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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je analizirati znanje vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj 

koordinacije. 

 

V raziskavo je bilo zajetih 100 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev iz različnih vrtcev v 

Sloveniji, ki so izpolnili spletni vprašalnik, ki smo ga pripravili in objavili na odprtokodni 

aplikaciji, ki omogoča storitev spletnega anketiranja - 1ka. S pomočjo anketnega vprašalnika 

smo v prvem delu zbirali podatke o spolu, starosti, skupnem številu let v vzgoji in 

izobraževanju, regiji, številu prebranih strokovnih knjig s področja gibalnega razvoja ter 

številu obiskov stalnega strokovnega izobraževanja s področja gibanja v zadnjih petih letih, 

v drugem delu anketnega vprašalnika pa so anketirali izkazovali znanje o koordinaciji, in 

sicer v zvezi z definiranjem koordinacije, prepoznavanjem, oziroma naštevanjem 

pripomočkov za razvoj koordinacije ter kako izkoristiti prostor za pripravo poligona za 

razvoj koordinacije. 

 

Ugotovili smo, da zna koordinacijo definirati več kot 90 odstotkov anketiranih vzgojiteljic 

oziroma vzgojiteljev, da zna skoraj 90 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev našteti vsaj tri pripomočke za razvoj koordinacije ter da zna 90 odstotkov 

anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev izrabiti celoten prostor za postavitev poligona 

za razvoj koordinacije. Z uporabo Pearsonovega testa korelacije pa smo na koncu ugotovili 

tudi, da ne obstaja povezava med doseganjem boljših rezultatov v znanju telesno - gibalne 

koordinacije in pogostostjo strokovnih izobraževanj na tem področju. 

 

Raziskava je tako pokazala, da znajo vzgojiteljice oziroma vzgojitelji ustrezno definirati 

pojem koordinacije, našteti več pripomočkov za razvoj koordinacije, ki jih znajo tudi 



 

 

 

ustrezno uporabiti pri postavitvi poligona za razvoj koordinacije v celotnem prostoru, ter da 

pogostost izobraževanj na tem področju ne vpliva na znanje vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev 

o telesno-gibalni koordinaciji. 

 

Ključne besede: gibanje, otrok, razvoj, gibalne sposobnosti, koordinacija, motorika  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to analyze the preschool teachers’ knowledge about gadgets for 

coordination development. 

 

The survey included 100 preschool teachers from different kindergartens in Slovenia, who 

completed the online questionnaire, which was prepared and published on an open source 

application that enables the online survey service - 1ka. Using the questionnaire, we 

collected data on sex, age, total number of years in education, the region, the number of 

books read in the field of motion development and the number of visits to permanent 

professional education in the field of movement in the last five years, and in the second part 

the survey questionnaire preschool teachers showed the knowledge of coordination, in terms 

of defining coordination, identifying or listing the tools for the development of coordination, 

and how to use the space for the preparation of a polygon for the development of 

coordination. 

 

We found that more than 90 percent of the surveyed preschool teachers can define 

coordination, that almost 90 percent of the surveyed preschool teachers can list at least three 

gadgets for coordination development, and that 90 percent of the surveyed preschool 

teachers can use the entire space for placement of the polygon for the development of 

coordination. Using Pearson's correlation test, we finally found that there is no link between 

achieving better results in the knowledge of physical - motor coordination and the frequency 

of professional education in this field. 

 

The research thus showed that preschool teachers can adequately define the concept of 

coordination, list several gadgets for coordination development that they can also use 

properly in setting up a polygon for the development of coordination throughout the space, 



 

 

 

and that the frequency of training in this field does not affect the knowledge of preschool 

teachers about physical-motor coordination. 

 

Keywords: movement, children, development, motor skills, coordination, motorics  
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1 UVOD 

 

Gibanje otrok in malčkov, predvsem v predšolskem obdobju je zelo pomembno. Gibalni 

razvoj od rojstva do konca predšolskega obdobja skozi različne razvojne faze in stopnje 

navadno poteka izredno hitro. Gibanje pomembno vpliva tudi na usklajeno delovanje 

možganov, živcev in mišic in predstavlja eno najpomembnejših področij v otrokovem 

razvoju. Usklajeno delovanje možganov, živcev in mišic pa se kaže kot koordinacija. 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju smo poskusili definirati 

razvojna obdobja, kot jih opredeljujejo različni strokovnjaki na tem področju. V drugem 

poglavju bomo opredelili pomen gibanja, predvsem v predšolskem obdobju, v tretjem opisali 

oblike in pomen koordinacije na otrokov razvoj. V četrtem poglavju smo našteli dejavnosti 

za razvijanje gibalnih sposobnosti, vključno z oblikami gibalnih pripomočkov. V petem 

poglavju smo opredelili raziskovalni načrt in hipoteze, ki smo jih s pomočjo statističnih 

analiz opisali in preučili v šestem poglavju diplomskega dela. 

 

V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, koliko odstotkov vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic 

ne zna definirati koordinacije, koliko odstotkov vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic zna našteti 

vsaj tri pripomočke za razvoj koordinacije, koliko odstotkov vzgojiteljev oziroma 

vzgojiteljic ne izkoristi celotnega prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacije in 

ali se vzgojitelji oziroma vzgojiteljice, ki se pogosteje strkovno izobražujejo dosegajo boljše 

rezultate v znanju telesno - gibalne koordinacije, kot tisti, ki se redkeje. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 RAZVOJNA OBDOBJA 

Na podlagi skupnih značilnosti posameznika lahko razvoj delimo na osem razvojnih obdobij. 

Vsa obdobja imajo zaradi individualnih razlik znotraj posameznih obdobij specifične 

značilnosti (npr. stopnja izraženosti posamezne značilnosti, tempo razvoja). Od spočetja do 

rojstva tako poteka prednatalno obdobje, od rojstva do treh let obdobje dojenčka in malčka, 

od treh do šestih let zgodnje otroštvo, od šestega leta do začetka pubertete srednje in pozno 

otroštvo, med začetkom pubertete in 22.-24. letom mladostništvo, med 22.-24. in 40.-45. 

letom zgodnja odraslost, med 40.-45. in 65. letom srednja odraslost in od 65. leta do smrti 

pozna odraslost (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

 

Gallahue (2017) pa nadalje gibalni razvoj razdeli na razvojne stopnje, ki se pojavljajo v 

različnih starostnih obdobjih. Razvojne faze in stopnje si po njegovem mnenju sledijo v 

naslednjem zaporedju: 

- od prednatalnega obdobja do četrtega meseca starosti oziroma od četrtega meseca 

starosti do prvega leta starosti, ko je otrok v refleksno gibalni fazi motoričnega 

razvoja, poteka stopnja zbiranja oziroma procesiranja informacij; 

- od rojstva do prvega leta starosti oziroma od prvega do drugega leta starosti, ko je 

otrok v rudimentalno gibalni fazi motoričnega razvoja, poteka stopnja inhibicije 

refleksov oziroma prekontrolna stopnja; 

- od drugega do tretjega leta starosti oziroma od četrtega do petega leta starosti 

oziroma od šestega do sedmega leta starosti, ko je otrok v temeljni gibalni fazi 

motoričnega razvoja, potekajo začetna stopnja oziroma specifična stopnja oziroma 

zrela stopnja motoričnega razvoja;  

- od sedmega do desetega leta starosti oziroma od enajstega do trinajstega leta starosti 

oziroma od štirinajstega leta starosti dalje pa je otrok v specializirani gibalni fazi 

motoričnega razvoja, v kateri potekajo splošna stopnja oziroma specifična stopnja 

oziroma specializirana stopnja motoričnega razvoja. 

 

Tako Ivić, Novak, Atanavcković in Aškovič (2002) trdijo, da lahko otrok v starosti od 13-

18 mesecev že samostojno hodi in teče okoli ter z nogo potiska žogo, v starosti od 19-24 

mesecev pa tudi že brcne žogo brez izgube ravnotežja. V tretjem letu starosti lahko malček 

že meče predmete v želeno smer ter se spušča po stopnicah brez držanja za oporo in sonožno 
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poskakuje kot zajček. V četrtem letu lahko otrok že koraka v ritmu glasbe in hodi po ravni 

črti ter preskoči oviro, visoko 20 centimetrov, v petem letu starosti pa že v teku menjuje 

smeri, poskakuje na eni nogi in stoji na prstih. V zadnjem letu predšolske vzgoje, šestem, pa 

lahko že stoji na eni nogi brez opore 40 sekund, vozi kolo, sonožno preskakuje kolebnico, 

skoči z višine 40 centimetrov, visi z obema rokama v vesi 20 sekund z droga, lovi žogo z 

eno roko, v skoku žogo ujame, igra badminton, se sam oblači in zaveže vezalke s pentljo. 

 

Gibanje predstavlja osnovo za celoten nadaljnji razvoj človeka. Poznavanje razvoja 

motorike predstavlja tudi osnovo za prepoznavanje težav v otrokovem razvoju. Vloga 

gibalnenga razvoja pri posameznikovem celostnem razvoju je zato zelo pomembna in 

predstavlja sestavni del človeškega razvoja. Gibalni razvoj je proces, v katerem otrok 

pridobiva gibalne spretnosti in vzorce ter razvija gibalne sposobnosti. Moten gibalni razvoj 

lahko bistveno pripomore k motnjam tudi na drugih področjih razvoja in pri razvoju psihične 

strukture (Rožič, Ožek, 2010). 

 

2.2 POMEN GIBANJA 

Strokovnjaki so enotni, da je gibanje otrok v prvih letih življenja izredno pomembno. 

Gibanje, ki je zapisano v naše možgane, predstavlja primarno potrebo otroka. Za gibanje je 

potrebno usklajeno delovanje možganov, živcev in mišic, pri čemer z razvojem možganskih 

centrov prihaja do nadzora gibanja in do koordinacije različnih mišičnih struktur. Ker 

gibanje predstavlja eno najpomembnejših področij v otrokovem razvoju, se otrok z uspešno 

zadovoljitvijo te potrebe razvija v celovito osebnost in je vesel in zadovoljen (Osojnik, 

2015). 

 

Gibalni razvoj je v prvih treh letih življenja najhitrejši, nato pa je njegova intenzivnost 

nekoliko zmanjšana, vendar pa še vedno intenzivna do adolescence, ko se njegova 

intenzivnost nekoliko upočasni, vendar poteka tudi v odraslem obdobju. Otrok skozi čas 

razvija gibalne sposobnosti in s tem pridobiva temelje za poznejše zahtevnejše gibalne 

vzorce, pri tem pa je njegov razvoj celosten in poteka hkrati na več področjih (Šimunič, 

Volmut in Pišot, 2010). 

