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IZVLEČEK  

Namen diplomskega dela je bil predstaviti nekaj načinov, kako vpeljati in predstaviti 

predšolskim otrokom značilnosti baseballa in njegove lažje različice tee balla oz. tako 

imenovanega baseballa s podstavkom. Prikazati želimo, na kakšen način preko elementov tee 

balla prestaviti njegove postopke učenja osnov ter hkrati kako preko teh razvijati vse gibalne 

sposobnosti. 

Diplomsko delo je osredinjeno na delo s predšolskimi otroki, starimi od 5 do 6 let. Baseball in 

tee ball sta v Sloveniji manj znana športa, zato smo na začetku predstavili in opisali pravila 

igre. Nato smo se osredinili na gibalne sposobnosti in otrokov gibalni razvoj. Glavni del 

diplomskega dela smo namenili predstavitvi vaj. S predstavitvijo vaj smo pokazali, katere 

vaje je smiselno izvajati za usvojitev gibalnih spretnosti in razvoj gibalnih sposobnosti. Z 

nekoliko izvirnosti pa lahko vzgojitelji ob izbiri izvirnih problemov v zgodbah iz drugih 

kurikularnih področij pripravijo metode igre, ki bodo uresničevale enake cilje, kot jih 

uresničujejo predstavljene vaje.  
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ABSTRACT  

The purpose of the diploma was to present some ways to introduce and present to preschool 

children the characteristics of baseball and its easier versions of Tee-ball or. the so-called 

baseball with a Tee.  

In what way, through the elements of Tee-ball, to present the basic steps of learning it and at 

the same time how to developed all motor skills through them.The diploma is focuses on 

working with preschool children aged 5 to 6 years old. Baseball and Tee-ball in Slovenia are 

unknown sports, which is why we at the beginning presented and described the rules of the 

game. Then we focused on motor skills and children’s motor development. The main part of 

the diploma work was dedicated to the presentation of different exercises. By presentation of 

the exercises, we showed which exercises make sense to perform in order to master these 

motor skills. With some originality, however, educators can choose the right problems in the 

stories of other curricular areas to develop methods of play that will achieve the same goals as 

the presented exercises. 
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1 UVOD 
 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno soodločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizikalnega in socialnega okolja. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na 

informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z 

gibalnimi dejavnostmi in gibalno ustvarjalnostjo v različnih položajih. Razvoj poteka od 

naravnih oblik gibanja do celovitih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti, v 

interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. V 

predšolskem obdobju se gibalni razvoj še intenzivnejše kot v kasnejših obdobjih prepleta z 

ostalimi področji psihofizičnega razvoja. Gibalne dejavnosti v zgodnjem otroštvu so podlaga 

za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo in oblikujejo otrokove sposobnosti, 

lastnosti, zmožnosti in značilnosti. Zaradi tega je pomembno, da različne športe otrokom 

prestavimo, gojimo zanimanje do njih in jih spodbujamo zanje, saj je izvajanje različnih 

športnih zvrsti osnova za zdrav način življenja. Vzgojiteljeva naloga je, da izkoristi otrokovo 

potrebo po gibanju in igri na način, da mu ponudi različne aktivnosti. Te namreč vplivajo na 

otrokove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti in lastnosti. V primeru, da otrokove 

prirojene potrebe po gibanju niso izpolnjene, se kažejo posledice, kot so nemirnost, 

nespečnost, neprimerno vedenje, vse to pa lahko preide celo v agresivno vedenje. 

Pri izbiri ciljev in vsebine je pomembno upoštevati razvojno stopnjo otrok. Igro moramo 

pravilno vključevati v izobraževalni proces, saj v predšolskem obdobju predstavlja način 

življenja in sprostitve v vsakem trenutku. Tekmovalne vsebine športa je smiselno umakniti in 

pravila iger spremeniti tako, da igra ohranja igrivost, sočasno aktivnost vseh otrok ipd., hkrati 

pa otroci spoznavajo pravila in zakonitosti izbranega športa ter raziskujejo svoje sposobnosti 

in ob tem doživljajo veselje do igre. V slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu poznamo 

mnogo različnih športnih iger z žogo (npr. košarka, rokomet, nogomet ipd.), nekoliko manj 

znana igra pa je baseball. V diplomskem delu bomo predstavili načrt za vpeljavo te športne 

panoge. Prestavili bomo baseball, ki je kljub veliki svetovni prepoznavnosti in priljubljenosti 

pri nas manj poznan. V drugih državah, kjer je baseball bolj razvit kot pri nas, je tudi bolj 

prisoten v različnih medijih, kot so časopisi, revije in televizija. Posledično se otroci srečajo s 

tem športom mnogo lažje in bistveno prej, kar vodi v večje zanimanje in pogostejšo udeležbo. 

Predšolski otroci se lahko začnejo učiti osnove baseballa že zelo kmalu, v klube pa jih v 

Sloveniji vpisujejo pri starosti od 4 do 6 let, zaradi tega se bomo osredotočili na drugo 

starostno obdobje. Za otroke poznamo posebno različico tega športa, imenovano »tee ball«, 

pri kateri igrajo baseball s podstavkom, ki je lažja različica glavne igre. V diplomskem delu 

bomo prikazali, kako lahko slednjo predstavimo otrokom. Preko raznovrstnih igrivih vaj in 

igre bomo prikazali, kako lahko otrokom predstavimo osnovna gibanja. Najobsežnejši del 

našega diplomskega dela bodo predstavljale vaje za razvijanje gibalnih sposobnosti ter vaje za 

usvajanje osnov metov in udarcev ter elementov gibanja pri tee ballu.                                    

V diplomskem delu bomo preučevali gibalne sposobnosti predšolskih otrok ter preko 

elementov tee balla ugotavljali njihove načine razvijanja. Problem našega diplomskega dela 

bo ugotoviti, kako vpeljati in predstaviti predšolskim otrokom značilnosti baseballa in 

njegove lažje različice tee balla oz. tako imenovanega baseballa s podstavkom. Preko igrivih 
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vaj bomo prestavili postopke učenja osnov ter hkrati preko njih razvijali vse gibalne 

sposobnosti. 

2 PREDMET IN PROBLEM  

2.1 Baseball  
 

Baseball je kolektivna igra, v kateri tekmujeta dve ekipi. Vsaka od teh ima devet igralcev. V 

nasprotju z ostalimi športnimi igrami obe ekipi nista istočasno na igrišču. Igra praviloma 

poteka na ograjenem igrišču s travnato površino. Ena od ekip se razporedi po igrišču v 

obrambo. Njihova naloga je, da skušajo izločiti igralce nasprotne ekipe, druga ekipa, ki je v 

napadu, s klopi po vnaprej določenem vrstnem redu pošilja igralce, da odbijajo žogo. Zmaga 

tista ekipa, ki na koncu igre doseže več točk kot nasprotniki (Gutman, 1996).  

     

Slika 1. Ponazoritev baseball kijev in rokavic. 

Za igro potrebujemo naslednje pripomočke: baseball žogico, kij, kredo za označitev igrišča in 

baze. Igrišče je določeno z dvema mejnima linijama (faul linije), ki med seboj tvorita pravi 

kot. V središču linij je domača baza. Igralci v obrambi se postavijo v svoje igralne položaje. 

Igra se začne z metom metalca, ki stoji v središču notranjega igrišča. Metalec meče žogo 

lovilcu, ki čepi za domačo bazo. Metalec mora vreči žogo v višini od odbijalčevega kolena do 

njegove pazduhe. To območje se imenuje strike cona (Gutman, 1996). Odbijalec je napadalec 

s palico. Njegova naloga je, da odbije žogo v dobro polje, ki je znotraj mejnih linij. Ko 

uspešno odbije žogo, spusti palico in se poskuša dotakniti prve, druge in tretje baze ter se 

vrniti v domačo bazo. Z opisano akcijo napadalec za svojo ekipo osvoji točko. Točke dosega 

samo ekipa, ki je v napadu (Dreayer, 1994). Igralci obrambe napadalcu preprečijo 

napredovanje od baze do baze tako, da ga ovirajo. V obrambi je na igrišču hkrati devet 

igralcev. Odbijalec je izločen iz igre:                                                                                                                 

• če žogo odbijalec zgreši, sodnik dosodi »strike« in odbijalec je izločen; 
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• če odbijalec odbije žogo tako, da jo obrambni igralec ujame, preden se je ta dotaknila 

tal, je odbijalec izločen; 

• če se branilec z žogo v roki ali rokavici dotakne baze pred odbijalcem, je ta izločen; 

• če se branilec z žogo v roki ali rokavici dotakne napadalca.  

Tekač, ki je osvojil bazo, jo mora zapustiti, če proti njemu napreduje njegov soigralec, ki je 

odbijal za njim in je žogico uspešno odbil. Na eni bazi lahko stoji samo en napadalec. Če 

odbijalec odbije žogo v zrak, morajo vsi tekači ostati na bazah. Zapustiti jih smejo šele, ko 

eden od branilcev žogo ujame ali pa ta pade na tla. Če tekač bazo zapusti prej, se mora nujno 

po ujetju žoge ponovno vrniti in se je dotakniti, nato pa lahko nadaljuje proti naslednji bazi 

(Benčan, 1994). Ko obrambna ekipa izloči iz igre tri napadalce, se ekipi zamenjata. Branilci 

gredo v napad, napadalci pa v obrambo. Termin, ko so igralci ene ekipe v obrambi in v 

napadu, se imenuje »inning«. Tekma časovno ni omejena. Traja toliko časa, da obrambni 

igralci izločijo tri napadalce v dogovorjenem številu inningov. Zmaga ekipa, ki odigra tekmo 

v skladu s pravili in po končanih inningih doseže več točk. Tekmo lahko sodi eden ali več 

sodnikov (Hudobreznik, 2001).  

 

2.2 Tee ball  
 

V Sloveniji je tee ball manj prepoznan šport kot v drugih državah. Večina otrok se z njim ali 

pa z baseballom prvič sreča šele na različnih predstavitvah, v sklopu športnega programa, ki 

poteka v osnovnih in srednjih šolah, v baseball in softball društvih. V Sloveniji je zaradi 

nepoznavanja in omejenih stikov z njim potek metodike vadbe drugačen kot drugje po svetu, 

npr. v Ameriki, kjer je baseball v ospredju športov.  

