dejavnosti. Analiza izvedene gibalne dejavnosti je 

pokazala, da je devet otrok (to je nekaj manj kot polovica) pogosto menjala način gibanja. Na 

Likertovi lestvici so dobili oceno 3. To pomeni, da so ti otroci zamenjali način gibanja trikrat. 

Štirje otroci so pogosto menjali način gibanja, torej so štirikrat zamenjali način gibanja. Prav 

tako so štirje otroci dobili oceno 2, kar pomeni, da so le dvakrat v celotni dejavnosti zamenjali 

način gibanja, torej lahko rečemo, da niso bili tako ustvarjalni pri izbiri gibanja. Dva otroka 

pa sta celo dobila oceno 1, saj sta se ves čas gibala na enak način. Torej nista bila ustvarjalna, 

saj nista izbrala različnih načinov gibanja.  

Analiza ugotovitev nakazuje, da je ta način vodenja (metoda razlage) manj primeren za 

učinkovito vodenje gibalnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Otroci naj bi bili samostojni, 

ustvarjalni, omogočati bi jim bilo treba individualno obremenitev ipd., česar pa rezultati niso 

pokazali. Otrokom metoda razlage ne dopušča enake svobode pri izbiri gibanja kot pri prvih 

dveh načinih, prav tako pa vzgojitelj ne more spreminjati intenzivnosti obremenitve, saj v taki 

obliki v »igri« ne sodeluje. 
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Sinteza pridobljenih ugotovitev kaže, da je metoda razlage najmanj primerna metoda za 

predšolsko obdobje (izmed analiziranih treh) ter da je metoda igre med temi tremi metodami 

dobila največ ustreznih kriterijev za izbiro v predšolskem obdobju. Metoda igre omogoča 

otrokom večjo svobodo pri celotni dejavnosti in predvsem pri izbiri lastnega načina gibanja. 

Pomembno je, da vzgojitelj v igri sodeluje, torej prevzame ustrezno vlogo v igri, saj s tem 

poskrbi za trajanje obremenitve, varnost ter intenzivnost gibalnih izzivov. Vzgojitelj se lahko 

v igro vključi na različne načine (kot lik, pismo …), vendar po mnenju snovalcev koncepta 

IGR mora biti prisoten, če želimo, da proces vodimo preko igre.  

 

6.3 Delež hoje in teka v glavnem delu ure ob različnih načinih vodenja gibalne 

ure po metodi igre 

 

Z analizo videoposnetka smo ugotovili, kako se delež hoje in teka spreminjata v glavnem delu 

ure ob izbranih načinih vodenja gibalne ure po metodi igre. Prav tako smo ugotovili, koliko 

časa je trajal glavni del ure pri vseh treh načinih vodenja gibalnih dejavnosti. 
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Tabela 2: Intenzivnost in trajanje gibalnih izzivov 

2.kazalec: INTENZIVNOST REŠEVANJA GIBALNIH IZZIVOV (DELEŽ HOJE IN 

TEKA V GLAVNEM DELU URE) 

 1. Način vodenja: 

Z vlogo vzgojitelja 

 

2. Način vodenja: 

Motivacijsko pismo 

3. Način vodenja: 

Brez vloge vzgojitelja 

(metoda razlage) 

 Delež hoje in teka v 

glavnem delu ure.  

Delež teka je bil večji 

od deleža hoje.  

Delež hoje in teka v 

glavnem delu ure.  

Delež teka je bil večji 

od deleža hoje.  

Delež hoje in teka v 

glavnem delu ure.  

Delež teka in hoje sta 

se izmenjevala. Delež 

teka je nihal. 

Potrebovali so dodatne 

spodbude. 

Trajanje 

glavnega dela 

ure 

Glavni del ure je trajal 

30 minut. 

Glavni del ure je trajal 

30 minut. 

