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POVZETEK 

V diplomskem delu smo ţeleli raziskati, ali obstaja povezava med koordinacijo in 

plezanjem predšolskih otrok. V ta namen smo najprej raziskali, v koliko strokovnih 

knjigah lahko najdemo elementarne igre za razvoj koordinacije, nato pa smo pripravili 5-

tedenski gibalni program s ciljem razvoja koordinacije in ugotavljali, v kolikšni meri 

takšna vpeljava elementarnih iger oziroma igrivo sestavljenih nalog za razvoj 

koordinacije vpliva na sposobnost plezanja pri predšolskih otrocih. 

Za namen raziskave smo v okolici Ljubljane testirali 3–4 letne otroke. Razdelili smo jih v 

dve skupini, in sicer eksperimentalno in kontrolno. Obe skupini smo na začetku testirali z 

vnaprej pripravljenimi elementarnimi igrami oziroma igrivo sestavljenimi nalogami za 

razvoj koordinacije ter testom plezanja po lesenem letveniku. Plezanje je potekalo v 

smeri navzgor in navzdol in je bilo ocenjevano po Delcatovi teoriji ročnosti s točkami od 

1 do 3. Enako so bile ocenjevane tudi igre. Skupini smo nato ločili, 5-tedensko vadbo je 

izvajala samo eksperimentalna skupina, kontrolna skupina pa vadb ni bila deleţna. 

Izvajali smo jih dvakrat tedensko, ob isti uri v večnamenskem prostoru oziroma 

telovadnici. Po koncu smo testiranje ponovili in nato ugotavljali, kakšna je bila razlika 

med skupinama na začetnem in končnem testiranju.  

Ugotovili smo, da so otroci iz eksperimentalne skupine povprečno bolj napredovali kot 

otroci iz kontrolne skupine. Prav tako smo ugotovili, da je vpeljava elementarnih iger 

oziroma nalog za razvoj koordinacije vplivala na razvoj plezanja pri predšolskih otrocih.  

Ključne besede: predšolski otrok, plezanje, koordinacija, elementarna igra, razvoj 

koordinacije   
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ABSTRACT  
 

With this diploma thesis we wanted to research if preschool kids have a connection 

between coordination and climbing. We first purpously checked out in how many books 

we can find elementary games that develop coordination, then we organized moving 

program that lasted for five weeks, which was intendet for developing coordination. We 

tried to discover how five weeks of games or planned game tasks that develop 

coordination infect on climbing skills at preschool kids. 

In research purposes we tested kids from age three to four in city of Ljubljana. Kids were 

seperated in two groups, one was experimental and the other was control. Both groups 

were put on test in prepared elementary games and planned tasks that develop 

coordination. They also climbed wooden wall bars as part of this test. Kids were rated by 

their ability to climb first upwards and then downwards on wooden wall bars, by Delcas 

teory for handability from points one to three. Experimental group took a five week 

training and the controled one wasn't participating in trainings. Trainings were performed 

two times a week at the same hour in p.e. gym. At the end we put both groups on test and 

compared results. 

We came to conclusion that kids from experimental group did averagely better progress 

than the kids from control group. We also came to conclusion that elementary games and 

games for developing coordination took effect on climbing development at preschool 

kids. 

Crucial words: preschool kid, climbing, coordination, elementary game, coordination 

development 
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1 UVOD  

 

V diplomskem delu raziskujemo povezavo med koordinacijo, ki je ena izmed 

gibalnih sposobnosti, in plezanjem, ki je ena od naravnih oblik gibanja. Gibalne 

sposobnosti so latentne dimenzije človeka, ki so v določeni meri prirojene, v 

določeni pa jih človek lahko razvije. Razvija jih s pomočjo različnih oblik in 

načinov gibanja. V predšolskem obdobju gibalni prostor še ni popolnoma 

sofisticiran in je posamezne sposobnosti teţko meriti, še posebej zato, ker se 

razvijajo tudi t. i. oblike gibanja (filogenetske in ontogenetske), ki jih nekateri 

avtorji poimenujejo kar »navade«. Sposobnosti in spretnosti (ali celo »navade«) 

se torej razvijajo sočasno. V tem diplomskem delu smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni 

meri z intenzivnejšim izvajanjem vaj za razvoj koordinacije (sposobnost), 

posredno vplivamo na razvoj plezanja (spretnost oz. »navada«).  

 

Izsledki diplomskega dela bodo vzgojiteljem lahko sluţili kot ideja za načrtovanje 

aktivnosti za razvoj koordinacije, hkrati pa bomo z rezultati skušali dokazati 

pomen načrtnega razvijanja posamezne sposobnosti in enega od moţnih vplivov 

na celostni gibalni razvoj v predšolskem obdobju.  

 

Na gibalni razvoj vzgojitelj vpliva tako, da načrtuje razvoj gibalnih sposobnosti 

preko gibalnih dejavnosti, ki so opisane v Kurikulumu za vrtce v poglavju o 

področju gibanja. 
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V diplomskem delu bomo analizirali pomen koordinacije pri razvoju plezanja. 

Koordinacija, ki se še posebej v predšolskem obdobju povezuje s hitrostjo, 

gibljivostjo, ravnoteţjem in preciznostjo, se kaţe preko gibanja, tudi plezanja. 

Zato ţelimo analizirati vpliv izvajanja elementarnih iger s ciljem razvoja 

koordinacije na razvoj plezanja tri do štiri leta starih otrok ter predstaviti te 

elementarne igre.  
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2 PREDMET IN PROBLEM  

2.1  Gibalni razvoj 

 

V predšolskem obdobju je za otrokov gibalni in funkcionalni razvoj ključnega 

pomena gibalna dejavnost, ki poleg omenjenega vpliva tudi na otrokove 

čustvene, spoznavne in socialne sposobnosti. Poleg tega pri otrocih, ki nimajo 

zadovoljene potrebe po gibanju, lahko pride do različnih posledic, kot so 

nespečnost, neprimerno vedenje, nemirnost in v skrajnem primeru tudi 

agresivnost. Pomembno se je zavedati, da prav vsak otrok z omogočenimi 

gibalnimi dejavnostmi ohranja zdravje, se igra in gradi samozavest 

(Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). Pišot in Jelovčan (2012) trdita, da 

če otrokom, predvsem v predšolskem obdobju, primanjkuje gibalne aktivnosti 

ali je celo ni, zamujenega v kasnejšem odraščajočem obdobju ni mogoče 

nadomestiti v celoti. Razlog za to je, da je z napredovanjem rasti in zorenja 

vpliv stimulov vse manjši.  