Tee ball ali baseball s podstavkom je izpeljanka igre baseballa. Tee ball je šport, ki zabava in 

uči osnovne veščine baseballa, ki so odbijanje žogice, tek na baze, metanje in lovljenje 

žogice. Tee ball je eden redkih kolektivnih športov, namenjen in prilagojen vsaki otrokovi 

starostni kategoriji. Skupaj ga igrajo deklice in dečki, izvaja se lahko na vsaki ravni površini, 

v prostoru ali v naravi (Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa, 2015).   

Največja razlika med baseballom in baseballom s podstavkom je v začetnem metu igralcem, 

saj s podstavkom za žogico nadomestimo metalca, ki je prisoten pri baseballu. Ta sprememba 

je narejena, ker predšolski otroci nimajo niti sposobnosti natančnega metanja žogice v 

določen prostor niti sposobnosti odbijanja vržene žogice s kijem. Prav zaradi tega je baseball s 

podstavkom primeren za predšolske in mlajše otroke. Poleg tega ni poudarka na 

specializiranih položajih, ampak na spoznavanju različnih igralnih mest (Hudobreznik, 2001). 

Elementi igre dobro vplivajo na grajenje dobre gibalne osnove, ki je posledično dobra osnova 

gibalnih osnov pri vseh ostalih športih. Za igro ne potrebujemo veliko, poleg poenostavljenih 

pravil otrokom omogočajo lažje učenje tudi poljubno veliko igrišče v dvorani ali na prostem, 

igrišče je bistveno manjše, razdalja od metalca do odbijalca se skrajša oz. nadomesti s tee 

stojalom, ki ima funkcijo, da z njega odbijajo žogico, plastični kiji so prilagojene velikosti in 

teže, prilagojeni sta velikost in trdota žoge. Na igrišče postavimo štiri baze, ki so lahko 
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označene na različne načine, eno košaro iz pločevine, uporabimo pa lahko tudi baseball 

rokavice, ki so za otroke primerne velikosti. Tee ball je poleg učenju športnih veščin 

namenjen pridobivanju izkušenj skupinskega dela za doseganje skupnih rezultatov, saj v 

ekipi, s stalnimi menjavami igralcev, lahko sodelujejo vsi otroci v skupini (Zavod ŠKL za 

razvoj in promocijo športa, 2015).  

 

Slika 2. Ponazoritev tee ball stojala in penaste žoge.   

Pri opremi za igranje baseballa in tee balla se pojavijo razlike v velikosti in trdoti opreme. 

Velikost žogic je pri baseballu s podstavka enaka, lahko pa tudi malo manjša (8,5˝) od tiste, ki 

uporabljamo pri baseballu, žogice so tudi lažje, mehkejše in ne vsebujejo šivov, ki je najbolj 

prepoznavna značilnost baseball žogice. Kij ni lesen kot pri baseballu, ampak je gumijast, 

plastičen, za malo starejše igralce pa tudi aluminijast. Najprimernejša dolžina kija obsega med 

71 do 77 cm (Perhaj, 2005). Igralci v obrambi pri tee ballu lahko prav tako kot pri baseballu 

uporabljajo rokavice za lovljenje žogice. V obliki tee balla, ki ga je v Sloveniji razvil Zavod 

ŠKL, igrajo z žogico za tenis ali z mehko žogico podobne velikosti ter brez rokavic. Na 

sredini med štirimi bazami, ki so označene z blazinami in pritrjene z belim lepilnim trakom, je 

postavljena košara, ki služi namenu izločanju igralcev iz igre. Ko otroci obrambne ekipe 

vržejo žogico v košaro, morajo biti napadalci na eni od baz, če niso v stiku z bazo, so izločeni. 

Igrišče, na katerem lahko poteka igra, je v velikosti rokometnega ali košarkarskega igrišča. 

Igra poteka v dvorani, pa tudi na travnati površini. Razdalje med bazami so lahko od 10 do 

20 m, prilagodimo jih starosti otrok in zmožnosti igralne površine (Hudobreznik, 2001). 

Igrišče razdelimo na štiri baze, te imenujemo prva baza, druga baza, tretja baza in domača 

baza. Najpogosteje so označene z blazinami, lahko pa tudi s črtami. Oblikovane so v 
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kvadratno obliko, pred domačo bazo pa postavimo podstavek za žogico. Igra poteka po bazah 

v nasprotni smeri urnega kazalca (Hudobreznik, 2001). Tee ball je del programa za promocijo 

in razvoj baseballa in softballa za mlade po celem svetu in je rezultat skupnega projekta 

Mednarodne baseball in softball zveze (IBA). V Sloveniji program izvaja Zavod ŠKL s 

sodelovanjem Zveze za baseball in softball Slovenije. Otroci se lahko začnejo učiti osnove 

baseballa že pri starosti od 4 do 6 let. Najprej se priključijo tako imenovanim ekipam (»tee 

ball«), kjer igrajo baseball s podstavkom. S to lažjo različico športa in s pomočjo trenerjev 

usvojijo osnove športa, ki jih kasneje lahko uporabijo pri baseballu (Zavod ŠKL za razvoj in 

promocijo športa, 2015).                                                                                                                         

 

2.2.3 Pravila igre tee ball  

 
Igra tee ball je sestavljena iz 5 delov, tako imenovanih inningov. V vsakem delu sta ekipi 

izmenično enkrat v napadu in enkrat v obrambi. Pred začetkom tekme se določi, katera klop je 

namenjena vsaki ekipi. Vodja ekipe preda sodniku seznam odbijalcev (»batting order«). Na 

tem seznamu so izmenično napisani deklice in dečki, začne se z deklico. Po tem vrstnem redu, 

ki je zapisan, se otroci usedejo na klop. Pred začetkom tekme se ekipi razvrstita na sredini 

igrišča v ravnih, vzporednih vrstah, tako da se igralci gledajo. Sledi pozdrav obeh ekip. 

Pozdravijo se v mimohodu z dotikom dlani. Po pisku sodnika se v notranjem in zunanjem 

igrišču razvrsti celotna ekipa desetih igralcev, ki so v obrambi, na naslednje pozicije (te niso 

nujne pri postaviti pri tee ballu) :  

• 1: center notranjega igrišča,  

• 2: domača baza – lovilec,  

• 3: 1. baza – igralec 1. baze,  

• 4: 2. baza – igralec 2. baze,  

• 5: med 2. in 3. bazo – medbazni igralec,  

• 6: 3. baza – igralec 3. baze,  

• 7: leva stran zunanjega igrišča – levi zunanji igralec,  

• 8 in 9: sredina zunanjega igrišča – dva srednja zunanja igralca,  

• 10: desna stran zunanjega igrišča – desni zunanji igralec.  

 

 

 

Ekipa, ki je na klopi, je v napadu. Po en igralec ekipe posamično po vrstnem redu seznama 

odbijalcev, kot sedijo na klopi, gre na prostor za odbijanje žogice. Ta prostor je pred domačo 

bazo. Žogica je nameščena na nosilnem podstavku. Tu se pojavi še ena razlika v primerjavi z 

baseballom, da pri tee ballu v eni menjavi odbijajo vsi igralci ene ekipe in nato vsi igralci 

nasprotne ekipe. Pri baseballu pa igra poteka, dokler igralci obrambe ne izločijo treh igralcev 

v napadu (Perhaj, 2005). 
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Slika 3. Ponazoritev penastega baseball kija in druge baze. 

 

Igralec lahko zamahne dvakrat. Če mu uspe odbiti žogico na igrišče, mora izpustiti kij in teči 

na 1. bazo. Za odbijanje je na vrsti naslednji igralec, in če temu uspe odbiti žogico, mora 

igralec s 1. baze teči na 2. bazo, da naredi prostor igralcu, ki je odbil žogico, in mora teči na 1. 

bazo. Enako velja za premik z 2. baze na 3. bazo in s 3. baze na domačo bazo (Zavod ŠKL za 

razvoj in promocijo športa, 2015). Ko igralec osvoji vse tri baze in ko priteče nazaj na 

domačo, je za svojo ekipo dosegel eno točko. Pri odbijanju se mora zvrstiti vseh deset igralk 

in igralcev. Po končanem odbijanju celotne ekipe se sešteje število točk. Sledi menjava ekip, 

in sicer ekipa, ki je bila v obrambi, odide na klop in je na vrsti za napad. Igralci, ki so bili prej 

na klopi in so bili v napadu, pa se preselijo na svoje vnaprej določene položaje na igrišču in 

postanejo obrambni igralci. Take menjave se ponovijo petkrat, torej je vsaka ekipa petkrat v 

obrambi in napadu. Tudi pri tee ballu zmaga tista ekipa, ki skupaj zbere največje število točk 

iz vseh petih napadov (Perhaj, 2005). Medtem ko igralci napada odbijajo, se obrambni igralci 

trudijo preprečiti osvajanje točk ekipe v napadu. Ta dosežejo na različne načine:  

1. način: skušajo uloviti odbito žogico v zraku, preden se ta dotakne tal ali okolice.  

2. način: skušajo ujeti žogico in jo čim prej podati njihovemu soigralcu, ki stoji poleg posode 

na 1. poziciji – center notranjega igrišča. Ko jo ta ujame in vrže žogico v posodo, so vsi 

igralci napada, ki se ne dotikajo ene od baz, izločeni, izjema je domača baza, če pred tem že 

priteče in se žogice dotakne.    

3. način: (zaradi katerega se igralec v napadu, ki odbija, izloči iz igre): če dvakrat zamahne pri 

odbijanju, a žogice ne zadane ali če pri zamahu prevrne podstavek, na katerem stoji žogica.  

 

Tekmo sodi samo en sodnik. Njegove naloge so, da naznani začetek in konec igre in opozori 

na vsako doseženo točko, napake igralcev in čas menjave ekip iz obrambe v napad in obratno 

ob koncu vsakega od petih delov in treningov (Zavod ŠKL za razvoj in promocijo športa, 

2015).                                                                                                                         



7 
 

 

Slika 4. Ponazoritev domače baze in penaste žoge.  