Glavni del ure je trajal 

20 minut. 
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Slika 2: Intenzivnost gibalnih dejavnosti – delež hoje in teka 

Delež hoje je pri prvem načinu vodenja gibalnih dejavnosti, to je z vlogo vzgojitelja, manjši 

od deleža teka. Teka je bilo prisotnega več, saj so bili otroci motivirani skozi celotno 

dejavnost. Motivirala jih je Rdeča kapica, ki je otroke prosila, da ji pomagajo prinesti dobrote 

za bolno babico. Rdeča kapica je sodelovala v igri kot mentalno razvitejši partner ter skrbela 

za intenzivnost, da so bili otroci ves čas visoko aktivni. Ko pa je delež teka upadel, se je 

pojavil volk, ki je otroke še dodatno spodbudil v tek. Iz slike 2 lahko vidimo krivuljo, s katero 

smo prikazali, kako se je intenzivnost stopnjevala oziroma upadala. Iz te krivulje lahko 

vidimo, da ni bilo tolikšnega upadanja, ampak so bili otroci ves čas visoko aktivni. Motivacije 

jim ni primanjkovalo. Glavni del ure je trajal celih 30 minut. Kot lahko vidimo iz slike 2, ni 

izrazitega upadanja motivacije. Otroci so bili visoko aktivni ves čas glavnega dela ure. Ko je 

intenzivnost nekoliko popustila, lahko vidimo, da krivulja zopet naraste. To spremembo v 

intenzivnosti je omogočal volk.  

Podobne ugotovitve smo strnili ob analiziranju intenzivnosti vadbe po drugem načinu 

vodenja. Otrokom smo prebrali pismo Mišmaša. Tudi pri tem vodenju je šlo v pomembnem 

delu za metodo igre. Pri obeh načinih vodenja ni zaznati izrazitega upadanja aktivnosti. Otroci 

so bili visoko aktivni daljši čas izvajanja gibalnih dejavnosti. Intenzivnost se ni izrazito 

spreminjala. Teka je bilo prisotnega več kot pa hoje. Pri tretjem načinu vodenja, pri katerem 

ni šlo za metodo igre, pa sta se delež hoje in teka bolj izrazito spreminjala. Kot lahko vidimo, 

je večkrat prišlo do upadanja intenzivnosti. Ker vzgojitelj v tej igri ni sodeloval, kot mentalno 

razvitejši partner ni mogel poskrbeti, da ne bi prihajalo do tolikšnega upada aktivnosti otrok. 
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Otroci pri tej igri niso bili visoko aktivni, kot so bili pri prvih dveh načinih vodenja, ampak je 

njihova aktivnost nihala gor in dol. Torej zopet vidimo, da je tretji način vodenja, to je metoda 

razlage, manj primerna metoda dela za predšolske otroke.  

Tretji kazalec, ki smo ga predhodno določili, pa se je vezal na trajanje glavnega dela ure. S 

pomočjo analize videoposnetka smo ugotovili, da sta prvi in drugi način vodenja gibalne ure 

trajala 10 minut dlje – trajala sta 30 minut. Torej vidimo, da dejavnosti, ki jih vodimo po 

metodi igre, trajajo dlje, kar pomeni, da so otroci pri tem vodenju bolj motivirani, so bolj 

gibalno aktivni, prav tako pa jim metoda igre omogoča lastno udeležbo. Torej se sami 

odločajo, kako bodo rešili gibalni izziv. Naše ugotovitve kažejo na večjo učinkovitost in 

prednost metode igre pred metodo razlage.  
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7 RAZPRAVA 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, na kakšne načine se vzgojitelj lahko vključuje v 

igro tako, da jo vodi, ter na kaj vse mora biti pri tem pozoren. Hkrati nas je zanimalo, kako se 

pogostost, intenzivnost in trajanje gibalnih dejavnosti pri tem razlikujejo. Glavni namen 

diplomskega dela je bil analizirati gibalne odzive otrok na različno izvedbo gibalnih 

dejavnosti v vrtcu in ugotoviti, kateri način vodenja procesa je bolj primeren za predšolske 

otroke.  

Tri gibalne nastope smo izvedli v javnem vrtcu Medo na Prevojah. V kvalitativno raziskavo 

so bili vključeni otroci ene skupine, in sicer stari med 3 in 4 leta. V skupini je 19 otrok, od 

tega 13 deklic in 6 dečkov. 

Z analizo videoposnetka gibalnih dejavnosti otrok smo ugotovili, na kakšne načine se 

vzgojitelj lahko vključuje v igro tako, da jo vodi, ter vidike, na katere mora biti pozoren. 

