
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRA KIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOČ IN PLEZANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 
DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRA KIC 

 

MENTOR: izr. prof. dr. Jera Gregorc 
 

 

 

 

 

 

 

MOČ IN PLEZANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2019 
  



 
 

 

ZAHVALA 
 

Zahvaljujem se svoji mentorici, izr. prof. dr. Jeri Gregorc, za strokovno 

pomoč pri pisanju diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se tudi svoji družini, ki me je podpirala tekom študija, ter 

fantu, ki mi je stal ob strani ob vsakem vzponu in padcu. 

 

Posebna zahvala gre Vrtcu Pod Gradom, predvsem ravnateljici ter 

vzgojiteljicama obeh skupin, da so mi omogočile izvedbo 

raziskovalnega dela. 

 

Zahvaljujem se Barbari Krivec za lektoriranje in angleški prevod. 

 

Hvala tudi sošolkam, prijateljem in vsem ostalim, ki ste bili z mano 

tekom študija. 

  



 
 

POVZETEK 
 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, v koliko knjigah lahko najdemo elementarne igre za 

razvoj moči ter v kolikšni meri 5-tedenska vpeljava elementarnih iger oz. igrivo sestavljenih 

nalog za razvoj moči vpliva na sposobnost plezanja. 

Najprej smo predstavili teoretična izhodišča, iz katerih smo izluščili raziskovalni problem. V 

raziskavo smo vključili 3–4 letne otroke, ki obiskujejo javni vrtec Vrtec Pod Gradom. Otroke 

smo razdelili v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno. Obe skupini smo testirali z igrivo 

sestavljenimi nalogami oz. elementarnimi igrami za razvoj moči ter s plezanjem po letveniku 

navzgor in navzdol. Zatem smo samo z eksperimentalno skupino izvajali 5-tedensko vadbo 

moči preko igrivo sestavljenih nalog. Igre so temeljile na vadbi z lastno telesno težo. Vadbo 

smo izvajali dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih ob 9.30. Igre in plezanje smo ocenjevali z 

lestvico od 1 do 3, pri čemer je ena točka predstavljala najslabšo, tri točke pa najboljšo oceno. 

Po petih tednih smo izvedli končno testiranje tako za eksperimentalno kot za kontrolno 

skupino. Ugotavljali smo, kako sta se skupini razlikovali na začetku in na koncu. 

Podatke smo vnesli v program SPSS in jih predstavili z rezultatom multivariatne analize 

variance (MANOVA) s pomočjo grafov in tabel.  

Analiza je pokazala, da so otroci iz eksperimentalne skupine v povprečju napredovali bolj kot 

otroci iz kontrolne skupine. Ugotovili smo, da vpeljava elementarnih iger oz. igrivo 

sestavljenih nalog vpliva na razvoj plezanja. 

Ključne besede: predšolski otrok, moč, plezanje, elementarna igra, knjiga, vadba moči 

  



 
 

SUMMARY 
 

The purpose of this bachelor thesis is to determine in how many books elementary games for 

developing strength can be found and to what extent introducing elementary games or playful 

activities with the intent of developing strength can affect children’s ability to climb in the 

course of five weeks.  

First, we presented the theoretical framework of the research problem. We included 3-4-year-

olds from the public kindergarten Vrtec Pod Gradom in the research. The participating 

children were divided into two groups, an experimental and a control group. Both groups 

were tested through elementary games and playful activities, which promote strength 

development, and climbing wall bars. After the test, we performed a 5-week experiment with 

playful activities based on body-weight exercises. The activities were performed twice a 

week, Tuesdays and Thursdays at 9:30. Exercises and climbing were graded with grades from 

one to three with one indicating the worst and three the best result. After five weeks, a final 

test for both the experimental and the control group was performed. Our aim was to establish 

how both groups differed from one another before and after the experiment.  

The collected data were entered into the SPSS program and presented through a multivariate 

analysis of variance (MANOVA) in charts and tables. 

Analysis showed that the children from the experimental group experienced on average 

greater progress than the children from the control group. We established that the introduction 

of elementary games or playful activities has a positive effect on the development of climbing 

skills. 

Keywords: preschool child, strength, climbing, elementary game, book, strength training 
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1 UVOD 

 

Gibanje je osnovna dejavnost našega življenja. Kurikulum za vrtce (1999) označuje potrebi po 

gibanju in igri kot osnovni otrokovi potrebi. V predšolskem obdobju poteka gibanje od 

preprostih naravnih oblik gibanj do kompleksnejših in zahtevnejših oblik. Vzgojitelj oz. 

vzgojiteljica mora otrokom vsakodnevno omogočiti gibanje, saj to vpliva na gibalni, socialni, 

emocionalni in predvsem intelektualni razvoj. V kurikulumu za vrtce je zapisano, da se 

uvedejo elementarne igre, s katerimi otroci krepijo socialni razvoj, obenem pa spoznavajo 

smisel pravil igre. 

 

Elementarne igre torej predlaga Kurikulum za vrtce in jih je zato smiselno vključevati v 

gibalni program predšolskih otrok. Z njimi lahko razvijamo vse motorične sposobnosti: 

koordinacijo, hitrost, preciznost, vzdržljivost, ravnotežje, gibljivost ter moč. Moč je ena izmed 

motoričnih sposobnosti, ki se razvijajo vse življenje. Razvoj moči je v veliki meri dedno 

pogojen, seveda pa nanj v različnih življenjskih obdobjih vplivajo tudi ostali dejavniki. V 

predšolskem obdobju je potrebno vadbo moči izvajati prek naravnih oblik gibanja ter prek 

igre. Eno izmed naravnih gibanj, pri kateri otrok razvija moč, je plezanje. Otroci se 

vsakodnevno srečujejo s plezanjem. To jim predstavlja zabavo in igro. Predšolski otroci so še 

zelo motivirani za plezanja po drevesih in drugih objektih. Naloga odraslih pri tem je, da 

pazijo na varnost, ter predvsem to, da to motivacijo vzdržujejo, saj je le-ta ključ, ki otroke 

pripelje do vsakodnevnega gibanja.  

 

V diplomskem delu bomo raziskovali, kako je gibalna sposobnost moči povezana z razvojem 

plezanja. Najprej bomo preverili, v koliko knjigah, ki so napisane v slovenskem jeziku, 

najdemo elementarne igre za razvoj moči. Nato bomo v vzorec zajeli 40 otrok, starih 3–4 leta, 

ki jih bomo razdelili v dve skupini, eksperimentalno in kontrolno. Testirali jih bomo z vadbo 

moči preko igrivo sestavljenih nalog, ki jih bomo našli v knjigah. Testirali jih bomo tudi s 

testom plezanja, prirejenem po Delacatu. Z eksperimentalno skupino bomo nato izvajali 5-

tedensko vadbo za razvoj moči, kontrolna skupina pa vmesnih vadb ne bo imela. 

 

  



 

2 
 

2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Gibalni razvoj otroka 

 

Gibalni razvoj je povezan s telesnim, čustvenim, spoznavnim in družbenim razvojem, saj 

poteka istočasno na več različnih področjih (Plevnik in Pišot, 2016).  

 

Gibalni razvoj otroka poteka v dveh smereh, in sicer v cefalo-kavdalni ter v proksimo-distalni 

smeri. Cefalo-kavdalna smer pomeni, da otrok najprej nadzira gibanje glave, zatem gibanja 

trupa in rok, na koncu pa gibanje nog. Pri proksimo-distalni smeri otrok najprej nadzira 

gibanje delov telesa, ki so bližje hrbtenici, zatem pa še gibanje tistih, ki so od hrbtenice bolj 

oddaljeni (Videmšek, 2018).  

 

Razvoj je najhitrejši v prvih treh letih življenja, potem se nekoliko upočasni. Če se otrok ne 

giba dovolj, to negativno vpliva na njegovo telesno rast. Tisti otroci, ki se dovolj gibajo, 

imajo manjši delež telesne maščobe in višji delež mišičevja kot tisti, ki niso dovolj telesno 

aktivni. Pri slednjih je situacija obratna. Telesno neaktivni otroci so rizična skupina za 

zaostajanje v rasti (Videmšek, 2018). 

 

Gibalni razvoj otroka poteka v štirih stopnjah (Plevnik in Pišot, 2016): 

1. refleksna gibalna stopnja; 

2. začetna gibalna stopnja; 

3. temeljna gibalna stopnja; 

4. specializirana gibalna stopnja. 

 

Refleksna gibalna stopnja traja od prenatalnega obdobja do enega leta. Za to stopnjo so 

značilni refleksni gibi, ki otrokom že omogočajo spoznavanje svojega telesa in okolja (Cemič 

in Gregorc, 2016). 

Začetna gibalna stopnja traja od rojstva do dveh let. Tukaj se pojavijo prva zavestna gibanja. 

Za to stopnjo je značilno, da se razvijejo stabilnostni, manipulativni in lokomotorni gibi (prav 

tam). 

Temeljna gibalna stopnja traja od drugega do sedmega leta. Tukaj otroci raziskujejo oz. 

preizkušajo svoje zmožnosti. V tej fazi sta izjemnega pomena spodbudno okolje ter priložnost 
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za dejavnost in učenje, saj naj bi otrok po koncu te faze obvladal skoraj vse gibalne spretnosti 

(Plevnik in Pišot, 2016). Pri štirih letih naj bi otroci že znali skakati po eni nogi. Prav tako naj 

bi že številni otroci, stari 3–4  leta, znali plezati po lestvi in drevesih (Ward Platt, 2010). 

