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UPORABA POLIGONA ZA MERJENJE IZBRANIH GIBALNIH ZNANJ PRI
PETLETNIH OTROCIH
Jan Stanko Černe
IZVLEČEK
Gibanje je izjemno pomembno za razvoj predšolskih otrok. V naši raziskavi smo se posvetili
preverjanju gibalnega znanja preko poligona, ki se običajno uporablja kot učna oblika za
razvijanje in utrjevanje gibalnih sposobnosti in znanj. V uvodu smo poleg osnovnih
teoretičnih izhodišč predstavili primere uporabe poligonov za merjenje različnih gibalnih
znanj, ki izpolnjujejo nekatere cilje s področja gibanja v kurikulu za vrtce. V raziskavo smo
vključili 41 petletnih otrok. Oblikovali smo poligon, ki je vseboval gibalne naloge kot merske
postopke za oceno izbranih gibalnih znanj. Enake gibalne naloge so otroci izvedli tudi izven
poligona kot samostojne naloge. Naloge so ocenjevali trije merilci. Otroci so jih najprej prosto
izvajali na poligonu, ne da bi vedeli, da se jih ocenjuje, nato pa še ločeno na vadbeni postaji,
kjer so bili z merjenjem seznanjeni. Vsako nalogo so izvedli trikrat. Zanimalo nas je, ali so
izbrani merski postopki statistično zanesljivi in ali se rezultati merjenja izbranih gibalnih
nalog preko poligona in na ločenih postajah statistično značilno razlikujejo. Ugotovili smo, da
je bil kriterij merjenja ustrezno izbran, so bili merski postopki statistično zanesljivi in na
rezultate nista vplivala gibalno učenje ter utrujenost med izvedbo. Potrdili smo tudi hipotezo,
da se rezultati merjenja preko poligona in na ločenih vadbenih postajah bistveno ne
razlikujejo. Ker so se rezultati izkazali za primerljive, smo ugotovili, da bi v praksi z
merjenjem in vrednotenjem preko poligona, kjer vadeči ne vedo, da jih ocenjujemo, ta del
vadbenih ur lahko naredili otrokom prijaznejši in manj stresen.
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THE USE OF OBSTACLE COURSE TO MEASURE SELECTED MOTOR SKILLS
IN FIVE-YEAR OLDS
Jan Stanko Černe
ABSTRACT
Physical activity is of vital importance for the development of pre-school children. The aim of
our study was to assess motor skills by an obstacle course, which is usually used as a teaching
technique to develop motor skills. After setting the basic theoretical framework we present
examples of the use of obstacle courses to measure different types of motor skills listed
among the learning objectives in the Slovene kindertarten curricula. The study included 41
pre-school children. An obstacle course and the motor activities were designed to serve as
measurement procedures to assess selected motor skills. Children were asked to perform the
same type of activities in the obstacle course and outside of it. The activities were assessed by
three raters. In the obstacle course, children were first performing the tasks freely, without
being aware of the measurement. Later, they were made aware of measurement and asked to
perform the same tasks separately on each post of the obstacle course. Each activity was
performed three times. The analysis of results addressed two objectives: to assess statistical
reliability of measurement procedures and to compare the results, obtained in free obstacle
course activities with those of separate measurement on each post. We confirmed our
hypothesis that the results obtained in the two types of measurement do not vary. Having
obtained comparable results, we conclude that by using an obstacle course, measurement and
assessment could be made more friendly and less stressful for the children.
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1 UVOD
Šport otrok in mladostnikov je ena izmed najboljših naložb za njihovo življenje (Škof, 2007).
To seveda velja že za predšolsko obdobje, ko je razvoj otrok izredno intenziven. V magistrski
nalogi smo se posvetili gibanju petletnih otrok in preverjanju osvojenega gibalnega znanja
preko poligona kot učne oblike.

