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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri se razlikujejo usvojena 

finomotorična in grobomotorična gibanja, ki jih poučujemo preko dveh različnih metod dela, 

in sicer poligona in metodi igre. V ta namen smo naredili pedagoški eksperiment, v katerega 

smo vključili 20 otrok, ki obiskujejo Viške vrtce, enota Hiša pri ladji. Vključili smo enako 

število deklic in dečkov, iz vsake skupine po 10 otrok, starih 4–5 let. Ena skupina je 

predstavljala kontrolno skupino, druga pa eksperimentalno. Najprej smo vse otroke testirali 

s testom za fino ter grobo motoriko. S pomočjo ocenjevanja skokov in plazenja smo ocenili 

stopnjo grobe motorike, s testom ponavljanja vzorcev in pikalom pa smo  ocenili stopnjo 

fine motorike. Vsak otrok je lahko prejel od 1–3 točke. 1 točka pomeni najnižjo, 3 točke pa 

najvišjo oceno. Pri ponavljajočih vzorcih je test ocenjen od 1–10 točk. Zatem smo sestavili 

6–tedenski pripravi za izvajanje metode igre ter metode poligona. Z eksperimentalno 

skupino smo izvajali metodo igre, s kontrolno pa smo metodo poligona. Izvajanje metode 

poligona smo izvajali enkrat tedensko ob sredah ob 11. uri, pri izvajanju metode igre smo se 

vsak teden sproti dogovarjali za termin nastopa. Po končanem šest tedenskem izvajanju smo 

izvedli končno testiranje tako za kontrolno kot eksperimentalno skupino z enakima testoma 

za grobo ter fino motoriko. Ugotavljali smo, kako sta se skupini razlikovali na začetku in na 

koncu. S pomočjo primerjave rezultatov in primerjave povprečnih vrednosti smo ugotavljali 

napredek posameznega otroka in celotne skupine, nismo pa primerjali stanja med eno in 

drugo skupino.  

Podatke smo vnesli v program Microsoft Excel. 

Analiza je pokazala, da so otroci iz eksperimentalne skupine v povprečju prikazali večji 

napredek kot otroci kontrolne skupine. Ugotovili smo, da so otroci, ki so izvajali metodo 

igre dosegli boljši napredek pri finomotoričnih gibanjih.   

Ključne besede: predšolski otrok, metoda igre, fina motorika, groba motorika, poligon 

 
 

 



 
 

SUMMARY      

The purpose of this degree paper is to determine and compare to what extent does the 

execution of the game or track method affect the acquisition of fine motor and gross motor 

skills in preschool children.  

First, we presented the theoretical basis that helped us to extract the research problem. The 

research included 20 children attending Vič kindergartens, Hiša pri ladji unit. We included 

the same amounf of boys and girls, 10 from each group aged between 4 and 5 years. One 

group represented the control group and the other the experimental group. First, we tested 

the children for fine motor and gross motor skills. The level of gross motor skills were 

evaluated with children jumping and crawling, while the level of fine motor skills were 

evaluated by sample repetition tests and  by sticking a needle through a specific point on a 

paper. Each child could receive 1-3 points. 1 meaning the lowest and 3 points the highest 

grade. Sample repetition tests could get the children 1-10 points. Then, we put together a 6-

week preparation to execute the game and track method. We carried out the game method 

with the experimental group and the track method with the control group. The execution of 

the track method took place weekly, Wednesdays at 11 a.m. As for the game method we 

discussed on the date of the performance every week. After the six weeks program we carried 

out one final testing for both the control and experimental group with the same teste for gross 

motor and fine motor skills. Then we determined how the two groups differed at the 

beginning and at the end and the progress of each indvidual child rather than the state 

between each of the group.   

We entered the data into Microsoft Excel.  

The analysis showed greater progress from children in the experimental group. We found 

out that the use of the game method affects the development of fine motor and gross motor 

skills.  

Keywords: preschooler, game method, fine motor skills, gross motor skills, track 
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1 UVOD 
 

V diplomskem delu smo ugotavljali, kako dva različna pristopa pripomoreta k razvoju 

grobomotoričnih in finomotoričnih gibanj. Prvi pristop je pristop preko koncepta I-G-R, pri 

čemer je v glavnem delu uporabljena metoda igre, drugi pristop izhaja iz 

klasičnega poučevanja športne vzgoje, in sicer so uporabljene klasične metode poučevanja 

in v glavnem delu poligon. Z analizo dosedanjih raziskav smo ugotovili, da se vzgojitelji 

pogosteje odločajo za klasično metodo poučevanja poligon kot za metodo igre s koncepta I-G-

R. Pri metodi poligona gre je telovadnica postavljena tako, da so gibalni izzivi postavljeni 

sklenjeno po prostoru, otroci pa se praviloma premikajo v koloni. Vsebina je lahko poljubna 

in je smiselno, da se skozi gibanje spoznava in rešuje druga kurikularna področja. Pri metodi 

igre je postavitev gibalnih izzivov - za razliko od poligona – zastavljena tako, da niso 

postavljeni sklenjeno, pač pa sledijo smiselnosti vsebine. Otroci se poljudno oz. skladno s 

pravilom in ustrezno reakcijo na pravilo premikajo, tečejo, raziskujejo, rešujejo gibalne izzive 

in hkrati sodelujejo v igri. Taka dejavnost omogoča več individualnosti, več svobode, več 

prilagoditve posameznemu otroku, medtem ko vzgojitelju onemogoča sistematično 

spremljanje, pregled in vpliv na otroke, če ne prevzame ustrezne vloge v igri. Le z njo lahko 

poskrbi za varen, dovolj intenziven in ustrezen pregled nad dejavnostjo. Kljub temu, da lahko 

z obema metodama poučujemo iste vsebine, pa zaradi svobode v gibanju, bolj individualnem 

pristopu in omogočanju več ponovitev in intenzivnosti v gibanju gibalno učinkovitejšim 

otrokom pri metodi igre, predvidevamo, da otroci pri tej metodi hitreje in bolj napredujejo kot 

pri poligonu. 

V diplomskem delu bomo raziskali, kako metoda igre vpliva na razvoj grobomotoričnih in 

finomotoričnih gibanj. V vzorec bomo zajeli 20 otrok, starih 5 - 6 let, ki jih bomo razdelili v 

kontrolno in eksperimentalno skupino. Pred začetkom izvajanja 6- tedenskega plana bomo vse 

otroke testirali s pomočjo testa za grobo in fino motoriko. 6- tedenski plan bota izvajali obe 

skupini, kontrolna bo 1-krat tedensko vadbo z metodo poligona, eksperimentalna skupina bo 

imela 1-krat tedensko vadbo z metodo igre. Tudi eksperimentalna skupina bo izvajala telovadbo 

po metodi poligona, saj je to del vrtčevskega programa. Po končanem postopku bomo vse 

otroke testirali z enakimi testi kot na začetku.   
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2 PREDMET IN PROBLEM 

Gibalne dejavnosti so v vrtcu del rutine in jih vsakodnevno vključujemo v življenje v vrtcu. 

Gibanje je kurikularno področje, ki se prepleta še z ostalimi glavnimi področji kurikuluma. 

2.1 Gibanje 

 

Človek se lahko izraža le skozi gibanje. Vsak, ki želi posredovati informacijo, jo mora povedati 

ali zapisati. Tudi živali se izražajo z gibanjem (Montessori, 2011). Potrebi po gibanju in igri sta 

primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem je pogojeno otrokovo zaznavanje okolice, časa, prostora 

in sebe. Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih otrokovega življenja. Poteka od 

preprostih in naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, tek, hoja, metanje itn.) do sestavljenih 

in zahtevnejših športnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). Prvi dve leti je gibalni razvoj 

tesno povezan s celotnim duševnim razvojem (Nemec in Krajnc, 2011).  

Celovit otrokov razvoj razumemo kot soodvisnost telesnega, gibalnega, socialnega, 

kognitivnega in čustvenega razvoja. Soodvisnost razumemo kot spremembe, ki se zgodijo na 

enem področju, vplivajo pa tudi na ostala področja razvoja. Dve področji sta med seboj tesno 

povezani. Gibalni razvoj je neposredno povezan s telesnim, na oba pa vliva otrokova gibalna 

aktivnost (Zurc, 2008). Razvoj gibanja se odraža v večji telesni moči, ravnotežju, hitrosti, 

gibljivosti, usklajenosti, natančnosti gibov in vzdržljivosti (Nemec in Krajnc, 2011).  

Gibalni razvoj poteka v dveh smereh. Cefalo-kavdalna smer pomeni od zgornjega dela telesa 

navzdol, kar pomeni, da otrok najprej nadzira gibanje glave, zatem trupa in rok ter nog. Pri 

proksimo-distalni smeri otrok najprej nadzira gibe telesa bližje hrbtenici, zatem pa gibe delov 

telesa, ki so od hrbtenice bolj oddaljeni. Otrokov razvoj je najhitrejši v prvih treh letih. Če se 

otrok ne giba dovolj, to vpliva na njegovo telesno rast, razvoj mišičevja, s tem pa ima otrok 

večjo možnost za zaostanek v rasti (Videmšek, 2018). Gibalni razvoj poteka v določenem 

zaporedju, v hitrosti razvoja pa obstajajo velike razlike. Vsakemu otroku lahko prilagodimo 

vaje, da ga bodo spodbujale k novim znanjem in izkušnjam. Otroka, ki ni zrel za določeno 

gibanje, ne silimo, saj dlje ko bo na določeni stopnji, bolj jo bo osvojil. Zato otroka ne 

posedamo, dokler tega ne zmore sam, in ga ne silimo k hoji, če tega še ne zmore. Zaradi tega je 

potrebno poznati tempo gibalnega razvoja pri otroku, da mu ne zastavljamo prezahtevnih 

izzivov (Videmšek, 2016). 

Gibalni razvoj poteka v štirih fazah (Cemič in Gregorc, 2013): 
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1. refleksna gibalna faza (prenatalno obdobje do enega leta) 

2. rudimentarna gibalna faza (od rojstva do drugega leta) 

3. temeljna gibalna faza (od drugega do sedmega leta) 

4. športna gibalna faza (od sedmega leta dalje) 

V refleksni gibalni fazi otrok sprejema okolico in zbira informacije ter se odziva z nehotenimi 

gibi (Cemič in Gregorc, 2016). Otrok se mora najprej odvaditi nehotenih refleksov, da se bo 

lahko naučil hotenih gibov in spretnosti (Stoppard, 1992). Nato se v rudimentarni fazi pojavijo 

hotena gibanja. Otrok razvije nadzor mišic in lokomotorne gibe (plazenje, kobacanje, hoja). V 

temeljni fazi razvije spretnosti gibanja po prostoru z različnimi gibalnimi vzorci, vzdrževanje 

ravnotežja ter ravnanje z objekti (metanje, lovljenje). V tej fazi otroci aktivno raziskujejo 

gibanja, zato igra poleg zorenja veliko vlogo tudi okolje. Pomembne so naše spodbude, razmere 

ter učenje. Določeni športi so sestavljeni iz kombiniranja temeljnih gibanj. Pri športni fazi ni 

več poudarka na učenju temeljnih gibanj, temveč na izpopolnjevanju in kombiniranju temeljnih 

gibanj na zahtevnejšo, višjo stopnjo delovanja (Cemič in Gregorc, 2016). Za izvedbo naših 

gibov in vzdrževanje položajev so odgovorne motorične sposobnosti (Jurak in Kovač, 2018). 