2.3 Gibalne sposobnosti   
 

Preko gibanja je otroku omogočeno celovito spoznavanja sveta. Otrok z gibanjem pridobiva 

izkušnje in spoznanja. Najbolj izrazito se to pozna v obdobju zgodnjega otroštva. Gibalni 

razvoj predšolskih otrok je le eno od področij celostnega razvoja, med katere sodijo še 

kognitivni, telesni, čustveni in socialni (Videmšek in Pišot, 2007). Gibalni razvoj je 

dinamičen proces, kar pomeni, da se konstantno spreminja gibalno vedenje. Kazalniki teh 

sprememb so gibalne sposobnosti in gibalne spretnosti. Preko procesa med interakcijo 

okoljskih in genskih vplivov otrok pridobiva in razvija gibalne spretnosti in sposobnosti. 

Genski dejavniki so ključnega pomena za živčno-mišično zorenje, morfološke značilnosti, 

njihovi glavni dejavniki pa so velikost, razmerja in kompozicija telesa, fiziološke značilnosti, 

tempo rasti in zorenja. Najpomembnejši okoljski dejavniki pa so, kako vplivajo predhodne 

motorične izkušnje, ki segajo do prenatalnega obdobja in pridobivanje ter grajenje novih 

motoričnih izkušenj (Pišot in Planinšec, 2005). Sprememba na enem od področij vpliva na 

spremembe vseh, zato je merjenje zapleteno in prepleteno. Gibalne sposobnosti nam 

omogočajo izvedbo zaželenih gibov in točno določenih nalog (Videmšek in Pišot, 2007). Med 

gibalne sposobnosti umeščamo koordinacijo, ravnotežje, hitrost, natančnost, gibljivost, moč in 

fiziološko sposobnost ter vzdržljivost (Pistotnik, 2011). V predšolskem obdobju je gibalni 

prostor, ki ga opredeljujejo gibalne sposobnosti, še nepopolno sofisticiran (Pišot in Završnik, 

2005), zato so tudi meje med gibalnimi sposobnostmi manj izrazite kot v odraslem obdobju. 

Najbolj razvita motorična sposobnost je gibljivost, najmanj pa hitrost in natančnost. Za hitrost 

in natančnost je značilno, da sta močno povezani s koordinacijo, zato nekateri avtorji 

(Gregorc in Cemič, 2018) menijo, da sta hitrost in natančnost del koordinacije. V predšolskem 

obdobju torej razvijamo ravnotežje, koordinacijo, moč in gibljivost ter vzdržljivost, medtem 

ko sta hitrost in natančnost del koordinacije in ta je ključnega pomembna za razvoj vseh 

ostalih gibalnih sposobnosti in spretnosti.                                                         
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2.4 Gibalni razvoj predšolskega otroka  
 

Otrokov razvoj je dinamičen in unikaten proces, ki ga interaktivno gradijo in omejujejo 

dednost, okolje in lastna aktivnost. Zaradi različnih dejavnikov otrokov razvoj ni poenoten in 

se pojavijo individualne razlike v rasti in razvoju gibalnih spretnosti (Videmšek, Berdajs in 

Karpljuk, 2003). Začetki otrokovega gibalnega razvoja segajo že v predporodno obdobje ter 

se neprestano nadgrajujejo v nadaljnjem razvoju. Najbolj izrazit razvoj otrok doživi v 

zgodnjem otroštvu v prvih treh letih starosti. V prvih dveh letih doseže, da se samostojno 

giblje po prostoru v pokončnem položaju in rokuje po svoji preferenci z različnimi predmeti. 

Preko njegove rasti in z razvojem se njegove sposobnosti gradijo, saj so v nenehnem 

simbiotskem razmerju z gibanjem. Razvoj gibalnih funkcij je rezultat vsestranskega učenja in 

zorenja otroka (Videmšek in Visinski, 2001). Sodobne raziskave kažejo, da se je v zadnjih 

letih količina in intenzivnost gibanja zmanjšala in to pripisujejo  različnim dejavnikom, kot 

npr. vplivu sodobne tehnologije, socialnega okolja, prehrane, načina življenja ipd. Vedno 

manj je prostih in varnih gibalnih površin, starši pa vedno bolj zamotijo otroke z raznimi 

tehnološkimi pripomočki, kot so televizija, telefon, računalnik in podobno. Zaradi tovrstnih 

dejavnikov se otroci vedno manj gibljejo, posledično pa to vpliva na zmanjšanje odpornosti 

organizma, upočasni se tudi tempo telesnega in gibalnega razvoja. Starši in vzgojitelji imamo 

pomembno vlogo pri izkoriščanju otrokove potrebe po igri in gibanju. Poiskati moramo 

primerno okolje, ki bo nudilo otrokom varen in gibalno izzivalen prostor za igro in gibanje. 

Gibalni razvoj je tesno povezan z ostalimi vidiki otrokovega gibalnega in funkcionalnega 

razvoja, vpliva pa tudi na otrokove spoznavne, čustvene in socialne lastnosti (Videmšek, 

Tomazini in Grojzdek, 2006). 

 

Otrok do tretjega leta starosti poskuša osvojiti vse osnove naravnih oblik gibanja. Med te 

sodijo hoja, tek, lazanje, plezanje, skoki, poskoki, dviganje, spuščanje, kotaljenje, potiskanje, 

vlečenje, metanje, ujemanje in plezanje. V tem obdobju so ta premikanja manj natančna, 

vendar se s časom, telesnim razvojem in vajo izboljšujejo (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 

2003). 

 

Naravne oblike gibanja se sčasoma izboljšujejo in povežejo z bolj kompleksnimi oblikami 

gibanja. Te imajo poudarek na usklajevanju več naravnih oblik gibanja hkrati. Poleg tega pa 

otroci vedno manj potrebujejo t.i. zunanjo pomoč pri igri in želijo prevzeti samostojno vlogo. 

Več gibalne aktivnosti pripomore k večji samostojnosti tako na gibalnem kot na ostalih 

področjih. Odrasli pa pri tem pomembno vplivajo na ta dejavnik. Ugotovitve Kropej (2001) in 

mnenja drugih avtorjev so, da so otroci med četrtim in šestim letom starosti, če imajo športno 

aktivne starše, tudi sami bolj gibalno aktivni. 

 

Otrokova koncentracija, spomin in natančnost se v drugem starostnem obdobju povečajo do te 

mere, da lahko sami izvajajo različne igre, odrasli pa prevzamejo vlogo opazovalca in 

koordinatorja. Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih se pokaže v boljši koordinaciji in 

povezanosti gibov, ta pa je pogoj za usvajanje kompleksnejših gibalnih oblik, ki so osnova 

vseh športnih panog (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001).  
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2.5 VPELJEVANJE NOVEGA ŠPORTA  
 

Načine vpeljevanja nove športne panoge v vzgojno-izobraževalni sistem opredeljujemo z 

metodičnimi koraki (Dežman in Dežman, 1998). Tudi v tem diplomskem delu bomo 

vpeljevali novo športno panogo s pomočjo metodike, kjer bomo še posebej pozorni na metodo 

igre in različne igrivo postavljene izzive. Preko raznovrstnih igrivih vaj in igre bomo 

predstavili, kako učiti osnovna gibanja tee balla. Glede na to, da je tee ball skupinski šport, 

moramo še posebej paziti, da razvijamo sodelovanje med igralci in spoštovanje do nasprotne 

skupine. Vaje, ki jih bomo vključili v program, morajo biti prilagojene posameznikom, 

primerno težke in zanimive. Predstavili bomo igrive vaje, s katerimi otrokom oz. igralcem 

predstavimo osnove igre ter hkrati ugotavljali, katere gibalne sposobnosti se z njimi razvijajo.  

 

Za dobro zasnovan sistem športne vadbe so najbolj pomembni načrtovanje, izvedba, nadzor in 

ocenjevanje vadbenega procesa. Najpomembnejša je zastavitev pravih ciljev, ki ustrezno 

vplivajo na motivacijo in posledično na vadbo. Previsoko zastavljeni cilji lahko vodijo do 

duševnih in fizičnih konfliktov, ki posledično povzročijo nemotiviranost za vadbo. Pomen 

vadbe je, da povzročimo utrujenost, po tem omogočimo odmor ali pa zmanjšamo vadbo. S 

tem pristopom damo možnost počitka, sčasoma pa se postopoma poveča zmogljivost 

posameznika (Ušaj, 2003).  

 

2.5.1 Metode dela v vrtcu 
 

Strokovnjaki na področju gibanja priporočajo različne metode dela s predšolskimi otroki. 

Metode dela pogosto predstavljajo pomembnejšo vlogo od same snovi. V predšolski vzgoji 

strokovnjaki niso enotnega mnenja, katere metode dela so najbolj ustrezne. Nekateri trdijo, da 

so to metoda demonstracije, metoda razlage in pogovora (Videmšek in Pišot, 2007), drugi 

trdijo, da je smiselno pogledati širše in poudarjajo, da sta v predšolskem obdobju okolje in 

pravila igre tista, ki prevzameta vlogo demonstracije, razlage gibanja ipd., ter so zato oblike 

dela prevzele metode poučevanja (Gregorc in Meško, 2015).  

 

Pri snovanju načrta za usvajanje osnov tee balla v vrtcu bomo uporabili metodo 

demonstracije, ki ima sicer pomembno vlogo pri vodenju dodatnih »športnih/gibalnih« 

dejavnosti. Predvsem v športni fazi (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010) jo je 

smiselno vključiti tako, da jo bodo, kjer se da, zamenjali igriva vsebina, pravilo igre ali 

postavljeno okolje.  

 

2.5.2 Oblike dela v vrtcu 
 

V predšolskem obdobju imajo strokovnjaki različne poglede na metode in oblike dela ter 

organizacijske oblike. Nekatere organizacijske oblike dela v najzgodnejšem obdobju so 

pravzaprav kar metode dela. Poligon, ki ga večina avtorjev umešča med organizacijske oblike 

dela, nekateri avtorji (Meško in Gregorc, 2015) umeščajočo med metode dela. Trdijo, da 

lahko s postavitvijo in pravili igrivega reševanja poligon postane metoda dela. Mnenja 

strokovnjakov so torej deljena. Bognar in Matijevič (2005) menita, da učne oblike spadajo 

med socialne interakcije vzgojo-izobraževanega procesa. V predšolski vzgoji Videmšek in 

Visinski (2001) predlagata tri raznolike oblike dela, in sicer skupinsko delo, frontalno delo in 

individualno delo, ki ni toliko pogosto kot ostali obliki dela. V svojem diplomskem delu 
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bomo sledili smiselni vključitvi vseh oblik dela tako, da bomo kar najbolj celostno upoštevali 

vse razvojne zakonitosti otrok. 