1. 1 Gibalni razvoj petletnih otrok
Razvoj otroka usklajeno in celostno poteka na čustvenem, socialnem, kognitivnem, telesnem
in gibalnem področju. Na posamezna obdobja ga delimo na podlagi skupnih značilnosti
posameznikov v določenih starostnih skupinah (Videmšek in Pišot, 2007). Deli se na
prednatalno obdobje, obdobje dojenčka in malčka, zgodnje otroštvo, srednje in pozno
otroštvo, mladostništvo ter zgodnjo-, srednjo- in pozno odraslost. Petletne otroke praviloma
uvrščamo v obdobju zgodnjega otroštva (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Razvoj je
najhitrejši v prvih treh letih življenja, še vedno je intenziven do konca adolescence, prisoten
pa je tudi v odraslem obdobju. Poteka v smeri od splošnih k posebnim oblikam vedenja.
Sposobnosti se postopoma diferencirajo oziroma iz splošnih nastajajo vedno bolj ozko
usmerjene. Le te pa se sčasoma med seboj tudi smiselno povezujejo, saj ravno njihova
integracija omogoča, da lahko opravljamo kompleksnejše dejavnosti (Videmšek in Pišot,
2007). Za zgodnje otroštvo je značilno veliko povečanje igralne dejavnosti, razvoj simbolnih
funkcij in domišljije. V tem obdobju postaja otrok vedno bolj samostojen glede skrbi zase,
opravljanja vsakodnevnih opravil in ločevanja od staršev. Zanj so vedno pomembnejše tudi
odrasle osebe zunaj družinskega kroga in vrstniki. Spoznavni razvoj v tem obdobju je zelo
hiter, mišljenje pa je še nekoliko nelogično zaradi pomanjkanja izkušenj. V okviru socialnega
vedenja zaznamo še precej egocentrizma, ki ga je treba upoštevati pri organizaciji gibalnih
dejavnosti, saj petletni otroci v nasprotju s starejšimi še niso zmožni zavzemati perspektive
drugih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Za razvoj so odločilni različni dejavniki, ki delujejo v interakciji med dednostjo, okoljem in
otrokovo lastno aktivnostjo. Dednost predstavljajo prirojeni vplivi, okolje je skupek
negenetskih in izkustvenih vplivov, otrokovo lastno aktivnost pa lahko imenujemo tudi
njegovo zavestno in aktivno delovanje. Ključni dejavniki, ki vplivajo, so rast, razvoj, zorenje
ter izkušnje, ki jih otrok pridobiva z lastno aktivnostjo in adaptacijo v okolje. Adaptacija je
aktivno prilagajanje, ki obstaja vse življenje in je nepogrešljiv dejavnik razvoja. V otroku
namreč težnji po razvoju in ohranjanju obstoječega stanja ustvarjata konflikt, otrok pa se z
aktivnim ohranjanjem ravnovesja ves čas prilagaja novim možnostim in potrebam (Videmšek
in Pišot, 2007). Rast označuje spremembe v velikosti telesa oziroma njegovih delov na račun
povečanja števila celic in jo lahko merimo z dolžinskimi merami, telesnimi obsegi in premeri
ter podkožnim maščobnim tkivom. Nasprotno pa razvoj označuje kvalitativne telesne
spremembe, ki na višjem nivoju vplivajo na spremembe na psihogibalnem, spoznavnem,
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čustvenem in socialnem področju. Zorenje so kvalitativne spremembe, ki so dedne in
neodvisne od okolja ter so odgovorne za vrstni red pojavljanja sposobnosti in pripravljenosti
za dejavnosti. Zorenje je v visoki povezanosti z izkušnjami, ki vplivajo na hitrost in
intenzivnost pojavljanja posameznih vedenjskih oblik (Rajtmajer, 1990).
Za gibalni razvoj veljajo podobne temeljne zakonitosti, kot so značilne za razvoj na sploh, ob
tem pa tudi nekatere posebnosti. V začetnem obdobju poteka v cefalo-kavdalni in
proksimalno distalni smeri. To pomeni, da je otrok najprej sposoben nadzirati gibanje glave,
nato trupa in rok, na koncu pa nog, ter da najprej nadzira dele telesa, ki so bližje hrbtenici
(Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in Pišot 2007). Poteka od nediferenciranega proti
diferenciranemu gibanju, tako da so gibi najprej celostni, nato pa se specializirajo in motorika
postaja vse finejša (Rajtmajer, 1990). Gibalni razvoj poteka skozi različna obdobja, za katera
so značilna določena vedenja. Razvojne faze si sledijo od refleksno gibalne, preko
rudimentalne in kasneje temeljne do specializirane gibalne faze, vsaka pa je razdeljena še na
več stopenj gibalnega razvoja. Petletni otroci so praviloma na osnovni stopnji temeljne
gibalne faze, za katero je značilno, da otroci aktivno odkrivajo svoje gibalne sposobnosti in
zmogljivosti in izvajajo različne gibalne spretnosti (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek in
Pišot 2007).
»Gibalna dejavnost je eno izmed najpomembnejših področji v otrokovem razvoju. Z
ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in
lastnosti razvija tudi spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti in lastnosti. Z različnimi
dejavnostmi pridobiva zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, si s tem gradi ustrezno
predstavo o sebi, se potrjuje in si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potreba po gibanju je
otrokova primarna potreba in ko obvladuje svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi
občutek samozaupanja in samozavesti« (Videmšek in Visinski, 2001, str. 13). Pomen
količinsko zadostne in kakovostne gibalne dejavnosti je največji v predšolskem obdobju, saj v
tem času poteka proces mielinizacije živčnih vlaken. Če je gibalne dejavnosti premalo
oziroma je neprimerna, lahko prihaja kasneje do težav v zaznavnem in simbolnem učenju,
duševnem razvoju, pri stikih z vrstniki itd. (Kristan, 2009).
V obdobju od tretjega do šestega leta starosti postane gibanje otroka spretnejše, hitrejše in
natančnejše (Videmšek in Jovan, 2002). Otrok je v tem obdobju rad zelo aktiven, veliko
govori, se zanima za okolje in je včasih celo preveč pogumen (Rajtmajer, 1990). Zato je ob
tem silovitem napredku tudi gibanje vedno bolj smotrno in gospodarno (Videmšek in
Visinski, 2001). Skladno s tem se otrokom poveča koncentracija pri izvajanju nalog, ki so
zato lahko bolj kompleksne in obsežnejše (Videmšek in Jovan, 2002). Pri vadbi so lahko
uporabljena vedno višja orodja in zahtevana vedno preciznejša izvedba gibalnih nalog
(Rajtmajer, 1990).
Petletniki lepo enakomerno hodijo (Videmšek in Visinski, 2001), v primernem tempu in
ritmu, z ustrezno koordinacijo rok. Pri vadbi lahko poudarjamo hojo po črti, postavljanje
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stopal, vzravnano držo z dvignjeno glavo, sproščena ramena in pravilno delo rok (Rajtmajer,
1990). Njihov tek je sproščen, prožen, v določenem tempu in ritmu ter že podoben odraslemu.
Sposobni so hitro spreminjati smeri teka in radi tekmujejo s sovrstniki. S hojo in tekom v
različnih oblikah krepijo mišice nog, trupa in ramenskega obroča, vplivajo na pravilno
