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POVZETEK 
 

Namen diplomske naloge je bil analizirati, kako pogosto se v različnih regijah po 

Sloveniji izvaja kros za otroke, poleg tega pa nas je zanimalo tudi, kako dobro strokovni 

delavci vrtca poznajo gibalni razvoj otroka, predvsem v okviru razvoja vzdržljivosti 

predšolskega otroka. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga 

izdelali izključno za omenjeno raziskavo. Z anketnim vprašalnikom smo tako pridobili 

podatke, s pomočjo katerih smo ugotovili, kako pogosto izvajajo krose za otroke v 

različnih regijah po Sloveniji, hkrati pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovili 

tudi, kakšno je teoretično znanje strokovnih delavcev vrtca na področju gibalnega 

razvoja predšolskega otroka.  

 

Anketni vprašalnik je bil namenjen ravnateljicam vrtca, pedagoškim vodjem in 

vzgojiteljicam vrtca. Sestavljen je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem so bila 

vprašanja vezana na poznavanje gibalnega razvoja predšolskega otroka in namenjena 

vsem anketirancem. Drugi del anketnega vprašalnika pa je vseboval vprašanja, ki so 

bila vezana na praktično izvedbo krosa za predšolske otroke in na način priprave otrok 

na vzdržljivostno preizkušnjo, kot je tek. Drugi del anketnega vprašalnika so reševale le 
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strokovne delavke vrtcev, ki so v svojem delovnem obdobju že izvajale oziroma 

pripravljale otroke na tek kot vzdržljivostno preizkušnjo.  

 

V raziskavo smo zajeli 104 strokovne delavce vrtcev, in sicer iz goriške, notranjske, 

štajerske in ljubljanske regije z okolico. Podatke smo obdelali s statističnim paketom 

SPSS (statistical Package for the social Sciences). Za izračun frekvence posameznih 

odgovorov smo uporabili podprogram FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa 

podprogram DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih 

odgovorov smo uporabili podprogram CROSSTABS.  Na številčnih spremenljivkah in 

tudi na ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili CORRELATION 

(Pearsonov koeficient korelacije in ugotavljali povezave med spremenljivkami). 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p   0,05). 

 

Ugotovili smo, da se pogostost izvajanja krosov za predšolske otroke od regije do regije 

razlikuje.  To smo ugotovili s pomočjo križanja vprašanj o pogostosti organizacije krosa 

in regije, v kateri se vrtec nahaja. V raziskovanih vrtcih na Goriškem in Notranjskem 

krosov za predšolske otroke sploh ne izvajajo. Pri raziskovanih vrtcih na Štajerskem so 

rezultati pokazali, da nekaj več kot polovica (50 %) anketirancev pravi, da krose v 

okviru vrtca organizirajo, medtem ko v raziskovanih ljubljanskih vrtcih vsi organizirajo 

kros za otroke.  

 

Izpostaviti velja tudi dejstvo, da smo s pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli, potrdili 

hipotezo, da je nivo teoretičnega znanja strokovnih delavcev na področju gibalnega 

razvoja predšolskih otrok nizek. Izmed 65 anketirancev, ki menijo, da pojem aerobni 

prag poznajo, je le 36,9 %, tj. 24 anketirancev, pojem aerobni prag opisalo popolnoma 

pravilno. Kar 63,1 %, tj. 41 anketirancev, pa je pojem aerobni prag opisalo delno 

pravilno. Teoretično znanje smo ugotavljali tudi s pomočjo uvedbe kompozitne 

spremenljivke, kjer smo upoštevali vse tiste spremenljivke, s pomočjo katerih smo 

ugotavljali teoretično znanje. Tudi natančnejša analiza je pokazala nizko teoretično 

znanje pedagoških delavcev v vrtcu o vzdržljivosti.  

 

Hipoteze 3 nismo mogli v celoti potrditi.  Rezultati raziskave so namreč pokazali, da ni 

nujno, da tisti, ki bolje obvladajo teorijo, večkrat na teden izvajajo oz. organizirajo 

vzdržljivostne gibalne dejavnosti za predšolske otroke. Kljub temu pa se kaže manjša 
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tendenca k temu, da tisti, ki imajo boljše teoretično znanje, otroke pogosteje in 

ustrezneje vključujejo v vzdržljivostne gibalne dejavnosti, kot tisti, ki imajo slabše 

teoretično znanje.  
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SUMMARY 

The purpose of this thesis was to analize the frequency of organizing crosscountry 

running for children in different regions of Slovenia. We were also interested in how 

well informed are kindergarten employees (pedagogical workers) about motoric 

developement of a child, especially about developement of preschool children 

performance. Analysis data was collected with help of survey questionnaire. With 

collected data we were able to see how often do kindergartens in Slovenia prepare 

crosscountry running for children, while also checking the theoretical knowledge of  

pedagogical workers in kindergartens in the field of motoric developement of preschool 

children. 

 

The questionnaire was given to kindergarten principals, pedagogical workers and 

kindergarten teachers. Survey consisted of two parts. The first part focused on the 

questions about motoric developement of  preschool child and were intended for all 

respondents, while the second part concerned with the questions about practical 

organization of  crosscountry running and preparation of children for endurance tests. 
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Only the pedagogical workers, who had already organized crosscountry runnings and 

prepared children for them as endurance trial, answerd the second part of questionnaire. 

 

There were 104 pedagogical workers participating in the survey from goriška, 

notranjska, štajerska and Ljubljana region with surroundings. Collected data was 

processed using SPSS (Statistical Package for the social Sciences). For calculating 

frequencies of particular questions we used application FREQUENCIES, for calculating 

descriptive statistics we used application DESCRIPTIVES. We used CROSSTABS for 

finding connections between ordinal and nominal questions. For numeric variables and 

for other suitably transformed variables we used CORRELATION (Pearsons corelation 

coefficient and finding connections between variables). We checked statistical feature 

on the level of five percent risk (p   0,05). 

 

Based on the cross-referencing the question of how often the crosscountry runnings are 

being held, with the fact in which region kindergarten is in, we discoverd, that the 

frequency of organizing crosscountry runnings for preschool children differ from region 

to region. None of the surveyed kindergartens in goriška and notranjska region  is 

organizing any crosscountry runnings. In surveyed kindergartens in štajerska the results 

showed, that more the half of them organize crosscounrty runnings, while in Ljubljana 

every surveyed kindergarten organizes them. 

 

It is worth mentioning the fact, that with the help of this research we were able to 

confirm the hypothesis of how crittically low the level of pedagogical workers 

theoretical knowledge in the field of motoric developement of preschool children is. Of 

65 interviewees, who claim to know what the concept of anaerobic treshold is, only 

36,9% that is 24 interviewees described it completely correct. 63,1% this is 41 

interviewees, described it partially correct. We tested theoretical knowledge also with 

introduction of new composite variable, where we took into account all the variables 

with the help of which we were testing the theoretical knowledge. Also this thoroughly 

made analyses showed how low the level of pedagogical workers theoretical knowledge 

about child performance is. 

 

We could not confirm hypothesis 3 altogether. Results of the research showed, that it is 

not necessary for those who know the theory to organize endurance and motoric 
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activities for preschool children more often as those who are less familiar with it. 

Although there is a slight tendency towards the fact, that those who have better 

theoretical knowledge more often and appropriately include children in endurance and 

motoric activities as those who have weaker theoretical knowledge. 
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1 UVOD 

 

V prvih letih življenja se za otroka začne obdobje aktivnega vključevanja v različna 

gibanja ter izkoriščanja in eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa. Otroci sami ali v 

stiku z okoljem odkrivajo in razvijajo številne gibalne spretnosti in sposobnosti, ki so 

potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja. Tek je poleg hoje najnaravnejši človekov 

izraz (Pišot in Jelčovan, 2006). Zgodnje predšolsko obdobje je zaznamovano predvsem 

z naravnimi oblikami gibanja, predvsem s tekom in hojo (Škof idr., 2007). Otrokom 

gibanje, predvsem sproščen tek v igri, omogoča svobodo in zadovoljstvo.  

 

Če bo otrok v predšolskem obdobju deležen dovolj obsežnih in dovolj kakovostnih 

gibalnih vzpodbud in če bo v tem obdobju osvojil osnovne, naravne oblike gibanja, bo 

čas poznega otroštva, čas priložnosti za razvoj novih kompleksnih gibanj (Škof idr., 

2007). Strokovni delavci smo torej dolžni otroku ponuditi in omogočiti kakovostne 

oblike gibanja, ki jim bodo ponudile občutek svobode in pozitivne izkušnje. Pomembno 

je tudi, da bodo oblike in načini ponujenih gibalnih izkušenj pozitivno vplivale na 

otrokov gibalni razvoj. 

 

V današnjem času je aktiven življenjski slog prevzel večino populacije. Od starejših do 

tistih srednjih let, na svoj način pa se je dotaknil tudi že najmlajših, tistih v predšolskem 

obdobju. V javnosti, oglaševanju lahko zasledimo veliko ponudb tekov na dolge proge, 

kot so razne vrste maratoni za odrasle, v tem pa se imajo možnost preizkusiti tudi tisti 

najmlajši. Zanje so organizirani razni krosi in tudi tako imenovani »maratončki«. Kot za 

vsako aktivno udeležbo na športnih tekmovanjih je tudi za udeležbo na zgoraj 

omenjenih prireditvah potrebna aktivna športna predpriprava, ki nam omogoči 

doseganje želenega rezultata oziroma nam omogoči, da premagamo zastavljen telesni 

napor. Zelo pomembna je torej prav priprava. 

 

Energija v mišicah se sprošča pri aerobni in anaerobni presnovi. Med seboj se 

razlikujeta po tem, da prva potrebuje kisik, druga pa sprošča energijo brez porabe kisika 

(Kosec in Mramor, 1991). Otroci imajo presnovo urejeno na tak način, da energijske 

potrebe za svoje dejavnosti v veliki meri pokrivajo z aerobnimi presnovnimi procesi. 

Imajo namreč visok aerobni prag. To pomeni, da je tudi pri zelo intenzivnih dejavnostih 
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otroka nivo oksidativne presnove visok. Ker imajo hiter razvoj aerobne funkcije in zelo 

učinkovito obnovo ATP-ja in CrP-ja, se manj utrujajo in lahko visoko intenzivno 

dejavnost izvajajo že z zelo kratkimi odmori. Prav zato jim je prekinjajoča oblika vadbe, 

tj. vadba v obliki iger  lovljenja, skrivanja, pisana na kožo (Baquet idr., 2004, po Škof, 

2007).   

 

Strokovnjaki ugotavljajo, da se vzdržljivostne aktivnosti za predšolske otroke v praksi 

prepogosto izvajajo kot neprekinjena dejavnost nižje zahtevnosti in ne v obliki iger s 

prekinjajočo obliko vadbe, ki je edini primeren način oz. metoda dela v tem obdobju 

razvoja. Otrok z neprekinjeno vadbo ne obremenimo ustrezno njihovim razvojnim 

značilnostim. Kljub temu da otroci različne obremenitve, tudi relativno intenzivne, 

drugače rešujejo kot odrasli, to je na aerobni ravni, zanje dolgotrajne aerobne 

obremenitve niso primerne. Te slabo vplivajo na otrokov razvojno-biološki in gibalni 

razvoj (Škof idr., 2007). 

 

Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti, kako pogosto vrtci v različnih regijah po 

Sloveniji organizirajo krose za otroke, poleg tega nas je zanimal tudi nivo teoretičnega 

znanja strokovnih delavcev na gibalnem področju in ustreznost priprave predšolskih 

otrok na kros. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 VZDRŽLJIVOSTNI TEK 

 

Zanimanje za vzdržljivostni tek kot prostočasno športno dejavnost je v zadnjih 

desetletjih vedno bolj v porastu. Vedno več ljudem, predvsem odraslim, tek na daljše 

razdalje v naravi predstavlja sprostitev, veliko ljudi pa želi na tak način pridobiti 

vzdržljivost, tj. funkcionalno sposobnost človekovega organizma, ki nam daje tako 

imenovano odpornost proti utrujenosti (Pustovrh, 2004). 

 

Vzdržljivost ni pomembna le v športu, ampak je ena izmed tisti gibalnih sposobnosti 

človekovega organizma, ki je v največji meri povezana z njegovim zdravjem, telesno 

vitalnostjo in kakovostjo posameznikovega življenja. Tako posameznik, ki ima dobro 

vzdržljivost, lažje prenaša vsakdanje napore, stike z ljudmi in boljše tolerira strese 

okolja. Boljša vzdržljivost, kot funkcionalna sposobnost telesa, nam omogoča, da se pri 

telesni in mentalni dejavnosti ne utrudimo hitro, za obnovo energije po naporu pa telo 

oziroma posameznik potrebuje manj časa (Škof idr., 2007). 

 

Tek je z vidika motorične zahtevnosti opredeljen kot periodična in enostavna disciplina. 

Je eno izmed elementarnih, osnovnih gibanj, katerega se naučimo oziroma osvojimo že 

v zgodnjem otroštvu. Kot menita Videmšek in Visinski (2001), je tek v prvih letih 

otroštva podoben hitri hoji, po četrtem letu starosti, ko hoja postane že enakomernejša, 

pa postane tudi tek bolj dinamičen in je že podoben teku odraslih. Zato tek opredeljujeta 

kot enostavno športno disciplino, saj smo je vešči že od svojega zgodnjega otroštva. 

 

Vzdržljivostni tek je daljša športna aktivnost, ki se navadno oziroma priporočeno izvaja 

v naravi. Uvrščamo ga med dinamične, splošne, dolgotrajne in predvsem aerobne 

telesne obremenitve.  Dolgotrajna vadba pri nizki intenzivnosti ustvari prek mišičnih in 

srčnih adaptacij boljše možnosti delovanja motoričnih enot s počasnimi mišičnimi 

vlakni. Te lahko pri isti intenzivnosti vadbe delujejo z manjšo utrujenostjo – z manjšim 

odstotkom napora kot na začetku vadbenega procesa. Z dolgotrajnimi obremenitvami, 

tj. vzdržljivostnim tekom, lahko izboljšujemo svojo aerobno moč. To pomeni večjo 

gospodarnost teka, saj je za opravljanje neke aktivnosti potrebna manjša mišična 
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aktivacija in s tem manjša poraba kisika. Po več mesečnem ponavljalnem izvajanju 

vzdržljivostnega teka občutimo večjo lahkotnost in večjo moč v gibanju (Škof, 2004). 

2.2 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS 

za splošno izobraževanje. Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, 

ravnateljem in svetovalnim delavcem, je dokument, ki ob uporabi strokovne literature in 

priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko 

vzgojo v vrtcu. Ta se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja. Hkrati 

upošteva odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v 

širše okolje (Kurikulum, 1999).  

 

V njem so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, poleg tega pa tudi temeljna 

spoznanja o razvoju in učenju otroka v predšolskem obdobju. Zaradi večje preglednosti 

in strokovne jasnosti so poleg globalnih ciljev v Kurikulumu za vrtce izpeljani še cilji 

po posameznih področjih (narava, družba, gibanje, jezik, umetnost, matematika) in 

predlagani primeri vsebin ter dejavnosti, s katerimi lahko realiziramo zastavljene cilje 

(Zajec idr., 2010).  

 

Kurikulum daje velik poudarek povezovanju različnih področij dejavnosti v vrtcu 

(gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika). Zagotavljati je treba aktivnosti 

z vseh področij in tako spodbujati vse vidike otrokovega razvoja. Zelo pomembno je 

tudi spoštovanje individualnosti, drugačnosti, zasebnosti in strpnosti (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

V Kurikulumu za vrtce 1999 je v veliki meri poudarjena tudi aktivna vloga otroka. 

Vloga odraslega pa je opisana, da otrokom omogoča oziroma zagotovi spodbudno 

okolje, ki otroka spodbuja k iskanju lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov in ne 

samo neposredno vodi, demonstrira in odpravlja napake (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar pomeni, da glede na okoliščine, 

socialni kontekst, aktualnost, izbiro metod in načinov po svoji strokovni usposobljenosti 

določa, kako, kdaj in na kakšen način bo dosegel zastavljene cilje. Na realizacijo 
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zastavljenih ciljev ne nazadnje v veliki meri vplivajo tudi materialni, vsebinski, 

kadrovski in organizacijski pogoji, ki jih vrtec kot izobraževalna ustanova strokovnemu 

delavcu omogoča. Prav zato se načini realizacije enako oziroma podobno zastavljenih 

ciljev od vzgojiteljice do vzgojiteljice razlikujejo. 

2.2.1 Cilji Kurikuluma za vrtce 

 

Cilji Kurikuluma za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10): 

 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 

vzgoje v vrtcih,  

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino,  

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 

vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 

delavcev, 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 

dela v vrtcu, 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 

  



Velikonja, N. (2012). Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

  
6 

 
  

2.2.2 Gibanje v Kurikulumu za vrtce 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) sta potrebi po gibanju in igri opredeljeni kot otrokovi 

primarni potrebi. Otrok preko gibanja zaznava okolico, prostor in čas, ne nazadnje pa 

zaznava tudi samega sebe. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne 

gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Kurikulum za vrtce (1999) 

navaja, naj vrtec kot ustanova otrokom vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da z 

različnimi gibalnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo, razvijajo gibalne 

sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme. Z gibanjem si otroci 

razvijajo intelektualne sposobnosti, poleg tega pa lahko gibanje pozitivno pripomore 

tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju.  