Sonožni in enonožni skoki jim ne bi smeli več predstavljati težav, še posebej ne štiriletnim 

otrokom, ki naj bi sonožne skoke že povezovali v skakljanje nazaj in vstran, enonožni skoki 

pa so prav tako že bolj utrjeni (Pavlic, 2015 v Gibanje in predšolski otrok). 

Specializirana gibalna stopnja se pojavi po sedmem letu starosti. Tukaj so spretnosti 

predvsem bolj natančne in hitre. Dobro je, da otrok dobi čim več izkušenj in različnih 

dejavnosti, ki mu omogočijo napredovanje v gibalnem razvoju (Plevnik in Pišot, 2016). 

 

2.2 Gibalne sposobnosti  

 

»Gibalne (ali motorične) sposobnosti so tiste človekove sposobnosti, ki so odgovorne za 

izvedbo naših gibov ali vzdrževanje položajev« (Jurak in Kovač, 2018). 

 

»Motorične sposobnosti so latentne dimenzije človeka. Določajo motorični status človeka« 

(Cemič in Gregorc, 2016, str. 35). 

 

Poznamo sedem motoričnih sposobnosti (prav tam, 2016): 

- ravnotežje, 

- koordinacija, 

- moč, 

- hitrost, 

- preciznost, 

- gibljivost, 

- vzdržljivost. 

 

Ravnotežje je sposobnost za ohranjanje stabilnega položaja (prav tam), koordinacija pa 

sposobnost za oblikovanje in izvajanje gibalnih nalog (Pistotnik, 2017). Hitrost je sposobnost 

za izvajanje gibanja v najkrajšem možnem času (prav tam), preciznost pa sposobnost, da 

natančno določimo intenzivnost in smer gibanja (Cemič in Gregorc, 2016). Gibljivost je 
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sposobnost, da izvedemo gib z veliko nihanja (prav tam). Vzdržljivost je funkcionalna 

sposobnost za daljše izvajanje gibanja brez zmanjšanja učinkovitosti (prav tam). 

 

Gibalne sposobnosti so vsakemu človeku prirojene, kar pomeni, da se jih ne naučimo, temveč 

so nam dane ob rojstvu (Jurak in Kovač, 2018). Vendar niso vse prirojene v enaki meri. 

Najvišja stopnja dednosti pripada hitrosti in ravnotežju, sledita koordinacija in preciznost, 

nizka stopnja dednosti pa pripada moči in gibljivosti (Cemič in Gregorc, 2016).  Seveda pa se 

gibalne sposobnosti ne bodo razvijale, če otrok ne dobi dovolj spodbud. Prav predšolsko 

obdobje je tisto, v katerem je vse motorične sposobnosti najlažje razviti (Jurak in Kovač, 

2018).  

 

Vseeno pa se nekatere gibalne sposobnosti razvijajo intenzivneje kot druge. Najintenzivneje 

se v predšolskem obdobju razvijata hitrost in koordinacija. Moč, ravnotežje, gibljivost in 

vzdržljivost se sicer razvijajo malo manj intenzivno, vendar lahko njihov razvoj spodbudimo s 

pravilno vadbo (Plevnik in Pišot, 2016). V predšolskem obdobju struktura motoričnega 

razvoja še ni povsem diferencirana (Cemič in Gregorc, 2016). 

2.3 Gibanje v predšolskem obdobju 

 

Po mnenju Ekeland idr. (2004) pride z gibanjem poleg razvoja gibalnih sposobnosti tudi do 

kognitivnega, emocionalnega in socialnega razvoja. Ti lahko potekajo v pozitivni ali negativni 

smeri, odvisno od spodbud, ki jih otrokom v prvi vrsti dajejo predvsem starši (Šimunič idr., 

2010). 

 

Z redno gibalno aktivnostjo otroci pridobivajo samozavest, izboljšujejo kvaliteto svojega 

življenja in nenazadnje preprečujejo prekomerno težo (Zurc, 2008). To, da strokovni delavci 

poznajo gibalno vedenje otrok, je zelo pomembno pri načrtovanju programov gibalnih 

aktivnosti tako v vrtcu kot v šoli (Šimunič idr., 2010).  

 

Pomembno je tudi, da strokovni delavci vedo, koliko minut dnevnega gibanja je 

priporočenega za otroke različnih starosti. Ameriško nacionalno združenje za šport in predmet 

šport (NASPE) (2006) navaja, da mora biti gibalna aktivnost novorojenčkov usmerjena v 

raziskovanje gibanja in okolice, gibalna aktivnost malčkov (12–36 mesecev) pa naj znaša 30 

minut na dan v organizirani ter 60 minut in več v neorganizirani vadbi. Največ minut dnevne 



 

5 
 

vadbe se priporoča predšolskim otrokom (3–6 let), in sicer 60 minut organizirane ter 60 minut 

ali več neorganizirane vadbe (Plevnik in Pišot, 2016). V vrtcu je potrebna privlačna, 

zanimiva, celostna in domiselna vadba, saj lahko predšolski otroci le tako razvijajo svoje 

gibalne sposobnosti (Šimunič idr., 2010). 

 

2.4 Gibalni/športni program Mali sonček 

 

V Sloveniji je na področju gibanja vzgojiteljem na voljo program Mali sonček, ki predstavlja 

razširitev programa Zlati sonček. Namenjen je predšolskim otrokom in je zelo razširjen, saj se 

ga poslužuje veliko strokovnih delavcev. Pomembno je, da aktivnosti iz programa izvajamo in 

načrtujemo skozi celo leto, da so otroci čim bolj aktivni. Poudarek je na zabavi in igrivosti.  

Vsebuje štiri stopnje, in sicer Mali sonček – modri (2–3 leta), Mali sonček – zeleni (3–4 leta), 

Mali sonček – oranžni (4–5 let) in Mali sonček – rumeni (5–6 let) (Videmšek idr., 2018). 

 

V raziskavi se bomo osredinili na otroke, stare 3–4 leta, zato bomo bolj podrobno opisali 

program Mali sonček – zeleni. Ta vsebuje osem nalog (prav tam): 

- zeleni planinec (štirje izleti ali trije izleti in en orientacijski pohod), 

- igre brez meja (športno popoldne s starši), 

- mini kros ali dejavnosti na trim stezi na igrišču (proga, dolga 200 m – časa ne merimo 

– ali kratka trim steza), 

- igre na prostem s smučmi (igre na snegu brez in z alpskimi ali tekaškimi smučmi, igre 

s smučmi na travi), 

- vožnja s triciklom ali skirojem (vožnja s poganjalcem, triciklom ali skirojem po 

prostoru, postavimo tudi poligon s stožci), 

- igre z žogo (metanje, ujemanje, brcanje, kotaljenje ...) 

- ustvarjanje z gibom in ritmom (gibalno izražanje ob ilustracijah v slikanici, ustvarjanje 

ob glasbi), 

- naravne oblike gibanja, kot so hoja, tek, plazenje, lazenje, plezanje, skoki, potiskanje, 

vlečenje, vesa, nošenje, valjanje, vzdigovanje.  
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2.5 Merjenje gibalnih sposobnosti 

 

Gibalne sposobnosti predšolskih otrok se razlikujejo od gibalnih sposobnosti odraslih. Ravno 

zato je gibalne sposobnosti težko izmeriti. Merimo lahko le dejanske dosežke pri določenih 

nalogah.  

 

Merski postopki morajo biti preprosti, zanesljivi, veljavni, občutljivi in ekonomični. Vseeno 

pride pri merskih postopkih skoraj vedno do napak, ki jih otroci naredijo zaradi zahtevnosti 

nalog. Do težav pride tudi, ko otroci niso motivirani za izvedbo neke naloge, ker so ocenili, da 

je zanje pretežka (Jarc, 2012). 

 

Na osnovnih šolah je merjenje že bolj natančno, saj tam gibalne sposobnosti merijo s testom 

Športnovzgojni karton. Pri predšolskih otrocih pa imamo sledeča dva testa: 

-  Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke, 

-  test MOT 4–6. 

Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke je namenjen otrokom, starim od 5 do 12 

let, vendar je za otroke, ki so stari 5 let, prezahteven (Cemič in Gregorc, 2016). 

Test MOT 4–6 sta ustvarila Zimmer, R. in Volkamer. Uporabila sta ga za nemško populacijo 

otrok. Pri tem testu ena naloga pokriva več motoričnih smeri, zato je potrebno vedno 

analizirati le skupni seštevek točk na testu. Test vsebuje 18 nalog, in sicer naloge za razvoj 

koordinacije, sposobnosti reagiranja in napetosti ter finomotorične naloge. Naloge se 

ocenjujejo z ocenami 0, 1 in 2, pri čemer 0 predstavlja najslabšo, 2 pa najboljšo oceno  

(Gregorc in Humar, 2016). V Sloveniji je bil standardiziran le na ljubljanski populaciji 

petinpolletnih otrok (Cemič in Gregorc, 2016). 
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2.6 Moč 

 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile, ki nastane pri napenjanju mišic in 

premagovanju zunanjih sil (Pistotnik, 2017). »Je sposobnost za premagovanje, obvladovanje 

odporov« (Cemič in Gregorc, 2016, str. 43). »Je fizikalno opredeljena kot sposobnost 

opravljanja dela v nekem času« (Škof, 2010, str. 32). Delimo jo na tri pojavne oblike, in sicer 

repetitivno, statično in eksplozivno moč. Repetitivna moč je sposobnost za dejavnost, ki traja 

dlje časa. Pri tem se mišice izmenično sproščajo ter krčijo. Statična moč je sposobnost za 

dolgotrajno napenjanje mišic, medtem ko zadržujemo položaj pod obremenitvijo. Eksplozivna 

moč pomeni sposobnost za maksimalni začetni pospešek telesa v prostoru (Pistotnik, 2017). 