Ker otrok svet v najzgodnejšem obdobju zaznava preko gibanja, na ta način tudi spoznava 

zakonitosti in lastnosti posameznih elementov. Tako lahko na primer ugotovi, da je voda 

mokra, tekoča, se razlije ali pljuskne. Otrok pa lahko to spozna le preko tega, da se z vodo 



Rebernik, P. (2019). Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

4 

igra, po njej skače, teka, se potaplja. Tega pa nikakor ne more spoznati ne z gledanjem oddaj 

po televiziji ali igranjem računalniških iger (Brodej in Pečovnik, 2017) Zaradi tega mora biti 

gibanje v prvih letih življenja organizirano v obliki igre, ki je za otroke izjemno zanimiva in 

se ji z veseljem pridružijo (Dvojmoč, 2015). 

 

Videmšek in Jovan (2002) opredeljujeta šest pojavnih oblik gibalnih sposobnosti, ko je 

gibalni prostor že diferenciran. V predšolskem obdobju gibalni prostor še ni popolnima 

diferenciran, in sicer ga opredeljujejo moč, koordinacija in ravnotežje. Hitrost in preciznost 

pa se kažeta v koordinaciji. 

1. moč – otroci morajo imeti razvite moči, ki ustrezajo njihovi razvojni stopnji, v 

nasprotnem primeru niso sposobni premagovati naporov, zaradi česar lahko nastopi 

prehitra utrujenost, takšni otroci pa tudi ne uživajo pri gibalnih dejavnostih, zaradi 

česar so pri igri bolj ali manj pasivni; 

2. hitrost – načini razvijanja hitrosti so različni in dokaj enostavni, hitrost pa je v 

največji meri odvisna od dednih lastnosti. Hitrost lahko razvijamo z ritmičnimi 

poskoki, teki po strmini ali štafetnimi teki; 

3. gibljivost – za izvajanje večine gibalnih dejavnosti potrebujemo optimalno 

gibljivost. Normalno razviti predšolski otroci so zelo gibljivi, po sedmem letu starosti 

pa začne ta sposobnost brez redne vaje upadati; 

4. koordinacija – v največji meri izkušnje na področju koordinacije otroci pridobivajo 

do šestega leta starosti. Da se lahko koordinacija gibanja preko drugih gibalnih 

sposobnosti, s katerimi je povezana, izrazi na višji ravni, morajo biti le-te ustrezno 

razvite. Otrok za ustrezen razvoj koordinacije potrebuje veliko motivacije in 

primernih gibalnih nalog za razvoj, saj je ob pomanjkanju ustrezno razvitih 

koordinacijskih sposobnosti lahko nespreten, negotov in težko pridobiva nove 

gibalne izkušnje; 

5. ravnotežje – predšolski otroci imajo ponavadi slabo razvito sposobnost ravnotežja, 

ki predstavlja sposobnost ohranjanja določenega položaja in hitrega oblikovanja 

kompenzacijskih gibov, zaradi česar je potrebno te sposobnosti s primernimi 

nalogami razvijati že zgodaj; 

 

6. natančnost – tudi te gibalne sposobnosti predšolski otroci še nimajo dobro razvite. 

Ponavadi imajo težave z določanjem cilja, smeri, oddaljenosti, velikosti ali določitvi 
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tehnike, s katero bodo metali na cilj. Za uspešen razvoj natančnosti je izredno 

pomembno, da se otrokom ponudi naloge, pri katerih so uspešni, saj lahko v 

nasprotnem primeru motivacija hitro pade; 

7. vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost – z razvojem vzdržljivosti, ki predstavlja 

sposobnost izvajanja gibalnih nalog dlje časa, se zmanjšuje stanje utrujenosti. Zaradi 

tega je pomembno, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj 3-krat na teden 

oziroma celo vsak dan. Otroci s kontinuiranimi dejavnostmi za razvoj vzdržljivosti 

pridobivajo funkcionalne mehanizme, izboljšajo koordinacijo in s tem odpornost 

organizma, saj je dobro razvita vzdržljivost prvi pogoj za zdravje. 

 

Podobno, torej, da je v splošnem za človeka značilno, da njegovo gibalno učinkovitost 

omejuje šest gibalnih oziroma motoričnih sposobnosti in funkcionalna sposobnost, 

ugotavljata tudi Pišot in Planinšec (2005). Ugotavljata, da moč, hitrost, koordinacija, 

gibljivost, ravnotežje, natančnost in vzdržljivost predstavljajo sposobnosti, ki določajo 

učinkovitost posameznika pri realizaciji različnih gibalnih nalog, ob določenem prispevku 

ostalih dimenzij (na primer socialnih, čustvenih oziroma spoznavnih). Ta prispevek, 

predvsem spoznavne oziroma kognitivne aktivnosti in emocionalni prostor je pri otroku 

veliko večji kot pri odraslem človeku. Pri uresničevanju gibalnih nalog pa imata vsekakor 

ključni pomen med gibalnimi sposobnostmi koordinacija in ravnotežje. Predvsem ravnotežje 

predstavlja filter, ki omogoča ali onemogoča oziroma otežuje realizacijo večine gibalnih 

nalog.  

  

Pri tem pa je razvoj gibalnih sposobnosti odvisen tako od dednostnih dejavnikov kot tudi od 

okolja in otrokove lastne aktivnosti. Dednostne dejavnike tako predstavljajo prirojene 

biološke osnove, ki so temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. Tudi okolje, v 

katerem otrok odrašča, pomembno vpliva na njegov razvoj. Tako lahko le vsebinsko bogato, 

raznoliko in dovolj stimulativno okolje zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da otrok 

vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v okolju, pri čemer pa je od otrokove lastne 

aktivnosti, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno delovanje, odvisno, ali bo otrok v 

odnosu do okolja pasiven ali aktiven (Pišot in Planinšec, 2005). 

Gibalni razvoj pa je povezan tudi z duševnim razvojem. Lažje vključevanje v okolje, 

pridobivanje prijateljev in lažjo komunikacijo z njimi praviloma dosegajo otroci, ki se 

gibalno hitreje razvijajo, vse to in še več pa je osnova za njihov nadaljnji duševni razvoj. Če 
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se otrok hitreje gibalno razvija, prej usvoji in spozna svoje telo, je bolj samozavesten in bolj 

zaupa vase. Z boljšim obvladovanjem sveta okoli sebe pa razvije tudi čut za raziskovanje 

okolice, se zaradi večje radovednosti dokoplje do velikega števila informacij, kar ima za 

posledico razvoj prvih oblik intelektualnih sposobnosti, kar pozitivno vpliva na njegov 

duševni razvoj (Videmšek in Jovan, 2002). 

2.2.1 GIBANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Ugotovimo lahko torej, da se otrok rodi z določeno dovzetnostjo oziroma sprejemljivostjo, 

ki mu je prirojena v okolju oziroma mu je vsaj v njegovem zgodnjem razvojnem obdobju že 

vnaprej določena. Vendar pa je od otrokove lastne aktivnosti in okolja, ki nanj vpliva, 

odvisno, v kolikšni meri se bodo njegove dispozicije v bodoče razvile. Zato lahko trdimo, 

da so prve vzpodbude, ki jih je otrok deležen, za njegov nadaljnji razvoj izjemno pomembne 

(Pišot in Planinšec, 2005). 

 

V predšolskem obdobju je torej gibalna dejavnost ključnega pomena za otrokov gibalni in 

funkcionalni razvoj, saj vpliva tudi na njegove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti 

in lastnosti. Če otrokova potreba po gibanju ni zadovoljena, lahko to vodi do nemirnosti, 

nespečnosti in neprimernega vedenja ali celo agresivnosti, saj le z različnimi dejavnostmi 

otrok ohranja in krepi zdravje, razvija svojo igro in postaja bolj samozavesten (Videmšek, 

Tomazini in Grojzdek, 2007). 

 

Tudi S. Frfolja (2015) poudarja, da je ena temeljnih sposobnosti, ki otroku najprej omogoča 

preživetje, nato pa vpliva na socialne, spoznavne in čustvene lasntosti, prav gibanje. 

2.2.2  GIBALNI RAZVOJ OTROKA 

M. Videmšek idr. (2007) po vrstnem redu pojavljanja gibalnih spretnosti in starostnih 

okvirjev opisujejo tudi gibalni razvoj otroka v predšolskem obdobju.  

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

intenzivnost oziroma hitrost doseganja stopenj pa je različna (Cemič 1993, v Cemič in 

Gregorc, 2016). 

Tako usvojitev določenih spretnosti delijo na naslednje oblike gibanja, ki jih tudi časovno 

opredeljujejo: 

1. HOJA IN TEK – večina otrok prične s pomočjo hoditi od osmega do dvanajstega 

meseca starosti, samostojno pa od devetega do trinajstega meseca starosti. Pri tem 

večina otrok od dvanajstega do osemnajstega meseca starosti naredi tudi nekaj 



Rebernik, P. (2019). Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

7 

korakov vzvratne, nato tudi bočne hoje. Do konca drugega leta starosti pa večina 

otrok tudi dokaj usklajeno teče in skoči s tal z obema nogama. 

2. HOJA PO STOPNICAH – s pomočjo lahko večina otrok hodi po stopnicah najprej 

navzgor in nato tudi navzdol od dvanajstega do osemnajstega meseca starosti. Z 

razvojem pa otroci postopoma usvojijo tudi samostojno hojo po stopnicah, pri čemer 

najprej postavljajo obe nogi na vsako stopnico, kasneje pa pri hoji po stopnicah 

izmenjujejo nogi. 

3. SKOKI, POSKOKI – na začetku so otrokovi skoki zelo podobni daljšim korakom, 

po drugem letu starosti pa razdalja in višina, ki ju lahko otrok preskoči, naraščata. Po 

drugem letu starosti že tudi sonožni poskoki otroku ne povzročajo več težav. 

4. LAZENJE, PLAZENJE – po šestem mesecu starosti lazenje in plezanje 

predstavljata prvi samostojni gibanji otroka, s katerima se premika v želeni smeri. Po 

dopolnjenem tretjem letu starosti pa se otrok plazi po trebuhu, hrbtu in boku oziroma 

lazi po kolenih in rokah oziroma po vseh štirih premaguje različne ovire.  

5. PLEZANJE – kot posebna vrsta gibanja se plezanje pojavi že zelo zgodaj. Pri tem 

je plezanje triletnika še nezanesljivo, predvsem ima težave pri spustu, od četrtega 

leta dalje pa ponavadi te težave izginejo.  