izoblikovanje stopalnega loka, razvijajo ravnotežje ter vzdržljivost in pozitivno vplivajo tudi
na delovanje dihal, prebavil in krvnega obtoka (Videmšek in Visinski, 2001).
Po petem letu otroci že brez težav skačejo enonožno in sonožno, na mestu in v gibanju ter
znajo povezati tek in skok brez ustavljanja pred oviro. Poskušajo preskakovati kolebnico, z
različnimi skoki in poskoki pa razvijajo odrivno moč, krepijo mišice stopal, trebušne, prsne,
hrbtne mišice ter ramenski obroč. Razvijajo tudi sposobnost ravnotežja in koordinacije
gibanja, posebej s skoki v daljino in globino pa postajajo tudi vedno pogumnejši (Videmšek
in Pišot, 2007).
Petletni otroci nimajo več težav z lazenjem in plazenjem, kljub temu pa sta ti dve vrsti
naravnih oblik gibanja še vedno izjemno pomembni za njihov razvoj, saj zelo ugodno vplivata
na razvoj hrbtenice, koordinacijo gibanja, ravnotežja in moči hrbtnih, ramenskih in mišic lahti
oziroma mišic spodnjega dela trupa pri premikanju v nasprotni smeri (Videmšek in Pišot,
2007). Ker jim plazenje in lazenje samo po sebi ne predstavljata več gibalnih problemov, so v
poligonih lahko postavljena različna orodja, kjer sta omenjeni lokomociji povezani s hojo,
tekom, poskoki, plezanjem, ovirami … (Rajtmajer, 1990).
Otroci pri tej starosti so že zanesljivi pri plezanju tudi na navpična plezala (letveniki, zvirala,
plezala …) in spustu, ob tem pa razvijajo moč, koordinacijo in ravnotežje (Videmšek in Pišot,
2007).
Uspešni so tudi pri metanju, lovljenju in zadevanju ter že zmorejo uskladiti hojo in tek z
metanjem, lovljenjem, vodenjem, odbijanjem … Meti so v tem obdobju vedno daljši (več kot
tri metre) in natančnejši, pri igrah z žogo so spretnejši, ujemanje žoge pa ni več naključno. Pri
rokovanju z žogo razvijajo koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč rok in ramenskega obroča,
natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter odzivnost (Videmšek in Pišot, 2007).
Sposobni so dvigovati, nositi, vleči in potiskati različne predmete s primerno težo (teža
vadbene žoge mora biti manjša od 2 kg), s tem pa krepijo telo (Videmšek in Pišot, 2007). S
takšnimi nalogami se najpogosteje srečujejo pri pripravljanju in pospravljanju športnih
pripomočkov. Naloge morajo biti kratke, slediti pa jim mora sprostitev (Videmšek in Visinski,
2001).
Brez težav visijo v vesi na primerni žrdi, kolebajo v nadprijemu in poskušajo viseti s
podprijemom. Pri predšolski športni vzgoji igra pomembno vlogo akrobatika na tleh, preko
katere se otroci učijo obvladovati svoje telo v prostoru, razvijajo koordinacijo gibanja vsega
telesa, moč, ravnotežje in gibljivost. Pri petih letih lahko otroci samostojno ali z delno
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pomočjo odrasle osebe izvajajo tudi kompleksnejše gibalne strukture, kot so stoja na
lopaticah, preval naprej in nazaj, premet v stran in razovka (Videmšek in Pišot, 2007).
V tem obdobju je igra sestavni del strukture otroškega mišljenja (Videmšek, Drašler in Pišot,
2003). Otroci radi sodelujejo v elementarnih igrah, od petega leta dalje pa želijo v skupinskih
igrah prevzemati tudi samostojne vloge, zato je lahko odrasel le še opazovalec in koordinator.
Z elementarnimi igrami spoznavajo pomen upoštevanja pravil, sodelovanja in spoštovanja
drugačnosti. S starostjo otrok se njihova koncentracija pri izvajanju nalog povečuje,
natančneje si zapomnijo vedno več navodil. Te igre so pogosto povezane z domišljijskim
svetom, preko katerega lahko gibalne vsebine postanejo zanimivejše za otroke (Videmšek in
Pišot, 2007). Pri tem je uporabno dejstvo, da sta za otrokovo mišljenje na predoperativni
stopnji značilna tudi animizem in artificializem – otrok značilnosti živega pripisuje neživim
stvarem in predmetom ter verjame, da naravne dogodke povzroča človek (Marjanovič Umek
in Zupančič, 2004). Elementarne igre so osnova športnih iger. Z njimi otroci spoznavajo
smisel in pomen upoštevanja pravil in se socializacijsko krepijo (Videmšek, Drašler in Pišot,
2003).
Z napredkom osnovnih gibalnih sposobnosti otroci pridobivajo temelje za osvajanje
kompleksnejših oblik gibanja in osnove različnih športnih panog. Tako lahko okrog petega
leta začnejo z rolanjem, kotalkanjem in drsanjem, se vozijo na malem kolesu, se sankajo,
izpeljujejo preproste zavoje na smučeh, se z igro učijo plavati … (Videmšek in Pišot, 2007).
Zelo pomemben del gibalnega razvoja je tudi razvoj gibalnih sposobnosti, ki poteka v
različnih obdobjih različno hitro. V zgodnjem otroštvu je zelo intenziven razvoj hitrosti in
koordinacije, nekoliko počasnejši pa razvoj ravnotežja, moči, vzdržljivosti in gibljivosti
(Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). Osvajanje gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj deluje
vzajemno — otroci z razvojem gibalnih znanj pridobivajo ter razvijajo tudi sposobnosti in
obratno. Povezava je prisotna preko treh stopenj sposobnosti: sposobnost stabilnosti,
sposobnost lokomotorike in sposobnost manipulacije. Pri sposobnosti stabilnosti so gibalne
sposobnosti razvite do ravni, ki otroku nudijo možnost za gibalno učenje in izvedbo gibanja
brez šumov, motečih elementov in visoke tehnične zahtevnosti. Sposobnost lokomotorike
imenujemo stanje, ko so gibalne sposobnosti že tako razvite, da je otrok lahko gibalno
učinkovit tudi v spremenljivih pogojih in tako doseže cilje, kakovost pa še ni zagotovljena.
Najvišje na lestvici je sposobnost manipulacije, ki omogoča izvajanje zahtevnih gibalnih
nalog ter psihogibalno učenje v najrazličnejših nestalnih pogojih in doseganje cilja ob
kakovostni izvedbi. Pri otrocih imajo ključni pomen pri realizaciji gibalnih struktur predvsem
koordinacija gibanja, moč in ravnotežje, nekoliko manj pa vplivajo hitrost, gibljivost,
preciznost in vzdržljivost. Predvsem ravnotežje ima pogosto odločilno vlogo pri učenju
osnovnih elementov različnih športnih zvrsti. Poleg tega pa na izvedbo gibalnih nalog
bistveno bolj kot pri odraslih vplivajo tudi socialne, čustvene in spoznavne dimenzije
(Videmšek in Pišot, 2007).
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Gibalni razvoj nima vpliva le na gibalno dejavnost otroka, temveč ugodno vpliva na njegove
možnosti za komunikacijsko in socialno povezovanje z okoljem ter oblikovanje novih
spoznanj o sebi in okolici. Nezanemarljiva je tudi njegova povezanost s preprečevanjem
sodobnega sedečega življenjskega sloga posameznikov (Videmšek in Pišot, 2007). Nasprotno
lahko pomanjkanje primerne količine in kakovosti gibalnih dejavnosti prizadene otrokov
celostni razvoj in mu pusti pečat za vse življenje (Kristan, 2009).