Topološko se moč deli na moč rok in ramenskega obroča, moč trupa in moč nog (Cemič in 

Gregorc, 2016).  

»Anatomsko-fiziološka osnova predstavlja masivnost skeleta, volumen mišic, mišično 

viskoznost ter živčni sistem« (prav tam). Kakšno moč bo človek razvil, je v 50 % odvisno od 

dednih dejavnikov. Ostali dejavniki so še morfološki, fiziološki, psihološki ter biološki. Med 

slednje spadajo predvsem starost, spol in ustrezna prehranjenost (Pistotnik, 2017).  

Moč ima prevladujočo vlogo pri skoraj vseh gibalnih aktivnostih, zato jo moramo vključevati 

v gibalni program. Vseeno pa otrokom primanjkuje moči in zaradi tega včasih izgubljajo 

motivacijo za gibanje ter so posledično neaktivni. Manjša sposobnost mišičnega delovanja je 

lahko povezana s patologijo mišic. Ta se lahko zgodi zaradi »poškodb živčnih centrov ali 

živčnih poti, ki uravnavajo mišični tonus« (Cemič in Gregorc, 2016, str.44). Da se izognemo 

nemotiviranosti in tudi poškodbam, se je v predšolskem obdobju treba izogibati statičnim 

naprezanjem. Pomembno je, da vadbo moči izvajamo preko igralnih oblik (prav tam, 2016). 

Igralne oblike vključujejo skoke in poskoke, s katerimi otrok krepi trebušne, hrbtne in prsne 

mišice, mišice ramenskega obroča in nožne mišice (Pavlic, 2015 v Gibanje in predšolski 

otrok). Moč se pojavlja predvsem pri naravnih oblikah gibanja, kot so hoja, tek, plazenja, 

lazenja, skoki in poskoki, potiskanja in vlečenja ter plezanja (Videmšek idr., 2018). 
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2.7 Plezanja 

 

»Plezanja so gibanja, pri katerih se otrok premika v različnih vesah s pomočjo svojih 

okončin« (Pistotnik idr., 2002 v Videmšek idr., 2018, str. 16). Mocha (2008) pravi, da so 

plezanja gibanja, izvajana v nasprotni smeri sile težnosti. To gibanje otrok razvije v prvih 

mesecih življenja, opazimo ga že kmalu po tem, ko razvije lazenje. Plezanje in moč sta med 

seboj močno povezana, saj s plezanjem otrok razvija moč kar nekaj mišic telesa, med njimi 

mišice rok, hrbtne in trebušne mišice ter ramenske mišice. Dobro vpliva tudi na psihično 

počutje, saj mu raste samozavest in izgublja strah pred globino (Videmšek idr., 2018). V 

vrtcih se plezanja ne poslužuje prav veliko vzgojiteljev, saj se bojijo poškodb. Strah pred 

poškodbami ne bi smel biti dejavnik pri izbiri gibalnih aktivnosti, saj otroku prav plezanje 

omogoča, da napreduje v gibalnem razvoju (Plevnik in Pišot, 2016).  

Razvoj plezanja je pri otrocih različen. Nekateri imajo dovolj spodbud in posledično hitreje 

usvojijo tehniko plezanja kot drugi. Med prvim in poldrugim letom otroci shodijo. Delajo 

majhne korake na višini približno 20 cm in še nimajo občutka za višino. V starosti od leta in 

pol do dveh let se njihova hoja izboljša in že začnejo plezati na tobogan, njihovi koraki so 

višji, svojih mej pa še ne poznajo. Med drugim in tretjim letom že plezajo višje in imajo 

boljše ravnotežje. Nekateri občutijo več strahu, spet drugi manj. Otroci, stari od tri do štiri 

leta, imajo dobro ravnotežje, skačejo z objektov, visijo na palici, sedijo na majhnih objektih in 

pri tem včasih občutijo strah. Razlike med boljšimi in slabšimi plezalci v tem obdobju 

postanejo večje. Med četrtim in šestim letom nadaljujejo z razvijanjem vseh sedmih 

motoričnih sposobnosti. Sami hodijo po stopnicah, nekateri pa lahko celo plezajo po vrvi, 

vendar je takih otrok pri teh letih le peščica. Pri teh letih razlik med deklicami in dečki 

skorajda še ni oz. so majhne (Herewegen, J. idr., 2004). 

Plezanja so lahko različna, med seboj se razlikujejo po smeri gibanja, prijemu za plezalo, 

postavitvi ob plezalo, načinu gibanja po plezalu, vesi na plezalu ter po izbiri plezala. Plezanja 

moramo izvesti v glavnem delu oz. ob koncu glavnega dela ure (Videmšek idr., 2018).  

http://wear2.io.tudelft.nl/files/r&t007-04.pdf


 

9 
 

Plezanja morajo pri otroku potekati postopoma, zato velja upoštevati naslednja priporočila 

(prav tam): 

- Najprej začnejo otroci plezati po manjših višinah, zatem to višino povečujemo. 

- Pripravo na plezanje naj predstavljajo lazenja po strminah, kjer spreminjamo naklon. 

- Otrok mora imeti med plezanjem tri oporne točke. 

- Pomembno je, da ves čas skrbimo za varnost. 

- Otroke moramo seznaniti z varnim prijemom za plezalo, kar pomeni, da mora biti 

palec na nasprotni strani oprimka kot drugi prsti. 

- Plezanje ni tekmovanje. 

2.8. Delacatova teorija 

 

Delacato (1960) je razvil teorijo, da se človek filogenetsko razvije po določenem vzorcu. 

Svojo teorijo je ponazoril na primeru hoje. Človek se po njegovem mnenju razvija po 

določenih stopnjah (Šuster, 2015): 

- V prvem letu je na stopnji ribe (plavalni gibi). 

- Zatem je na stopnji dvoživke (roka in noga sta pokrčena na tisti strani, proti kateri je 

obrnjena glava). 

- Na koncu je na stopnji plazilca (križno kobacanje – gibanje s pokrčeno roko in 

iztegnjeno nogo na tisti strani, proti kateri je obrnjena glava). 

Pri enem letu se pojavi pokončna drža, pri drugem letu govor, pri sedmih letih pa 

hemisferna dominantnost možganov, ki naj bi se kazala v prednostni roki, nogi, ušesu in 

očesu. Delacato trdi, da se ontogenetski razvoj posameznika ponovi v filogenezi. To 

pomeni, da otrok v vsakem gibanju začne s soročnim premikanjem, nadaljuje z 

istostranskim in zaključi s križnim (Cemič in Gregorc, 2016). Filogenetska gibanja so 

tista, na katere vplivamo minimalno, ontogenetska pa tista, na katera lahko vplivamo v 

večji meri. Otrok se neke stvari ne bo naučil, če mu je ne bomo ponudili (Šuster, 2015).  
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2.9 Elementarne igre 

 

Igra je ena izmed najpomembnejših dejavnosti pri otroku. Z njo razvijamo otrokove miselne 

in gibalne sposobnosti, pozitivno pa vpliva tudi na socializacijo (Burian in Pistotnik, 2016). 

Do danes se je razvilo že veliko vrst iger, ki so namenjene ali zabavi ali ohranjanju 

človekovih sposobnosti in znanj. Med slednje spadajo elementarne igre, ki so nadgradnja 

naravnih oblik gibanj (Pistotnik, 2017).  

Elementarne igre naj bi dobro vplivale na gibalni razvoj otroka. Vsebujejo preprosta pravila, 

ki jih je mogoče spreminjati in prilagoditi. Z njimi otrok na sproščen način razvija vse 

motorične sposobnosti, vključujejo pa vsa elementarna gibanja, kot so plezanje, tek, plazenje 

in metanje. Igre so v večji meri skupinske, zanje pa sta pomembni predvsem moč in spretnost 

(Stojanovič, 2015). Elementarne igre pozitivno vplivajo na dihalni, krvožilni in lokomotorni 

sistem (Burian in Pistotnik, 2016). 

Vadbena enota elementarnih iger je sestavljena iz štirih delov (Pistotnik, 2017): 

- ogrevanje, 

- razvoj gibalnih sposobnosti, 

- pridobivanje in utrjevanje gibalnih znanj, 

- umirjanje. 

Pripravljalni del je potrebno začeti z ogrevanjem. Tukaj moramo čim hitreje dvigniti telesno 

temperaturo. Igre morajo biti dinamične in preproste, priti pa mora tudi do uskladitve 

delovanja mišic. Glavni del je namenjen razvoju gibalnih sposobnosti. Elementarne igre so 

tukaj mišljene kot sredstvo vadbe, s katerim želimo vplivati na izboljšanje gibalnih 

sposobnosti, in ne kot trening, ki ima natančno določene obremenitve in elemente vadbe. Pri 

posamezni elementarni igri se osredinimo na razvijanje točno določene motorične 

sposobnosti, potrebno pa je vključiti tudi ostale (prav tam). 

Elementarne igre, namenjene pridobivanju in utrjevanju gibalnih znanj, se delijo v tri skupine, 

in sicer štafetne, moštvene in borilne igre. Na koncu vadbe je potrebno umirjanje. Tu je 

pomembno, da vključimo igre, ki imajo majhno dinamiko, ne vključujejo gibanja velikih 

mišičnih skupin, dihalni in krvožilni sistem pa ne smeta biti preveč obremenjena. Primerne 

igre so igre natančnosti, ravnotežja, igre orientacije v prostoru ter igre hitre odzivnosti (prav 

tam). 
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Vzgojitelj mora otroke med igro nadzorovati in jo skrbno načrtovati, saj lahko navsezadnje 

kakršnokoli napačno gibanje pripelje do poškodb (Burian in Pistotnik, 2016). 