 

Kot navajata Videmšek in Visinski (2001), je otrokov organizem najbolj dovzeten za 

vplive okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa vpliva na razvoj njegove osebnosti. 

Dejavnosti na področju gibanja, znotraj katerega v vrtcu izvajamo dejavnosti, 

prilagojene različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, optimalno 

pripomorejo k otrokovemu razvoju in zdravju. Pravilno organizirane in strokovno 

usmerjene gibalne dejavnosti v vrtcu omogočajo uresničevanje ravnotežja med raznimi 

vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.  

 

Globalni cilji za področje dejavnosti »gibanje«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce 

(1999), izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih 

(1996): 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 

Cilji za področje dejavnosti gibanje, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), so 

razdeljeni v tri sklope (Videmšek, Visinski, 2001): 
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 Z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja celega 

telesa, rok in nog), ravnotežja, 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 

 razvijanje prstnih spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti. 

 

 Z vidika usvajanja različnih znanj: 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plezanje, plazenje itn.), 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 

načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov  med 

deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 

 spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 

 usvajanje osnovnih načinov gibanje z žogo, 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,  

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja, 

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd., 

 spoznavanje zimskih dejavnosti, 

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger. 

 

 Čustveno-socialni cilji: 

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

»športnega obnašanja«, 

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovega poimenovanja 

in uporabe, 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

 spoznavanje oblačil in obutev, primernih za gibalne dejavnosti, 

 spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga 

kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti, 

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 
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 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.  

 

2.2.3 Vloga odraslih 

 

Vzgojiteljice in športni pedagogi naj bi otroku nudili razmere, v kakršnih bo lahko 

uresničeval svoje temeljne pravice, ki izhajajo iz njegovih potreb (Videmšek in 

Visinski, 2001). Vsi, ki kakorkoli delamo s predšolskimi otroki, se moramo zavedati, da 

sta potreba po igri in gibanju otrokovi osnovni potrebi. Z organizacijo prijetnega in 

zaupnega vzdušja lahko vzgojitelj odločilno prispeva k otrokovi motivaciji za 

vključevanje in uživanje v spontanih in vodenih gibalnih dejavnostih. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) je zapisano, naj bi odrasli otrokom organizirali gibalne dejavnosti, znotraj 

katerih imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja novih, izvirnih rešitev 

nalog, napake in neuspele poskuse pa naj bi pojmovali kot nekaj naravnega, veselega in 

tudi igrivega dela učenja. Če pri dejavnostih nadzorna vloga odraslega ni nujno 

potrebna, bi bilo dobro, da se odrasli z otrokom igra. Vzgojitelj in pomočnik lahko na 

tak način otroke oziroma posameznika opazujeta, spodbujata, spremljata posameznikov 

gibalni razvoj, ga dodatno usmerjata, z njim oziroma z njimi sodelujeta.  

 

Dejavnosti naj bi strokovni delavci načrtovali na osnovi temeljitega poznavanja in 

razumevanja otrokovega razvoja in potreb. Otroci so namreč uspešni le, kadar se 

upoštevajo značilnosti posameznika, saj je uspeh relativen glede na individualne 

interese in sposobnosti otroka.   

 

Kurikulum za vrtce (1999) poleg tega navaja, da moramo biti odrasli pozorni, na kakšen 

način otrokom sporočamo svoja spoznanja in pričakovanja, otrokova prizadevanja, 

poizkuse in rešitve pa moramo jemati resno in objektivno. Pomembno je, da otrokova 

prizadevanja in individualni napredek pohvalimo. Pozitivna spodbuda je ne nazadnje 

ena izmed osnovnih motivacijskih sredstev pri delu z najmlajšimi. Otroku moramo 

pokazati svoje zadovoljstvo ob uspešni oziroma nenavadni rešitvi problema. Vsak 

posameznik uspeh oziroma neuspeh doživlja na čisto drugačen način. Glede na to je 

pomembno, da se odrasli z otroki pogovarjamo o tem, kakšne občutke posameznik 

doživlja ob uspehu oziroma neuspehu. Predstavimo jim, kaj je pri tekmovanju 

pomembno in kakšno je »športno« obnašanje.  
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Dejavnosti s področja gibanja naj bi strokovni delavci v vrtcu povezovali še z drugimi 

področji, ki jih navaja Kurikulum za vrtce (1999). Pomembno je, da odrasli otrokom 

omogočimo vsakodnevno možnost za različne gibalne dejavnosti, ki bodo raznovrstne 

glede na vsebino, obliko, trajanje, čas, priložnost in prostor, v katerem bodo gibalne 

dejavnosti potekale. Tako lahko v gibalne dejavnosti vključujemo tudi starše in družino 

otroka, ki ne nazadnje v veliki meri pripomore k gibalnemu razvoju in razvoju otroka 

nasploh.  

 

Ne nazadnje Kurikulum za vrtce (1999) navaja še pomembno nalogo odraslih, ki 

kakorkoli delamo z otroki. Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah smo namreč 

odgovorni za varnost otrok. Dolžni smo otroke navajati na varnost pri izvajanju 

dejavnosti, uporabi igral in rekvizitov ter jih ozaveščati o pomenu in sprejemanju 

osebne odgovornosti zanjo.  
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2.3 VZDRŽLJIVOST KOT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST 

 

Vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost ima posebno vlogo in prispeva h gibalni 

učinkovitosti vsakega posameznika. Je ena od tistih gibalnih sposobnosti človeka, ki je 

v največji meri povezana z njegovim zdravjem, telesno vitalnostjo in kakovostjo 

njegovega življenja.  

 

Pri opravljanju določenega intenzivnega dela človek po določenem času začne čutiti, 

kako mu delo, ki ga izvaja, postaja vse težje. Če se delo kljub temu nadaljuje, se bo 

intenzivnost opravljanja omenjenega dela znižala. Pojavi se utrujenost, ki jo Škof 

(2007) opredeljuje kot stanje začasne zmanjšanosti delovne sposobnosti, ki nastopi 

zaradi določene obremenitve. Pri vsakemu posamezniku ta nastopi v različnem času in v 

različni intenzivnosti. Ljudje se razlikujemo po tem, kako odporni smo na utrujenost. 

Vzdržljivost je po mnenju Škofa (2007) sposobnost človeka, da lahko opravlja določeno 

dejavnost dlje časa, ne da bi zaradi utrujenosti moral to dejavnost prekinjati ali bistveno 

znižati njeno intenzivnost. Drugače povedano, Škof (2007) vzdržljivost pojmuje kot 

odpornost proti utrujenosti. V športu to pomeni, da je organizem odporen proti 

utrujenosti, ki jo povzroča daljša športna aktivnost.  

 

Dobra vzdržljivost organizmu posameznika omogoča, da mu daljše izvajanje določene 

aktivnosti ne povzroči večjega zmanjšanja učinkovitosti. Poleg tega pa mu vzdržljivost 

omogoči, da kljub mišični utrujenosti lahko nadaljuje z aktivnostjo. 

 

Videmšek in Pišot (2007) vzdržljivost opredeljujeta kot intenzivnost v izvajanju 

določene gibalne naloge (premagovanje določenega napora v moči, hitrosti, gibljivosti), 

ki je v soodvisnosti delovanja dihalnega in srčno žilnega sistema. Z drugimi besedami 

Rajtmajer (1991) pojasnjuje, da je vzdržljivost posameznika v veliki meri povezana z 

dobrim funkcioniranjem kardiovaskularnega in respiratornega sistema in tudi predpogoj 

za zdravje posameznika. 

 

Pojmovanje vzdržljivosti kot funkcionalne sposobnosti se od avtorja do avtorja 

razlikuje. Vsi pa na nek način vzdržljivost pojmujejo kot odpornost proti utrujenosti.  
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V različnih športnih aktivnostih je vzrok utrujenosti  različen. Utrujenost maratonca se 

zelo razlikuje od utrujenosti kolesarja ali boksarja. Poznamo torej več vrst utrujenosti. 

Ta je odvisna od količine mišične mase, ki je oziroma je bila vključena v gibanje. Glede 

na to Pustovrh (2004) govori o celoviti utrujenosti in regionalni utrujenosti. Celovita 

utrujenost se po njegovem mnenju pojavi, ko sta v športno aktivnost vključeni več kot 

dve tretjini mišične mase. Do regionalne utrujenosti pa po njegovem mnenju pride ob 

aktiviranju tretjine do dveh tretjin mišične mase. Lokalno utrujenost po navadi povzroča 

gibanje, v katerega je bila vključena manj kot tretjina mišične mase.  

 

Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa. Vzdržljivost, 

funkcionalna sposobnost telesa, pa precej zmanjša stanje utrujenosti posameznika. 

Glede na to, da poznamo več vrst utrujenosti in da je vsaka opredeljena na drugačen 

način, ločimo tudi več vrst vzdržljivosti. 

 

2.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na vzdržljivost posameznika 

 

Vzdržljivost, kot funkcionalna sposobnost, je odvisna od številnih bioloških in 

psiholoških dejavnikov posameznika. Sem Škof (2007) uvršča: 

 funkcionalne sposobnosti organizma (učinkovitost presnovnih procesov, v 

katerih nastaja energija za gibanje, in hitrost odpravljanja stranskih produktov 

presnovnih procesov), 

 učinkovitost tehnike gibanja, 

 morfološke dejavnike posameznika, 

 psihološke dejavnike in 

 dejavnike okolja. 

 

Omenjeni dejavniki se prepletajo in vplivajo na razvoj ter nivo vzdržljivosti 

posameznika. 

 

Funkcionalne sposobnosti organizma zajemajo dvoje: 

 učinkovitost presnovnih procesov, v katerih nastaja energija za gibanje in 

 hitrost odpravljanja stranskih produktov presnovnih procesov. 
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Organizem za svoje ohranjanje in delovanje neprestano potrebuje energijo. V veliki 

meri jo človek pridobiva z uživanjem hrane. Hrana vsebuje energijsko bogate snovi, ki 

jih telo sprejema in porablja za pridobivanje omenjene energije. Enostavnejše, 

energijsko bogatih snovi telesu ni treba razgrajati, saj jih lahko iz okolja prevzamejo 

celice same, večje molekule pa mora telo, preden vstopijo v celico, razgraditi na manjše 

elemente. Med enostavnejše energijsko bogate snovi uvrščamo enostavne sladkorje: 

npr. glukozo, maščobne kisline in aminokisline, med večje energijsko bogate snovi pa 

uvrščamo sestavljene sladkorje, beljakovine in maščobe. 

 

Toda energija hranilnih snovi se ne prenaša neposredno v celico za biološko delo, 

temveč se mora v presnovnih procesih preoblikovati v ATP, tj. adenozin trifosfat, ki je 

univerzalno energijsko gorivo v organizmu. Zaloga ATP-ja v celici je zelo majhna. Prav 

zato mora celica zalogo nenehno obnavljati v istem tempu, kot se porablja. Zato je 

vzdržljivost posameznika odvisna tudi od presnovnih procesov, ki se dogajajo v celici. 

Celice morajo namreč za obstoj organizma in njegovo delovanje stalno, sproti ustvarjati 

potrebno energijo. Tudi presnovni procesi so pogojeni z učinkovitostjo še drugih 

funkcionalnih sistemov. V največji meri na presnovo vpliva učinkovitost srčno-žilnega  

in dihalnega sistema, poleg tega pa tudi odzivnost žlez z notranjim izločanjem in sistem 

termoregulacije (Škof idr., 2007). 

 

Metabolične poti se odvijajo zapleteno. Poenostavljeno lahko rečemo, da je vzdržljivost 

posameznika odvisna od razpoložljivih goriv in hitrosti, s katero lahko goriva porabimo, 

to je od količine kisika, ki jo lahko sprejmemo in ponudimo celicam (Knap, 2007). 

 

Poleg tega uspešnost v premagovanju bolj ali manj dolgotrajnih naporov ni odvisna le 

od uspešnosti presnovnih procesov, ampak tudi od hitrosti odpravljanja stranskih 

produktov presnovnih procesov.  

 

»Ob ustvarjanju energije, ne glede na to, ali gre za aerobne ali anaerobne presnovne 

poti, poleg energije ATP v vsakem energijskem sistemu nastajajo stranski produkti, ki 

rušijo notranje ravnovesje (homeostazo) v organizmu. Ovirajo nadaljnji potek 

presnovnih procesov, znižujejo aktivnost centralnega živčnega sistema, vplivajo na 

notranjo kontraktilno funkcijo skeletnih mišic itd. Skratka, povzročajo živčno-mišično 

utrujenost.« (Škof idr. 2007, str. 315)  
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Po mnenju Škofa (2007) lahko tudi hitrost odvajanja stranskih produktov presnovnih 

procesov vpliva na to, ali bo posameznik visoko vzdržljiv ali ne. Hitro odpravljanje in 

prenašanje stranskih produktov presnovnih procesov organizmu omogoči hitrejšo 

obnovo izgubljene oziroma porabljene energije, zniža živčno-mišično utrujenost, ki jo 

stranski produkti presnovnih procesov povzročajo. Pri odpravljanju in prenašanju 

produktov presnovnih procesov sodelujejo termoregulacijski procesi, ki pomagajo pri 

odpravljanju odvečne toplote pri gibalni dejavnosti, puferski mehanizmi, ki 

nevtralizirajo nekatere produkte anaerobnega metabolizma. 

 

Učinkovitost tehnike gibanja Škof (2007) poimenuje tudi kot ekonomičnost trošenja 

ustvarjenje energije. Škof (2007) meni, da k izboljšanju vzdržljivosti pripomore 

racionalno trošenje energije, poleg tega pa k izboljšanju vzdržljivosti pripomore tudi 

optimalna razporeditev energije, ki jo posameznik v skladu s svojimi fiziološkimi 

značilnostmi razporedi skozi celoten čas športne dejavnosti. Po njegovem mnenju je 

racionalnost trošenja energije odvisna predvsem od tehnike izvajanja posamezne 

športne dejavnosti. Na tehniko gibanja in s tem vzdržljivost športnika vplivajo mišična 

moč posameznika, njegova gibljivost in ravnotežje, poleg tega pa na tehniko gibanja 

vpliva optimalna usklajenost gibanja, ki je odvisna predvsem od delovanja mehanizmov 

kontrole gibanja v živčnem sistemu.  

 

»Ekonomični tekač bo pri isti hitrosti teka trošil manj energije (kisika) kot manj 

racionalni tekač.« (Škof idr., 2007, str. 317)  

 

»Vrhunski tekači porabijo 0,180 ml kisika na kilogram svoje teže za vsak meter 

pretečene razdalje, otroci pa 0,223 ml O2/kg/m.« (Vučetić, 2007, po Škof, 2007, str. 

317) 

 

Po mnenju Škofa (2007) imajo morfološki dejavniki človeka zelo močan vpliv na 

vzdržljivost, in sicer v različnih gibalnih nalogah na različen, drugačen način. Tako je 

visoka telesna masa v določenih gibalnih nalogah zaželena, v določenih pa je bolje, če 

je telesna masa manjša. Enako je tudi s telesno višino posameznika. Večja telesna višina 

tako pri določenih gibalnih dejavnostih, npr.: veslanje, tek na srednje proge itd., zaradi 

daljših ročic, večjega navora in mišične kontrakcije pomenijo prednost, hkrati pa večja 
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telesna višina tekaču na dolge proge ne predstavlja prednosti, zlasti zaradi posledično 

povečane mase.  

 

Na to, kako vzdržljiv je posameznik, vplivajo tudi številni psihološki dejavniki. 

Motiviranost posameznika in vztrajnost sta pomembna psihološka dejavnika, ki vplivata 

na fiziološko-biokemijske procese ustvarjanja energije in na blaženje vpliva stranskih 

produktov presnovnih procesov. Posameznik, ki bo vztrajen, odločen in visoko 

motiviran, bo veliko lažje premagoval prag bolečine in neprijetne občutke med 

izvajanjem gibalne naloge. Psihična trdnost in motiviranost sta ne nazadnje zelo 

pomembna faktorja pri vzdržljivosti posameznika. Največkrat prav omenjena faktorja 

vplivata na uspeh posameznika pri izvedbi določene gibalne naloge.  

 

Tudi dejavniki okolja vplivajo na vzdržljivost posameznika. Temperatura, vlažnost in 

onesnaženost zraka, nadmorska višina … vplivajo na posameznika med izvajanjem 

gibalne naloge in s tem tudi na njegovo vzdržljivost. V določenih primerih lahko na 

posameznika vplivajo pozitivno, v določenih pa negativno.  