1. 2 Merjenje gibalnih sposobnosti in znanj ter ocenjevanje predšolskih otrok
V osnovnošolskem izobraževanju ima ocena tri namene: informativnega, pedagoško
spodbujevalnega in administrativno-normativnega. Informativni namen je vezan na učence,
starše, učiteljski zbor, vodstvo šole in ostale udeležene, da jih seznani z učno storilnostjo
učencev, njihovih pomanjkljivostih, nadarjenostih … Poleg tega deluje kot zunanje
motivacijsko sredstvo in formalna potrditev o primernem znanju za napredovanje v višji
razred, zaključek šolanja in vpis v srednjo šolo (Kristan, 2009). Pri predšolskih otrocih je
namen merjenja gibalnih sposobnosti in znanj seveda drugačen.
Testiranje otrok v predšolskem obdobju je pomembno zaradi možnosti čim prejšnjega
odkrivanja retardacijskih ali akceleracijskih razvojnih pojavov, na katere lahko ob zgodnjem
odkritju vplivamo tako, da se bo otrok optimalno razvijal (Cemič, 1997). Zato imajo v
nekaterih državah, kot sta Italija in Velika Britanija, že dolgoletno tradicijo uporabe
preizkusov in vprašalnikov za otroke pred vstopom v šolo. Primer takšnega vprašalnika za
slovenski prostor so predstavili Novšak Brce, Ozbič in Kogovšek (2014) pod naslovom
Ocenjevanje otrokovih veščin pred vstopom v šolo. Njegov cilj je odkrivanje rizičnih
značilnosti, ki bi lahko vodile v učne težave in močna kompenzacijska področja petletnih
otrok, tako da bi lahko že v zgodnjem obdobju omenjene otroke napotili k ustreznim
strokovnjakom, jim nudili primerne dejavnosti in posledično preprečili oziroma zmanjšali
njihove učne težave in negativne posledice na razvoj otrokove osebnosti, hkrati pa prepoznali
njihova močna področja. Preizkusi in vprašalniki zajemajo čim več področji, saj se med seboj
povezujejo. Slaba koordinacija je na primer lahko povezana s težavami s pozornostjo, razvoj
motnje branja, pisanja in računanja je lahko povezan s težavami v koordinaciji gibov v času in
prostoru … Kristan (2009) navaja, da nekateri avtorji celo trdijo, da je teste gibalne skladnosti
v predšolskem obdobju mogoče uporabiti pri napovedovanju mentalnih sposobnosti.
Pri otrocih z motnjami v razvoju je skrbno ocenjevanje izjemno pomembno, saj se najbolje
učijo, kadar so jim predstavljene primerne naloge ob pravem času, pogoj za to pa je natančno
zavedanje, kaj in v kolikšni meri to že znajo (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000a). Ocenjevanje
služi tudi kot povratna informacija staršem o stanju njihovega otroka in jih usmerja pri delu z
otrokom doma ter spremljanju njegovega napredka. Pokaže otrokov napredek, pomaga pri
določanju prednostnega vrstnega reda v programu učenja in pove, kdaj in kje je treba program
spremeniti. Pri ocenjevanju je izjemno pomembna objektivnost, saj precenjevanje oz.
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podcenjevanje otrokovih zmožnosti praviloma vodi v neprimeren načrt prihodnjega dela z
otroki (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000b).
Pri testiranju mlajših otrok prihaja do nekaterih problemov, ki jih pri odraslih ne zasledimo.
Pomembna vloga odraslih pa je, da omogočijo vsem otrokom, da se udeležijo gibalnih
dejavnosti, kamor vključujemo tudi preverjanje osvojenega znanja, sproščeno in brez strahu
pred neuspehom in zavrnitvijo (Videmšek in Pišot, 2007). Znano je namreč, da imajo bolj
uspešni učenci radi ocenjevanje in se radi primerjajo med seboj, slabši pa ne (Kristan, 2009).
Zato jih morajo odrasli spodbujati na skrben in smiseln način, z realnimi pričakovanji.
Optimalno je, da otrok zazna svoj lastni napredek, ne glede na dosežke vrstnikov, in ga doživi
kot uspeh (Videmšek in Pišot, 2007). Avtorji priročnikov Mali koraki, ki so prednostno
ukvarjajo z otroki z motnjami v razvoju, navajajo smernice za ocenjevanje, da bi bilo čim bolj
prijetno. Predlagajo večkratna kratka ocenjevanja, saj dolga ocenjevanja otroke utrujajo in jim
onemogočajo, da se izkažejo. Poleg tega naj bi bila ocenjevanja čim bolj pestra, težki vaji pa
naj bi sledila lažja, da se pri slednji otrok lahko nekoliko odpočije in pozabi na morebitno
razočaranje (Pieterse idr., 2000b). Kadar otroku neka naloga ne uspe, lahko to pri njem izzove
jezo, na katero odreagira z agresivnostjo ali umikom (Rice, 2001). Vsako ocenjevanje se
mora začeti in končati s pohvalo, saj občutek uspešnosti otroka spodbuja, da se potrudi tudi
pri naslednjem poizkusu (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000b). Pohvala veliko bolje kot graja
deluje predvsem pri gibalno slabših in nesamozavestnih otrocih (Rajtmajer, 1990). Med
drugim so opazili, da veliko otrok moti, če so obkroženi z ljudmi s knjigo in svinčnikom v
roki, zato opozarjajo, da si morajo merilci dobro zapomniti vaje, ki jih želijo ocenjevati, da se
bodo lahko na ta način popolnoma posvetili otrokom (Pieterse, Treloar in Cairns, 2000b).
Podobne vzporednice lahko povežemo tudi pri merjenju predšolskih otrok brez motenj v
razvoju.
Tudi Kavčnikova (2008) se je ob proučevanju interesa otrok za izvajanje gibalnih dejavnosti
glede na različne oblike dela pri predšolski športni vzgoji, srečala z vprašanjem, ali bo
izvajanje za otroke moteče in bodo naloge izvajali na drugačen način kot običajno. Ugotovila
je, da otroci zaradi prisotnosti opazovalcev niso bili nič manj zadržani, temveč so se še bolj
trudili prikazati, kaj znajo in zmorejo.
Pri merjenju predšolskih otrok v določeni časovni enoti zberemo manj podatkov kot pri
starejših, zato je pomembno, da izbrani merski postopki dajo kar največ informacij za
raziskovalno delo in prakso (Videmšek, 1996). Večje število ponovitev bi bilo za otroke lahko
preobremenjujoče, ker utrujenost negativno vpliva na rezultat vsake nadaljnje ponovitve testa.
Zato je pomemben vrstni red opravljanja merskih postopkov, ki mora zagotavljati, da so pri
zaporednih testih v glavnem obremenjene različne funkcije različnih delov telesa. Na slabše
rezultate lahko vplivata tudi monotonost in napornost naloge, ki zmanjšujeta motivacijo
vadečih za izvajanje nalog (Videmšek in Pišot, 2007).
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Včasih se zgodi, da del otrok ne želi sodelovati pri ocenjevanju in jih je treba za slednje še
pridobiti. Pogosto izvajajo naloge pod svojimi resničnimi zmožnostmi, saj naloge dojemajo le
kot del njihove igre. Navodila, naj naloge izvajajo čim hitreje, še ne razumejo, v kolikor
nimajo vidnega primerjanja z drugimi otroci (Rajtmajer, 1990).
Poleg tega se moramo pri posredovanju navodil zavedati, da je otrokova pozornost v obdobju
zgodnjega otroštva relativno šibka – manj usmerjena, nadzorovana in krajša, stvari, na katere
nismo pozorni, pa praviloma ne zaznamo in si jih ne zapomnimo (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004). Pozornost in interes za izvajanje nalog se zmanjšata tudi v primeru, ko je v
merilni skupini preveč otrok in morajo otroci dlje časa čakati, saj se posledično začnejo
dolgočasiti, delo jim postane nezanimivo, so vedno bolj nagajivi, nemirni in utrujeni
(Rajtmajer, 1990). Najbolj optimalno je, da so v merilni skupini trije ali štirje merjenci
(Rajtmajer in Proje, 1991).