V tem diplomskem delu bomo raziskovali pomen moči za plezanje in obratno ter povezavo 

med močjo in plezanjem v predšolskem obdobju. Veliko dosedanjih raziskav proučuje razvoj 

plezanja otrok na splošno ali pa je povezava med plezanjem in hojo. V našem diplomskem 

delu smo si zastavili raziskovalni problem, pri katerem bi poleg plezanja uvedli še 

elementarne igre oz. igrivo sestavljene naloge za razvoj moči. Prejšnjih raziskav, ki bi se 

ukvarjale z isto tematiko, nismo našli. Želimo proučiti, ali vpeljava elementarnih iger, ki 

temelji na razvoju štirih glavnih mišičnih skupin, pri otrocih, starih 3–4 leta, vpliva tudi na 

razvoj plezanja. Pripravili bomo elementarne igre oz. igrivo sestavljene naloge za razvoj 

moči. Pomen izvajanja igrivo sestavljenih nalog bomo določili s testom ugotavljanja stopnje 

razvoja plezanja, prirejenem po Delacatu. Test namreč temelji na Delacatovi teoriji, da otrok 

v vsakem gibanju začne s soročnim premikanjem, nadaljuje z istostranskim in zaključi s 

križnim (Cemič in Gregorc, 2016).  
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3 CILJI RAZISKAVE 
 

Skladno s predmetom in problemom smo si zastavili dva cilja: 

- izbrati elementarne igre s ciljem razvoja moči za 3–4 leta stare otroke, 

- analizirati pomen izvajanja ustreznih elementarnih iger za razvoj plezanja. 

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

- V koliko knjigah lahko najdemo elementarne igre s ciljem razvoja moči?  

 

- V kolikšni meri je 5-tedenska vpeljava izbranih elementarnih iger povezana z 

razvojem plezanja? 

 

5 METODE DELA 
 

5.1 Metoda 

 

Pri raziskavi smo uporabili metodo pedagoškega raziskovanja, in sicer kavzalno 

eksperimentalno metodo. 

5.2 Vzorec 

 

Vzorec je obsegal dve vrsti enot. Prvo vrsto enot so predstavljale vse knjige, ki smo jih 

pridobili v knjižničnem informacijskem sistemu COBISS z vnosom ključnih besed: 

»elementarna igra in moč« in so napisane v slovenskem jeziku.  

V drugo vrsto vzorca smo zajeli 40 otrok, starih 3–4 leta, ki obiskujejo Vrtec Pod Gradom. 

Otroci so bili razdeljeni v dve skupini, v eksperimentalno in kontrolno. V vsaki skupini je bilo 

20 otrok.  
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5.3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk je obsegal tri dele. Prvi del spremenljivk so bile ključne besede (moč, 

elementarne igre, predšolski otrok), kot vzorec pa smo upoštevali vse knjige v knjižničnem 

informacijskem sistemu COBISS. 

Drugi del spremenljivk predstavlja test plezanja, prirejen po Delacatu, z ocenami od 1 do 3, 

pri čemer ocena 1 predstavlja najslabši, ocena 3 pa najboljši rezultat.  

Tretji del spremenljivk predstavljajo igrivo sestavljene naloge, ocenjene od 1 do 3. Tudi tukaj 

ocena 1 predstavlja najslabši, ocena 3 pa najboljši rezultat. Sestavili smo 5-tedenski program 

dela, ki je vključeval naslednje igrivo sestavljene naloge: samokolnica, zajček obeša perilo, 

potapljači in morski pes ter vožnja avtomobila. V program smo vključili še ostale podobne 

elementarne igre. 

 

5.4 Način zbiranja podatkov 

 

Najprej smo za dovoljenje za zbiranje podatkov in izvedbo eksperimentalne metode zaprosili 

ravnateljico vrtca ter vzgojiteljici obeh skupin. Po njihovi privolitvi smo pridobili še soglasja 

staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. Nato smo eksperimentalno skupino testirali 15. 1. 

2019, kontrolno skupino pa 16. 1. 2019. Eksperimentalna skupina je nato vadbo moči preko 

igrivo sestavljenih nalog izvajala 5 tednov, dvakrat na teden po 15 minut, kontrolna skupina 

pa vmesnih vadb ni imela. 

Obe skupini smo testirali še na končnem testiranju, to je bilo za eksperimentalno skupino 14. 

2. 2019, za kontrolno skupino pa 20. 2. 2019. Vsa testiranja oz. vadbe so bile izvedene ob 

9.30 uri. V raziskavo nismo vključili nobenih osebnih podatkov otrok. Naloge oz. igre so 

otroci izvajali samo z uporabo lastne telesne teže. Uporabili smo pripomočke, kot so gumbi, 

ščipalke, prazna škatla ter blazina, ki je predstavljala mlako. 

Knjige z elementarnimi igrami, napisane v slovenskem jeziku, smo iskali v knjižničnem 

informacijskem sistemu COBISS. 
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5.5 Obdelava podatkov 

 

Podatke smo obdelali s pomočjo osnovnih statističnih programov SPSS. Drugo raziskovalno 

vprašanje smo preverjali s pomočjo podatkov prvega in končnega testiranja eksperimentalne 

in kontrolne skupine. Velikost vzorca vsake skupine je 20. Z multivariatno analizo variance 

(MANOVA) smo preverjali, od katerih dejavnikov je odvisen končni rezultat pri plezanju oz. 

sam razvoj plezanja. Za testno statistiko smo uporabili Wilksovo lambdo, ki smo jo nato 

pretvorili v F vrednost. 
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6 REZULTATI 
 
Elementarne igre so navedene v desetih knjigah, ki jih lahko najdemo v knjižničnem 

informacijskem sistemu COBISS. Največ knjig je – skupaj z drugimi avtorji – napisala 

Mateja Videmšek. 

Elementarne igre s ciljem razvoja moči lahko najdemo v naslednjih knjigah: 

- Videmšek, M., Karpljuk, D., Videmšek D., Breskvar, P. in Videmšek, T. Prvi koraki v 

svet športa (elementarne igre, ljudske gibalne igre, igre sveta, igre z žogo, igre v vodi 

in plavanje, igre na snegu in smučanje). 

- Videmšek, M., Berdajs, P. in Karpljuk, D. Mali športnik: gibalne dejavnosti otrok do 

tretjega leta starosti v okviru družine. 

- Videmšek, M., Strah, N. in Stančevič, B. Igrajmo se skupaj: Program športnih 

dejavnosti za otroke in starše.  

- Videmšek, M. in Stančevič, B. Popestrimo športno vzgojo. 

- Videmšek, M., Tomazini, P. in Grojzdek, M. Gibalne igre z improviziranimi 

pripomočki. 

- Videmšek, M., Stančevič, B. in Permanšek, M. Igrive športne urice 

- Videmšek, M., Šiler, B. in Fišer, P. Slepa miš, ti loviš! : ustvarjalne gibalne igre za 

otroke. 

- Videmšek, M., Stančevič, B. in Sušnik, N. 1, 2, 3, igraj se tudi ti!: gibalne igrice za 

otroke in odrasle (igre z žogo in balonom, igre s časopisnim papirjem, igre z rokami in 

nogami, sprostitvene dejavnosti, plesne igre, domišljijske igre, igre s skoki in poskoki, 

prirejen poligon). 

- Videmšek, M. in Visinski, M. Športne dejavnosti predšolskih otrok (igre lovljenja, 

tekalne igre, borilne igre, igre ravnotežja, igre preciznosti, igre hitre odzivnosti, 

sprostitvene igre ipd.) 

Borut Pistotnik je avtor knjige Vedno z igro: elementarne in družabne igre za delo in prosti 

čas. 

Videmšek, M. in Jovan, N. (2002) pravita, da tri- do štiriletni otroci že obvladajo sonožno 

skakanje, lazenje, plazenje in valjanje. Že so sposobni izvajati kompleksnejše naloge, zato 

sem izbrala igre, ki vključujejo podobna gibanja. 

  



 

16 
 

Rezultate elementarnih iger oz. igrivo sestavljenih nalog, ki smo jih pridobili na vzorcu 40 

otrok, bomo v nadaljevanju podrobno razložili. Vse igre in plezanje imajo vrednosti od 1 do 

3. Vsebinski pomen je pri vsakem delu drugačen, vsem pa je skupno, da vrednost 1 

predstavlja najslabši rezultat in vrednost 3 najboljši rezultat.  

 

 

Slika 1: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na merjenje 

 

Slika 1 prikazuje aritmetično sredino (povprečje) igrivo sestavljenih nalog in plezanja glede 

na merjenje; vpliva skupine nismo upoštevali. Razvidno je, da je rezultat pri vseh analiziranih 

elementih boljši pri končnem kot pri prvem merjenju. Najmanjša razlika oz. napredek je viden 

pri plezanju, medtem ko je pri igrivo sestavljenih nalogah razlika večja. 
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Tabela 1: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na merjenje - preverjanje razlik 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 prikazuje preverjanje razlik pri igrivo sestavljenih nalogah in plezanju glede na 

merjenje; vpliv skupine ni upoštevan. Rezultat MANOVE prikazuje, da je skupno gledano 

razlika med prvim in končnim merjenjem statistično značilna (F = 17,941, p = 0,000), prav 

tako so statistično značilne razlike pri posameznih analiziranih elementih. 