6. METANJE, LOVLJENJE, ZADEVANJE – dveletni malčki predmete mečejo 

stoje z nenatančnimi gibi, z obrazom pa so obrnjeni v smer metanja. Smer metanja 

je še nenatančna, predmet, ki pogosto leti visoko nad njegovo glavo, pa ponavadi 

pade na tla blizu njegovih nog. Tudi triletni otrok je pri dejavnostih z žogo še vedno 

precej neuspešen, štiriletni otrok pa že precej napreduje tudi pri izvajanju osnovnih 

dejavnosti z žogo. Pri lovljenju je skoraj vedno uspešen, na razdalji do treh metrov 

pa pogosto tudi zadane različne cilje, mnogo dlje pa meče tudi različne predmete.  

7. DVIGOVANJE, NOŠENJE, VLEČENJE, POTISKANJE - te vrste gibanja so 

zaradi krepilnega učinka za otroka zelo koristna. Vendar pa je potrebno biti pri tem 

pozoren, da teža predmeta, ki ga otrok nosi, ni prevelika. Z njimi s pomočjo 

organizacije otroka tudi navajamo na pomoč pri pripravljanju in pospravljanju 

različnih igral in pripomočkov.  

8. VESE – po tretjem letu starosti otrok že preizkuša svojo moč rok v vesi na nizki veji 

ali različnih igralih, po četrtem letu že koleba z držanjem v nadprijemu in koleba tudi 

v mešani vesi, po petem letu starosti pa se spretnejši poskušajo tudi že s 

podprijemom. 
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9. DROBNI GIBI (FINA MOTORIKA) – seganje po predmetih, ki ga lahko opazimo 

že pri novorojenčkih, postane uspešno približno v četrtem mesecu starosti. Večina 

dojenčkov sega po obroču, ki visi nad njimi in ga v starosti od treh do štirih mesecev 

tudi že prime. Pri štirih ali petih mesecih se otroci kocke, ki jo imajo pred sabo tudi 

dotaknejo, pri petih do sedmih mesecih pa jo večina dojenčkov že spretno in 

usklajeno pobere, ne da bi vmes padla iz rok. Po drugem letu začne otrok graditi stolp 

iz do osmih kock, v tretjem letu starosti pa si lahko že tudi natoči pijačo v skodelico 

in za nabadanje hrane prične uporabljati vilice, v petem letu starosti pa tudi že nož 

za mazanje hrane na kruh.  

Otrok se v drugem ali tretjem letu starosti prične samostojno oblačiti, pri čemer je v 

predhodnih fazah veliko spretnejši pri slačenju kot pri oblačenju svojih oblačil. Tudi 

v drugem ali tretjem letu starosti pa si oblačila še vedno pogosto obleče narobe. 

Triletni otrok tudi že zna odpeti gumbe, vendar še ne zna zavezati vezalk na čevljih 

ali zapeti zadrge ali gumbov. Od četrtega do šestega leta nato otrok postaja vedno 

bolj spreten pri oblačenju in zapenjanju gumbov ter zavezovanju vezalk. 

10. ROČNOST – medtem ko že dojenčki v prvem letu starosti po različnih predmetih 

pogosteje segajo z eno roko kot drugo, pa se prevlada uporabe ene roke ponavadi 

pojavi od tretjega do četrtega leta starosti. Ob vstopu v šolo je namreč izmenična 

uporaba rok za pisanje ali risanje zelo redka. Pri uporabi desne ali leve roke pri 

različnih dejavnostih, na primer metanju z žogo, pa so otroci in kasneje tudi odrasli, 

pogosto nedosledni, pri čemer je prevlada leve roke nad desno pogostejša pri dečkih.  

Vzporedno z razvojem ročnosti pa se razvija tudi prevlada uporabe leve ali desne 

noge (na primer pri brcanju žoge), ušesa (na primer pri pogovarjanju po telefonu) in 

očesa (na primer pri gledanju televizije skozi odprtino). Pri večini otrok se kaže 

prevlada uporabe desnega dela telesa. 

11. SPRETNOSTI NA TLEH (AKROBATIKA) – enoletni otroci izvajajo naravno 

oziroma elementarno gibanje, torej valjanje preko vzdolžne osi. V kompleksnejše 

gibalne strukture (na primer stojo na lopaticah, valjanje preko prečne osi, preval 

nazaj in naprej, premet v stran, lastovka, stoja na roki) pa lahko samostojno ali z 

delno pomočjo odrasle osebe izvajajo petletni otroci, šestletni otrok pa je pri 

izvajanju teh nalog že zelo spreten in uren. Otrok se s pomočjo akrobatike uči 

obvladati svoje telo v prostoru, razvija predvsem koordinacijo gibanja vsega telesa, 

ravnotežje, moč in gibljivost. 
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12. ELEMENTARNE IGRE – gre predvsem za skupinske igre, pri katerih se otrok 

premika z naravnimi oblikami gibanja, kot so na primer hoja, tek, lazenje, plazenje, 

skoki ali poskoki. Pri tem se lahko triletni otrok vključuje v preproste, skupinske igre, 

ki ne vključujejo veliko pravil, od petega leta starosti, ko se poveča koncentracija in 

si natančneje zapolni več stvari, pa otrok v skupinski igri že želi prevzeti samostojno 

vlogo, vlogo koordinatorja in opazovalca. 

13. ŠPORTNE ZVRSTI – v šestem letu starosti veliko otrok že samostojno plava, 

smuča, se vozi s kolesom ali skirojem. Otroke je potrebno vzpodbujati, da ob igri 

preizkušajo raznovrstne športne pripomočke na izviren oziroma lasten način, saj je 

ustvarjalna igra zagotovo tista, ki je najpomembnejša v vsem predšolskem obdobju. 

Kotalkanje (rolanje) ali drsanje – s temi aktivnostmi otrok ponavadi prične okoli 

petega leta starosti, ko se lahko tudi že vključi v tečaje za te vrste dejavnosti. 

Kolesarjenje – na otroških vozilih brez pedal se lahko otrok premika že zelo zgodaj, 

s kolesom s pomožnimi kolesi se začne voziti od tretjega leta dalje, od petega leta 

starosti pa obvladuje tudi spretnostno vožnjo na malem kolesu. 

Sankanje – po dopolnitvi tretjega leta starosti je otrok sposoben potiskati in sam vleči 

sani na vzpetino in se ob navzočnosti staršev spuščati navzdol. Po četrtem letu pa 

otroci že veliko samostojneje in brez strahu obvladajo sankanje, po petem letu 

starosti pa na saneh uprizarjajo že prave akrobacije. 

Smučanje – že pri dveh letih lahko otrok napravi prve korake na smučeh, po tretjem 

letu starosti pa se je že sposoben spustiti po blagi strmini ter pri štirih letih izpeljati 

tudi preproste zavoje. Štiri do petletnega otroka pa lahko tudi že vključimo v 

smučarski tečaj, kjer znanje pridobiva skozi različne igre. 

Igre v vodi, plavanje – kopajo, čofotajo, se igrajo ali hodijo v vodi, torej se v vodi 

gibajo, lahko že otroci od rojstva. Po dopolnjenem četrtem letu starosti pa se lahko 

otrok v vodi do pasu že sproščeno giba tako, da teka, se potaplja, skače v vodo in 

podobno. Takrat lahko otroka tudi že vpišemo v plavalne tečaje, kjer se skozi igro 

naučijo plavati (Videmšek idr., 2007). 

 

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

ni pa tudi od nje odvisen, zato so starostni mejniki oziroma ločnice približne. 
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Tudi Kosec in Mramor (1991) navajata, da osnovno motoriko sestavljajo hoja, tek, 

skakljanje, skakanje, plazenje, plezanje, metanje, ujemanje, lovljenje, zadevanje, 

vzdigovanje, nošenje, vlečenje, potiskanje in visenje, ki se ji kmalu pridružijo še druge 

motorične sposobnosti v obliki motorike športnih zvrsti. 

2.2.3  POMEN GIBANJA V VRTCU IN DOMA 

Eno temeljnih nalog vrtca zagotovo predstavlja omogočanje vsakodnevnih gibalnih 

dejavnosti otrok in njihova spodbuda k različnim dejavnostim v prostoru in na prostem, s 

čimer predšolski otroci spoznavajo in razvijajo gibalne in druge sposobnosti in lastnosti. Pri 

tem pa je izredno pomembno, da se otrokom vsakodnevno omogoči in se jih spodbuja k 

spoznavanju in razvijanju gibalnih in drugih sposobnosti in lastnosti tako v vrtcu kot doma 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Izredno pomembno je, da se v vrtcih nudijo ugodne razmere, v katerih lahko otroci 

uresničujejo svoje temeljne pravice, ki izhajajo iz njihovih potreb, potrebi po gibanju in igri 

pa sta nedvomno otroki temeljni potrebi. Za gibalni razvoj otroka pa je pomemben tudi vpliv 

družinskega življenja. Starši bi morali stremeti k temu, da se s svojim otrokom pogosteje 

igrajo in ga spodbujajo v njegovih gibalnih dejavnostih. Spodbudno družinsko okolje pa 

pozitivno vpliva tudi na oblikovanje otrokove osebnosti in njegovih vrednot, saj otrok 

prevzema navade, stališča in vrednote staršev, zaradi česar je ukvarjanje z gibalnimi 

dejavnostmi znotraj družine zelo pomembno za otrokovo nadaljnjo športno dejavnost in 

sprejemanje gibanja kot vrednote (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Tudi Bohinc (2002) se strinja, da ima gibalna aktivnost zelo pomembno vlogo pri razvoju 

predšolskega otroka. S pravilno vodenim in spremljanim procesom vadbe lahko namreč 

otroci pridobivajo pri mnogih življenjsko pomembnih stvareh, kot so socializacija, 

intelektualni in psihični razvoj, pravilen motorični razvoj, delovne navade in higiena. Ker z 

gibalno aktivnostjo krepimo in razvijamo telo v zdravem duhu in otroka navajamo na zdrav 

način življenja in pozitiven odnos do sveta, je pomembno, da tudi starši otroke motivirajo za 

vadbo v predšolskem obdobju ter se njim ukvarjajo in igrajo, pri čemer ni pomembno, koliko 

ur ali minut dnevno porabijo za otroka, temveč, na kakšen način ta čas z njim preživijo. 

 

Nadalje pa so Šturm, Petrović in Strel (1990) tudi utemeljili pomen gibanja v družini. Tako 

trdijo, da je zgodnji razvoj otroka odločilen za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te 
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podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih uporablja gibanje, torej s specifičnimi 

gibalnimi dejavnostmi. Pri tem je najučinkovitejši vpliv gibalnih spodbud do tretjega leta 

starosti, učinkovit je tudi med tretjim in šestim letom starosti, nato pa postopoma pada. 