 

Otrokov razvoj je celosten. Razvija se na različnih področjih hkrati in 

usklajeno. To so gibalno, telesno, čustveno, kognitivno in socialno področje. 

Navadno poteka v značilnih stopnjah, ki naj bi se pri posameznikih pojavljale 

v pribliţno enakih starostnih obdobjih (Cemič in Gregorc, 2013). Pri tem je 

pomembno poudariti, da je do otrokovega tretjega leta starosti razvoj 

najhitrejši, kasneje se nekoliko upočasni, a je kljub temu še vedno intenziven 

vse do konca obdobja adolescence. Nekatere razvojne spremembe se pri 

posameznikih pojavljajo tudi v odraslem obdobju (Planinšec in Pišot, 2005).  
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Gibalni razvoj pri otrocih poteka v dveh smereh, to sta proksimodistalna in 

cefalokavdalna smer (Videmšek, 2018). Pri proksimodistalni smeri razvoja 

gre za razvoj telesa od sredine navzven. To pomeni razvoj oziroma kontrolo 

mišic, ki se začne v hrbtenici, nadaljuje pri trupu, sledijo ramena in na koncu 

še okončine (noge in roke), zapestje ter mišice prstov. Pri cefalokavdalni 

smeri razvoja gre za razvoj od zgoraj navzdol. To pomeni razvoj mišic in 

njihovo kontrolo, ki se začne pri glavi, nadaljuje v vrat, trup in noge.  

Faze razvoja po Gallahuju potekajo v naslednjem vrstnem redu (Škof in 

Kalan, 2007): 

- refleksna gibalna faza (do 1. leta starosti),  

- rudimentalna ali začetna gibalna faza (od rojstva do 2. leta starosti), 

- temeljna gibalna faza (od 2. do 7. leta starosti), 

- športna gibalna faza (od 7. do 14. leta starosti). 

Refleksna gibalna faza traja vse od prenatalnega obdobja do prvega leta 

otrokove starosti. Zanjo so značilni refleksni gibi. (Cemič in Gregorc, 2016). 

Refleks opisujemo kot vedenje, ki ga izzove določen draţljaj, to so lahko 

dotik, svetloba, sprememba telesnega poloţaja ipd. Nekateri človekovi 

refleksi so pomembni za njegovo preţivetje, denimo sesanje, drugi pa za 

dekodiranje informacij (Zibelnik, 2016). 

Za rudimentalno gibalno fazo je značilno, da se začnejo pojavljati prva 

namerna gibanja. Pri tem je govora o začetku nepopolne motorične 

sposobnosti otroka. Delimo jo na dve stopnji, in sicer inhibicijsko in 

predkontrolno. Prva se pojavi kmalu po rojstvu, ko refleksi postopoma 

inhibirajo ter pričnejo izginjati, druga se pojavi okoli enega leta. V slednji se 

opazi večja kontrola gibov in posledično večja natančnost.  
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V temeljni gibalni fazi se razvija otrokovo gibanje, ki postaja bolj usklajeno in 

učinkovito. Pri tem gre za izpopolnjevanje refleksne in rudimentalne gibalne 

faze. Razčlenimo jo na začetno, osnovno in zrelo stopnjo. Otroci naj bi do 

tretjega leta starosti uspeli osvojiti vse naravne oblike gibanja (hojo, tek, 

plezanje, dvigovanje, ujemanje ipd.) (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

2.2  Motorične sposobnosti  

 

Pri podrobnejši analizi osnovnih motoričnih sposobnosti lahko ugotovimo, da 

obstajajo velike razlike v kriterijih, na osnovi katerih se definirajo posamezne 

motorične sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Motorične sposobnosti so sposobnosti, ki so odgovorne za izvedbo naših 

gibov, delimo pa jih na naslednje (Pistotnik, 2011):  

- fizične sposobnosti,  

- psihofizične sposobnosti, 

- gibalne sposobnosti.  

 

Motorične sposobnosti določajo motorični status človeka in so zelo 

pomemben vidik razvoja. Predstavljajo osnovo za človekovo gibalno 

udejstvovanje in so tako kot druge sposobnosti do določene mere prirojene, 

delno pa tudi pridobljene. Posamezniku so ţe ob rojstvu dane zasnove in s tem 

stopnja, do katere bi se njegove sposobnosti lahko razvile ob normalni rasti in 

zorenju (Pistotnik, 2017).  
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Kadar govorimo o vplivu dednosti oziroma o tem, ali so določene sposobnosti 

prirojene ali pridobljene, ugotovimo, da je najvišji vpliv dednosti pripisan 

hitrosti in ravnoteţju, sledita koordinacija in preciznost, nizek vpliv dednosti 

pa pripisujemo gibljivosti in moči (Cemič in Gregorc, 2016). Poleg tega je za 

otrokovo zgodnje otroštvo značilno, da je razvoj nekaterih gibalnih 

sposobnosti bolj intenziven, to velja za koordinacijo in hitrost, počasnejši 

razvoj pa je značilen za ravnoteţje, moč, vzdrţljivost in gibljivost (Videmšek 

in Pišot, 2007).  

 

Kljub dednosti in nekaterim značilnostim, ki so vnaprej znane, se moramo 

zavedati, da se gibalne sposobnosti pri otroku ne bodo optimalno razvijale, če 

mu odrasli ne bomo nudili dovolj spodbud. In ravno predšolsko obdobje je 

tisto, v katerem se motorične sposobnosti najlaţje razvijajo (Jurak in Kovač, 

2018).  

 

Pistotnik (2003) navaja, da je človekov gibalni prostor omejen s šestimi 

gibalnimi in eno funkcionalno sposobnostjo: 

- moč, 

- hitrost,  

- gibljivost,  

- koordinacija, 

- ravnoteţje, 

- preciznost, 

- vzdrţljivost (funkcionalna sposobnost).  

