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in gibalni razvoj sta odločilna v zgodnjem otroštvu, ko je ves organizem, zlasti pa živčni sistem, 
najdovzetnejši za vplive okolja. Predšolsko obdobje je z vidika razvoja zato eno najobčutljivejših 
obdobij za razvoj naravnih oblik gibanja, ki so podlaga za zahtevnejše oblike gibanja (Videmšek in 
Pišot 2007).

Ne moremo zagotoviti celostnega razvoja otroka, če se ne zavedamo pomena gibalnega razvoja, ki 
temelji na pestrosti in kakovosti gibalnega učenja.

UVOD

Mnoge raziskave v državah EU, vključno s Slovenijo, ugotavljajo, da se otroci premalo gibljejo in 
da prehitro usvajajo nezdrave življenjske navade. Ob tem se pojavlja odpor do uvajanja tistih 
športnih programov v vrtcih, ki spodbujajo specializacijo in pretirano tekmovalnost, pri čemer so 
tudi didaktične metode in tehnologija neprilagojeni razvojni stopnji otrok. 

Področju gibanja v našem vrtcu namenjamo veliko časa in pozornosti in ga zavzeto ter kakovostno 
izvajamo že ves čas. S pridobitvijo sodobne športne igralnice smo dobili odlične prostorske pogoje 
in možnosti za dvig kakovosti dela na področju gibanja. A sodobni čas, nova tehnologija in rekviziti 
zahtevajo sodobnejši pristop k športno-gibalnim  dejavnostim. V Vrtcu Šentvid že več kot 10 let 
izvajamo različne programe in projekte s področja gibanja in športa, zadnji je bil inovacijski projekt 
»Šport v vrtcu-zakaj pa ne?« v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo, ki nam je 
pomagal odgovoriti na mnoga še odprta vprašanja.

V publikaciji želimo predstaviti, kako v našem vrtcu oblikujemo športni program in kako otroke 
skozi celostni pristop in ustvarjalno aktivno učenje ter s kakovostno in otrokovi starosti prilagojeno 
športno tehnologijo motiviramo in navdušujemo za zdrav življenjski stil in vseživljenjsko učenje tudi 
na področju gibanja. 

S predstavljenimi dejavnostmi in metodičnimi napotki in pristopi za uspešno izvedbo želimo 
prikazati, da je negativni predznak pojmovanja športa v predšolskem obdobju odveč takrat, kadar 
so ustrezno in v celoti upoštevani tako strukturni kot procesni kazalci kakovosti. 

V procesu učenja imajo zato zelo pomembno vlogo:

• Kakovostno učno okolje (primeren prostor, varni didaktični pripomočki in športni rekviziti);

• Otrokovi starosti, znanju in izkušnjam prilagojena oprema in pristop;

• Strokovno načrtovana in sistematična gibalna vadba znotraj in zunaj športne igralnice; 

• Gibalne dejavnosti usmerjene v postopno spoznavanje prilagojenih osnov športov (Flisek, 2001);

• Strokovno usposobljen, motiviran in športno navdušen vzgojitelj in športni pedagog (zavzetost za 
timsko delo in sistematično udejanjanje novosti v pedagoški praksi).

Otroci se ob spoznavanju različnih zvrsti športov učijo za življenje, za zdrav način življenja, krepijo 
osebnostne lastnosti in socialne spretnosti (vztrajnost, pogum, moč, voljo, strpnost, krepitev 
samopodobe ob uspehu in neuspehu, učenje drug od drugega v procesu). 

Dokazano je, da pozitivna čustva ugodno vplivajo na učenje, širino in prožnost razmišljanja ter na 
produciranje ustvarjalnih idej. Pozitivna spodbuda je eno izmed naših osnovnih motivacijskih sredstev 
pri delu s predšolskimi otroki. Otroku pomagamo in ga spodbujamo, da zazna svoj napredek ne 
glede na dosežke vrstnikov in da ta napredek doživi kot uspeh. Prizadevamo si, da gibanje daje 
otrokom občutek ugodja, varnosti, veselja, dobrega razpoloženja, počutja in skrbi za lastno zdravje. 
Otrok ob pozitivnih izkušnjah gradi in razvija svojo samopodobo.

Uvajanje in seznanitev otrok s športnim in zdravim načinom življenja že v vrtcu je zelo pomembno, 
ker je otrok v predšolskem obdobju najbolj dojemljiv, nima predsodkov in negativnih izkušenj, prav 
tako pa tega obdobja kasneje v celoti ni mogoče več nadoknaditi. Razvijanje gibalnih sposobnosti 
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Naš glavni cilj je navduševanje otrok za uživanje v gibalno-športnih dejavnostih, spodbujanje aktivnega 
učenja za otroka pomembnih in v resnično življenje vpetih športnih zvrsti. Pomembna nam je gibalna 
pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav življenjski slog.
Ko otroka spodbujamo k izvajanju naravnih oblik gibanja in mu pripravimo različne izzive, s tem pri-
pomoremo k razvijanju osnovnih motoričnih spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, 
hitrost, moč, gibljivost, natančnost in vzdržljivost.

1.1 HOJA
Otrok hodi po različnih podlagah, ravnih in neravnih, z različnim naklonom, v različnih smereh, preko 
ovir, hodi bos ali v različnih obuvalih, z različnimi pripomočki. 
Hoja je osnovno gibanje vsakega človek, ki postopoma dozoreva od približno enega leta dalje. Zelo 
važno je, da se otrok v predšolskem obdobju preko igre in vsebinsko raznolikih dejavnostih  izpopol-
njuje v različnih načinih in oblikah hoje, saj tako pridobiva na spretnosti in hitrosti. S hojo otrok razvija 
mišice nog, trupa in ramenskega obroča. Pri tem razvija koordinacijo gibanja celega telesa in gibanja 
nog, razvija ravnotežje, se zaveda prostora (kje se telo giblje) in načina gibanja.

Hoja po različnih naravnih podlagah

Pestrost vsakodnevnih gibalnih minutk na prostem

Gibalni izziv v igralnici Hoja po gredi, po dveh, naprej, nazaj, bočno ...

Hoja po ravni, zviti vrvi, na različne načine 
(naprej, nazaj, po dveh, po vseh štirih ...)

Gibalna abeceda v športni igralnici z 
zanimivimi rekviziti

1. NARAVNE OBLIKE GIBANJA 
 IN GIBALNI IZZIVI



6 7

1.2 TEK
Ko otrok že stabilno hodi, začne s tekom, ki je le hitrejša oblika gibanja s hitrejšimi in močnejšimi odrivi 
od podlage. Pri tem je otrok vse bolj spreten in hiter. Izpopolnjuje se pri usklajevanju rok in nog, hitri 
spremembi smeri in hitrosti. S tekom otrok prav tako razvija mišice nog, rok in ramenskega obroča, 
pomemben pa je tudi pri izoblikovanju stopalnega loka. Hoja in tek v največji meri vplivata na razvoj 
vzdržljivosti, ravnotežja, moči in na delovanje notranjih organov, na krvi obtok, dihanje in prebavila.

V vrtcu sami dvakrat letno organiziramo Tek za zdravje, kjer sodelujemo otroci in zaposleni, spodbuja-
mo drug drugega in se veselimo uspeha vseh.

1.3 LAZENJE, PLAZENJE 
To je gibanje, ko se premikamo z rokami, nogami in trupom. Pri tem se otrok zaveda prostora in razvija 
koordinacijo gibanja celega telesa. S tem krepi mišice, sklepe in vpliva na rast in razvoj hrbtenice. Še 
posebej krepi hrbtne in ramenske mišice ter mišice lahti.

Na koncu tunela je ...Uživanje v lazenju po 
naravnih površinah

Pajkova mreža Plazenje skozi tunel

Izzivi za plazenje

Skrb za zdravje – uživanje in veselje v teku v naravi
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1.4 PLEZANJE
Ko malček obvlada lazenje, ga želja in radovednost po raziskovanju okolice in narave ter igra sama 
vabita k plezanju. 
Plezanje je gibanje, kjer se otrok premika v različnih vesah s pomočjo rok in nog. Nujno ga je prilagoditi 
in upoštevati individualne značilnosti in sposobnosti ter seveda poskrbeti za varnost. Otrok pri pleza-
nju razvija mišice ramenskega obroča, trebušne in prsne mišice, mišice rok in nog, predvsem pa razvija 
splošno telesno gibljivost, spretnost in moč. Obenem pridobiva občutek za višino in strmino.

Lestev pod različnimi kotiEna izmed možnosti plezanja po lestvi

Viseča lestev

Spoznavamo in pridobivamo prve plezalne izkušnje na različnih ovirah, 
različnih površinah in v različnih smereh. Plezamo po različnih rekvizitih 

v športni igralnici in v naravi

Plezanje po klinih in ob jekleni vrvi Nova podlaga, nova izkušnja

Plezalni izzivi v naravi, na igriščih vrtca vabijo
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"Juhuuu, to je pa res užitek!"

"Tri, štiri, zdaj ..."

1.5 SKOKI, POSKOKI
Skoki so gibanje, ki je sestavljeno iz odriva, leta in doskoka. Pri otrocih se najprej pojavi sonožni poskok, 
potem skok v daljino, globino in nazadnje v višino. Pri tem otrok razvija ravnotežje, odrivno moč in 
koordinacijo, mišice ramenskega obroča, hrbtne, prsne in trebušne mišice. S skoki krepimo mišice stopal 
in s tem popravljamo težave  ploskih stopal in ostale težave, ki so povezane z nestabilno hojo ali tekom.

Skoki so za otroke še posebej zanimivi, saj v njih vzbujajo občutek svobode in lebdenja, kar je zanje 
povsem novo doživetje.
        

1.6 DVIGOVANJE, NOŠENJE 
To je gibanje, kjer se s pomočjo mišičnega napenjanja premaguje odpor zunanjih sil. Vpliva na razvoj 
različnih mišičnih skupin trupa, odvisno od položaja izvedbe. Pri tem otrok sproščeno izvaja naravne 
oblike gibanja, razvija koordinacijo celega telesa, ravnotežja, moči, zavedanje prostora in načina gibanja 
v prostoru.
Nošenja se lahko izvajajo v različnih položajih: stoje, kleče, čepe, v različnih oporah ali celo leže (Pisto-
tnik, 2002).

S skupnimi močmi je lažje

Pospravljanje je tudi igra Krepimo mišice

Ogrevanje pred smučanjem
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1.7 POTISKANJE, VLEČENJE
To so sestavljene oblike gibanja, ki se neprenehoma pojavljajo tudi v vsakdanjem življenju in so zaradi 
krepčilnega učinka za otroke zelo koristne, ker krepijo roke, noge in trup. Otrok ob tem išče lastne 
rešitve pri izvajanju gibalnih nalog, hkrati ga navajamo na urejanje športnih rekvizitov ter medsebojno 
pomoč in sodelovanje. Vendar moramo biti previdni pri teži bremena, ker mišice otrok še niso dovolj 
utrjene. Pri tem otrok razvija koordinacijo, gibljivost in moč.

Krepitev mišic rok in priprava na smučanje

Potiskanje snežnih kep, zabojev, igrač ...

1.8 VESA
Otroci z vesami krepijo roke in ramenski obroč. S tem si razvijajo predvsem moč.

Tako majhni pa že tako močni



14 15

V športni igralnici in zunaj nje so nam pomembni veselje, igrivost, ustvarjalnost, sodelovanje in uspeš-
nost in ne tekmovalnost, ki je v tem obdobju razvoja otroka neprimerna. Zavedamo se in sledimo cilju, 
da v predšolskem obdobju otroku nudimo čim bolj pestro in ustvarjalno paleto gibalnih izkušenj, ki so 
osnova kasnejšim gibalnim športnim vzorcem in hkrati temelj zdravega življenjskega stila.

2.1 RAVNOTEŽJE 
Pri predšolskem otroku je ravnotežje še slabo razvito, zato mu dajemo veliko gibalnih spodbud, pri tem 
ne smemo pozabiti na rotacijska gibanja, vključno z različnim vrtenjem in guganjem.

Hoja po različnih rekvizitih, orodjih                            

"Hopla sem in hopla tja ..."Zelo priljubljeno kotaljenje 

"Vrti, vrti, vrtiljak ..." Usvajanje novih gibalnih spretnosti

Guganje notri in zunaj

2. RAZLIČNI GIBALNI IZZIVI IN SPODBUDE ZA 
 RAZVIJANJE MOTORIČNIH   SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI
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2.2 KOORDINACIJA GIBANJA 
Pri tem otrok razvija sposobnost oblikovanja in izvajanja sestavljenih gibalnih nalog. Ta sposobnost se 
najbolj razvija v predšolskem obdobju, ko so otroci najbolj dojemljivi za sprejemanje gibalnih informa-
cij, zato se ta sposobnost poleg hitrosti tudi najintenzivneje razvija.

Spretnost najmlajših v vrtcu

Premagovanje različnih ovir

Daljši pohodi z veliko naravnih ovir To je pa že pravi šport

2.3 MOČ
Z razvijanjem moči moramo biti pri najmlajših otrocih zelo previdni, da ne obremenimo preveč sklepov 
in hrbtenice, zato se poslužujemo naravnih oblik gibanja.
      

Guganje in plezanje za krepitev mišic rok in razvoj moči

Krepitev mišic z delom
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2.4 HITROST
Hitrost pri otroku razvijamo predvsem z naravnimi oblikami gibanja in elementarnimi  
igrami.                                                                                                                                                                                                  
    

2.5 PRECIZNOST 
Je v povezavi z vsemi ostalimi sposobnostmi. Razvijamo jo tako s tekom med ovirami kot z lovljenjem 
in metanjem predmetov ipd.
    

    
  

Priprave na tek za zdravje

Različne ovire in novi izziviCiljanje  v različne cilje

2.6 GIBLJIVOST 
Predšolski otroci so zelo gibljivi, a je vseeno pomembno izvajanje gimnastičnih vaj ob vse-
bini tudi za njih. Predvsem je to pomembno za zavedanje svojega telesa in razvijanje spo-
sobnosti koordinacije gibanja. 
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S primeri dobre prakse želimo prikazati, da učinkovito učenje prilagojenih osnov športov poteka, ko 
otroku v fizično in čustveno varnem okolju (v sodobni in varni športni igralnici z njemu znano osebo) 
postavimo učne izzive, ki jih z veseljem sprejme in je pri tem navdušen in aktiven.

3.1 PREDPRIPRAVA NA USVAJANJE RAZLIČNIH ŠPORTOV
Z gibalnega vidika so za otroka rolanje, drsanje, tek na smučeh in alpsko smučanje pomembni pred-
vsem zato, ker vplivajo na razvoj ravnotežja, ki je ena od osnovnih motoričnih sposobnosti in je tesno 
povezana s sposobnostjo usklajenega gibanja in z razvojem intelektualnih sposobnosti pri otroku v 
zgodnjem otroštvu. 
Naše izkušnje pri izvajanju mnogih gibalnih nalog so nas ob dobrih prostorskih pogojih pripeljale do 
spoznanja, da se otroci najlažje učijo v njemu znanem okolju (vrtec) in ob osebah (strokovni delavci), 
ki jim zaupajo. 
Baza vseh gibalnih izkušenj, ki jih otrok pridobi, so podlaga za usvajanje kompleksnejših gibanj in kas-
neje različnih športov.
Razvili smo lasten pristop učenja rolanja in teka na smučeh. Poudarek je na postopnosti in sistematičnos-
ti učenja, na otroku prijazen in igriv način, s čim manj negativnih izkušenj. Pristop temelji na upoštevanju 
otrokovih sposobnosti in spretnosti in s tem omogoči optimalni razvoj posameznika.  

V vrtcu nam je pomembno upoštevanje načela enakih možnosti, da vsem otrokom omogočimo pri-
dobivati neprecenljive izkušnje spoznavanja različnih športov, prav tako pa ima vrtec pomembno 
kompenzacijsko vlogo v podpori in pomoči družinam, ki otroku iz različnih razlogov tega ne zmorejo 
ponuditi. Vrtec je poskrbel za kakovostno, ustrezno opremo in rekvizite (rolerji, tekaške in alpske smuči 
ter zaščitno opremo).

3.2 ROLANJE 
Rolanje ni naravna oblika gibanja, zato se ga je treba posebej naučiti. Gibalne naloge so kompleksne, saj 
zahtevajo usklajeno delovanje različnih mišičnih skupin. Učenje poteka postopno in vodi od grobega, 
neracionalnega do tekočega, sproščenega in avtomatiziranega gibanja.

Otroci premagujejo strah in pridobivajo prve izkušnje ob hoji, padanju, vstajanju in drsenju na površi-
nah (didaktični preprogi), kjer lahko nadzorujejo hitrost gibanja.

Prvi koraki in padci na rolerjih

Opazovanje kolesa in izražanje gibanja skozi umetnost

3. KOMPLEKSNEJŠA GIBANJA IN ŠPORTI  

Prve gibalne izkušnje pred učenjem kolesarjenja in rolanja
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Didaktična preproga – počasnejša podlaga za prve korake

Z učenjem nadaljujemo na zunanjih površinah, kjer prav tako postopno prilagajamo podlage glede 
na individualne spretnosti in izkušnje posameznika. Z mehkejše travnate površine otroci prehajajo na 
preprogo ter kasneje na tršo in hitrejšo asfaltno podlago.

Ogrevanje in prvi začetki na preprogi

Sedaj gre zares

             

Učenje prvih korakov naj bi zato potekalo v naslednjem vrstnem redu:
• ob začetku tečaja preverimo, ali imajo udeleženci primerne rolerje, ki se prilegajo nogi in obvezno zašči-

tno opremo, med katero spadajo čelada, ščitniki za kolena, komolce in zapestja;
• učenje osnovnega položaja (pazi na pokrčena kolena, trup je nagnjen nekoliko naprej, roke v sproš-

čenem predročenju);
• učenje pravilnega padca in pobiranja;
• učenje odrivanja (položaj rolerjev v obliki črke V);
• učenje zaviranja;
• učenje pobiranja, sklanjanja in vstajanja; 

Ko vadeči obvladajo zgoraj omenjene  korake, za utrjevanje le teh predvsem pri otrocih uporabljamo 
številne elementarne igre. Po utrjevanju pa se lotimo še naslednjih učnih korakov:
• učenje limonc,
• učenje slaloma,
• učenje prestopanja.
Vse te elemente vadimo predvsem s pomočjo poligonov. 
Ti naj bodo raznovrstni in čim bolj zanimivo postavljeni.

S prijatelji je učenje bolj zanimivo

Ko rolanje ni več ovira, igra postane zabavna

Otroci skozi risbo izražajo svoje doživetje
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3.3 DRSANJE
Predznanje rolanja in spoznavanje opreme so otrokom v veliko pomoč pri učenju in usvajanju drsanja. 
Vsa pridobljena gibalna znanja zmanjšujejo strah pred novimi gibalnimi izkušnjami. 
                           

"Tudi medo je prvič na ledu."

Izkušnje rolanja prenesemo na led

Gibanje povezujemo z umetnostjo

Pripomočki so vedno dobrodošli

3.4 TEK NA SMUČEH
Prvo fazo prilagajanja na tek na smučeh izvajamo že v igralnici na različnih podlagah. Sistematično uče-
nje nadaljujemo v športni igralnici, kjer na didaktičnih poligonih ponujamo različne gibalne izzive.

    

Vaje za drsenje

Prilagajanje na sneg na površinah ob vrtcu

Privajanje na različno obutev Prilagajanje na podaljšano stopalo
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S prilagajanjem začnemo že na našem hribu za vrtcem

Prvi zavoji po hribu

S pridobljenimi izkušnjami v vrtcu je na smučišču lažje

Veseli spomini na smučanje

Spoznavanje in prilagajanje na opremo omogoča lažje in hitrejše učenje smučanja

3.5 ALPSKO SMUČANJE 
Elementarne igre hoje s podaljšanim stopalom in drsenje nam omogoča nadgradnjo in uvajanje v alp-
sko smučanje.
Vsa gibalna znanja in spretnosti pri usvajanju različnih športov so otrokom v veliko pomoč pri učenju 
smučanja. Otroci do smučanja usvojijo občutek drsenja, razvijajo ravnotežje, spoznajo opremo in last-
nosti snežne podlage, zato hitro in brez negativnih izkušenj nadgradijo svoje smučarsko znanje in pri 
tem uživajo.
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4.1 SOCIALNI VIDIK - KAKO VZGOJITELJ VIDI OTROKA
Pri vseh športnih aktivnostih je zelo pomemben socialni vidik, saj otroka vzgajamo za življenje. Otroci 
se učijo samostojnosti, medsebojne pomoči in sodelovanja, skrbijo za svoje stvari, oblikujejo si delovne 
navade in  pozitivno samopodobo, skrbijo za lastno varnost in varnost drugih, krepijo medsebojne 
odnose in pozitivni športni duh ter se ob tem učijo sprejemanja porazov. 

4.2 VIDIK ZAPOSLENIH 
Tudi strokovni delavci, ki pri izvajanju področja gibanja niso najmočnejši, so z oblikovanimi koncepti 
lahko uspešni ob medsebojni pomoči, strokovni podpori in izmenjavi izkušenj. Pri pripravi in izvedbi 
gibalne dejavnosti je neprecenljiva strokovna pomoč in sodelovanje s športnim pedagogom. 
Vse te dejavnosti v vrtcu izvajamo zaradi zavedanja našega poslanstva, kako pomembna je vloga odraslega 
za navduševanje otroka in posledično tudi starša za gibanje in zdrav način življenja.
     
4.3 VIDIK STARŠEV
Dvoletni projekt smo zaključili z vprašalnikom o zadovoljstvu staršev z izvajanjem športnega programa. 
Starše smo povprašali o njihovem zadovoljstvu z izvajanjem projekta, o tem, kakšen je bil odziv in na-
predek njihovega otroka in kakšni so njihovi predlogi za naprej.
Velika večina staršev je z izvajanjem športnega projekta v našem vrtcu navdušena. 
Primeri odgovorov: 
• absolutno pozitivno, 
• podpiramo športne projekte, 
• všeč so nam pestre vsebine, različne športne aktivnosti,  
• super je, da otroke navdušujete za šport,
• otroci z veseljem aktivno sodelujejo, 
• marsikateri otrok se s takšnimi aktivnostmi ne bi srečal…

Iz ankete lahko povzamemo, da je velika večina staršev zelo zadovoljna. Predlagajo tudi snemanje, fotografi-
ranje, komentarje otrok, povabilo staršev v telovadnico na uro gibalnih dejavnosti. Odzivi otrok so izjemni in 
se z navdušenjem vključujejo v vse dejavnosti, otroci so ponosni na svoje sposobnosti in dosežke, zadovoljni, 
ko se naučijo nečesa novega. 
Starši so opazili napredek: 
• pri teku, rolanju, plezanju, kolesarjenju,
• pri premagovanju ovir in strahu,
• pri poznavanju različnih športnih panog, 
• boljšo splošno kondicijo, 
• boljšo moč, ravnotežje, gibčnost in hitrost, 
• več poguma in samozavesti, 
• večjo odzivnost in hitrejšo reakcijo telesa, 
• boljšo splošno iznajdljivost in vzdržljivost,
• samoiniciativno iskanje novih športnih izzivov
• ter veselje do gibanja in družabnost.

Kaj si starši želijo v bodoče? 
• Da bi šport in gibanje nasploh še naprej ostala pomembna stalnica v vrtcu.

Starši si še v naprej želijo tako kvalitetnega izvajanja športnih dejavnosti ob podpori športnega peda-
goga. Otroci naj bodo še naprej naše vodilo in merilo za uspeh.

4.4 POVEZOVANJE ZAPOSLENIH IN VKLJUČEVANJE STARŠEV
Motiviranost in navdušenost ter zgled zaposlenih prenašamo na starše in mladi rod. Z gibalnimi 
aktivnostmi skrbimo za prijetno vzdušje in medsebojno druženje ter povezovanje s starši in ostalimi 
zaposlenimi v vrtcu, kar krepi pozitivne odnose.
       

Aktivno in zabavno preživljanje časa z otroki in starši

Gasilska slika pred Ljubljanskim maratonom

Tudi kuharice so pripravljene ...

Strokovne delavke svoje navdušenje nad športom prenašamo na otroke in ostale zaposlene.
                                              

4. VIDIKI STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV
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NAŠ MOTO JE: 
Nasmejan in zadovoljen otrok, ki se iskreno razveseli odhoda v športno igralnico. Otroci so naše 
sonce, zato je prav, da se ves čas trudimo in jim nudimo le najboljše.

Kaj smo dosegli s projektom?
• Dobra notranja organiziranost strokovnih sodelavcev in pripravljenost za timsko sodelovanje in med-

sebojno pomoč pri uvajanju novosti v prakso.
• Prenos navdušenja iz motiviranega vzgojitelja/športnega pedagoga na otroke za učenje in postopno 

spoznavanje prilagojenih osnov športov.
• Izboljšanje vseh motoričnih sposobnosti in spretnosti pri predšolskih otrocih, ki so nenadomestljiva 

osnova za nadgradnjo različnih gibalnih znanj. 
• Prenos navdušenja z otrok na starše in vključevanje staršev v aktivno sodelovanje.
• Izkušnje z učenja teka na smučeh smo prenesli na sistem učenja rolanja.
• Znižali smo starostno mejo otrok (od 3. leta dalje),  za učenje in prilagojeno spoznavanje osnov 

športov. 
• Naši predšolski otroci, s katerimi že nekaj let sistematično in kakovostno delamo na gibalnem podro-

čju, imajo zelo dobro razvite motorične sposobnosti in spretnosti.
• V pedagoški praksi se zavedamo pomena gibalnega razvoja, ki temelji na pestrosti in kakovosti in s 

tem vplivamo na celostni razvoj otrok.
• Otroci so navdušeni nad športom, z gibanjem ustvarjajo in kreirajo svojo zgodbo, motivirali so tudi 

starše k bolj aktivnemu preživljanju prostega časa. 

ŠPORTNI PROGRAMI V VRTCU ŠENTVID - STROKOVNO MNENJE
Prof. dr. Mateja Videmšek, predstojnica Katedre za predšolsko športno vzgojo
Športni programi, ki jih že vrsto let izvajajo v Vrtcu Šentvid, nedvomno predstavljajo visoko kakovostno 
delo strokovnih delavcev na področju gibanja v obeh starostnih obdobjih. V program, ki temelji na 
notranji motivaciji in ustvarjalnosti otrok, nevsiljivo vključujejo  igro kot način otrokovega razvoja in 
učenja.
Dejavnosti so načrtovane na temelju poznavanja otrokovega razvoja in potreb ter sistematično in kako-
vostno vodene že pri najmlajših otrocih. Prepletajo in povezujejo se tudi z drugimi področji dejavnosti  
v vrtcu (matematiko, naravo, družbo, umetnostjo, jezikom). Strokovni delavci se držijo osnovnega nače-
la, da mora otrok v predšolskem obdobju pridobiti čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, 
ki je osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Glede na to da imajo v vrtcu izjemno dobre 
materialne pogoje (sodobno športno igralnico, športne pripomočke in igrala), že najmlajše otroke sez-
nanjajo z osnovnimi elementi različnih športnih zvrsti. 
Otroci, ki so deležni športnega programa v Vrtcu Šentvid, imajo nedvomno kakovostno zgrajen temelj, 
ki pomembno vpliva na njihov razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti ter ne nazadnje 
tudi na to, da so na dobri poti, da postane šport ena izmed najpomembnejših sestavin kakovosti življe-
nja v kasnejših starostnih obdobjih.

Mnenje strokovnega sodelavca Mojmirja Fliska o inovacijskem projektu
Pričujoči projekt je pokazal in dokazal, da je povezanost športne in pedagoške znanosti, športne indu-
strije in neposredne pedagoške prakse nujno potrebna, v kolikor želimo zagotoviti resnično kakovost 
spoznavnih procesov na področju gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju. Znotraj projekta 
smo inovativno vtkali nove pristope, športno tehnologijo, cilje in didaktično/metodične metode. Tako 
smo v letnem ciklusu planirali verigo spoznavanja in učenja novih (prilagojenih) športnih zvrsti v vr-
stnem redu; kotalkanje, rolanje, drsanje, tek na smučeh in alpsko smučanje. Izredno pozitivno se je po-
kazal v teoriji in deloma v praksi opredeljeni t.i. horizontalni transfer, saj je na alpskem smučanju bil le-ta 
najbolj izrazit (»opazen na oko«), zato menimo in predlagamo, da se temu sistematičnemu zaporedju 
in postopku v prihodnosti posveti več znanstveno/raziskovalnih vsebin.
Posebno je potrebno izpostaviti tudi pomen visoke stopnje motivacije otrok in pedagoškega kadra za 
sodelovalno vodenje in izvajanje dejavnosti. Tako lahko zaključimo, da je potrebno gibalne/športne 
dejavnosti v predšolskem obdobju resnično posodobiti v duhu kakovosti izobraževalnega procesa ter, 
da moramo izhajati iz težnje po prilagoditvi do otroka, vrtca, pedagoškega kadra in do staršev. Prepri-
čani smo, da je smer pričujočega inovativnega projekta prava in celotno razvojno skupino navdušuje z 
doseženimi rezultati.

5. ZAKLJUČEK
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