Gibanje vpliva predvsem na gibalni razvoj otrok, pri čemer pa zaradi povezanosti fizične in 

duhovne narave človeka ne vpliva zgolj na njegov telesni, temveč tudi na njegov spoznavni, 

čustveni in socialni razvoj. Gibalne dejavnosti pa vplivajo tudi na mišljenje, čustvovanje in 

odnose v družini, pri tem pa je posebna vrednost gibalne vzgoje v družini v dejstvu, da 

gibanje podobno kot druge kulturne dejavnosti izhaja iz fenomena igre, ki predstavlja podstat 

človekove ustvarjalnosti ter njegovega duhovnega in kulturnega ravnovesja, s tem pa tudi 

element kakovosti življenja. Gibalne dejavnosti pa predvsem zaradi dejstva, da imajo otroci 

gibanje praviloma radi, ob pravilnem sodelovanju vseh družinskih članov predstavlja 

pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije, ki ji drugače mnogi sodobni, 

predvsem proizvodno potrošniški dejavniki, niso naklonjeni. 

 

Številne prednosti pa ima tudi (organizirana) gibalna vadba za najmlajše, v kateri so 

vključeni tudi starši. Tako lahko starši med vadbo otrokom zagotovijo izvajanje gibanj, ki 

so zahtevnejša ali potrebujejo večjo varnost, med skupno vadbo pa lahko starši v otrokom 

vzpostavijo tudi prisrčen stik. Gibalna urica, ki jo otroci preživijo s starši, je namreč prijetno 

in veselo doživetje, s katerim se poglablja čustvena povezanost med starši in otrokom. 

Udeležba na gibalni vadbi za najmlajše pa lahko pri starših tudi vzbudi zanimanje za 

poznavanje gibalnih sposobnosti svojih otrok, na podlagi katerega lahko začnejo starši 

zavestno spremljati gibalni razvoj svojega otroka (Videmšek, Stančevič in Permanšek, 

2014). 

2.2.4 POVEZOVANJE GIBANJA Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI 

Z gibanjem pa lahko povežemo tudi druge dejavnosti in na ta način še na kakovostnejši način 

pripomoremo k celovitemu razvoju otroka (Videmšek idr., 2007). 

 

Gibanje in umetnost 

Glede na to, da se otrok začne gibalno odzivati na glasbo že v prvem letu starosti, lahko 

rečemo, da sta glasba in gibanje za otroka nedeljiva celota. Glasba vpliva na skladno in 

ritmično izrazno gibanje, saj se z gibanjem lahko izraža tako glasbene vsebine kot tudi 

posamezne značilnosti zvoka, na primer hitrost, dinamiko in višino. Z igranjem na glasbila 
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pa se pri otrocih razvijajo tudi sposobnosti drobne motorike, kot so natančnost, skladnost in 

zanesljivost. 

 

Likovne dejavnosti 

Pozitivno povezavo lahko najdemo tudi med gibanjem in likovno umetnostjo, saj področje 

gibanja nudi obilico zanimivih motivov za likovno izražanje. Področje gibanja pa se z 

likovno dejavnostjo povezuje tudi v pripravi improviziranih pripomočkov za igro, 

oblikovanjem prostora, ki je neposredno povezano s cilji gibalnih dejavnosti ter na ta način 

z dojemanjem osnovnih prostorskih odnosov in razvojem sposobnosti za obvladovanje 

lastnega telesa v različnih prostorih.  

 

Gibanje in matematika 

Otrok lahko matematična znanja in izkušnje pridobiva tudi ob vsakodnevnih spontanih 

dejavnostih, ko na primer razdeli gibalne pripomočke po pravilu eden z enim ali ko skozi 

različne igre in dejavnosti spoznava števila in štetje, simbole in grafične prikaze, vzrok, 

posledico in verjetnost, simetrijo, geometrijska telesa in like, prostor in orientacijo, urejanje 

in razvrščanje ter merjenje (Videmšek idr., 2007). 
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2.3 KOORDINACIJA 

Koordinacijo bi lahko opredelili kot sposobnost skladnega in učinkovitega izvajanja 

prostorskih in časovnih elementov gibanja. Ker ima pri formaciji gibalnih programov in 

njihovi izvedbi pomembno vlogo senzorika oziroma sprejem informacij s čutili, je 

koordinacija bolj kot druge gibalne sposobnosti odvisna od delovanja osrednjega živčnega 

sistema. Koordinacije zahtevnih gibanj namreč ni mogoče izpeljati brez ustreznega 

sprejemanja in razločevanja časovnih in prostorskih parametrov gibanja ter dobrega 

kinetičnega (gibalnega) občutka. Pri tem se začnejo koordinacijske sposobnosti razvijati 

takoj po rojstvu, zaradi česar so prva leta življenja najpomembnejša pri razvoju koordinacije 

(Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2003). 

 

Pistotnik (2011) loči tudi različne osnovne oblike koordiniranega gibanja oziroma 

sposobnosti usmernega izoristka gibalnih potencialov za izvedbo kompleksnih gibanj. Te 

so: 

 pravilnost, 

 pravočasnost, 

 racionalnost, 

 izvirnost, 

 stabilnost. 

2.3.1 OBLIKE KOORDINACIJE 

Medtem ko Ušaj (2003) deli koordinacijo na sposobnost, hitrega opravljanja zapletenih in 

nenaučenih gibalnih nalog, sposobnost opravljanja ritmično gibalnih nalog, sposobnost 

pravočasne izvedbe gibalnih nalog, sposobnost reševanja gibalnih nalog z nedominantnimi 

okončinami, sposobnost usklajenega gibanja zgornjih in spodnjih udov, sposobnost hitrega 

spreminjanja smeri gibanja, sposobnost natančnega zadevanja ciljev ter sposobnost 

natančnega vodenja gibanja, pa Pistotnik (2011) nadalje opredeljuje pojavne oblike strukture 

koordinacije, ki se med seboj razlikujejo po načinu obdelave informacij iz osrednjega 

živčnega sistema, razlikujejo pa se predvsem po načinu obdelave informacij. Tako določa, 

da poznamo sposobnost realizacije celotnih programov gibanja (pri njej poteka simultana 

obdelava podatkov), sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij (pri njej poteka hibridna 

obdelava podatkov), sposobnost kinetičnega reševanja prostorskih problemov (pri njej se 

pojavlja sukcesivna obdelava podatkov), sposobnost timinga (pri njej se pojavlja še nekoliko 

bolj intenzivna sukcesivna obdelava podatkov) ter sposobnost koordinacije spodnjih 
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okončin (pri njej se pojavlja hibridna obdelava podatkov s poudarkom na sukcesivni 

obdelavi). Šesto obliko strukture koordinacije pa predstavlja topološka oblika. 

 

Bavčar in Lavrenčič (1995) pojasnjujeta, da se centri za motoriko in psihomotoriko nahajajo 

v zadnjem delu frontalnega dela možganov. Pri tem psihomotorične sposobnosti omogočajo 

koordinacijo vseh gibov telesa za izvajanje hoje, skakanja, poskakovanja, tekanja, 

koordinacije gibov rok in nog ob teh aktivnostih ter vzpostavitev ravnotežja. Posebnega 

pomena pa je vizulano motorična koordinacija, torej usmerjanje pogleda in spremljanje 

motoričnih aktivnosti s pogledom. Prav tako moramo motoriko prstov obravnavati ločeno 

od splošne motorike, ker je posebnega pomena za pisanje in se razvija vzporedno s potrebami 

po najfinejših gibih in tudi kasneje dozori.  

2.3.2 POMEN KOORDINACIJE 

Pišot in Planinšec (2005) navajata, so v zadnjih letih različna nova spoznanja privedla do 

drugačnih pogledov na otrokov motorični razvoj. Multidisciplinarni pristop, ki vključuje 

znanost o človekovem gibanju, nevrologijo, spoznavno psihologijo in teorijo dinamičnih 

sistemov je namreč omogočil nov pogled v procese, ki otroku zagotavaljajo nadzor nad 

gibanjem njegovega telesa. Tako lahko ugotovimo, da motorični razvoj (otroka) 

predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem vedenju, ki se 

kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti, torej koordinacije, moči, hitrosti, ravnotežja, 

gibljivosti, natančnosti in vzdržljivosti in gibalnih (lokomornih, manipulativnih in 

stabilnostnih) spretnosti. Motorični razvoj dojenčkov, malčkov in otrok je tudi tesno 

povezan s hitro rastjo možganov in ostalih področih centralnega živčnega sistema, saj ta hitra 

rast omogoča intenzivno živčno-mišično zorenje, ob tem pa so seveda pomembni tudi 

dejavniki okolja, ki ob sovplivanju z biološkimi procesi vplivajo na potek motoričnega 

razvoja.  

 

Zato lahko pri otrocih, ki imajo motnje v gibalnem razvoju, ki torej zaostajajo v razvoju na 

zaznavno gibalnem področju, so nemirni, boječi, zavrti, nerodni, se pogosto poškodujejo, 

imajo težave v oblikovanju lastne podobe ali pa se je ta že oblikovala nepravilno, so gibalno 

in storilnostno manj uspešni, so bolehni, a toliko zdravi, da so lahko vključeni v prešolsko 

vzgojo, imajo centralnomotorične motnje ter po končani medicinski terapiji potrebujejo take 

gibalne dejavnosti, ki jim pomagajo pri vključevanju v okolje, v katerem živijo ali so 

invalidni ali rekonvalescenti po prometnih nesrečah in potrebujejo poseben pristop in 
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razumevanje, opazimo neurejeno gibalno vedenje, saj v motoričnem razvoju navadno ne 

dosegajo nivoja razvitosti svojih vrstnikov (Kremžar, 1992). Pri takšnih otrocih se težave 

najpogosteje pojavljajo na podočjih percepcije (vidna, slučna), motorike (groba, fina), 

orientaciji (telo, prostor, list, čas), smeri (navzgor, navzdol, proti levi, proti desni), govoru 

(artikulacija, besedni zaklad, pojmi, razumevanje), spominu, pozornosti, koncentraciji ter 

motivaciji in vztrajnosti (Bavčar in Lavrenčič, 1995). Zaradi tega je pomembno, da tudi za 

takšne otroke razvijemo ustrezno gibalno okolje oziroma ustrezne programe športne vzgoje, 

da pri njih motorični problem ne preraste v psihosocialnega in se ne počutijo zapostavljene, 

odrinjene, zagrenjene, razočarane in boječe (Kremžar, 1992).  