V diplomskem delu v ospredje postavljamo eno izmed gibalnih sposobnosti, 

in sicer koordinacijo, o kateri bomo pisali v nadaljevanju.   
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3 KOORDINACIJA  

 

Pri koordinaciji gre za sposobnost učinkovitega oblikovanja in izvajanja 

kompleksnih gibalnih nalog. Je posledica usklajenosti delovanja vseh ravni 

osrednjega ţivčevja in skeletnih mišic. Zahteva časovno in prostorsko 

povezanost omenjenih sistemov. Kadar gre za večjo usklajenost delovanja 

posameznih mišičnih skupin in so odsotni vsi nepotrebni gibi, je koordinacija 

boljša (Lasan, 2004). Poleg tega morata v telesu potekati dva procesa, prvi je 

načrtovanje gibalnega programa, drugi pa njegovo udejanjenje (Pistotnik, 

2017). 

 

Koordinacija je sposobnost, pri kateri gre za kar se da usklajeno gibanje, 

predvsem pri nenaučenih, nepredvidljivih in zahtevnih gibalnih nalogah. Na 

splošno se v športu kaţe v disciplinah, pri katerih gre za zapleteno, 

kompleksno in nepredvidljivo gibanje, ali v primerih, ko gre za preprosto 

gibanje, ki ga izvajamo v okoliščinah največjega napora (Ušaj, 2003).  

 

Pišot in Planinšec (2005) menita, da se koordinacija gibanja deli na dve širši 

področji, in sicer na sposobnost koordiniranega izvajanja gibanja v časovni 

omejitvi, ki je odvisna od sposobnosti hitrega uravnavanja in prilagajanja 

gibanja, ter na sposobnost natančnega izvajanja koordinacijsko zahtevnega 

gibanja. Le-to je odvisno od sposobnosti natančnega uravnavanja in 

prilagajanja gibanja.  
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Pistotnik (2003) opredeljuje šest pojavnih oblik koordinacije, to so:  

- sposobnost realizacije celostnih programov gibanja,  

- sposobnost eksploatacije gibalnih informacij,  

- sposobnost gibalnega reševanja prostorskih problemov,  

- sposobnost gibalne realizacije ritmičnih struktur,  

- sposobnost timinga,  

- sposobnost koordinacije spodnjih okončin.  

Metikoš idr. (2003) navajajo, da gre pri zadnji pojavni obliki za sposobnost 

izvajanja kompleksnih gibov z nogami. Torej gre za vse gibalne naloge, ki 

zahtevajo natančno upravljanje raznih predmetov (npr. ţoge) s spodnjimi 

okončinami, ali pa za izvajanje istovrstnih gibov, ki se pojavljajo kot gibalni 

problem. 

Dejavniki, ki imajo vpliv na koordinacijo gibanja, so (Lasan, 2004):  

- stanje sistema, ki je zadolţen za vzdrţevanje pokončne hoje in 

ravnoteţja,  

- medsebojno usklajeno delovanje agonistov in antagonistov,  

- osnovne fizikalne zakonitosti,  

- usklajenost aktivnosti posameznih motoričnih enot v posamezni 

mišici. 

M. Videmšek in Pišot (2007) menita, da je koordinacija tista gibalna 

sposobnost, ki je pri gibanju ţivih bitij najbolj značilna za človeško vrsto. 

Prav tako M. Videmšek in N. Jovan (2002) trdita, da je koordinacija lastnost, 

ki človeka najbolj razlikuje od ostalih ţivih bitij.  
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4 PLEZANJE  
 

Plezanje je ena od naravnih oblik gibanja in spada med najosnovnejša 

človekova gibanja, ki se pojavijo v razvoju ne glede na to, ali se jih človek uči 

ali ne (Pistotnik, 1999). O plezanju lahko začnemo govoriti v primeru, da za 

svoje gibanje po strmini poleg nog uporabljamo tudi roke (Osnove športnega 

plezanja, 2003).  

 

Moscha (2008) navaja kar nekaj različnih oblik plezanja, in sicer: 

- po vrvi,  

- po vrvni lestvi,  

- po ţrdi, 

- po lestvi, 

- po letveniku, 

- na soplezalca, 

- po drevesu, 

- na plezalnem poligonu. 

 

Za plezanje je značilno, da se človek premika v različnih vesah in si pri tem 

pomaga s svojimi okončinami. Ker pa se aktivnost izvaja v nasprotni smeri 

sile gravitacije (vzpenjanje) ali v isti smeri ob njeni amortizaciji (spuščanje), 

so takšna gibanja naporna. Pri plezanju krepimo predvsem mišice rok in 

ramenskega obroča ter upogibalk in iztegovalk trupa, to so hrbtne in trebušne 

mišice (Bogataj, 2018).  
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Če se uzremo v preteklost, ugotovimo, da človek pleza ţe od nekdaj, saj so se 

ţe v začetnih fazah človekovega razvoja začela pojavljati najosnovnejša 

gibanja, ki so sluţila nabiranju hrane, lovu in borbam. Vse omenjene 

aktivnosti so sestavljene iz temeljnih gibalnih struktur, npr. tek, plezanje ipd. 

(Pistotnik, 2003).  

 

Plezanje se pojavi ţe zelo zgodaj v človekovem razvoju. To lahko opazimo ţe 

kmalu po tem, ko otrok usvoji lazenje, saj ga ţelja in radovednost po 

raziskovanju okolice oziroma narave ter igra same privedejo do plezanja. 