1. 3 Poligon kot učna oblika
Poznamo tri učne oblike v predšolski športni vzgoji, in sicer skupinsko, frontalno in
individualno (Rajtmajer, 1990).
Pri skupinski obliki poučevanja otroke razdelimo v homogene ali heterogene skupine, ki
izvajajo določene gibalne naloge. Takšna oblika vadbe zahteva od otrok veliko predznanja in
samostojnosti. Sem spadajo: vadba po postajah, vadba z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami
ter igralne skupine. Individualna oblika se pri športni vzgoji predšolskih otrok posebej ne
poudarja. Vključuje se jo v skupinske in frontalne oblike dela (Rajtmajer, 1990).
Frontalno obliko poučevanja uporabljamo, kadar razložimo in prikažemo naloge vsem
otrokom na enkrat. Pri tem lahko uporabimo sklenjeno ali nevezano frontalno obliko dela.
Sklenjena oblika dela ima več slabih in dobrih plati. Najbolj opazna slaba stvar je, da ne
upošteva načela individualizacije, poleg tega pa zavira otrokovo radovednost, raziskovalni
duh, domišljijo, ustvarjalnost ter neodvisno mišljenje in pogosto predstavlja prenizko
fiziološko krivuljo napora vadečih na vadbeni uri. Prednosti se kažejo predvsem v
omogočanju lažjega dela učiteljev in hkratnega nadzora nad vsemi otroki. Z njo prihranimo
čas, kar nam omogoča, da lahko večkrat spremenimo vsebino vadbe. Nevezana frontalna
oblika vpliva tudi na čustveni in socialni razvoj otrok. V frontalno obliko dela spadajo
štafetne igre in poligoni (Rajtmajer, 1990).
Poligon je največkrat uporabljena oblika vadbe pri predšolski športni vzgoji (Klemenc in
Luzar, 2006, v Kavčnik 2008). Na njem otroci izvajajo gibalne naloge v določenem zaporedju
en za drugim in brez premora. Vadeči krožijo od prve do zadnje naloge in tako naprej
(Videmšek in Visinski, 2001). Učitelj ves čas spremlja potek dogajanja in skrbi za varnost. V
izogib zastojem morajo biti otroci na začetku razporejeni na različna začetna mesta, pri
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predvidenih počasnejših oziroma težjih nalogah pa postavljena na vzporedna vadbena mesta
(Permanšek, 2014). Če je v skupini veliko otrok, ki so po znanju ali sposobnostih heterogeni,
je smiselna uporaba dveh vzporednih poligonov, od katerih je eden kratek in omogoča
zaposlitev manjšega števila otrok. Slednjega se uporablja ob zastojih na daljšem poligonu, za
zaposlitev vedenjsko težko vodljivih otrok in za potrebe diferenciacije vadbe (Videmšek in
Visinski, 2001). Dobro je, da poligon dopušča različne gibalne izhode, lahko pa je vpleten
tudi v zgodbo, ki je otrokom predstavljena v uvodnem delu gibalne ure (Skubin Juretič, 2012).
Poleg tega lahko tudi učitelj spreminja načine gibanja na posameznih delih, da vadba ne
postane dolgočasna. Poligon uporabljamo za utrjevanje znanja, zato morajo biti gibalne
naloge preproste in otrokom znane. Z njegovo pomočjo pa lahko tudi razvijamo gibalne
sposobnosti in vrednotimo napredek otrok (Videmšek in Visinski, 2001). Včasih je
problematično, da so otroci pri izvajanju nalog na poligonu precej tekmovalni med seboj in
želijo nalogo opraviti čim hitreje, zato jih ne opravljajo več zbrano in pravilno, njim manj
zanimivo nalogo pa poizkušajo kar izpustiti (Kavčnik, 2008).
Brumčeva (2013) je v raziskavi Motivacija in vadba predšolskih otrok preučevala, kako
različne oblike dela pri predšolskih otrocih vplivajo na njihovo zainteresiranost za delo. Tako
kot Kavčnik (2008) je ugotovila, da imajo otroci v glavnem delu vadbene enote najrajši
poligone. Na motivacijo otrok pri njihovem izvajanju pa pozitivno vpliva aktivno sodelovanje
otrok pri njegovi postavitvi in pomoč pri pospravljanju po zaključku vadbenega dela enote,
kar jim daje občutek pomembnosti. Poleg tega se je za motivacijsko izkazalo, da eden izmed
otrok prikaže izvedbo poligona. Ker so vsi otroci izjemno radi v tej vlogi, avtorica poudarja,
da je treba paziti, da se skozi zaporedje ur izbirajo različni vadeči za to nalogo. Otroke so v
njeni raziskavi bolj pritegnili razgibani poligoni, ki so vsebovali veliko različnih barvnih
pripomočkov. Novi športni pripomočki so jih animirali; če pa je bila naloga prezahtevna, so
hitro izgubili motivacijo in se naveličali. Bolj navdušeni so bili nad poznanimi nalogami, pri
katerih jim ni bilo treba razmišljati in so se jih trudili le čim hitreje opraviti. Najbolj všeč so
jim bili globinski skoki, plezanje, spuščanje po toboganu, plazenje skozi tunele in poskoki na
mali prožni ponjavi. Pri opazovanju otrok glede na starost je ugotovila, da so starejši otroci
bolj tekmovalni med seboj, se radi primerjajo in prehitevajo, pri tem pa jih ne zanima, kako
pravilno so nalogo izvedli, temveč le, da so najhitrejši. Primerjava po spolu je pokazala, da je
tekmovalnost še bolj prisotna pri dečkih, ki so na splošno bolj živahni, z veliko energije in se
radi izpostavljajo, uspešnejši pa so pri nalogah, kjer prevladujeta moč in hitrost. Deklice so
običajno mirnejše ter bolj uspešne pri nalogah, ki zahtevajo natančnost in ravnotežje.
Pojem igra, ki jo vsi povezujemo z otrokom in otroštvom, je aktivnost, ki se je loti
posameznik sam, pri tem pa ni pomemben njen končni rezultat, temveč zadovoljstvo, ki ga
doživlja ob dejavnosti. Otrok se loti igralne aktivnosti ne da bi kdorkoli nanj vplival ali ga silil
vanjo. Igra se z omenjenimi karakteristikami loči od dela, ki je dejavnost z določenim ciljem
in ga posameznik ne opravlja iz čistega zadovoljstva, temveč zato, da doseže zastavljen cilj.
Večinoma se oboje prepleta in zelo verjetno dejavnosti, ki bi jih lahko šteli samo za igro ali
samo za delo, sploh ne obstajajo (Horvat in Magajna, 1989). Igra motivira otroke za gibanje,
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zato ob njej pogosto nimajo občutka, da izvajajo naporne naloge (Pistotnik 2011). Gibanje je
tako pri predšolskih otrocih prevladujoča dejavnost v igri, ki ji daje dinamiko in raznolikost.
Pri uporabi katerekoli druge oblike je treba otroke predhodno motivirati za delo, pri igri pa je
to njen integralni del, saj ob njej nastaja spodbuda, ki otroka usmerja v sodelovanje in ga
aktivno vključuje v skupino. Takšna pozitivna motivacija je nujna za uspešno in nemoteno
spremljanje otrok in njihovo napredovanje na področju znanj in sposobnosti (Videmšek idr.,
2003). V našem primeru lahko izvajanje nalog na poligonu opredelimo kot igro, izvajanje
nalog po postajah pred ocenjevalci pa kot delo. Pri takšni delitvi moramo biti kritični, saj
različni avtorji uporabljajo različne kriterije igre. Glede na trditve nekaterih poligon v celoti
ne spada med igro. Pallegrini in Saracho (1991, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2006 sta na
primer za enega izmed kriterijev za igro določila tudi svobodo in odsotnost zunanjih pravil
oziroma prisotnost le pravil, ki jih otroci spreminjajo sami. Večini kriterijev pa poligon kljub
temu zadosti.