 

Zaradi neustrezne gibalne razvitosti imajo lahko otroci z motnjami v gibalnem razvoju velike 

težave pri vzpostavljanju pokočne telesne drže, vključno z okroglim hrbtom, vdrtim hrbtom, 

okroglo vdrtim hrbtom, ploskim hrbtom, krivo hrbtenico in ploskim stopalom. Poleg tega se 

gibalna motenost kaže tudi v motnjah pri anatomsko fizioloških osnovah gibanja, 

psihomotoričnih sposobnostih glede na gibalno motenost, razvoju otrokovega gibanja in 

motorični motenosti (Kremžar, 1978). 

 

 

2.4 DEJAVNOSTI ZA RAZVIJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 

Ugotovili smo že, da je gibanje in razvijanje koordinacije, predvsem v predšolskem obdobju, 

izredno pomembno za otrokov razvoj. Zagotovo pa je potrebno v ta namen nuditi tudi 

ustrezne pripomočke oziroma pomagala, na katerih oziroma s pomočjo katerih lahko otroci 

te športne dejavnosti tudi izvajajo. 

 

Pomembno je torej, da imajo otroci vedno na voljo dovolj možnosti za vsakodnevno gibanje. 

Za ta namen je potrebno ustrezno urediti športne igralnice oziroma pripraviti športne 

pripomočke oziroma igrala.  

 

Ker se večina otrok s športno vzgojo prvič sreča v vrtcu, je pomembno, da imajo poleg 

ustreznih strokovnih programov na voljo tudi primeren izbor športnih pripomočkov in igral 

ter ustrezen prostor. Pri tem je pomembno, da so športni pripomočki in igrala kakovostni 

tako iz količinskega kot vsebinskega vidika. Vsebovati morajo elemente pripomočkov za 

športno vzgojo v predšolskem obdobju, vendar morajo še vedno imeti tudi lastnosti igrač 

(Videmšek in Jovan, 2002). 
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2.4.1 OBLIKE GIBALNIH PRIPOMOČKOV 

M. Videmšek idr. (2014) kot primerne športne pripomočke za izvajanje športne dejavnosti 

priporočajo: 

 univerzalne blazine za vadbo 

 polivalentne blazine različnih barv, oblik in velikosti z blazino za preval naprej 

 
Slika 1: Blazine različnih barv in oblik 

 
Vir: Blazine različnih barv in oblik (2019). 

 

 

 mehke odrivne deske 

 letvenike, deske različnih širin, žrd ali vrv 

 plezalne mreže, lestve in večnamenska plezala 

 otroške plezalne stene 
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Slika 2: Plezalna stena & tbm            

 

 Vir: Plezalna stena & tbm (2019). 

 

 tobogane (z varnostno ograjo) 

 prožne ponjave z ustrezno zaščito 

 mini koše 

 stojala, podstavke za stojala, palice, obroče in ovire 

 žoge (različnih velikosti, materialov, barv, oblik) 

 velike žoge 

 obroče (različnih velikosti in barv) 

 loparje za tenis/badminton 

 hokejske palice, palice za golf in žogice 

 tarče 

 padala 

 frizbije 

 balone 

 elastike 

 barvne rutice 

 kije 

 stožce 
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Slika 3: Stožci s prečno palico 

 

Vir: Stožci s prečno palico (2019). 

 

 ravnotežne plošče 

 nizke gredi 

 like iz mehke pene 

 ravnotežne deske 

 talne oznake 

 varnostna ogledala 

 vozičke za športne pripomočke 

 mehke valje 

 različne mehke igrače (živali, cofki) 

 pomagala: radio, glasbene zgoščenke, table. 

 

Pri tem nadalje Videmšek in Jovan (2002) pripomočke za športno vzgojo ločita tudi glede 

na otrokovo obdobje. Tako za otroke od prvega do tretjega leta starosti predlagata igralne 

površine (mere približno 4x4 metre), peskovnik s pokrovom oziroma pokrivalom, vkopan 

mini tobogan, igrala na vzmeteh, mini gugalnice, različna plezala oziroma kombinirana 

igrala za razvoj ravnotežja in koordinacije gibanja. Za otroke v starosti od treh do šestih let 

pa nadalje predlagata igralne površine z umetno maso (mere približno 10x8 metre), različne 

gugalnice, viseče vrvi, gredi, valje in lestve kot kombinirana igrala za razvoj ravnotežja in 

koordinacije gibanja, drogove za vese, prenosljive gole in koše ter terenu prilagojene 

tobogane. 
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Pri tem je pomembno, da se vzgojiteljica oziroma vzgojitelj ustrezno pripravi in vnaprej 

planira gibalno zaposlitev otrok. Vzgojiteljica oziroma vzgojitelj mora vnaprej strukturirati 

tematske sklope in vadbene enote in se na njih tematsko, lokacijsko, vsebinsko in 

organizacijsko-tehnično pripraviti (Rajtmajer, 1990).  

2.4.2 POVEZAVA ŠPORTNIH PRIPOMOČKOV Z NARAVNIMI OBLIKAMI 

GIBANJA 

 

Videmšek in Jovan (2002) povezujeta gibalne oziroma športne pripomočke z naravnimi 

oblikami gibanja:  

 pri hoji po ravnih in neravnih tleh ter različnih površinah, katere cilj je razvijanje 

koordinacije gibanja celega telesa, razvijanje ravnotežja in spoznavanje različnih načinov 

hoje, lahko uporabimo univerzalne ali polivalentne blazine, vrvi, plastične palice 

različnih debelin in dolžin, talne označbe oblike stopala in dlani, balone, žoge, lestve ali 

stožce; 

 pri razvoju korakanja in tekanja, s katerima želimo razviti koordinacijo celotnega telesa, 

predvsem nog, razvijanje vzdržljivosti in zavedanje prostora lahko uporabimo 

univerzalne ali polivalentne blazine, stožce, kije, obroče, polkrožne podstavke, vrvi ali 

plastične palice, žoge in balone; 

 ko želimo spodbuditi plezanje in lazenje, katerih cilj je sproščeno izvajanje gibanja, 

razvijanje koordinacije gibanja celega telesa in zavedanje prostora, lahko uporabimo 

univerzalne ali polivalentne blazine, obroče, stožce, kije, vrvi, plastične palice, obroče s 

stojali, blazine z različnimi odprtinami ali blazine z naklonom navzgor ali navzdol. Za 

plezanje pa lahko uporabimo še različne oblike in velikosti lestev, lestvenike iz plastike 

ali lesa, a-lestve, male plezalne stene ali lestve z vmesnimi prečkami iz vrvi v obliki 

krogov ali polkrogov; 

 za izvajanje skokov in poskokov lahko uporabimo vrvi različnih debelin in dolžin, obroče 

s stojali in palicami, obroče, elastike, univerzalne blazine, talne oznake v obliki stopal ali 

dlani, kroge, trikotnike, mehke stožce ali male prožne ponjave. S skoki in poskoki se 

razvija koordinacija gibanja celega telesa, ravnotežje, moč iztegovalk nog, krepi pa se 

tudi zavedanje prostora in načina, torej kje in kako se telo giblje; 

 pri dvigovanju in nošenju, s katerima spodbujamo sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja, koordinacijo gibanja celega telesa, ravnotežje in moč, pa si lahko pomagamo s 
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polivalentnimi ali univerzalnimi blazinami, težjimi žogami, z vodo ali drobnim peskom 

napolnjenimi steklenicami, stožci, kiji ali obroči.  

 

Pomen izvajanja naravnih oblik gibanja z različnimi gibalnimi pripomočki pa, predvsem v 

povezavi z dejavnostjo staršev, prepoznajo tudi M. Videmšek idr. (2014). Navajajo, da lahko 

na primer hojo izvajamo naprej, bočno ali vzvratno, v stoji, kleče ali čepe, prosto, z bremeni 

ali ob premagovanju ovir, ob vsiljenem ritmu in tempu, po talnih oznakah ali po zmanjšanih 

podpornih ploskvah. Otroci lahko tako hodijo po različnih površinah, po črti, po kolenih, 

preko ovir, z različnimi predmeti (na glavi ali v rokah), po klopi ali gredi ali s kotaljenjem 

žoge. Pri izvajanju teka si lahko pomagamo s kolebnico, obročem, blazinami ali palicami za 

tek čez ovire, z obročem ali žogo za tek v paru ali s kotaljenjem obroča. Plazenje ali lazenje 

najpogosteje izvajamo v leži trebušno naprej s pomočjo nog in rok ali samo rok, 

oponašanjem živali (na primer gosenice ali kače) ali kotaljenjem. Z žabo, vrabcem, 

hopasnjem, skoki na trampolinu, skoki iz obroča v obroč, preskakovanjem kolebnice ali 

različno obarvanih blazin med tekom ali preskoki palice ali vrvi pa preko skokov in 

poskokov razvijamo koordinacijo gibanja celega telesa. Mete, kjer se razvijata natančnost, 

koordinacija gibanja rok in nog ter pridobivanje občutka za igro z žogo, pa lahko izvajamo 

z aktivnostmi, kot so podiranje kegljev s kotaljenjem žoge, podajanjem žoge v parih ali 

skupinah, metanjem žoge v steno in njenim lovljenjem po odboju, zadevanje koša ali tarče 

na različnih razdaljah in površinah ali odbijanjem žoge od tal in lovljenje z obema rokama.  

2.4.3 IMPROVIZIRANI PRIPOMOČKI 

 

Namesto kupljenih pa lahko pri izvajanju športne dejavnosti v vrtcu občasno uporabimo tudi 

doma narejene pripomočke oziroma tiste, ki jih otroci naredijo sami (Videmšek idr., 2007). 

 

Ker lahko zanimive športne in druge pripomočke pripravimo tudi iz materialov, ki jih 

najdemo doma, sočasno pa s takšnim početjem otroke že zgodaj navadimo tudi na tako 

imenovano eko razmišljanje, predstavlja zbiranje embalaže in drugih odpadnih materialov 

pozitivno izkušnjo za otroke. Pri tem je za izdelovanje improviziranih športnih pripomočkov 

najprimernejša papirnata in kartonska, plastična ter oslojena embalaža, kot so na primer 

jogurtovi lončki, plastenke, škatlic različnih oblik in velikosti, velike kartonaste škatle, 

škatle od čevljev, piškotov, zdravil, čajev, kartonski ali plastični krožniki, papirnate vrečke, 

časopisni papir, kartonasti tulci papirnatih brisač, darilnega papirja in embalaža za mleko ali 
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sokove. Zagotovo pa moramo pri izdelovanju improviziranih pripomočkov upoštevati, da je 

pri njihovi izdelavi pogosto potrebna uporaba škarij ali celo noža, zaradi česar moramo biti 

izredno previdni, da se otroci ne poškodujejo. Pri delu pa uporabimo vse oblike in metode 

dela (Videmšek idr., 2007).  