»Motorične sposobnosti določajo motorični status človeka. Sposobnost je tisto, kar človek 

zmore.« Nekatere motorične sposobnosti so močno odvisne od dednosti, to sta hitrost in 

ravnotežje, nekaj manj vpliva pa ima dednost na koordinacijo in preciznost (Cemič in Gregorc, 

2016). Otroku je že ob rojstvu dano, do katere stopnje se določena sposobnost razvije ob 

normalni rasti in razvoju. Določeno stopnjo sposobnosti je mogoče preseči s športno vadbo, pri 

čemer lahko pridobimo med 5 in 20% glede na dedno osnovo (Jurak in Kovač, 2018).    

Vsak otrok se rodi z željo, da bi postal največ, kar zmore. Notranji pritisk ga sili, da bi bil srečen 

in dobro prilagojen. Pomembno pri razvoju je zdravstveno stanje otroka in sreča, ki pripomore 

k večji motivaciji za opravljanje določenih izzivov in dejavnosti (Stoppard, 1992). Usvajanje 

gibalnih spretnosti in razvoj gibalnih spretnosti potekata vzporedno in vplivata drug na drugega. 

Pogoj za usvajanje gibalnih spretnosti je ustrezno razvita gibalna sposobnost, ki bo pri tem 

potrebna. Pri vsaki gibalni nalogi vključujemo več sposobnosti, saj vsaka pripomore k 

uspešnosti (Jurak in Kovač, 2018).  

Poznamo sedem motoričnih (gibalnih) sposobnosti (Cemič in Gregorc, 2016) 

- Koordinacija je sposobnost za smotrno in harmonično usklajevanje gibov. 

- Ravnotežje je sposobnost za uravnavanje želenega položaja telesa v mirovanju in 

gibanju.  
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- Moč je sposobnost za učinkovito delovanje proti silam. 

- Hitrost je sposobnost za hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog. 

- Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti. 

- Gibljivost je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo.  

- Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost organizma za daljše izvajanje kateregakoli 

gibanja z nezmanjšano učinkovitostjo (Cemič in Grergorc, 2016).  

Merjenje gibalne učinkovitosti je lahko kvalitativno ali kvantitativno. Kvantitativno merimo z 

merskimi enotami, kvaliteto pa z ocenjevanjem na kriterijski lestvici. Ocenjevanje je lahko 

subjektivno ali objektivno. Ocene in mnenje, pridobljeno na podlagi opazovanja, so 

subjektivne, nerealne ocene. Pri njih lahko pozabimo, kaj je za določeno starost ustrezno in si 

prilagodimo oceno glede na skupino. Primerna za strokovno obravnavo je tista, ki ni 

subjektivna in je informacija zanesljiva in veljavna. Za optimalni razvoj je pomembno zgodnje 

odkrivanje retardacijskih in akceleracijskih razvojnih pojavov, kar dosežemo z ugotavljanjem 

motoričnega statusa otroka. Testiranje predšolskih otrok je zahtevno, saj ima vsak otrok svoj 

tempo razvoja. Na tem področju je malo raziskav, saj na to vpliva veliko dejavnikov, tudi spol 

otroka ter njegov način življenja (mesto, vas). Rezultate je potrebno previdno posploševati, saj 

so področja med seboj povezana in so odvisna eden od drugega (Cemič in Gregorc, 2016). V 

predšolskem obdobju je težko natančno meriti in oceniti sposobnost. V osnovni šoli merijo 

gibalne sposobnosti s pomočjo Športnovzgojnega kartona. Pri predšolskih otrocih imamo dva 

testa: 

- Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke, 

- Test MOT 4-6 

2.1.1 Test okvirne norme gibalnih sposobnosti za otroke 

Primeren je za ugotavljanje zaostankov v obvladovanju telesa. Standardiziran je za otroke stare 

od 5 do 12 let. Vsebuje štiri naloge, in sicer hojo nazaj po gredicah, enonožne preskoke, bočne 

preskoke, stopanje in prestopanje.  

2.1.2 Test MOT 4-6 

Test sta ustvarila Zimmer, R. in Volkamer. Pri nas je standardiziran le na ljubljanski populaciji 

petinpolletnih otrok (Cemič in Gregorc, 2016). Leta 1981 je bil standardiziran za nemško 

populacijo. S testom se ugotavlja celosten gibalni razvoj in se ne uporablja samo delno (Gregorc 

in Humar, 2016). Zasnovan je bil za ugotavljanje motoričnega razvoja otroka. Vsebuje naloge 

telesne koordinacije, sposobnost reagiranja in napetosti ter finomotorične naloge. Pri tem je 
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pomembno, da na rezultate gledamo kot na celoto, saj ena naloga ne pokriva samo določene 

motorične sposobnosti. Vsaka naloga se ocenjuje s točkami 0, 1 ali 2 , ocena 0 pomeni, da otrok 

naloge ne obvlada in 2 točki, da jo obvlada (Gregorc in Humar, 2016).    

 

2. 4 Grobomotorična gibanja 

 

Grobomotoričnim gibanjem lahko z drugo besedo rečemo tudi naravne oblike gibanja. Te so se 

razvijale skozi evolucijo človeka. Pri razvoju grobe motorike gre za spretnost nadzora večjih 

mišic. Največji napredek pri usvajanju novih gibov in njegovih izboljšavah se pojavi v prvem 

letu starosti (Videmšek, 2018). K naravnim oblikam uvrščamo tek, hojo, plazenje, lazenje, 

skoke, poskoke, potiskanje in vlečenje, dviganja in nošenja, metanje in lovljenje predmetov 

(Cemič in Gregorc, 2016). Razvoj je zelo predvidljiv in se razvija od tega, da se otrok dvigne, 

ko je na trebuhu, hodi po vseh štirih pa vse do prvih samostojnih korakov. Najprej obvladuje 

glavo, potem ramena in na koncu šele boke. Videmšek navaja, da se spretnosti, ki so značilne 

za določeno starost, lahko razlikujejo zaradi individualnih razlik v hitrosti gibalnega razvoja. 

Za razvoj spretnosti je določila okvirno starost, v kateri  se določena spretnost razvije. Navaja 

tudi pomembnost dejavnosti z žogo. Preko žoge vplivamo na razvoj koordinacije gibanja, 

ravnotežje, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja. Preko dejavnosti z žogo razvijamo 

pozornost in zmožnost, da otroci nekatere stvari predvidevajo. Dejavnosti imajo več možnih 

izvedb in pripomočkov. Žogo lahko otrok lovi, meče, odbija, podaja, tapka in še več drugih 

načinov. Uporablja lahko različno velike, težke žoge in žoge iz različnih materialov.  

 

Tabela 1:Prikaz razvoja spretnosti po starosti (v predšolskem obdobju) po Videmšek (2018) 

Groba motorika (grobe gibalne spretnosti) Okvirna starost 

Lazenje, plazenje po 6. mesecu 

Hoja ob opori 8. do 12. mesec 

Samostojna hoja 9. do 13. mesec 

Vse bolj usklajena hoja 14. do 16. mesec 

Hoja vstran 13. do 16. mesec 

Vzvratna hoja 14. do 17. mesec 

Hitra hoja 14. do 18. mesec 
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Prvi tek (težave pri ustavljanju in 

spreminjanju smeri) 

2 do 3 leta 

Učinkovit tek, spreminjanje smeri 4 do 5 let 

Tek podoben odraslemu 4 do 6 let 

Vzpenjanje s plazenjem po stopnicah že preden shodi 

Hoja po stopnicah s pomočjo navzgor 17. do 19. mesec 

Hoja po stopnicah brez pomoči navzgor 24. mesec 

Po stopnicah se spušča z oporo  21. mesec 

Po stopnicah se spušča brez opore 25. mesec 

Sestopa po stopnicah, noga pred nogo 3 do 4 leta 

Stopanje z nizkega predmeta 14. do 18. mesec 

Skok s predmeta z eno nogo naprej 18. do 24. mesec 

Skok s tal z obema nogama 24. do 28. mesec 

Skok v daljino (1m) 4 do 5 let 

Skok v višino (30cm) 4 do 5 let 

Izpopolnjen vzorec skakanja 5 do 6 let 

 

2.4.1 Skoki 

 

Skoki so gibanja, ki so sestavljena iz treh faz: odriv, let in doskok (Videmšek, M., Karpljuk, 

Videmšek, D., Breskvar in Videmšek, T). Poznamo več vrst skokov kot so skok v daljino, skok 

navpično, skok v globino, enonožni skok, preskok čez ovire, sonožni skok itd. S skoki 

razvijamo več motoričnih sposobnosti. Pomembno je razvijati dinamično ravnotežje, 

eksplozivno moč, hitrost posameznega giba, koordinacijo nog in celega telesa. Mlajši otroci 

najprej preprosto poskakujejo, nato se igrajo z igrami poskokov, sonožno in kasneje enonožno. 

Nekateri otroci imajo že dobro koordinacijo, a pri aktivnosti še ne morajo doseči maksimalne 

eksplozivne moči. Ta se razvije kasneje (Plevnik in Pišot, 2016). Najprej otrok skače sonožno, 

ko nima več težav z ravnotežjem. Pri treh letih otrok že skače enonožno, pri petih letih pa skače 

sonožno ali enonožno tudi v gibanju (Macerol, 2014).  
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2.4.2 Plazenje 

 

Pri plazenju uporabljamo roke, noge in trup, pri čemer je trup v stiku s podlago (Videmšek, M., 

Karpljuk, Videmšek, D., Breskvar in Videmšek, T.). To je prva priprava na razvoj hoje. Otroci 

se začnejo plaziti okoli šestega meseca (Nemec in Krajnc, 2011). Pred tem ima dojenček refleks 

plazenja, kar se kaže, ko mu podpremo podplat, začne ritmično premikati okončine. Refleks 

izgine okoli tretjega ali četrtega meseca in se pojavi hoteno plazenje. Plazenje je prvo 

samostojno in učinkovito premikanje po prostoru. Plazenje je sočasno premikanje nasprotne 

roke in noge. Poznamo več drugih oblik plazenja, kot so vlečenje ene noge za seboj, vlečenje 

samo z rokami in zviranje. Vsi dojenčki se ne plazijo, nekateri spustijo to fazo in nadaljujejo s 

hojo. Plazenje ima pozitivne učinke na celostni razvoj dojenčkov in malčkov. Vplivi se kažejo 

pri koordinaciji in koordinaciji delovanja možganskih hemisfer, kar pripomore k boljšemu 

integriranemu učenju, pisanju in branju. Pri plazenju imajo veliko vlogo starši in vzgojitelji, ki 

to gibanje velikokrat prepovedujejo. Kar 44% štiriletnikov se plazi neusklajeno (Plevnik in 

Pišot, 2016).  