Analizirali smo gibalne odzive otrok, da smo ugotovili, kako se intenzivnost, pogostost in 

trajanje gibalnih dejavnosti pri različnih vodenjih razlikujejo. 

Ugotovili smo, da mora vzgojitelj v igri sodelovati kot mentalno razvitejši partner na različne 

načine, vendar obvezno, če želi, da proces vodi preko igre. Vzgojitelj s sodelovanjem v igri 

poskrbi za varnost, trajanje obremenitve, postopnost, intenzivnost ter spodbudi otroka na 

način, ki otroku predstavlja izziv. Z izvajanjem dejavnosti po metodi igre dosežemo večjo 

hkratno aktivnost vseh otrok kot pa z vodenjem dejavnosti z metodo razlage, za katero smo 

ugotovili, da je najmanj primerna metoda za predšolsko obdobje. Otroci so bolj motivirani za 

delo po metodi igre, saj ne potrebujejo dodatnih spodbud. Metoda igre je otrokom dopuščala 

lastno ustvarjalnost in aktivno udeležbo. Običajne metode, kot je metoda razlage, so bolj kot 

za otroke primerne za odrasle. Predšolski otroci niso sposobni slediti navodilom in jih 

razumeti po metodi razlage, hkrati pa te metode otrokom vsiljujejo točno določen način 

gibanja in ne lastno sodelovanje. Otroci so pri prvih dveh način vodenja bili tudi dalj časa 

zbrani in bili posledično tudi dalj časa visoko aktivni. Njihova zbranost je bila pri prvih dveh 

načinih vodenja za 10 minut daljša kot pri vodenju procesa z metodo razlage. Pri vodenju 

procesa z metodo razlage niso bili dovolj zbrani, imeli so več dodatnih vprašanj in niso bili 

ustvarjalni pri gibanju. Vzgojitelj je pri prvih dveh načinih vodenja procesa z metodo igre 

sodeloval kot mentalno razvitejši partner in usmerjal potek igre, tako da so otroci izvajali 
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aktivnosti na višji razvojni ravni. Pri metodi igre tudi lažje povezujemo vsa kurikularna 

področja in jih vključujemo v igro. Ugotovili smo, da z vodenjem procesa po metodi igre 

poskrbimo, da ne kršimo načel Kurikuluma, kot je npr. načelo izbire in drugačnosti. Otrok 

ima na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije prostora možnost izbire, glede na 

njihove interese in želje. Vzgojitelj pa seveda vse to upošteva pri načrtovanju dejavnosti. 

Metoda igre otroku dopušča večjo svobodo ter lastno udeležbo. Vzgojitelj ima tako zelo 

veliko strokovno odgovornost, da dobro premisli, kako bo postavljeno okolje, ki bo otroke 

vodilo do samostojnih razrešitev problema ter kakšno vsebino igre bo izbral. Premišljeno 

okolje in vsebina igre je ključnega pomena pri metodi igre. Med samim izvajanjem gibalnih 

dejavnosti mora vzgojitelj ves čas analizirati, spremljati in se prilagajati, če želi voditi igro. 

Če vzgojitelj ne predvidi možnosti različnega poteka in ne postavi jasnih smeri, ne more 

izpeljati metode igre. Otroci mu namreč »pobegnejo iz zgodbe« ali pa z izstopom iz vloge 

»pobegne vzgojitelj«. Ugotovili smo tudi, da igra kot proces učenja v otrocih poteka 

spontano, v vzgojitelju pa načrtovano. Vzgojitelj je moral predhodno dobro načrtovati, čeprav 

je priprava pri metodi igre manj strukturirana in zahteva sprotno prilagajanje. Naš gibalni cilj 

je bil razvoj moči, cilj otrok pa je bil poiskati in prinesti dovolj dobrot za bolno babico. Pri 

drugem načinu vodenja je bil cilj otrok, da pomagajo speči kruh Mišmašu, pri tretjem načinu 

vodenja pa so otroci pomagali trem metuljem pobarvati cvetlice. Naš cilj pa je bil pri vseh 

treh vodenjih razvoj moči. Otroci so pri vodenju procesa po metodi igre bili bolj motivirani 

ter si več medsebojno pomagali, saj so želeli s skupnimi močmi pomagati glavnemu junaku 

(Rdeči kapici, Mišmašu, trem metuljem).  