2.3.2 Vrste vzdržljivosti 

 

Človekove dejavnosti so zelo različne. Utrujenost v športnih dejavnostih kot posledica 

miselne in mišične dejavnosti je kombinacija intelektualne, čustvene in zlasti telesne 

utrujenosti. V različnih športnih dejavnostih je vzrok telesne utrujenosti drugačen, zato 

so tudi mehanizmi utrujenosti različni. Utrujenost sprinterja na 100 metrov se zelo 

razlikuje od utrujenosti boksarja ali maratonca ob končanem tekmovalnem nastopu. 

Glede na to različni športniki potrebujejo različne vrste vzdržljivosti.  
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Teoretično delimo vzdržljivost po različnih kriterijih: 

 glede na topološki vidik ločimo lokalno in globalno vzdržljivost, 

 glede na vidik načrtovanja vadbe ločimo splošno, specialno in hitrostno 

vzdržljivost, 

 glede na energijski oziroma fiziološko-biokemijski vidik ločimo mišično 

(anaerobno) in srčno-žilno (aerobno) vzdržljivost. 

 

V osnovi vzdržljivost delimo na mišično (anaerobno) in srčno-žilno (aerobno) 

vzdržljivost. Vsaka na svoj način pripomore h gibalni učinkovitosti posameznika.  

 

Mišična vzdržljivost opredeljuje sposobnost posameznih mišic ali mišičnih skupin za 

vzdrževanje visoko intenzivnih ponavljajočih se dinamičnih (sprint), statičnih 

(gimnastični elementi) ali kombiniranih športnih obremenitev (slalom). Mišična 

vzdržljivost je v visoki povezanosti s sposobnostjo produkcije velike mišične sile, ki jo 

zagotavljajo hitre motorične enote v mišici z učinkovito anaerobno presnovo. Prav zato 

mišično vzdržljivost pogosto pojmujemo kot anaerobno vzdržljivost. Ta je zelo 

pomembna in nepogrešljiva komponenta tekmovalne uspešnosti v športnih dejavnostih, 

ki običajno ne trajajo več kot 1 do 2 minuti. Vendar vsaka športna panoga oziroma 

dejavnost zahteva svojo, specifično vzdržljivost.  

 

Mišična vzdržljivost torej določa sposobnost posameznih mišic oziroma mišičnih 

skupin, srčno-žilna vzdržljivost pa opredeljuje sposobnost organizma v celoti. Ta 

športniku oziroma posamezniku omogoča vzdrževanje dolgotrajnih ritmičnih oziroma 

cikličnih obremenitev, kot so dolgotrajni tek, plavanje, kolesarjenje, smučarski tek itd. 

Srčno-žilna vzdržljivost je tesno povezana z razvojem srčno-žilnega in dihalnega 

sistema ter z oksidativno sposobnostjo posameznih mišičnih struktur. Glede na to srčno-

žilno vzdržljivost pojmujemo tudi kot aerobno vzdržljivost (Škof idr., 2007). Kot navaja 

Knap (2007), srčno-žilno vzdržljivost pridobivamo s pomočjo aerobne vadbe. Ta 

predstavlja trening srca in ožilja. Posamezniku vztrajnostna aerobna vadba poveča 

metabolično učinkovitost za izrabo goriv v telesu in usposobi vse sisteme za transport 

kisika. 

 

Srčno-žilna vzdržljivost predstavlja splošno oziroma bazično vzdržljivost (ang. General 

endurance) posameznika in je hkrati pomemben element splošne telesne pripravljenosti 
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vsakega športnika. Splošna aerobna vzdržljivost je bolj ali manj pomembna prav v vseh 

športnih dejavnostih. Športniku omogoča poleg drugega tudi premagovati večurni 

trening, poleg tega pa mu zagotavlja hitrejše obnove organizma po intenzivnih 

obremenitvah. Aerobni energijski procesi imajo namreč, v postopkih regeneracije po 

obremenitvi, dominantno vlogo. 

 

V postopkih načrtovanja in oblikovanja vadbe vzdržljivosti govorimo tudi o splošni in 

specialni vzdržljivosti. Poleg splošne vzdržljivosti vsaka športna disciplina zahteva tudi 

svojo specifično oziroma specialno vzdržljivost. Tako potrebuje telovadec specifično 

»gimnastično« vzdržljivost, šahist potrebuje vzdržljivost v mentalni dejavnosti, spet 

drugačno specifično vzdržljivost potrebuje nogometaš, smučar, kolesar ali sprinter na 

100 metrov (Škof idr., 2007). 

 

Videmšek in Pišot (2007) ločita statično in dinamično vzdržljivost, ki je lahko splošna 

(ni točno določena z gibalno vsebino) ali specifična (ima točno določeno gibalno 

vsebino), aerobna (stalna, takojšnja dobava potrebnega kisika v celice) ali anaerobna, ki 

deluje v kisikovem dolgu. Glede na to, koliko mišičnih skupin neko gibanje vključuje, 

pa ločita lokalno, regionalno in globalno vzdržljivost. 

 

»Otroku vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočile razvoj dinamične, splošne, 

aerobne in globalne vzdržljivosti.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 80) 

2.3.3 Metode za razvoj vzdržljivosti 

 

»Za razvoj vzdržljivosti poznamo tri temeljne metode: 

 neprekinjena metoda, 

 intervalna metoda, 

 fartlek.« (Škof, 2007, str. 322) 

 

Vsaka izmed njih ima še različne oblike, ki služijo razvoju specifičnih zahtev v določeni 

športni panogi. Za razvoj vzdržljivosti otrok sta najprimernejši neprekinjena metoda in 

fartlek. Intervalna metoda je koristna v pripravah posameznikov na tekmovanja. V 

primeru, da gre za priprave mladostnikov oziroma otrok na tekmovanja, je treba obliko 

in zahtevnost vadbe drugače prilagoditi značilnostim skupine.  
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Neprekinjena metoda je najstarejša in najpreprostejša metoda za razvoj vzdržljivosti 

posameznika. Pri športnikih se omenjena metoda najpogosteje uporablja v začetnem 

delu pripravljalnega obdobja, kasneje pa za vzdrževanje usvojene ravni aerobne 

priprave. Izvaja se v obliki dolgotrajnega in neprekinjenega napora.  

 

Neprekinjena metoda z zmerno oziroma srednjo intenzivnostjo (pod in na ravni 

aerobnega praga) po mnenju Škofa (2007) predstavlja osnovno sredstvo za razvoj 

vzdržljivosti otrok in mladostnikov. Energijske potrebe se pri vadbi v področju zmerne 

intenzivnosti v celoti zadovoljujejo s pomočjo aerobnih energijskih procesov, kar po 

mnenju Škofa (2007) ustreza oziroma sledi razvojnim značilnostim predšolskega 

otroka.  

 

Glede na poznavanje motoričnega razvoja predšolskega otroka pa lahko rečemo, da 

neprekinjena metoda ni primerna za razvoj vzdržljivosti predšolskega otroka. 

Dolgotrajen in neprekinjen tek ni primeren za predšolskega otroka. Otroku v 

predšolskem obdobju moramo ponuditi tako obliko vadbe, ki bo potekala skozi igro 

oziroma v obliki metode igre. Taka oblika gibanja bo otroku omogočila vmesne 

postanke. Tak način vadbe pa ne bo ogrožal celostnega razvoja predšolskega otroka, 

ampak bo k razvoju pozitivno pripomogel.  

 

Videmšek in Pišot (2007) z drugimi besedami navajata, da moramo predšolskemu 

otroku ponuditi take gibalne naloge oziroma vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj 

dinamične, splošne, aerobne in globalne vzdržljivosti. 

 

Okrog leta 1935 so zdravnika Reindell in Roskamm ter trener nemških tekačev prvič 

znanstveno oblikovali intervalno metodo za razvoj vzdržljivosti. Od takrat se je 

intervalna metoda veliko spreminjala. Danes poznamo dva tipa intervalne metode. 

Ekstenzivni ali aerobni trening, ki je pomembno sredstvo za razvoj aerobnih 

sposobnosti športnikov, in intenzivni ali anaerobni trening, ki je namenjen predvsem 

razvoju specialne vzdržljivosti v cikličnih športnih disciplinah. Posameznik gibalne 

naloge izvaja na področju najvišje intenzivnosti. 

 

Fartlek je ena izmed zelo priljubljenih in splošno uporabnih metod za razvoj 

vzdržljivosti. S pomočjo omenjene metode lahko razvijamo vse ravni vzdržljivosti. 
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Zasnoval jo je švedski trener Gosta Holmer, v tekaško prakso pa jo je uvedel Ginter 

Hagg. Bistvo fartleka je izvajanje gibalnih nalog oziroma vadbe vzdržljivosti v 

naravnem okolju, predvsem na mehkih podlagah. To posamezniku dovoljuje, da 

vsebino vadbe vzdržljivosti prilagaja naravnim okoliščinam in izkorišča možnosti, ki 

mu jih daje. Bistveno je, da je vsebina fartleka najpogosteje posledica navdiha 

posameznika. Fartlek zaznamuje njegova univerzalnost, saj lahko poleg različnih 

vzdržljivostnih vključuje tudi številne druge vsebine. Vadba ni vnaprej točno določena 

kot pri intervalni metodi.  

 

»Ob ustrezni izbiri vsebin je fartlek koristen različno treniranim tekačem, športnikom v 

drugih disciplinah v sklopu kondicijske priprave, otrokom in mladini v okviru športne 

vzgoje itd.« (Škof, 2007, str. 332) 

 

2.3.4 Aerobni in anaerobni prag 

 

Aerobno funkcijo človeka definira količina kisika, ki so ga aktivne mišice sposobne 

izrabiti za proizvodnjo energije. To količino imenujemo največja izraba kisika 

(VO2max). Lahko jo izrazimo v absolutni (l/O2/min) ali relativni vrednosti (glede na 

telesno maso – ml O2/kg/min). 

 

Aerobni potencial človeka je odvisen od učinkovitosti: 

 centralnih aerobnih mehanizmov in 

 perifernih aerobnih mehanizmov (Škof idr., 2007).  

 

Centralni aerobni mehanizmi so transportni sistemi, ki mišicam iz atmosfere dostavljajo 

kisik. Ob številnih organih in funkcijah, ki so vključeni v ta proces, sta najpomembnejša 

centralna aerobna mehanizma količina in sestava krvi ter utripni volumen srca. Izraba 

kisika je odvisna tudi od perifernih aerobnih mehanizmov. To so tisti, ki mišičnim 

vlaknom dajejo sposobnost učinkovitega izkoriščanja kisika iz krvi in njegovega 

koriščenja za proizvodnjo energije (Aunola, 1991).  

 

Območje med aerobno in anaerobno vadbo imenujemo anaerobni prag. Znano je, da pri 

aerobni vadbi telo koristi kisik in proizvaja ogljikov dioksid. Pljuča nas oskrbujejo s 

kisikom in odvajajo ogljikov dioksid. Anaerobni procesi se vključijo, ko kisik iz pljuč 
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ne zagotavlja dovolj energije za želeno telesno aktivnost. Kisik ne zadosti zahtevanim 

energijskim potrebam, zato telo zahteva dodatno energijo, ki jo dobi iz zalog glikogena 

v mišicah. Stranski produkt izgorevanja glikogena pa je nastajanje mlečne kisline, ki 

povzroča mišične bolečine in krče.  

 

Podobno razlagajo tudi Škof idr. (2007), in sicer, da je anaerobni prag meja, ko 

razpoložljivost kisika v celicah mišic ni zadostna. Takrat pride do tega, da se končni 

produkt glikolize spremeni v vlogo oksidanta. Tako steče proces mlečnokislinskega 

vrenja oziroma t. i. anaerobni metabolni proces.  

 

Avtorji se v določitvi oziroma opredelitvi točke anaerobnega praga razlikujejo. Nekateri 

ga določujejo na podlagi količine laktata v krvi, drugi ga določajo glede na vključenost 

anaerobnih metabolnih procesov, ki sodelujejo pri ustvarjanju energije, spet drugi pa ga 

ocenjujejo na podlagi velikosti kisikovega deficita in kisikovega dolga, ki nastaja pri 

proizvodnji energije. 

 

»Anaerobni prag je točka, pri kateri pride do neravnovesja med proizvodnjo in porabo 

laktata.« (Škof idr., 2007, str. 335). Količina disfuzije laktata v krvnem obtoku preseže 

porabo in odpravo le-tega. Če je stopnja treniranosti posameznika visoka in je delež 

laktata v telesu majhen, se navadno sproti presnavlja, če pa se intenzivnost vadbe 

poveča do te mere, da postane proizvodnja laktata večja kot njegova poraba, se ta začne 

kopičiti v telesu. 

 

Aunola (1991) navaja oziroma anaerobne sposobnosti (anaerobna kapaciteta in moč) 

človeka ocenjuje na osnovi količine adenozin trifosfata (ATP), ki se lahko proizvede v 

anaerobnih procesih med visoko intenzivno dejavnostjo. ATP je tista energija, ki jo 

celice porabljajo za delo. Velikosti kisikovega deficita in kisikovega dolga, na podlagi 

katerega ocenjuje vključenost anaerobnih energijskih virov v produkcijo energije za 

mehansko delo, sta pri otrocih značilno nižji kot pri odraslih. 

 

Dobra in dolgotrajna vzdržljivostna pripravljenost odraslega posameznika se ne kaže le 

v visoki vrednosti anaerobnega praga, temveč tudi v visokem razmerju med 

intenzivnostjo pri anaerobnem pragu in VO2max (Škof idr., 2007). 
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Knap (2007) pravi, da tudi pri anaerobnih visoko intenzivnih športih vsaj del energije 

telesu zagotovijo tudi aerobni procesi.  
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2.4 GIBALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

»V predšolskem obdobju je otrokov razvoj celosten. Posamezna področja razvoja, kot 

so telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno, se med seboj prepletajo.« (Zajec 

idr., 2010, str. 73) 

 

Gibalni (motorični) razvoj je sestavni del in hkrati tudi pomemben člen razvoja človeka. 

V predšolskem obdobju je  razvoj zelo dinamičen in celosten. Gibalna dejavnost je za 

predšolskega otroka izjemnega pomena za njegov nadaljnji razvoj. Skozi gibalne 

dejavnosti predšolski otrok pridobiva informacije in nabira nove izkušnje, poleg tega pa 

hkrati razvija tudi gibalne in funkcionalne sposobnosti (Pišot in Jelčovan, 2006). 

 

Gibalni razvoj je aktivna posledica razvojnih sprememb, zlasti razvoja živčnega 

(motoričnega) sistema. Skozi gibalni razvoj, ki ga strokovnjaki opredeljujejo tudi kot 

proces, otrok oziroma posameznik pridobiva gibalne spretnosti (stabilnostne, 

lokomotorne in manipulativne) in gibalne veščine (vzorce) ter razvija gibalne 

sposobnosti (koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost in 

vzdržljivost). Tako kot vsako področje človekovega razvoja je tudi gibalni razvoj 

pravzaprav sposobnost prilagajanja okolju. Udejanja se prek komplementarnih procesov 

akomodacije in asimilacije, ki sta še posebej intenzivni pri igri in gibalnih dejavnostih 

(Kukolj, 2005). 

 

Gibalni razvoj je proces, ki se kaže predvsem v spremembah gibalnega obnašanja 

(oblikah gibanja in gibalni storilnosti) v različnih obdobjih človekovega življenja (Škof, 

idr., 2007). Človekov gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se neprestano 

izpopolnjuje v nadaljnjem življenju. Najizrazitejši je v prvih letih otrokovega življenja.  

 

Poleg hitrega gibalnega razvoja otroka v prvih letih življenja spremljata tudi hitra rast in 

splošni razvoj. Na to ima velik vpliv ravno gibanje. S pomočjo gibanja otrok zaznava 

sebe in svet okoli sebe, ob gibanju doživlja ugodje, veselje, razvija zaupanje v svoje 

telo. Z rastjo se otrokove sposobnosti večajo, rast in razvoj pa sta tako v nenehni 

odvisnosti od gibanja in obratno (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Gibalni razvoj poteka po določenih, temeljnih zakonitostih, ki so značilne za otrokov 

celosten razvoj. 

V začetnem obdobju poteka gibalni razvoj v dveh smereh: 

 v cefalo-kavdalni smeri in  

 proksimo-distalni smeri. 

 

Cefalo-kavdalna smer predstavlja kontrolo gibanja od glave proti trupu in rokam ter 

nazadnje nogam, proksimo-distalna smer pa pomeni, da lahko otrok najprej nadzira 

gibanje tistih delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje pa tudi vse bolj oddaljenih. 

Tako otrok postopno postaja sposoben nadzirati celo telo in učinkovito izvajati 

zahtevnejše gibalne spretnosti.  