2.5.3 Organizacijske oblike v vrtcu  
 

Metode, oblike in organizacijske oblike so torej glede na dosedanje raziskovanje predšolskega 

in šolskega prostora različne. Za šolski prostor velja, da so organizacijske oblike tisti načini 

dela, kjer lahko vpeljemo športne dejavnosti (npr. ura športa, jutranja gimnastika, minuta za 

zdravje, športni dan, šola v naravi). Tudi v predšolskem obdobju lahko izvajamo vse te načine 

in dodamo še izlete, pohode, sprehode, gibalno dopoldne, popoldne, trim stezo itd. (Videmšek 

in Pišot, 2007). Strokovnjaki sicer poudarjajo, da je način izvedbe teh oblik tako drugačen, da 

bi bilo smiselno drugače uporabljati termine in poiskati drugačne opredelitve zanje.  

 

Kadar vpeljujemo novo športno vsebino, težko zaobidemo splošno sprejet didaktični pristop. 

Cilj športnih iger je pogosto zmaga, zato je pristope, ki želijo ublažiti tekmovanje, 

primerjanje, dokazovanje ipd., težko v popolnosti sprejeti in slediti njihovim načelom. V 

diplomskem delu bomo najprej predstavili vpeljavo novega športa in pri tem sledili bolj 

splošno sprejetemu pristopu ter v zaključku skušali prikazati, kje so pomanjkljivosti tega 

pristopa ter kje prednosti. Predstavili bomo primer vpeljave tee balla po klasičnem načinu in 

pri izbranih vsebinah nakazali možnosti za drugačno izvedbo. 

 

 

2.6 Uvajanje tee balla na prehodu iz temeljne v športno gibalno fazo (igrive vaje 

za učenje elementov tehnike v napadu in obrambi) 
 

Predstavljamo dva primera, kako lahko uvedemo otroke, ki izberejo to organizirano dodatno 

gibalno dejavnost. 

 

Primer 1: 

Z otroki se usedemo v krog, kjer preberemo pravljico o baseballu, ki smo jo napisali in 

ilustrirali. Preko pravljice in slik otrokom prestavimo igro baseball in njene pripomočke. 

Naslov pravljice je Gozdne živali se učijo delati skupaj in igrati novo igro. V času načrtovanih 

dejavnosti prinesemo veliko vrečo, v tej pa so baseball in tee ball pripomočki. To so baseball 

žogica, rokavica, tee ball podstavek, plastični in leseni kij, bele krede, čelade, baze in oblačila, 

ki jih uporabljamo pri igri. Otroke nato vprašamo, kaj mislijo, da je v njej in počakamo na 

njihove odgovore. Otroci nato s tipanjem skušajo uganiti, kateri predmeti so skriti v vreči. 

Otroke spodbujamo, da opišejo lastnosti teh predmetov, kot so velikost, trdota, oblika itd. 

Nato izvlečemo predmete in za vsak predmet najprej otroke vprašamo, zakaj mislijo, da ga 

uporabljamo. Poslušamo njihove odgovore in jih spodbujamo z vprašanji, da razmišljajo v 

pravo smer. Za vse predmete, ki smo jih prinesli, predstavimo uporabo in povemo, da jih 

potrebujemo za igro. Nato še preko različnega slikovnega gradiva in makete igrišča 

predstavimo bolj podrobno igro in pravila igre. Otrokom povemo, da se bomo naučili igro tee 

ball, ki je podobna kot baseball, in jo tudi igrali, ko se je naučimo.  

 

Preden se začnemo učiti in izvajati kateri koli šport, moramo najprej zagotoviti varnost. 

Pripomočke za igro, ki so praviloma trdi, zamenjamo z mehkejšimi. Tako preprečimo razne 

poškodbe, ki bi se lahko zgodile, tudi otroci pa imajo tako med učenjem in med samo igro 

večji občutek varnosti.  
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Poleg nepoznavanja igre je drugi največji razlog, da se ta igra ne izvaja, v večji meri strah 

pred poškodbami. Otrokom moramo omogočiti varno in spodbudno okolje za učenje nove 

igre, pri sami igri pa skoraj ne pride do posrednega stika med otroki. 

 

S kijem zamahujejo in zaradi tega jih moramo še posebej opozoriti na varnost, čeprav so kiji 

prilagojeni, da zmanjšajo možnost poškodbe. Prav tako je prilagojena žogica, ki jo 

uporabljamo pri učenju predšolskih otrok in tudi šolskih otrok do vključno četrtega razreda 

osnovne šole. Pri učenju uporabljamo žogice, ki so iz mehke gume, približno 1,5-krat večje 

od teniških žogic. Če tovrstna žogica otroka zadene, ni nevarnosti za nastanek katere koli 

poškodbe. Pri mlajših otrocih ne uporabljamo baseball rokavic za igro, ker jim motorika tega 

še ne dopušča. Otroci še namreč nimajo dovolj razvite motorike, ki se nanaša na koordinacije 

med roko in očesom. Žogico, ki je iz mehkega materiala, lažje lovijo s prostima dlanema. 

Zato v Sloveniji predšolski otroci in otroci nižjih stopenj osnovne šole igrajo tee ball brez 

rokavic. 

 

Iz zgoraj zapisanega lahko razberemo klasičen način poučevanja. Vidimo lahko, da tako 

poučevanje vsebuje veliko razlage in malo aktivnosti. Vzgojitelju priprava vzame relativno 

malo časa, hkrati pa mora biti ves čas vodja in usmerjevalec. Ima sicer velik pregled nad 

otroki, zagotovljena je tudi večja varnost. V nadaljnjem raziskovanju predlagamo, da 

vzgojitelji razvijajo strategije, kako povečati aktivnost vseh otrok hkrati z zagotavljanjem 

varnosti. 

 

Primer2: 

Predstavljamo primer vpeljave preko metode igre po konceptu I-G-R. Vzgojitelj najprej 

poišče problem v neki zgodbi (npr. veverici se je na poti s treninga strgala vreča). Nastala je 

težava. Vsi skupaj jo bomo rešili tako, da bodo otroci usvojili vse cilje, ki smo si jih zadali pri 

klasičnem poučevanju (poznali in prepoznali bodo pripomočke, prostor ipd.). Ura bi potekala 

preko uvoda, glavnega dela in zaključka. Potekala bi na igrišču. V uvodnem delu bi se igrali 

igro »okamneli pripomoček«. Otroci bi tekli po igrišču in na dvignjen pripomoček bi 

okamneli v njegovi obliki (žogica – se zavije v klobčič, kij – stoji čisto mirno, rokavica – se 

uleže na hrbet in dvigne roke, noge in glavi (5-prstov) itd.). V glavnem delu bi prišla veverica 

s strgano vrečo in povedala težavo: »Strgala se mi je vreča, v kateri sem imela tee ball 

pripomočke za vse gozdne živali.« (Sedaj je pripravila seznam – popis vsega in jih prosi za 

pomoč. Vsaka žival ima domovanje na drugem delu igrišča.) Otroci bi najprej vrgli kocko 

živali (npr. medvedu), nato izbrali iz seznama, kaj mu še manjka, hodili po igrišču in iskali 

pripomoček ter odšli k pravi živali (npr. na bazi je medved). V zaključnem delu bi se igrali 

igro »Baza-Met«.  

 

Izpostavili smo dva primera. Prvi je klasični pristop, drugi po metodi igre. Drugi pristop (po 

metodi igre) vzame vzgojitelju veliko časa za načrtovanje, saj potrebuje veliko idej, povezati 

mora različna področja, predhodno mora pripraviti več pripomočkov, vendar pa mu v sami 

izvedbi omogoči, da so vsi otroci hkrati aktivni, da jih on lahko opazuje bolj natančno, se 

večkrat posveti posameznemu otroku. 

 

V nadaljevanju diplomskega dela bomo opisali klasične igre in vaje, s katerimi trenerji 

razpolagajo, da pri otrocih razvijajo osnovne gibe, ki so potrebni za igro tee balla. Te igre 

lahko vzgojitelji spremenijo in jih smiselno izpeljejo tudi po konceptu I-G-R. 

 

Ne glede na način izvedbe oz. metodo dela pa z izbranimi igrami in vajami vplivamo na 

otrokov gibalni razvoj tako, da čim bolj celostno razvijajo vse motorične sposobnosti. 
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Različne vaje je smiselno dvakrat do trikrat na teden izvajati v časovnem obdobju dveh 

mesecev. Ko vidimo, da znajo te gibe dobro uporabljati, bomo tudi lahko začeli igro. Igrive 

vaje bomo razdelili na tri enote, prva je odbijanje s kijem, druga metanje in tretja lovljenje 

žoge.  
 

 

2.6.1. Odbijanje 
 

Za otroke je to najbolj zabaven, a hkrati najtežji del vadbe in igranja baseballa. Zato se je 

razvil tee ball, pri katerem odbijajo žogo s stojala. S tem se poveča natančnost, hkrati pa 

poenostavimo igro. Kadar poučujemo na klasičen način, smo pozorni na to, da športnike 

opozarjamo na pravilno držo telesa in kija. Ko to znanje odbijanja prenašamo na otroke, 

demonstracijo zamenjajo številni, različni in igrivi udarci.  

 

Predstavitev odbijanja: 

 

V polje za odbijanje (»batters box«) se igralec postavi tako, da mu je udobno. Pri začetnikih 

poenostavimo držo. Igralec, ki je odbijalec, ima stopala postavljena v širino ramen ali malo 

širše, v kolenih in v pasu je rahlo pokrčen in mora biti v stabilnem položaju. Kij drži v višini 

ramen, v liniji s pazduho zadnje roke. Pozorni moramo biti, da kij pravilno prime in da je kij 

primerne teže ter velikosti za igralca. Za otroke določimo primerno dolžino in težo kija z 

metodo poskušanja, opazujemo otroke, pri kateri teži kija lahko kontrolirano izvedejo zamah 

(Gola in Monteleone, 2001). 

 

Pomemben je pravilen prijem kija v roke (»grip«). Glede na stran odbijanja je spodnja roka 

tista, ki je bližje tee ball podstavku (pri odbijalcih z desne strani je to leva roka, pri odbijalcih 

z leve pa desna). Igralec prime kij tako, da srednje členke na prstih zgornje roke poravna z 

delom spodnje roke med drugim in tretjim členkom (Montelone, 2004). 