Tisto pravo plezanje pa se pojavi šele, ko otrok shodi in posledično postaja 

vse močnejši ter okretnejši. Pomembno je, da odrasli otroku plezanje 

predstavimo postopno in pri tem ne prehitevamo otrokovega razvoja ter 

zorenja. To pomeni, da mu najprej ponudimo plezanje na niţje predmete, 

različna plezala, nato postopoma zvišujemo in povečamo zahtevnost ter 

vsakokrat poskrbimo za varnost. S plezanjem vplivamo na motorične 

sposobnosti, na moč rok, ramenskega obroča, ravnoteţje, gibljivost, 

natančnost in koordinacijo (Moscha, 2008).  
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Plezanje nima pozitivnih učinkov samo na gibalni razvoj otroka, ampak tudi 

na njegove osebnostne in socialne lastnosti. Otroci pri plezanju krepijo 

samozavest, koncentracijo, odločnost, zmanjšujejo agresivnost, učijo se 

smiselnega ravnanja, poleg tega pa razvijajo gibalne spretnosti, s katerimi si 

lahko pomagajo pri premagovanju različnih ovir (Jereb, 2012). Vendar se 

vzgojitelji v vrtcih za plezanje ne odločajo velikokrat, saj se bojijo posledic 

oziroma poškodb, ki se lahko zgodijo. To vsekakor ne bi smel biti dejavnik pri 

izbiri gibalnih aktivnosti, v tem primeru plezanja, saj otroku prav raznovrstne  

ponujene aktivnosti omogočajo, da napreduje v gibalnem razvoju (Plevnik in 

Pišot, 2016).  
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5 DELACATOVA TEORIJA 

 

Hoja je filogenetsko pogojeno gibanje, ki ima točno določen vrstni red v 

gibalnem razvoju glede na smer premikanja v prostoru in zaporedje 

premikanja telesnih udov. Delacato (1960) pravi, da se je človek razvil 

filogenetsko po določenih vzorcih (Cemič in Gorenc, 2012). 

 

V svoji teoriji v ospredje postavlja hojo. Za primerjavo razvoja hoje je 

Delacato (1970) uporabil ţivalsko deblo, in sicer takole:  

1. Pri novorojenčku je gibanje trupa lahko primerljivo s plavalnimi gibi 

rib. Tako so za omenjeno gibanje odgovorni medularni deli moţganov, 

tj. podaljšana hrbtenjača.  

2. Enostransko oziroma homolateralno plazenje je plazenje, pri katerem 

sta noga in roka pokrčeni na isti strani, na katero je obrnjena glava, na 

drugi strani pa sta noga in roka iztegnjeni. Omenjeno plazenje je 

primerljivo s plazenjem dvoţivk, za gibe pa je odgovorno moţgansko 

deblo.  

3. Kriţno kobacanje je gibanje, pri katerem imamo pokrčeno roko in 

iztegnjeno nogo na strani, na katero je obrnjena glava, na drugi strani 

pa ravno obratno. Primerljivo je z gibanjem plazilcev, za gibe so v tem 

primeru odgovorni mali moţgani. 

4. Okorna hoja ali hoja brez kriţnega vzorca je primerljiva z gibanjem 

primatov. Omenjena hoja naj bi predstavljala začetke delovanja 

moţganske skorje.  

5. Pri kriţnem vzorcu gre za obliko izključno človekovega gibanja, 

predstavlja pa zrelo delovanje moţganske skorje (Cemič in Gorenc, 

2012). 
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6 ELEMENTARNE IGRE  

 

»Elementarne igre so preproste igralne oblike s prilagodljivimi pravili. Pravila 

v njih se prilagajajo predvsem ciljem, ki se jih ţeli doseči na vadbeni enoti.« 

(Pistotnik, 2011, str. 9).  

 

M. Videmšek in M. Visinski (2001) sta v svojem delu opredelili elementarne 

igre kot skupinske igre, v katerih se otroci premikajo z naravnimi oblikami 

gibanja, potekajo po določenem redu, vendar so kljub temu moţne 

spremembe, ki jih predlagata vzgojitelj ali otrok.  

 

Do danes se je razvilo ţe veliko vrst iger. Nekatere so namenjene zabavi, 

druge pa razvijanju človekovih sposobnosti in znanj. Med slednje uvrščamo 

tudi elementarne igre (Pistotnik, 2017). Z elementarnimi športnimi igrami 

vsak otrok postopoma spoznava, kakšen je pomen in smisel upoštevanja pravil 

igre, kakšen je smisel sodelovanja ter tudi spoštovanja in upoštevanja 

različnosti (Videmšek in Jovan, 2002).  

 

Elementarne igre izvirajo iz prastarih igralnih oblik, ki jih je človek uporabljal 

za pridobivanje informacij in razvoj sposobnosti za določene dejavnosti, ki so 

mu omogočale preţivetje. Mednje sodijo lov, ribolov, uporaba orodij ipd. 

Danes ljudje elementarne igre uporabljamo v podobne namene. Pri tem se 

pravila iger prilagajajo vnaprej zastavljenim ciljem. Ravno zato so zelo 

uporabno sredstvo pri športni vadbi, saj so primerne tako za ogrevanje, 

osrednji del kot tudi za umirjanje (prav tam).  
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»Ime elementarna igra je bilo uveljavljeno iz dveh razlogov, in sicer prvi 

razlog je uporaba bazičnih oblik gibanja, torej elementarnih oblik. Človek jih 

je skozi svoj razvoj različno oblikoval in mednje sodijo naravne oblike 

gibanja, to so lokomocije, manipulacije in osnovna sestavljena gibanja. V 

elementarnih igrah se le-te uporabljajo kot osnovni elementi gibanja. Drugi 

razlog je, ker so elementarne igre po svoji zasnovi enostavne in podobne 

elementarnim igralnim oblikam, ki jih je človek zasnoval v preteklosti ter jih 

uporabljal pri treningu za ţivljenje, npr. pri lovu, borbi ipd. Obenem so igre 

človeku omogočale popestritev njegovega dela« (prav tam).  

 

Elementarne igre delimo glede na čas njihovega izvajanja (Slabe, 2017):  

1. v uvodno pripravljalnem delu vadbene enote, 

2. v glavnem delu vadbene enote,  

3. v zaključnem delu vadbene enote. 

V posamezni vadbeni enoti lahko uresničujemo naslednje cilje (Pistotnik, 

2003): 

- ogrevanje (uvodni del), 

- razvoj motoričnih sposobnosti (glavni del), 

- pridobivanje in utrjevanje motoričnih informacij (glavni del), 

- umirjanje (zaključni del).   
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Elementarne igre imajo nekatere tipične značilnosti (Pistotnik, 2011): 

- preprosta pravila,  

- prilagodljiva pravila, ki jih prilagajamo glede na cilje, sposobnosti in 

znanje otrok, 

- zmaga predstavlja motivacijsko sredstvo,  

- razvoj in dopolnjevanje gibalnih kvalitet,  

- moţnost uporabe v vseh delih vadbe.  