Rebernik, P. (2019). Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta.  

22 

3 CILJI 

 

V skladu z namenom raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

 Analizirati znanje vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev glede definiranja koordinacije. 

 Analizirati znanje vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev v poznavanju pripomočk za 

razvoj koordinacije. 

 Analizirati znanje vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev v zmožnosti postavitve poligona 

za razvoj koordinacije. 

 Analizirati odvisnosti poznavanja telesno-gibalne koordinacije od pogostosti 

izobraževanj na tem področju.  
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4 HIPOTEZE 

V skladu cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: 20 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic ne zna definirati koordinacije; 

 H2: 80 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic zna našteti vsaj tri pripomočke za razvoj 

koordinacije; 

 H3: 80 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic ne izkoristi celotnega prostora za 

postavitev poligona za razvoj koordinacije; 

 H4: Vzgojitelji oziroma vzgojiteljice, ki se pogosteje strokovno izobražujejo, 

dosegajo boljše rezultate v znanju telesno - gibalne koordinacije, kot tisti, ki se 

redkeje. 
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5 METODE DELA 

5.1 METODA 

 

V diplomskem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. 

 

5.2 VZOREC 

Vzorec raziskave je slučajnostni. Vanj smo zajeli 100 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev iz 

različnih vrtcev v Sloveniji, ki so izpolnili spletni vprašalnik. Zaradi varovanja osebnih 

podatkov so ostali anonimni. 

 

5.3 SPREMENLJIVKE 

Za potrebe diplomskega dela smo skonstruirali anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh 

delov. V prvem delu smo zbirali spremenljivke demografskega tipa (spol, starost, skupno 

število let v vzgoji in izobraževanju, regijo, število prebranih strokovnih knjig s področja 

gibalnega razvoja v zadnjih petih letih, število obiskov stalnega strokovnega izobraževanja 

s področja gibanja v zadnjih petih letih), drugi del pa je vseboval štiri sklope za preverjanje 

znanja o koordinaciji (definicija koordinacije, prepoznavanje oziroma naštevanje 

pripomočkov za razvoj koordinacije, kje jih lahko kupimo in kako naj izkoristimo prostor za 

pripravo poligona za razvoj koordinacije). 

 

V uvodu ankete smo potencialnim anketirancem tudi pojasnili, da zaključujemo visokošolski 

študijski program 1. stopnje - predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani z 

diplomskim delom, v katerem želimo raziskati in analizirati znanje pedagoških delavcev v 

vrtcih o sami koordinaciji in pripomočkih za razvoj le-te.  

 

5.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga objavili na 

odprtokodni aplikaciji, ki omogoča storitev spletnega anketiranja - 1ka. Pripravljen anketni 

vprašalnik je anonimen in je uporabljen izključno za namen te raziskave. Anketni vprašalnik 

je razviden iz Priloge 1. 
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5.5 OBDELAVA PODATKOV 

Na podlagi pridobljenih podatkov iz omenjene ankete smo izvedli analizo statističnih 

podatkov, ki so relevantni za obravnavano področje diplomskega dela, in podatke ustrezno 

interpretirali. Podatke smo razvrstili v kategorije, ki jih bomo prikazali v obliki tabel oziroma 

grafov, in jih analitično obdelali, torej izračunali parametre, ki kažejo odvisnost oziroma 

povezanost med več spremenljivkami.  

 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for The Social 

Sciences) – 22.0 za Windows. Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun 

frekvence posameznih spremenljivk, za izračun opisne statistike bomo uporabili 

podprogram DESCRIPTIVES, za ugotavljanje povezav med skupinama spremenljivk pa 

bomo uporabili PEARSONOV KOEFICIENT KORELACIJE. Statistično značilnost 

hipotez smo preverjali na ravni 5 % tveganja (p ≤ 0,05).  
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Med anketiranimi vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji so prevladovale vzgojiteljice ženskega 

spola, in sicer je na spletno anketo odgovorilo 98% žensk in 2% moških. 

 

Tabela 1:  Spol anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev 

SPOL Število Odstotek 

Ženska 98 98% 

Moški 2 2% 

Skupaj 100 100% 

Vir: Lasten vir 

 

Iz podatkov o starosti anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev lahko ugotovimo, da so 

spletno anketo v največjem odstotku izpolnile vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, stari med 25 

do 35 let, sledijo pa jim vzgojiteljice oziroma vzgojitelji v starosti od 18 do 25 let, 26 

odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev je bilo starih med 35 do 45 let, 

najmanj (12 odstotkov) pa 45 let in več. Starost anketiranih vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic 

je razvidna iz Tabele 2. 

 

Tabela 2:  Starost anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev 

STAROST Število Odstotek 

Od 18 do 25 let. 28 28% 

Od 25 do 35 let. 36 36% 

Od 35 do 45 let. 26 26% 

45 let in več. 12 12% 

Skupaj 100 100 % 

Vir: Lasten vir 

 

Spletni vprašalnik so izpolnile vzgojiteljice oziroma vzgojitelji iz vseh regij Slovenije v 

odstotkih, ki so razvidni iz Tabele 3. 
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Tabela 3:  Regija, iz katere prihajajo anketirane vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji 

REGIJA Število Odstotek 

Osrednjeslovenska 46 46% 

Gorenjska 8 8% 

Goriška 6 6% 

Obalno-kraška 4 4% 

Primorsko-notranjska 2 2% 

Jugovzhodna Slovenija 

(Dolenjska) 

2 2% 

Posavska 6 6% 

Zasavska 2 2% 

Savinjska 10 10% 

Koroška 6 6% 

Podravska 4 4% 

Pomurska 4 4% 

Skupaj 100 100% 

Vir: Lasten vir 

 

6.1  INTERPRETACIJA IN ANALIZA REZULTATOV PO HIPOTEZAH 

 

6.1.1 HIPOTEZA 1: 20 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic ne zna definirati 

koordinacije. 

 

Pestotnik (2003) koordinacijo gibanja opredeljuje kot sposobnost, ki je odgovorna za 

učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih nalog, torej kot tisto gibalno 

sposobnost, ki je pri motoriki živih bitij najbolj značilna za človeško vrsto. Pri tem kot 

osnovne značilnosti koordiniranega gibanja navaja pravilnost, pravočasnost, racionalnost, 

izvirnost in stabilnost, majvečćja izraznost koordinacije pa je v veliki meri odvisna od 

dobrega delovanja centralnega živčnega sistema. 

 

Na podlagi ugotovljenih podatkov lahko ugotovimo, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji 

sicer različno opredeljujejo pojem koordinacije. Večina koordinacijo opredeljuje kot 

zmožnost upravljanja rok in nog za določene gibe, npr. hojo, prijeme in podobno, 

obvladovanje gibanja lastnega telesa oziroma usklajeno gibanje vseh delov telesa glede na 

prostor oziroma motorično usklajevanje delov telesa, torej kot gibalne oziroma motorične 
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sposobnosti. Drugi koordinacijo opredeljujejo kot izvajanje sestavnih delov oziroma 

zmožnost uspešnega opravljanja več telesnih funkcij naenkrat. Nekateri pa koordinacijo 

opredeljujejo kot mešanico med ravnotežjem in orientacijo v prostoru. 

 

Z analizo pridobljenih podatkov smo poskusili odgovoriti na vprašanje oziroma potrditi ali 

ovreči hipotezo, da 20 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ne zna definirati koordinacije. Na 

podlagi opravljene analize bomo tako lahko zaključili, ali znajo vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji ustrezno definirati koordinacijo, kot jo opredeljuje literatura oziroma praksa na 

tem področju. 

 

Tabela 4:  Definiranje koordinacije 

 Definiranje koordinacije Skupaj 

Ustrezno Neustrezno 

Število vzgojiteljev 96 4 100 

Odstotek 96,00% 4,00% 100% 

Vir: Lasten vir 

 

Graf 1:  Definiranje koordinacije 

 

Vir: Lasten vir 

 

Na podlagi analize ugotovimo, da je 96,00 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev ustrezno definiralo koordinacijo, 4 odstotki anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev pa pojma koordinacije ni znalo ustrezno definirati. Na podlagi analize prejetih 

96

4

Definiranje koordinacije

Ustrezno Neustrezno
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podatkov lahko torej z gotovostjo zavrnemo našo ničelno hipotezo, da 20 % vzgojiteljev 

oziroma vzgojiteljic ne zna definirati koordinacije. 

 

6.1.2 HIPOTEZA 2: 80 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic zna našteti vsaj tri 

pripomočke za razvoj koordinacije. 

 

Podatki izpolnjenih spletnih anket kažejo, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji v pretežni meri 

navajajo enake oziroma podobne pripomočke za razvoj koordinacije. Kot pripomočke tako 

štejejo žoge, obroče, kolebnice, lestve, radio (ples), obroče, klopi, stožce, poganjalce, 

plezalne stene, elastike, tunele, ovire, različne blazine, vrvi, pisala, gozdne površine, palice, 

razgibano igrišče, koše, lastno telo, gredi, rutice, balone, theraband, glasbene instrumente, 

poligone oziroma kozarce. 

 

Pri tem večina anketiranih vzgojitejic oziroma vzgojiteljev pripomočke za razvoj 

koordinacije kupi v trgovini, na primer trgovini s športno opremo ali otroški trgovini, 

nekateri pripomočke najdejo v naravi, spet drugi pa pripomočke za otroke izdelajo sami. 

 

Z analizo pridobljenih podatkov smo poskusili odgovoriti na vprašanje oziroma potrditi ali 

ovreči hipotezo ali zna 80 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev našteti vsaj tri pripomočke za 

razvoj koordinacije. Na podlagi analize smo ugotovili, da znajo vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji našteti več kot tri (različne) pripomočke za razvoj koordinacije, kar je razvidno iz 

Tabele 5. 

 

Tabela 5:  Število pripomočkov za razvoj koordinacije 

 Število pripomočkov za razvoj koordinacije Skupaj 

Več kot 3 Manj kot 3 

Število vzgojiteljev 80 18 98 

Odstotek 81,63% 18,37% 100% 

Vir: Lasten vir 
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Graf 2:  Število pripomočkov za razvoj koordinacije 

 
Vir: Lasten vir 

 

Na podlagi analize ugotovimo, da je 81,63 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev, ki je pri tem vprašanju podalo odgovor, znalo našteti tri ali več pripomočke za 

razvoj koordinacije, 18,37 odstotka anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev, ki je pri 

tem vprašanju podalo odgovor, pa je naštelo manj kot tri pripomočke za razvoj koordinacije. 