 

Gibalni razvoj predšolskega otroka poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in 

zahtevnejših oblik gibanja. Potek gibalnega razvoja posameznika je odvisen od zorenja, 

učenja in posameznikove lastne aktivnosti. Zato je spodbujanje gibalnega razvoja ena 

temeljnih razvojnih nalog v otroštvu. V veliki meri je usvajanje novih, zahtevnejših 

gibalnih spretnosti pogojeno tudi z gibalnimi sposobnostmi posameznika. Višja kot je 

raven gibalnih sposobnosti posameznika, uspešnejše bo učenje in izvajanje različnih 

gibalnih nalog. Dejstvo je, da so gibalne sposobnosti temelj izvajanja gibalnih 

spretnosti, saj so v osnovi odgovorne za izvedbo naših gibov. Za razvoj novih gibalnih 

spretnosti pa je potrebna določena raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in 

zaznavnega sistema (Videmšek in Pišot, 2007). Prav tako je značilno, da ima vsak 

posameznik svoj lastni tempo razvoja, ki ga določa njegova »biološka ura« (Gallahue in 

Ozmun, 2006). 

 

Pri otroku je prispevek gibalnih sposobnosti h gibalni učinkovitosti veliko večji kot pri 

odraslem človeku. Ključni pomen pri realizaciji gibalnih nalog imajo med gibalnimi 

sposobnostmi predvsem koordinacija gibanja, moč in ravnotežje. Predvsem slednje 

pogosto predstavlja filter, ki omogoča ali onemogoča oziroma otežuje realizacijo večine 

gibalnih nalog (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Zaradi dejstva, da se določene strukture centralnega živčnega sistema, ki so odgovorne 

za najzahtevnejše oblike človekovega delovanja, kamor uvrščamo tudi motoriko, v 

obdobju otroštva še vedno razvijajo, obstaja možnost, da predstavljeni model 
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motoričnih sposobnosti za otroke ne velja v celoti. Kar nekaj slovenskih strokovnjakov 

(npr. Strel in Šturm, 1981; Videmšek in Cemič, 1991; Planinšec, 1995; idr.) je izvajalo 

raziskave, ki so obravnavale latentno strukturo in razvojne značilnosti motoričnih 

sposobnosti mlajših otrok. Raziskave so pokazale, da pri predšolskih otrocih težko 

natančno določimo gibalne sposobnosti. Na osnovi rezultatov pa lahko kljub temu 

trdimo, da je latentni prostor motorike predšolskih otrok že delno diferenciran, vendar 

se še razlikuje od motoričnega prostora odraslih (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Gibalne sposobnosti so torej zmožnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih 

nalog, so merljive in na osnovi njih lahko ločimo razlike v uspešnosti izvedbe določene 

gibalne naloge med dvema posameznikoma pri enakih pogojih, znanju in motivaciji.   

 

Na splošno je za človeka značilno, da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest 

gibalnih sposobnosti:  

 koordinacija, 

 moč, 

 ravnotežje, 

 hitrost, 

 gibljivost in  

 preciznost. 

Pomembno vlogo pri gibalni učinkovitosti in izvajanju gibalnih nalog ima tudi 

funkcionalna sposobnost: 

 vzdržljivost. 

 

KOORDINACIJA 

Koordinacija gibanja je sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in 

izvajanje sestavljenih gibalnih nalog. Ima pomembno vlogo pri pojmovanju gibalnega 

prostora, zato jo nekateri strokovnjaki imenujejo tudi gibalna inteligenca. V veliki meri 

je povezana z razvitostjo drugih gibalnih sposobnosti. Če so te ustrezno razvite, se lahko 

tudi koordinacija gibanja razvije na višji ravni. Stopnja prirojenosti pri koordinaciji 

gibanja, tako kot tudi pri drugih gibalnih sposobnostih, ni natančno določena. Videmšek 

in Pišot (2007) trdita, da je stopnja prirojenosti relativno visoka, saj je izraznost 

koordiniranega gibanja v največji meri odvisna od dobrega delovanja živčnega sistema. 
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Razvoj koordinacije se začne že v predporodnem obdobju, saj plod že v materinem 

telesu pridobiva prve gibalne izkušnje, v največji meri pa lahko otroci te izkušnje 

pridobivajo do približno 6. leta. Po mnenju avtorjev (2007) pa svoj vrhunec doseže pri 

dvajsetih letih. Za razvijanje koordinacije gibanja otroci izvajajo naravne oblike gibanja 

in osnovne elemente različnih športov v fazi učenja, premagujejo različne ovire 

(poligoni), izvajajo elementarne igre, plesne igre, gibalne naloge z različnimi 

pripomočki, gibalne dejavnosti z obema okončinama hkrati itd.  Otrok, ki nima ustrezno 

razvitih koordinacijskih sposobnosti, je nespreten, negotov v svojih dejavnostih, zelo 

počasi pridobiva nove gibalne vzorce in nenehno išče našo pomoč. 

 

MOČ 

Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Delimo jo na tri 

pojavne oblike: eksplozivno, repetitivno in statično moč. Po topološkem kriteriju pa 

moč delimo še na: moč rok, moč trupa in moč nog. Na splošno ima moč pri večini 

gibalnih dejavnosti pomembno vlogo. Posledica slabo razvite moči se kaže v prehitri 

utrujenosti in posledični pasivnosti otrok v igri. Pomembno je, da se pri otrocih 

izogibamo statičnih vaj za razvoj moči, zato poiščemo ustrezne igralne oblike vadbe 

dinamičnega značaja, kot so npr. zajčji in žabji poskoki, skoki s kolebnico, gumitvist, 

plezanje po lestvi, vrvi itd. Pri izvajanju gibalnih nalog za razvoj moči je treba paziti, da 

ne pride do prevelikih obremenitev. Vaje za razvoj moči morajo biti takšne, da se moč 

razvija simetrično, da ni dolgotrajnejšega statičnega naprezanja, saj pride v nasprotnem 

primeru do prevelike obremenitve trupa. Pomembno je, da z gibalnimi nalogami za 

razvoj moči pripomoremo k razvoju pravilne drže otroka. 

 

RAVNOTEŽJE 

Sposobnost ravnotežja je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega 

oblikovanja kompenzacijskih gibov. Delimo ga na statično ravnotežje in dinamično 

ravnotežje. Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira  

normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo moramo že pri mlajših otrocih začeti 

razvijati. Za to uporabljamo različne načine reševanja gibalnih nalog, ki zajemajo 

področje ravnotežja, npr.: hoja po črti, stoja na eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje 

po eni nogi, hoja po gredi itd. Za razvoj ravnotežja pa lahko otrokom ponudimo tudi 

gibalne naloge, ki vključujejo določen gibalni problem (hoja po ozki gredi, kjer se 

srečata dva otroka, obračanje na ozki gredi …). Sposobnost ravnotežja je pomembna 
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tudi v vsakdanjem življenju. S staranjem človeka se ravnodušno slabša, vendar ga lahko 

s primerno vadbo še dolgo ohranjamo na visoki ravni.  

 

HITROST 

Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem možnem času, ki se lahko pojavlja 

kot hitrost reakcije, hitrost posamičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov 

(frekvenca). Od vseh gibalnih sposobnosti ima hitrost najvišji količnik prirojenosti, torej 

je v veliki meri odvisna od dednih lastnosti. Načini in sredstva razvijanja hitrosti so zelo 

različni in dokaj enostavni. Otrokom nudimo priložnost, da spoznajo in se vključijo v 

različne tekalne igre, ki vsebujejo različne oblike tekov, kot so kratki sprinti, teki po 

strmini, štafetni teki idr. 

 

GIBLJIVOST 

Gibljivost je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno amplitudo. Omogoča izvedbo 

velikih razponov gibov v sklepih in sklepnih sistemih. Ločimo statično in dinamično 

gibljivost, dinamično gibljivost pa delimo na pasivno in aktivno gibljivost. Pri 

predšolskem otroku vedno razvijamo le dinamično in aktivno gibljivost. Normalno 

razviti predšolski otroci so zelo gibljivi, saj so pri njih telesne strukture še zelo elastične 

in so zato sposobne velikih amplitud gibov. Stopnja prirojenosti gibljivosti je 

sorazmerno nizka, zato jo lahko razvijemo v večji meri in jo lahko z ustrezno vadbo 

ohranimo na določeni ravni tudi v starosti. Od sedmega leta naprej začne sposobnost 

gibljivosti postopoma upadati, zato je priporočljivo, da vadbo za ohranjanje gibljivosti 

izvajamo vse življenje. V nasprotnem primeru lahko raven gibljivosti pade tako nizko, 

da človek težko izvaja najpreprostejša vsakodnevna opravila. 

 

PRECIZNOST 

Preciznost je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali 

predmeta proti želenemu cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je treba zadeti cilj, ali 

tam, kjer je treba gibanje izvesti v točno določeni smeri. Je v pozitivni zvezi z drugimi 

gibalnimi sposobnostmi. Odvisna je od čustvenega stanja človeka, zato lahko rezultati 

zelo nihajo. Otroci so precej natančni. Ker morajo v zelo kratkem času za izvedbo 

gibalne naloge določiti več faktorjev hkrati, večina otrok vaj za natančnost ne mara 

preveč, nimajo velike motivacije za to. Otrokom je zato treba ponuditi realno dosegljive 
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cilje, da se počutijo uspešne (npr. najprej mečejo žogico v steno in postopoma zadevajo 

manjše cilje). 

 

VZDRŽLJIVOST 

Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako 

učinkovitostjo. Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je lahko splošna ali 

specifična, aerobna ali anaerobna ter vključuje različne mišične skupine (lokalna, 

regionalna, globalna). Otroku vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj 

dinamične, splošne, aerobne in globalne vzdržljivosti.  

 

»Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 

20 minut v vseh vremenskih razmerah (razen v dežju), še bolje pa je vsak dan in vse 

leto.« (Videmšek in Pišot, 2007, str. 80) 

 

Kot strokovni delavci smo dolžni natančno poznati stopnje gibalnega razvoja otroka, 

mu z opazovanjem slediti in omogočati nadaljnji razvoj. Pri načrtovanju gibalnih nalog 

moramo biti natančni, upoštevati moramo lastnosti posameznika. Le na tak način bomo 

lahko otroku pripomogli pri razvoju gibalnih sposobnosti, v drugem primeru lahko 

naredimo za otrokov gibalni razvoj veliko škodo. 

 

Osnovni gibalni vzorci imajo genetsko podlago in so osnova učenja ter nadaljnjega 

razvoja. Z izkušnjami gibalne vzorce posameznik utrjuje in izpopolnjuje. Osnovni 

gibalni vzorci so tisti veliki gibalni mejniki, ki razvijejo naravno zaporedje dogajanj v 

življenju posameznika, zanj so značilni in predstavljajo preprosta, naravna, namerna 

gibanja, kot so dvig glave, kobacanje, plazenje, hoja, tek, met, udarec, skok … (Škof 

idr., 2007). 

 

Pestra izbira različnih vsebinskih in organizacijskih dejavnikov lahko pozitivno 

pripomore k učinkovitejšemu in hitrejšemu razvoju otroka na vseh področjih. Prav zato 

strokovnjaki poudarjajo, naj otrok v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in 

široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim gibalnim vzorcem (Zajec idr., 

2010).  
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Tako lahko okoljski dejavniki pozitivno ali negativno vplivajo na otrokov gibalni 

razvoj. Dejstvo je, da na gibalni razvoj posameznika, poleg okoljskih dejavnikov, 

vplivajo tudi genski dejavniki. Ti predvsem vplivajo na hitrost živčno-mišičnega 

zorenja, na morfološke značilnosti (velikost, razmerja in kompozicija telesa), fiziološke 

značilnosti, tempo rasti in na zorenje. Rezultat interakcije med dejavniki okolja in 

genskimi dejavniki pa predstavlja gibalni razvoj, kot proces, ki se od posameznika do 

posameznika razlikuje.  

 

Razvoj je povezan tudi s kronološko starostjo, ni pa od nje odvisen. Gibalni razvoj 

posameznika poteka skozi različna razvojna obdobja, t. i. razvojne stopnje. V razvojnih 

stopnjah lahko opazimo določeno vrsto značilnega vedenja, ki velja za večino otrok 

(Gallahue in Ozmun, 2006).  

 

Vsaka razvojna stopnja je rezultat predhodne razvojne stopnje in je hkrati pogoj za 

vzpostavitev naslednje, višje stopnje. Posamezne razvojne stopnje se navadno pojavljajo 

v enakih starostnih obdobjih in trajajo približno enako dolgo. Zaporedje razvojnih 

stopenj je pričakovano, saj je odvisno od dozorevanja funkcij, ki so gensko pogojene. 

Posamezne razvojne stopnje pa se lahko zaradi individualnih razlik pojavljajo tudi v 

različnih starostnih obdobjih, vrstni red njihovega pojavljanja pa naj bi bil vedno enak. 

Gibalni razvoj torej poteka v več stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja 

(Videmšek in Pišot, 2007). 
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Razvojne faze in stopnje si sledijo v naslednjem zaporedju (Gallahue in Ozmun, 2006): 

 

Faze motoričnega 

razvoja 

Okvirno starostno 

obdobje 

Stopnje motoričnega 

razvoja 

REFLEKSNA GIBALNA 

FAZA 

- prenatalno obdobje do 4. 

meseca 

- od 4. meseca do 1. leta 

 

- stopnja vkodiranja 

(zbiranja) informacij 

- stopnja dekodiranja 

(procesiranja) informacij 

RUDIMENTALNA FAZA 
- od rojstva do 1. leta 

- od 1. do 2. leta 

- stopnja inhibicije 

refleksov 

- predkontrolna stopnja 

TEMELJNA GIBALNA 

FAZA 

- od 2. do 3. leta 

- od 4. do 5. leta 

- od 6. do 7. leta 

- začetna stopnja  

- osnovna stopnja 

- zrela stopnja 

SPECIALIZIRANA 

GIBALNA FAZA 

- od 7. do 10. leta 

- od 11. do 13. leta 

- od 14. leta naprej 

- splošna stopnja 

- specifična stopnja 

- specializirana stopnja 

 

REFLEKSNA GIBALNA FAZA 

Refleksni gibi fetusa in novorojenčka predstavljajo prvo stopnjo motoričnega razvoja 

človeka. Gibi novorojenčka so nekoordinirani, brezciljni, refleksni. Kasneje z razvojem 

možganske skorje refleksi postopno inhibirajo in zavestna kontrola gibanja postaja vse 

pomembnejša, kar omogoča, da postaja gibanje simetrično usmerjeno k cilju.    

 

RUDIMENTALNA FAZA 

Rudimentalne gibalne sposobnosti so začetne, nepopolne motorične sposobnosti otroka. 

Rudimentalno fazo delimo na dve stopnji. Prva, stopnja inhibicije refleksov, se zgodi 

kmalu po rojstvu, ko refleksna gibanja zaradi vse večje kontrole gibanja postopoma 

izginejo, druga, predkontrolna stopnja, pa se pojavi oziroma jo lahko opazimo pri 

otrocih okoli enega leta starosti. Obdobje prvih dveh let življenja je obdobje postopnega 

vzpostavljanja zavestnega nadzora gibanja. Gre za vzpostavljanje nadzora nad telesom 

in kasneje gibanjem: od dvigovanja glave, prijemanja predmetov, upiranja na roke, 

plazenj, gibanja po štirih do pokončnega položaja in prvih korakov približno pri enem 

letu. Po prvem letu se zelo pospeši razvoj kognitivnih sposobnosti.  S tem se poveča 
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tudi napredek v kontroli gibanja posameznika, v veliki meri se izboljša ravnotežje in 

pospeši razvoj različnih enostavnejših gibalnih vzorcev, kot sta hoja in kasneje tek 

(Škof idr., 2007). 

 

TEMELJNA GIBALNA FAZA 

Po približno drugem letu starosti se začne obdobje aktivnega vključevanja v različna 

gibanja ter izkoriščanja in eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa. Otroci sami ali v 

stiku z okoljem odkrivajo in razvijajo številne gibalne spretnosti ter sposobnosti, ki so 

potrebne za izvedbo različnih vrst gibanja (Škof idr., 2007). 

 

Gibanje otroka postaja vse učinkovitejše in bolj usklajeno. Pri starosti od treh do štirih 

let otroci običajno obvladajo serijo gibalnih vzorcev, zlasti naravnih oblik gibanj, kot so 

tek, skok, metanje predmeta, lovljenje žoge. Otroci lahko stojijo na eni nogi in se po eni 

nogi tudi gibljejo.  

 

Ob koncu obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej stopnji, naj bi otroci obvladali 

večino temeljnih gibalnih spretnosti (teniški udarci, smučanje, osnove borilnih veščin, 

skoki, meti). Za to potrebuje otrok spodbudno okolje, ustrezno priložnost za dejavnosti 

in učenje. Širina njegovih gibalnih spretnosti je namreč odvisna od možnosti in 

priložnosti izvajanja gibalnih nalog. Stimulativno okolje družine in bližnjega 

bivanjskega okolja otroka pomembno vpliva na razvoj gibalnih vzorcev in spretnosti 

posameznika. Če otrok ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne faze, obstaja 

možnost, da bo imel v nadaljnjem gibalnem razvoju težave (Gallahue in Ozmun, 2006). 

Prav zato smo dolžni otroku omogočiti tako ustrezno in spodbudno okolje, ki bo 

vsebovalo veliko gibalnih izzivov, ki bodo spodbujali otrokov gibalni razvoj.  