 

2.5 Finomotorična gibanja 

 

Vzporedno z razvojem grobe motorike se izpopolnjuje fina motorika. Tu gre za nadzor manjših 

mišic in razvoj usklajevanja oko – roka. Govorimo tudi o razvoju gibanja rok in zapestij (Nemec 

in Krajnc, 2011). S pomočjo dotikov otrok spoznava svet že kot dojenček. Začetek razvoja teh 

gibov se začne že pri dojenčkih. K razvoju lahko pripomoremo z dejavnostmi, pri katerih 

moramo paziti na natančno delo s prsti. Za razvoj drobnih gibov je pomembno zorenje 

organizma, a je to le predpogoj, saj je pri tem pomembna tudi vaja. Otroku moramo ponuditi 

čim več različnih žogic, obročkov, gumic, čepkov, sponk, različnih kroglic, s katerimi otroci 

rokujejo in spoznavajo materiale in oblike. Primeri dejavnosti za razvoj drobnih gibov so 

rezanje s škarjami, nizanje kroglic in testenin na vrvico, lepljenje malih koščkov itd. Pri tem je 

pomembno tudi risanje zaporednih vzorcev in natančnost pri rezanju in risanju (Videmšek, 

2018). Razvoj fine motorike je pomemben za opismenjevanje (Nemec in Krajnc, 2011). Naša 

zmogljivost oz. znanje fine motorike vpliva na kvaliteto in hitrost opravljene naloge 

(https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/). Fina motorika 

omogoča otroku, da zagrabi igračo, obrne list v knjigi, nariše risbo, sestavi sestavljanko 

(Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). Finomotorična gibanja lahko razdelimo na tri sklope, in 

https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/
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sicer šolske spretnosti (čečkanje, risanje, barvanje, pisanje, rezanje s škarjami), igranje 

(sestavljanke, sestavljanje lego kock, igre s punčkami) in samooskrba (obleči in sleči se, 

zavezati vezalke, zapeti gumbe in zadrgo, uporaba pribora, umivanje zob, krtačenje las) 

(https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/). Otrok naj bi med 

desetim in dvanajstim mesecem osvojil pincetni prijem. To je prijem s palcem in kazalcem, za 

katerega je potrebno veliko vaje. K usvajanju novih finomotoričnih gibov uvrščamo tudi 

oblačenje, slačenje, obuvanje (Videmšek, 2018). Finomotorične spretnosti pomagajo otroku do 

samostojnosti, da si npr. sam zapne gumb. S tem lahko izrazi svoje ideje preko igre in 

umetniških dejavnosti. Pieterse navaja več sposobnosti, ki vključujejo finomotorična gibanja. 

Vse od opazovanja, stalnosti predmeta, risanja, polaganja, prijemanja, ročnih spretnosti, 

spretnosti s knjigo in ujemanje ter razvrščanje (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000). Če ima otrok 

težave s finomotoričnimi spretnostmi, je to moč opaziti pri izogibanju ročnih spretnosti, raje 

ima fizične dejavnosti, ni zainteresiran za risanje, rezanje s škarjami, pri igri je ukazovalen, 

drugi zanj rišejo in režejo, ni vztrajen pri finomotorični dejavnosti, čaka starše, vzgojitelje, da 

ga oblečejo (https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/). Otroci, ki z 

rokami aktivneje raziskujejo okolje, v zgodnjem otroštvu bolje napredujejo v sposobnosti 

dojemanja predmeta in so pozornejši na okolico. Raziskave kažejo, da je napredovanje v 

spretnostih uporabe rok močno povezano z napredovanjem v kogniciji o svetu, tako fizičnem 

kot družbenem. Fina motorika pripomore tudi pri razvoju govora, saj z njo otrok ustrezno 

artikulira glasove. V raziskavi o vplivu spola na razvoj finomotoričnih gibov smo ugotovili, da 

razlike so. Pri deklicah so ugotovili, da imajo pred puberteto bolje razvite ročne spretnosti in so 

hitrejše pri usvajanju novih nalog. Dečki jih kasneje dohitijo, a so še vseeno minimalne razlike 

pri opravljanju nalog (Plevnik in Pišot, 2016).   

 

2.3 Koncept igra-gibanje-razvoj 

 

Otrok se skozi igro uči.  

Vsaka otrokova igra vsebuje gibanje.  

Vsak gib pa je učenje. 

 

Gre za neločljivo povezanost igre, gibanja in razvoja, zato ga imenujemo tudi I G R. S prenovo 

kurikuluma za vrtce in s tem procesno-razvojnega načrtovanja in izvajanja je možno v vrtcu 

https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/
https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/fine-motor-skills/
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vključevati druge metode dela. S pomočjo izvajalcev I G R koncepta se pokaže možnost 

vključitve koncepta v javne ter zasebne vrtce. Koncept se je začel izvajati leta 2001 v enajstih 

skupinah vrtca H. C. Andersen. Uporabljamo termin metoda igre, saj gre za način poučevanja. 

Pri načrtovanju mora vzgojitelj poznati zakonitosti razvoja otroka in jih tudi prepoznati. S tem 

bo lahko otroku dal samo tiste dražljaje, ki so zanj primerni. Za izvajanje raznih dejavnosti 

moramo poznati elemente, kot so otrokov razvoj, otrokova kronološka starost, postavljanje 

okolja ipd.   

Pri izvajanju dejavnosti uresničimo vse globalne kurikularne cilje, vzgojitelji so pri tem 

pogosteje gibalno aktivni. Vzgojitelj s pomočjo ustrezno postavljenega okolja ali prevzema 

določene vloge v igri ali zagotavlja strokovno vodenje. S tem je nevsiljiv in vodi igro do 

določenega cilja in naloge. V igri se prepletajo različna področja kurikuluma, kar je za to 

starostno obdobje smiselno in strokovno. Za igro pride vedno pobuda iz otroka, gibanje je 

pobuda vsake igre, ta pa se realizira skozi gibanje. Igra je spontana, če v otroku vzpodbudi 

zanimanje in je notranje motiviran, zato je pogosto daljša od načrtovanih dejavnosti. Pri I G R 

ne gre za demonstracijo in pogovor, ampak aktivno udeležbo vzgojitelja, ki nadzoruje in vodi 

proces z veliko otrokove svobode ter ustvarjalnosti. Pomembno je pripraviti ustrezno okolje, ki 

otroka usmerja k reševanju problema, pravila igre pa skozi zgodbo posredujemo otrokom.  

Nov koncept za poučevanje v predšolskem obdobju so preučevali v študiji, v katero je bilo 

vključenih enajst skupin vrtca H. C. Andersen, ki se je izvajala od leta 2001 do 2013. Anketo 

je izpolnilo vseh enajst vzgojiteljic, ki so večino časa poučevale po konceptu I G R. Ugotovitve 

kažejo na visoko učinkovitost koncepta. Vzgojitelji so ugotovili, da imajo drugačno vlogo pri 

poučevanju, in sicer usmerjajo in sodelujejo pri poučevanju preko igre. Pri otrocih zaznavajo 

manj nestrpnosti, večjo samostojnost pri reševanju problemov in večjo pomoč med otroki.  

 

2. 2 Metode dela   
 

Izraz metoda je grškega izvora in pomeni hojo za nekom oz. pot k nečemu. Vsak vzgojitelj sam 

izbira način in metodo do nekega cilja. Metode dela nam pomagajo doseči zastavljene vzgojno-

izobraževalne cilje (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2010). Metoda je vrsta in način 

posredovanja učne snovi. Je metodično ravnanje učitelja (Jank in Meyer, 2006).  

Poznamo več metod dela, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Pomembno je, da si 

vzgojitelj sam izbere ustrezno metodo, v skladu z načelom odprtosti kurikuluma, avtonomnosti, 
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ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev, v katerem je tovrstna avtonomija 

vzgojitelja opisana. Vsak delavec lahko izbira med različnimi pristopi, metodami in koncepti 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Metode dela so večinoma vezane na pouk v šoli. V nadaljevanju bomo povzeli metode dela po 

A. Retuznik Bozovičar in M. Krajnc (2010). 

- Igra 

Skozi igro skušamo posredovati nova spoznanja in jo čim več uporabljati. Pri tem ne 

gre za spontano igro, temveč za načrtovano kot npr. igra z vlogami in didaktične igre. 

Kar se otroci med igro naučijo, si lažje zapomnijo, pri igri so aktivni in jih lažje 

motiviramo.  

- Delo z lutko 

Z lutko lahko dosegamo najrazličnejše cilje. Pomembno je, da vzgojitelj verjame v 

moč lutke, saj jo lahko uporablja ob različnih priložnostih in za različne naloge.  

- Metoda opazovanja 

Opazovanje je lahko spontano ali načrtovano. Največkrat je načrtovano, saj načrtujemo 

kaj in na kakšen način bomo opazovali in o čem se bomo ob opazovanju pogovarjali. 

Lahko opazujemo resnične predmete in pojave, kar je neposredno opazovanje. 

Posredno pa opazujemo neke slike in filme. Ob opazovanju vzgojitelj postavlja 

vprašanja, ki otroke vodijo k razmišljanju in pozornemu opazovanju. Pomembno je, da 

znamo kot vzgojitelji postavljati prava vprašanja in se v tem urimo. Ta metoda lahko 

poteka lahko individualno, skupinsko ali skupno.  

- Metoda eksperimenta 

Otroke začne okoli četrtega leta zanimati, zakaj se določene stvari dogajajo. Do 

spoznanja nekaterih zakonitosti pridejo otroci preko izkušenj in se zavedajo, da jih 

morajo upoštevati. Pri metodi eksperimenta je otrok aktiven in sodeluje. Paziti 

moramo, da imamo pripravljenega dovolj materiala in poskrbimo za varnost. Otrokom 

postavimo problemsko vprašanje, za katerega morajo predvideti pot in način, kako ga 

rešiti. Skupaj opazujemo pojav in ga analiziramo ter pomagamo otrokom, da z lastnim 

sklepanjem pridejo do zaključka.  

- Metoda razgovora (pogovora) 

To metodo sestavljata vprašanje in odgovor. Otroci morajo imeti o neki temi že 

predznanje, da se lahko razgovor začne. To je lahko načrtovano ali spontano. Vprašanja 

so lahko odprta in spodbujajo k razmišljanju, ali zaprta, kjer je odgovor samo da ali ne. 
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Po pogovoru je dobro narediti povzetek vsebine, problem in zaključek, kar lahko 

skupaj strnemo v refleksijo.  

- Metoda pripovedovanja (razlaganja) 

Je ena najpomembnejših metod pri delu v vrtcu. Vzgojitelj pripoveduje otrokom 

primerne pravljice in pesmi, pri čemer govori slovnično pravilno. Pri pripovedovanju 

govorimo doživeto, s poudarki, različno glasno, spremenimo glas in se vživimo v 

vlogo, saj s tem spodbudimo zanimanje za poslušanje pri otroku. S tem spodbujamo 

besedni zaklad, govorno izražanje ter ustvarjalnost in ga usmerimo k razmišljanju. Pri 

tem uporabljamo več oblik razlaganja, in sicer pripovedovanje, opisovanje, 

obrazložitev ter pojasnitev.  

- Metoda praktičnega dela 

Metoda praktičnega dela se nanaša na izdelovanje predmetov, izdelkov ali opazovanje 

izdelave pri drugi osebi (vzgojitelj ali različne predstavitve poklicev). Otroke moramo 

predhodno seznaniti z značilnostmi materialov, ki jih uporabimo, uporabiti ustrezna 

sredstva in pokazati postopek izdelave. K tej metodi sodijo delovne aktivnosti, kot so 

urejanje prostorov, ureditev igralnice in kotičkov, skrb za rastline, pomoč v kuhinji.  

- Projektno delo 

Pri tem gre za načrtno izvajanje naprej projektiranega dela. Lahko gre za projekt 

vzgojitelja, projekt z otroki prvega starostnega obdobja ali drugega starostnega obdobja 

ali za projekt na pobudo otrok. 