1. 4 Primeri poligonov za merjenje gibalnih znanj in vrednotenje osvojenih ciljev
področja gibanja v kurikulu za vrtce
V Kurikulu za vrtce je poleg jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike eno izmed
pomembnih področji tudi gibanje (Bahovec idr., 1999), ki mora biti igriva, svobodna in
ustvarjalna dejavnost, pri kateri je v ospredju kreativnost, s katero otroci rešujejo za njihovo
starost primerne gibalne probleme (Rajtmajer, 1990). Zanj so opredeljeni globalni cilji, cilji,
primeri dejavnosti od 1. do 3. leta ter od 3. do 6. leta starosti in vloga odraslega. Vzgojitelji
morajo opazovati in spremljati otrokov gibalni razvoj in na njegovi podlagi skrbno načrtovati
dejavnosti. Poleg tega morajo posebno pozornost namenjati izrazito gibalno nadarjenim in
gibalno manj spretnim (Bahovec idr., 1999). Zato je pomembno, da znajo meriti otrokova
pridobljena gibalna znanja in osvojene cilje.
Globalni cilji na področju gibanja so: »Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
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« (Bahovec idr., 1999, str. 14–15).
» Gibalni cilji so:
- razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja, ravnotežje,
- povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
- razvijanje prstne spretnosti oziroma t.i. fine motorike,
- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti,
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
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- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora, načina, spoznavanje različnih
položajev in odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi,
- 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,
- 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, njihovo poimenovanje in uporabo,
- spoznavanje osnovnih načel osebne higiene,
- spoznavanje oblačil in obutev, ki so primerni za gibalne dejavnosti,
- spoznavanje elementarnih iger in 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,
- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti,
ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih« (Bahovec idr., 1999, str. 15).