 

SPECIALIZIRANA GIBALNA FAZA ali »ŠPORTNA« GIBALNA FAZA 

Navadno nastopi po sedmem letu starosti. V prvem, prehodnem obdobju te faze, ki traja 

približno do desetega leta, začne otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne 

spretnosti (usvojena naravna gibanja) za izvajanje specializiranih športnih spretnosti 

oziroma kompleksnejših in specifičnih gibanj. Izvajanje gibalnih spretnosti je vse bolj 

nadzirano, hitro in izpopolnjeno. Lokomotorne, sestavljene in manipulativne spretnosti 

postanejo natančnejše, bolj sestavljene, dovršene in se smiselno uporabljajo v vse 
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kompleksnejših športnih in drugih gibalnih aktivnostih v vsakodnevnem življenju 

(Gallahu in Ozmun, 2006). 

 

Upočasnjena dinamika telesne rasti v tem obdobju omogoča posamezniku ugodne 

okoliščine za razvoj tistih gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost nadzora 

gibanja še posebej pomembna. Sem prištevamo predvsem koordinacijo, hitrost gibanja, 

ravnotežje in preciznost. Otroci so v tem obdobju aktivni v odkrivanju in kombiniranju 

različnih gibalnih vzorcev, navdušeni so zaradi vse večjih gibalnih zmogljivosti. Prav 

zato naj bi otrokom v tem obdobju zagotovili predvsem pestro izbiro gibanja in gibalno 

učinkovitost v celoti. Raznovrstnost gibalnih nalog v tem obdobju pomeni širitev 

gibalnih izkušenj (tvorjenje različnih gibalnih programov v gibalnem spominu), ki bodo 

še kako dobrodošle v nadaljnjem športnem in siceršnjem razvoju posameznika. Preozka 

omejenost pri izbiri in premajhna pogostost gibalnih dejavnosti ima lahko nezaželene 

učinke v naslednjih obdobjih otrokovega gibalnega razvoja.  

 

2.4.1 Razvoj aerobnih sposobnosti in aerobne vzdržljivosti v otroštvu 

 

»Da je otrokova spontana telesna aktivnost nekaj naravnega, je znano že dolgo. 

Odvisna je tako od bioloških kot socialnih potreb razvijajočega otroka. Šele zadnjih 20 

let pa je znano, da so med temi gibalnimi potrebami zelo pomembni tudi daljši 

večminutni teki.« (Rajtmajer, 1997, str. 49)  

 

Mnogi avtorji, ki zadnja leta preučujejo otrokove tekalne sposobnosti, navajajo, da 

imajo v razvoju mlajšega otroka pomembno vlogo telesne aktivnosti, ki razvijajo 

splošno aerobno vzdržljivost. To si otrok razvija ob obsežnih vsakodnevnih dinamičnih 

telesnih aktivnostih, še zlasti v obliki tekalnih iger (Rajtmajer, 1997). 

 

Tudi Škof idr. (2007) navajajo, da je čas otroštva čas zmernega razvoja osnovne 

aerobne vzdržljivosti. V otroštvu posamezniki dosežejo najvišjo relativno vrednost 

aerobne funkcije v človekovem življenju nasploh. Visoko aerobno učinkovitost otroku 

zagotavljajo ugodni periferni aerobni mehanizmi. Mnogi avtorji, ki so izvajali raziskave 

na tem področju (Boisseau in Delamarche, 2000; Welshman in Armstrong, 2000; idr.), 

navajajo, da imajo otroci večji delež počasnih mišičnih vlaken, več oksidativnih 

mitohondrijskih encimov ter dobro kapilarizacijo mišičnih vlaken.  
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Poleg tega imajo predšolski otroci tudi hitrejšo dinamiko vključevanja aerobne presnove 

(VO2). To pomeni, da imajo otroci manjši delež ogljikovega deficita in nižjo tvorbo 

laktata. Poleg tega nekatere raziskave kažejo tudi, da imajo otroci aktivnejši maščobni 

metabolizem. To pomeni, da imajo višji izkoristek maščob v svoji energijski produkciji 

(Škof idr., 2007). 

 

Če aerobni prag izražamo z odstotnim deležem od največje vrednosti VO2max, lahko 

rečemo, da imajo otroci anaerobni prag na značilno višjem odstotku (več kot 85 %)  kot 

odrasli ljudje.  

 

»Zato pogosto pravimo, da otroci različne obremenitve rešujejo bolj aerobno kot 

odrasli. Pogosto pravimo, da so otroci aerobni tipi.« (Škof idr., 2007, str. 215) 

 

Tudi relativno intenzivne obremenitve rešujejo na aerobni način, delež oksidativne 

presnove je visok. Dejavnost srčno-žilnega sistema, tj. transporta kisika in s tem 

aerobne presnove, je pri otrocih hitrejša, boljša kot pri odraslih. To je pomemben razlog, 

zakaj otroci razvijajo manjši kisikov deficit. 

 

Ugodni periferni pogoji (višja koncentracija aerobnih encimov, večji delež počasnih 

mišičnih vlaken) omogočajo visoko aerobno kapaciteto, tj. sposobnost delovanja na 

submaksimalnih obremenitvah, še zlasti v prekinjajočih obremenitvah, kot je po naravi 

njihova igra. Ker imajo hiter razvoj aerobne funkcije (posledično manjši kisikov dolg in 

kisikov deficit) in zelo učinkovito obnovo ATP-ja, se manj utrujajo in lahko visoko 

intenzivno dejavnost opravljajo že z zelo kratkimi odmori. Prav zato jim je prekinjajoča 

oblika vadbe, tj. vadba v obliki iger, pisana na kožo. Taka vadba prispeva k izboljšanju 

njihovih aerobnih sposobnosti in tudi k napredku v eksplozivni moči in hitrosti. Ne 

nazadnje pa taka oblika vadbe pozitivno vpliva tudi na otrokov celostni razvoj. 

 

Toda to dejstvo se v praksi pogosto spregleda. Otrok ne obremenimo ustrezno njihovim 

razvojnim značilnostim. Kljub temu da otroci relativno intenzivne obremenitve rešujejo 

na aerobni način moramo vedeti,  da zelo dolge, neprekinjene  aerobne obremenitve za 

otroke tako s psihološkega kot razvojno-biološkega vidika niso primerne. Preveliko 

obremenjevanje še ne razvitega kostnega, srčno-žilnega in dihalnega sistema otrok 

povzroča škodo otroku.  
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Lahko pride do izčrpavanja mineralov (Ca in P), ki so potrebni za rast, poleg tega pa 

lahko ob tem pride tudi do izčrpavanja pomembnih hranil. Druga nezaželena učinka 

prevelike obremenitve predšolskih otrok sta prekomerno povečanje srčne mišice in 

zakisanost mišic otroka. Tudi to je lahko posledica dolgotrajnih obremenitev (Škof idr., 

2007). 

 

Zato je ustrezno načrtovanje gibalnih dejavnosti za otroke zelo pomembno. Le če bomo 

otrokom gibalne naloge prilagodili njihovim razvojnim značilnostim in zmožnostim, 

bomo pozitivno vplivali na njihov nadaljnji razvoj, ne le na gibalni, ampak tudi na 

socialni, čustveni in osebnostni razvoj.   

 

2.4.2 Razvoj anaerobnih sposobnosti in anaerobne vzdržljivosti v otroštvu 

 

Anaerobne sposobnosti (kratkotrajne in dolgotrajnejše) človeka se z odraščanjem 

povečujejo skladno s telesno rastjo. Kratkotrajna aerobna učinkovitost ali kratkotrajna 

mišična učinkovitost, ki temelji na veliki mišični sili in moči ter predstavlja učinkovitost 

v najbolj intenzivnih obremenitvah (maksimalna mišična sila, največja mišična moč v 

skokih, sprintu, metih itd., ki trajajo do 10 sekund), je pri otrocih nizka. Pri dečkih 

narašča ves čas biološkega razvoja, pri dekletih pa razvoj aerobne učinkovitosti svoj vrh 

doseže že okrog 14. leta. 

 

Celostni razvoj predšolskega otroka je specifičen. Otroku se sistemi (dihalni in srčno-

žilni sistem), ki pomembno vplivajo na razvoj in stopnjo vzdržljivosti, šele razvijajo, 

medtem ko jih ima odrasel človek že popolnoma razvite. Znano je, da se pri anaerobnih 

dejavnostih poveča izločanje laktata v kri, kar povzroča spremembo pH (kislosti) v krvi. 

To negativno vpliva na razvoj dihalnega in srčno-žilnega sistema predšolskega otroka. 

Ko predšolskega otroka izpostavljamo naporom na ravni anaerobnega območja, mu 

porušimo acidobazno ravnovesje, kar negativno vpliva na otrokov celostni razvoj. Prav 

zato smo mnenja, da predšolskega otroka ni primerno izpostavljati gibalnim 

dejavnostim na ravni anaerobnega območja. S tem mu namreč povzročimo veliko škodo 

za njegov nadaljnji gibalni in ne nazadnje tudi celostni razvoj. Kljub temu nekateri 

avtorji menijo drugače. 
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Škof idr. (2007) pojmujejo anaerobno vadbo v predšolskem obdobju kot vadbo moči. 

Navajajo, da učinki vadbe moči otrok temeljijo predvsem na »živčnih« mehanizmih, za 

vadbo moči v obdobju otroštva je pomembno, da temelji na raznovrstnih kompleksnih 

vsebinah (učenju gibanja), v katerih otroci razvijajo mehanizme medmišične in celostne 

koordinacije telesa. Obremenitev mora biti dovolj velika, da sproži učinkovito 

aktivacijo, vendar takšna, da ni nevarna za še nerazvit kostni sistem. V otroštvu je 

obremenitev z lastnim telesom ali partnerjem povsem zadostna. Vadba za moč naj bi pri 

otrocih temeljila predvsem na vajah z lastno težo in ponavljanju, učenju različnih vaj. 

Pomembno je, da pri otroku najprej okrepimo center telesa, tj. hrbtno in trebušno 

mišično strukturo. Ta namreč zagotavlja optimalno držo. Na podlagi tega pa lahko 

potem z drugimi kompleksnimi vajami dosežemo, da bo otrok sposoben upravljati svoje 

telo v različnih načinih gibanja. Različne oblike vadbe z lastno težo namreč poskrbijo 

tudi za nadaljnjo, kasnejšo vadbo z zunanjimi bremeni v odraslem obdobju.  

 

Številne študije, ki jih navajajo Škof idr. (2007), kažejo, da je za otroke tudi vadba za 

posamezne mišične skupine s prostimi utežmi lahko učinkovita in varna. Vendar pa 

hkrati navajajo, da je taka oblika vadbe z vidika dolgotrajnih učinkov vadbe za otroke 

vsekakor manj priporočljiva. Za otroke je priporočljivejša vadba s kompleksnimi 

vsebinami (npr. elementarne otroške igre s pospeševanji, zaustavljanji, borilne igre itd.). 

Učinki vadbe bodo pozitivni le ob pravilno izbranih vsebinah, pravilni organiziranosti 

in ustrezni pogostosti.   

 

Glede na poznavanje motoričnega razvoja predšolskega otroka pa smo mnenja, da je 

otroku treba ponuditi tako obliko gibalnih nalog, ki mu bodo omogočale razvoj 

dinamične in splošne, tj. aerobne vzdržljivosti. Le na tak način bomo pozitivno vplivali 

na njegov gibalni in celostni razvoj. Gibalne naloge, ki jih bo moral predšolski otrok 

reševati na ravni anaerobnega območja, pa zanj niso primerne, saj bomo s tem škodili 

otrokovemu nadaljnjemu razvoju.     

 

2.4.3 Vadba predšolskih otrok za razvoj vzdržljivosti 

 

Različni avtorji podajajo različne primere, kako predšolskim otrokom približati 

vzdržljivostne dejavnosti. 
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Primerno izbrana in vodena gibalna dejavnost pripomore k skladnemu in 

uravnoteženemu razvoju duha in telesa vsakega posameznika, zlasti otrok in mladine 

(Škof, 1991). 

 

Vadba otrok naj ne bi bila le količinsko in intenzivnostjo drugačna od odraslih, gibalne 

naloge otrok morajo biti tudi vsebinsko drugačne. Spoznanja o dinamiki biološkega in 

posledično gibalnega razvoja v dobi otroštva kažejo, da je šport v obdobju otroštva 

predvsem igra in veliko manj trening za razvoj telesnih sposobnosti.  

 

Vsebino športne vadbe naj bi v poznem otroštvu, tj. predšolskem obdobju, sestavljala 

predvsem temeljna gibanja različnih športov: športne igre z žogo in loparji, igre z 

elementi borilnih veščin itd. Igralne situacije bodo ob razvoju različnih gibalnih veščin 

omogočale tudi potreben vzporeden razvoj gibalnih sposobnosti. Pristop k razvoju 

temeljnih gibalnih veščin naj temelji predvsem na igri in otrokom zabavnih oblikah 

vadbe. Poleg tega bi morali kot strokovni delavci skrbeti tudi za razvoj pozitivnega 

razpoloženja otrok med športno vadbo (Škof idr., 2007). 

 

Vadba vzdržljivosti otrok naj bi poleg zgoraj navedenega temeljila na aerobnih 

obremenitvah. To pomeni, da otrokom ponudimo gibalne naloge, obremenitve v 

področju nizke, zmerne in srednje intenzivnosti. Znano je, da imajo otroci dobro razvite 

periferne mehanizme aerobne presnove. Prav zato so lahko otroci v gibalnih dejavnostih 

učinkoviti v opravljanju gibalnih obremenitev, ki so daljše, manj intenzivne, torej do 

ravni aerobnega praga (pri tem je treba upoštevati, da se pri otrocih stanje čiste aerobne 

obremenitve ohranja do višje ravni največjega telesnega napora kot pri odraslih). Hkrati 

pa moramo pri vadbi vzdržljivosti otrok upoštevati dejstvo, da zaradi nedokončane 

osifikacije kostnega sistema za otroke prepogosta in zlasti ekstremno dolgotrajna vadba 

vzdržljivosti ni primerna. Primerna je vadba v obliki metode igre, ki otroku omogoča 

vmesne postanke, počitek, ko ga posameznik potrebuje.  

 

Po mnenju Škofa idr. (2007) moramo za optimalni učinek vadbe vzdržljivosti izpolniti 

tudi nekatera splošna načela. Vsaka dovolj intenzivna oziroma obsežna športna 

dejavnost povzroči v organizmu določene spremembe. Ti vplivi na telo so lahko 

pozitivni, ob neustrezno načrtovani gibalni dejavnosti pa so lahko učinki športne 

dejavnosti tudi negativni. Če torej želimo, da bo gibalna dejavnost koristna, jo moramo 
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načrtovati na tak način, da bo prilagojena trenutnim sposobnostim in lastnostim 

posameznika.  

 

Poleg tega moramo biti pri načrtovanju vadbe vzdržljivosti predšolskih otrok pozorni 

tudi na to, da je vadba povezana z vadbo osnovnih tehnik gibanja (npr. tek, plavanje, 

kolesarjenje ...), poleg tega pa naj bi bila vadba vzdržljivosti otrok prepletena in 

dopolnjena še z drugimi vsebinami vzdržljivostne vadbe (moč, hitrost, gibljivost idr.). 

 

Pri vadbi vzdržljivosti otrok je pomembno upoštevati načelo postopnosti in rednosti. To 

pomeni, da vadbo vzdržljivosti postopoma otežujemo in redno izvajamo. Niso potrebna 

ciklična ponavljanja, pomembni sta le rednost in postopnost.  

 

Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 20 

minut v vseh vremenskih razmerah (razen v dežju), še bolje pa je vsak dan in vse leto. 

Otroci naj bi izvajali dejavnosti z obremenitvijo, ki naj bi dosegla intenzivnost (od 70 

do 80 % maksimalnega srčnega utripa), v zmernem teku od 5 do 10 minut, z vmesnimi 

odmori hoje, s hitrejšo hojo od 10 do 15 minut ali ob različnih tekalnih igrah do 20 

minut (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Kljub temu, kar navajata Videmšek in Pišot (2007), smo glede na poznavanje 

motoričnega razvoja predšolskega otroka mnenja, da ne moremo posploševati in 

navajati procenta intenzivnosti obremenitve otrok. Ugotovili smo, da so za predšolskega 

otroka najprimernejši način za razvoj vzdržljivosti kratki teki z vmesnimi postanki. 

Poleg tega je pomembno, da otrokom tek ponudimo skozi igro in ne vztrajamo pri tem, 

da otroci tečejo konstantno 5 ali 10 minut. Pomembno je, da otroku omogočimo, da 

sam, glede na svoje potrebe, prireja vmesne postanke in znova začenja s tekom od 

postaje do postaje. 