V konceptu IGR govorimo o treh različnih metodah dela, ki jih bomo povzeli po A. Cemič in 

J. Gregorc. 

- Poligon 

Poligon se postavi v krogu, trikotniku, večkotniku ali katerikoli obliki. Z ustrezno 

postavitvijo in predstavitvijo okolja ni potrebna demonstracija. Gibalne naloge se 

izvaja v koloni, drug za drugim. Otroci se postopno premikajo po progi in opravljajo 

določene gibalne naloge. Zaporedno opravljajo in rešujejo gibalne probleme, za katere 

je priporočljivo, da jih otrok lahko reši samostojno. Zato mora biti vsebina gibalnega 

problema preprosta, saj mora potek po progi potekati neprekinjeno in se na določeno 

nalogo otrok vrne naslednji krog.   

- Metoda postaj 

Pri metodi postaj so otroci razdeljeni v skupine. Lahko oblikujemo heterogene ali 

homogene skupine. Po navadi jo uporabljamo za utrjevanje določene dejavnosti, da jo 
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otroci trajno usvojijo. Otroci določeno dejavnost ponovijo večkrat, na postaji otroci 

vadijo od dve do pet minut. Nato sledi menjava postaje v smeri urinega kazalca. Pri novi 

vaji mora biti vzgojitelj navzoč in otrokov v pomoč, hkrati pa nadzirati vadbo na drugih 

postajah. 

  

- Metoda igre 

Je najbolj spontana, neposredna in uporabna metoda dela. O tej metodi govorimo, ko je 

dejavnost pripravljena v smislu igre in ima nek določen cilj. Pri tem je vzgojitelj aktiven, 

otroci so sproščeni, ustvarjalni in aktivni. Pri tem se spremeni dialog in odnos med 

vzgojiteljem in otrokom. Potrebno je veliko prilagajanja, saj je ta metoda manj 

strukturirana in strokovno zahtevnejša. Otrokom ne povemo natančnih navodil, ampak 

jih preko igre sam ugotovi s pomočjo naše vloge pri igri. Otrok preko nalog in igre 

spozna in usvaja gibanja, ki mu pomagajo pri osvajanju novih gibov.  

V želji preseči pošolanje vrtecev so strokovnjaki v osemdesetih letih pripravili izhodišča in 

programe, ki povečujejo otrokov razvoj in opredeljujejo cilje, povezane z otrokovim razvojem. 

Opredeljeno je tudi, katere dejavnosti so za določeno razvojno obdobje in pri določeni starosti 

primerne. Kot pomembne dejavnike so izpostavili, da vzgojitelj dobro pozna otrokov razvoj, 

upoštevanje ter razumevanje individualnih razlik med otroki in poznavanje socialnega in 

kulturnega okolja, v katerem otrok živi.  

Primerjalne analize so pokazale, da so cilji in vsebine v vrtcu na ravni znanja v osnovni šoli. 

Načini dela v vrtcu so bili preneseni v šolski sistem (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2008). Kot sta poudarili A. Retuznik Bozovičar in M. Kranjc (2011), so metode, ki jih 

uporabljamo v vrtcu, v večini vezane na pouk v šoli. Vzgojitelj ima pri teh metodah večjo vlogo 

kot otrok. Pouk v šoli je z uporabo klasičnih metod sistematično načrtovan, kar je nemogoče 

doseči pri uporabi alternativnih konceptov. Sistem predšolske vzgoje v vrtcih dovoljuje 

uporabo alternativnih konceptov v vrtcu, kar se kaže pri večji uporabi ter prizadevanju za 

uporabo le teh v vrtcu.  
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3 PROBLEM 
 

V tem diplomskem delu želimo ugotoviti, ali metoda igre bolj pripomore k razvoju 

finomotoričnih gibanj kot pa izvedba enake vsebine preko klasične metode športne vzgoje, 

poligona. Hkrati pa želimo ugotoviti, ali obe metodi enako učinkovito pripomoreta k razvoju 

grobomotoričnih spretnosti. 

 

3.1 Cilji raziskave 

 

Skladno s predmetom in problemom smo si zastavili dva cilja: 

- primerjati kazalnike (pripomočki, tema, vloga vzgojitelja) z učnih priprav glede na 

uporabljeno metodo dela (metoda igre in metoda poligona), 

- analizirati napredek otrok pri grobomotoričnih in finomotoričnih gibanjih. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

- V katerih kazalnikih se razlikujeta pripravi obeh metod dela ob zasledovanju istega 

cilja? 

- Koliko bodo napredovali otroci v finomotoričnih in grobomotoričnih spretnostih, če 

bodo gibalne dejavnosti potekale preko poligona oz. metode igre? 

 

4 METODE DELA 

 

4.1 Metoda 

 

Pri raziskavi smo rezultate pridobili s pomočjo eksperimenta, zato smo uporabili  

eksperimentalno kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. 
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4.2 Vzorec 

 

Vzorec je priložnostni. V raziskavo smo vključili 12 priprav za gibanje (6 priprav za metodo 

poligona in 6 za metodo igre) ter dve skupini otrok iz Viških vrtcev, enota Hiša pri ladji. V obeh 

skupinah so otroci stari 4 – 5 let. V vsaki skupini je sodelovalo enako število otrok in enako 

razmerje med deklicami in dečki. Izbrali smo po 5 dečkov in 5 deklic iz vsake skupine. Prva 

skupina je predstavljala kontrolno, druga pa eksperimentalno skupino otrok.  

 

4.3 Vzorec spremenljivk 

 

Vzorec spremenljivk je obsegal tri dele. 

Prvo vrsto spremenljivk predstavljajo izbrani kazalniki učnih priprav. Primerjali smo 

pripomočke, temo in vlogo vzgojitelja po obeh metodah vodenja. Spremenljivke so atributivne. 

Drugo vrsto spremenljivk predstavlja učni proces pri področju gibanja. Otroci kontrolne 

skupine so izvajali učni proces enkrat tedensko po metodi poligona, otroci eksperimentalne pa 

po metodi igre. Vse ostale dejavnosti sta obe skupini izvajali enako. 

Tretjo vrsto spremenljivk predstavlja test grobe in fine motorike. Pri testu za grobomotoriko 

smo ocenjevali plazenje in skoke. Ovrednotili smo jih na lestvici 1-3 točk. Pri testu za fino 

motoriko je vsak otrok nadaljeval določen vzorec in pikanje v točko.  

 

4.4 Način zbiranja podatkov 

 

Najprej smo za dovoljenje izvajanja ter testiranja otrok zaprosili ravnateljico vrtca ter obe 

vzgojiteljici, ki vodita svoji skupini. Po privolitvi smo pridobili še soglasja staršev za 

sodelovanje njihovih otrok. Najprej smo napisali šesttedensko pripravo za kontrolno in 

eksperimentalno skupino. S pomočjo teh priprav smo analizirali izbrane kazalnike. Pred 

začetkom vadb smo obe skupini testirali na enak način, s pomočjo testa za fino in grobo 

motoriko. Za grobo motoriko smo ocenjevali plazenje ter skoke, pri fini motoriki smo uporabili 

pikalo in otroci so morali nadaljevati določene vzorce. Obe skupini sta 6 tednov izvajali vadbe, 
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eksperimentalna je vadbo izvajala s pomočjo metode igre. Po 6 tednih smo testa za grobo in 

fino motoriko ponovili. Rezultate smo ovrednotili na lestvici 1-3 točk.  

 

4.5 Obdelava podatkov 

 

Primerjali smo začetne podatke s končnimi. Za vsako skupino smo naredili svojo primerjavo in 

napredek od prvega testiranja do končnega. Pri urejanju statističnih podatkov smo uporabili 

program Microsoft Excel.  
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5 REZULTATI 

 

Primerjava priprav metode igre in metode poligona glede na temo, vlogo vzgojitelja in 

pripomočkov.  

Tabela 2: Rezultati primerjave teme, vloga vzgojitelja ter pripomočki 

 tema vloga vzgojitelja pripomočki 

Metoda poligon Vsak del dejavnosti 

ima drugo temo ali 

teme ni. 

Spodbuja ter 

pomaga.  

Športni pripomočki 

(stožci, obroči, 

blazine, žoge…). 

Metoda igre Tema je glavna nit 

celotne dejavnosti. 

Spodbuja in pomaga 

ter dobi igrano vlogo. 

Športni pripomočki  

(stožci, obroči, 

blazine, žoge…) in 

lastni pripomočki 

(barvni listki, 

zapestnice, 

pripomočki za 

vrtnarjenje, kostumi, 

kocka, deli za 

metulja, palčke, 

naravni materiali). 

 

Pri pripravi za metodo igre je tema glavna nit skozi celotno dejavnost. Tako v uvodu kot v 

nadaljevanju je tema enaka in napove glavni problem, ki ga kasneje otroci rešujejo. Pri metodi 

poligona je pri vsakem delu dejavnosti druga tema ali teme ni. Pri pripravi za metodo poligona 

je vedno tema vodilo dejavnosti, tako kot je ta pri metodi igre.  

Vloga vzgojitelja se razlikuje, saj pri klasični metodi poligona vzgojitelj otroke spodbuja ter 

jim pomaga, pri metodi igre pa je ta vpet v samo dejavnost. Pri metodi igre vzgojitelj dobi neko 

vlogo ter s tem vodi otroke. Pri metodi poligona je pomembno, da vsi otroci opravijo vse naloge, 

vzgojitelj jih opazuje ter jim pomaga, če je to potrebno.  

Pripomočki se pri obeh pripravah razlikujejo. Skupno je, da smo pri obeh uporabili pripomočke 

za vadbo oz. športne pripomočke kot so obroči, stožci, most, tunel, blazine, različne žoge in še 
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mnogo teh. Razlika je pri uporabi lastnih pripomočkov. Te smo uporabili pri metodi igre, 

športni pripomočki pa so služili za opravljanje naloge. Lastni pripomočki so služili za 

prenašanje stvari, izdelovanje nekega izdelka, uprizarjanje dela, boljšo predstavo pri temi. Za 

lastne pripomočke smo si morali vzeti več časa, saj smo jih morali samo izdelati. Ti pripomočki 

so bili razni barvni listki, zapestnice, pripomočki za vrtnarjenje, kostumi, kocka, deli za metulja, 

palčke, naravni materiali in še več. 

Rezultate testa grobomotoričnih in finomotoričnih gibanj, ki smo jih dobili na vzorcu 20 otrok, 

bomo v nadaljevanju podrobno razložili. Pikalo, skoki in plazenje so ovrednoteni z 1 do 3 točk, 

pri čemur 1 pomeni najslabši rezultat, 3 pa najboljši. Vzorci so ovrednoteni z 1 do 10 točk, vsak 

nov vzorec je vreden točko, pri čemer smo opazovali podobnost vzorčnega vzorca.  

 

Graf 1: Test finomotoričnih gibanj za kontrolno skupino 

 

 

Slika 1 prikazuje ovrednotene naloge prvega in drugega testiranja pri kontrolni skupini. Pri tem 

je razvidno, da je razlika minimalna oz. je napredek zelo nizek. Srednja vrednost za pikalo je 

pri prvem testiranju 2,7, pri drugem testiranju 2,8, torej je napredek minimalen. Pri ponavljanju 

vzorcev je povprečje prvega testiranja 9,55, pri drugem pa 9,75, torej je napredek, ampak 

minimalen. 
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Graf 2:Test finomotoričnih gibanj za eksperimentalno skupino 

 

 

Slika 2 prikazuje ovrednotene naloge prvega in drugega testiranja pri eksperimentalni skupini. 