Ko ima pravilno postavitev, sledi zamah žogice, ki stoji na tee ball podstavku. Zamah poteka 

od začetnega položaja (odbijalec drži kij v višini ramen ali malo višje), nato zamahne z 

rokami tako, da najprej potisne zamašek kija v smeri žogice, sledi rotacija bokov, ramen, rok 

in preostanka kija. Po stiku kija z žogico ta nadaljuje pot naprej in postopoma gor. Ko 

odbijejo žogico, pusti kij in teče do prve baze (Gola in Monteleone, 2001). 

 

Predstavili bomo vaje, ki jih trenerji uporabljejo za učenje tee balla. Bistvena lastnost športa 

je premagati nasprotnika, torej tekmovati, izločiti, premagati oz. zmagati. V predšolskem 

obdobju skušamo predvsem omogočiti otrokom sodelovati, ne glede na uspeh, preizkušati, 

ostati v igri, kljub neuspehu ipd. Vsega tega ne moremo upoštevati, kadar vpeljujemo športno 

panogo. Lahko pa vaje naredimo bolj igrive, omogočimo hitrejše vračanje v igro, ne 

točkujemo ipd. Vsekakor pa šport temelji na zmagi in se ji v popolnosti ne moremo izogniti. 

 

Prva vaja za zamah in gibanje: 

 

Zadeni žogo 

Igralec stopi pred tee ball in sledi vaja odbijanja žogic brez kija. Žogico namestimo na 

podstavek, igralci pa žogico odbijejo z dlanjo in nato stečejo do prve baze.  
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Pri tej vaji se razvija koordinacija, in sicer oko-roka v fazi odbijanja. Če dodamo še tek do 

baze, se razvija tudi koordinacija v prostoru. Če dodamo še drugega igralca, ki žogo lovi in 

meče nazaj, se koordinacija razvija tudi pri slednjem. 

 

Druga vaja za zamah in gibanje:  

 

Spremenimo se v ogledalo 

Igralce naučimo pojem »batters box«. To je polje, v katerem odbijamo žogico, se postavimo 

vanj in demonstriramo, kako se giblje telo, ko tolčemo žogo s tee balla. Nato razporedimo 

igralce po igrišču in s kredo vsakemu narišemo njegovo odbijalno polje (»batters box«). 

 

Na naš znak, ko rečemo zamah (swing), prikažemo pravilno gibanje za zamah s kijem. To 

storimo brez kija, da se igralci najprej naučijo pravilnega gibanja brez njega. Igralci to gibanje 

poskušajo posnemati brez kija. To ponovimo nekajkrat, dokler vidimo, da je večina usvojila 

približek gibanja. Nato delamo z vsakim igralcem še posamično in jih popravimo pri drži, 

zamahu in pravilnem gibanju.  

 

Tretja vaja za zamah in gibanje: 

 

Nevidna žoga  

Igralce postavimo pred tee ball in jim damo plastičen kij v roke, ponazorimo pravilno gibanje, 

ki smo se ga že učili, in pokažemo, kako se pravilno drži kij. Nato rečemo, naj si predstavljajo 

nevidno žogo na tee ballu in to poskušajo čim dlje zadeti. Vsak igralec stori to petkrat, nato se 

zamenja z drugim igralcem. Najbolje je, da to vajo vsak igralec izvaja posamično, da ga lahko 

sproti popravljamo in spodbujamo. Cilj vaje je, da usvojijo pravilno gibanje pri zamahu. 

 

 

Četrta vaja za zamah in gibanje: 

 

Tok, tok zamah  

Do zdaj smo se naučili pravilno držati kij in se premikati v zamahu. Igralce postavimo v polje 

za odbijanje (»batters box«) pred tee ball in jim damo plastičen kij v roke. Na tee ballu 

postavimo mehko žogo, ki jo bodo odbijali s kijem. Naloga igralcev je, da v počasnem 

posnetku približajo kij k žogi, kot da bi jo želeli zadeti, ampak se ustavijo tik pred njo, nato 

vrnejo kij v zrak, to ponovijo dvakrat in tretjič v normali hitrosti zadenejo žogo. Med tem so 

preostali igralci razporejeni po igrišču in skušajo ujeti odbito žogico, ko jo ujamejo, stečejo 

proti tee ballu in jo postavijo nazaj gor. Vsak igralec ponovi vajo trikrat, nato se igralci 

zamenjajo. Poudarek pri tej vaji je vzpostaviti stik z žogo, razvijanje koordinacije gibanja 

telesa in mišičnega spomina.   

Peta vaja za zamah in gibanje: 

 

Hitre žoge 

Igralce razdelimo v pet enako številnih skupin, ki tekmujejo med seboj. Na enem koncu 

igrišča je kij in tee ball podstavek, na drugem koncu pa pred vsako skupino košara z žogami. 

Ekipe so postavljene v kolonah za štartno črto. Na naš znak za začetek vsak prvi iz vsake 

skupine steče čim hitreje do žoge, jo pobere in teče naprej do tee ball podstavka, namesti žogo 

na nastavek in jo udari, da leti vsaj tri metre od tee balla. Nato položi kij na tla, steče nazaj in 

nadaljuje naslednji igralec. To se ponavlja, dokler se zadnji v koloni ne postavi nazaj v vrsto. 

Zmaga tista skupina, ki prva opravi nalogo. To vajo lahko spremenimo tako, da namesto 
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tekmovanja, uporabimo čas in različne postaje. Na vsaki postaji otroci vajo opravljajo po 3 

minute. 

 

Šesta vaja za zamah in gibanje: 

 

Hitre noge  

Naslednja vaja je namenjena spoznavanju baz, ki jih uporabljamo tako pri baseballu kot pri 

tee ballu. Igralce postavimo v polje za odbijanje (»batters box«) pred tee ballom in jim damo 

plastičen kij v roke. Igralci udarijo mehko žogo čim dlje in nato vržejo kij na blazino izven 

igrišča, ki smo ga pripravili. Nato čim hitreje pretečejo vse baze po vnaprej določenem 

vrstnem redu (najprej prva, druga, tretja in domača baza). Ko igralec priteče na točko, kjer je 

začel, zavpije točka. Medtem imajo ostali igralci v obrambi, ki so razporejeni po igrišču, 

nalogo, da ujamejo žogo, med seboj si jo podajajo, dokler vsak od njih ni imel žoge v rokah. S 

to vajo se napadalec nauči odlaganja kija in teka po bazah, medtem se obrambni igralci učijo 

lovljenja, podajanja in pozornega opazovanja.  

 

 

Sedma vaja za zamah in gibanje: 

 

Pazi, pazi, da ne izpadeš  

Igralec, ki je odbijalec, bo poskušal s kijem zadeti žogo. Če zgreši ali pa udari tee ball 

podstavek, ne da bi se žoga zakotalila naprej, rečemo »strike«. Če nabere tri »strike« zapored, 

rečemo »out« in je izpadel iz seznama odbijanja za ta »ining« ter se usede nazaj na klop. S 

tem bomo prvič predstavili v igri izpadanje po treh neuspešnih zamahih. Če normalno zadene 

žogo, pusti kij na blazini in teče po bazah ter se lahko tudi ustavi na kateri koli od teh in je 

varen pred izključitvijo. Medtem pa igralci v obrambi poskušajo ujeti žogo in jo s podajami 

najhitreje spraviti v jekleno posodo, ki je nameščena na sredini igrišča. S tem izločijo 

odbijalca. Pri tej vaji se otroci srečajo z izpadanjem. V predšolskem obdobju stremimo k 

temu, da bi bili vsi otroci aktivni, zato skušamo take vaje spremeniti. Kadar pa vpeljujejo 

športno panogo se vsem športnih konceptom ne moremo izogniti.  

 

Osma vaja za zamah in gibanje: 

 

Zadeni tarčo 

Poudarek pri tej vaji bo natančnost pri zadevanju tarče. Igralce postavimo v polje za odbijanje 

(»batters box«) pred tee ballom in jim damo plastičen kij v roke. Tokrat je tee ball usmerjen 

stran od igrišča proti steni, na kateri so narisani krogi. Naloga igralcev je, da poskušajo čim 

večkrat zadeti kroge na steni, vsak igralec ima pet poskusov. Za vsak zadeti krog dobijo 

točko. To vajo igralci delajo posamično eden za drugim. Tisti, ki zbere največ točk, je 

zmagovalec. Tudi pri tej vaji sicer lahko opustimo štetje, v kolikor to ne spremeni dinamike 

dela in truda otrok. 

 

Deveta vaja za zamah in gibanje: 

 

Usmeri gibanje  

Nekoliko težja in naprednejša vaja je nadzorovanje smeri leta žogice. Igralce naučimo, da če v 

»batters boxu« premaknejo nekoliko drugače noge, lahko žogico udarijo v določeno smer po 

svoji izbiri. S tem lahko ciljajo tja, kjer je manj nasprotnikov v obrambi, posledično je tudi 

bolj dinamična igra. Za desničarje velja, da če je leva noga nazaj, se odpre in gredo žogice 
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bolj v levo, če je leva noga malo naprej, se zapre, gredo žogice v desno. Prvotna (vodilna) 

noga spremeni smer odbite žogice. Pri levičarjih je ravno nasprotno. 

 

Iz zgoraj zapisanih devetih vaj lahko razberemo, da se klasično poučevanje pogosto nanaša na 

demonstracijo pravilnega gibanja, tekmovanje in primerjanje. Gre za logično izpeljavo 

klasičnega poučevanja športa, saj je njegov cilj jasen, in sicer zmaga oz. izboljšanje rezultata. 

Vse te vaje lahko smiselno spremenimo in umestimo bodisi v metodo igre po konceptu I-G-R 

bodisi v elementarno igro brez kršenja načel. Med devetimi vajami bomo izbrali 8. vajo. Cilj 

vaje je, da otroci z zamahom zadenejo cilj. Vsebino moramo torej najprej postaviti v drugem 

kontekstu. Izposodili si bomo veverico iz prve zgodbe. Tokrat bo veverica imela tri strgane 

peharje lešnikov, želoda in žira. V uvodnem delu bomo na tla zakotalili vse žogice (treh barv). 