 

Zato poudarjamo, naj bodo gibalne dejavnosti za razvoj vzdržljivosti predšolskih otrok 

organizirane v obliki metode igre. Vsebine, ki jih pripravimo, naj otroke kar same 

pritegnejo h gibalni dejavnosti, posamezniku pa naj omogočajo postanke takrat, ko jih 

bo potreboval. Po drugi strani pa moramo pri organiziranju vsebin upoštevati tudi tiste 

posameznike, ki so sposobni neprekinjeno preteči daljše razdalje. Na tak način bomo 

pozitivno pripomogli k otrokovemu gibalnemu in celostnemu razvoju. Poleg tega bi pri 
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načrtovanju gibalnih dejavnosti za razvoj vzdržljivosti poudarili tudi to, da je naravno 

okolje zagotovo najboljše okolje za vadbo vzdržljivosti. 
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2.5 PRIMERI DEJAVNOSTI ZA PRIPRAVO OTROK NA TEK KOT 

VZDRŽLJIVOSTNO PREIZKUŠNJO 

 

Za razvoj vzdržljivosti predšolskih otrok so primerne igralne oblike teka. Prve korake 

teka predstavljajo razne elementarne tekalne igre in poligoni. Lahko jih organiziramo v 

zaprtem prostoru, še bolje je, če jih lahko organiziramo na prostem, v naravi. Lahko je 

to vrtčevsko igrišče ali bližnji travnik, ki ima razgibano površje (hribčki in ravnine), 

poljska pot idr. 

 

Pri izvedbi tekalnih naj bo poudarek na dolgotrajnosti. Vsaka tekalna igra naj bi trajala 

od 4 do 6 minut. V odmoru med različnimi igrami pa naj bi izvajali različne sprostilne 

vaje. Prav gotovo strokovni delavec, ki otroke pripravlja na tek, vzdržljivostno 

preizkušnjo, pri tem upošteva starost posameznikov, razvojno stopnjo in telesno 

pripravljenost. Glede na to prireja in določa obseg in intenzivnost vadbe. Kot strokovni 

delavci bi morali biti ob tem pozorni predvsem na količino vadbe in ne toliko na 

intenzivnost.  

 

Pri predšolskih otrocih je pomembno, da vadbo naredimo zanimivo igrivo, tako, da jih 

sama po sebi motivira. Obliko teka organiziramo po načelu »tek od prvega drevesa, do 

naslednjega«. Tek lahko popestrimo tudi z vključevanjem drugih nalog (npr. tek na 

različne načine, tek s spreminjanjem smeri, s prenašanjem raznih predmetov, 

opravljanjem dodatnih nalog  in drugih dejavnosti, kot so preskakovanje ovir, vmesno 

plezanje in druga gibanja). Drugače povedano, tek zavijemo v gibalno dejavnost, ki jo 

organiziramo v obliki metode igre. Kot vsaka igra je tudi metoda igre dejavnost, ki je 

notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroka prijetna. Najbolje je, če lahko vadbo 

organiziramo na travniku, vrtčevskem igrišču, kjer nam kot orientirji služijo različni, 

otrokom znani objekti in predmeti (npr. drevesa, grmovja, igrala idr.). 

 

Kljub temu da poudarjamo, naj bi se vadba vzdržljivosti predšolskih otrok izvajala 

zunaj, moramo vedeti, da gibalne dejavnosti, predvsem teka, ni dobro izvajati pri 

temperaturah pod 0 stopinj Celzija, prav tako ni ustrezno izvajanje gibalnih dejavnosti 

pri temperaturi nad 30 stopinj Celzija. Tudi tek v megli in ob visoki koncentraciji CO in 

žvepla ni preveč primeren. 
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Dobro je tudi, da otrokom vadbe vzdržljivosti ne organiziramo takoj po malici. S 

polnim želodcem se namreč ne da teči. Dobro je, da vadbo vzdržljivosti izvajamo uro 

ali uro in pol po malici, ko se hrana že nekoliko prebavi. 
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2.5.1 Primeri gibalnih dejavnosti za razvoj vzdržljivosti v predšolskem obdobju 

 

1. Primer: 

 

PROSTOR: travnik pred vrtcem (igrišče) 

GLAVNI CILJ URE: razvoj vzdržljivosti 

 

METODIČNE ENOTE: iz razmetanih drevesnih vejic po travniku sestaviti tri ptičja 

gnezda, na različnih koncih travnate površine. 

UČNA METODA: metoda igre (klasični način) 

UČNE OBLIKE: igralna skupina 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA: gruča 

 

PRIPOMOČKI: vejice drevja, grmičevja, trije plastificirani ptički, katerim bomo spletli 

gnezda. 

 

Uvodni del:  

        

Ne ubogaj me                                                                 čas: 10 minut 

 

Otroci tekajo po travniku. Vzgojitelj jim daje navodila, otroci pa ga ne smejo ubogati. 

Ko vzgojitelj reče: »Ne smete teči po travniku«, otroci tekajo po travniku, ko vzgojitelj 

reče: »Ne smete skakati po eni nogi«, otroci skačejo po eni nogi, ko vzgojitelj reče: »Ne 

smete kriliti z rokami«, otroci krilijo z rokami ipd.   

 

Glavi del:  

 

Spletimo gnezda za ptičke                                                       čas: 25 minut    

                                      

Otroci tečejo po travniku. Na sredini travnika so razmetane vejice drevja in grmičevja, 

drugi deli travnika pa so prosti, brez dodatnih preprek. Otroci pobirajo palčke in jih 

nosijo na tri različna (označena) mesta na travniku, kjer bodo iz vejic sestavili gnezdo 

za ptičke.  
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Zaključni del:  

 

Nahranimo ptičke v gnezdih                                      čas: 10 min 

 

Ko otroci poberejo vse palčke na travniku in tako sestavijo vsa tri gnezda, gredo do 

vsakega gnezda posebej in vanje natrosijo drobtinice. Tako bodo otroci nahranili ptičke. 

 

2. Primer: 

 

PROSTOR: bližnji gozd z jaso 

GLAVNI CILJ URE: razvoj vzdržljivosti 

 

METODIČNE ENOTE: s pomočjo znakov na drevesih priti do cilja – skritega palčka. 

UČNA METODA: metoda igre (igra z orientacijo) 

UČNE OBLIKE: igralna skupina 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA: gruča 

 

PRIPOMOČKI: oznake v obliki palčka 

 

Uvodni del:  

Poiščimo slike palčka                                                        čas: 10 minut 

 

Vzgojitelj predstavi otrokom sliko palčka, kateremu bodo med igro sledili. Otroci tekajo 

po jasi in iščejo slike palčka. Ko dobijo vseh 10 slik, jih prinesejo vzgojiteljici. Ta jim 

pove, da jim je palček prav take slike skril tudi v bližnjem gozdičku, če bodo ustrezno 

iskali, pa jih bo na koncu čakalo presenečenje.  

 

Glavi del:  

Poiščimo skritega palčka v gozdičku                                     čas: 25 minut   

                                       

Otroci stečejo v gozdiček in iščejo slike palčka. Slik ne pobirajo z dreves, ampak ob 

slikah le tečejo od drevesa do drevesa. Slike jih bodo pripeljale do cilja, do 

presenečenja, ki jim ga bo palček pripravil. Palček bo otroke čakal ob robu gozdička, na 

jasi. 
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Zaključni del:  

 

Igrajmo se s palčkom                                    čas: 10 min 

 

Otroci dobijo palčka (lutko), skritega v škatli za grmom na travniku. Vzgojiteljica 

otrokom prebere pismo, ki jim ga je palček pustil. Na pismu so napisana pravila igre, ki 

se jo bodo otroci igrali.   

 

Tigrov rep: 

(vzgojiteljica otrokom rutke, ki so bile v skrinjici pri palčku, zatakne za hlače, rutke 

bodo predstavljale tigrove repe, ki jih bo palček lovil) 

Otroci tekajo po travniku in pri tem pazijo, da jim lovilec repov, otrok, ki ga izžrebamo 

za to nalogo, ne izpuli repa. Ko lovilec tigrovih repov vsem otrokom vzame rep, lahko 

igro ponovimo, določimo pa drugega lovilca repov. 

 

 

3. Primer: 

 

PROSTOR: travnik pred vrtcem (igrišče) 

GLAVNI CILJ URE: razvoj vzdržljivosti 

 

METODIČNE ENOTE: poiskati geometrijske like, ki so razmetani, skriti po travniku, in 

jih prilepiti na tablo, ki stoji ob travniku. 

UČNA METODA: metoda igre 

UČNE OBLIKE: igralna skupina 

ORGANIZACIJSKA OBLIKA: gruča 

 

PRIPOMOČKI: tabla z narisanimi geometrijskimi liki, geometrijski liki (število 

priredimo glede na št. otrok). Površina table je pokrita s filcem, na posameznih likih pa 

je kos »ježka«, da se bodo lahko liki prijeli na tablo.  
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Uvodni del:   

 

Dotakni se geometrijskega lika                                                            čas: 10 minut 

 

Otroci tekajo po travniku (na igrišču). Na drevesih in orodjih ob igrišču so nalepljeni 

različni geometrijski liki (krog, trikotnik, kvadrat). Ko vzgojiteljica visoko nad glavo 

dvigne velik trikotnik, otroci na igrišču poiščejo enega izmed trikotnikov in stečejo k 

njemu. Na enak način otroci stečejo tudi h krogom na igrišču in h kvadratom. 

 

Glavi del:  

 

Slike iz geometrijskih likov                                    čas: 25 minut                                         

 

Otroci tekajo po travniku, igrišču in ob tem pobirajo, iščejo geometrijske like, ki so 

razmetani po travniku in ob njem. Like otroci postavljajo na table, ki so postavljene na 

treh različnih krajih ob igrišču. Geometrijske like postavljajo na zarisana mesta tako, da 

se jim bo na koncu na tabli prikazala slika. Na koncu igre ob igrišču nastanejo tri slike. 

 

Zaključni del:  

 

Poglejmo, kaj prikazujejo posamezne slike                                 čas: 10 min 

 

Otroci gredo od table do table. Si ogledajo nastale slike. Poimenujejo, kaj je na sliki 

narisano, in se ob liku, motivu pogovorijo.  
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2.6 DOSEDANJE RAZISKAVE 

 

Mnogi avtorji, ki zadnja leta proučujejo otrokove tekalne sposobnosti, so potrdili, da 

imajo v razvoju mlajšega otroka pomembno vlogo telesne aktivnosti, ki razvijajo 

splošno aerobno vzdržljivost. 

 

K razumevanju tekalnih sposobnosti otrok so prispevali pomemben delež avtorji, kot so 

Frolov in sodelavci (1976), Steffny (1977, 1978), Fix (1979), Van Aaken (1979, 1983, 

1993), Diem in sodelavci (1986), Dvorakova (1983, 1995), Rajtmajer (1992, 1993, 

1994, 1995) in mnogi drugi. Navedeni raziskovalci, zdravniki, trenerji in pedagogi 

namreč ugotavljajo, da so že mlajši otroci sposobni zmernih tekov do 12 in več minut.  

 

Pomembne so tudi ugotovitve Van Aakena (1993), ki pravi, da lahko od 3 do 4 leta stari 

otroci pretečejo v dnevni igri do šest kilometrov, 5- do 6-letni otroci pa tudi do deset 

kilometrov. Ob tem avtor raziskave (1993) še dodaja, da ga v raziskavi ni zanimalo, 

kako hitro so tekli otroci, zanimalo ga je predvsem, kako dolgo tečejo. Dokazal je, da 

gre za daljše razdalje. 

 

Maček/Lavra (1977) ugotavljata, da otroci lažje aktivirajo aerobne kot anaerobne 

funkcionalne mehanizme. Tudi Kučera (1975) in Havličkova (1982) sta v svoji 

raziskavi ugotovili isto. Sallis in soavtorji (1987, 1991) so s pomočjo svojih raziskav 

ugotovili, da je aerobna zmožnost otroka res velika. Omenjene avtorje potrjujeta s 

svojimi raziskavami tekalnih sposobnosti tudi Dvorakova (1995) in Rajtmajer (1996), 

saj ugotavljata, da že za mlajše otroke do sedmih let 12 in večminutni teki niso večja 

težava.  

 

Obenem mnogi od navedenih avtorjev poudarjajo, da ne kaže pretiravati z 

obremenitvijo otrok, še zlasti sta pri tem kritična Dvorakova (1989, 1995) in Rajtmajer 

(1993, 1995). 

 

Proučevanja tekalnih sposobnosti mlajših otrok do starosti šest let in pol sta na večjih 

skupinah in z večjim številom merskih inštrumentov (tekov) doslej opravila Rajtmajer 

(1993, 1995) in Dvorakova (1995). Osnovni predmet proučevanja navedenih raziskav 
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so bile tekalne sposobnosti otrok v daljših zmernih tekih. Poleg tega so raziskovalci 

pridobili še pomembne izkušnje pri organizaciji testiranja tako majhnih otrok, spoznali 

pa so tudi specifične reakcije testirancev.  

 

Rajtmajer (1995) je v svoji raziskavi želel ugotoviti oziroma določiti tekalne rezultate 

mlajših otrok na razdaljah 50, 100, 300, 400, 500, 600, 800 in 1000 m ter frekvenco 

pulza po obremenitvi na omenjenih razdaljah. Izvedel jo je na večji skupini otrok (N = 

295). Ugotovil je, da nobeden od otrok ni imel večjih težav med tekom in tudi ne po 

prihodu v cilj. Velika večina otrok je sicer po prihodu v cilj kazala znake utrujenosti, a 

je ta v nekaj minutah prešla, saj so se vsi otroci kmalu po prihodu v cilj vključili v 

skupinske igre. To kaže na dobre regeneracijske sposobnosti otrok.  

 

Videmšek, Karpljuk in Štihec so leta 2002 izvedli raziskavo na vzorcu petletnih dečkov 

in deklic. Želeli so ugotoviti, ali tudi spol vpliva na stopnjo vzdržljivosti posameznega 

otroka. Ugotovljeno je bilo, da so deklice bistveno manj vzdržljive kot dečki. Prav zato 

poudarjajo, naj k izvajanju dejavnosti za razvoj vzdržljivosti v igrani obliki spodbujamo 

tako dečke kot deklice. Če dejavnosti za razvoj vzdržljivosti otroci izvajajo redno vse 

leto, so tako izpostavljeni postopnemu zniževanju temperature in povečani vlažnosti 

zraka ter si tako postopoma prilagodijo funkcionalne (termoregulativne) mehanizme, 

izboljšajo kondicijo in s tem tudi odpornost mehanizma.  

 

V zadnjem času namreč lahko veliko obolenj dihal pri predšolskih otrocih pripišemo 

prav slabi splošni vzdržljivosti otrok. Če pod tem pojmom razumemo dobro delovanje 

srčno-žilnega in dihalnega sistema, potem torej lahko rečemo, da je dobro razvita 

sposobnost vzdržljivosti prvi pogoj za zdravje (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Omenjeni problem nas je privedel do naslednji raziskovalnih vprašanj, ki jih bomo 

predstavili v diplomski nalogi. Zanimalo nas bo predvsem, kako pogosto se vodstva in 

strokovni delavci vrtcev iz različnih regij po Sloveniji odločajo za vključevanje otrok na 

omenjene teke za otroke, ali so strokovni delavci strokovno podkovani za pripravo otrok 

na take vzdržljivostne preizkušnje ter ali svoje teoretsko znanje dejansko pravilno 

uporabijo tudi pri praktični izpeljavi priprave otrok na tek kot vzdržljivostno 

preizkušnjo. 
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

V sladu s predmetom in problemom naše raziskave smo si zastavili naslednje cilje: 

 

1. Analizirati pogostost vključevanja predšolskih otrok v tek, kot vzdržljivostno 

preizkušnjo, v posameznih regijah po Sloveniji. 

2. Analizirati nivo teoretičnega znanja strokovnih delavcev v vrtcu na gibalnem 

področju predšolskih otrok. 

3. Analizirati, ali teoretično znanje strokovnih delavcev na gibalnem področju 

predšolskih otrok vpliva na ustreznost priprave predšolskih otrok na tek kot 

vzdržljivostno preizkušnjo. 

 

4 HIPOTEZE 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H 1: Pogostost vključevanja predšolskih otrok v tek, kot vzdržljivostno preizkušnjo, se 

od regije do regije po Sloveniji razlikuje. 

H 2: Teoretično znanje strokovnih delavcev v vrtcu na gibalnem področju predšolskih 

otrok je nizko.  

H 3: Teoretično znanje strokovnih delavcev na gibalnem področju vpliva na ustreznost 

priprave predšolskih otrok na tek kot vzdržljivostno preizkušnjo. 

 

Hipoteze smo potrjevali oziroma zavračali s 5-odstotnim tveganjem (p 0,05). 
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5 METODE DELA 

5.1 Metoda 

V diplomskem delu smo izbrali kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava 

je bila pretežno usmerjena na raziskovanje, v katerem smo skušali priti do zanesljivih, 

preverljivih in objektivnih spoznanj. Iskali smo vzorčno-posledične zveze za obstoječe 

stanje na področju našega raziskovanja. 

5.2 Vzorec merjencev 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer priložnostni. Vanj so bili vključeni 3 vrtci iz 

goriške regije (Vrtec Ajdovščina, Vrtec OŠ Dornberk, Vrtec pri OŠ Deskle), 2 vrtca iz 

štajerske regije (Vrtec Slovenske Konjice in Vrtec Zreče), 2 vrtca iz ljubljanske regije z 

okolico (Vrtec Hansa Christiana Andersena in Vrtec Vodmat) in 1 vrtec iz notranjske 

regije (Vrtec Postojna). Iz obalne regije se na raziskavo ni odzval noben vrtec. 