Na podlagi analize prejetih podatkov lahko torej potrdimo našo ničelno hipotezo, da zna več 

kot 80 odstotkov vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev našteti vsaj tri pripomočke za razvoj 

koordinacije. 

 

6.1.3  HIPOTEZA 3: 80 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic ne  izkoristi celotnega 

prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacij. 

 

Na podlagi analize podatkov lahko ugotovimo, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji različno 

izrabijo predvideni prostor za postavitev poligona za razvoj koordinacije. Nekatere 

vzgojiteljice oziroma vzgojitelji pripravijo lestve za hojo gor in dol, grede oziroma blazine, 

drugi otroke v prostoru spodbujajo za oponašanje hoje živali brez pripomočkov ali z uporabo 

stožcev ali klopi. Nekateri pripravijo plezalne stene ali kroge za skakanje in tunele. Drugi za 

premikanje po prostoru uporabljajo žogo ali vrvi, obroče, valje oziroma lestve. Za pripravo 

poligona za razvoj koordinacije pa pogosto uporabljajo tudi blazine in obroče, deske ter 

ripstole ali pa za pripravo poligona za razvoj koordinacije uporabijo selotejp, ki ga prilepijo 

na tla v različnih dolžinah, da ga otroci preskakujejo. 
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Z analizo pridobljenih podatkov smo poskusili odgovoriti na vprašanje oziroma potrditi ali 

ovreči hipotezo, da 80 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ne izkoristi celotnega prostora za 

postavitev poligona za razvoj koordinacije. Na podlagi opravljene analize bomo tako lahko 

zaključili, ali znajo vzgojiteljice oziroma vzgojitelji izkoristiti celoten razpoložljiv prostor 

za postavitev poligona za razvoj koordinacije. 

 

Tabela 6:  Poligon za razvoj koordinacije 

 Poligon za razvoj koordinacije Skupaj 

Izkoriščen celoten 

prostor 

Neizkoriščen celoten 

prostor 

Število vzgojiteljev 90 10 100 

Odstotek 90,00% 10,00% 100% 

Vir: Lasten vir 

 

Graf 3:  Poligon za razvoj koordinacije 

 

Vir: Lasten vir 

 

Iz pridobljenih odgovorov vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev je razvidno, da zna 90,00 

odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev poligon za razvoj koordinacije 

postaviti na način, da ustrezno izkoristi celoten prostor, 10,00 odstotkov anketiranih 

vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev pa celotnega prostora pri postavitvi poligona za razvoj 

koordinacije ne zna ustrezno izkoristiti. Na podlagi analize prejetih podatkov lahko torej 

zavržemo našo ničelno hipotezo, da 80 % vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic ne zna oziroma 

ne izkoristi celotnega prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacije. 
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6.1.4  HIPOTEZA 4: Vzgojitelji oziroma vzgojiteljice, ki se pogosteje strokovno 

izobražujejo dosegajo boljše rezultate v znanju telesno - gibalne koordinacije, kot tisti, 

ki se redkeje. 

 

Podatki izpolnjenih spletnih anket kažejo, da se največ vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev 

izobražuje enkrat letno (36 odstotkov). 32 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev se izobražuje večkrat letno, 32 odstotkov pa manj kot enkrat letno ali nikoli, pri 

čemer kot razlog neizobraževanja navajajo, da so v zadnjih letih prednost dali knjigam in 

lutkam oziroma kamišabiju, ker še vedno študirajo in se izobražujejo v okviru študijskega 

programa ali pa so se izobraževanj udeležili manj kot enkrat v zadnjih treh oziroma petih 

letih. Podatki o strokovnem izobraževanju anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev je 

razvidna iz Tabele 7.  

 

Tabela 7:  Strokovno izobraževanje na področju gibanja 

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJA 

Število Odstotek 

Večkrat letno  32 32% 

Enkrat letno 36 68% 

Nikoli 16 84% 

Nepomembno 0 0% 

Drugo 16 16% 

Skupaj 100 100% 

Vir: Lasten vir 
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Graf 4:  Strokovno izobraževanje na področju gibanja 

 

Vir: Lasten vir 

 

Z analizo pridobljenih podatkov smo poskusili odgovoriti na vprašanje oziroma potrditi ali 

ovreči hipotezo, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, ki se pogosteje strokovno izobražujejo, 

dosegajo boljše rezultate v znanju telesno - gibalne koordinacije, kot tisti, ki se redkeje. Na 

podlagi opravljene analize bomo tako lahko zaključili, ali dosegajo tiste vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji, ki se pogosteje izobražujejo, boljše rezultate v znanju telesno - gibalne 

koordinacije v primerjavi s tistimi vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji, ki se izobraževanj ne 

udeležujejo pogosto. 

 

Za preizkus hipoteze enake verjetnosti smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Ta 

test predstavlja statistično analizo, s katero preverimo verjetnost postavljenih hipotez. 

Rezultati opravljenega testa so razvidni iz Tabele 8. 

 

Tabela 8:  Znanje o telesno-gibalni koordinaciji  

POGOSTOST IZOBRAŽEVANJA Strokovno 

izobraževanje 

Kaj je 

koordinacija 

Strokovno 

izobraževanje 

Pearsonova korelacija 1 ,114 

Znač. (dvostranski)  ,258 

število 100 100 

Definicija 

koordinacije 

Pearsonova korelacija ,114 1 

Znač. (dvostranski) ,258  

število 100 100 

Vir: Lasten vir 
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko potrdimo ničelno domnevo o enakosti spremenljivk. 

Stopnja značilnosti (Sig) je 0,258 in je večja 0,05. Na podlagi analize vzorčnih podatkov 

lahko potrdimo ničelno domnevo o enakosti spremenljivk in ugotovimo, da tiste vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji, ki se pogosteje izobražujejo, ne dosegajo boljših rezultatov v znanju 

telesno - gibalne koordinacije v primerjavi s tistimi vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji, ki se 

izobraževanj ne udeležujejo pogosto. 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo s pomočjo kavzalne neeksperimentalne metode pedagoškega 

raziskovanja oziroma na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki smo ga objavili na odprtokodni aplikaciji, ki omogoča storitev spletnega 

anketiranja - 1ka, analizirali oziroma proučevali znanje vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj 

koordinacije. 

 

S pomočjo pripravljenega anketnega vprašalnika, ki so ga vzgojiteljice oziroma vzgojitelji 

izpolnjevali anonimno, smo najprej zbrali potrebne demografske podatke (o spolu, starosti, 

oziroma regiji, od koder anketiranci izhajajo ter skupnem številu let v vzgoji in 

izobraževanju). V nadaljevanju smo zbrali podatke o številu prebranih strokovnih knjig s 

področja gibalnega razvoja v zadnjih petih letih oziroma številu obiskov stalnega 

strokovnega izobraževanja s področja gibanja v zadnjih petih letih, v drugem delu, ki je 

vseboval štiri sklope, pa preverili njihovo znanje o koordinaciji, torej, kaj je koordinacija, v 

zvezi s prepoznavanjem oziroma naštevanjem pripomočkov za razvoj koordinacije, mestih, 

kjer lahko te pripomočke kupijo oziroma znanju o tem, kako izkoristiti prostor za pripravo 

poligona za razvoj koordinacije. 

 

V anketo se je vključilo oziroma jo je izpolnilo 100 vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev iz 

različnih vrtec po Sloveniji. Prevladovale so vzgojiteljice, torej anketiranke ženskega spola, 

saj je na spletno anketo odgovorilo 98% žensk in 2% moških. Te so oziroma ti so bili v 

največjem odstotku stari med 25 do 35 let, sledile pa so vzgojiteljice oziroma vzgojitelji v 

starosti od 18 do 25 let, 26 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev je bilo 

starih med 35 do 45 let, najmanj (12 odstotkov) pa 45 let in več. Anketirane vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji prihajajo iz vseh regij Slovenije. 

 

Ugotovili smo tudi, da se največ vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev izobražuje enkrat letno 

(36 odstotkov). 32 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev se izobražuje 

večkrat letno, 32 odstotkov pa manj kot enkrat letno ali nikoli, pri čemer kot razlog 

neizobraževanja navajajo, da so v zadnjih letih prednost dali knjigam in lutkam oziroma 

kamišabiju, ker še vedno študirajo in se izobražujejo v okviru študijskega programa ali pa 

so se izobraževanj udeležili manj kot enkrat v zadnjih treh oziroma petih letih.  
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Nadalje smo ugotovili tudi, da različne vzgojiteljice oziroma vzgojitelji sicer različno 

definirajo pojem koordinacije, večina pa koordinacijo opredeljuje kot zmožnost upravljanja 

rok in nog za določene gibe, npr. hojo, prijeme in podobno, obvladovanje gibanja lastnega 

telesa oziroma usklajeno gibanje vseh delov telesa glede na prostor oziroma motorično 

usklajevanje delov telesa, torej kot gibalne oziroma motorične sposobnosti. Drugi 

koordinacijo opredeljujejo kot izvajanje sestavnih delov oziroma zmožnost uspešnega 

opravljanja več telesnih funkcij naenkrat. Nekateri pa koordinacijo opredeljujejo kot 

mešanico med ravnotežjem in orientacijo v prostoru.  

 

V zvezi s poznavanjem pripomočkov za razvoj koordinacijo, smo ugotovili, da vzgojiteljice 

oziroma vzgojitelji v pretežni meri navajajo enake oziroma podobne pripomočke za razvoj 

koordinacije, in sicer kot pripomočke štejejo žoge, obroče, kolebnice, lestve, radio (ples), 

obroče, klopi, stožce, poganjalce, plezalne stene, elastike, tunele, ovire, različne blazine, 

vrvi, pisala, gozdne površine, palice, razgibano igrišče, koše, lastno telo, gredi, rutice, 

balone, theraband, glasbene instrumente, poligone oziroma kozarce. 

 

Pri izrabi prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacije pa lahko nasprotno 

ugotovimo, da je praksa vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev precej različna. Medtem, ko 

nekatere vzgojiteljice oziroma vzgojitelji pripravijo lestve za hojo gor in dol, grede oziroma 

blazine, druge oziroma drugi otroke v prostoru spodbujajo za oponašanje hoje živali brez 

pripomočkov ali z uporabo stožcev ali klopi. Nekateri pripravijo plezalne stene ali kroge za 

skakanje in tunele. Pogosto za premikanje po prostoru uporabljajo žogo ali vrvi, obroče, 

valje oziroma lestve oziroma blazine in obroče, deske ter ripstole ali pa za pripravo poligona 

za razvoj koordinacije uporabijo selotejp, ki ga prilepijo na tla v različnih dolžinah da ga 

otroci preskakujejo. 