Zaključimo lahko, da metoda igre otroku omogoča svobodo, da probleme rešuje na svoj lasten 

način. Izvajanje gibalnih dejavnosti s klasičnimi metodami, kot je metoda razlage, pa otrok ne 

vključujemo v proces kot aktivne izvajalce dejavnosti.  

Naš glavni namen diplomskega dela je bil tudi analizirati gibalne odzive otrok na različno 

izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu. Analizirali smo vsakega otroka posebej v vseh treh 

kazalcih gibalnih odzivov. Prvi kazalec se je vezal na ustvarjalno reševanje gibalnih izzivov. 

Zanimalo nas je, kako pogosto menjajo načine gibanja pri različnih načinih vodenja. 

Ugotovili smo, da so otroci na več različnih načinov reševali gibalne izzive v igri, ki smo jo 

vodili po metodi igre, to sta bila prvi in drugi način vodenja procesa. Pri teh dveh načinih 

vodenja so otroci bili bolj ustvarjalni, saj je več ko polovica otrok svoje gibanje spremenila 

vsaj petkrat. To pomeni, da so izbirali različna gibanja, da so rešili izziv. Otrok je izbral svoj 

unikaten način gibanja, kar pomeni, da metoda igre dopušča več lastne udeležbe in svobode 



28 

 

pri izbiri gibanja. Medtem pa so pri vodenju procesa, ki smo ga vodili z metodo razlage, kjer 

ni šlo za metodo igre, otroci dosegali slabše rezultate. Otroci niso pogosto menjali načinov 

gibanja. Največ otrok je bilo tistih, ki so trikrat zamenjali svoj način gibanja. Rezultati kažejo 

na to, da so otroci pri dejavnostih, ki jih vodimo preko metode igre, bolj ustvarjalni pri izbiri 

gibanja.  

Kot navaja V. Štemberger (2005) so različne študije doma in po svetu pokazale, da so otroci v 

povprečju zmerno do visoko aktivni le od 9 do 13 minut, kar pomeni, da več kot 23 minut 

preživijo neaktivno. To se nam zdi zaskrbljujoče, saj bi otroci in mladostniki morali biti 

dnevno zmerno do visoko aktivni vsaj uro na dan. Kot pravijo Hadžič idr. (2014) je redna 

telesna dejavnost otrok zelo pomembna za zdravje, saj vadba pozitivno vpliva na dobro 

počutje. Zato je pomembno, da so otroci dnevno zmerno do visoko aktivni vsaj 60 minut. Na 

podlagi teh raziskav in na podlagi smernic o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov smo 

oblikovali kazalec, ki se veže na intenzivnost reševanja gibalnih izzivov. Torej nas je 

zanimalo, kako se delež hoje in teka spreminjata v glavnem delu ure, ob različnih načinih 

vodenja. Prišli smo do pomembnih razlik, ki se pojavijo pri različnih načinih vodenja, in sicer 

so otroci pri dejavnostih, ki smo jih vodili po metodi igre, bolj visoko aktivni ter je delež teka 

večji kot delež hoje. Pri dejavnosti, ki smo jo vodili po metodi razlage, pa prevladuje delež 

hoje. Pojavlja se nihanje med hojo in tekom, zato so otroci potrebovali dodatne spodbude za 

delo. Pri metodi igre pa ni nihanja v intenzivnosti izvajanja gibalnih izzivov, ampak so bili 

otroci ves čas zelo intenzivni med reševanjem gibalnih izzivov. Izbrani kazalec kaže na večjo 

učinkovitost metode igre pred metodo razlage, saj z njo zagotovimo večjo in daljšo gibalno 

aktivnost otrok. Zagotovitev daljše in večje gibalne aktivnosti pa je pomembna predvsem z 

vidika otrokovega zdravja, saj morajo biti otroci dnevno gibalno aktivni vsaj uro na dan 

(Hadžič idr. 2014).  