 

V vzorec merjencev so bili vključeni 104 strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcih v 

različnih regijah po Sloveniji. Od tega je v raziskavi sodelovalo 95 (91,3 %) 

vzgojiteljic, 6 (5,8 %) pedagoških vodij in 3 (2,9 %) ravnateljice. V raziskavo je bilo 

največ strokovnih delavcev, 44 (42,3 %), vključenih iz goriške regije, najmanj, 14 (13,5 

%), pa iz notranjske regije.  

5.3 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik. Vsebuje vprašanja, na katera so 

odgovarjale ravnateljice, pedagoške vodje in vzgojiteljice vrtcev iz različnih regij po 

Sloveniji. Vprašanja v anketnem vprašalniku so razdeljena na dva dela. V prvem delu so 

teoretična vprašanja, vezana na poznavanje gibalnega razvoja predšolskega otroka in 

namenjena vsem anketirancem, v drugem delu pa so vprašanja vezana na praktično 

izvedbo krosa za predšolske otroke in na način priprave otrok na vzdržljivostno 

preizkušnjo, kot je tek. Drugi del anketnega vprašalnika je bil namenjen le 

ravnateljicam, pedagoškim vodjem in vzgojiteljicam, ki so v svojem delovnem obdobju 

v vrtcu že praktično izvedle kros za predšolske otroke oziroma so otroke že pripravljale 

na vzdržljivostno preizkušnjo, kot je tek. 
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5.4 Način zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali v vrtce iz 

goriške in Obalne regije, v vrtce iz ljubljanske regije z okolico in v vrtce iz notranjske 

ter štajerske regije. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu februarju in marcu 2012. 

Preden smo z raziskavo začeli, smo obiskali ravnatelje oziroma ravnateljice vrtcev iz 

goriške regije ter jim osebno predstavili raziskovalni del diplomske naloge. Ravnateljem 

oziroma ravnateljicam vrtcev iz drugih regij po Sloveniji smo anketne vprašalnike 

poslali osebno po pošti. Anketnim vprašalnikom smo priložili še predstavitev 

raziskovalnega dela diplomske naloge. Nato so ravnatelji oziroma ravnateljice vrtcev 

anketne vprašalnike posredovali svojim pedagoškim vodjem in vzgojiteljicam vrtca. 

Ravnatelji oziroma ravnateljice vrtcev so anketne vprašalnike tudi končno zbrali in nam 

jih v dogovorjenem času v mapah izpolnjene posredovali. Celoten proces zbiranja 

podatkov je bil izveden v skladu z zahtevami Zakona o varovanju osebnih podatkov 

(Uradni list RS, št.59/1999). 

5.5 Metoda obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (statistical Package for the social 

Sciences). Uporabili smo podprogram FREQUENCIES za izračun frekvence 

posameznih odgovorov, za izračun opisne statistike pa smo uporabili podprogram 

DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih odgovorov pa 

smo uporabili podprogram CROSSTABS. Na številčnih spremenljivkah in tudi na 

ostalih ustrezno transformiranih spremenljivkah smo uporabili CORRELATION 

(Pearsonov koeficient korelacije in ugotavljali povezave med spremenljivkami). 

Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p   0,05). 
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6 REZULTATI 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Rezultati so predstavljeni v obliki tabel in grafikonov, poleg tega so 

posamezni rezultati tudi interpretirani.   

 

 

Graf  1: Število anketirancev po regijah, izraženo v odstotkih (%) 

 

Z grafa 1 je razvidno, da so v raziskavi sodelovali 104 strokovni delavci, ki so zaposleni 

v vrtcih v različnih regijah po Sloveniji. V raziskavo je bilo vključenih največ 

strokovnih delavcev iz goriške regije, in sicer 44 (42,3 %), najmanj pa iz notranjske 

regije 14 (13,5 %). Iz notranjske regije je v raziskavi sodelovalo 17 (14 %) strokovnih 

delavcev, iz Ljubljane z okolico pa 29 (28 %).  
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Graf  2: Število strokovnih delavcev po regijah 

 

Z grafa 2 lahko razberemo, da je bilo v raziskavo vključenih 95 vzgojiteljic, 6 

pedagoških vodij in 3 ravnateljice. Od tega je bilo v raziskavo vključenih 38 vzgojiteljic 

iz goriške regije, 14 vzgojiteljic iz štajerske in notranjske regije ter 29 vzgojiteljic iz 

ljubljanske regije z okolico. 5 pedagoških vodij je bilo v raziskavo vključenih iz goriške 

regije, 1 iz štajerske regije, iz notranjske in Ljubljanske regije pa ni bil vključen noben 

pedagoški vodja. Prav tako v raziskavi niso sodelovale ravnateljice iz notranjske in 

ljubljanske regije. 1 ravnateljica je bila v raziskavo vključena iz goriške regije, 2 pa iz 

štajerske regije.  

 

Tabela 1: Povprečna delovna doba anketiranih strokovnih delavcev, izražena v letih  

  

Povprečna delovna doba 

strokovnih delavcev, 

izražena v letih 

N min max srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

104 1 42 18,29 12,162 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da smo v našo raziskavo zajeli strokovne delavce, ki so v 

vrtcu zaposleni najmanj eno leto oziroma največ 42 let. Povprečni strokovni delavci so 

bili v času anketiranja v vrtcu zaposleni približno 18 let.  
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Graf  3: Ali v okviru vašega vrtca organizirate kros za otroke? 

 

 

Z grafa 3 lahko razberemo, da 39 (37,5 %) strokovnih delavcev v okviru svojega vrtca 

organizira kros za otroke, 65 (62,5 %) strokovnih delavcev pa ne. 

 

 

Graf  4: Kolikokrat ste že sodelovali v pripravi otrok na kros? 

 

Z grafa 4 lahko razberemo, da je 40 strokovnih delavcev, ki so sodelovali v raziskavi, že 

sodelovalo tudi pri pripravi otrok na kros. Od tega jih je 17 (42,5 %) v pripravi enkrat 

sodelovalo, 4 (10 %) so v pripravi otrok na kros sodelovali dvakrat, 2 (5 %) sta trikrat 
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sodelovala, kar 17 (42,5 %) strokovnih delavcev pa je v pripravi otrok na kros 

sodelovalo več kot trikrat. 

 

Tabela 2: Povprečna dolžina krosa, ki ga v različnih regijah po Sloveniji organizirajo 

za predšolske otroke. 

 

Povprečna dolžina krosa, ki ga 

v različnih regijah po Sloveniji 

organizirajo za predšolske 

otroke  

N min max srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

40 20 1000 305,50 194,290 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da smo v našo raziskavo zajeli strokovne delavce, ki so v 

vrtcu zaposleni najmanj eno leto oziroma največ 42 let. Povprečni strokovni delavci so 

bili v času anketiranja v vrtcu zaposleni približno 18 let.  

 

 

 

Graf  5: Ali otroci dobijo nagrado za svoj uspeh na krosu? 

 

Z grafa 5 je razvidno, da le 40 anketirancev v okviru vrtca organizira kros za predšolske 

otroke. Od tega jih kar 32 (80 %) pravi, da otroke za svoj uspeh na krosu nagradijo. Le 

8 (20 %) jih pravi, da otrok za uspeh na krosu ne nagradijo.  
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Graf  6: Kakšno nagrado dobijo? 

 

Z grafa 6 lahko razberemo, da kar 59,4 %, tj. 19 anketirancev, pravi, da vsi otroci za 

uspeh na krosu dobijo medaljo, 3,1 %, tj. 1 anketiranec, pravi, da medaljo za uspeh na 

krosu dobijo le najboljši trije udeleženci, 6,2 %, tj. 8 anketirancev, pravi, da vse 

udeležence krosa  nagradijo s priznanjem, 25 %, tj. 11 anketirancev, pravi, da otrokom 

za uspeh in sodelovanje na krosu dajo sladkarije (bonbon, čokoladica), 6,2 %, tj. 1 

anketiranec, pa pravi, da vsi udeleženci za uspeh in sodelovanje na krosu dobijo sok in 

sadje. Negativno nas je presenetil odgovor anketiranca, ki pravi, da medaljo za 

sodelovanje na krosu dobijo le najboljši trije otroci. Menimo, da to še dodatno spodbuja 

tekmovalnost, kar pa krši načelo gibalne vzgoje v predšolskem obdobju. 
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Graf  7: Kje predstavite rezultate krosa? 

 

 

Z grafa 7 lahko razberemo, da kar 72,5 %, tj. 29 anketirancev, pravi, da rezultatov krosa 

nikjer ne predstavijo, 27,5 %, tj. 11 anketirancev, pa pravi, da rezultate javno 

predstavijo. Od tega jih 22,5 %, tj. 9 anketirancev, rezultate krosa predstavi na oglasni 

deski vrtca, 2,5 %, tj. 1 anketiranec, rezultate krosa predstavi v vrtčevskem glasilu, prav 

tak odstotek anketirancev rezultate krosa predstavi na internetni strani vrtca. Na podlagi 

rezultatov smo ugotovili, da v javnem časopisu rezultatov krosa ne predstavi nihče 

izmed sodelujočih v raziskavi.   

  
  

Na oglasni 

deski vrtca 

V 

vrtčevskem 

glasilu 

Nikjer 
Internetna 

stran vrtca 

Javni 

časopis 
Skupaj  

število anketirancev izraženo v 

odstotkih (%) 
22,5 2,5 72,5 2,5 0 100 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 



Velikonja, N. (2012). Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

  
54 

 
  

 

Graf  8: Mnenje strokovnih delavcev o izvajanju krosa za predšolske otroke. 

 

Z grafa 8 je razvidno, da je mnenje o izvajanju krosov za predšolske otroke  izrazilo 74 

%, tj. 77 anketirancev, 26 %, tj. 27 anketirancev, ni odgovorilo na omenjeno vprašanje. 

Rezultati raziskave kažejo, da približno polovica anketirancev, ki so na vprašanje 

odgovarjali, kros za otroke v predšolskem obdobju podpirajo, 32,5 %, tj. 25 

anketirancev, izvajanje krosa za predšolske otroke delno podpira, skoraj 17 %, tj. 13 

anketirancev, pa izvajanje krosa v predšolskem obdobju ne podpira. 
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7 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 

 

H 1: Pogostost vključevanja predšolskih otrok v tek, kot vzdržljivostno preizkušnjo, se 

od regije do regije po Sloveniji razlikuje. 

 

 

Graf  9: Izračun pogostosti organiziranja krosa za predšolske otroke v posameznih 

regijah po Sloveniji 

 

 

S pomočjo križanja vprašanj o pogostosti organizacije krosa in regije, v kateri se vrtec 

nahaja, smo ugotovili, da se v raziskovanih vrtcih na Goriškem in Notranjskem krosov 

za predšolske otroke sploh ne izvaja. Pri raziskovanih vrtcih na Štajerskem so rezultati 

pokazali, da nekaj več kot polovica (50 %) anketirancev pravi, da krose v okviru vrtca 

organizirajo, medtem ko v raziskovanih ljubljanskih vrtcih vsi organizirajo kros za 

otroke.  
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Tabela 3: Izračun Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa 

 

Hi-kvadrat preizkus Vrednost 
Stopnje 

prostosti 

Statistična 

značilnost 

Pearsonov hi-kvadrat  

preizkus 
86,431

a
 3 ,000 

Število anketirancev 104   

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤ 0,05) 

 

Tudi izračun Pearsonovega hi-kvadrat preizkusa nam je pokazal statistično značilne 

razlike med omenjenima spremenljivkama, kar pomeni, da se pogostost vključevanja 

predšolskih otrok v tek med regijami statistično značilno razlikuje. 

 

Glede na analizo rezultatov lahko potrdimo hipotezo 1, ki pravi, da se pogostost 

vključevanja predšolskih otrok v tek, kot vzdržljivostno preizkušnjo, od regije do regije 

po Sloveniji razlikuje. 
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H 2: Teoretično znanje strokovnih delavcev v vrtcu na gibalnem področju predšolskih 

otrok je nizko.  

 

Tabela 4: Veste, kaj pomeni pojem aerobni prag? 

 

  N % 

Da 65 62,5 

Ne 39 37,5 

Skupaj 104 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek;  

 

Iz tabele 4 je razvidno, da kar 62,5 %, tj. 65 anketirancev, meni, da vedo, kaj pomeni 

aerobni prag, 37,5 %, tj. 39 anketirancev, pa meni, da ne vedo, kaj pomeni aerobni prag.  

 

Tabela 5: Ustreznost opisa pojma aerobni prag 

 

  N % 

Popolnoma pravilno 24 36,9 

Delno pravilno 41 63,1 

Skupaj 65 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek;  

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je izmed 65 anketirancev, ki menijo, da pojem aerobni 

prag poznajo, le 36,9 %, tj. 24 anketirancev, pojem aerobni prag opisalo popolnoma 

pravilno. Kar 63,1 %, tj. 41 anketirancev, pa je pojem aerobni prag opisalo delno 

pravilno.   

 

Tabela 6: Poznavanje teorije na področju gibalnega razvoja predšolskega otroka 

 

  N % 

0 točk 3 4,6 

1 točka 32 49,2 

2 točki 26 40 

3 točke 4 6,2 

Skupaj  65 100 

Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek;  

 

Teoretično znanje strokovnih delavk smo ugotavljali s pomočjo vprašanj od 4 do 8. Za 

kompozitno spremenljivko smo uporabili vprašanja od 5 do 8, in sicer tako, da smo na 
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podlagi dosedanjih raziskav in dostopne literature skonstruirali spremenljivko 

TEORIJA, ki predstavlja teoretično znanje vzgojiteljev. Vanjo smo vključili tiste 

rekodirane spremenljivke, ki so bile neposredno vezane na poznavanje in razumevanje 

aerobnega praga ter s tem povezanega vključevanja vzdržljivostnih aktivnosti v 

predšolskem obdobju. Spremenljivke so bile rekodirane tako, da je vsak element vzorca 

lahko prejel le vrednost 0 ali 1, in sicer glede na primerno poznavanje teorije. Vrednost 

0 je pomenila, da posameznik ni pravilno odgovoril na vprašanje, vrednost 1 pa, da je. 

Kompozitna spremenljivka predstavlja enakovredni seštevek vseh omenjenih 

spremenljivk, njene teoretične vrednosti se gibljejo na lestvici od 0 do 4.  

 

Rezultati, ki so predstavljeni v tabeli 6, kažejo, da nihče izmed anketirancev ni dosegel 

vseh možnih točk. 4,6 %, tj. trije anketiranci, niso dosegli nobene točke, eno točko je 

doseglo kar 49,2 %, tj. 32 anketirancev, dve točki je doseglo 40 %, tj. 26 anketirancev, 

tri točke pa je doseglo le 6,2 % anketirancev, tj. 4 anketiranci.  

 

Tabela 7:Povprečno število točk, ki so jih strokovne delavke dosegle 

 

Povprečno število točk, ki so jih 

strokovne delavke dosegle 

N min max srednja 

vrednost 

standardni 

odklon 

65 0 3 1,48 0,687 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna vrednost 

 

Iz tabele 7 je razvidno, da so strokovni delavci, ki so sodelovali v raziskavi, dosegli 

največ 3 točke pri teoretičnem poznavanju gibalnega razvoja predšolskih otrok, najmanj 

pa 0 točk. V povprečju so anketiranci dosegli 1,48 točke, približno 1,5 točke. 
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Graf  10: Povprečno število točk, v različnih regijah po Sloveniji 

 

Z grafa 10 lahko razberemo, da so anketirani strokovni delavci na Štajerskem in 

Notranjskem v povprečju dosegli 1,5 točke, kar je približno toliko, kot je skupno 

povprečje. Anketirani strokovni delavci na Goriškem so v povprečju dosegli le 1,38 

točke, to pomeni, da se rezultati gibljejo pod skupnim povprečjem. Anketirani strokovni 

delavci iz Ljubljane in okolice pa so v povprečju dosegli 1,58 točk. To pomeni, da se 

rezultati gibljejo nad skupnim povprečjem. 

 

Z grafa 10 lahko razberemo tudi, da se med posameznimi regijami pojavljajo razlike v 

nivoju teoretičnega znanja, vendar so te razlike majhne, statistično neznačilne. Rezultati 

kažejo, da so strokovni delavci z območja Ljubljane z okolico, ki so v raziskavi 

sodelovali, nekoliko bolj teoretično podkovani, nekoliko manj so teoretično podkovani 

strokovni delavci iz notranjske in štajerske regije, najmanj pa iz goriške regije.  

 

Glede na pridobljene podatke lahko rečemo, da je nivo teoretičnega znanja strokovnih 

delavcev, ki so zaposleni v vrtcih v različnih slovenskih regijah, nizek. S tem lahko 

potrdimo hipotezo 2, ki pravi, da je teoretično znanje strokovnih delavcev v vrtcu na 

gibalnem področju predšolskih otrok nizko.  
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H 3: Teoretično znanje strokovnih delavcev na gibalnem področju vpliva na 

ustreznost priprave predšolskih otrok na tek  kot vzdržljivostno preizkušnjo. 

 

Tabela 8: izračun T-testa 

 

 F 
Statistična 

značilnost. 

Vrednost t-

testa 

Stopnje 

prostosti 

Statistična 

značilnost 

(dvostranska) 

Srednja 

vrednost 

razlike 

Upoštevana 

enakost 

varianc 

2,680 0,114 1,719 26 0,097 0,845 

Neupoštevana 

enakost 

varianc 

  1,896 25,989 0,069 0,845 

Legenda: Statistično pomembnost smo ugotavljali na ravni 5-odstotnega tveganja (p≤ 0,05) 

 

T-test nam ni pokazal statistično značilnih razlik med tistimi, ki imajo dobro teoretično 

znanje, in tistimi, ki imajo slabše teoretično znanje. Glede na ustreznost priprave 

predšolskih otrok na tek pa se vendar kaže tendenca, da tisti, ki imajo boljše teoretično 

znanje, pogosteje in ustrezneje organizirajo vzdržljivostne gibalne aktivnosti za 

predšolske otroke kot tisti, ki imajo slabše teoretično znanje.  

 

 

Graf  11: Ali teoretično poznavanje gibalnega razvoja predšolskih otrok vpliva na 

pogostost izvajanja vzdržljivostnih dejavnosti 
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Ugotovili smo, da ni nujno, da tisti, ki bolje obvladajo teorijo, večkrat na teden izvajajo, 

organizirajo gibalne dejavnosti za pripravo predšolskih otrok na tek kot vzdržljivostno 

preizkušnjo. Največ jih pripravo na tek kot vzdržljivostno preizkušnjo izvaja enkrat na 

teden, teoretično znanje le-teh pa je relativno nizko.  

 

Glede na pridobljene podatke lahko hipotezo 3, ki pravi, da teoretično znanje strokovnih 

delavcev na gibalnem področju vpliva na ustreznost priprave predšolskih otrok na tek, 

kot vzdržljivostno preizkušnjo, le deloma potrdimo. Ugotovili smo namreč, da dobro 

teoretično znanje na področju gibalnega razvoja predšolskega otroka ne vpliva vedno na 

ustreznost pripravljanja in organiziranja gibalnih dejavnosti za pripravo otrok na tek kot 

vzdržljivostno preizkušnjo.   
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8 RAZPRAVA 

 

Namen diplomske naloge je bil predvsem ugotoviti in analizirati, kako pogosto se 

vodstva in strokovni delavci vrtcev iz različnih regij po Sloveniji odločajo za 

vključevanje otrok na omenjene teke za otroke, ali so strokovni delavci strokovno 

podkovani za pripravo otrok na take vzdržljivostne preizkušnje ter ali svoje teoretsko 

znanje dejansko pravilno uporabijo tudi pri praktični izpeljavi priprave otrok na tek kot 

vzdržljivostno preizkušnjo. 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen strokovnim 

delavcem vrtcev, in sicer ravnateljem in ravnateljicam, pedagoškim vodjem ter 

vzgojiteljem in vzgojiteljicam, ki so zaposleni v vrtcih v različnih slovenskih regijah. V 

raziskavo, ki je zajemala 104 anketirance, je bilo vključenih 44 strokovnih delavcev iz 

goriške regije, 17 strokovnih delavcev iz štajerske regije, 14 strokovnih delavcev iz 

notranjske regije in 29 strokovnih delavcev iz Ljubljane z okolico. V raziskavo je bilo 

vključenih 95 vzgojiteljev oziroma vzgojiteljic, 6 pedagoških vodij in 3 ravnateljice 

oziroma ravnatelji. 

 

S pomočjo križanja vprašanj o pogostosti organizacije krosa in regije, v kateri se vrtec 

nahaja, smo ugotovili, da se v raziskovanih vrtcih na Goriškem in Notranjskem krosov 

za predšolske otroke sploh ne izvaja. Pri raziskovanih vrtcih na Štajerskem so rezultati 

pokazali, da nekaj več kot polovica (50 %) krose v okviru vrtca organizira, medtem ko v 

raziskovanih ljubljanskih vrtcih vsi organizirajo kros za otroke. Tako smo s pomočjo 

podatkov, ki smo jih pridobili z raziskavo, potrdili hipotezo 1, ki pravi, da se pogostost 

vključevanja predšolskih otrok v tek, kot vzdržljivostno preizkušnjo, od regije do regije 

po Sloveniji razlikuje. 

 

Teoretično znanje strokovnih delavk smo ugotavljali s pomočjo vprašanj od 4 do 8. Za 

kompozitno spremenljivko smo uporabili vprašanja od 5 do 8, in sicer tako, da smo na 

podlagi dosedanjih raziskav in dostopne literature skonstruirali spremenljivko 

TEORIJA, ki predstavlja teoretično znanje strokovnih delavcev, ki so sodelovali v 

raziskavi. Vanjo smo vključili tiste rekodirane spremenljivke, ki so bile neposredno 

vezane na poznavanje in razumevanje aerobnega praga ter s tem povezanega 

vključevanja vzdržljivostnih aktivnosti v predšolskem obdobju. Spremenljivke so bile 
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rekodirane tako, da je vsak element vzorca lahko prejel le vrednost 0 ali 1, in sicer glede 

na primerno poznavanje teorije. Vrednost 0 je pomenila, da posameznik ni pravilno 

odgovoril na vprašanje, vrednost 1 pa, da je. Kompozitna spremenljivka predstavlja 

enakovredni seštevek vseh omenjenih spremenljivk, njene teoretične vrednosti se 

gibljejo na lestvici od 0 do 4.  

 

Rezultati so pokazali, da nihče izmed anketirancev ni dosegel vseh možnih točk. 4,6 %, 

tj. trije anketiranci, niso dosegli nobene točke, eno točko je doseglo kar 49,2 %, tj. 32 

anketirancev, dve točki je doseglo 40 %, tj. 26 anketirancev, tri točke pa je doseglo le 

6,2 % anketirancev, tj. 4 anketiranci. Strokovni delavci, ki so v raziskavi sodelovali, so 

dosegli največ tri točke od 4 možnih točk, najmanj pa 0 točk. V povprečju so strokovni 

delavci, ki so sodelovali v raziskavi, dosegli le 1,5 točke. 

 

Ugotovili smo, da se nivo teoretičnega znanja na gibalnem področju predšolskih otrok 

razlikuje tudi glede na regijo. Anketirani strokovni delavci na Štajerskem in 

Notranjskem so v povprečju dosegli 1,5 točke, kar je približno toliko, kot je skupno 

povprečje. Anketirani strokovni delavci na Goriškem so v povprečju dosegli le 1,38 

točke, to pomeni, da se rezultati gibljejo pod skupnim povprečjem. Anketirani strokovni 

delavci iz Ljubljane in okolice pa so v povprečju dosegli 1,58 točke. To pomeni, da se 

rezultati gibljejo nad skupnim povprečjem. 

 

Z grafa 10 lahko razberemo tudi, da se med posameznimi regijami pojavljajo razlike v 

nivoju teoretičnega znanja, vendar so te razlike majhne, statistično neznačilne. S 

pomočjo rezultatov raziskave smo ugotovili, da so strokovni delavci z območja 

Ljubljane z okolico, ki so v raziskavi sodelovali, nekoliko bolj teoretično podkovani, 

nekoliko manj so teoretično podkovani strokovni delavci iz notranjske in štajerske 

regije, najmanj pa iz goriške regije.  

 

Tako lahko glede na pridobljene podatke rečemo, da je nivo teoretičnega znanja 

strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vrtcih v različnih slovenskih regijah, nizek. S tem 

lahko potrdimo hipotezo 2, ki pravi, da je teoretično znanje strokovnih delavcev v vrtcu 

na gibalnem področju predšolskih otrok nizko.  
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Hipotezo 3, ki pravi, da teoretično znanje strokovnih delavcev na gibalnem področju 

vpliva na ustreznost priprave predšolskih otrok na tek kot vzdržljivostno preizkušnjo, 

smo skušali potrditi oziroma zavreči s pomočjo izračuna T-testa. Ta nam ni pokazal 

statistično značilnih razlik med tistimi, ki imajo dobro teoretično znanje, in tistimi, ki 

imajo slabše teoretično znanje glede na ustreznost priprave predšolskih otrok na tek. 

Kljub temu se kaže tendenca, da tisti, ki imajo boljše teoretično znanje, predšolskim 

otrokom pogosteje in ustrezneje organizirajo vzdržljivostne gibalne aktivnosti kot tisti, 

ki imajo slabše teoretično znanje.  

 

Ugotovili smo tudi, da ni nujno, da tisti, ki bolje obvladajo teorijo, večkrat na teden 

izvajajo oziroma organizirajo gibalne dejavnosti za pripravo predšolskih otrok na tek 

kot vzdržljivostno preizkušnjo. Največ jih pripravo na tek kot vzdržljivostno 

preizkušnjo izvaja enkrat na teden, teoretično znanje le-teh pa je relativno nizko.  

 

Glede na to, da dobro teoretično znanje na področju gibalnega razvoja predšolskega 

otroka ne vpliva vedno na ustreznost pripravljanja in organiziranja gibalnih dejavnosti 

za pripravo otrok na tek, kot vzdržljivostno preizkušnjo, smo hipotezo 3 le deloma 

potrdili.   

 

Glede na podatke, ki smo jih dobili s pomočjo raziskave, lahko rečemo, da bi bilo nujno 

potrebno zvišati nivo teoretičnega znanja strokovnih delavcev, ki delajo s predšolskimi 

otroki. Menimo, da bi s tem pripomogli h kvalitetnejšemu delu s predšolskimi otroki, ne 

le na gibalnem področju. Strokovni delavci, ki dobro poznavajo razvoj otroka, lahko 

posamezniku omogočijo take gibalne dejavnosti, ki bodo pozitivno vplivale na njegov 

gibalni in hkrati tudi celostni razvoj.  

 

Kljub temu pa nas preseneča dejstvo, da na območju Ljubljane z okolico, kjer smo na 

podlagi rezultatov raziskave ugotovili, da je nivo teoretičnega znanja na gibalnem 

področju predšolskih otrok najvišji, vsi vrtci, ki so sodelovali v raziskavi, organizirajo 

krose za otroke. Kot kaže, so pozabili na dejstvo, da konstantni, neprekinjen tek lahko 

škodi razvoju predšolskega otroka, poleg tega pa kros kot gibalna dejavnost krši tudi 

načelo tekmovalnosti. Taka oblika gibalne dejavnosti tekmovalnost vzpodbuja, kar pa 

negativno vpliva na gibalni razvoj predšolskega otroka.  
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Obenem pa moramo poudariti, da je bil vzorec anketirancev majhen in priložnosten. 

Glede na to je posploševanje hipotez nesmiselno oziroma neustrezno. Za to bi morali v 

raziskavo vključiti razširjen vzorec. Kljub temu pa smo s pomočjo naše raziskave prišli 

do nekaterih zanimivih, pomembnih ugotovitev, ki jih je dobro upoštevati. Lahko bodo 

dobro vodilo nadaljnjim raziskavam na tem področju.  
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9 ZAKLJUČEK 

 

Znano je, da je razvoj predšolskega otroka celosten. To pomeni, da se posamezna 

področja človekovega razvoja, kot so gibalno, socialno, čustveno idr., med seboj 

prepletajo in dopolnjujejo. Gibalni razvoj  poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih 

in zahtevnejših oblik gibanja. Potek gibalnega razvoja posameznika je odvisen od 

zorenja, učenja in posameznikove lastne aktivnosti. Zato je spodbujanje gibalnega 

razvoja ena temeljnih razvojnih nalog v otroštvu.  

 

Kot strokovni delavci smo dolžni natančno poznati stopnje gibalnega razvoja otroka, 

mu z opazovanjem slediti in omogočati oziroma spodbujati nadaljnji razvoj. Pri 

načrtovanju gibalnih aktivnosti moramo biti natančni. Upoštevati moramo lastnosti 

posameznika in glede na to načrtovati aktivnosti. Primerno izbrana in vodena gibalna 

dejavnost nedvomno pripomore k uravnoteženemu razvoju vsakega posameznika, 

predvsem v obdobju otroštva. Na tak način bomo lahko otroku pozitivno pripomogli pri 

razvoju gibalnih sposobnosti. 

 

Ustrezno načrtovanje, opazovanje in ovrednotenje pa lahko izvedemo predvsem s 

pomočjo dobrega teoretičnega poznavanja razvoja otroka. Ta nam ne nazadnje pomaga 

določiti mejnike posameznih stopenj v gibalnem razvoju otroka, s pomočjo teorije lahko 

ustrezneje načrtujemo dejavnosti, s pomočjo katerih bomo dosegli višjo stopnjo v 

razvoju, hkrati pa nam pomaga ovrednotiti morebitna odstopanja, ki jih pri posamezniku 

zasledimo.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je teoretično znanje strokovnih delavcev v vrtcih v 

različnih regijah po Sloveniji nizko. Glede na to menimo, da je strokovne delavce treba 

še dodatno spodbuditi k izpopolnjevanju njihovega teoretičnega znanja na področju 

gibalnega razvoja predšolskih otrok. Predlagamo, naj vrtec kot ustanova strokovnim 

delavcem nudi ustrezno literaturo, jim omogoča sodelovanje na raznih seminarjih in 

študijskih skupinah, kjer si bodo lahko strokovni delavci med seboj izmenjali mnenja, 

izkušnje in tudi na tak način pridobili nova, tako teoretična kot praktična spoznanja s 

tega področja.  
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11 PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Nina Velikonja, absolventka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V okviru diplomske naloge na temo Kros v predšolskem obdobju sem sestavila anketni 

vprašalnik. Anketni vprašalnik je namenjen vzgojiteljicam, pedagoškim vodjem in 

ravnateljicam otroških vrtcev po Sloveniji. Anketni vprašalnik  je anonimen, zato Vas 

naprošam, da obkrožite tisti odgovor, ki je za vas najustreznejši.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

1. Obkrožite regijo, v kateri se nahaja vaš vrtec: 

a) Obalna 

b) Goriška 

c) Štajerska 

d) Notranjska 

e) Ljubljana z okolico 

 

2. Delovno mesto (obkrožite ustrezen odgovor) 

a) vzgojitelj/-ica 

b) pedagoški/-a vodja 

c) ravnatelj/-ica vrtca 

 

3. Koliko časa delate v otroškem vrtcu?  

 let. 

 

4. Veste, kaj pomeni aerobni prag? 

a) Da 

b) Ne 

 

5. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, na spodnjo črto na kratko opišite 

pojem aerobni prag. 

. 

 



Velikonja, N. (2012). Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

  
70 

 
  

6. Ali se pri predšolskem otroku lahko presega aerobni prag? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

7. Ali gibalni razvoj 5–6-letnega otroka dopušča izvajanje 10-minutnega 

konstantnega teka? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

8. Ali preseganje aerobnega praga lahko škodi gibalnemu razvoju predšolskega 

otroka? 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

9. Ali v okviru vašega vrtca organizirate kros za otroke? 

a) Da 

b) Ne 

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili da, Vas prosim, da odgovorite še na naslednja 

vprašanja. 

 

10. Kolikokrat ste že sodelovali v pripravi otrok na kros? 

a) enkrat 

b) dvakrat 

c) trikrat 

d) več kot trikrat 

 

11. Koliko stare otroke vključite v vzdržljivostni tek, kros? 

a) 1–3 

b) 3–4 

c) 4–6 
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d) 1–6 

e) 2–6 

f) 3–6 

g) 5–6 

h) 2–3 

 

12. Kolikšna je dolžina krosa, ki ga organizirate za otroke? 

 m. 

 

13. Kolikšna je dolžina teka, ko se pripravljate na kros? 

Od  m do  m. 

 

14. Kako pogosto izvajate pripravo na vzdržljivostni tek, kros? 

 na teden. 

 

15. Ali otroci dobijo nagrado za svoj uspeh na krosu? 

a) Da 

b) Ne 

 

16. Kakšno nagrado dobijo? 

. 

 

17. Ali rezultate krosa javno predstavite? 

a) Da 

b) Ne 
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18. Kje jih predstavite? 

a) Na oglasni deski vrtca 

b) V časopisu 

c) V vrtčevskem glasilu 

d) Nikjer 

e) Na internetni strani vrtca 

 

19. Kako pogosto je smiselno izvajati krose v predšolskem obdobju? (obkrožite 

trditev, ki vam najbolj ustreza) 

 

zelo pogosto   pogosto manj pogosto  nikoli 

 

20. Kako pogosto se starši odločijo za sodelovanje njihovih otrok na krosu? 

zelo pogosto  pogosto  manj pogosto  nikoli 

 

21. Kakšno je vaše mnenje o organiziranju krosa za otroke? 

 

 

 

 

22. Kakšno je vaše osebno mnenje o organiziranih tekaških tekmovanjih na 

splošno? 

 

 