1. primer poligona: preverjanje znanja vožnje z različnimi vozili
Cilj v Kurikulu za vrtce: »pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom« (Bahovec idr., 1999,
str. 15).
Primeri dejavnosti v Kurikulu za vrtce: »se vozi z različnimi otroškimi vozili: triciklom,
skirojem in dvokolesom (v olajšanih in oteženih pogojih)« (Bahovec idr., 1999, str. 17).

Slika 1. Skica 1. poligona.
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Opis (Slika 1). Vadeči si izbere skiro in se z njim poganja okoli stožcev, skozi ožino, kjer
stopi z obema nogama na skiro, pod oviro, narejeno iz palic in med talnima označbama. Skiro
vrne na svoje mesto in nadaljuje pot po poligonu s hojo po nizki gredi in po vrvi. Vzame
poganjalca in se postavi za talno označbo, izza katere se požene čim dlje. Noge poskuša imeti
v zraku čim dlje, pri tem pa ga spodbujajo označbe smeškotov na stožcih, ki označujejo, kako
daleč je prišel. S poganjalcem se pelje znotraj talnih označb do prostora, kjer ga je prevzel.
Poligon nadaljuje na ristancu, po katerem izmenično skače iz ene na obe nogi, nato pa še po
obročkih, kjer opravi tri zaporedne enonožne poskoke, sonožen poskok v velik obroč in tri
zaporedne enonožne poskoke po drugi stojni nogi. Glede na svoje znanje si izbere ali kolo ali
kolo s pomožnimi kolesci, se odpelje po začrtani poti med talnima označbama, nato pelje pod
oviro iz palic in na koncu še slalom mimo stožcev. Do začetne točke hodi čez ravnotežnostne
blazine in preko sklopa polivalentnih blazin.
Orodja in pripomočki:
Preglednica 1
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 1. poligonu
Poimenovanje

Količina

Nizek stožec

7

Visok stožec

5

Ovira iz palic

2

Talna označba

9

Skiro

5

Nizka gred

1

Vrv

1

Poganjalec

5

Oznaka – smeško

3

Blazine – ristanc

1

Majhen in velik obroč

6+2

Kolo in kolo s pomožnimi kolesci

4+2

Ravnotežna blazina

5

Sklop polivalentnih blazin

1

Oznaka

V Preglednici 1 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja vožnje z različnimi vozili.
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2. primer poligona: preverjanje znanja osnovnih načinov gibanja z žogo
Cilj v Kurikulu za vrtce: »usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo« (Bahovec idr., 1999,
str. 15).
Primeri dejavnosti v Kurikulu za vrtce: »izvaja različne igre, ki vsebujejo osnovne načine
gibanja z žogo in baloni (poigravanje, nošenje, kotaljenje, vodenje, metanje, odbijanje,
podajanje in lovljenje balonov in žog, različnih po velikosti, obliki, teži, materialu, barvi); z
različnimi deli telesa; na mestu in v gibanju; s pomočjo različnih rekvizitov« (Bahovec idr.,
1999, str. 17).
Opis (Slika 2). Otrok si najprej izbere eno izmed žog. Na izbiro ima žoge različnih oblik, barv
in materialov. Z žogo se nato sprehodi ob talni oznaki in poskuša zadeti slike živali, ki visijo
na steni, in po odboju od stene žogo tudi uloviti. Talna oznaka je od prvega proti zadnjemu
cilju vedno bolj odmaknjena od stene, naloga pa s tem postaja vedno zahtevnejša. Z žogo nato
premaguje sklop polivalentnih blazin in jo po koncu zakotali na prvotno mesto, ki je zgrajeno
iz dveh grbač. V naslednjem zbirnem mestu med dvema grbačama so težke žoge (1 kg). Otrok
vzame eno žogo in jo kotali po klopi in gredi, nato pa spusti po klančini, da se žoga vrne na
zbirno mesto. Nadaljuje pri golu, kjer vzame eno mehko žogo in jo z nogo vodi okrog stožcev
do talne označbe, ter brcne žogo v gol. V naslednjem zbirnem mestu zopet vzame mehko
žogo in jo glede na svoje sposobnosti in znanje vodi z eno ali obema rokama do talne označbe
pred otroškim košem za košarko, skuša zadeti koš, po uspešnem zadetku pa žogo med dvema
palicama zakotali nazaj. Vzame en otroški teniški lopar, iz velike posode za žoge pa en balon.
Balon na loparju prenese okrog stožca, odloži lopar in odbija balon do naslednje posode za
žoge, kamor ga vrže izza talne označbe.

Slika 2. Skica 2. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 2
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 2. poligonu
Poimenovanje

Količina

Nizek stožec

1

Visok stožec

3

Talna označba

4

Nizka gred

1

Sklop polivalentnih blazin

1

Različne žoge

10

Mehka žoga

10

Težka žoga – 1 kg

5

Švedska klop

1

Dolga palica

4

Gol

1

Polivalentni trikotnik

1

Otroški tenis lopar

5

Balon

20

Otroški nastavljiv koš

1

Posoda za žoge

2

Velika grbača

6

Slike živali za zadevanje
cilja

6

Oznaka

V Preglednici 2 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja osnovnih načinov gibanja z žogo.
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3. primer poligona: preverjanje znanja prilagajanja na smuči
Cilj v Kurikulu za vrtce: »spoznavanje zimskih dejavnosti« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 3). Otrok si obuje improvizirane smuči iz kartona, s katerimi se bo navajal na
daljše stopalo in drsenje. Z njimi se premika okoli stožcev tako, da oponaša slalom vožnjo. Pri
višjih stožcih s smučmi sledi označbam na tleh, kot da bi želel narisati sonce. Preide pod tremi
ovirami in se postavi na startno črto, na kateri je narisan smučarski junak. Počaka prijatelja in
skupaj tekmujeta, kdo bo prišel do ciljne črte prvi. Pri koordinacijski lestvi se premika bočno
in tako ponazarja bočno vzpenjanje. Prime se za prosti konec vrvi, ki je na drugi strani
privezana na letvenik in se povleče do njega. Nato ob talnih oznakah ponazarja plužni
položaj, ki se uporablja za ustavljanje. Z bočnim vzpenjanjem se povzpne na vrh klančine ter
se po drugi strani po drseči preprogi spusti navzdol.