 

 

Slika 2: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na skupino 
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E K

Neodvisna 

spremenljivka Odvisna spremenljivka F p 

Testiranje Zajček obeša perilo 39,869 ,000 

  Vožnja avtomobila 46,049 ,000 

  Samokolnice 28,073 ,000 

  Potapljači in morski pes 54,181 ,000 

  Plezanje 8,409 ,005 

SKUPAJ  TESTIRANJE 17,941 0,000 
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Slika 2 prikazuje aritmetično sredino (povprečje) glede na skupino, brez vpliva testiranja. 

Razvidno je, da je rezultat pri vseh analiziranih elementih boljši pri eksperimentalni kot pri 

kontrolni skupini. Razlike so pri igrah zajček obeša perilo, vožnja avtomobila in samokolnice 

ter pri plezanju relativno majhne, pri igri potapljač in morski pes pa je vidna večja razlika. 

  

Tabela 2: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na skupino - preverjanje razlik 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 prikazuje preverjanje razlik igrivo sestavljenih nalog in plezanja glede na skupino, 

brez vpliva testiranja oz. merjenja. Rezultat MANOVE prikazuje, da je skupno gledano 

razlika med skupinama statistično značilna (F = 5,269, p = 0,000), podrobnejši pregled 

posameznih analiziranih elementov pa kaže statistično značilne razlike le pri elementarnima 

igrama vožnja avtomobila (F = 4.435, p = 0,039) in potapljač in morski pes (F = 24,864, p = 

0,000). 

  

Neodvisna 

spremenljivka Odvisna spremenljivka F p 

Skupina Zajček obeša perilo ,623 ,432 

  Vožnja avtomobila 4,435 ,039 

  Samokolnice 1,123 ,293 

  Potapljač in morski pes 24,864 ,000 

  Plezanje 3,521 ,064 

SKUPAJ SKUPINA 5,269 0,000 
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Tabela 3: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na skupino in testiranje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 prikazuje mediano oz. srednjo vrednost (M) pri igrivo sestavljenih nalogah in 

plezanju, glede na skupino in testiranje oz. merjenje. Iz pregleda povprečij je razvidno, da so 

razlike v rezultatu eksperimentalne skupine med prvim in končnim merjenjem večje od 

razlike v rezultatu kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini so otroci najbolj napredovali 

pri igrama vožnja avtomobila in potapljači in morski pes, najmanjša razlika pa je vidna pri 

plezanju. V kontrolni skupini je razlika v napredku najbolj vidna pri igri zajček obeša perilo, 

sledi igra vožnja avtomobila, pri ostalih igrah pa je razlika minimalna.  

Odvisna spremenljivka testiranje skupina M 

Zajček obesa perilo prvo eksperimentalna 1,90 

kontrolna 2,10 

končno eksperimentalna 3,00 

kontrolna 2,60 

Vožnja avtomobila prvo eksperimentalna 1,30 

kontrolna 1,50 

končno eksperimentalna 2,45 

kontrolna 1,80 

Samokolnice prvo eksperimentalna 1,70 

kontrolna 2,00 

končno eksperimentalna 2,75 

kontrolna 2,20 

Potapljač in morski pes prvo eksperimentalna 1,20 

kontrolna 1,25 

končno eksperimentalna 2,55 

kontrolna 1,45 

Plezanje prvo eksperimentalna 1,55 

kontrolna 1,45 

 

končno eksperimentalna 2,15 

kontrolna 1,70 
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Tabela 4: Igrivo sestavljene naloge in plezanje glede na skupino in testiranje - 

preverjanje razlik 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 prikazuje preverjanje razlik igrivo sestavljenih nalog in plezanja glede na skupino in 

testiranje oz. merjenje. Rezultat MANOVE prikazuje, da se končni rezultat otrok statistično 

značilno razlikuje tudi ob upoštevanju hkratnega vpliva testiranja in skupine (F = 6,938, p = 

0,000), podrobnejši pregled po posameznih analiziranih elementih pa kaže statistično značilne 

razlike pri vseh igrivo sestavljenih nalogah oz. elementarnih igrah, ne pa tudi pri skupnem 

rezultatu plezanja (F = 1,426, p = 0,236). 

  

Neodvisna 

spremenljivka Odvisna spremenljivka F p 

testiranje * skupina zajcek_obesa_perilo 5,607 ,020 

  voznja_avta 15,824 ,000 

  samokolnice 12,981 ,001 

  potapljac_in_morski_pes 29,825 ,000 

  plezanje 1,426 ,236 

SKUPAJ TESTIRANJE*SKUPINE 6,938 0,000 
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7 RAZPRAVA 
 
Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, v koliko knjigah lahko najdemo elementarne igre, 

katerih cilj je razvoj moči. Slovenska avtorica Mateja Videmšek je skupaj z ostalimi avtorji 

napisala devet knjig z elementarnimi igrami za razvoj gibalnih sposobnosti – tudi moči – pri 

predšolskih otrocih. Borut Pistotnik je napisal eno knjigo z elementarnimi igrami. Vse so 

zasnovane na približno enak način, saj vse sledijo principu pripravljalni del – glavni del –

zaključni del. Ključni namen je prav igra, saj je Brumec, A.  (2013) v svojem diplomskem 

delu ugotovila, da so za otroke, stare tri leta, gimnastične vaje prezahtevne, zato jih je treba 

ustrezno prilagoditi. Kot primer navaja igro z oponašanjem živali. 

V diplomskem delu smo želeli tudi ugotoviti, v kolikšni meri je 5-tedenska vpeljava izbranih 

elementarnih iger oz. igrivo sestavljenih nalog povezana z razvojem plezanja. V raziskavo 

smo vključili 40 otrok iz Vrtca Pod Gradom, starih 3–4 leta. Otroke smo razdelili v dve 

skupini, in sicer v kontrolno in eksperimentalno. V vsaki skupini je bilo 20 otrok. Najprej smo 

obe skupini testirali s testom plezanja, prirejenem po Delacatu. Ta je sicer svojo teorijo razvil 

na primeru hoje, vendar smo, tako kot Šuster, A. (2015), predvidevali, da enako drži tudi za 

plezanje. Otroci so plezali navzgor in navzdol po letveniku. Soročno plezanje je bilo vredno 

eno točko, istostransko plezanje dve točki ter križno plezanje tri točke. Nato smo izvedli še 

štiri igrivo sestavljene naloge, ki smo jih pridobili iz knjig z elementarnimi igrami za 

predšolske otroke, zraven pa uporabili še nekaj svojih idej. Igre so bile zajček obeša perilo, 

samokolnice, vožnja avtomobila ter potapljači in morski pes. Tudi tukaj smo igre točkovali z 

ocenami 1, 2 ali 3. Igra zajček obeša perilo je bila namenjena krepitvi mišic na nogah. Merili 

smo število sonožnih poskokov. Do deset poskokov je prineslo eno točko, do 20 poskokov 

dve točki in nad 20 poskokov tri točke. Igra vožnja avtomobila je bila namenjena krepitvi 

trebušnih mišic. Merili smo čas. Do pet sekund držanja kolen v zraku je prineslo eno točko, 

do deset sekund dve točki in več kot deset sekund tri točke. Igra samokolnica je bila 

namenjena krepitvi mišic rok. Merili smo število prijemov tal z rokami. Do deset prijemov je 

prineslo eno točko, do 20 prijemov dve točki ter več kot 20 prijemov tri točke. Igra potapljači 

in morski pes je bila namenjena krepitvi hrbtnih mišic. Merili smo čas. Do pet sekund držanja 

rok in nog v zraku je pomenilo eno točko, do deset sekund dve točki ter več kot deset sekund 

tri točke. Po izvedenem prvem testiranju smo z eksperimentalno skupino izvedli 5-tedensko 

vadbo moči. Kontrolna skupina vmesnih vadb ni imela. Igre smo v tretjem tednu malo 

spremenili, vendar je namen ostal enak. Dodali smo igre zajček šiva jopico, vožnja kolesa, 
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hoja z igračko ter podajanje igrače. Na končnem testiranju smo uporabili enake igre kot na 

prvem. Testirali smo tudi kontrolno skupino. Rezultat MANOVE kaže skupno gledano 

statistično značilno razliko med prvim in končnim merjenjem (F = 17,941, p = 0,000). 

Rezultat vseh analiziranih elementov je boljši pri končnem merjenju. Pri igri zajček obeša 

perilo so otroci napredovali z do 20 skokov v povprečju na več kot 20 skokov. Pri igri vožnja 

avtomobila so otroci napredovali z do pet sekund držanja kolen v zraku do v povprečju do 

deset sekund. Pri igri samokolnice so otroci napredovali z do 20 prijemov tal z rokami na v 

povprečju več kot 20 prijemov z rokami. Pri igri potapljači in morski pes so otroci pri držanju 

rok in nog v zraku napredovali z do pet sekund na v povprečju do 10 sekund. Pri plezanju je v 

povprečju viden napredek. Na začetku je večina otrok plezala po letveniku navzgor soročno in 

istostransko, kasneje pa istostransko. Po letveniku navzdol so pri prvem testiranju plezali 

soročno, pri končnem pa soročno in istostransko. Bogataj, L. (2018) v svojem diplomskem 

delu ugotavlja, da otroci v povprečju plezajo bolje po letveniku navzgor kot navzdol. Enako v 

svojem diplomskem delu ugotavlja Šuster, A. (2015), ki med drugim piše o tem, da med 

otroki, starimi 2–3 leta, le 3 % otrok usvojijo križno tehniko plezanja. V našem primeru je 

križno tehniko osvojilo 20 % otrok, vendar tega ne moremo posploševati na celotno starostno 

skupino, temveč ta rezultat velja le za otroke iz naše raziskave, saj vzorec ni bil dovolj velik, 

da bi bil reprezentativen. Poleg tega večina otrok, ki so križno plezanje osvojili, obiskuje 

tedensko organizirano telovadbo v vrtcu in so eno leto starejši od otrok, ki so sodelovali v 

raziskavi Šuster, A. Hrast, K. (2014) je raziskovala razlike pri plezanju med predšolskimi 

otroki, ki obiskujejo tečaj plezanja vsaj eno leto, in otroki, ki tečaja plezanja ne obiskujejo. 