Igrali se bomo igro Veveričji peharji. Trije otroci bodo veverice s peharji ter bodo kot 

veverice spretno tekali po prostoru. Ostali otroci bodo najprej poiskali eno žogo in nato iskali, 

kateri pehar je pravi. V glavnem delu bodo na steno prilepljena debla (drevesa), v katerih 

bodo narisane votline (tarče), kjer živijo živali. Otroci bodo najprej izžrebali, katero žival so 

dobili, nato pa poiskali pravi pehar, vzeli pravo žogo, jo dali na podstavek in skušali zadeti v 

tarčo. V zaključni igri se bomo igrali igro Zaloga, kjer bodo otroci pobirali in nosili prave 

žoge (želod, žir, lešnik) k pravim živalim. Poudarek je na glavnem delu ure (odbijanje v 

debla).  

 

Opazimo lahko, da v tem primeru npr. »tekmovanje« spremenimo v »pomoč živalim«, 

ohranimo pa cilj: otroci se učijo udarca/zamaha in pri tem razvijajo koordinacijo. 
 

 

2.6.2 Podaja in lovljenje  
 

Najprej bomo predstavili tehniko meta pri podaji, nato pa tehniko lovljenja podaje talne 

žogice (»grounder«) in visoke žogice (»fly ball«). Otroke bomo naučili osnov podaje, iz teh 

pa izhajajo meti. Met je sestavljen iz različnih segmentov: prijem žogice, krožno gibanje roke, 

zaključek meta. 

 

V tee ballu se prijem razlikuje od prijema pri baseballu. Pravila za prijem niso natančno 

določena, pomembno je samo, da žogo prime otrok s celo dlanjo. Roko, v kateri drži žogo, 

zasuka navzgor, tako da je komolec v višini ramen ali malo višje. Met zaključi tako, da 

zamahne z roko navzdol in v nasprotni smeri telesa, telo pa sledi roki.  

 

Lovljenje podaje poteka tako, da so roke pred telesom v višini prsi, komolci so rahlo pokrčeni 

in obrnjeni navzdol. Rokavica je odprta in obrnjena v smeri žogice, druga roka je poleg 

rokavice. Pri tee ballu ni nujna uporaba rokavice. Ker je žogica mehka, spodbujamo otroke, 

da gredo proti žogici s telesom pred žogico. Dlan rokavice je vedno usmerjena v smer podane 

žogice. Ko ujamejo žogico, jo pokrijejo z metalno roko in jo povlečejo proti telesu, da jim ne 

pade.  

 

Tudi tu bomo najprej pedstavili klasičen način vpeljave tee balla, kjer se uporablja t.i. 

didaktičen pristop. 

 

Prva igra za metanje in lovljenje: 

 

Hitre rutice 
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Več skupin igralcev stoji v kolonah za startno črto. Na primerni razdalji (8 do 12 metrov) pred 

skupino napnemo vrvico na stojala v dosežni višini igralcev. Prvi v skupini dobijo rutico. Na 

naš znak stečejo k vrvici in nanjo položijo rutico. Nato se vrnejo in udarijo naslednjega v 

skupini po roki. Slednji steče, sname rutico, z njo trikrat zamahne, kot da meče žogo, in jo 

preda naslednjemu v koloni. Skupina, ki prej opravi nalogo, zmaga.  

 

Druga igra za metanje in lovljenje: 

 

Lov na lisice 

Igralce razdelimo z naključnim žrebom v dve skupini. Prva skupina dobi vlogo lovcev, druga 

pa vlogo lisic. Žogo dodelimo lovcem, ki se prosto gibajo po prostoru in si žogo podajajo med 

seboj. Med gibanjem po prostoru skušajo žogo prenesti v bližino katerega od članov 

nasprotne skupine (lisic) in jih z njo zadeti. Lisice so razkropljene po prostoru in se izogibajo 

žogi. Vsaka zadeta lisica mora z igrišča. Po preteku določenega časa (3 minute) skupini 

zamenjata vlogi. Zmaga skupina, ki zadene večje število zajcev v določenem času.  

 

Tretja igra za metanje in lovljenje: 

 

Lov na žogo 

Igralci se razdelijo v dve vrsti, druga za drugo. Vsi v drugi vrsti imajo v rokah žogo. Na naš 

znak jo vržejo čim dlje čez igralce v prvi vrsti. Ti stečejo po žoge, nato jo poskušajo čim 

natančneje podati otroku, ki jim jo je vrgel. Igralci v drugi vrsti jo poskušajo ujeti. Nato se 

vlogi zamenjata.  

 

Četrta igra za metanje in lovljenje: 

 

Zadeni drevo  

Najprej poiščemo prostor, ker stojijo drevesa čim bolj skupaj v krogu. Vsak igralec stopi k 

enemu od njih in ga poskuša braniti. Na sredini dreves imamo strelca (igralca) z žogo. Strelec 

nese žogo po prostoru in poskuša zadeti drevo v višini igralcev; to predhodno označimo z 

vrvico na vsakem drevesu. Obrambni igralci pri drevesih pazijo, da se ne zgodi zadetek. Če 

strelec zadene drevo, potem stopi k drevesu, otrok, ki je branil drevo, pa na njegovo mesto. 

Zmaga tisti, ki ima na koncu igre največ točk. Vsi začnejo igro s petimi točkami. Če obrambni 

igralec ne brani drevesa, izgubi eno točko, če brani drevo, tako da odbije žogo, dobi eno 

točko, če jo ujame, dobi dve točki. Lovec dobi eno točko, če zadene drevo, če pa ujame ali pa 

odbije žogo, izgubi eno točko.   

 

Peta igra za metanje in lovljenje: 

 

Kegljanje 

Igralci se razporedijo po vzdolžni črti igrišča, ki jo narišemo. Na nasprotni strani igrišča (8 

metrov stran) postavimo v obliki kvadrata pet kijev. Vsak ima eno žogo, s katero bo poskušal 

z metom podreti čim več kijev. Vsak vrže žogo v smeri kijev in jih poskuša čim več podreti. 

Na voljo ima pet poskusov. Za vsak podrti kij dobijo točko. Točke se seštevajo v vseh petih 

poskusih, zmagovalec je tisti, ki jih največ osvoji. 

 

Šesta igra za metanje in lovljenje: 

 

Napolni skrinjo  
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Igralce z žrebom razporedimo v več manjših skupin, ki se postavijo vzdolž stranske črte 

igrišča. Vsaka skupina ima na voljo tri različno velike in težke žoge (košarkarsko, baseball in 

težko žogo). Pred vsako skupino je v oddaljenosti treh metrov položen širok okvir švedske 

skrinje. Vsakdo v skupini mora za označeno črto vreči zaporedno vse tri žoge. Ker so žoge 

različno težke in velike, mora vadeči za vsako posebej oceniti met. Vsak neposredni zadetek v 

skrinjo prinese skupini točko. Zadetek ni veljaven, če se žoga prej odbije od tal in nato pade v 

okvir ali pa če pade samo v rob okvirja in se odbije dalje.   

 

Sedma igra za metanje in lovljenje: 

 

Zadeni tarčo 

Igralci imajo na voljo po pet vodnih balončkov, napolnjenih z barvo, ki se spere. Postavijo se 

štiri metre pred steno, na kateri je narisanih pet krogov s premerom 0,5 metra. Njihova naloga 

je, da skušajo izza črte z metom vodnih balončkov čim večkrat zadeti kroge na steni. Vsak 

zadetek v krog ali njegov obod prinese točko. Zmaga tisti, ki zbere več točk. Na koncu 

dejavnosti igralce slikamo ob nastali umetnosti.  

 

Osma igra za metanje in lovljenje: 

 

Pazi, pazi žoga 

Postavimo igralce v krog, znotraj tega je igralec, ki ima v rokah žogo. Naloga srednjega je, da 

stoječim v krogu podaja žogo v različnem vrstnem redu, igralci v krogu pa morajo ploskati, 

predan ujamejo žogo. Če tega ne naredijo ali plosknejo zaman, ker jih je vodja prevaral z 

nakazanim metom, oziroma če žoge ne ujamejo, dobijo kazen, vendar ostajajo v igri in 

skušajo napako popraviti ter se znebiti kazni. Pri prvi napaki se mora postaviti v stojo na eni 

nogi, pri drugi zamahniti petkrat z roko, tako da se dotakne na nasprotni strani kolena, pri 

tretji mora poklekniti, pri četrti pa izpade iz igre.  

 

Deveta igra za metanje in lovljenje: 

 

Zadevanje velike žoge 

Igralce razdelimo v dve enako številni skupini. Vsaka skupina določi dva pobiralca žogic, ki 

jih pobere in vrže nazaj svoji skupini. Postavimo veliko žogo na sredini igrišča. Vsak v 

skupinah ima dva meta, s katerim poskuša zadeti veliko žogo, cilj igre je, da potisne veliko 

žogo na nasprotnikovo stran igrišča. 

 

Deseta igra za metanje in lovljenje: 

 

Žogo meče, žogo meče 

Igralci stojijo v krogu, tesno drug ob drugem. Na sredino kroga postavimo žogo. Ko vzgojitelj 

reče: »Žogo meče, žogo meče« ter ime izbranega igralca, vsi ostali pobegnejo čim dlje od 

žoge. Razen izbranega igralca ta steče proti žogi, jo pobere in reče: »Stop.« Tisti trenutek se 

morajo vsi ustaviti in biti pri miru. Tisti, ki ima žogo, si izbere najbližjega in ga poskuša 

zadeti. Nato se vsi otroci postavijo nazaj v krog in ponovimo igro. 

 

Enajsta igra za metanje in lovljenje: 

 

Podajanje medicinske žoge za moč 

Igralce razdelimo v pare. Vsi se razkoračeno usedejo, od partnerja so oddaljeni okoli štiri do 

pet metrov, primejo žogo v podprijemu, pogled usmerijo naprej in jo zakotalijo proti 
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partnerju. To ponavljajo, dokler ne naredijo desetih podaj. Pari lahko tudi tekmujejo, kdo 

najhitreje naredi vse podaje.  

 

Dvanajsta igra za metanje in lovljenje:  

 

Pazi žoga beži 

Igralci se postavijo v vrsto in eden za drugim izvajajo vajo. Postavimo se nasproti igralca in 

najprej zakotalimo po tleh žogo proti njemu, ta se mora postaviti tako, da s telesom zaustavi 

žogo in je skuša ujeti v roki, kjer ima rokavico, z drugo roko pa jo zaustavi in pritrdi v 

rokavici. Nato se obrnejo in skušajo zadeti železni zaboj, ki stoji na primerni razdalji. 