Pri tem je razvidno, da je razlika opazna in se vidi napredek pri otrocih. Srednja vrednost za 

pikalo je pri prvem testiranju 2,3, pri drugem testiranju 2,7, torej je napredek za 0,4 točke višji. 

Pri ponavljanju vzorcev je povprečje prvega testiranja 7,4, pri drugem pa 8,75, torej je napredek 

za 1,35 višji. 

Če primerjamo sliko 1 in sliko 2 je opaziti, da je pri sliki 2 večji napredek med prvim in drugim 

testiranjem. Pri tem lahko vidimo, da je pri drugi sliki veliko otrok pokazalo napredek za več 

kot eno točko, kar je velik napredek, pri vzorcu je pri drugem testiranju otrok izboljšal svoj 

rezultat tudi za tri točke boljše. Če primerjamo srednjo vrednost obeh skupin za pikalo je razlika 

pri kontrolni skupini 0,1, pri eksperimentalni pa 0,4, pri vzorcu je pri kontrolni razlika 0,2, pri 

eksperimentalni pa 1,35. 
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Graf 3:Test grobomotoričnih gibanj za kontrolno skupino 

 

 

Slika 3 prikazuje ovrednotene naloge prvega in drugega testiranja pri kontrolni skupini. Pri tem 

je razvidno, da pri nekaterih otrocih je napredek, nihče pa ni drugega testiranja opravil slabše. 

Nekateri so že pri prvem testiranju opravili nalogo z maksimalnimi točkami, zato je manjši 

napredek. Srednja vrednost pri skoku je pri prvem testiranju 2,5, pri drugem pa 2,6. Povprečje 

pri plazenju za prvo testiranje je 2,0, za drugo pa 2,5. Torej je izboljšanje pri plazenju večje.   
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Graf 4:Test grobomotoričnih gibanj za eksperimentalno skupino 

 

Slika 4 prikazuje ovrednotene naloge prvega in drugega testiranja pri eksperimentalni skupini. 

Pri tem je razvidno, da pri nekaterih otrocih je napredek, nihče pa ni drugega testiranja opravil 

slabše. Srednja vrednost pri skoku je pri prvem testiranju 2,7, pri drugem pa 2,8. Povprečje pri 

plazenju za prvo testiranje je 2,1, za drugo pa 2,7. Večji napredek je viden pri plazenju, 

minimalen napredek pa je pri skokih. 

 

Če primerjamo sliko 3 in sliko 4 je napredek približno enak. Pri obeh skupinah je napredek 

velik pri plazenju, pri skokih pa je minimalen. Če primerjamo srednjo vrednost obeh skupin za 

skoke, je razlika pri kontrolni skupini 0,1, enako kot pri kontrolni. Pri plazenju je pri kontrolni 

razlika 0,5, pri eksperimentalni pa 0,6.  
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6 RAZPRAVA 

 

Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, v katerih kazalnikih se razlikujeta pripravi obeh 

metod dela ob zasledovanju istega cilja. Kazalniki, ki smo jih uporabili, so tema, vloga 

vzgojiteljice in pripomočki. Metodi dela, ki smo jih uporabili sta metoda poligona in metoda 

igre. Tema priprave se prek dejavnosti prepleta pri metodi igre in je s tem bolj opazna in izrazita, 

kar ne moremo trditi za metodo poligona, saj se v eni uri prepleta več tem. Pri metodi poligona 

tema nima osrednjega pomena, otroci opravijo nalogo brez konkretnega pomena. Nasprotno pri 

metodi igre tema spremlja otroke ves čas in je vodilo pri reševanju problema, ki ga zastavimo 

na začetku.  

Kot drugi kazalnik smo uporabili vlogo vzgojitelja. Pri tem smo opazili razliko med obema 

metodama. Pri metodi igre dobi vzgojitelj svojo igrano vlogo, ki jo vodi skozi celotno 

dejavnost, pri tem poskrbi za varnost otrok. Za klasično metodo, ki jo izvajamo pri športni 

vzgoji, poligona pa vzgojitelj ne dobi igrane vloge, ampak ima vlogo spodbujanja ter pomoči 

otrokom pri opravljanju nalog. Igrana vloga predstavlja večjo motivacijo, otroci se poistovetijo 

z likom in z veseljem opravljajo naloge. Naloge opravijo z namenom rešitve problema, pri 

katerem ni v ospredju gibalna naloga, ampak cilj celotne dejavnosti, ki jo zastavi igrani lik.  

Tretji kazalnik so predstavljali pripomočki, ki imajo pri obeh metodah pomembno vlogo. Ravno 

pripomočki so tisti, ki otežijo dejavnost in otrokom pomagajo, da se vživijo v vlogo. Pri obeh 

metodah smo uporabili športne pripomočke, pri metodi igre smo dodali še lastne. Veliko več 

pripomočkov smo uporabili pri metodi igre, saj je bilo nalog več in so se opravljale po celotni 

telovadnici. Pri tem smo pri metodi poligona uporabili pripomočke, ki smo jih razporedili v 

krog. Za izdelavo lastnih pripomočkov smo porabili več časa in otrokom so predstavljali boljše 

vživetje v vlogo, saj dajo večji pomen pri opravljanju naloge.    

Želeli smo tudi ugotoviti, koliko bodo napredovali otroci v finomotoričnih in grobomotoričnih 

spretnostih, če bodo gibalne dejavnosti potekale preko koncepta I G R, pri čemer je v glavnem 

delu uporabljena metoda igre, drugi pristop izhaja iz klasičnega poučevanja športne vzgoje, in 

sicer so uporabljene klasične metode poučevanja in v glavnem delu poligon. Otroke smo 

razdelili v dve skupini po deset otrok, ena skupina je predstavljala kontrolno skupino, druga pa 

eksperimentalno. Testiranje je trajalo šest tednov, kontrolna skupina je izvajala dejavnosti 

preko klasične metode poučevanja, poligon, eksperimentalna skupina pa preko koncepta I G R, 

kjer je bila uporabljena metoda igre. Vsaka skupina je izvajala dejavnosti enkrat tedensko. 
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Testiranje obeh skupin smo izvedli pred in po šesttedenskim izvajanjem dejavnosti. Testiranje 

je potekalo istega dne v telovadnici Viških vrtcev. Otroci so bili stari 5 – 6 let. 

Napredek smo ugotavljali s testom za grobomotorična in finomotorična gibanja. Za 

finomotorična gibanja smo uporabili pikalo ter ponavljajoče vzorce. Teh je bilo 10, zato smo 

jih vrednotili s točkami od 1 do 10, pri pikalu pa s točkami od 1 do 3. Skupini nismo primerjali 

med seboj, ampak smo bili osredotočeni na napredek med prvim in drugim testiranjem. 

Rezultati kažejo večji napredek pri eksperimentalni skupini, kjer so enkrat tedensko izvajali 

metodo igre. Pri kontrolni skupini je bil napredek manjši kot pri eksperimentalni. Aritmetična 

sredina za pikalo pri kontrolni skupini se je spremenila za 0,1 točke, pri eksperimentalni pa za 

0,4 točke. Aritmetična sredina za ponavljajoče vzorce se je spremenila pri kontrolni skupini za 

0,2 točke, pri eksperimentalni pa za 1,35 točke. Pri eksperimentalni skupini je bil največji 

napredek viden pri ponavljanju vzorca s krivimi črtami in označevanju smeri.  

Pri grobomotoričnih gibanjih smo opazovali skoke in plazenje. Pri skokih smo postavili obroče, 

v katere so skakali otroci. Dali smo jim tri naloge, in sicer skakanje sonožno ter enonožno z 

obema nogama. Vrednotili smo jih s točkami od 1 do 3. Za vsako opravljeno nalogo je otrok 

dobil 1 točko. Kot je razvidno z rezultatov je večina otrok skakala sonožno, pri enonožnem 

poskoku pa je imela težavo. Videmšek (2018) navaja, da se izpopolnjen vzorec skakanja doseže 

pri 5 -6 let starih otrocih. Tudi Macerol (2014) navaja, da pri petih letih otrok skače sonožno in 

enonožno v gibanju. Tudi otroci, ki smo jih opazovali, so ta gibanja že delno usvojili.    

Pri plazenju smo postavili blazino, po kateri so se plazili otroci. Opazovali smo, ali se plazijo 

izmenično, samo z rokami ali samo z nogami. Vrednotili smo s točkami od 1 do 3. 3 točke je 

dobil otrok, ki se je plazil izmenično. 

Rezultati kažejo na podoben napredek pri obeh skupinah. Aritmetična sredina pri skokih je bila 

pri obeh skupinah enaka, torej 0,1 točke, pri plazenju pa je napredek eksperimentalne skupine 

za 0,1 točke večji kot napredek kontrolne skupine. Največ napredka pri plazenju je bilo pri 

izmenični uporabi rok ter nog. Plevnik in Pišot (2016) sta v raziskavi ugotovila, da se kar 44% 

štiriletnikov plazi neusklajeno. Zato je potrebno več poudarka nameniti plazenju, saj se v našem 

primeru petletniki plazijo neusklajeno. 

Rezultatov ne moramo posploševati na celotno populacijo, saj smo zajeli premajhen vzorec 

otrok pri raziskavi. Zato rezultati veljajo samo za namen diplomskega dela.  
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7 SKLEP 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je napredek večji pri finomotoričnih kot grobomotoričnih 

gibanjih z uporabo metode igre pri konceptu I-G-R. Pri grobomotoričnih gibanjih je bil 

napredek pri izvajanju z metodo poligona in metodo igre. Preko metode igre, kjer ima vzgojitelj 

igrano vlogo otroci z večjim veseljem opravljajo dane naloge, kar se je videlo pri izvajanju, ker 

motivacija ni popustila pri metodi igre. Zaradi različnih pripomočkov, ki jih otroci nosijo, 

prenašajo in vtikajo krepijo svoje finomotorične sposobnosti, zato je napredek na tem področju 

večji kot pri izvajanju metode poligona, kjer otroci opravljajo naloge. Ugotovili smo, da metoda 

igre ni bistveno bolj pripomogla k grobomotoričnim gibanjem kot poligon. Ravno to je glavna 

razlika med metodama, saj je pri metodi igre več poudarka na fini motoriki, katere pa pri metodi 

poligona skoraj ne opazimo.  

Na tem področju bi bilo ustrezno opraviti še več raziskav, ki bi ugotavljale razlike med napredki 

pri obeh metodah. S pomočjo raziskav bi ugotovili, da bi bilo primerno vključevati elemente 

metode igre tudi v vsakdanjo rutino v vrtcu. Na podlagi potrjenih raziskav bi lahko metodo igre 

postopoma uvrstili v kurikulum za vrtce. 
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9 PRILOGE 
 

Preglednici testa grobe motorike prvič 

Kontrolna skupina 

Otrok/dejavnost skoki plazenje 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 1 

4 3 2 (samo z desno nogo) 

5 3 2 (samo z levo nogo) 

6 3 2 (samo z levo nogo) 

7 2 1 

8 3 2 (isto ročno) 

9 1 3 

10 1     aritm. 2,5 1      aritm. 2 

Skoki: 1 točka sonožno skakanje, 1 točka skakanje po eni nogi brez sestopa, 1 točka skakanje po drugi 

nogi brez sestopa. 

Plazenje: 1 točka plazenje z obema rokama, 1 točka plazenje z obema nogama, 1 točka izmenično 

plazenje. 