Tretji kazalec pa se je vezal na trajanje glavnega dela ure pri posameznem vodenju. Prišli smo 

do ugotovitev, da glavni del ure, ki smo ga vodili po metodi igre, traja dlje kot glavni del ure 

pri vodenju po metodi razlage. Otroci so bili pri prvih dveh načinih vodenja bolj motivirani za 

delo in posledično zmerno do visoko aktivni dlje časa. Dejavnost je po metodi igre trajala 10 

minut več kot pri klasični metodi razlage. Ugotovitve lahko povežemo z raziskavami o nizki 

ravni aktivnosti otrok doma in po svetu. V. Štemberger (2005) navaja, da dejavnosti v 

povprečju trajajo vsega 35 minut, pri tem pa je potrebno poudariti, da so otroci od tega 

zmerno do visoko aktivni le od 9 do 13 minut. Da bi preprečili krajšo in slabšo gibalno 
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aktivnost, predlagamo uporabo metode igre, ki je s strani naših ugotovitev spoznana za 

primernejšo metodo dela v predšolskem obdobju. 

Analiza ugotovitev je pokazala, da je metoda igre z vidika vseh treh kazalcev gibalnih 

odzivov otrok učinkovitejša od običajnih klasičnih metod dela (metoda razlage). Dejavnosti, 

ki smo jih vodili po metodi igre, dajejo boljše rezultate glede ustvarjalnosti pri reševanju 

gibalnih izzivov, glede trajanja in motivacije ter tudi glede intenzivnosti med izvajanjem le-

teh. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Z izvedbo treh gibalnih dejavnosti z različnim načinom vodenja smo ugotovili razlike v 

gibalnih odzivih otrok. S pomočjo videoposnetka izvedenih gibalnih dejavnosti smo 

analizirali vsakega otroka posebej ter rezultate medsebojno primerjali. Pojavile so se 

pomembne razlike, ki so pokazale, da metoda igre otrokom omogoča svobodnejšo izbiro v 

gibanju kot pa običajne klasične metode dela (metoda razlage). Otroci so bili bolj ustvarjalni 

pri gibanju takrat, ko smo igro vodili po metodi igre in je vzgojitelj sodeloval kot mentalno 

razvitejši partner. Glavni del ure je pri vodenju po metodi igre trajal dlje kot pa takrat, ko smo 

otrokom navodila povedali z metodo razlage. Prav tako so bili otroci bolj motivirani za delo 

in bili skoraj ves čas gibanja visoko aktivni. Bolj motivirani so bili tudi zato, ker imajo otroci 

med igro svobodno pot do razrešitve gibalnega problema. Okolje, ki je postavljeno skrbno in 

premišljeno, od otroka ne zahteva, da gibalni izziv reši po točno določeni poti, kot to od njega 

zahtevajo običajne metode dela (metoda razlage), ampak že samo okolje otroka spodbudi, da 

je ustvarjalen na svoj lasten način.  

Ugotovili smo tudi, na kakšne načine lahko vzgojitelj vodi gibalne dejavnosti preko metode 

igre in na kaj vse mora paziti pri načrtovanju in izvajanju gibalnih dejavnosti po metodi igre. 

Vzgojitelju metoda igre omogoča, da v igro vključi vsa kurikularna področja ter s tem vpliva 

na otrokov celostni razvoj. Vzgojitelj mora biti med izvajanjem ves čas prisoten, da spremlja, 

analizira ter se odziva. Paziti mora na varnost, prilagajati intenzivnost in trajanje obremenitve. 

Rezultati so pokazali, da so bili otroci pri dejavnostih, ki smo jih vodili po metodi igre, visoko 

aktivni oz. intenzivni, v nasprotju z neaktivnostjo pri dejavnosti, ki smo jo vodili po klasični 

metodi razlage.  