 

V prvi hipotezi smo predvidevali, da 20 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ne zna definirati 

koordinacije. To hipotezo smo zavrgli, saj smo ugotovili, da je 96,00 odstotkov anketiranih 

vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ustrezno definiralo koordinacijo, 4 odstotki anketiranih 

vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev pa pojma koordinacije ni znalo ustrezno definirati. 
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Pri tem smo upoštevali, da koordinacija gibanja pomeni sposobnost učinkovitega 

oblikovanja in izvajanja sestavljenih gibalnih nalog, torej pravilnega, pravočasnega, 

racionalnega, izvirnega in stabilnega gibanja, kot jo opredeljuje Pestotnik (2003). 

 

Z drugo postavljeno hipotezo smo želeli ugotoviti, ali znajo vzgojiteljice oziroma vzgojitelji 

našteti več ali manj kot tri (različne) pripomočke za razvoj koordinacije. Potrditi oziroma 

zavreči smo namreč želeli hipotezo, da zna 80 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev našteti 

vsaj tri pripomočke za razvoj koordinacije. Na podlagi opravljene analize smo to hipotezo 

lahko potrdili, saj smo ugotovili, da je 81,63 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma 

vzgojiteljev, ki je pri tem vprašanju podalo odgovor, znalo našteti tri ali več pripomočkov 

za razvoj koordinacije, 18,37 odstotka anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev, ki je pri 

tem vprašanju podalo odgovor, pa je naštelo manj kot tri pripomočke za razvoj koordinacije. 

 

Tudi  M. Videmšek idr. (2014) namreč med najprimernejše gibalne pripomočke za izvajanje 

gibalne dejavnosti (med drugimi) prištevajo tudi žoge, obroče, kolebnice, lestve, obroče, 

klopi, stožce, plezalne stene, elastike, tunele, ovire, različne blazine, vrvi, palice, koše, gredi 

in poligone. 

 

Pri tretji hipotezi smo preverjali, ali zna 80 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev izkoristiti 

celoten prostor za postavitev poligona za razvoj koordinacije. Potrditi oziroma zavreči smo 

namreč želeli hipotezo, da 80 % vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev ne izkoristi celotnega 

prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacije. Tudi to hipotezo smo lahko zavrgli, 

saj smo ugotovili, da zna 90,00 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev 

poligon za razvoj koordinacije postaviti na način, da ustrezno izkoristi celoten prostor, (le) 

10,00 odstotkov anketiranih vzgojiteljic oziroma vzgojiteljev pa celotnega prostora pri 

postavitvi poligona za razvoj koordinacije ne zna ustrezno izkoristiti. 

 

Ugotovili smo torej lahko, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji podobno kot priznani avtorji 

na področju gibalnega razvoj opredeljujejo oziroma razumejo pomembnost izkoriščenja 

celotnega prostora za postavitev poligona za razvoj koordinacije. Tudi Videmšek in Jovan 

(2002) tako na primer izpostavljata pomembnost primernega izbora športnih pripomočkov 

in igral v povezavi z ustrezno opremljenostjo oziroma postavitvijo v celotnem prostoru. 

Predvsem je navedeno pomembno tudi z vidika prvega srečanja večine otrok s športno 
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vzgojo šele v vrtcu, zaradi česar morajo imeti poleg ustreznih strokovnih programov na voljo 

tudi primeren izbor športnih pripomočkov in igral ter ustrezen prostor.  

 

Z zadnjo analizo pa smo želeli potrditi oziroma zavreči hipotezo, da vzgojiteljice oziroma 

vzgojitelji, ki se pogosteje strokovno izobražujejo, dosegajo boljše rezultate v znanju telesno 

- gibalne koordinacije, kot tisti, ki se redkeje. Medtem ko sicer Nakrep, Prah in Slana (2006) 

trdijo, da je pomembno, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji ves čas posodabljajo svoja 

znanja in kompetence in spremembam sledi tudi sistem njihovega stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja, pa smo lahko na podlagi pridobljenih podatkov in opravljene analize 

zavrgli hipotezo, da vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, ki se pogosteje strokovno izobražujejo, 

dosegajo boljše rezultate v znanju telesno - gibalne koordinacije, kot tisti, ki se redkeje. 

Ugotovili smo namreč, da tiste vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, ki se pogosteje izobražujejo, 

ne dosegajo boljših rezultatov v znanju telesno - gibalne koordinacije v primerjavi s tistimi 

vzgojiteljicami oziroma vzgojitelji, ki se izobraževanj ne udeležujejo pogosto.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

Na podlagi opravljene raziskave lahko potrdimo, da gibalni razvoj predstavlja eno bistvenih 

elementov razvoja otroka oziroma malčka. Ker je gibalni razvoj v prvih treh letih življenja 

najhitrejši, nato pa je njegova intenzivnost nekoliko zmanjšana, vendar pa še vedno 

intenzivna, je zelo pomembno, da to sposobnost intenzivno razvijamo že v predšolskem 

obdobju.  

 

Motorični razvoj otroka pa predstavljajo predvsem dinamične in večinoma kontinuirane 

spremembe v motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti, torej 

koordinacije, moči, hitrosti, ravnotežja, gibljivosti, natančnosti in vzdržljivosti in gibalnih 

(lokomornih, manipulativnih in stabilnostnih) spretnosti. Motorični razvoj dojenčkov, 

malčkov in otrok je tudi tesno povezan s hitro rastjo možganov in ostalih področih 

centralnega živčnega sistema, saj ta hitra rast omogoča intenzivno živčno-mišično zorenje, 

ob tem pa so seveda pomembni tudi dejavniki okolja, ki ob sovplivanju z biološkimi procesi 

vplivajo na potek motoričnega razvoja. 

 

V predšolskem obdobju je torej gibalna dejavnost ključnega pomena za otrokov gibalni in 

funkcionalni razvoj, saj vpliva tudi na njegove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti 

in lastnosti. Če otrokova potreba po gibanju ni zadovoljena, lahko to vodi do nemirnosti, 

nespečnosti in neprimernega vedenja ali celo agresivnosti, saj le z različnimi dejavnostmi 

otrok ohranja in krepi zdravje, razvija svojo igro in postaja bolj samozavesten. 

 

Za ustrezen gibalni razvoj pa je pomembno, da imajo otroci vedno na voljo dovolj možnosti 

za vsakodnevno gibanje. Za ta namen je potrebno tudi v okviru predšolskih aktivnosti 

ustrezno urediti športne igralnice oziroma pripraviti športne pripomočke oziroma igrala. 

 

V okviru diplomskega dela smo želeli ugotoviti, ali vzgojiteljice oziroma vzgojitelji znajo 

definirati koordinacijo, znajo našteti vsaj tri pripomočke za razvoj koordinacije, znajo 

izkoristiti celoten prostor za postavitev poligona za razvoj koordinacije ter ali je znanje 

telesno - gibalne koordinacije odvisno od pogostosti strokovnega izobraževanja na tem 

področju.  
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Na podlagi izvedene analize pridobljenih podatkov v okviru spletne ankete smo ugotovili, 

da zna koordinacijo definirati več kot 90 odstotkov anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev, 

da zna skoraj 90 odstotkov anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev našteti vsaj tri pripomočke 

za razvoj koordinacije ter da zna 90 odstotkov anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev izrabiti 

celoten prostor za postavitev poligona za razvoj koordinacije. Na koncu pa smo z uporabo 

Pearsonovega testa korelacije ugotovili tudi, da ne obstaja povezava med doseganjem boljših 

rezultatov v znanju telesno - gibalne koordinacije v povezavi s pogostostjo strokovnih 

izobraževanj na tem področju. 
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10 PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik 

 

Spoštovani vzgojitelj/-ica, pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice! 

Sem Petra Rebernik, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Študij zaključujem z 

diplomskim delom z naslovom Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj 

koordinacije. Ker pa je vaše sodelovanje ključnega pomena in potrebujem čim bolj 

konkretne rezultate, se na Vas obračam s prošnjo, da mi pri tem pomagate tako, da izpolnite 

anketni vprašalnik. Le-ta je anonimen, pridobljeni rezultati pa bodo uporabljeni izključno za 

namen raziskave. 

 

Za  odgovore se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem ter Vas lepo pozdravljam. 

Petra Rebernik 

 

Pri spodnjih vprašanjih obkrožite izbrani odgovor oziroma dopišite manjkajočega. 

 

1. SPOL 

 

a) Ženska. 

b) Moški. 

 

2. STAROST 

 

a) Od 18 do 25 let. 

b) Od 25 do 35 let. 

c) Od 35 do 45 let. 

d) 45 let in več. 

 

3. Skupno število let v vzgoji in izobraževanju. 

 

a) Od 0 do 5 let. 

b) Od 5 do 10 let. 

c) Od 10 do 20 let. 
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d) 20 let in več. 

4. V kateri regiji se nahaja vaš vrtec? 

 

a) Osrednjeslovenska. 

b) Gorenjska. 

c) Goriška. 

d) Obalno-kraška. 

e) Primorsko-notranjska. 

f) Jugovzhodna Slovenija. 

g) Posavska. 

h) Zasavska. 

i) Savinjska. 

j) Koroška. 

k) Podravska. 

l) Pomurska. 

 

 

5. Koliko strokovne literature na področju gibanja ste prebrali v zadnjih petih letih? 

 

_________________________________________________________ 

 

 

6. Ali ste se v zadnjih petih letih redno strokovno izobraževali na področju gibanja? 

 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če ste obkrožili Da, navedite približno kolikokrat letno oziroma mesečno? 

 

_________________________________________________________ 

 

7. Kaj je koordinacija? (Kaj si pod pojmom koordinacija predstavljate? Napišite 

lastno definicijo koordinacije.) 

 

_________________________________________________________ 

 

8. Kateri so pripomočki za razvoj koordinacije? (Naštejte vsaj 5 pripomočkov.) 

 

 



Rebernik, P. (2019). Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije. Diplomsko delo: 

Pedagoška fakulteta. 

47 

 

9. Kje kupite / dobite pripomočke za razvoj koordinacije?  

 

_________________________________________________________ 

 

10. Kako bi izkoristili prostor, ki ga imate na voljo za pripravo poligona za razvoj 

koordinacije? (Opiši pripomočke v poligonu in kako jih v poligonu uporabimo, 

lahko tudi skicirate. Napišite tudi starostno skupino otrok). 

 

_________________________________________________________ 