Eksperimentalna skupina 

Otrok/dejavnost skoki plazenje 

1 3 1 

2 3 3 

3 3 1 

4 3 2 (samo z desno nogo) 

5 3 3 

6 1 2 (isto ročno) 

7 3 1 

8 3 3 

9 2 3 

10 3    aritm.2,7 2 (isto ročno)    aritm.2,1 

Skoki: 1 točka sonožno skakanje, 1 točka skakanje po eni nogi brez sestopa, 1 točka skakanje po drugi 

nogi brez sestopa. 

Plazenje: 1 točka plazenje z obema rokama, 1 točka plazenje z obema nogama, 1 točka izmenično 

plazenje. 

 

Preglednici testa grobe motorike drugič 

Kontrolna skupina 

Otrok/dejavnost skoki plazenje 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 2 

4 3 2 (samo z desno nogo) 

5 3 3 

6 3 2 (samo z levo nogo) 
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7 2 2 

8 3 3 

9 2 3 

10 1     aritm. 2,6 2 (isto ročno)    aritm. 2,5 

Skoki: 1 točka sonožno skakanje, 1 točka skakanje po eni nogi brez sestopa, 1 točka skakanje po drugi 

nogi brez sestopa. 

Plazenje: 1 točka plazenje z obema rokama, 1 točka plazenje z obema nogama, 1 točka izmenično 

plazenje. 

Eksperimentalna skupina 

Otrok/dejavnost skoki plazenje 

1 3 3 

2 3 3 

3 3 2 (samo z desno nogo) 

4 3 3 

5 3 3 

6 2 3 

7 3 2 (isto ročno) 

8 3 3 

9 2 3 

10 3     aritm.2,8 2 (isto ročno)   aritm.2,7 

Skoki: 1 točka sonožno skakanje, 1 točka skakanje po eni nogi brez sestopa, 1 točka skakanje po drugi 

nogi brez sestopa. 

Plazenje: 1 točka plazenje z obema rokama, 1 točka plazenje z obema nogama, 1 točka izmenično 

plazenje. 

 

Preglednici testa fine motorike prvič 

Kontrolna skupina  

Otrok/dejavnost pikalo vzorci 

1 3 8,5 

2 3 10 

3 2 10 

4 2 9 

5 3 9,5 

6 3 10 

7 3 9 

8 2 9,5 

9 3 10 

10 3     arit. 2,7 10     aritm. 9,55 

Pikalo: 1 točka za vse pikane križce in pike, 1 točka za zadetek vsaj polovice, 1 točka za vse zadete.  

Vzorci: pri vsakem vzorcu je možna ena točka, 0,5 točke za obliko in 0,5 točke za velikost. 

Eksperimentalna skupina 

Otrok/dejavnost pikalo vzorci 

1 3 9,5 

2 2 6,5 

3 3 6 
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4 2 7,5 

5 3 8 

6 3 7,5 

7 2 7,5 

8 2 7,5 

9 1 4,5 

10 2       aritm. 2,3 9,5      aritm. 7,4 

Pikalo: 1 točka za vse pikane križce in pike, 1 točka za zadetek vsaj polovice, 1 točka za vse zadete.  

Vzorci: pri vsakem vzorcu je možna ena točka, 0,5 točke za obliko in 0,5 točke za velikost. 

 

 

Preglednici testa fine motorike drugič 

Kontrolna skupina  

Otrok/dejavnost pikalo vzorci 

1 3 9,5 

2 3 10 

3 3 9,5 

4 2 9 

5 3 10 

6 3 10 

7 3 9,5 

8 2 10 

9 3 10 

10 3     aritm. 2,8 10    aritm. 9,75 

Pikalo: 1 točka za vse pikane križce in pike, 1 točka za zadetek vsaj polovice, 1 točka za vse zadete.  

Vzorci: pri vsakem vzorcu je možna ena točka, 0,5 točke za obliko in 0,5 točke za velikost. 

 

Eksperimentalna skupina 

Otrok/dejavnost pikalo vzorci 

1 3 9,5 

2 3 9,5 

3 3 8 

4 2 10 

5 3 9 

6 3 8,5 

7 3 8,5 

8 2 8,5 

9 2 6,5 

10 3      aritm. 2,7 9,5    aritm. 8,75 

Pikalo: 1 točka za vse pikane križce in pike, 1 točka za zadetek vsaj polovice, 1 točka za vse zadete.  

Vzorci: pri vsakem vzorcu je možna ena točka, 0,5 točke za obliko in 0,5 točke za velikost. 
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PRIPRAVE ZA METODO IGRE  

V tabeli so opisani ključni dejavniki, ki smo jih z otroki izvajali pri metodi igre preko 

koncepta I G R. V nadaljevanju je zapisan še podrobnejši opis vsake metode igre. Priprave so 

zapisane na skrajšan in prilagojen način.  

 

Metoda 

igre 

1.  2.        3.          4.           5.           6. 

Tema Pobarvajmo 

spomladanske 

cvetlice 

Izdelajmo 

najlepšega 

metulja 

Nahranimo 

živali 

 

Liki 

 

Poskočna 

barvita 

žogica 

Moja 

cvetlica 

Pripomočki listki z 

oznakami, 

pripomočki 

za vrtnarko, 

narisane 

cvetlice, 

barvice z 

oznakami (7 

različnih 

barv), 

posnetek 

pomlad, 

obroči, 

podstavki, 

most, stožci, 

žoge, lopar za 

žoge, blazina 

listi 

različnih 

barv, škarje, 

lesene 

palice, 

lepilo, deli 

metulja, 

obroči, 

podstavki, 

stožci, žoge, 

lopar za 

žoge, 

blazina, 

talne 

podloge, 

mehke žoge 

listki, listje 

dreves, 

škarje, 

koruza, 

kocka z 

živalmi, 

obroči, 

podstavki, 

most, stožci, 

žoge, 

blazina, 

talne 

podloge, 

mehke žoge 

 

matematični 

liki iz papirja 

(krog, 

štirikotnik, 

trikotnik), 

matematični 

liki iz blaga, 

škatle, 

plakat, 

samolepilni 

ježki, obroči, 

stožci, 

blazine, 

tunel, keglji, 

plezalna 

stena 

listki z 

barvami, 

škarje, 

lepilo, 

stiropor 

žogice, 

serveti 

različnih 

barv, obroči, 

podstavki, 

stožci, žoge, 

vrv, mehke 

žoge, 

plezalna 

stena 

 

listi 

različnih 

barv, škarje, 

lesene 

palice, 

lepilo, deli 

metulja, 

obroči, 

podstavki, 

stožci, žoge, 

lopar za 

žoge, 

blazina, 

talne 

podloge, 

mehke žoge 

 

Naloga 

vzgojiteljice 

Skrb za 

varnost. 

Vzgojiteljica 

je v vlogi 

vrtnarke, 

sodeluje pri 

iskanju 

listkov. 

Skrb za 

varnost in 

pomoč. 

Vzgojiteljica 

ima enako 

vlogo kot 

otroci in 

rešuje 

naloge. 

Skrb za 

varnost in 

pomoč. 

Vzgojiteljica 

hrani živali.  

Skrb za 

varnost in 

pomoč. 

Vzgojiteljica 

je v vlogi 

znanstvenice, 

ki ji otroci 

pomagajo. 

Skrb za 

varnost in 

pomoč. 

Vzgojiteljica 

izvaja 

naloge z 

žogo. Zbira 

svoje koščke 

in motivira 

otroke. 

Skrb za 

varnost in 

pomoč. 

Vzgojiteljica 

pomaga 

razvrščati 

listke po 

barvah. 

Izdeluje 

svojo 

cvetlico in 

motivira 

otroke. 

Vsebina Otroci 

pomagajo 

vrtnarki 

poiskati 

izgubljene 

cvetlice. Nato 

preko 

gibalnih 

nalog 

poiščejo 

Otroci 

poiščejo 

dele metulja 

in ga 

sestavijo. 

Nato vsak 

dobi svoj list 

in po 

opravljeni 

nalogi izve 

Otroci 

oponašajo 

živali, ki so 

slišane na 

posnetku. 

Postanejo 

oskrbniki za 

en dan in 

hranijo 

živali. 

V telovadnici 

nastane 

eksplozija 

likov. Otroci 

jih pomagajo 

pobrati in 

razvrstiti. 

Nato 

pomagajo 

sestaviti 

Otroci 

oponašajo 

gibanje 

žoge. Vsak 

otrok dobi 

svojo žogo 

iz stiropora. 

Na vsaki 

nalogi dobi 

košček 

Otroci 

pomagajo 

pobrati 

razmetane 

listke po 

telovadnici 

in jih 

razvrstiti po 

barvah. 

Vsak otrok 
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listek z barvo 

in del cvetlice 

pobarvajo. Za 

umirjanje se 

prebujajo kot 

cvetlice. 

korak, da 

izdela 

svojega 

metulja po 

origami 

tehniki. 

Metulje 

prilepimo na 

palčke in 

letijo po 

telovadnici. 

Kocka mu 

pove, katero 

žival mora 

nahraniti. Za 

konec se 

igramo 

pantomimo 

in 

pospravimo 

rekvizite.  

robota, na 

vsaki postaji 

dobijo lik, ki 

sestavlja 

robota. Na 

koncu robot 

oživi celo 

telo. 

servieta, ki 

bo na koncu 

krasil 

njegovo 

žogo. Na 

koncu se 

gibajo s 

svojo 

barvito 

žogo. 

bo dobil 

zapestnico z 

zaporedjem 

barv, ki jih 

potrebuje za 

svojo 

cvetlico. 

Cvetek dobi 

po 

opravljeni 

nalogi. 

Cvetke nato 

prilepi na 

rolico in 

rožica je 

narejena.  

 

 

1. METODA IGRE 

Tema: Pobarvajmo spomladanske cvetlice 

Pripomočki: listki z oznakami, pripomočki za vrtnarko, narisane cvetlice, barvice z oznakami (7 

različnih barv), posnetek pomlad, obroči, podstavki, most, stožci, žoge, lopar za žoge, blazina 

Uvod 

Igra: Iskanje izgubljene cvetlice: Vrtnarka Manca pride v telovadnico in otroke prosi za pomoč, saj 

ne najde svojih cvetlic. Otroci ji pomagajo preiskati telovadnico in hodnik, da najdejo njene izgubljene 

cvetlice. 

Naloga vzgojiteljice: je v vlogi vrtnarke in otroke spodbuja k iskanju izgubljenih cvetlic, tudi sama sem 

vključena v iskanje. Skrb za varnost. 

Glavni del 

Igra: Pobarvajmo cvetlice za lepši pogled 

Otroci bodo premagovali štiri različne poti. Na koncu vsake poti si izberejo listek z oznako. Nato 

poiščejo barvico, ki ima enak znak kot njihov listek. Na tleh bodo nalepljeni listi s cvetlicam in otroci 

poiščejo svoj znak pri cvetlici in pobarvajo en del. 

Naloga vzgojiteljice: sodelovanje pri barvanju cvetlic. Pomagala bom otrokom, ki jim ne bodo jasna 

navodila.  

Zaključek 

Igra: Prebujanje cvetlic 

Z otroki se uležemo na tla in se po predvajanju glasbe počasi prebudimo.  
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2. METODA IGRE 

Tema: Izdelajmo najlepšega metulja 

Pripomočki: listi različnih barv, škarje, lesene palice, lepilo, deli metulja, obroči, podstavki, stožci, 

žoge, lopar za žoge, blazina, talne podloge, mehke žoge 

Uvod 

Igra: Iskanje metulja  

Otroci morajo rešiti uganko, kaj iščemo. Po telovadnici bodo skriti deli metulja, ki jih bodo otroci morali 

poiskati. Ko najdejo dele, jih bodo prinesli na sredino, kjer bodo ugotovili kaj nastane, ko dele sestavimo 

skupaj.  