V diplomskem delu ţelimo raziskati povezavo med koordinacijo in plezanjem 

v predšolskem obdobju. Ugotoviti ţelimo vpliv izvajanja prilagojenih 

elementarnih iger na razvoj koordinacije in na stopnjo plezanja. Stopnje 

plezanja bomo ugotavljali s prilagojenim testom, prirejenim po Delacatu. 

Zanimalo nas bo, ali so dvakrat tedensko izvedene elementarne igre dovolj za 

otrokov napredek pri plezanju.  
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7 CILJI  

 

Skladno s predmetom in problemom smo si zastavili dva cilja, in sicer:  

1. Izbrati elementarne igre, pri katerih je cilj razvoj koordinacije za 3–4 leta stare 

otroke.  

2. Analizirati vpliv izvajanja ustreznih elementarnih iger na razvoj plezanja.  

8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji raziskave smo oblikovali naslednji raziskovalni vprašanji:  

1. V katerih strokovnih knjigah lahko najdemo elementarne igre s ciljem razvoja 

koordinacije? 

2. V kolikšni meri pettedenska vpeljava izbranih elementarnih iger vpliva na 

razvoj plezanja? 

9 METODE DELA  

9.1  Metoda 

  

V diplomskem delu smo uporabili eno izmed metod pedagoškega 

raziskovanja, in sicer kavzalno eksperimentalno metodo.  

9.2  Vzorec 

 

Vzorec je obsegal dve vrsti enot. V prvo smo vključili slovensko literaturo, in 

sicer priročnike in knjige, v drugo pa tri do štiri leta stare predšolske otroke. V 

vzorec prvih enot smo zajeli vse slovenske priročnike in knjige, ki smo jih  
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našli v sistemu COBISS z vpisom ključnih besed: »koordinacija« in 

»elementarna igra«. V vzorec drugih enot smo zajeli 40 otrok, starih od tri do 

štiri leta iz okolice Ljubljane. Razdelili smo jih v eksperimentalno in 

kontrolno skupino, pri čemer je vsaka štela 20 otrok.  

 

9.3  Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del je zajemal kriterije 

izbire ustreznih elementarnih iger s ciljem razvoja koordinacije.  

 

Drugi del je zajemal test plezanja za otroke, ki smo ga priredili po Delacatu. 

Točkovali smo s številkami od 1 do 3. To pomeni, da je 1 predstavljala 

najslabši in ocena 3 najboljši rezultat.  

 

Tretji del sta predstavljali igrivo sestavljeni nalogi, ki smo ju prav tako 

točkovali s številkami od 1 do 3. Tudi v tem primeru številka 1 pomeni 

najslabši in številka 3 najboljši rezultat. Vsi otroci so bili deleţni testa 

koordinacije, ki sta ga predstavljali dve igrivo sestavljeni nalogi na temo 

cirkusa. Poimenovali smo ju Klovn Avguštin hodi »zadenjsko« in Klovnesa se 

ne boji ognjenih obročev. Opisa nalog sta v prilogi 1. Z otroki, ki so bili 

vključeni v eksperimentalno skupino, smo izvajali 5-tedenski program, tako 

da so otroci v tem času skupno 200 minut izvajali koordinacijske vaje na igriv 

način.  
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9.4  Način zbiranja podatkov  

 

Podatke za raziskavo smo pridobili tako, da smo na začetku določili vrtec, v 

katerem smo ţeleli izvajati vse dejavnosti, povezane z našo raziskavo. Po 

pisni privolitvi ravnateljice vrtca in pridobitvi soglasij staršev vseh 40 otrok 

smo v mesecu marcu izvedli testiranje plezanja in koordinacije ter začeli s 5-

tedenskim programom za razvoj koordinacije. Test plezanja smo v enem 

dnevu izvedli najprej s kontrolno in nato še z eksperimentalno skupino. Nato 

je naslednji dan sledilo testiranje koordinacije, pri čemer smo uporabili dve 

igrivo sestavljeni nalogi. Uporabljeni igrivo sestavljeni nalogi sta bili Klovn 

Avguštin hodi »zadenjsko« in Klovnesa se ne boji ognjenih obročev. Ko smo 

končali s testiranji, je eksperimentalna skupina nadaljevala s 5-tedenskim 

programom, ki smo ga izpeljali tako, da so otroci izvajali koordinacijske vaje 

na igriv način dvakrat tedensko po 20 minut, kar v petih tednih znese 200 

minut sistematične in načrtovane vadbe koordinacije. Otroci iz kontrolne 

skupine dodatnih vadb za razvoj koordinacije niso imeli. Po petih tednih smo 

obe skupini ponovno testirali s testom plezanja in testom koordinacije. 

Rezultati testiranj plezanja in koordinacije so zapisani v prilogi 2.   

 

Vsa testiranja so bila izvedena v dopoldanskem času, ko so bili v skupini 

prisotni vsi otroci. Za izvedbo programa smo uporabili vrvico, obroče in 

lepilni trak. Pred začetkom izvajanja nalog smo otroke motivirali s knjigo 

Nerodna Avguština avtorja Otfrieda Preusslerja.  
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Knjige, v katerih so zapisane elementarne igre v slovenskem jeziku, smo 

iskali v informacijskem sistemu COBISS.   

 

9.5  Obdelava podatkov  

 

V raziskavi smo primerjali začetne in končne rezultate testiranja plezanja ter 

koordinacije.  

Statistične podatke smo urejali s pomočjo programa Microsoft Excel. 

Rezultate smo predstavili s pomočjo petih grafov, in sicer smo predstavili 

povprečen rezultat vseh sodelujočih na začetnem in končnem testiranju, 

primerjavo skupin pri začetnem in posebej pri končnem testiranju, primerjavo 

rezultatov obeh testiranj za vsako skupino posebej.  
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10  REZULTATI  

 

Različne elementarne igre so navedene v mnogih strokovnih knjigah, ki jih lahko 

najdemo v knjiţničnem informacijskem sistemu COBISS, če v iskalnik vpišemo 

različne ključne besede, kot so: koordinacija, elementarne igre, predšolski otrok 

ipd. Pri iskanju smo ugotovili, da je največ knjig, ki vsebujejo elementarne igre s 

ciljem razvoja koordinacije, napisala Mateja Videmšek skupaj s soavtorji. 