Vzgojitelji bi se v prihodnosti morali več posluževati takšnih alternativnih metod, kot je tudi 

koncept IGR, ki ponuja metodo igre. Številne raziskave so pokazale, da si vzgojitelji 

prizadevajo za uporabo alternativnih metod, vendar so te dostikrat pomanjkljive, predvsem 

zato, ker koncepta ne poznajo zelo dobro. Prav tako je dosti vzgojiteljev, ki si sicer 

prizadevajo za njihovo uporabo, vendar žal do dejanske uporabe ne pride. Mogoče se 

vzgojitelji ustrašijo tudi tega, da morajo v igri sodelovati kot mentalno razvitejši partner, torej 

morajo prevzeti aktivno vlogo, ki pa je v vrtcu nismo vajeni, saj se proces vodi največkrat z 

običajnimi klasičnimi metodami dela, kot je metoda razlage. Rezultati diplomskega dela in 

številne prednosti metode igre, ki smo jih predstavili v delu, pa kažejo na učinkovitost in 
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ustreznost metode igre. Koncept IGR bi moral biti po našem mnenju osnova za načrtovanje 

gibalnih dejavnosti v vrtcu ter metoda igre glavna metoda dela za predšolske otroke, na katere 

učinkovitost kažejo tudi pozitivni rezultati. Vzgojitelji bi si morali prizadevati za dejansko 

uporabo metode igre, saj gre za zelo primerno in učinkovito metodo dela za predšolske 

otroke.  
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10 PRILOGE 
 

UČNA PRIPRAVA ZA GIBANJE 1  

Študentka: Maruša Čebulj 
Vrtec: Vrtec Medo Prevoje 
Starost otrok: 3–4 leta 
Št. otrok: 19 
Datum: 18. 4. 2018 
Ura: 9.00 
Prostor: telovadnica 
 
Tema: Pomagajmo Rdeči kapici poiskati izgubljene dobrote 
Področje: družba  
Glavni cilj ure: moč 
Metodična enota: pravilna reakcija na dano situacijo in prinašanje dobrot 
Učna metoda: metoda igre 
Oblike dela: igralna skupina 
Organizacijske oblike: gruča 
Pripomočki: košara, sličice dobrot, zemljevid, tamburin, kostum volka in Rdeče kapice 
 
UVODNI DEL (5 min):  

Iskanje košare 

Otroci tečejo po gozdu in iščejo izgubljeno košaro. Ko jo najdejo, jo odnesejo na zbirno mesto. 

Zaplet: Oblečena sem v Rdečo kapico ter otrokom povem svojo zgodbo. V nevihti, ki pustoši po 
gozdu, so se mi raztrosile vse dobrote, izgubila pa se mi je tudi košara. Otroci poiščejo košaro in 
dobrote za bolno babico. Dobrot ne najdejo, ker jih je pojedel volk. 

GLAVNI DEL (30 min):                                                        Skica: 

Prinašanje dobrot za bolno babico   

Otroci vržejo kocko, ki jim pokaže, po katero 
dobroto morajo oditi in jo nesti na zbirno mesto. 
Do dobrot vodijo zapletene poti.  

Nadgradnja: Ko se oglasi tamburin, ki ponazarja 
prihod volka, se morajo otroci skriti. Nekaj dobrot, 
ki so jih otroci že prinesli na zbirno mesto, poje 
lačni volk.  

ZAKLJUČNI DEL (10 min): 

Z dobrotami do bolne babice 

Otroci skupaj z Rdečo kapico dobrote odnesejo po 
poti zemljevida do bolne babice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirno mesto 

Met kocke 

Dobrota za babico 1 

Dobrota za babico 2 

Dobrota za 

babico 3 
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UČNA PRIPRAVA ZA GIBANJE 2 

Študentka: Maruša Čebulj 
Vrtec: Vrtec Medo Prevoje 
Starost otrok: 3–4 leta 
Št. otrok: 19 
Datum: 20. 4. 2018 
Ura: 9.00 
Prostor: telovadnica 
 

Tema: Pomagajmo Mišmašu speči kruh 
Področje: družba  
Glavni cilj ure: moč 
Metodična enota: pravilna reakcija na dano situacijo in prinašanje sestavin za kruh 
Učna metoda: metoda igre 
Oblike dela: igralna skupina 
Organizacijske oblike: gruča 
Pripomočki: pismo Mišmaša, krpice, sličice sestavin, zemljevid, tamburin 
 

UVODNI DEL (5 min):  

Čiščenje prostora 

Otroci s krpicami na nogi čistijo tla v pekarni. 

Zaplet: Otrokom preberem pismo Mišmaša. Otrokom pove, da so mu mačke, ki so iskale miši, 
razdejale vso pekarno in umazale tla. Zato jih prosi, da očistijo tla v pekarni.  