Opazna je bila razlika, saj so prvi dosegli boljše rezultate kot drugi.  

V našem diplomskem delu je napredek eksperimentalne skupine najbolj viden pri 

elementarnih igrah oz. igrivo sestavljenih nalogah, pri plezanju je razlika manjša. Rezultat 

MANOVE kaže statistično značilno razliko med skupinama (F = 5,269, p = 0,000). Če 

primerjamo kontrolno in eksperimentalno skupino, lahko trdimo, da je rezultat pri vseh 

analiziranih elementih boljši pri eksperimentalni skupini. Pri igrah zajček obeša perilo, vožnja 

avtomobila in samokolnice so razlike majhne. Večji razliki sta vidni pri igri potapljači in 

morski pes, kjer otroci kontrolne skupine v povprečju držijo kolena v zraku do pet sekund, 

otroci eksperimentalne pa v povprečju do deset sekund, in pri plezanju. Otroci obeh skupin v 

povprečju plezajo predvsem istostransko, opaziti pa je nekoliko višjo povprečno vrednost pri 

eksperimentalni skupini. Iz pregleda povprečij je razvidno, da so razlike med prvim in 

končnim testiranjem pri eksperimentalni skupini veliko večje kot pri kontrolni skupini 
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(Tabela 3). Rezultat MANOVE ob upoštevanju hkratnega vpliva testiranja oz. merjenja in 

skupine kaže statistično značilno razliko pri končnem rezultatu otrok (F = 6,938, p = 0,000). 

Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov lahko trdimo, da 5-tedenska vpeljava igrivo 

sestavljenih nalog oz. elementarnih iger pozitivno vpliva na razvoj plezanja. Tako lahko 

potrdimo teorijo Videmšek, M. (2018), ki pravi, da sta moč in plezanje med seboj povezana, 

saj otrok pri tem krepi vse mišice telesa. Prav tako to omenja Pistotnik (2011). Ta še navaja 

razliko med razvojem statične in dinamične moči. Pri izvedbi smo uporabili slednjo, saj je za 

predšolske otroke bolj pomembna.  

Zavedamo se pomembnosti vadbe v predšolskem obdobju in njenega vpliva na otrokov 

razvoj. Menimo, da bi morali v predšolsko obdobje vključiti prav vse gibalne sposobnosti in 

nobene zapostavljati, saj so vse pomembne, zato smo se odločili za izvedbo vadbe za moč, ki 

v tem obdobju sicer ni tako izpostavljena. Ob nadzoru odrasle osebe in s pravilnim 

načrtovanjem je vadba za moč lahko tudi zabavna, čeprav vključuje drugačne vrste napor kot 

npr. tek, ki so ga otroci navajeni že od majhnih nog. Navsezadnje je počep krepilna 

gimnastična vaja, ki nam je bila prirojena in se je nismo naučili (Gnezda, 2016). Kljub temu 

se nam pozneje v življenju lahko zgodi, da počepa ne znamo izvesti pravilno. S krepitvijo 

mišic je potrebno začeti že na začetku, v otroštvu, in to na način, ki bo otrokom zabaven, da 

bodo igro na koncu sami želeli ponoviti. 
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8 SKLEP 
 
Z raziskavo smo ugotovili, da so otroci, ki so izvajali 5-tedensko vadbo moči napredovali bolj 

kot otroci, ki so bili v kontrolni skupini. Rezultati kažejo na to, da vadba moči dejansko 

vpliva na končne dosežke in je delno povezana tudi z razvojem plezanja. Ugotovili smo, da je 

pri izvedbi vadbe za moč potrebna motivacija, saj otroci lahko hitro obupajo, če neko vajo 

vidijo zgolj kot napor. Ravno zato so primerne elementarne igre, saj otroci z njimi dobijo 

drugačno izkušnjo vadbe, kjer cilj ni tekmovanje, temveč igra in zabava. Iz rezultatov je 

razvidno, da so otroci največji napredek dosegli pri igrama, ki sta vključevali trebušne in 

hrbtne mišice. Na podlagi tega lahko trdimo, da so otroci v povprečju uspešnejši pri vajah, ki 

vključujejo mišice nog in rok. To je predvsem zaradi tega, ker so otrokove prve izkušnje 

plazenje, lazenje, hoja in poskoki – v začetku življenja se ne osredinimo toliko na mišice 

trebuha in hrbta. Posledično ugotavljamo, da bi bilo primerno, da bi vzgojitelji in vzgojiteljice 

v svoj program gibanje s ciljem razvoja moči vseh mišičnih skupin vključevali bolj redno. 

Potrebnih je le nekaj preprostih idej, kako vadbo vključiti v vsakdan. Zadostovalo bi že, da bi 

vadbo izvajali enkrat tedensko pred zajtrkom ali vsaj pol ure po zajtrku. Elementarne igre oz. 

igrivo sestavljene naloge za vadbo moči bi lahko izvajali med sprehodom, ko se ustavijo na 

kakšnem travniku. Ko se odpravijo v gozd, lahko otroci pod nadzorom odrasle osebe plezajo 

na manjše drevo in so tako v stiku z naravo, obenem pa razvijajo moč. Plezanje lahko 

uporabimo celo v prehodih med dejavnostmi. Tisti otroci, ki so vključeni v program Mali 

sonček, lahko vadbo moči vključijo v športno popoldne s starši – tako so lahko otrokom igre 

še bolj zabavne. Veliko je idej, s katerimi lahko vzgojitelji in vzgojiteljice otroke motivirajo 

in jim omogočajo razvijanje moči, ki je prav tako pomembna kot vse ostale gibalne 

sposobnosti. Čeprav sta v predšolskem obdobju najbolj pomembni koordinacija in ravnotežje, 

moči vseeno ne smemo postaviti na stranski tir, saj so temelji, ki jih postavimo v predšolskem 

obdobju, najpomembnejši in vplivajo na kasnejši razvoj. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 PRILOGA 1: IGRIVO SESTAVLJENE NALOGE 

 

IGRIVO SESTAVLJENE NALOGE, 1. TEDEN 

 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

LETALA – POPLAVA – POTRES 

Otroci po navodilu hodijo po prostoru/skačejo kot žabe/skačejo po eni nogi/se plazijo ipd. 

 

Na znak »Letala!« vsi ležejo na hrbet in v zrak dvignejo roke in noge. Na znak »Poplava!« vsi 

splezajo na najbližje orodje (letvenik, skrinjo ...). Na znak »Potres!« vsi stečejo k steni in se v 

počepu nanjo naslonijo. 

 

GLAVNI DEL 

 

ZAJČEK OBEŠA PERILO  

Otrok postane zajček. Na drugi strani so ščipalke, ki jih mora otrok prinesti, da bo lahko 

zajček obesil perilo. Otrok sonožno skače na drugo stran, vzame eno ščipalko in skače nazaj 

ter ščipalko položi v košaro. 

Cilj: krepitev mišic nog. 

 

1 = do 10 skokov 

2 = do 20 skokov 

3 = več kot 20 skokov 

 

VOŽNJA AVTOMOBILA  

Otroci vozijo avtomobile, tako da so na vseh štirih, kolena pa imajo v zraku in ne na tleh. Ko 

vzgojitelj pokaže rdečo zastavico, se morajo otroci ustaviti in zadržati kolena v zraku. Ob 

zeleni zastavici gredo lahko spet naprej. 

Cilj: krepitev trebušnih mišic. 
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1 = do 5 sekund 

2 = do 10 sekund 

3 = več kot 10 sekund 

 

SAMOKOLNICE  

Otrok se postavi v opori ležno za rokami in predstavlja samokolnico, vzgojitelj kot voznik ga 

prime za noge in vozi samokolnico. 

Cilj: krepitev mišic rok. 

 

1 = do 10 prijemov z rokami 

2 = do 20 prijemov z rokami 

3 = več kot 20 prijemov z rokami 

 

POTAPLJAČI IN MORSKI PES  

 

Vzgojitelj predstavlja morskega psa. Ko je vzgojitelj obrnjen v drugo smer in ne vidi otrok, 

otroci »plavajo«, tako da ležijo na trebuhu in iztegujejo noge in roke. Ko se vzgojitelj obrne in 

zakriči »Morski pes!«, se morajo otroci kot potapljači ustaviti in iztegniti roke v zrak, ne da bi 

pri tem premikali okončine. 

Cilj: krepitev hrbtnih mišic. 

 

1 = drži do 5 sekund 

2 = drži do 10 sekund 

3 = drži več kot 10 sekund 

 

SKLEPNI DEL: 

 

V krogu zapojemo pesem po izbiri otrok. 
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IGRIVO SESTAVLJENE NALOGE, 2. TEDEN 

 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

LOV NA LISICE 

Otroke razporedimo v dve vrsti, tako da so s hrbti obrnjeni drug proti drugemu. V eni vrsti so 

lisice, v drugi pa kmetje. Če učitelj pokliče »Kmetje!«, kmetje lovijo lisice, če pa pokliče 

»Lisice!«, lovijo lisice kmete. 