Nadgradnja te igre je, da zakotalimo žogo na različne strani od igralca ali pa da jo vržemo po 

zraku v obliki loka. Igralec pri tej vaji spremlja gibanje žoge in s tem razvija reflekse in 

odzivni čas ter vadi natančnost pri metanju.   

 

Iz vseh 12 igrivih dejavnosti lahko zasledimo klasičen način poučevanja. Na enak način kot 

pri zamahu lahko tudi tu spreminjamo te igre tako, da jih prestavimo v drugo kurikularno 

področje (npr. družbo), tam ustvarimo problem, uporabimo simbolno igro in igro pravil ter se 

kot mentalno razvitejši partner vključimo v igro tako, da prevzamemo vlogo. Poudarjamo, da 

je tak način za vzgojitelja precej bolj zahteven, vzame več časa za pripravo in da ni dovolj, da 

le »pomanjša« metodo ali da le »poimenuje« žoge, vendar da postavi problem, preko katerega 

bodo otroci v tej igri sodelovali (npr. pomoč raznašanja veveričje pošte) na način ohranjanja 

motivacije. 

 

V diplomskem delu preučujemo, kakšne igre za vpeljavo tee balla so trenutno dostopne in jih 

uporabljajo trenerji pri vpeljevanju v predšolsko obdobje. Pri tem ugotavljamo, da nekatere 

igre kršijo načela (npr. istočasna aktivnost vseh otrok, diferenciacija ipd.), druge pa so 

pravzaprav t. i. učenje tehnike oz. ponavljanje gibov ter jim manjka igrivosti. Preko 

predstavitve tee balla in vaj oz. iger, ki so na voljo, želimo predstaviti novo športno dejavnost 

ter opozoriti na nekatera neskladja in prikazati primere za izbrane vaje s ciljem prikazati 

možen odgovor na zaznane pomanjkljivosti. 

 

3 CILJI 
 

C1: Predstaviti prilagojeno različico igre baseballa v drugem starostnem obdobju.  

 

C2: Opisati primere vaj za učenje tehničnih elementov v obrambi in napadu, ki so primerne za 

predšolske otroke za osvajanje teh. 

 

C3: Ugotoviti način, kako prek igrivih izzivov vpeljati v vzgojni sistem nov šport, ki krepi 

motorične sposobnosti predšolskih otrok.    
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Skladno s ciljem smo oblikovali raziskovalna vprašanja: 

 

RV1: Na kakšen način lahko baseball in tee ball predstavimo otrokom v skupini drugega 

starostnega obdobja? Katere pripomočke in na kakšen način vključujemo za predstavitev tega 

športa?  

 

RV2: Na kakšen način sestaviti gibalni program za spoznavanje tehničnih elementov napada 

in obrambe? Katere tehnike, taktike in metodike lahko uporabimo pri tem?   

 

RV3: Katere gibalne sposobnosti razvijajo otroci prek izbranih elementov tee balla?  

 

5 METODA DELA 
 

Diplomsko delo je monografsko. V diplomskem delu smo uporabili domače in tuje vire s 

pomočjo zbiranja knjižnega in elektronskega dokumentacijskega gradiva. Z uporabo lastnih 

izkušenj in spoznanj ter s pridobljenim video in fotografskim materialom smo analizirali 

metodične korake posameznega elementa in ugotavljali pomen tega za razvoj gibalnih 

sposobnosti. Poleg lastnih izkušenj pri treniranju in pri delu z mladimi v tee ballu in baseballu 

je diplomsko delo obogateno tudi z izkušnjami tako slovenskih kot tujih avtorjev.  

 
 

6 REZULTATI 
Rezultate prestavljamo skladno z zastavljenimi vprašanji.  

 

6.1 Na kakšen način lahko baseball in tee ball predstavimo otrokom v skupini 

drugega starostnega obdobja? Katere pripomočke in na kakšen način 

vključujemo za predstavitev tega športa?  
 

Načinov je veliko, nekateri so bolj klasični, nekateri uporabljajo bolj celostne pristope. 

Menimo, da so pogostejši klasični načini, ki v veliki meri sicer upoštevajo otrokov razvoj, 

sledijo postopnosti, so sistematični itd., vendar pa zaradi celostnega razvoja predšolskega 

otroka niso vedno najbolj učinkoviti. Predvsem so pomanjkljivi z vidika motivacije, 

razumevanja otroka o svojem telesu in njegovi zmožnosti transformacije, prikazanega na 

izvajanje, pogosto vključujejo tekmovanje in primerjanje.  

 

Predstavili smo dva pristopa, kako predstaviti igro. Prvi je temeljil na bolj klasičnem načinu 

(predstavitvi zgodbe in tipanje), drugi je skušal ujeti temeljne metode igre (v celoti sestavljena 

ura iz uvoda, glavnega dela in zaključka), ki ima enake cilje vzgojitelja, vendar v ospredju 

niso te, ampak reševanje problema v zgodbi. Drugi pristop je po našem mnenju bolj celosten, 

saj upošteva otrokovo biopsihosocialno integriteto in izhaja iz specifik njegovega razvoja. 

Zaradi celovitosti metode dela pa vzgojitelje postavlja pred težak in pomemben del 

načrtovanja in pripravljanja prostora ter hrkati ne tako hitre in izrazite razlike v končnih 
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produktih oz. otrokovih dosežkih (Gregorc in Meško, 2013). Menimo, da slednje vzgojitelje 

in trenerje lahko odvrne od tovrstnega načrtovanja, saj se rezultati tega dela pokažejo zelo 

pozno. 

 

6.2 Na kakšen način sestaviti gibalni program za spoznavanje tehničnih 

elementov napada in obrambe? Katere tehnike, taktike in metodike lahko 

uporabimo pri tem?   
 

Načine vpeljevanja nove športne panoge v vzgojno-izobraževalni sistem opredeljujemo z 

metodičnimi koraki (Dežman in Dežman, 1998). V našem diplomskem delu so opisane 

raznovrstne igrive vaje in igre, prek katerih se lahko otroci naučijo osnovnega gibanja pri tem 

športu. Novo športno panogo lahko uvedemo s pomočjo različnih metodik, posebno pozornost 

je smiselno posvetiti tudi metodi igre, ki jo uresničujemo z različnimi igrivimi izzivi.  

 

V diplomskem delu smo izbrali in predstavili vaje, ki jih je po našem mnenju smiselno 

vključiti v program, prilagoditi jih je treba posameznikom v skupini tako, da so primerno 

težke za njihovo starostno obdobje in jim prestavljajo zanimiv izziv. Preko igrivih vaj lahko 

otroke naučimo osnovne gibe in razvijamo vse gibalne sposobnosti. Med vajami smo 

predstavili vaje za usvajanje osnov metov in udarcev ter elementov gibanja pri tee ballu.    

     

Za dobro zasnovan sistem športne vadbe so najpomembnejši načrtovanje, izvedba, nadzor in 

ocenjevanje vadbenega procesa. Pri vpeljavi nekega športa v športni fazi je pomembno, da 

uporabimo metodo demonstracije, metodo razlage in pogovora, medtem ko v temeljni fazi te 

pogosto zamenjajo igrivo postavljeno okolje in pravila iger. Soočimo se z izzivom. Kako 

poučevati težke prvine otrokom, ki še ne zmorejo popolnoma razumeti biomehanske razlage 

pravilnega gibanja in ne zmorejo prenesti demonstracije na svoje gibanje? Poleg tega jim 

tovrstna vadba lahko predstavlja monotono ponavljanje in tako izgubijo motivacijo. 

 

Pri snovanju načrta za športno gibalno fazo za usvajanje osnov tee balla sta pomembni tako 

demonstracija kot razlaga. Z metodo demonstracije ponazorimo različne gibe, za katere 

želimo, da se jih športniki naučijo, s tem pa pridobijo jasno predstavo o izvedbi teh. S to 

metodo povežemo metodo razlage, to uporabimo v obliki pojasnjevanja, opisovanja in 

popravljanja specifik gibalnih nalog. Ta mora biti kratka, jedrnata, razumljiva in primerna 

športnikovi starosti. Ti dve metodi povezuje metoda pogovora, ki je praviloma 

najučinkovitejša, če je pogovor umirjen in sproščen. Trenerjeva naloga je, da vodi in spodbuja 

športnike k postavljanju vprašanj, saj so ta pomembni del predstavitve in izvedbe nove 

dejavnosti. Poleg različnih učnih metod trener uporabi različne oblike dela. Delo trenerja s 

športniki in predšolskimi otroki bi se moralo razlikovati. Otrok ni pomanjšan odrasel, zato 

tudi metode, oblike dela in organizacijske oblike ne moremo samo pomanjšati. Izbrati 

moramo lažjo opremo, postaviti manj pravil ali poenostaviti govor, besede itd. Čeprav lahko 

metode izvajamo tudi na klasičen način, pa menimo, da z uporabo bolj celovitih pristopov 

lahko dosežemo bistveno več, ne samo pri sami tehniki, ampak predvsem pri doživljanju 

treninga oz. vadbe in s tem omogočimo, da otroci radi prihajajo na trening, radi sodelujejo in 

tako postopno trener ali vzgojitelj nima enakega dela (nadzor, pojasnjevanje, štetje, 

primerjanje itd.).  
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V diplomskem delu najprej predstavljamo vaje, ki bi jih bilo smiselno izvajati v času vadbene 

ure, gibalne minute ali jutranjega kroga. V prvem delu predstavimo odbijanje in zamahe, v 

drugem pa lovljenje in podaje.  

 

Odbijanje smo predstavili s pomočjo tee balla, pri katerem odbijajo žogo s stojala. S tem se 

poveča koordinacija, hkrati pa poenostavimo igro.  

Podajo in lovljenje pa otrokom prestavimo tako, da najprej usvojijo tehniko meta pri podaji, 

nato pa tehniko lovljenja podaje talne žogice (»grounder«) in visoke žogice (»fly ball«).  

 

Predstavili smo vaje, ki se trenutno uporabljajo pri vpeljavi tee balla v predšolsko obdobje in 

nakazali, kako lahko te vaje, npr. osnovne podaje, iz katerih nato izhajajo meti, z dobrim 

načrtovanjem zamenjamo oz. jih na igriv način vstavimo v metodo igre.  