GLAVNI DEL (30 min): 

Prinašanje sestavin za kruh                                               Skica: 

Otroci vržejo kocko, ki jim pokaže, po katero 
sestavino morajo oditi in jo prinesti na zbirno 
mesto. Do sestavin vodijo zapletene poti.  

Nadgradnja: ko se oglasi tamburin, ki ponazarja 
prihod mačk, se morajo otroci skriti. Nekaj 
sestavin, ki so jih otroci že prinesli na zbirno 
mesto, vzamejo mačke. 

ZAKLJUČNI DEL (10 min): 

Nesimo sestavine na varno mesto v skladišče 

Otroci sestavine odnesejo po poti zemljevida v 
skladišče, kjer je varno pred mačkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirno mesto 

Met kocke 

Sestavina 1 (jajce) 

Sestavina 3 (olje) 

Sestavina 2 

(moka) 
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UČNA PRIPRAVA ZA GIBANJE 3 

Študentka: Maruša Čebulj 
Vrtec: Vrtec Medo Prevoje 
Starost otrok: 3–4 leta 
Št. otrok: 19 
 
Datum: 25. 4. 2018 
Ura: 9.00 
Prostor: telovadnica 
 
Tema: Pomagajmo trem metuljem pobarvati cvetlice 
Področje: družba  
Glavni cilj ure: moč 
 
Metodična enota: pravilna reakcija na dano situacijo in prinašanje različnih barv 
Učna metoda: metoda igre 
Oblike dela: igralna skupina 
Organizacijske oblike: gruča 
Pripomočki: krpice, sličice barv, čopič 
 
UVODNI DEL (5 min):  
 
Iskanje čopiča 
 
Otroci tečejo po travniku in iščejo izgubljen čopič.  
 
Zaplet: otrokom povem, kaj se je zgodilo trem metuljem. Izgubili so čopič in barve, s katerimi so 
želeli pobarvati svoj dom. 
  
GLAVNI DEL (30 min):                                         Skica: 
 
Prinašanje barv 
Otroci vržejo kocko, ki jim pokaže, po 
katero barvo morajo oditi in jo prinesti na 
zbirno mesto. Do barv vodijo zapletene 
poti.  
 
Nadgradnja: ko se oglasi močan boben, ki 
ponazarja nevihto, se morajo otroci hitro 
skriti. Nekaj barv, ki so jih otroci že 
prinesli, odnese nevihta. 
 
ZAKLJUČNI DEL (10 min): 
 
Pobarvajmo cvetlice 
Otroci s krpicami na nogi pobarvajo 
cvetlice na travniku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbirno mesto 

Met kocke 

Barva 1 (rumena) 

Barva 3 (zelena) 

Barva 2 (modra) 
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PISMO MIŠMAŠA 

1. del (uvodni del) 

Dragi otroci, moje ime je MIŠMAŠ in pečem kruh v pekarni Mišmaš. Vsak dan ga napečem 
toliko, da ga lahko razvažam tudi v sosednje vasi. Pri peki mi vedno pomagajo pridne miši.  

Ampak danes sem zelo žalosten, saj so mi mačke, ki so iskale miši, razdejale mojo pekarno. 
Ponoči so prišle v pekarno in pojedle vse sestavine, ki jih potrebujem za peko kruha, poleg 
tega pa so mi umazale tudi tla v pekarni.  

Zato vas lepo prosim, da mi pomagate počistiti ta nered, ki so ga storile mačke (otroci očistijo 
tla v pekarni).  

2. del (glavni del) 

Prosim vas tudi, da poiščete sestavine za peko kruha, do teh sestavin pa vodijo zapletene poti.  

Pazite se mačk, ki zopet lahko pridejo do vas.  

3. del (zaključni del) 

Otroci, lepo vas prosim, ko boste končali z delom, prinesete sestavine v moje skladišče, kjer 
bodo varne pred mačkami. Na zbirnem mestu vas čaka zemljevid, ki vas bo pripeljal do 
skladišča (otroci po poti iz zemljevida odnesejo sestavine v skladišče).  

 

Hvala za vašo pomoč, 

vaš MIŠMAŠ 

 
 