Slika 3. Skica 3. poligona.
Orodja in pripomočki:
Preglednica 3
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 3. poligonu
Poimenovanje

Količina

Nizek stožec in visok stožec

4+2

Ovira iz palic

3

Talna označba

24

Vrv

1

Koordinacijska lestev

1

Sklop letvenikov in klančina iz švedskih klopi in debelih blazin ter drsečo preprogo

1

Slika za začetek tekme

2

Velika debela blazina

4

Oznaka

V Preglednici 3 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja prilagajanja na smuči.
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4. primer poligona: preverjanje znanja iskanja lastne poti pri reševanju gibalnih
problemov
Cilj v Kurikulu za vrtce: iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov (Bahovec idr.,
1999, str. 15). Videmšek in Pišot (2007) poudarjata, da je spodbujanje otrok k iskanju lastnih
poti reševanja gibalnih problemov še posebej pomemben cilj, ki ga ne smemo zanemariti in ne
smemo otrokom ponujati rešitev, saj s tem zaviramo njihovo ustvarjalnost.
Opis (Slika 4). Otrok skoči s švedske skrinje na debelo blazino in skuša doskočiti na sliko
živali, ki si jo je izbral. Pot lahko nadaljuje s premagovanjem sklopa polivalentnih blazin na
poljuben način in plezanjem na stolp skozi tunel, ki je pritrjen na lestev, oziroma s plazenjem
ali lazenjem po deski za tobogan do vrha stolpa. Za sestop ima dve možnosti: skok v globino
na debelo blazino in spust po toboganu. Do prazne blazine ga vodijo ovire in/ali obročki. Na
blazini naloga ni opredeljena in lahko naredi karkoli želi npr. stojo na lopaticah, preval,
kotaljenje, počiva, skoči čim dlje … S potjo nadaljuje preko nizke gredi, klobučkov ali
švedske klopi do talnih označb rok in nog, ki so prosto postavljene po tleh in pri katerih otrok
lahko izbira, na katere se bo oprl. Sledi tunel, ki je sestavljen in dveh švedskih klopi in trde
debele blazine. Vadeči gre lahko čezenj po zgornjem delu ali ga podplazi. Do skrinje se
premika poljubno po koordinacijski lestvi ali tako, da se usede na brisačo, prime za vrv ter se
povleče do nje. Na sredini poligona je otroška mala prožna ponjava, ki jo otroci lahko
uporabljajo, kadar se kje naredi zastoj.

Slika 4. Skica 4. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 4
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 4. poligonu
Poimenovanje

Količina

Ovira iz palic

3

Stolp

1

Velika debela blazina

4

Tunel

1

Tanka blazina

4

Deska za tobogan

2

Lestev

1

Označbe rok in nog

18

Švedska skrinja

1

Brisača

2

Vrv

4

Otroška mala prožna ponjava

1

Nizka gred

1

Sklop polivalentnih blazin

1

Švedska klop

3

Koordinacijska lestev

1

Majhen obroč

8

Klobuček

6

Slike živali

3

Oznaka

V Preglednici 4 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje iskanja lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
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5. primer poligona: preverjanje znanja izvajanja naravnih oblik gibanja
Cilj v Kurikulu za vrtce: »sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki,
poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.)« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Primeri dejavnosti v Kurikulu za vrtce: »izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje,
plazenje, plezanje, visenje, skoki, poskoki, meti, valjanje, potiskanje, vlečenje, v zaprtem
prostoru, v naravi; po različnih površinah, pod, čez, skozi različna orodja; po različnih delih
telesa; v različne smeri; z različno hitrostjo; z različnimi rekviziti)« (Bahovec idr., 1999, str.
16).
Opis (Slika 5). Vadeči spleza po lestvi na del letvenika, ki je umaknjen v telovadnico, se
splazi skozi zviralo in se spusti po toboganu. Nato spleza na letvenik do pisane žoge in se
bočno premika do konca prvega dela letvenikov. Med prvim in drugim delom sta napeljani
dve vrvi. Po eni otrok hodi, za drugo pa se drži. Na naslednji strani so med lestvinami
poligona postavljeni stožci na različnih višinah. Otrok mora splezati tako, da se nobenega
izmed njih ne dotakne, nalogo pa konča s spustom po toboganu, ki je sestavljen iz dveh
velikih grbač. Nadaljuje s poskoki po malih obročkih, spleza na nizko skrinjo in iz nje na
veliko prožno ponjavo, kjer naredi pet poljubnih poskokov. S plazenjem preide po deski, ki
vodi iz velike prožne ponjave na moško bradljo, in naprej po vseh štirih do tobogana, po
katerem se spusti. Na tanki blazini se povalja prek vzdolžne osi, nato se po trebuhu ali hrbtu
vleče po klopi, hodi po vrvi, visi in ročka na nizkem otroškem drogu, hodi po ravnotežnostnih
blazinah, izza talne označbe cilja v tarčo z mehko žogo z ježkom, hodi po gredi in na poljuben
način premaga sklop polivalentnih blazin.

Slika 5. Skica 5. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 5
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 5. poligonu
Poimenovanje

Količina

Visok stožec

5

Talna označba

1

Nizka gred

1

Sklop polivalentnih blazin

1

Žoga

1

Švedska klop

1

Polivalentni trikotnik

1

Velika grbača

2

Lestev

1

Deska za tobogan

3

Sklop letvenikov

1

Tanka blazina

11

Vrv

3

Mali obroč

11

Nizka skrinja

1

Velika prožna ponjava

1

Debela blazina

2

Moška bradlja

1

Otroški drog

1

Ravnotežna blazina

5

Tarča z ježkom in žogami

1

Oznaka

V Preglednici 5 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja izvajanja naravnih oblik gibanja.
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6. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje moči
Cilj v Kurikulu za vrtce: »razvijanje moči« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 6). Vadeči s pomočjo vrvi spleza po dveh velikih grbačah, ki sta pritrjeni ena ob
drugi, na začetek letvenikov. Nato pleza bočno po letvenikih in je pri tem pozoren, da se
dotakne obeh mehkih žog, ki sta med lestvinama na različnih višinah, a pazi, da se ne dotakne
nobenega stožca. Na koncu prvega dela letvenikov sestopi in nadaljuje z bočno hojo po vrvi,
ki je v višini druge letvice letvenika, pri čemer se drži za drugo vrv, napeljano med enim in
drugim sklopom letvenikov v višini otrokovih ramen. Po deski se po trebuhu splazi navzgor
na letvenik in skuša uporabljati le roke. Bočno pleza po letveniku skozi dva velika obroča do
deske, preko katere gre na stolp, iz njega pa izvede globinski skok z doskokom na označeno
mesto s sliko. