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POVZETEK  

 

Namen diplomskega dela je bil raziskati pomen 20-minutne gibalne aktivnosti za doseganje 

večje pozornosti v predšolskem obdobju. Z analizo rezultatov smo želeli preveriti smiselnost 

aktivnega odmora pred izvajanjem sedečih dejavnosti v vrtcu. Hkrati pa smo želeli preveriti 

tudi, ali se med spoloma pojavijo statistično pomembne razlike. V raziskavi sta sodelovali 2 

skupini predšolskih otrok iz vrtca H. C. Andersen, enote Marjetica, in sicer skupaj 36 otrok 

starih od 5 do 6 let, od tega 15 dečkov in 21 deklic.  

V vzorec spremenljivk smo vključili dve vrsti spremenljivk. Prva je predstavljala 

rekonstruiran »test pozornosti«, ki so ga uporabili Krpač idr. (2010) v raziskavi Povezanost 

aktivnega odmora in pozornosti. Test smo priredili za predšolske otroke, ki so bili vključeni v 

raziskavo. Rezultate smo merili s hitrostjo, natančnostjo in pravilnostjo. Hitrost je bila za vse 

otroke enaka, vsi so imeli na voljo 10 minut. Natančnost in pravilnost pa smo ocenili s 

pripadajočimi točkami. Druga spremenljivka je bila gibalna aktivnost v obsegu 20 minut.  

Podatke smo pridobili v dveh merjenjih. Prvi dan merjenja smo s prvo skupino najprej izvajali 

gibalno aktivnost, nato so otroci rešili test pozornosti, z drugo skupino pa  smo na ta dan rešili 

samo test pozornosti. V razmiku sedmih dni smo merjenje ponovili, le da je tokrat prva 

skupina imela reševanje testa, druga skupina pa je pred tem imela gibalno aktivnost.  

 

Podatke smo obdelali v programu SPSS in jih predstavili v tabelah. Uporabili smo t-test, 

statistično značilnost pa smo preverjali s 5-odstotnim tveganjem.  

 

Analiza je pokazala, da ni statistično pomembnih razlik v reševanju testa pred oziroma po 

gibalni aktivnosti, čeprav so se med merjenji pokazali napredki. Med spoloma nismo 

ugotovili statistično pomembnih razlik, zato ne moremo reči, da so dečki ali deklice dosegli/-e 

boljše rezultate.  

 

 

KLJUČNE BESEDE:  predšolski otrok, gibalna aktivnost, gibanje, test pozornosti  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the diploma was to research the impact of 20-minute physical activity on 

achieving higher attention with pre-school children. With the analysis of the results we 

wanted to determine the usefulness of an active break before carrying out sedentary activities 

in kindergarten. At the same time, we wanted to discover if there are any statistically relevant 

differences with both genders. 

There were two groups of pre-school children from H. C. Andersen kindergarten, unit 

Marjetica, taking part in the study, altogether 36 children, aged 5 to 6 years, out of that 15 

boys and 21 girls. 

The sample of variables included two types of variables. The first presented the reconstructed 

»test of attention«, used by Krpač, Jerman and Kos (2010) in the Connection of active recess 

and attention study. The test was rearranged to suit pre-school children that were included in 

the study. We measured results with speed, accuracy and correctness. 

Speed was the same for all children, all had 10 minutes available to complete the task. We 

marked accuracy and correctness with corresponding points.  

The second variable was physical activity in the duration of 20 minutes. 

We gathered data in two measuring sessions. In the first session we did physical activity with 

the first group after which children solved the attention test while the second group only 

solved the attention test. After the period of seven days we repeated the measurement except 

this time the first group only solved the attention test while the second did physical activity 

before that. 

We processed the data in SPSS program and presented it in tables. We used t-test and 

reviewed statistical significance with 5% risk. 

Analysis showed that there are no statistically relevant differences in solving attention test 

before or after physical activity although progress was seen between measurement. There 

were no statististical differences between genders so we cannot say girls or boys achieved 

better results. 

 

Key words: pre-school child, physical activity, activity, attention test
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu preučujemo ali sta gibanje in pozornost otrok povezana. Zanima nas, ali 

20-minutna gibalna vadba prispeva k večji pozornosti. Ob morebitnih pozitivnih rezultatih 

želimo z njimi argumentirati pomen izvajanja gibalnih aktivnosti v vrtcu pred izvajanjem 

sedečih dejavnosti. 

 

Z osnovnošolskimi otroki izvedene raziskave so namreč pokazale, da gibalna aktivnost 

pomembno vpliva na zbranost otrok, njihovo počutje in tudi pozornost. V predšolskem 

obdobju pa podobnih raziskav nismo zasledili. 

 

Znano je, da so možgani pomemben organ, ki je poleg mišic odgovoren, da izvajamo gibe 

natančno in kontrolirano. Nevroznanost preučuje povezave med nekaterimi hormoni in 

delovanjem možganov. Ugotavljajo, da ljudje, ki imajo več serotonina, delujejo bolj zbrano in 

ohranjajo pozornost dlje časa. Eden od načinov povečanja serotonina pa je ustrezna gibalna 

dejavnost. 

 

V diplomskem delu smo zato skozi študij literature preučevali, kako dolga in intenzivna naj 

bo gibalna dejavnost, da bi bili njeni pozitivni učinki vidni skozi test pozornosti. Hkrati pa 

tudi kaj je treba testu pozornosti na podlagi specifik otrokovega razvoja spremeniti, da bi bil 

zanesljiv za merjenje pozornosti 5-6 let starih otrok.  

 

Skozi kritično analizo in sistematičen pregled literature smo sestavili 20-minutno gibalno 

vadbo, ki naj bi bila primerna v predšolskem obdobju, in rekonstruirali test pozornosti. 

Raziskavo smo izvedli v vrtcu H. C. Andersen. Ugotavljali smo, ali otroci dosežejo boljše 

rezultate pri testu pozornosti po gibalni aktivnosti in ali obstajajo razlike med dečki in 

deklicami. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 GIBANJE  

 

Za najjasnejšo sliko, kaj je gibanje, smo besedo poiskali v Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2000). Beseda gíbanje  -a s (í) ima tri pomene. Pod prvi pomen je zapisano, da je to 

glagolnik od gibati, kot primer je navedeno gibanje roke, lahkotno plesno gibanje, gibanje na 

svežem zraku … Pod drugi pomen je napisano naraščanje in upadanje količine česa na nekem 

določenem področju, npr. gibanje temperature, osebnih dohodkov itd. Pod zadnji pomen pa je 

gibanje opredeljeno kot delovanje skupine (npr. žensko gibanje, odporniško, osvobodilno) 

(SSKJ, 2000, n. d.).  

 

Osojnik (2015, str. 1) pravi, da je gibanje »primarna potreba otroka«, in dodaja, da je to 

zapisano v možgane. Hoditi se naučimo spontano, v skladu z razvojem, nič pod prisilo.   

 

Tušak in Faganel (2004, v: Žnidaršič, 2015, str. 115) navajata, da je gibanje »sestavni del 

kakovosti življenja sodobnega človeka« in dodajata, da to dokazujejo tudi raziskave povsod 

po svetu.   

 

Završnik in Pišot (2005, str. 19) navajata podobno, in sicer da je gibanje »osnovno za 

preživetje večine živalskih vrst« in zraven dodajata, da sta »gibanje in premikanje lastnega 

telesa ključna za zdravje in preživetje«.  

 

Thelen (2000, v: Pišot in Planinšec, 2005, str. 17) navaja, da »gibanje otroku omogoča 

celovito spoznavanje sveta«. Preko gibanja se otrok neposredno vključuje v okolje, se 

seznanja z njim ter pridobiva nove izkušnje in doživetja, še posebej v zgodnjem otroštvu 

(Pišot in Planinšec, 2005).  

 

Škof (2010, str. 115) meni podobno, in sicer pravi, da gibanje otroku omogoča dejavno 

vključevanje v svet in spoznavanje samega sebe. Dodaja še, da je sposobnost gibanja »osnova 

otrokovega pojmovanja tako sebe kot svojega okolja«.  

 

Avtorji se med seboj razlikujejo po definicijah, za namen diplomskega dela in lažjo 

opredelitev  pa bomo uporabili definicijo po Osojnikovi (2015).  

 

2.2 GIBALNI RAZVOJ  PREDŠOLSKIH OTROK 

 

 »Gibalni razvoj predstavlja nadzor gibanja mišic« (Horvat in Magajna, 1987, str. 50). Prvi 

gibi so popolnoma naključni, možganski centri jih ne nadzorujejo, hkrati pa so tudi brez 

pomena. Ko se razvijajo možganski centri, je boljši tudi nadzor gibanja in koordinacija 

mišičnih struktur. Gibalni razvoj otroka se  ves čas izpopolnjuje, začne se že v predporodni 

dobi. Precej izrazit je do tretjega leta starosti, še posebej pomembni sta prvi dve leti življenja, 

ko se otrok postavi na noge in hodi pokončno (prav tam).   
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Videmšek (2018, str. 1) pravi, da je gibalni razvoj odraz zorenja, ki »določa univerzalno 

sosledje pojavljanja posameznih gibalnih spretnosti v razvoju ter posameznikovih izkušenj, ki 

vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem razvoju«. 

 

Za gibalni razvoj veljajo nekatere zakonitosti, in sicer razvoj poteka v dveh smereh, to sta 

cefalokavdalna in proksimodistalna smer. Pri cefalokavdalni smeri gre za postopen nadzor 

mišic od glave proti nogam, kar pomeni, da se najprej razvijejo mišice vratu, ramen in 

nazadnje mišice nog in rok. Pri proksimodistalni smeri pa razvoj mišic poteka od hrbtenice 

navzven, torej otrok najprej nadzoruje gibe trupa nazadnje pa mišice na prstih (Videmšek, 

2018).  

 

Na gibalni razvoj pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, in sicer dednost, okolje in lastna 

aktivnost (Videmšek, 2018). Otrok se rodi s prirojenimi dispozicijami, ki jih imenujemo 

dednostni dejavniki. To so prirojene biološke osnove, ki so pomembne za razvoj človekovih 

sposobnosti in značilnosti. Na njihov prihodnji razvoj pa vplivata okolje in otrokova lastna 

aktivnost (Zajec idr., 2010).   

 

Med dejavnike okolja različni avtorji uvrščajo življenjski stil, prehranjevanje, bolezni in 

gibalno dejavnost. Okolje mora biti dovolj stimulativno, da lahko zagotavlja razvojne 

spodbude, delimo ga na primarno in sekundarno. V primarno okolje uvrščamo tisto, kar 

otroka obkroža po njegovem rojstvu, torej starši in sorodniki. Sekundarno okolje pa je tisto, ki 

ni vezano na družino, to so prijatelji, vrstniki in šola (Zajec idr., 2010).   

 

Kljub preddispozicijam otroka in primernemu okolju na razvoj pomembno vpliva otrokova 

lastna aktivnost oziroma pasivnost. Otrok se po lastni volji in na podlagi svojih stališč, 

izkušenj iz preteklosti odloči, ali bo aktiven ali pasiven ustvarjalec svojega razvoja. Le z 

lastno aktivnostjo ne vplivamo na določene podedovane lastnosti, lahko pa v tem primeru 

nanje močno vpliva okolje, torej družina, prijatelji, mediji, … (prav tam). 

 

Razvoj v predšolskem obdobju je zelo dinamičen, zato ima ravno gibalna aktivnost izreden 

pomen (Pišot in Planinšec, 2005). Shonkoff in Phillips (2000, v: Pišot in Planinšec, 2005) 

navajata, da so usvojeni gibalni programi trajno zapisani v gibalnem spominu. Dodajata še, da 

bogatejši kot je, več informacij nudi in tako posameznik lažje usvaja nova znanja.  

Videmšek (2018) navaja še, da sta potrebi po gibanju in igri temeljni otrokovi potrebi, kar 

pomeni, da se otroci spontano gibljejo, če le imajo možnosti. Pomembno je, da jim tudi 

odrasli omogočimo čim več vsakodnevnih gibalnih dejavnosti, le-te pa naj bodo prilagojene 

otrokovim sposobnostim. Tudi Škof (2010) navaja, da je za otroka potreba po gibanju naravna 

in jo spontano zadovoljuje. 

 

2.3 RAZLIKE V GIBANJU MED SPOLOMA  
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Vsak otrok ima svoj tempo razvoja, zato nekatere stopnje in z njimi povezane značilnosti 

usvoji prej ali kasneje. Tudi razlike med spoloma so izrazitejše v poznejših obdobjih. Deklice 

naj bi dosegale višjo raven motorične učinkovitosti pri dejavnostih, kjer je potrebno 

ravnotežje, natančnejše gibanje z rokami, ritem, medtem ko so dečki spretnejši pri gibalnih 

spretnostih, kjer je potrebna moč, hitrost, meti, skoki in tek (Pišot in Planinšec, 2005).    

  

Kosinac (1999, v: Zajec idr., 2009) navaja podobno, in sicer je ugotovil, da so petletni dečki 

statistično značilno boljši v vzdržljivosti, moči, hitrosti, preciznosti in koordinaciji, medtem 

ko so enako stare deklice boljše v ravnotežju in gibljivosti. 

 

Kalan in Škof (2007, v: Škof idr., 2007) navajata, da imajo otroci s hitrejšim biološkim 

razvojem v obdobju adolescence prednost v kar nekaj športnih disciplinah. Dečki, ki 

prehitevajo biološki razvoj, so močnejši in bolj učinkoviti v motoriki. Pri dekletih pa se 

dogaja ravno nasprotno. Dekleta, ki v primerjavi z vrstnicami z zgodnjim zorenjem zaostajajo 

v telesnem in spolnem razvoju, v motoriki dosegajo boljše rezultate in so uspešnejša v športu 

(prav tam). 

 

2.4 POMEN GIBANJA ZA OTROKA 

 

Različni avtorji (Alhadir, Gabr in Al-Eisa, 2015; Tomori in Zalar, 2000; v: Škof idr., 2016) 

navajajo, da številne študije dokazujejo, da gibalne aktivnosti pozitivno vplivajo na simptome 

depresije pri otrocih in mladini. Pri gibalno neaktivnih otrocih prihaja do depresije in 

slabšanja samopodobe, kar lahko privede tudi do samomora. S primernim in rednim gibanjem 

pa spodbujamo tudi zdravo agresivnost. Škof (2010) trdi, da imajo otroci lahko zdravo 

agresivnost, kar pomeni, da samostojno rešujejo naloge, so se pripravljeni soočiti z ovirami in 

preizkušnjami, medtem ko imajo lahko otroci tudi razdiralno, škodljivo agresivnost. Ti otroci 

se ne znajo/ne morejo potruditi na ustvarjalen način, kar pomeni, da druge otroke odrivajo, 

zastrašujejo in se na čustva drugih ne ozirajo (prav tam).  

 

Gibanje je pomembno tudi za socializacijo. Otrok se približa ljudem, s katerimi želi biti v 

stiku, lahko teče, hodi in tako ob druženju pridobiva nove izkušnje in doživetja.  Odrasli 

(starši) imajo otrokovo gibanje pogosto za samoumevno, vendar lahko otrokove gibalne 

sposobnosti kultiviramo, spodbujamo in usmerjamo (Škof, 2010). Završnik in Pišot (2005) se 

strinjata in dodajata, da nam gibalne dejavnosti pomagajo tudi na področju ustvarjalnosti in 

uspešnosti.  

 

Vključevanje staršev v gibalno aktivnost otrok prispeva k temu, da se otrok počuti varnega in 

z veseljem sodeluje. Hkrati pa uspešno izvaja naloge, ki jih sicer brez pomoči ne bi zmogel 

(Videmšek idr., 2001).  

 

Gibalna aktivnost ima pomembno vlogo tudi pri preprečevanju prekomerne teže, zdravih 

sklepih, delovanju srca in nenazadnje vpliva na vzpostavitev temeljev za zdrav življenjski 

slog v odrasli dobi (Žnidaršič, 2015).  
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Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se otroci in mladostniki, stari od 5 do 17 let, 

na dan gibajo vsaj 60 minut ali več (Škof idr., 2016). V Sloveniji je čedalje več otrok in 

mladostnikov, ki so vse manj gibalno aktivni. Škof (2010) dodaja, da otrok potrebuje veliko 

gibanja, saj ob tem razvija in krepi svoje telo, usklajuje se njegova motorika, razvijajo pa se 

tudi njegove spretnosti.  

 

Pistotnik (2015) navaja, da so se z napredkom civilizacije spreminjale tudi gibalne aktivnosti, 

od katerih je bilo včasih odvisno človekovo življenje. Naravne oblike gibanja (tek, plezanje, 

lazenje, skoki, …) so bile včasih izjemno pomembne za preživetje. Danes je čedalje manj 

dejavnosti v naravnem okolju, ki bi od ljudi za preživetje zahtevale naporne aktivnosti. 

Nadomeščajo jih manj naporne aktivnosti v prilagojenem okolju, ki omogočajo preživetje tudi 

manj sposobnim in šibkejšim ljudem.  

 

Podobno piše tudi Osojnik (2015), ki pravi, da so se nekoč gibali s tem, ko so delali. Pri tem 

so spoznali tudi različne materiale, gibanje je bilo spontano, poleg tega pa so se v prostem 

času igrali razne gibalne igre. Danes je vse več sedenja in vse manj gibanja v naravi, spontane 

gibalne igre pa zamenjujejo različni krožki in vodene dejavnosti.  

 

Gibanje pozitivno vpliva na telesno rast otroka, saj imajo otroci, ki so gibalno aktivnejši, večji 

delež mišičevja in manj telesnih maščob. S primerno gibalno aktivnostjo vplivamo na 

mineralizacijo kosti, saj postanejo trdnejše. V primeru daljše gibalne neaktivnosti pa vplivamo 

na zaostajanje v celotni rasti, tudi kosti (Pišot in Planinšec, 2005; Videmšek, 2018). To navaja 

tudi Žnidaršič (2015). Tudi Zanker idr. (2003, v: Škof, 2010) se strinjajo in dodajajo, da 

kostna gostota, ki jo otrok doseže v mladosti, pomeni tudi, da bodo kosti dlje časa trdnejše. 

 

Na gibalni razvoj dojenčkov oziroma predšolskih otrok pomembno vpliva hitra rast možganov 

in ostala področja centralnega živčnega sistema (Pišot in Planinšec, 2005). Osojnik (2015) 

navaja podobno, in sicer da je za gibanje potrebno usklajeno delovanje možganov, živcev in 

mišic. Gibalni razvoj je rezultat zorenja živčnega sistema, mišic, kosti, razvoja telesnih 

proporcev in učenja sočasnega koordiniranja različnih mišičnih skupin. Z razvojem 

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

 

2.5 RAZISKAVE O GIBANJU OTROK 

 

Kako zelo pomembno je gibanje in kakšen je pomen le-tega piše Krpač (2002), ki pravi, da se 

pedagoški delavci preveč poslužujemo načina dela, kjer otroci samo sedijo in 

poslušajo/gledajo. Takšen način dela znižuje otrokovo budnost, kar posledično vodi k slabši 

storilnosti. To lahko odpravimo z gibanjem, še posebej, če je le-to na prostem. 

 

Učenci se vsakodnevno ne gibajo dovolj (tudi v okviru urnika), zato Krpač (2002) kot 

alternativo navaja aktivni odmor in pri tem ugotavlja, da se v večini šol aktivnega odmora ne 

izvaja. Tudi Krpač in Kruvinovič (2005) navajata, da je aktivni odmor vse bolj aktualen, 
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vendar v šolah še vedno premalo prisoten. Rezultati njune raziskave so pokazali, da so se 

učenci po vodenem aktivnem odmoru počutili bolje, bili so manj zamišljeni in povečala se je 

njihova budnost. Podobne rezultate sta dobila tudi Krpač (2002) in Osojnik (2015), ki dodaja 

še, da z gibanjem vplivamo tudi na zbranost, hitrost odzivanja ter še na veliko drugih stvari. 

 

Krpač idr. (2010) navajajo, da je aktivni odmor pomemben dejavnik, ki prispeva k izboljšanju 

pozornosti učencev, saj so imeli učenci četrtih razredov veliko boljšo pozornost po 

organiziranem aktivnem odmoru kot pred njim. Avtorji (Krpač, 2002; Krpač in Kruvinovič, 

2005; Krpač idr., 2010) ugotavljajo, da se premalo posvečamo vodenemu aktivnemu odmoru, 

saj le-ta pozitivno vpliva na večjo pozornost in zbranost učencev, kar privede do boljšega 

uspeha v šoli.  

 

2.5.1 REZULTATI ŠTUDIJE HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED 

CHILDREN TER POROČIL ŠPORTNO VZGOJNEGA KARTONA  

 

Pregledali smo nekaj rezultatov študije Health behaviour in school-aged children (HBSC) – 

poročilo WHO Europe za leti 2009 in 2010 (Currie idr., 2012) ter poročili športno vzgojnega 

kartona za leti 2009 in 2014 (Strel idr., 2009; Strel idr., 2014). V študiji smo pregledali 

rezultate, koliko pritiska občutijo otroci zaradi dela za/v šolo/-i. Nadalje smo pregledali 

rezultate glede prekomerne telesne teže, ali mladostniki mislijo, da so predebeli, in nazadnje 

koliko mladostnikov  se intenzivno giba vsaj eno uro dnevno.  V poročilih športno vzgojnega 

kartona smo pregledali, kakšne so gibalne sposobnosti slovenskih otrok.  

 

S pregledom teh rezultatov v diplomskem delu želimo prikazati, na kaj vse vpliva gibanje in 

kakšno je stanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami.  

 

V študiji Health behaviour in school-aged children (HBSC) so sodelovali 11- , 13- in 15-letni 

učenci iz evropskih držav. V poročilo športno vzgojnega kartona pa so bili vključeni le 

slovenski otroci iz različnih osnovnih šol.  

 

Najprej smo v študiji Health behaviour in school-aged children (HBSC) pogledali, kolikšen 

delež deklet in fantov je pod pritiskom zaradi šolskega dela. Slovenija pri 11-letnikih zaseda 

drugo mesto, pri 13-letnikih smo na tretjem mestu, pri 15-letnikih pa na osmem (Currie idr., 

2012). Odstotki so prikazani v spodnji tabeli.  

 
Tabela 1: Delež slovenskih 11-, 13- in 15-letnih deklet in fantov, ki so pod pritiskom zaradi 

šolskega dela 

 11 LET 13 LET 15 LET 

DEKLETA 35 % 51 % 60 % 

FANTJE 44 % 54 % 48 % 

 

Najmanjši pritisk občutijo 11-letniki na Švedskem, in sicer dekleta le 6 %, fantje 9 %. 

Podobno je pri 13-letnikih, medtem ko se pri 15-letnikih odstotki povečajo. Pri dekletih 
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naraste na 53 %, pri fantih pa na 31 %, kar je še vedno manj kot pri slovenskih učencih, saj te 

odstotke dekleta dosežejo pri 13 letih, fantje pa že pri 11 (Currie idr., 2012). Lahko torej 

sklepamo, da je dela za šolo veliko, časa za gibalne aktivnosti pa malo ali nič.   

 

Gibanje vpliva na boljše rezultate v šoli, to potrjujejo Škof idr. (2016), ki navajajo, da otroci, 

ki so gibalno manj sposobni in telesno manj aktivni, v šoli ne dosegajo dobrih rezultatov in 

imajo slabši učni uspeh kot aktivnejši in gibalno sposobnejši otroci. Podobno navaja tudi Zurc 

(2006, v: Škof idr., 2016), ki je pri 10-letnih otrocih ugotovila, da pogostejša telesna dejavnost 

privede do višjega učnega uspeha. Tisti, ki imajo v šoli odličen uspeh so gibalno aktivni vsaj 

dva- do trikrat tedensko. 

 

V osnovnih šolah se izvaja merjenje športno vzgojnega kartona, Fakulteta za šport pa je 

objavila letna poročila o njegovih rezultatih. 

 

Analiza podatkov za šolsko leto 2008/09 je pokazala, da so bile gibalne sposobnosti 

slovenskih otrok v tem letu pod povprečjem v primerjavi s predhodnimi obdobji. Prav tako se 

povečuje število gibalno ogroženih otrok, opaža se, da so gibalne sposobnosti fantov bolj 

ogrožene (Strel idr., 2009).  

 

Imamo več gibalno nadarjenih deklet kot fantov, delež le-teh se je v zadnjih desetih letih 

zmanjšal, še posebej po 15. letu. Kar nekaj otrok ima prekomerno težo, pri obeh spolih se je 

najbolj povečala v obdobju 2005–2008 (prav tam).  

 

Pogledali smo še zadnje objavljeno poročilo, in sicer za šolsko leto 2013/14 (Strel idr., 2014). 

Gibalne sposobnosti so se pri obeh spolih izboljšale, čeprav večji napredek opazimo pri 

dekletih. Vseeno je pri 18- in 19-letnih dekletih in fantih opaziti padec gibalnih sposobnosti, 

medtem ko je napredek opaziti pri 6-letnikih.  

 

Rezultati študije Health behaviour in school-aged children (HBSC) – poročilo WHO Europe 

za leti 2009 in 2010 (Currie idr., 2012) so glede prekomerne telesne teže oziroma debelosti 

glede na indeks telesne mase pri slovenskih 11-, 13- in 15-letnikih sledeči:  

 
Tabela 2: Delež slovenskih 11-, 13- in 15-letnih deklet in fantov, ki imajo prekomerno telesno 

težo 

 11 LET 13 LET 15 LET 

DEKLETA 16 % 13 % 13 % 

FANTJE  22 % 20 % 23 % 

 

Pri vseh treh starostih smo v primerjavi z drugimi državami vedno med prvimi desetimi, kar 

bi nas glede na to, da tudi raziskave in poročila vzgojno športnega kartona kažejo, da nekateri 

mladostniki nimajo primerne telesne teže, lahko zaskrbelo. 
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Tako je tudi pri rezultatih, kjer so mladostniki podali mnenje, ali so predebeli. Slovenija pri 

teh rezultatih zaseda 3. in 4. mesto (Currie idr., 2012). 39 % 11-letnih deklet misli, da so 

predebele. Pri 13- in 15-letnicah odstotki naraščajo, in sicer 49 % 13-letnic misli, da so 

predebele, enako misli več kot polovica 15-letnic, kar 54 %. Odstotki pri fantih z leti padajo. 

34 % 11-letnih fantov misli, da so predebeli, medtem ko je pri 13- in 15-letnikih odstotek 

manjši. Pri 13-letnikih je to 31 %, pri 15-letnikih pa odstotek pade na 29 % (Currie idr., 

2012).  

 

Strel idr. (2014) dodajajo, da se slovenski otroci premalo gibajo, saj ne porabijo toliko 

energije, kot je zaužijejo. Na to vpliva tudi nezdrav življenjski slog in premalo nenačrtovane 

igre na prostem.  

 

V raziskavi Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga (Kerštajn, 2015) so ugotovili, da 

otroci pridobivajo na maščobni masi, debelost je torej v današnjem času veliko bolj prisotna 

kot včasih. Posledično se zaradi vse manj gibanja in gibalnih aktivnosti slabšajo gibalne 

sposobnosti otrok. To navaja tudi Osojnik (2015), ki še dodaja, da otroci pri teku na 600 m 

potrebujejo vsaj 10 sekund več kot pred 20 leti.  

 

V študiji so mladostniki poročali tudi o gibanju, ki je moralo trajati vsaj eno uro in biti 

intenzivno, tako da so imeli povišan utrip srca in da so bili nekaj časa zadihani. Za Slovenijo 

je zabeleženo sledeče (Currie idr. 2012):  
 

Tabela 3: Delež slovenskih 11-, 13- in 15-letnih deklet in fantov, ki so se aktivno gibali vsaj 

eno uro dnevno 

 11 LET 13 LET 15 LET 

DEKLETA 20 % 15 % 10 % 

FANTJE  31 % 25 % 20 % 

 

Odstotki kažejo, da se zelo malo mladostnikov intenzivno giba vsaj eno uro dnevno. Čeprav 

Strel idr. (2009) navajajo, da so dekleta gibalno bolj nadarjena, lahko vidimo, da je delež 

fantov, ki gibanju namenijo vsaj eno uro dnevno, večji.  

 

V študiji je na prvem mestu Irska, kjer je kar 31 % 11-letnih deklet poročalo, da se intenzivno 

gibajo vsaj eno uro na dan. Pri fantih iste starosti je odstotek še večji, in sicer 43 %. Tem 

odstotkom se Slovenija približa le, če primerjamo 11-letne fante iz Slovenije in 11-letna 

dekleta iz Irske (Currie idr., 2012). Na zadnjem mestu pri vseh merjenih starostih je Italija, o 

vsakodnevnem gibanju je poročalo le 7 % 11-letnih deklet in 10 % fantov. Odstotki pri 13-

letnih mladostnikih so podobni, in sicer je o intenzivnem gibanju poročalo le 5 % deklet in 

10 % fantov. Pri 15-letnikih je delež deklet enak (5%), pri fantih pa se nekoliko dvigne, in 

sicer na 12 % (Currie idr., 2012).  

 

2.6 FIZIOLOŠKI ODZIVI MED GIBANJEM 
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Med gibanjem se v osrednjem živčevju sproščajo snovi, ki jih imenujemo endorfini. 

Sproščanje endorfinov povzroča dobro počutje in doživljanje ugodja, zato je telesna dejavnost 

ena izmed spodbudnejših in učinkovitejših načinov dela za lajšanje tesnobe, depresije, hkrati 

pa prispeva k zadovoljstvu s samim seboj (Škof, 2010).  

Glede na srčni utrip lahko razberemo trajanje, intenzivnost in pogostnost gibalne aktivnosti, 

vendar moramo biti pri tem pazljivi, saj lahko na povišan srčni utrip vpliva temperatura, 

čustvena vznemirjenost, kondicija itd. (Škof, 2010).  

 

Klemenc (2016) je skozi časovni trak opisal, kaj se dogaja v telesu, medtem ko se gibamo. 

Opisano velja, ko gre za dlje trajajočo aktivnost (npr. tek, kolesarjenje, … ). 

Pri treh sekundah »možgani prepoznajo gibanje kot tek in začnejo pošiljati precej zapletene 

vzorce zaporedij živčnih dražljajev v naše mišice« (Klemenc, 2016, str. 1). Iz nadledvične 

žleze se začne sproščati hormon adrenalin, katerega posledice občutita srčno-žilni sistem in 

glikogenske rezerve v jetrih.  

Pri osmih sekundah se že izčrpa energija iz kreatin fosfatnega sistema, telo si jo prične 

zagotavljati z glikolizo, ki poteka v mišičnih celicah, kjer se začne kopičiti mlečna kislina. 

Srčna frekvenca se hitro viša, globlje dihamo. Po pretečenih 30-ih sekundah se kopičenje 

mlečne kisline ustali, čeprav posledic še ne čutimo. Povečuje se srčna frekvenca in globina 

dihanja (Klemenc, 2016).  

Pri 60-ih sekundah mlečna kislina, razširjena po vseh telesnih tekočinah, povzroča, da 

zaznavamo hud napor, zakisljujemo. V tem trenutku je zakisljenost organizma največja, 

kmalu nam je bolje, saj se odpirajo kapilare, ki vodijo do vseh mišičnih celic (prav tam).  

Pri treh minutah se začnemo znojiti, raste nam telesna temperatura. Koncentracija mlečne 

kisline se zmanjšuje. Srce z vsakim udarcem iztisne 100 ml krvi. V vsaki minuti kri po telesu 

zaokroži štirikrat.  

V deseti minuti telesna temperatura še narašča. Skozi pljuča gre vsako minuto 100 litrov 

zraka, mišice v tem času porabijo 3 grame sladkorjev. »Gibanje kontrolirajo strahotno 

zapletena zaporedja živčnih impulzov, ki jih generirajo možgani na osnovi naučenih 

koordinacijskih vzorcev« (Klemenc, 2016, str. 1).  

Po pol ure aktivnosti telesna temperatura meri okrog 39 stopinj. Mišice so porabile okrog 3 

grame maščob, izgubili smo 600 gramov vode, 5 gramov sladkorja so porabili možgani, srce 

in drugi organi. Če nismo vajeni teči/kolesariti tako dolgo, imamo probleme z utrujenostjo v 

mišicah.  

V triinštirideseti minuti smo zelo utrujeni, izčrpani, brez glikogena. Porabili smo 550 kcal, 

lažji smo za 1 kg, in sicer zaradi izgube vode. »Vsaka mišica se je skrčila in nato raztegnila 

kar 3500-krat« (Klemenc, 2016, str. 1). Krepi se antioksidantski sistem, ki telo dela bolj 

odporno.  

 

V času odraščanja se spreminjajo razmerja in deleži posameznih delov telesa, prav tako pa se 

spreminja kemična sestava in druge lastnosti nekaterih tkiv (Kalan in Škof, 2007, v: Škof idr., 

2007). Pri 5–6 let starih otrocih je zaradi velike telesne dejavnosti približno 60 % počasnih 

mišičnih vlaken (Kalan in Škof, 2007, v: Škof idr., 2007). Čeprav otroci do desetega leta niso 

najbolj dovzetni za telesne prilagoditve na napor, se s puberteto to začne spreminjati. V času 
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zorenja se otrokovo telo na telesno dejavnost odziva z enakimi prilagoditvenimi procesi kot 

pri odraslih (Bar-Or, 1996, v: Mišigoj-Duraković in Matković, 2007).   

Predvidevamo, da se pri mlajših, 5–6 letnih otrocih, organizem med telesno dejavnostjo 

odziva podobno procesom, ki so opisani zgoraj.  

2.7 RAZVOJ MOŽGANOV OTROKA   

 

Razvoj možganov in njihova rast pred rojstvom ter nadalje v otroštvu sta osnova za telesni, 

spoznavni in čustveni razvoj človeka (Kalan in Škof, 2016, v: Škof idr., 2016).  

 

Na obdobja rasti in razvoj možganov vplivajo spremembe v gibalnem in spoznavnem 

vedenju, so medsebojno pogojena (Kalan in Škof, 2016, v: Škof idr., 2016). Na rast 

možganov najbolj vplivajo izkušnje in čas (Deak in Deak, 2015; Kalan in Škof, 2016, v: Škof 

idr., 2016).  

 

Možgani se zaradi svoje plastičnosti prilagajajo novim potrebam/dejavnostim, ki jih človek 

izvaja (Kalan in Škof, 2016, v: Škof idr., 2016). Plastičnost možganov pomeni tudi 

nadomestitev obolele ali poškodovane mrežne strukture (Bregant, 2012, v: Škof idr., 2016). 

Pomembno je vedeti, da plastičnost možganov obstaja vse življenje in ne le v otroškem 

obdobju, čeprav se v času otroštva hitreje in temeljiteje učimo (Kalan in Škof, 2016, v: Škof 

idr., 2016).  Tudi drugi avtorji (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001) navajajo, da otrok vsega 

zamujenega v zgodnjem otroštvu kasneje ne more v celoti nadoknaditi. Deak in Deak (2015) 

pravita, da so to kritična obdobja, ko moramo določeno stvar usvojiti v točno določenem 

obdobju življenja, saj drugače potrebujemo več časa, da jo usvojimo. Moramo se zavedati, da 

na urjenje možganov vpliva potrpežljivost, vaja in vztrajnost. 

 

Možgani majhnega otroka imajo zrel zatilni reženj, sečnični reženj, ki z govorom še zori, 

temenski reženj, ki tudi še zori, in čelni reženj, ki dozori v puberteti (Bregant, 2014).  

 

Posamezni deli možganov se različno razvijajo. V možganski skorji se najprej razvije 

primarno motorično področje, zadolženo za gibanje. Nato se razvije primarno senzorično 

področje in nazadnje primarno vizualno in slušno področje. Vsa omenjena področja največji 

razvoj dosežejo od 6. do 15. meseca (Kalan, 2007, v: Škof idr., 2007).    

 

Bregant (2014) pravi, da otrokovi možgani ob rojstvu niso zreli, so le razviti, čeprav so takrat 

manjši v primerjavi z odraslim človekom, in sicer tehtajo le četrtino teže odraslih možganov. 

V zadnjih dveh mesecih nosečnosti in v prvih dveh letih življenja je rast možganov največja, 

pri sedmih letih pa možgani dosežejo 95 % mase in velikosti možganov odraslega človeka 

(Bregant, 2012, v: Škof idr., 2016).   

 

Po rojstvu možgani zorijo v vsaj treh obdobjih. Prvo obdobje naj bi se zaključilo med 15. in 

24. mesecem. V tem obdobju večina področij možganov doseže podobno raven zrelosti. 

Drugo obdobje traja med 6. in 8. letom. V tem času se preoblikuje cerebralni korteks 

(Thatcher idr., 1987, v: Pišot in Planinšec, 2005). Blows (2003, v: Škof idr., 2016) razvoj 
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možganov opisuje v štirih razvojnih fazah, in sicer: razvoj pred rojstvom, razvoj v prvih petih 

letih, obdobje 5–10 let in nazadnje razvoj v obdobju med 10 in 20 let.  

 

Možgani imajo pomembno vlogo tudi v obdobju trme. Takrat je dobro, da se odrasli 

zavedamo, da otrok še nima razvitih čelnih režnjev možganov, ki mu pomagajo pri 

nadzorovanju, načrtovanju in predvidevanju (Bregant, 2014). Otrok ob izbruhu trme ne more 

sam umiriti svojih razburjenih možganov, zato nas potrebuje ob sebi. Čelni režnji dozorijo v 

puberteti, saj so zadnja struktura v možganih, ki dozori (Bregant, 2014).  

 

Možgani za svoje delovanje porabijo veliko energije, hkrati pa so zelo varčni, saj funkcije, ki 

jih ne uporabljamo, izključijo. Zorijo do 25. leta, nato pa se začnejo starati (Bregant, 2014).   

 

2.8 OPREDELITEV POJMOV POZORNOST IN KONCENTRACIJA  

 

Različni avtorji besedi obravnavajo kot sopomenki, ponekod pa lahko zasledimo uporabo le 

ene besede. Da bi si lažje predstavljali, kaj pojma pomenita, poglejmo najprej v Slovar 

slovenskega knjižnega jezika (2000). Zasledimo, da ima beseda pozórnost  -i ž (o  ̣́ ) zapisane tri 

pomene. Pod prvi pomen je navedena zavestna (miselna) zbranost, drugi pomen govori o 

povečanem zanimanju, zavzetosti za kaj, tretji pomen pa izraža skrb, zavzetost za koga 

(SSKJ, 2000). Za besedo koncentrácija  -e ž (á) sta navedena dva pomena, drugi pomen ima 

podobno razlago kot pojem pozornost, in sicer govori o (miselni) zbranosti, osredotočenosti 

(SSKJ, 2000). Zaslediti je nekaj podobnosti med razlagama.  

 

Tušak (2009) pojma uporablja izmenjaje, čeprav v naslovu članka uporabi le besedo 

koncentracija. Navaja, da »koncentracijo lahko razumemo kot osredotočenost na posamezen 

predmet, dogodek ali idejo« (str. 1) in dodaja, da se pozornost oziroma koncentracija »v 

življenju kaže na različne načine« (str. 1). Zapisuje tudi, da je pozornost širši pojem, medtem 

ko »koncentracija pomeni intenzivnost osredotočenosti te pozornosti« (str. 1).  

 

Kajtna in Jeromen (2007) besedi pozornost in koncentracija obravnavata kot sopomenki. 

Koncentracijo opisujeta kot »usmerjanje na nalogo, ki nas čaka« (str. 82). Njuno razlago 

besede koncentracija lahko povežemo z razlago v SSKJ, saj avtorici navajata, da se pri 

koncentraciji ukvarjamo z načrtovanjem izvedbe, strategijo nastopa, hkrati pa v nalogo ali 

aktivnost usmerimo vse naše miselne moči.  

 

Pri avtorici Mrevlje (1999) zasledimo neenačenje pozornosti in koncentracije. Sicer navaja, da 

sta oba pojma neločljivo povezana s poslušanjem, ima pa za vsak pojem drugo opredelitev. 

Pozornost opredeljuje »kot sposobnost osredotočanja na nek zunanji ali notranji dražljaj« (str. 

26), medtem ko za koncentracijo navaja, da je to »sposobnost zbranega dela« (str. 26) 

oziroma »sposobnost vztrajanja na nekem dražljaju, ki je pritegnil našo pozornost« (str. 26).  

 

O zunanjih in notranjih dejavnikih pišeta tudi Musek in Pečjak (2001), in sicer kot dejavnikih, 

ki vplivajo na smer, obseg in trajanje pozornosti, ne moremo pa zaslediti, da bi jih uporabila 
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za opredelitev pojma. Lahko pa zasledimo besedno zvezo zunanji predmet, ki jo uporabi 

Pečjak (1977). Navaja, da je pozornost v najširšem pomenu besede »osredotočena na zunanji 

ali notranji predmet« (str. 80).  

 

Tuja avtorica Styles (2006) navaja, da psihologi težko opredelijo, kaj je pozornost, čeprav  

James (1890, v: Styles, 2006, str. 1) piše, da »vsi vedo, kaj je pozornost«. Avtorica se z njim 

ne strinja in navaja, da bi bilo lažje oziroma bližje resnici reči, da »nihče ne ve, kaj je 

pozornost« (Styles, 2006, str.1) ali pa vsaj, da se vsi psihologi med seboj ne strinjajo. Dodaja, 

da »pozornost ni samostojen koncept, ampak krovni izraz (umbrella term) za različne 

psihološke pojave« (prav tam). Nadalje še doda, da je »pozornost izraz, ki se ga uporablja za 

različne pojave in procese ne le s strani psihologov, ampak tudi v vsakdanji rabi besede« (str. 

2).  

 

Za namen diplomskega dela, lažjo opredelitev in razlago bomo uporabili definicijo pozornosti 

avtoric Kajtna in Jeromen (2007). 

 

2.9 ZNAČILNOSTI  IN  VRSTE POZORNOSTI  

 

Pri pozornosti poznamo štiri dimenzije, in sicer smer, intenzivnost, obseg in trajanje, na vse to 

pa vplivajo različni dejavniki, ki jih delimo na zunanje in notranje (Pečjak, 1977). Na podlagi 

teh dejavnikov pa ločimo dve vrsti pozornosti, in sicer pasivno in aktivno pozornost (prav 

tam).   

 

2.9.1 ŠTIRI DIMENZIJE POZORNOSTI 

 

Musek in Pečjak (2001) navajata, da je trajanje pozornosti omejeno, pogosto prihaja do 

spontanih prekinitev, največkrat takrat, ko smo utrujeni ali zdolgočaseni. Pečjak (1977) še 

dodaja, da hrup ni nujno moteči dejavnik, ki bi vplival na trajanje pozornosti. Učinek hrupa je 

lahko pozitiven ali negativen, odvisno od okoliščin dela in stanja človeka.  

 

Ko govorimo o smeri pozornosti, govorimo o notranji in zunanji. Pri notranji smeri pozornosti 

se usmerimo nase, na svoje misli in občutja, pri zunanji smeri pa gre za osredotočenost na 

nasprotnika ali npr. na žogo (Kajtna in Jeromen, 2007).  

Musek in Pečjak (2001) navajata, da je obseg pozornosti omejen in da vseh stvari, ki nas 

obdajajo, ne moremo zaznavati naenkrat ter se posledično omejimo le na nekatere. To 

pomeni, da te stvari v zavesti postanejo jasnejše, druge potemnijo. Obseg pozornosti je v 

veliki meri odvisen tudi od razporeditve in vrste gradiva ter starosti. 

Pri intenzivnosti govorimo o močnih dražljajih, ki v človeku vzbudijo takojšnjo oz. večjo 

pozornost, in šibkih dražljajih, ob katerih nam pozornost upada hitreje (Pečjak, 1977).  

Smer, intenzivnost in delno obseg pozornosti so dimenzije, na katere vplivajo predvsem 

izkušnje, ki usmerjajo človekovo pričakovanje. Če nekaj pričakujemo, to hitreje opazimo, npr. 

če napis večkrat beremo, ga tudi hitreje opazimo (Pečjak, 1977). 
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2.9.2 ZUNANJI IN NOTRANJI DEJAVNIKI  

 

Med zunanje dejavnike pozornosti sodijo: intenzivnost dražljajev, prostornost, trajanje in 

pogostnost, kontrast in spreminjanje, gibanje ter še modalnost dražljajev (Pečjak, 1977). 

 

Pri intenzivnosti gre za močne, intenzivne dražljaje, ki izpodrivajo šibke. Za intenzivne 

dražljaje velja, da imajo tudi večji obseg pozornosti kot šibki (prav tam). 

Pri prostornosti dražljajev govorimo o velikosti dražljaja, ki ne ostane neopažen, če je velik. 

Velja, da z velikostjo dražljaja nekaj časa raste obseg pozornosti, vendar se lahko hitro ustavi, 

ko dražljaj zavzame prevelik del vidnega polja (prav tam). 

Dražljaj lahko opazimo tudi, če je šibek. Se pa mora le-ta dovolj pogosto ponavljati ali pa 

trajati dlje časa. Če dražljaj deluje dlje časa in enakomerno, se človek na to prilagodi. V 

primeru, da se začne spreminjati, pa se mora neprenehoma prilagajati in s tem spreminjajoči 

dražljaji vzbudijo pozornost tudi, če so šibki. Za kontrast dražljaja pa si lahko predstavljamo 

knjigo s črno-belimi slikami, v kateri bi našo pozornost pritegnila barvna slika, v knjigi z 

barvnimi slikami pa bi našo pozornost pritegnila črno-bela slika (prav tam).  

Gibanje  je za dražljaje pomembno, saj vzbuja posebno pozornost, npr. premikajoči napisi, ker 

jih prej opazimo in s tem usmerimo pozornost nanje (prav tam).  

Pri modalnosti dražljajev Pečjak navaja, da pozornost najbolj pritegnejo slušni dražljaji, 

sledijo vidni in nazadnje krožni dražljaji. Od zvokov naj bi bili učinkovitejši visoki zvoki in 

ne zvoki srednjega območja. Od barv naj bi večjo pozornost pritegnile rumena, oranžna in 

rdeča, vendar moramo pri tem upoštevati tudi kontrast in druge dejavnike (prav tam).   

 

Čeprav zunanji dejavniki pozornost hitro zbudijo, jo v primeru, da se ne pojavijo notranji 

dejavniki, ne obdržijo vedno. Med notranje dejavnike sodijo: motivi, čustva, pričakovanja, 

izkušnje in nekatere osebnostne lastnosti – človekov značaj, ki so posebna skupina notranjih 

dejavnikov (Pečjak, 1977).  

 

Motivi so nekako povezani s pričakovanji, potrebami. Človek je bolj pozoren na stvari, ki si 

jih želi ali jih potrebuje. Oseba, ki ima rada motorje, bo opazila in slišala motor prej kot nekdo 

drug, ki ga to sploh ne zanima. Na to je oseba še bolj pozorna v času, ko je motoristična 

sezona. Človekovo pričakovanje pa usmerjajo izkušnje in motivacija. Če imamo izkušnje iz 

določenih smeri, smo na te tudi bolj pozorni (izkušen gobar bo prej našel gobo kot neizkušen) 

(Pečjak, 1977).   

 

Čustva prav tako usmerjajo pozornost. Glede na naše čustveno stanje (žalost, jeza, veselje, 

bes) se temu primerno tudi odzovemo oz. smo manj ali bolj pozorni na dražljaje. Če smo 

žalostni, ne opazimo stvari, na katere bi bili sicer pozorni (prav tam).  

 

2.9.3 DISTRAKTORJI POZORNOSTI 
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Pogosto  lahko pozornost odvrnejo distraktorji (moteči dražljaji), še posebej, če jih podpirajo 

notranji ali zunanji dejavniki (Pečjak, 1977). Mrevlje (1999) navaja, da smo vedno 

izpostavljeni dražljajem, ki prihajajo ali iz okolja ali iz naše notranjosti (slabost, lakota, žeja 

…). Da pozorno opravimo določeno dejavnost, npr. da opazujemo, pripovedujemo 

poslušamo, moramo zavestno ubraniti dražljaje, ki nas lahko motijo. Za to je potreben duševni 

napor in zavestna odločitev.   

 

Pečjak (2001) distraktorje loči na prijetne in neprijetne. Med prijetne sodijo npr. pogled na 

cesto, na kateri se nekaj dogaja, slika ljubljene osebe na mizi ipd. Med neprijetne distraktorje 

pa uvršča hrup, bolečino, močna čustva, ki nam preprečujejo učenje. Veliko govora je o 

hrupu, ki naj bi motil našo pozornost. Da bi lahko zagotovo potrdili, da hrup vpliva na našo 

pozornost, bi bilo potrebno narediti veliko raziskav (Pečjak, 1977). Otrokovo pozornost lahko 

odvrnejo vzroki čustvene narave, npr. anksioznost, ali pa tudi neprestano vsiljevanje in 

zaviranje otrokove samostojnosti, pretirano poseganje v otrokovo aktivnost, enolična razlaga 

snovi ipd. (Horvat in Magajna, 1987).  

 

2.9.4 PASIVNA IN AKTIVNA POZORNOST  

 

O pasivni pozornosti govorimo, kadar pozornost zbudijo zunanji dejavniki, takrat se 

pozornost na dražljaje pojavi brez namena, spontano. Prav tako smo nehote pozorni na 

intenzivne dražljaje, npr. na bleščečo svetlobo. Zaradi ponavljajočih se reakcij pa se 

navadimo, da smo pozorni na nekatere stvari in tudi ta pozornost se pojavi spontano, npr. 

prometni znaki (Pečjak, 1977). Mrevlje (1999) še dodaja, da je neprostovoljna (pasivna) 

pozornost begajoča, torej iz enega dražljaja na drugega, kar pomeni, da našo pozornost 

pritegne trenutno najbolj zanimiva stvar.  

 

Za aktivno pozornost Pečjak (1977) pravi, da je rezultat pozitivne motivacije, poleg tega je 

tovrstna pozornost učinkovita in trajna. Nismo pozorni le na dražljaje, na katere trenutno 

naletimo, ampak določene iščemo tudi sami. Omeni še vsiljeno pozornost, ki je prav tako 

aktivna, ampak jo povzročajo negativni primeri, kot primer navaja strah pred kaznijo. Je pa 

vsiljena pozornost kratkotrajna in vodi v konflikte. Mrevlje (1999) za prostovoljno (aktivno) 

pozornost zapisuje, da si jo mora pridobiti otrok sam, poleg tega jo zavestno vzdržuje in 

usmerja.  

 

2.10 ČLOVEKOV ZNAČAJ IN RAZVOJ POZORNOSTI 

 

Mrevlje (1999) navaja, da na pozornost in koncentracijo vpliva tudi človekov značaj. S tem se 

strinjata tudi Horvat in Magajna (1987), ki še dodajata, da lahko že pri nekaterih dojenčkih 

opazimo, da je njihova pozornost bolj odkrenljiva, manj vztrajajo, obseg pozornosti je nizek 

itd. Lahko gre za razvojni zaostanek pozornosti ali pa je to posledica določenih poškodb v 

času nosečnosti, med ali po porodu, govorimo o prizadetem delovanju možganov.  
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Zelo je pomembno, da pri otroku, ki ima kakršnekoli motnje pozornosti in koncentracije 

upoštevamo uspešnost otrokovega delovanja (Mrevlje, 1999) in da tega ne primerjamo z 

lenobo (Horvat in Magajna, 1987).  

  

Za otroka, ki naloge rešuje hitro in s pogostimi napakami, pravimo, da ima impulziven stil 

delovanja, medtem ko ima otrok, ki naloge rešuje počasi in pravilno, refleksivni (premišljeni) 

stil delovanja (Mrevlje, 1999).  

 

Horvat in Magajna (1987) dodajata, da je pomembno tudi, ali ima otrok zrelejšo 

(sistematično) obliko pozornosti ali manj zrelo (nesistematično) obliko pozornosti. Za 

impulzivni stil delovanja naj bi tako veljala nesistematična (manj zrela) oblika pozornosti, 

otroci se reševanja nalog lotijo hitro in površno, zato so tudi rešitve največkrat napačne. Pri 

refleksivnem stilu delovanja pa otrok naloge rešuje sistematično, zato potrebuje več časa, 

rešitve so večinoma pravilne, kar kaže na zrelejšo obliko pozornosti.  

 

Razvijanje pozornosti je prisotno že pri dojenčkih, in sicer v prvih mesecih njihovo pozornost 

predvsem pritegnejo koti in robovi figur. Najdlje časa z očmi opazujejo tiste dele figur, na 

katerih so največji kontrasti. Tudi slike z velikimi figurami opazujejo dlje časa kot tiste z več 

manjšimi figurami (Horvat in Magajna, 1987).  

 

Pri dveh mesecih pride do pomembne spremembe. Dojenčkova pozornost postane bolj 

elastična, z očmi večkrat tavajo po figuri sem in tja, zanimivejše se jim zdijo slike z več 

manjšimi figurami kot ena sama večja figura. Med drugim in tretjim mesec pa je pomembna 

še ena sprememba, in sicer stopnja novosti ali zapletenosti. To pomeni, da dojenček najdlje in 

najraje gleda predmete/dražljaje, ki niso povsem novi. Dojenčkovo pozornost najbolj pritegne 

nekaj znanega, to pomeni, da tiste stvari tudi dlje časa gleda, posluša itd. To naj bi veljalo tudi 

za odrasle, kar nam lahko razloži, zakaj redno spremljamo različne serije, nadaljevanke itd. Za 

dojenčke še velja, da ne morejo biti pozorni na več stvari hkrati, npr. ko so pozorni na občutek 

lakote, ne čutijo materinega dotika. To tudi pomeni, da njihov svet ni tako hrupen in zmeden 

kot svet odraslega (Horvat in Magajna, 1987).  

 

2.11 RAZLIKE MED SPOLOMA  

 

Deklice naj bi bile na splošno, glede na rezultate večine študij, bolj refleksivne pri reševanju 

problemov. Imajo bolj zrelo pozornost, medtem ko je pozornost dečkov nekoliko manj zrela. 

Med spoloma je nekaj razlik v tempu razvoja zaznavnih in spoznavnih procesov. Otroci, ki 

prihajajo iz sociokulturno manj ugodnega okolja, naj bi bili impulzivnejši, kar pomeni, da 

imajo manj zrelo pozornost. Zaradi tega so rezultati pri testih inteligentnosti slabši, prav tako 

uspeh v šoli (Horvat in Magajna, 1987).  

 

 

V diplomskem delu smo raziskovali pomen izvajanja gibalnih dejavnosti pred začetkom 

usmerjenih dejavnosti v vrtcu. Raziskali smo, ali je smiselno, da vzgojitelji izvajajo gibalne 
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aktivnosti (npr. elementarne igre, vadbo po postajah, metodo igre) pred začetkom vodenih 

dejavnosti (vsebine s področij po Kurikulumu za vrtec).  
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3 CILJI 

 

Iz teoretičnih izhodišč smo si zastavili cilja: 

 

- analizirati povezanost med gibalnimi aktivnostmi in stopnjo pozornosti, 

- raziskati, ali se pri reševanju testa pojavijo razlike med spoloma.   

4 HIPOTEZE 

  

H1: Otroci, ki bodo test pozornosti opravili po gibalni aktivnosti, bodo dosegli boljše rezultate 

od otrok, ki pred reševanjem testa ne bodo izvajali gibalnih aktivnosti.  

 

H2: Dečki dosežejo boljši rezultat v pozornosti, če pred testom izvajajo gibalno aktivnost. 

 

H3: Deklice dosežejo boljši rezultat v  pozornosti, če pred testom izvajajo gibalno aktivnost.  

 

H4: Med deklicami in dečki ni statistično značilnih razlik v testu pozornosti, če pred njim 

izvajajo gibalno aktivnost.  

 

Uporabili smo kavzalno-eksperimentalno metodo raziskovanja, saj smo na podlagi dobljenih 

rezultatov pojasnjevali vzročno-posledično stanje.  

5 METODE DELA 

 

5.1  VZOREC 

 

V vzorec smo zajeli 2 skupini enako starih otrok, in sicer 5–6 let. Obe skupini otrok smo 

izbrali iz vrtca Hans Christian Andersen, enota Marjetica. V prvi skupini je 8 dečkov in 14 

deklic, v drugi skupini pa 11 dečkov in 13 deklic. V obdelavo podatkov smo vzeli le tiste, ki 

so opravili obe testiranji. 

  

5.2 SPREMENLJIVKE 

 

V vzorec spremenljivk smo vključili dve vrsti spremenljivk. Prva je rekonstruiran »test 

pozornosti«, ki so ga uporabili Krpač idr. (2010) v raziskavi Povezanost aktivnega odmora in 

pozornosti. Test smo priredili za otroke, stare 5–6 let. Rezultate smo merili s hitrostjo, 

natančnostjo in pravilnostjo. Hitrost je bila za vse otroke enaka, vsi so imeli na voljo 10 

minut. Natančnost in pravilnost pa smo ocenili s točkami. Največ možnih točk je bilo 76.  

Druga spremenljivka je bila gibalna aktivnost v obsegu 20 minut. S prvo skupino smo gibalno 

aktivnost izvajali prvi dan pred reševanjem testa pozornosti, z drugo skupino pa  smo jo 

izvedli drugi dan izvedbe (tudi pred reševanjem testa).   
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5.3 METODA ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatke smo zbirali tako, da smo po zajtrku s prvo skupino najprej izvajali gibalno aktivnost, 

ki je trajala 20 minut. Po končani gibalni aktivnosti so otroci rešili test pozornosti. Po 10 

minutah smo teste pobrali in otroci so se lahko šli igrat.  

Z drugo skupino smo na ta dan rešili samo test pozornosti. Prav tako so imeli na voljo 10 

minut. 

V razmiku sedmih dni smo merjenje ponovili, le da je tokrat prva skupina imela samo 

reševanje testa, druga skupina pa je pred tem imela še gibalno aktivnost, ki je trajala 20 minut, 

nato pa je sledilo še reševanje testa.  

 

5.4 METODA OBDELAVE PODATKOV  

 

Primerjali smo začetne rezultate testa pozornosti s končnimi rezultati. Za vsako skupino smo 

naredili svojo primerjavo. Pri urejevanju statističnih podatkov smo uporabili program SPSS. 

Uporabili smo osnovne statistične podprograme. Za primerjavo med skupinama smo uporabili 

t-test. Statistično značilnost smo preverjali s 5-odstotnim tveganjem.  

 

V raziskavi je sodelovalo 36 otrok, 18 iz vsake skupine. V prvi skupini je sodelovalo 10 

deklic in 8 dečkov, v drugi skupini pa 11 deklic in 7 dečkov. Za vsako skupino smo naredili 

svojo primerjavo. Natančnost in pravilnost smo ocenili s točkami.  
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6 REZULTATI PO HIPOTEZAH  

 

H1: Otroci, ki bodo test pozornosti opravili po gibalni aktivnosti, bodo dosegli boljše 

rezultate od otrok, ki pred reševanjem testa ne bodo izvajali gibalnih aktivnosti. 

 

Tabela 4: Prikaz srednjih vrednosti 

 

Srednja 

vrednost  

Število 

otrok 

Standardni 

odklon 

Vrednost 

t-testa (t) 

Prostostna 

stopnja (df) 

Statistična 

značilnost 

   pozornost 1 51,7 36     

pozornost 2 53,2 36 7,5 -1, 080 35 0,287 

 

Iz tabele 4 razberemo razlike v dosežkih otrok v testu pozornosti 1 in 2. Pozornost 1 prikazuje 

rezultate za dan, ko otroci pred reševanjem testa niso imeli gibalne aktivnosti, pozornost 2 pa 

za dan, ko so pred reševanjem testa imeli še 20 minutno gibalno aktivnost. Glede na prikaz 

rezultatov srednjih vrednosti vidimo, da so se pojavile razlike, in sicer so po gibalni aktivnosti 

imeli boljše rezultate za 1,5 točke. Kljub temu med reševanjem testa, ko je bila prisotna 

gibalna aktivnost in ko je ni bilo, ta razlika ni bila statistično značilna. Na podlagi 5 % 

tveganja hipotezo zavrnemo.  

 

V nadaljnji analizi smo pogledali vsako skupino posebej.  

 

Tabela 5: Prikaz rezultatov za vsako skupino 

 

Skupina 

Srednja 

vrednost 

Število 

otrok  

Standardni 

odklon 

Prva skupina  pozornost 1 51,2 18 8,9 

pozornost 2 52,8 18 7,8 

Druga skupina  pozornost 1 52,3 18 7,5 

pozornost 2 53,6 18 7,5 

 

Iz Tabele 5 razberemo, kakšne rezultate je dosegla vsaka skupina posebej. Rezultati zapisani v 

vrstici pozornost 1 prikazujejo rezultate, ki so jih otroci dosegli na dan, ko pred reševanjem 

testa pozornosti niso imeli gibalne aktivnosti. Rezultati v vrstici pozornost 2 pa so rezultati, ki 

so jih otroci dosegli na dan, ko so pred reševanjem testa imeli še gibalno aktivnost. To velja 

za obe skupini.  

 

Rezultati srednje vrednosti kažejo, da znotraj vsake skupine vidimo razliko, in sicer pri prvi 

skupini je videti napredek za 1,6  točke, pri drugi skupini pa za 1,3 točke. Kljub napredku med 

skupinama ni statistično značilnih razlik.  

 

H2: Dečki dosežejo boljši rezultat v pozornosti, če pred testom izvajajo gibalno 

aktivnost.  
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Tabela 6: Prikaz rezultatov za dečke v pozornosti 

 

Spol 

Srednja 

vrednost 

Število 

otrok 

Standardni 

odklon 

Odklon 

aritmetične 

sredine 

Deček  pozornost 1 54,7 15 8,3 2,1 

pozornost 2 54,9 15 7,9 2,1 

 

 

Tabela 7: Prikaz rezultatov statistične značilnosti 

Vrednost  

t-testa  

Prostostna 

stopnja  

Statistična značilnost 

-0,147 14 0,885 

   

 

Iz tabele 6, v stolpcu srednja vrednost, razberemo, da je napredek med merjenjema 0,2 točke. 

Pozornost 1 meri rezultate na dan, ko ni bilo gibalne aktivnosti, pozornost 2 pa rezultate, ko 

so pred reševanjem testa imeli še gibalno aktivnost. V tabeli 7 nam rezultati kažejo, da ni 

statistično značilnih razlik, vrednost je večja od 0,05, zato na podlagi 5 % tveganja hipotezo 

ovržemo.  

 

H3: Deklice dosežejo boljši rezultat v pozornosti, če pred testom izvajajo gibalno 

aktivnost. 

 

Tabela 8: Prikaz rezultatov za deklice v pozornosti 

 

Spol 

Srednja 

vrednost 

Število 

otrok 

Standardni 

odklon 

Odklon 

aritmetične sredine 

Deklica  pozornost 1 49,6 21 7,5 1,6 

pozornost 2 52,0 21 7,2 1,6 

 

Tabela 9: Prikaz rezultatov statistične značilnosti 

Vrednost t-

testa 

Prostostna 

stopnja 

Statistična značilnost 

- 1, 111 20 0,280 
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Rezultati srednje vrednosti v zgornji tabeli kažejo, da so deklice med prvim in drugim 

merjenjem precej napredovale, in sicer kar za 2,4 točke. Tudi tukaj rezultati zapisani v vrstici 

pozornost 1 merijo dan, ko ni bilo gibalne aktivnost, v vrstici pozornost 2 pa so prikazani 

rezultati na dan, ko so pred reševanjem testa imele še gibalno aktivnost. V drugi tabeli 

rezultati kažejo, da ni statistično značilnih razlik, saj je vrednost večja od 0,05 tako da 

hipotezo na podlagi 5 % tveganja ovržemo.  

 

H4: Med deklicami in dečki ni statistično značilnih razlik v testu pozornosti, če pred 

njim izvajajo gibalno aktivnost. 

 

Tabela 10: Prikaz rezultatov za dečke in deklice v testu pozornosti 

 

Spol 

Srednja 

vrednost 

Število 

otrok 

Standardni 

odklon 

Odklon aritmetične 

sredine 

Deček       

pozornost 2 54,9 15 7,9 2,1 

Deklica       

pozornost 2 52,0 21 7,2 1,6 

 

Tabela 11: Prikaz rezultatov statistične značilnosti 

Vrednost  

t-testa 

Prostostna 

stopnja 

Statistična značilnost 

   

1,1 34 0,26 

   

 

V Tabeli 10 so prikazani rezultati na dan, ko so otroci pred reševanjem testa imeli gibalno 

aktivnost. Iz rezultatov razberemo, da je razlika med srednjima vrednostma dečkov in deklic 

majhna, in sicer za 2,9 točke. Dečki so v povprečju dosegli 54,9 točk, deklice pa 52.  

 

Iz Tabele 11 so razvidni rezultati, na podlagi katerih zaključimo, da se med deklicami in dečki 

niso pojavile statistično značilne razlike, zato hipotezo potrdimo. 
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7 RAZPRAVA  

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti pomen gibanja za dvig otrokove pozornosti. Krpač 

idr. (2010) so v raziskavi z osnovnošolskimi otroki ugotovili, da imajo otroci boljšo 

pozornost, če so pred tem gibalno aktivni in da so po gibanju bolj zbrani, kar privede tudi do 

boljšega učnega uspeha.  

 

Nadalje smo v diplomskem delu želeli ugotoviti tudi, ali se v reševanju testa pozornosti 

pojavljajo razlike med spoloma. Horvat in Magajna (1987) navajata, da naj bi deklice imele 

bolj zrelo pozornost, dečki pa malo manj, sicer pa naj bi na to vplivalo tudi okolje, iz katerega 

prihaja otrok.   

 

V raziskavo smo vključili 36 otrok, starih 5–6 let. Iz vsake skupine je bilo na obeh merjenjih 

prisotnih 18 otrok. Podatke smo zbrali tako, da smo po zajtrku s prvo skupino najprej izvajali 

gibalno aktivnost, ki je trajala 20 minut. Nato so otroci rešili test pozornosti, na voljo so imeli 

10 minut. Po 10 minutah smo teste pobrali in otroci so se lahko šli igrat. Otroci iz druge 

skupine so na ta dan rešili samo test pozornosti. Prav tako so imeli na voljo 10 minut. 

 

V razmiku sedmih dni smo merjenje ponovili. Tokrat je prva skupina imela samo reševanje 

testa, druga skupina pa je pred tem imela še 20-minutno gibalno aktivnost.  

 

Testa pozornosti sta bila dva. Otroci iz obeh skupin so na dan, ko so imeli pred reševanjem 

testa še gibalno aktivnost, reševali enak test, prav tako na dan, ko so imeli samo reševanje 

testa pozornosti. Gibalno aktivnost so sestavljale 4 igre, in sicer lov z rutko, dobra vila, 

zbiralec žog in kdo se boji črnega moža. Igre so podrobneje opisane v prilogi.  

 

Tako kot so boljšo pozornost po gibalnem odmoru imeli osnovnošolci (Krpač idr., 2010), smo 

tudi mi predvidevali podobno. Menili smo, da bodo imeli boljše rezultate tisti otroci, ki bodo 

pred reševanjem testa opravili 20-minutno gibalno aktivnost. Pojavile so se razlike, vendar ne 

dovolj velike, da bi lahko potrdili, da gre za statistično značilnost. Otroci, ki pred reševanjem 

testa niso imeli gibalne aktivnosti, so v povprečju dosegli 51,7 točk. Otroci, ki so pred 

reševanjem testa imeli gibalno aktivnost so test pozornosti v povprečju rešili bolje za 1,5 

točke, v povprečju so dosegli 53,2 točk. 

 

V nadaljnji analizi smo preverili, kakšni so bili rezultati med skupinama. Podatki kažejo, da 

so v obeh skupinah boljše rezultate dosegli na dan, ko so pred reševanjem testa imeli še 

gibalno aktivnost. Prva skupina je na dan, ko niso imeli gibalne aktivnosti, v povprečju 

dosegla 51,2 točk, pri merjenju, ko so imeli še gibalno aktivnost, pa so na testu pozornosti 

dosegli 1,6 točke več.  

 

Druga skupina je na dan, ko niso imeli gibalne aktivnosti, v povprečju dosegla 52,3 točk, na 

merjenju, ko so imeli še gibalno aktivnost, pa so dosegli 1,3 točke več. Čeprav so bili rezultati 

testa pri obeh skupinah boljši na dan, ko so imeli gibalno aktivnost, ne moremo reči, da gre za 

statistično značilnost.  
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Deklice naj bi, kot pravita Horvat in Magajna (1987), imele bolj zrelo pozornost, dečki manj. 

V raziskavi, ki smo jo izvedli v vrtcu H. C. Andersen, smo predvidevali, da bodo tako dečki 

kot deklice dosegli boljši rezultat v pozornosti, če bodo pred testom pozornosti izvajali 

gibalno aktivnost. Dečki so sicer imeli boljši rezultat, ko so pred reševanjem testa imeli še 

gibalno aktivnost, dosegli so 54,9 točk, vendar ne moremo potrditi, da gre za statistično 

značilnost. Dosegli so 0,2 točke več kot na dan, ko so imeli samo reševanje testa, takrat so 

dosegli 54,7 točk.  

 

Deklice so med prvim in drugim merjenjem imele večji napredek kot dečki. Na dan, ko so 

pred reševanjem testa imele gibalno aktivnost, so v povprečju dosegle 52 točk. Manj točk so 

dosegle, ko gibalne aktivnosti pred reševanjem testa niso imele, in sicer 49,6 točk. Za 2,5 točk 

so imele boljši rezultat na dan, ko je bila prisotna gibalna aktivnost. Kljub temu ne moremo 

potrditi, da gre za statistično značilnost. 

 

Nazadnje smo predvidevali, da med deklicami in dečki ne bo statistično značilnih razlik pri 

reševanju testa pozornosti, če pred njim izvajajo gibalno aktivnost. Glede na to, da smo na 

podlagi prejšnjih rezultatov za deklice in dečke hipotezi zavrnili, smo predvidevali, da bo tako 

tudi z zadnjo hipotezo. Razlika med dečki in deklicami v reševanju testa na dan, ko so imeli 

gibalno aktivnost, je 2,9 točke. Dečki so v povprečju dosegli 54,9 točk, deklice pa 52. Na 

podlagi dobljenih rezultatov hipotezo potrdimo, kar pomeni, da med dečki in deklicami ni 

statistično značilnih razlik v testu pozornosti, če imajo pred reševanjem gibalno aktivnost.  

 

Čeprav so dečki na obeh merjenjih dosegli več možnih točk kot deklice, so oboji imeli 

možnosti za večji napredek, saj je bilo največ možnih točk 76. Potrebno bi bilo raziskati, 

čemu bi lahko pripisali takšen rezultat. Menimo, da bi bilo v bodoče smiselno, da se spremeni 

intenzivnost gibalne aktivnosti, doda zahtevnejše igre ali spremeni test, mogoče tudi prostor. 

 

Glede na razlike v rezultatih med dečki in deklicami menimo, da bi bilo vredno pozornost 

nameniti tudi različnim količinam gibalne aktivnosti. V naši raziskavi smo upoštevali trajanje 

gibalne aktivnosti, ki naj bi bila po mnenju Hostnikove (2018) primerna za gibalno povprečno 

učinkovite otroke, to je 20 minut. Gibalno aktivnost bi lahko izvajali 10 minut, to je primerno 

za otroke, ki so gibalno podpovprečno učinkoviti. Lahko pa bi gibalna aktivnost trajala 30 

minut, kar je primerno za otroke, ki so gibalno nadpovprečno učinkoviti. Vsi otroci niso 

enako gibalno učinkoviti, tako da je nekaterim bilo 20 minut gibalne aktivnosti preveč, 

nekaterim pa premalo. Potrebno bi bilo še raziskati, ali bi otroci podobne rezultate dosegli ob 

enakih testih in 20 minutni gibalni aktivnosti, če bi gibalno aktivnost izvedli z metodo igre, 

postajami ali s poligonom. 

 

Naslednja ugotovitev se veže na test pozornosti. Analiza rezultatov nas usmerja k nadaljnjemu 

raziskovanju zanesljivosti testa pozornosti, ki je bil nekaterim otrokom prelahek, drugim 

prezahteven. V nadaljnjih raziskavah bi test lahko spremenili tako, da bi dodali več elementov 

v eno vrsto ali pa ga manj prilagodili, na primer črke b d p. V tem primeru bi lahko otroci 

obkrožali samo tiste črke, kjer je črtica navzdol ipd.  
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Lahko bi zamenjali tudi prostor, tako da bi vse skupaj potekalo na zunanjem igrišču (travi, 

asfaltu …).   

 

Zadnja ugotovitev je povezana s časom, ki so ga imeli otroci na voljo, in sicer 10 minut. Na 

začetku so vsi zbrano reševali test, proti koncu pa so nekateri že pogledovali okrog sebe, se 

igrali z barvico ali se kako drugače zamotili. Predvidevamo, da bi test pozornosti lahko rešili 

tudi v krajšem času. V nadaljnjih raziskavah bi čas reševanja omejili na 9 minut. Z vsakim 

nadaljnjim reševanjem bi čas reševanja stopnjevali, dokler ne bi prišli do optimalnega časa 

reševanja testa pozornosti za vse otroke.  

 

V diplomskem delu smo izbrali dve vrsti spremenljivk, obe smo skonstruirali na podlagi 

dosedanjih raziskav. Menimo, da bi za test pozornosti morali predhodno vzeti različne 

rekonstrukcije, da bi dobili bolj veljavne rezultate, te pa nato večkrat preveriti. Tudi za pomen 

gibanja bi bilo smiselno vzeti različno dolge in različno intenzivne gibalne dejavnosti, da bi z 

večjo zanesljivostjo trdili, koliko gibanja je potrebnega za dvig pozornosti v predšolskem 

obdobju.  
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8 SKLEP  

 

V diplomskem delu smo si zastavili dva cilja, in sicer analizirati povezanost med gibanjem in 

stopnjo pozornosti ter ugotoviti, ali se med spoloma pojavljajo razlike. Na podlagi že 

izvedenih raziskav na temo pozornosti in gibanja smo prilagodili test pozornosti za predšolske 

otroke.  

 

Rezultati, ki smo jih dobili z našo raziskavo, kažejo povezanost med gibanjem in stopnjo 

pozornosti, saj so otroci v povprečju dosegli boljše rezultate na dan, ko so pred reševanjem 

testa izvajali gibalno aktivnost. Kljub napredku med prvim in drugim merjenjem smo 

hipotezo, da bodo otroci, ki bodo test pozornosti opravili po gibalni aktivnosti, dosegli boljše 

rezultate od otrok, ki pred reševanjem testa ne bodo izvajali gibalnih aktivnosti, zavrnili.  

 

Čeprav so oboji, deklice in dečki, imeli boljše rezultate na dan, ko so pred reševanjem testa 

izvajali gibalno aktivnost, smo hipotezi ovrgli, saj razlike niso bile statistično značilne.  

 

Nazadnje smo v raziskavi analizirali podatke za našo zadnjo hipotezo. Predvidevali smo, da 

med spoloma ne bo statistično značilnih razlik v testu pozornosti, če pred njim izvajajo 

gibalno aktivnost. Rezultati so pokazali, da se med deklicami in dečki niso pojavile statistično 

značilne razlike, zato smo hipotezo potrdili. 

 

V prihodnje bi bilo smiselno razmisliti in raziskati, kakšni bi bili rezultati v primeru, da 

spremenimo test pozornosti, gibalno aktivnost in čas reševanja. Hipotez ne bi spreminjali. Na 

podlagi rezultatov bi raziskavi primerjali med seboj in ugotavljali, ali so potrebne dodatne 

raziskave, s katerimi bi prišli do ustrezne dolžine in intenzivnosti gibalne dejavnosti.   

Hkrati bi raziskali, ali je spremenjen test pozornosti bolj ustrezen in bolj primeren za merjenje 

pozornosti predšolskih otrok, starih 5–6 let.   
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PRILOGE 

9.1 DOPIS ZA RAVNATELJICO VRTCA  

 
Ljubljana, 12. 2. 2019 

 

 

Prošnja za sodelovanje pri raziskovalnem diplomskem delu  

 

 

Spoštovani!  

 

Spodaj podpisana izr. prof. dr. Jera Gregorc sem mentorica kandidatki Maruši Koren pri 

izdelavi diplomskega dela z naslovom: »Pomen izvajanja gibalnih aktivnosti pred vodenimi 

dejavnostmi v vrtcu«. Kandidatka Maruša Koren želi raziskati morebitno povezanost med 

gibalnimi aktivnostmi in stopnjo pozornosti.  

 

Podobne raziskave smo zasledili za šolsko obdobje, in sicer kot pomen aktivnega odmora za 

učence pred pisanjem testov. Krpač in Kruvinovič (2005) sta ugotovila, da je aktivni odmor 

čedalje bolj aktualen in v šolah premalo prisoten. Rezultati njune raziskave so pokazali, da so 

se učenci po vodenem aktivnem odmoru bolje počutili, bili manj zamišljeni in povečala se je 

njihova budnost. Krpač, Jerman in Kos (2010) so ugotovili, da je aktiven odmor tudi 

pomemben dejavnik, ki prispeva k izboljšanju pozornosti učencev. 

 

Z diplomskim delom želi kandidatka ugotoviti, ali bi bilo smiselno tudi v predšolskem 

obdobju izvajati voden aktivni odmor za izboljšanje pozornosti. Prosimo vas za sodelovanje v 

tej raziskavi, s katero bo kandidatka pridobila dragocene podatke o pomenu gibanja za dvig 

pozornosti. 

 

Kandidatka si želi raziskavo izvesti v vašem vrtcu (Hans Christian Andersen, enota 

Marjetica). Izvajanje bi potekalo dva dni, in sicer v dveh skupinah otrok. Dobljene podatke bi 

uporabili za namene raziskovalne naloge. Natančnejši potek izvajanja vam prilagamo v 

prilogi.  

 

V upanju na ugodno rešitev prošnje, vas lepo pozdravljava, 

 

Podpis študentke                                                                                                Podpis mentorice                               

 

Maruša Koren                                                                                       izr. prof. dr. Jera Gregorc  
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9.2 POTEK IZVAJANJA RAZISKOVALNE NALOGE  

 

Raziskava bi potekala dva dni v dveh skupinah otrok. 

S prvo skupino bi prvi dan izvajali gibalno aktivnost, ki bi trajala 20 minut. Po končani 

gibalni aktivnosti bi otroci rešili test pozornosti. Po 10 minutah bi teste pobrali in otroci bi se 

lahko šli igrat.  

Z drugo skupino bi na ta dan rešili samo test pozornosti. Prav tako bi imeli na voljo 10 minut. 

 

V razmiku sedmih dni bi merjenje ponovili, le da bi tokrat prva skupina imela samo reševanje 

testa, druga skupina pa bi pred tem imela še gibalno aktivnost, ki bi trajala 20 minut, nato pa 

bi sledilo še reševanje testa. 

 

Testa sta sestavljena iz dveh nalog za pozornost in natančnost. Na prvem testu morajo vsi 

otroci natančno obkrožiti oblake, izpod katerih padajo dežne kaplje, nato pa morajo natančno 

pobarvati 6 likov.  

Na drugem testu morajo deklice natančno obkrožiti vse deklice, dečki pa dečke, nato 

pobarvajo 6 likov.  

 

Gibalno aktivnost sestavljajo 4 igre, in sicer lov z rutko, dobra vila, zbiralec žog in kdo se boji 

črnega moža.   
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9.3 TEST POZORNOSTI 1 
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9.4 TEST POZORNOSTI 2 
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9.5 NAVODILA IN TOČKOVANJE TESTOV POZORNOSTI  

 

TEST POZORNOSTI 1 

 

NAVODILO: Natančno obkroži vse oblake, izpod katerih padajo dežne kaplje in natančno 

pobarvaj like.   

 

- Za vsak pravilno obkrožen oblak otrok dobi 1 točko. Največ možnih točk je 35. 

 

- Za vsak natančno (se ne dotika oblaka samega ali oblaka zraven) obkrožen oblak otrok 

dobi 1 točko. Največ možnih točk je 35. 

 

- Za vsak natančno pobarvan lik otrok dobi 1 točko. Največ možnih točk je 6.  

 

Skupaj je največ možnih točk 76. V primeru, da je otrok obkrožil napačen/-ne oblak/-e je 

dobil minus točko/-e.  

 

TEST POZORNOSTI 2  

 

NAVODILO  ZA DEKLICE: Natančno obkrožite vse deklice in natančno pobarvajte like.  

 

NAVODILO ZA DEČKE: Natančno obkrožite vse dečke in natančno pobarvajte like.  

 

- Za vsak pravilno obkrožen lik (dečka oz. deklice) otrok dobi 1 točko. Največ možnih 

točk je 35.  

 

- Za vsak natančno (se ne dotika otroka samega ali otroka zraven) obkrožen lik (dečka 

oz. deklice) otrok dobi 1 točko. Največ možnih točk je 35. 

 

- Za vsak natančno pobarvan lik otrok dobi 1 točko. Največ možnih točk je 6.  

 

Skupaj je največ možnih točk 76. V primeru, da je otrok obkrožil napačen/-ne lik/-e je dobil 

minus točko/-e.  
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9.6 GIBALNA AKTIVNOST – ELEMENTARNE IGRE  

 

Trajanje: 20 minut  

 

LOV Z RUTKO (5 min) 

 

PRIPOMOČKI: rutke 

Štirje lovci z rutkami lovijo otroke, ki bežijo pred njimi. Ujeti prevzame rutko in postane 

lovec.  

 

DOBRA VILA (5 min) 

 

PRIPOMOČKI: rutki, paličica 

Dva otroka sta lovca (dobita rutki), eden pa je dobra vila (dobi paličico). Lovca lovita ostale, 

ki prosto tekajo po telovadnici. Ujeti otroci počepnejo. Dobra vila hodi naokrog, se s palčko 

dotika ujetih otrok in jih tako “obudi”, da se zopet lahko vrnejo v igro. Lovca dobre vile ne 

moreta ujeti. Vloge večkrat menjamo. 

 

ZBIRALEC ŽOG (5 min) 

 

PRIPOMOČKI: škatla, žoge 

Na sredo igrišča postavimo škatlo. Določimo dva otroka, ki sta zbiralca žog. Ostali otroci 

dobijo svojo žogo. Zbiralca žog jih lovita in kogar se dotakneta, mora oddati svojo žogo v 

škatlo in pomaga loviti. Igra se konča, ko so vse žoge pospravljene.  

 

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA  (5 min) 

 

PRIPOMOČKI: / 

Črni mož se postavi na eno stran prostora, ostali otroci na drugo. Črni mož zakliče: »Kdo se 

boji črnega moža?« Otroci odgovorijo: »Nihče!« Črni mož jih vpraša: »Kaj pa če pride?« in 

otroci odgovorijo: »Pa zbežimo!« ter stečejo proti črnemu možu. Črni mož jih lovi, kogar se 

dotakne, postane njegov pomočnik. Črni mož in pomočniki lahko tečejo samo naprej, pri tem 

se morajo držati za roke. Neujete otroke lahko ujamejo le tisti pomočniki, ki so ob koncu 

vrste.  

 