 

GLAVNI DEL 

 

ZAJČEK ŠIVA JOPICO 

Otrok postane zajček. Na drugi strani so gumbi, ki jih mora otrok prinesti, da bo lahko sešil 

jopico. Otrok sonožno skače na drugo stran, vzame en gumb in skače nazaj ter gumb položi v 

košaro. 

Cilj: krepitev mišic nog. 

 

1 = do 10 skokov 

2 = do 20 skokov 

3 = več kot 20 skokov 

 

VOŽNJA AVTOMOBILA 

Otroci vozijo avtomobile tako, da so na vseh štirih, kolena pa imajo v zraku in ne na tleh. Ko 

vzgojitelj pokaže rdečo zastavico, se morajo otroci ustaviti in se postaviti v položaj deske. Ob 

zeleni zastavici gredo lahko spet naprej. 

Cilj: krepitev trebušnih mišic. 

 

1 = do 5 sekund 

2 = do 10 sekund 

3 = več kot 10 sekund 

  



 

31 
 

SAMOKOLNICE  

Otrok se postavi v opori ležno za rokami in predstavlja samokolnico, vzgojitelj kot voznik ga 

prime za noge in vozi samokolnico. Otrok v hoji z rokami pride na drugi konec prostora, 

vzame gumb in ga da v škatlo, nato se obrne in hodi z rokami nazaj na drugo stran. 

Cilj: krepitev mišic rok. 

 

1 = do 10 prijemov z rokami 

2 = do 20 prijemov z rokami 

3 = več kot 20 prijemov z rokami 

 

 

POTAPLJAČI IN MORSKI PES  

 

Vzgojitelj predstavlja morskega psa. Ko je vzgojitelj obrnjen v drugo smer in ne vidi otrok, 

otroci »plavajo«, tako da ležijo na trebuhu in iztegujejo noge in roke. Ko se vzgojitelj obrne in 

zakriči »Morski pes!«, se morajo otroci kot potapljači ustaviti in iztegniti roke in noge v zrak, 

ne da bi pri tem premikali okončine. 

Cilj: krepitev hrbtnih mišic. 

 

1 = drži do 5 sekund 

2 = drži do 10 sekund 

3 = drži več kot 10 sekund 

 

SKLEPNI DEL: 

 

V krogu zapojemo pesem po izbiri otrok. 
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IGRIVO SESTAVLJENE NALOGE, 3. TEDEN 

 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

ČAROVNICA IN PALČKI 

Vzgojitelj predstavlja čarovnico. Čarovnica lovi otroke in ima v rokah palčko. Kdor je ujet, 

postane palček, počepne in v počepu sonožno poskakuje. Tisti, ki niso ujeti, lahko palčke 

rešijo tako, da se jih dotaknejo z roko in rečejo: »Palček, rešen si!«.  

 

GLAVNI DEL 

 

ZAJČEK ŠIVA JOPICO 

Otrok postane zajček. Skače na drugo stran prostora, kjer modra luža predstavlja mlako, ki jo 

mora zajec preskočiti. Ko jo preskoči, skače nazaj. 

Cilj: krepitev mišic nog. 

 

1 = do 10 skokov 

2 = do 20 skokov 

3 = več kot 20 skokov 

 

VOŽNJA KOLESA 

Otroci ležijo na hrbtu na tleh, tako da so noge v vertikalnem položaju, zgornji del telesa pa je 

na tleh. Z nogami oz. stopali, ki so v zraku, skušajo voziti kolo. 

Cilj: krepitev trebušnih mišic. 

 

1 = do 5 sekund 

2 = do 10 sekund 

3 = več kot 10 sekund 
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HOJA Z IGRAČKO 

Postavimo se na vse štiri okončine (položaj raka), tako da smo z obrazom obrnjeni navzgor in 

z zadnjico navzdol proti tlom. Igračko postavimo na trebuh in hodimo naprej in nazaj.  

Cilj: krepitev mišic rok in ramenskega obroča. 

 

1 = do 10 prijemov z rokami 

2 = do 20 prijemov z rokami 

3 = več kot 20 prijemov z rokami 

 

PODAJANJE IGRAČE 

 

Dva otroka si ležita nasproti na trebuhu in si podajata igračo, tako da se z zgornjim delom 

trupa dvigneta od tal in si podata igračo. 

Cilj: krepitev hrbtnih mišic. 

 

1 = drži do 5 sekund 

2 = drži do 10 sekund 

3 = drži več kot 10 sekund 

 

SKLEPNI DEL: 

 

V krogu zapojemo pesem po izbiri otrok. 

 

  



 

34 
 

IGRIVO SESTAVLJENE NALOGE, 4. TEDEN 

 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

ČAROVNICA IN PALČKI 

Vzgojitelj predstavlja čarovnico. Čarovnica lovi otroke in ima v rokah palčko. Kdor je ujet, 

postane palček, počepne in v počepu sonožno poskakuje. Tisti, ki niso ujeti, lahko palčke 

rešijo tako, da se jih dotaknejo z roko in rečejo: »Palček, rešen si!«.  

 

GLAVNI DEL 

 

ZAJČEK ŠIVA JOPICO 

Otrok postane zajček. Skače na drugo stran prostora, kjer modra luža predstavlja mlako, ki jo 

mora zajec preskočiti. Ko jo preskoči, skače nazaj. 

Cilj: krepitev mišic nog. 

 

1 = do 10 skokov 

2 = do 20 skokov 

3 = več kot 20 skokov 

 

VOŽNJA KOLESA 

Otroci ležijo na hrbtu na tleh, tako da so noge v vertikalnem položaju, zgornji del telesa pa je 

na tleh. Z nogami oz. stopali, ki so v zraku, skušajo voziti kolo. 

Cilj: krepitev trebušnih mišic. 

 

1 = do 5 sekund 

2 = do 10 sekund 

3 = več kot 10 sekund 
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PRENAŠANJE GUMBA NA TREBUHU 

Postavimo se na vse štiri okončine (položaj raka), tako da smo z obrazom obrnjeni navzgor in 

z zadnjico navzdol proti tlom. Gumb postavimo na trebuh in hodimo naprej in nazaj. 

Cilj: krepitev mišic rok in ramenskega obroča. 

 

1 = do 10 prijemov z rokami 

2 = do 20 prijemov z rokami 

3 = več kot 20 prijemov z rokami 

 

 

PODAJANJE GUMBA 

Dva otroka si ležita nasproti na trebuhu in si podajata igračo, tako da se z zgornjim delom 

trupa dvigneta od tal in si podata gumb. 

Cilj: krepitev hrbtnih mišic. 

 

1 = drži do 5 sekund 

2 = drži do 10 sekund 

3 = drži več kot 10 sekund 

 

SKLEPNI DEL: 

 

V krogu zapojemo pesem po izbiri otrok. 
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10.2 PRILOGA 2: REZULTATI MERITEV 

Prvo testiranje: eksperimentalna skupina, 15. 1. 2019 

  

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček 

obeša 

perilo 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice Potapljači 

in morski 

pes 

Plezanje 

A 1 1 1 1 2 

B 2 1 2 1 3 

C 3 1 1 1 2 

Č 2 1 2 1 3 

D 1 1 1 1 1 

E 2 2 1 1 1 

F 1 1 1 1 1 

G 2 1 2 1 1 

H  3 2 3 2 2 

I  2 2 2 2 2 

J 1 1 1 1 1 

K 2 1 2 1 1 

L 2 1 1 2 1 

M 1 1 2 1 2 

N 2 2 2 2 1 

O 3 1 2 1 1 

P 2 2 2 1 2 

R 1 1 2 1 1 

S 2 1 2 1 1 

Š 3 2 2 1 2 
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Prvo testiranje: kontrolna skupina, 16. 1. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček 

obeša 

perilo 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice  Potapljači 

in morski 

pes 

Plezanje  

A 2 2 2 2 1 

B 1 2 3 2 3 

C 3 2 2 1 1 

Č 2 1 2 1 2 

D 3 1 2 1 1 

E 2 2 2 1 1 

F 1 1 1 1 1 

G 2 1 2 1 2 

H 1 2 1 2 2 

I 3 2 3 2 1 

J 2 1 2 1 1 

K 1 1 2 1 1 

L 2 1 2 1 2 

M 2 2 2 1 1 

N 3 2 2 1 2 

O 2 1 1 1 1 

P 2 1 2 1 1 

R 3 2 3 2 2 

S 3 2 2 1 2 

Š 2 1 2 1 1 
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Vmesne vadbe moči 

 Eksperimentalna skupina: 17. 1. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček obeša 

perilo 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice Potapljači in 

morski pes 

A 2 1 1 1 

B 3 1 2 1 

C 3 1 1 1 

Č 2 1 2 1 

D 2 1 1 1 

E 1 1 1 1 

F 2 2 1 1 

G 2 1 2 1 

H 3 2 3 2 

I 2 2 2 2 

J 2 1 1 1 

K 2 1 1 1 

L 2 1 1 2 

M 2 2 2 1 

N 2 1 2 2 

O 3 2 2 1 

P 2 1 2 1 

R 1 1 2 1 

S 2 1 2 2 

Š 3 2 2 1 

 



 