Nekatere izmed njih so:  

- Videmšek, M., Karpljuk, D., Videmšek, D., Breskvar, P. in 

Videmšek, T.: Prvi koraki v svet športa. (V tej knjigi najdemo 

elementarne igre, ljudske gibalne igre, igre z ţogo, igre v vodi in 

plavanje, igre na snegu in smučanje.)  

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

Program športnih dejavnosti za otroke in starše. 

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

improviziranimi pripomočki.  

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

gibalne igre za otroke. 

- Videmšek, M. in Visinski, M.: Športne dejavnosti predšolskih otrok. 

(V knjigi najdemo igre lovljenja, tekalne igre, borilne igre, igre 

motoričnih sposobnosti, in sicer ravnoteţja, preciznosti, igre hitre 

odzivnosti in sprostitvene igre.)  

 

Poleg zgoraj omenjenih del Videmškove lahko izpostavimo tudi Boruta 

Pistotnika, ki je avtor knjige Vedno z igro: elementarne in družabne igre za delo 

in prosti čas, do katere nas prav tako privede iskanje s prej navedenimi ključnimi 

besedami.  
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Rezultate igrivo zastavljenih nalog, pridobljene na vzorcu 40 otrok, bomo v 

nadaljevanju prikazali s pomočjo grafov in jih podrobneje razloţili. Tako pri 

igrivo zastavljenih nalogah kot tudi pri plezanju smo uporabili tristopenjsko 

vrednotenje. Pri tem številka 1 predstavlja najslabši rezultat, številka 3 pa 

najboljšega.   

 

 

Graf 1: Igrivo zastavljeni nalogi in plezanje glede na posamezno testiranje 

Graf 1 prikazuje aritmetično sredino oziroma povprečje dveh  igrivo sestavljenih nalog in 

plezanja glede na začetno in končno testiranje. Pri tem vpliva skupine (eksperimentalna 

in kontrolna) nismo upoštevali. Iz grafa je razvidno, da je rezultat tako pri igrivo 

zastavljenih nalogah kot tudi pri plezanju boljši na končnem testiranju. Če primerjamo 

napredek pri nalogah in plezanju, ugotovimo, da je pri plezanju razlika manjša, pri 

nalogah pa večja.   
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Graf 2:Igrivo zastavljeni nalogi in plezanje glede na skupino na začetnem testiranju 

Graf 2 prikazuje aritmetično sredino oziroma povprečje posamezne skupine 

(eksperimentalna in kontrolna) na začetnem testiranju. Iz grafa je razvidno, da tako pri 

igrivo zastavljenih nalogah kot tudi pri plezanju ni večjih razlik ali pa so le-te relativno 

majhne.   
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Graf 3: Igrivo zastavljeni nalogi in plezanje glede na skupino na končnem testiranju 

Graf 3 prikazuje aritmetično sredino oziroma povprečje posamezne skupine 

(eksperimentalna in kontrolna) na končnem testiranju. Iz grafa je razvidno, da je bil 

doseţen najboljši rezultat pri vzvratni hoji, in sicer so ga dosegli otroci iz 

eksperimentalne skupine, ki so bili deleţni 5-tedenske vadbe. Prav tako je v primerjavi z 

grafom 2 viden občuten napredek pri ognjenih obročih in plezanju. Večji napredek je pri 

vseh treh testiranjih viden pri eksperimentalni skupini.  
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Graf 4: Igrivo zastavljeni nalogi in plezanje eksperimentalne skupine na obeh 

testiranjih 

Graf 4 prikazuje aritmetično sredino oziroma povprečne rezultate eksperimentalne 

skupine na obeh testiranjih. Iz grafa je razvidno, da je tako pri ognjenih obročih kot tudi 

pri vzvratni hoji prišlo do očitnega napredka oziroma da so rezultati vidno boljši. Prav 

tako tudi pri plezanju, kjer je napredek skupine velik.  
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Graf 5: Igrivo zastavljeni nalogi in plezanje kontrolne skupine na obeh testiranjih 

Graf 5 prikazuje aritmetično sredino oziroma povprečne rezultate kontrolne skupine na 

obeh testiranjih. Pri ognjenih obročih in plezanju je napredek skupine manjši, medtem ko 

pri vzvratni hoji je napredek skupine večji. Poudariti je pomembno, da kontrolna skupina 

ni bila deleţna 5-tedenske vadbe.  
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Graf 6: Plezanje eksperimentalne in kontrolne skupine na začetnem in končnem 

testiranju 

Graf 6 prikazuje aritmetično sredino eksperimentalne in kontrolne skupine pri začetnem 

ter končnem testiranju. Iz grafa je razvidno, da je napredek pri eksperimentalni skupini 

opazno večji kot pri kontrolni skupini, kar nam je za našo raziskavo zelo pomembno.  
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11  RAZPRAVA 

 

V diplomskem delu smo ţeleli ugotoviti, v kolikšni meri 5-tedensko izvajanje 

izbranih igrivo sestavljenih nalog vpliva na razvoj plezanja. Otroke smo na 

začetnem in končnem testiranju koordinacije testirali z dvema igrivo 

sestavljenima nalogama, eksperimentalna skupina pa je v vmesnem 5-tedenskem 

programu izvajala koordinacijske vaje na igriv način. V raziskavo smo vključili 

otroke iz okolice Ljubljane. Sodelovalo je 40 otrok iz dveh različnih skupin, starih 

tri do štiri leta. Otroke smo razdelili v dve skupini, kontrolno in eksperimentalno. 

Vsaka skupina je štela 20 otrok. Na začetnem testiranju smo obe skupini testirali s 

testom plezanja, ki smo ga priredili po Delacatu. Otroci so imeli nalogo, da 

splezajo po letveniku navzgor in navzdol.  

 

V našo raziskavo smo zajeli dokaj majhen vzorec otrok in zato ugotovitev ne 

moremo posploševati. Kljub temu so ţe vidne nekatere pozitivne razlike, s 

katerimi »odgovorimo« na naše raziskovalno vprašanje, v katerem smo se 

spraševali, ali vpeljava 5-tedenske vadbe za razvoj koordinacije vpliva na razvoj 

plezanja pri 3–4 leta starih otrocih. Obenem nas presenečajo rezultati 

eksperimentalne skupine, pri kateri je napredek pri plezanju izredno majhen. Po 

našem mnenju bi otroci potrebovali več časa za vadbo, da bi bil napredek večji in 

bolj očiten. Pistotnik (2011) pravi, da se razvoj koordinacije prične ţe v 

predporodni dobi, in kar je za nas najpomembnejše, da otroci izkušnje najbolj 

pridobivajo do pribliţno šestega leta starosti, torej ravno v predšolskem obdobju. 

Poleg vadbe z igrivo zastavljenimi nalogami za razvoj koordinacije smo na 

začetku otroke testirali s testom plezanja, ki smo ga priredili po Delacatu. Slednji 

v svoji teoriji sicer v ospredje postavlja hojo, a smo, tako kot je v svojem 

diplomskem delu ţe zapisala A. Šuster (2015), tudi mi predvidevali, da enako drţi  
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za plezanje. Avtorica namreč navaja, da ker je plezanje enako filogenetsko 

pogojeno kot hoja, lahko predvidevamo, da bo le-to potekalo na enak način. Na 

začetku soročno, nato istostransko in na koncu kriţno. V našem primeru smo 

plezanje točkovali s točkami od 1 do 3. Pri tem je 1 točka predstavljala soročno 

plezanje, 2 točki istostransko in 3 točke kriţno plezanje. Prav tako M. Videmšek 

(2017) v svojem delu navaja, da je plezanje do 3. leta še bolj nezanesljivo in da 

imajo otroci teţave predvsem pri spustu. Nekje do 4. leta te teţave in strahovi ţe 

izginejo, otroci pa postanejo pogumnejši ter ţe premagujejo različna plezala, 

letvenike ipd. Tudi v naši raziskavi so bili sodelujoči otroci omenjene starosti in 

opazili smo, da jim je na začetnem testiranju plezanje povzročalo nekaj teţav, 

prav tako smo se bolj osredotočili na plezanje po letveniku navzgor, kar je 

otrokom te starosti laţje kot spuščanje navzdol. Nekateri otroci so za sodelovanje 

potrebovali več spodbude, motivacije, dobili so jo tudi od ostalih otrok v skupini. 

L. Bogataj (2018) v svojem delu ugotavlja, da v povprečju otroci bolje plezajo po 

letveniku navzgor kot navzdol. Prav tako ţe omenjena A. Šuster (2015) ugotavlja, 

da se razvojno najprej pojavi plezanje po letveniku navzgor.  

 

V ţe omenjeni 5-tedenski vadbi za razvoj koordinacije smo z otroki, ki so bili del 

eksperimentalne skupine, izvajali več koordinacijskih vaj na igriv način, pri 

testiranju koordinacije pa smo uporabili dve igrivo sestavljeni nalogi. Kot v 

svojem delu omenja Ţagar (2016), mora biti število gibalnih nalog optimalno. Če 

otrokom ponudimo preveč nalog naenkrat, se proti koncu utrudijo, s tem upade 

kakovost dela in posledično se razvoj koordinacije upočasni. Kljub temu moramo 

paziti, da nalog ni premalo, da se otroci ne dolgočasijo, saj je ravno predšolsko 

obdobje tisto, v katerem je otroke teţko motivirati in jih pripraviti k temu, da se 

ob izvajanju gibalnih nalog zabavajo. Cilj nalog je bil razvoj koordinacije. Pri 

sestavljanju igrivih nalog za testiranje koordinacije smo si pomagali z nekaterimi  
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knjigami, ki vsebujejo različne elementarne igre, in z igrami, ki jih uporabljamo 

pri vsakdanjem delu v vrtcu. Le-te smo nato prilagodili temi, ki smo jo tedaj 

obravnavali v vrtcu, in sicer cirkusu. Igri sta bili na temo klovnese Avguštine, le 

da smo dodali še klovna Avguština. Poimenovali smo ju Klovn Avguštin hodi 

»zadenjsko« in Klovnesa se ne boji ognjenih obročev. Vsako igro smo točkovali s 

številkami od 1 do 3, vsebinsko pa so se pridobljene točke razlikovale. Pri prvi 

igri, t.j. Klovn Avguštin hodi »zadenjsko«, so otroci dobili 1 točko za uspešno 

prehojene 3 kroge, 2 točki za prehojenih od 3 do 5 krogov in 3 točke za 

prehojenih vseh 7 krogov. Pri drugi igri, t.j. Klovnesa se ne boji ognjenih obročev, 

so otroci dobili 1 točko, če so za premagovanje »ognjenih« obročev potrebovali 

več kot 20 sekund, 2 točki za izvedbo v času 15 do 20 sekund in 3 točke, če so 

nalogo uspešno opravili v manj kot 15 sekundah.  

 

J. Kunstelj (2016) je v svojem diplomskem delu ugotovila, da enake gibalne 

dejavnosti vplivajo na otrokov motorični razvoj. Raziskovala je s tremi skupinami 

otrok, ki so se razlikovale glede na njihovo dodatno gibalno dejavnost. Na koncu 

je ugotovila, da je skupina, ki je imela največ dodatne gibalne dejavnosti, najbolj 

napredovala. Vendar pa so bile razlike med skupinami zelo majhne in je 

posledično trditev o vplivu dodatne dejavnosti na koncu zavrgla.  
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12  SKLEP  

 

V diplomskem delu smo dokazali, da je vpeljava 5-tedenske vadbe za razvoj 

koordinacije vplivala na razvoj plezanja otrok. Presenetili so nas rezultati plezanja 

pri kontrolni skupini, saj so imeli otroci pri končnem testiranju vidno boljše 

rezultate kot na začetku raziskave. Kljub manjšemu napredku otrok 

eksperimentalne skupine pri plezanju so rezultati lahko spodbuda k razmišljanju 

za nas, bodoče vzgojitelje in vzgojiteljice, da bi morali kot strokovni delavci v 

vsakodnevne dejavnosti vključiti čim več gibalnih nalog oziroma v našem 

primeru konkretno plezanja. Po mojem mnenju lahko otroke preprosto povabimo 

na igrišče, v bliţnji park ali gozd, kjer so ustrezne površine za plezanje. Ker so 

otroci izredno radovedna bitja, ki rada raziskujejo, bi z veseljem preizkusili 

različna drevesa, plezala ipd. ter se urili v plezanju. Kot smo ţe omenili, je 

plezanje človekova primarna potreba. Pred plezanjem se pojavi lazenje, in ko 

otrok le-to obvlada, ga ţe omenjena radovednost po raziskovanju okolice in 

narave ter igra sami vabita k plezanju.  

 

Za napredek otrok pri plezanju je bila zelo pomembna njihova motivacija in 

spodbujanje radovednosti. Radovedni otroci vse počnejo z večjim veseljem in 

večjo mero predanosti delu. Zato smo tudi pri igrivo sestavljenih nalogah za 

razvoj koordinacije, ki smo ju uporabili pri testiranju koordinacije, uporabili temo 

cirkusa in zgodbo Nerodne Avguštine. Otroke je to še dodatno motiviralo in 

spodbudilo njihovo radovednost. Poleg tega so vaje po tednu dni ţe postale 

njihova rutina, kar smo opazili tudi po tem, da so otroci vsakodnevno spraševali, 

kdaj se bomo spet skupaj igrali.  
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Prav tako je napredek opazen pri testiranju koordinacije, pri katerem smo 

uporabili dve igrivo sestavljeni nalogi, katerih rezultate začetnega in končnega 

testiranja smo prikazali tudi v grafih. Kljub rezultatom, ki so včasih odvisni tudi 

od razpoloţenja otrok, strokovnih delavcev in motivacije, lahko opazimo 

napredek in morda je to izhodišče, da če bi z otroki opravljali različne naloge dalj 

časa, bi bil njihov napredek še večji.  

 

Koordinacija je ena izmed ključnih motoričnih sposobnosti, ki se razvijajo v 

predšolskem obdobju, in je zato še toliko bolj pomembno, da se kot strokovni 

delavci tega zavedamo ter jo pri otrocih razvijamo na njim zabaven način.  
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14  PRILOGE 

 

14.1 Priloga 1: Opis nalog za testiranje koordinacije  

 

1. IGRIVO ZASTAVLJENA NALOGA: HOJA SKOZI KROGE – 

Klovn Avguštin hodi »zadenjsko« 

Klovn Avguštin zna hoditi »zadenjsko«. Ker ţelimo preveriti, ali tudi 

otroci to znajo, jih spodbudimo z raznobarvnimi krogi, ki jih predhodno z 

lepilnim trakom pritrdimo na tla telovadnice. Ali tudi nam lahko uspe? 

Poskusimo priti do konca naših barvnih krogov.  

Opomba: Pri tem otroci pazijo, da stopajo iz kroga v krog, se ne dotikajo 

robov krogov in ne stopajo ven iz narisanih krogov.  

 

1 točka = prehodi 3 kroge 

2 točki = prehodi od 3 do 5 krogov 

3 točke = prehodi vseh 7 krogov 
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2. NALOGA: PLAZENJE SKOZI VISEČE OBROČE – Klovnesa se ne 

boji ognjenih obročev  

Klovnesa je otrokom pripravila obroče (5 visečih obročev), ki spominjajo 

na goreče obroče, kakršne uporabljajo v cirkusih. Pomembno je, da se 

otroci uspešno prebijejo skozi vse obroče, ki visijo v zraku. Otroci se 

skušajo čim hitreje prebiti do ciljaje, pri tem se lahko dotikajo obročev, 

pomembno je le, da gredo s celotnim telesom skoznje.  

 

1 točka = več kot 20 sekund 

2 točki = 15 do 20 sekund 

3 točke = manj kot 15 sekund  
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14.2 Priloga 2: Rezultati testiranj koordinacije   

 

V prilogi so rezultati, ki smo jih pridobili pri začetnem in končnem testiranju 

koordinacije kontrolne ter eksperimentalne skupine otrok. Pri tem sta igrivo sestavljeni 

nalogi v tabeli označeni sledeče:  

- Igra 1: Klovn Avguštin hodi »zadenjsko«; 

- Igra 2: Klovnesa se ne boji ognjenih obročev.  

Začetno testiranje; eksperimentalna skupina 

               Aktivnost 

 Št. otroka 

Plezanje Igra 1 Igra 2 

1 1 1 3 

2 2 2 2 

3 1 1 2 

4 1 2 2 

5 3 2 2 

6 1 2 1 

7 1 2 1 

8 1 2 2 

9 2 2 2 

10 2 3 2 

11 1 2 1 

12 1 2 1 

13 2 1 2 

14 3 2 2 

15 2 1 1 

16 2 1 2 

17 1 1 2 

18 1 2 2 

19 1 1 1 

20 2 1 2 
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Začetno testiranje; kontrolna skupina  

            Aktivnost 

Št. otroka 

Plezanje Igra 1 Igra 2  

1 1 1 3 

2 2 2 2 

3 1 1 2 

4 1 2 2 

5 3 2 2 

6 1 2 1 

7 1 2 1 

8 1 2 1 

9 2 1 2 

10 3 2 2 

11 2 1 1 

12 1 2 2 

13 2 2 2 

14 2 3 2 

15 1 2 1 

16 1 2 2 

17 2 1 2 

18 3 2 1 

19 2 1 2 

20 1 1 1 
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Končno testiranje; eksperimentalna skupina  

            Aktivnost 

Št. otroka 

Plezanje  Igra 1 Igra 2 

1 2 3 2 

2 3 3 2 

3 2 3 3 

4 2 3 2 

5 3 3 2 

6 1 3 2 

7 2 3 2 

8 1 3 2 

9 2 2 3 

10 2 3 2 

11 1 3 3 

12 3 3 2 

13 2 3 2 

14 3 3 3 

15 2 2 3 

16 3 2 2 

17 2 3 2 

18 2 3 3 

19 2 3 3 

20 3 3 2 
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Končno testiranje; kontrolna skupina  

            Aktivnost 

Št. otroka 

Plezanje Igra 1 Igra 2 

1 1 2 3 

2 2 3 2 

3 1 2 2 

4 2 2 1 

5 2 2 2 

6 1 2 1 

7 2 2 2 

8 2 2 2 

9 3 1 2 

10 2 2 2 

11 2 2 1 

12 1 2 2 

13 2 2 2 

14 2 2 2 

15 1 2 1 

16 2 2 2 

17 2 1 2 

18 3 3 2 

19 2 2 1 

20 1 1 1 

 