Naloga vzgojiteljice: otroke bom motivirala in jim pomagala pri iskanju, da se bodo čim bolj potrudili 

in našli vse dele. Skrb za varnost. 

Glavni del 

Igra: Izdelaj svojega metulja  

Vsak otrok si izbere list v obliki kvadrata, tiste barve, ki si želi. Vsak bo izdelal svojega metulja po 

tehniki origami. V telovadnici bodo postavljene tri poti in po vsaki opravljeni poti izvedo nov korak za 

izdelavo svojega metulja.  

Naloga vzgojiteljice: sodelovanje pri premagovanju poti. Pomagala bom pri izdelavi metuljev, če 

kateremu otroku ne bo jasen naslednji korak. 

Zaključek 

Igra: Letenje metuljev 

Metulje bomo zalepili na lesene palčke in otroci bodo s svojim metuljem poleteli po telovadnici. 

3. METODA IGRE 

Tema: Nahranimo živali 

Pripomočki: listki, listje dreves, škarje, koruza, kocka z živalmi, obroči, podstavki, most, stožci, žoge, 

blazina, talne podloge, mehke žoge 

Uvod 

Igra: Ugibaj, kdo sem? 

Otroci bodo po telovadnici tekli in ob zvoku živali se gibajo, kot se giba ta žival, ki je na posnetku. Nato 

bom otroke povabila, da bomo oskrbniki za en dan in bomo hranili živali.    



 

32 
 

Naloga vzgojiteljice: otroke bom motivirala in sodelovala ter oponašala živali. Skrb za varnost. 

Glavni del 

Igra: Nahrani me 

Pri klopci bo kocka, na kateri so narisane različne živali (kokoš, konj in pes). Otrok vrže kocko in 

pogleda, katero žival dobi. Po telovadnici so razporejene in označene tri poti. Otrok pogleda, katera pot 

je za njegovo žival. Na začetku poti vzame hrano za to žival in jo odnese do konca, kjer mora zadeti 

posodo za hrano. Ko določeno žival nahrani, gre h kocki, kjer vrže novo žival, ki jo nahrani. Nalogo 

otežim tako, da zamenjam poti, ki so bile prej za določeno žival.  

Naloga vzgojiteljice: sodelovanje pri premagovanju poti. Otroke bom motivirala pri pravilnem 

premagovanju ovir in jim pomagala hraniti živali. 

Zaključek 

Igra: Pantomima  

Za umiritev se igramo igro pantomimo, kjer otrok kaže določeno žival po mojem predlogu. Nato še 

pospravljanje rekvizitov.  

 

4. METODA IGRE 

Tema: Liki 

Pripomočki: matematični liki iz papirja (krog, štirikotnik, trikotnik), matematični liki iz blaga, škatle, 

plakat, samolepilni ježki, obroči, stožci, blazine, tunel, keglji, plezalna stena 

Uvod 

Igra: Eksplozija, pazi!  

Znanstvenica pride v telovadnico in vneto razlaga o matematičnih problemih. Kar naenkrat v 

laboratoriju nastane eksplozija in vsi liki v škatlah se raztresejo po tleh. Znanstvenica jih vpraša, če bi 

bili njeni pomočniki. Otroci znanstvenici pomagajo razvrstiti like v določene škatle. 

Naloga vzgojiteljice: otroke bom motivirala in bila v vlogi znanstvenice. Skrb za varnost. 

Glavni del 

Igra: Nastanek robota 

Znanstvenica otrokom pove, da iz likov želi sestaviti robota. Pokaže jim plakat, kjer je prikazan robot. 

Prosi jih, da ji ga pomagajo sestaviti. Otrok opravi katerokoli pot do lika, ki ga vzame iz škatle. Ko otrok 

pride do plakata, ga znanstvenica vpraša, kateri lik je prinesel. Če ne pove, mu znanstvenica pomaga 
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ugotoviti, kateri lik je. Pot do likov je otežena z različnimi ovirami (obroči, stožci, blazine, tunel, keglji, 

plezalna stena). Otroci morajo pobrati vse like, ki so na koncu postaje, da na plakatu nastane cel robot.  

 

Zaključek 

Igra: Robot oživi 

Ob glasbi robot oživi. Vsak otrok je robot in počasi oživlja svoje dele telesa.  

 

5. METODA IGRE 

Tema: Poskočna barvita žogica 

Pripomočki: listki z barvami, škarje, lepilo, stiropor žogice, serveti različnih barv, obroči, podstavki, 

stožci, žoge, vrv, mehke žoge, plezalna stena 

Uvod 

Igra: Poskočna žoga 

V telovadnico prinesem žogo, katero bodo oponašali otroci. Ko žogica skoči, skočijo tudi otroci. Ko se 

zakotali, se zakotalijo tudi otroci.    

Naloga vzgojiteljice: otroke bom motivirala in izvajala naloge z žogico. Skrb za varnost. 

Glavni del 

Igra: Naredi svojo žogo 

Vsak otrok dobi svojo žogico iz stiropora, ki ga čaka na klopi. Na tleh bodo zloženi listki, na katerih je 

narisana določena barva. Zloženi bodo tako, da otrok ne vidi, katere barve je list. Izbere si enega in 

poišče določeno pot, ki ga vodi po nalogah. Na koncu naloge dobi kos servieta te barve, ki je bila na 

lističu. Pri svoji žogi ima vsak otrok kupček servietov, ki jih nabira skozi premagovanje nalog. Več 

kosov servietov ima, bolj bo bogata in barvita žogica.  

Naloga vzgojiteljice: sodelovanje pri premagovanju poti. Nabirala bom svoje serviete in otroke 

motivirala pri pravilnem premagovanju ovir. 

Zaključek 

Igra: Skači, skači žogica 

Otroci nalepijo vse svoje kose servietov na žogo ter se gibajo po telovadnici s svojo žogico. 

6. METODA IGRE 
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Tema: Moja cvetlica 

Pripomočki: listi različnih barv, škarje, lesene palice, lepilo, deli metulja, obroči, podstavki, stožci, 

žoge, lopar za žoge, blazina, talne podloge, mehke žoge 

Uvod 

Igra: Katere barve sem?  

Po telovadnici bodo razmetani listi različnih barv. Otroke bom prosila, če mi pomagajo pobrati vse listke 

in jih razvrstiti po barvah.   

Naloga vzgojiteljice: otroke bom motivirala in jim pomagala pri iskanju in razvrščanju lističev. Skrb za 

varnost. 

Glavni del 

Igra: Nabiramo cvetove 

Vsak otrok bo dobil zapestnico z vzorcem. Na zapestnici bodo različne barve, katere ime je tudi pot. 

Otrok bo prepoznal barvo in po poti premagal vse ovire ter prišel do konca. Tam ga bo čakal cvet tiste 

barve, ki jo rabi. Vse cvetke bo spravljal na svoje mesto in na koncu izdelal svojo cvetlico. Na rolico bo 

prilepil cvetke pravilnih barv in v pravilnem vrstnem redu. 

Naloga vzgojiteljice: sodelovanje pri premagovanju poti. Izdelala bom svojo cvetlico in otroke 

motivirala pri pravilnem premagovanju ovir. 

Zaključek 

Zahvala za pomoč in razstava rožic na klopi. Nato še pospravljanje rekvizitov.  
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PRIPRAVE ZA METODO POLIGONA 

Priprave so nastale v sodelovanju s študentko Fakultete za šport, saj je v vrtcu izvajala telovadbo 

vsak teden. Bila sem ji kot pomoč pri izvajanju njene načrtovane gibalne urice. Zaradi časovne 

obremenitve sem sama izvajala metodo igre, pri gibalnih uricah pa sem bila samo v pomoč pri 

izvajanju in ne načrtovanju. V tabeli so opisani ključni dejavniki, ki smo jih z otroci izvajali pri 

tedenski telovadbi. V nadaljevanju je zapisan še podrobnejši opis vsake izvedene ure.   

 

Poligon  1.  2.        3.          4.           5.           6. 

Tema Uvod-

hobotnice, 

zaključek- 

žabe in 

štorklje 

Uvod-

policisti in 

roparji, 

zaključek- 

žabe in 

štorklje 

Zajec Uvod- 

košarka 

lovcev in 

zajcev, 

osrednji 

del- tekma 

Uvod- 

palčki in 

čarovniki, 

osrednji 

del- 

atletska 

abeceda 

Uvod- avion, 

potres, 

poplava, 

osrednji del- 

premagovanje 

krokodilov 

Pripomočki stožci, žoge, 

klobučki, 

obroči 

stožci, 

žoge, 

klobučki, 

obroči 

žoge, 

palice, 

obroči, 

kolebnice, 

stožci 

žoge, 

klobučki, 

goli 

stožci, 

klobučki, 

žoga 

stožci, 

klobučki, 

talne oznake 

 

Naloga 

vzgojiteljice 

Pomoč pri 

izpeljavi 

poligona. 

Pomoč pri 

izpeljavi 

poligona. 

Pomoč pri 

postavitvi 

in izpeljavi 

poligona. 

Pomoč pri 

postavitvi 

in izpeljavi 

poligona. 

Pomoč pri 

izpeljavi 

abecede. 

Pomoč pri 

izpeljavi vaj. 

Vsebina Ogrevanje 

igra: 

Hobotnica 

gre na lov. 

Otroci tečejo 

z ene strani 

telovadnice 

na drugo, 

kdor je ujet 

pomaga 

Ogrevanje 

igra: 

Policisti in 

roparji. Z 

dotikom 

žoge 

policaja 

ulovita čim 

več 

roparjev. 

Ogrevanje 

igra: 

Košarka 

lovcev in 

zajcev. 

Lovci z 

poskušajo 

zadeti zajca 

z žogo. Ker 

je en zajec 

Ogrevanje 

igra: 

Košarka 

lovcev in 

zajcev. 

Lovci z 

poskušajo 

zadeti zajca 

z žogo. 

Nato sledi 

Ogrevanje 

igra: palčki 

in 

čarovniki. 

Čarovnik 

lovi palčke 

z žogo. Če 

je palček 

zadet, 

počepne in 

Ogrevanje 

igra: Letalo, 

potres, 

poplava. 

Otroci se 

gibljejo glede 

na izrečena 

navodila. 

Osrednji del 

je 
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hobotnici. 

Nato sledijo 

gimnastične 

vaje. Nato 

otroci 

izvajajo 

poligon, 

različne vaje. 

Na koncu se 

igrajo igro 

štorklje in 

žabe. 

Nato sledi 

štafeta, kjer 

so otroci 

razdeljeni v 

dve 

skupini. 

Otroci 

opravljajo 

vaje. Na 

koncu se 

igrajo igro 

štorklje in 

žabe. 

pobegnil, 

ga gredo 

otroci 

poiskat v 

gozd. Sledi 

poligon. 

Med 

nalogami 

otroci 

iščejo 

zajca. Za 

konec se 

igrajo igro 

korenček. 

poligon, 

vaje z žogo. 

Otroci si 

žogo 

podajajo. 

Za konec si 

podajamo 

žogo. 

Otrok, ki je 

ne ulovi, 

teče en 

krog. 

čaka, da je 

rešen. V 

osrednjem 

delu so 

otroci 

razdeljeni v 

dve skupini 

in izvajajo 

vaje 

atletske 

abecede. 