6.3 Katere gibalne sposobnosti razvijajo otroci prek izbranih elementov tee 

balla? 
 

V predšolskem obdobju gibalni prostor še ni popolnoma sofisticiran, kar pomeni, da se 

nekatere gibalne sposobnosti, ki bi jih npr. v odrasli dobi sicer poimenovali hitrost, tu 

znajdejo v t. i. koordinaciji. V predšolskem obdobju razvijamo vse motorične sposobnosti, 

vendar jih težko merimo, še najbolj so izraženi ravnotežje, koordinacija in moč. Gibljivost je 

maksimalna. Razvijamo tudi vzdržljivost. Hitrost in natančnost pa sta del koordinacije, in ta je 

ključnega pomena za razvoj vseh ostalih gibalnih sposobnosti in spretnosti. Pri tee ballu lahko 

predšolski otroci razvijajo vse gibalne sposobnosti, ampak v različni meri. Prilagodimo lahko 

različne vaje, da se osredotočimo na specifično gibalno sposobnost, pri vsaki vaji pa se pojavi 

prepletanje različnih gibalnih sposobnosti. V predšolskem obdobju je najbolj razvita 

motorična sposobnost gibljivost, v koordinacijo pa sta zajeti hitrost in natančnost. Ti dve 

sposobnosti lahko prek tee ball vaj razvijamo zelo dobro, ker je velik del tega športa 

sestavljen prav iz njiju. Natančnost se pojavlja pri zamahu kija na določeno tarčo ter pri 

izmetu žogice v določeno smer, hkrati pa se razvijata koordinacija gibanja in usklajenost med 

očesom in gibanjem rok ter celotnega telesa. Poleg že navedenega se razvijajo tudi hitrost 

odziva, hitrost teka in hitrost izmeta, ker je cilj čim hitreje opraviti določene gibalne naloge. 

Gibalna sposobnost moči je prisotna tudi pri izmetu žogice in odboju te. Dodamo lahko še 

kakšno vajo, ki je povezana za grajenje količine eksplozivne moči. Prek različnih vaj se 

pojavijo tudi različne oblike naravnega gibanja, ki spodbujajo gibljivost v različne smeri. Tek, 

hoja, metanje in lovljenje v različnih položajih omogočajo, da se telo giblje v različne smeri in 

različne položaje. Otroci poleg drugih gibalnih sposobnosti razvijejo tudi ravnotežje in moč. 

Gibalne sposobnosti se pojavijo pri postavitvi na položaj za zamah s kijem, pri tem pa otrok 

pri teku prenaša težo z ene noge na drugo, pri metu zasuka telo in ohranja ravnotežje. 

Dodamo lahko tudi dodatno vajo, ki je usmerjenja za natančnejši razvoj ravnotežja. Preko 

vsega naštetega otroci razvijajo sposobnost vzdržljivosti, s postopnim naporom in strateškim 

odmorom pa razvijajo in povečujejo vse gibalne sposobnosti, posledično se jim poveča tudi 

vzdržljivost pri različnih elementih iger in igrivih vajah. Zaradi otrokove starosti imajo te 

gibalne sposobnosti omejeno natančnost, ki se s časom, fizičnim razvojem in vajo izboljša. 

Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih se pokaže v boljši koordinaciji in povezanosti 

gibov, ta pa je pogoj za usvajanje kompleksnejših gibalnih oblik, ki so osnova vseh športnih 

panog. 
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7 RAZPRAVA 
Ugotovili smo, da obstaja veliko literature o gibalnem razvoju otroka. Če se osredotočimo 

samo na gibalne sposobnosti otroka, imamo dovolj raznovrstne literature, ki nam pojasnjuje 

tako vsestranski razvoj otroka kot tudi specifike razvoja gibalnih sposobnosti pri otroku. 

Specifične literature za tee ball, kako ta vpliva na gibalne sposobnosti v predšolskem obdobju, 

nismo zasledili in smo jo črpali iz lastnih športno-pedagoških izkušenj. Vendar moramo 

upoštevati, da se gibalne sposobnosti in vadba tee balla vsekakor dopolnjujejo. Tako kot 

vadba tee balla vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti, lahko gibalne sposobnosti vplivajo na 

uspešno vadbo. Ugotovili smo, da ima vadba tee balla pozitiven učinek za razvoj gibalnih 

sposobnosti, ker vsebuje prepletanje raznolikih motoričnih sposobnosti. 

Videmšek in Pišot (2007) pritrjujeta, da se gibalne sposobnosti prepletajo in prav zato je 

zapleteno merjenje specifičnih gibalnih sposobnosti. Spremembe na določeni gibalni 

sposobnosti vplivajo na spremembe na vseh ostalih področjih gibalnega razvoja otroka. 

Gibalne sposobnosti delimo na koordinacijo, ravnotežje, hitrost, natančnost, gibljivost, moč in 

funkcionalno sposobnost vzdržljivosti. Avtorici Gregorc in Cemič (2012) menita, da sta 

hitrost in natančnost del koordinacije, ker je značilno, da sta močno povezani s koordinacijo, 

te sposobnosti pa so v največ primerih najmanj razvite v predšolskem obdobju. S to trditvijo 

se strinjamo, ker pri teh dveh sposobnostih se velikokrat pojavi koordiniranje celotnega telesa, 

ki omogoča doseganje zaželenega gibalnega rezultata v največji učinkovitosti. Menimo, da sta 

pri tee ballu ravno ti dve sposobnosti v ospredju in s tem ju lahko krepimo in razvijamo. 

Majhen otrok se najhitreje uči ob igri, zato je prav ta najpomembnejše sredstvo za vadbo 

otrok. Avtorji Videmšek, Berdajs in Karpljuk (2003) menijo, da zaradi različnih dejavnikov ni 

poenotenega razvoja otroka in se pojavijo individualne razlike v rasti ter razvoju gibalnih 

spretnosti. Vsaka nova naloga mora biti prilagojena celotni skupini kot tudi vsakemu 

posamezniku, sicer zanimanje za vadbo kmalu upade. Otroke moramo spodbujati in vadbo 

prilagoditi njihovim motoričnim sposobnostim. Zaradi motorične zahtevnosti smo se tudi 

odločili, da bomo napisali program vadbe za predšolske otroke, ker menimo, da imajo ti 

največjo motorično zmogljivost in boljšo koordinacijo, ki jim pripomore za usvajanje 

kompleksnejših gibov. Avtorji Pistotnik, Pinter in Dolenec (2002) menijo, da otrok do tretjega 

leta starosti poskuša usvojiti vse osnove naravnih oblik gibanja. Ko te usvoji, preide na bolj 

kompleksne oblike gibanja, ki imajo poudarek na usklajevanju več naravnih oblik gibanja 

hkrati. Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih se pokaže v boljši koordinaciji in 

povezanosti gibov, ta pa je pogoj za usvajanje kompleksnejših gibalnih oblik, ki so osnova 

vseh športnih panog.  
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8 ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu smo ugotavljali, kako predšolskim otrokom predstaviti značilnosti 

baseballa in njegove lažje različice tee balla oz. tako imenovanega baseballa s podstavkom.  

Ugotavljali smo, kako sestaviti program igrivih vaj, preko katerih otroci usvajajo osnovne 

koncepte napada in obrambe, ki se pojavita v igri, ter kako preko teh vaj razvijati vse gibalne 

sposobnosti. Tovrstna igra je poznana in razširjena v mnogih tujih državah, zato smo uporabili 

mnogo tuje literature, ker v Sloveniji tee ball še ni razširjen in prepoznan kot ostali športi. V 

Sloveniji se baseball pojavi malokrat, še manj pa je prisoten tee ball za mlajše otroke. Čedalje 

več otrok se zanima za baseball, posledično pa tudi za tee ball, ki je pogosto prvi stik s 

športom za mlajše otroke in začetnike. Z vključitvijo prilagojenih vaj za vse starosti postaja 

igra bolj dostopna otrokom ter zato čedalje bolj zanimiva. Namen diplomskega dela je bil 

postaviti postopen, prilagojen in sistematičen okvir vadbe, s katero bi se predšolski otroci 

seznanili s športom. Če jih pritegne, bi lahko nadaljevali učenje tega športa v šolah in 

društvih. Na začetku smo opisali pravila, pripomočke in potek igre za baseball, nato pa še za 

tee ball. Nato smo opisali gibalne sposobnosti in katere so prisotne pri predšolskih otrocih. 

Zatem smo predstavili vsestranski gibalni razvoj predšolskega otroka. V nadaljevanju smo 

opisali, kako vpeljati nov šport ter katere metodike, taktike in oblike dela bi lahko uporabili 

pri tem. Naš program vadbe je sestavljen iz dveh tehničnih elementov vaje, ki krepita znanje 

za igro v obrambi in napadu. Tako smo v obrambi opisali vaje za lovljenje in podajanje, v 

napadu pa za odbijanje žoge s kijem in premikanje po bazah. Bistvo diplomskega dela 

prestavlja skupek vaj, ki hkrati razvijajo gibalne sposobnosti in predstavljajo novo zanimivo 

igro, ki je mnogo otrok še ne pozna. Te vaje smo izbrali na podlagi lastnih izkušenj pri 

treniranju otrok v klubu in pri delu z otroki v vrtcu. Podali pa smo tudi nekaj idej, kako te vaje 

bolj celostno vključiti v vzgojno-izobraževalni program in slediti načelom kurikuluma za 

vrtce.         

 

Menimo, da predstavljen program vadbe lahko uporabijo tako vzgojitelji kot trenerji za 

usvajanje osnov tee balla in baseballa. Preko tovrstne, manj poznane športne igre lahko 

razvijamo motorične sposobnosti in spretnosti. Diplomsko delo lahko služi tudi vsem drugim 

pedagoškim delavcem, saj je v njem poleg teorije o gibalnih sposobnostih in tee ballu zbranih 

nekaj igrivih vaj, ki jih ima vsak možnost izpeljati v didaktičnem delu tudi pri učencih oz. 

športnikih. Smiselno nadgradnjo diplomskega dela vidimo v empirični raziskavi na to temo 

ter izpeljavi metod iger za vsako od gibalnih vaj z upoštevanjem vseh načel Kurikuluma za 

vrtce. 
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