39 
 

Eksperimentalna skupina: 22. 1. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček šiva 

jopico 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice Potapljači in 

morski pes 

A 2 1 1 1 

B 3 1 2 1 

C 3 1 2 1 

Č 2 2 2 1 

D 2 2 1 1 

E 2 1 1 1 

F 2 2 2 1 

G 2 2 2 1 

H 3 2 3 2 

I 2 2 2 2 

J 2 1 2 1 

K 2 2 2 1 

L 2 1 1 2 

M 3 2 2 2 

N 2 2 2 2 

O 3 2 2 2 

P 2 1 2 1 

R 2 1 2 1 

S 2 2 2 2 

Š 3 2 2 2 
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Eksperimentalna skupina: 24. 1. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček šiva 

jopico 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice Potapljači in 

morski pes 

A 2 1 2 1 

B 3 2 3 2 

C 3 2 2 1 

Č 2 2 2 2  

D 2 2 1 1 

E 2 1 2 1 

F 3 2 2 1 

G 2 2 2 2 

H 3 2 3 2 

I 3 2 2 2 

J 2 2 2 1 

K 3 2 2 2 

L 2 2 2 2 

M 3 2 3 2 

N 2 2 2 2 

O 3 2 2 2 

P 2 1 2 1 

R 3 2 2 1 

S 2 2 2 2 

Š 3 2 3 2 
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Eksperimentalna skupina: 29. 1. 2019  

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček šiva 

jopico 

Vožnja kolesa Prenašanje 

gumba na 

trebuhu 

Podajanje 

gumba 

A 2 2 2 1 

B 3 2 3 3 

C 3 3 2 2 

Č 3 2 2 2  

D 2 2 1 1 

E 2 1 2 1 

F 3 2 2 2 

G 3 2 3 2 

H 3 2 3 2 

I 3 2 2 2 

J 2 2 2 2 

K 3 2 3 2 

L 3 2 2 2 

M 3 2 3 2 

N 3 2 2 2 

O 3 2 2 2 

P 3 1 2 1 

R 3 2 3 1 

S 2 2 2 2 

Š 3 3 3 2 
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Eksperimentalna skupina: 31. 1. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček šiva 

jopico 

Vožnja kolesa Prenašanje 

gumba na 

trebuhu 

Podajanje 

gumba 

A 2 2 2 1 

B 3 2 3 3 

C 3 3 2 2 

Č 3 2 2 2  

D 2 2 2 1 

E 2 1 2 2 

F 3 2 2 2 

G 3 2 3 2 

H 3 2 3 2 

I 3 2 3 2 

J 2 2 2 2 

K 3 2 3 3 

L 3 2 2 2 

M 3 3 3 2 

N 3 2 2 2 

O 3 2 2 2 

P 3 2 2 1 

R 3 2 3 1 

S 2 2 2 2 

Š 3 3 3 2 
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Eksperimentalna skupina: 5. 2. 2019  

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Žabe skačejo 

čez mlako 

Vožnja kolesa Prenašanje 

gumba na 

trebuhu 

Podajanje 

gumba 

A 2 2 2 1 

B 3 2 3 3 

C 3 3 2 2 

Č 3 2 2 2  

D 2 2 2 2 

E 2 2 2 2 

F 3 2 3 2 

G 3 3 3 2 

H 3 2 3 2 

I 3 2 3 3 

J 2 2 2 2 

K 3 2 3 3 

L 3 2 2 2 

M 3 3 3 2 

N 3 2 3 2 

O 3 2 2 2 

P 3 2 2 2 

R 3 2 3 2 

S 3 2 2 2 

Š 3 3 3 2 
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Eksperimentalna skupina: 7. 2. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Žabe skačejo 

čez mlako 

Vožnja kolesa Prenašanje 

gumba na 

trebuhu 

Podajanje 

gumba 

A 2 2 2 1 

B 3 2 3 3 

C 3 3 2 2 

Č 3 2 2 2  

D 2 2 2 2 

E 2 2 2 2 

F 3 2 3 2 

G 3 3 3 2 

H 3 2 3 2 

I 3 2 3 3 

J 2 2 2 2 

K 3 2 3 3 

L 3 2 2 2 

M 3 3 3 2 

N 3 2 3 2 

O 3 2 2 2 

P 3 2 2 2 

R 3 2 3 2 

S 3 2 2 2 

Š 3 3 3 2 
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Eksperimentalna skupina: 12. 2. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Žabe skačejo 

čez mlako 

Vožnja kolesa Prenašanje 

gumba na 

trebuhu 

Podajanje 

gumba 

A 2 2 2 2 

B 3 3 3 3 

C 3 3 2 2 

Č 3 2 2 2  

D 2 2 2 2 

E 3 2 3 2 

F 3 2 3 3 

G 3 3 3 3 

H 3 2 3 2 

I 3 2 3 3 

J 3 2 2 2 

K 3 2 3 3 

L 3 2 2 2 

M 3 3 3 2 

N 3 3 3 2 

O 3 2 2 3 

P 3 2 2 2 

R 3 2 3 3 

S 3 2 2 2 

Š 3 3 3 3 
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Eksperimentalna skupina (končno testiranje): 14. 2. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček 

obeša 

perilo 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnica Potapljači 

in morski 

pes 

Plezanje 

A 3 2 2 2 2 

B 3 3 3 3 3 

C 3 3 3 2 3 

Č 3 2 3 2 2 

D 3 3 3 2 2 

E 3 2 3 2 2 

F 3 2 3 3 1 

G 3 3 3 3 2 

H 3 2 3 3 2 

I 3 3 3 3 2 

J 3 2 2 3 2 

K 3 2 3 3 1 

L 3 2 3 2 1 

M 3 3 3 3 2 

N 3 3 3 2 2 

O 3 2 2 3 2 

P 3 2 2 2 3 

R 3 3 3 3 3 

S 3 2 2 2 2 

Š 3 3 3 3 2 
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Kontrolna skupina (končno testiranje): 20. 2. 2019 

OZNAKA 

OTROKA/IGRA 

Zajček 

obeša 

perilo 

Vožnja 

avtomobila 

Samokolnice  Potapljači 

in morski 

pes 

Plezanje  

A 3 2 3 2 1 

B 2 2 3 2 3 

C 3 2 2 1 2 

Č 2 2 2 2 2 

D 3 2 2 1 1 

E 2 2 2 1 1 

F 2 1 2 1 1 

G 2 1 2 1 2 

H 2 2 1 2 2 

I 3 2 3 2 1 

J 2 1 2 1 1 

K 3 2 2 2 3 

L 3 2 2 1 2 

M 3 2 2 2 1 

N 3 2 2 1 2 

O 2 1 2 1 1 

P 3 2 2 1 2 

R 3 2 3 2 2 

S 3 2 2 1 2 

Š 3 2 3 2 2 
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10.3 PRILOGA 4: SOGLASJE ZA STARŠE 

 

Spoštovani, 

sem Petra Kic, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko 

delo sem si izbrala temo Moč in plezanje v predšolskem obdobju. Za empirični del diplomske 

naloge moram izvesti 5-tedensko vadbo za razvoj moči in plezanja. Moje raziskovalno 

vprašanje je, v kolikšni meri je 5-tedenska vadba moči povezana z razvojem plezanja. Vadba 

bo potekala preko igrivo sestavljenih nalog. Sodelovali bodo otroci dveh skupin. Ena skupina 

bo vadbo moči izvajala dvakrat tedensko po 15 minut, druga pa bo vadbo moči izvedla 

dvakrat, na začetku in na koncu eksperimenta, vmes pa vadb ne bo imela. Skupina, kjer je Vaš 

otrok, bo vadbo moči izvedla dvakrat. Da bi Vaš otrok lahko sodeloval, potrebujem Vaše 

soglasje. Uporabljeni ne bodo nobeni osebni podatki, udeležba je anonimna, prav tako bodo 

rezultati namenjeni izključno moji diplomski nalogi. Če boste želeli, lahko rezultate skupine 

ob koncu raziskave tudi predstavim. 

Za potrditev soglasja se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Ljubljana, 7. 1. 2019                                                                                                  Petra Kic 

 

 

 

SOGLASJE 

Podpisan/a ______________________ dovoljujem, da moj otrok sodeluje pri raziskavi za 

diplomsko delo Petre Kic. 

Kraj in datum: __________________________            Podpis: _______________________ 
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Spoštovani, 

sem Petra Kic, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko 

delo sem si izbrala temo Moč in plezanje v predšolskem obdobju. Za empirični del diplomske 

naloge moram izvesti 5-tedensko vadbo za razvoj moči  in plezanja. Moje raziskovalno 

vprašanje je, v kolikšni meri je 5-tedenska vadba moči povezana z razvojem plezanja. Vadba 

bo potekala preko igrivo sestavljenih nalog. Sodelovali bodo otroci dveh skupin. Ena skupina 

bo vadbo moči izvajala dvakrat tedensko po 15 minut, druga pa bo vadbo moči izvedla 

dvakrat, na začetku in na koncu eksperimenta, vmes pa vadb ne bo imela. Skupina, kjer je Vaš 

otrok, bo vadbo moči izvajala 5 tednov. Da bi Vaš otrok lahko sodeloval, potrebujem Vaše 

soglasje. Uporabljeni ne bodo nobeni osebni podatki, udeležba je anonimna, prav tako bodo 

rezultati namenjeni izključno moji diplomski nalogi. Če boste želeli, lahko rezultate skupine 

ob koncu raziskave tudi predstavim. 

Za potrditev soglasja se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Ljubljana, 7. 1. 2019                                                                                                  Petra Kic 

 

 

 

SOGLASJE 

Podpisan/a ______________________ dovoljujem, da moj otrok sodeluje pri raziskavi za 

diplomsko delo Petre Kic. 

Kraj in datum: _____________________________            Podpis: _____________________ 

 

 