Za konec si 

podajamo 

žogo. 

Otrok, ki je 

ne ulovi, 

teče en 

krog. 

premagovanje 

ovir oz. 

krokodilčkov. 

Otroci z 

različnimi 

gibanji 

premagujejo 

ovire. Za 

konec se 

igrajo skok v 

daljino. 

Otroci 

preskakujejo 

krokodila v 

teku, vedno 

več kolebnic 

postavljamo, 

vedno dlje 

morajo 

skočiti.  

 

1. METODA POLIGON      

Pripomočki: stožci, žoge, klobučki, obroči 

Vloga vzgojiteljice: pomoč pri izpeljavi poligona 

Splošno ogrevanje: Igra- Hobotnica gre na lov  

En otrok je hobotnica in stoji na eni strani telovadnice, ostali otroci pa so ribice in stojijo na drugi strani. 

Ko hobotnica zakriči:»Hobotnica gre na lov«, ji ribice odgovorijo, »Ribice pa domov!«. Takrat stečejo 

ribice proti hobotnici na drugo stran telovadnice, hobotnica pa steče proti njim in jih poskuša uloviti. 

Kdor je ujet, ostane na tistem mestu, kjer je bil ujet in postane »lovka«. »Lovkina« naloga je, da z rokami 

poskuša ujeti ne ujete ribice, vendar se ne sme premikati po prostoru. Igra je končana, ko hobotnica 

ulovi vse ribice. 

Specialno ogrevanje: Gimnastične vaje 
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Postavimo se v krog. Nato vsak otrok pokaže eno vajo, s katero razgibamo določen del telesa. V primeru, 

da se otrok ne spomni nobene vaje, mu pomagajo ostali otroci. Otrok, ki kaže vajo, tudi na glas šteje do 

osem.  

Osrednji del: štafetne igre 

Otroke razdelim v dve približno enakovredni skupini. Nato jim razložim in pokažem potek štafete. 

Sledi izvedba štafete. 

Naloge:  

1. Tek okoli stožcev, počep v obroču 

2. Sonožni poskoki okoli stožcev, ko si v obroču, vržeš žogo v zrak in jo uloviš 

3. Premikanje okoli stožcev v položaju mizice s klobučki na trebuhu 

4. Vodenje žoge z nogo okoli stožcev 

5. Kotaljenje žoge okoli stožcev nazaj 

 

Zaključni del: štorklje in žabe 

Otroke razdelimo v dve enakovredni skupini. V eni skupini imajo otroci vsak svoj obroč, ki ga položijo 

na tla. Polovica »otrok žabic« stopi v obroče, druga polovica pa stoji zunaj obroča in poskuša prestreči 

žogo, ki si jo podajajo žabe med seboj. Tista štorklja, ki žogo prestreže, postane žaba. Žogo si otroci 

podajajo z obema rokama. 

2. METODA POLIGON 

Pripomočki: stožci, žoge, klobučki, obroči 

Vloga vzgojitelja/-ice: pomoč pri izpeljavi štafete 

Splošno ogrevanje: igra- policisti in roparji 

Dva otroka sta policista in v paru lovita roparje, tako da se z eno roko držita za isti obroč, vsak pa ima 

v prosti roki žogo, s katero se mora dotakniti roparja, če ga želi uloviti. Roparji bežijo v parih, tako da 

se držijo z eno roko za skupni obroč. Če policista ujameta roparski par, roparja z obročem naredita tunel, 

skozi katerega mora iti drug roparski par. Na tak način sta ujeta roparja rešena in lahko spet bežita pred 

policistoma. 

Osrednji del: štafetne igre 

Otroke razdelim v dve približno enakovredni skupini. Nato ponovimo potek in pravila štafetnih iger. 

Sledi izvedba štafete. 
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Naloge:  

1. Tek okoli stožcev, drža žoge na hrbtu (z obema rokama). Ko prideš do zadnjega stožca, stopiš 

v obroč in si vržeš žogo v zrak in enkrat ploskneš preden jo ujameš. Nazaj tečeš z žogo pred 

telesom. 

2. Tapkanje žoge okoli stožcev z eno roko. 

3. Vodenje žoge z nogo okoli stožcev in ciljanje na gol. 

4. Kotaljenje žoge z glavo okoli stožcev. 

 

Zaključni del: štorklje in žabe 

Otroke razdelimo v dve enakovredni skupini. V eni skupini imajo otroci vsak svoj obroč, ki ga položijo 

na tla. Polovica »otrok žabic« stopi v obroče, druga polovica pa stoji zunaj obroča in poskuša prestreči 

žogo, ki si jo podajajo žabe med seboj. Tista štorklja, ki žogo prestreže, postane žaba. Žogo si otroci 

podajajo z obema rokama. 

3. METODA POLIGON 

Pripomočki: žoge, palice, obroči, kolebnice, stožci 

Vloga vzgojitelja/-ice: pomoč pri izpeljavi splošnega ogrevanja; pomoč pri postavitvi poligona 

Splošno ogrevanje: Košarka lovcev in zajcev 

Dva lovca z žogo lovita zajce, tako da jih zbijata z žogo – pri tem lahko lovec naredi največ tri korake, 

nato pa mora žogo vreči proti enemu izmed zajcev ali pa jo podati drugemu lovcu. Zajec, ki je zadet, se 

pridruži lovcem.  

*Za lažje ločevanje med zajci in lovci uporabim klobučke, ki jih zajci držijo v rokah. Ko zajec postane 

lovec, klobuček odloži na klop.  

Osrednji del: poligon z žogo 

Navežem se na igro iz splošnega ogrevanja. Povem, da je lovcu en zajec pobegnil, zato se je lovec 

odločil, da ga gre poiskat v zajčji gozd…  

Otroci iščejo zajca v luknji, kamor zbeži. 

Zajec skače od enega kamna do drugega, kjer sedijo njegovi prijatelji. 

Zaključni del: korenčki 

Vsi otroci, razen enega, se uležejo na trebuh, tako da se primejo za roke in na tak način sklenejo krog. 

Ležeči otroci so korenčki. Otrok, ki ne leži, je zajček. Naloga zajčka je, da prime korenček za noge in 
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ga povleče ven (iz kroga). Ko zajček iztrga korenček, mu ta pomaga izvleči ven ostale korenčke, ki se 

v sklenjenem krogu močno držijo za roke. 

4. METODA POLIGON 

Pripomočki: žoge, klobučki, goli 

Vloga vzgojitelja/-ice: pomoč pri izpeljavi splošnega ogrevanja 

Splošno ogrevanje: Košarka lovcev in zajcev 

Dva lovca z žogo lovita zajce, tako da jih zbijata z žogo – pri tem lahko lovec naredi največ tri korake, 

nato pa mora žogo vreči proti enemu izmed zajcev ali pa jo podati drugemu lovcu. Zajec, ki je zadet, se 

pridruži lovcem.  

*Za lažje ločevanje med zajci in lovci uporabim klobučke, ki jih zajci držijo v rokah. Ko zajec postane 

lovec, klobuček odloži na klop.  

Osrednji del:  

1. Postavim dva gola in naredim dve približno enakovredni ekipi. Vsaka ekipa »trenira« za tekmo, 

tako da je en otrok vratar, ostali člani ekipe pa si podajajo žogo, tako da si pred ciljanjem na gol 

naredijo med saboj štiri podaje. Podaje na glas štejejo. Ko preštejejo do štiri, streljajo na gol. 

Pri podajanju žoge je pomembno, da žogo najprej ustavijo in jo šele nato podajo naprej.  

2. Sledi nogometna igra. Ekipi igrata druga proti drugi.  

*Otroke pred igro opozorim na pomembnost podajanja žoge med člani ekipe. 

Zaključni del: podajanje z žogo 

Otroci naredijo krog, jaz pa se z žogo v roki postavim na sredino kroga. Žogo podajam otrokom v 

naključnem vrstnem redu. V primeru, da otrok žoge ne ulovi, mora teči en krog, nato pa se postavi nazaj 

na svoje mestu. V primeru, da otrok dvakrat ne ulovi žoge, se usede na tla.  

5. METODA POLIGON 

Pripomočki: stožci, klobučki, žoga 

Vloga vzgojitelja/-ice: pomoč pri izpeljavi atletske abecede 

Splošno ogrevanje: Palčki in čarovnik 

Čarovnik s čarobno žogo lovi palčke, ki bežijo s klobučki na glavi. Če čarovnik ujame palčka, ga začara, 

zato se palček pomanjša (počepne). Palček je rešen tako, da nekdo z njim zamenja klobuček. Takrat 

palček nazaj zraste in spet lahko beži pred čarovnikom. 

Osrednji del: atletska abeceda 
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Otroke zaradi lažjega dela razdelim v dve skupini in s stožci postavim dve »progi«. Naloga otrok je, da 

se po progi gibljejo na tak način, kot ga demonstriram na začetku. Skupini ne tekmujeta med sabo. 

Načini gibanj: 

- Tek in brcanje s petami v zadnjico 

- Striženje z nogami 

- Žabji poskoki 

- Sonožni skoki, pri čemer je telo iztegnjeno (»vojaki«) 

- Premikanje od točke a do točke b s čim manj sonožnih poskokov 

- Skoki po eni nogi 

Zaključni del: podajanje z žogo 

Otroci naredijo krog, jaz pa se z žogo v roki postavim na sredino kroga. Žogo podajam otrokom v 

naključnem vrstnem redu. V primeru, da otrok žoge ne ulovi, mora teči en krog, nato pa se postavi nazaj 

na svoje mestu. V primeru, da otrok dvakrat ne ulovi žoge, se usede na tla.  

 

6. METODA POLIGON 

Pripomočki: stožci, klobučki, talne oznake 

Vloga vzgojitelja/-ice: nadzorovanje in popravljanje napačnih gibanj 

Splošno ogrevanje: letalo, potres, poplava 

*vmes se otroci po mojih navodilih gibljejo na različne načine. 

-tek/ tek po prstih/ sonožni poskoki/ striženje z nogami/ hopsanje/ skakanje po eni nogi 

Osrednji del: tek čez ovire in različni skoki 

Otroke zaradi lažjega dela razdelim v dve skupini in s stožci naredim dve »progi«, na katerih postavim 

tri 10 cm visoke ovire »krokodile«, ki so med sabo oddaljeni približno 1m. Naloga otrok je, da se po 

progi gibljejo na tak način, kot ga demonstriram na začetku. Pomembno pri tem je, da ne hitijo in da se 

ne dotaknejo ovir oz. krokodilov. 

Načini gibanj čez krokodile: 

1. hoja čez ovire oz. krokodile 

2. hoja nazaj 

3. tek 

4. tek po prstih 
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5. sonožni poskoki 

6. skok čim višje čez krokodila 

7. tek bočno 

a) bočni sonožni preskok krokodila 

b) bočni preskok krokodila najprej z eno in nato še z drugo nogo 

c) preskok krokodila v škarici 

Zaključni del: skok v daljino 

Otroci se postavijo v kolono. Približno pet metrov od kolone postavim blazino, na katero položim 

kolebnico, ki predstavlja krokodila. Naloga otrok je, da tečejo h krokodilu in ga v teku preskočijo. Ko 

vsi preskočijo prvega krokodila, dodam novega, tako da morajo preskočiti dva krokodila naenkrat. 

Postopoma dodajam vedno več krokodilov. Koliko krokodilov bodo otroci lahko še preskočili? 

 

 


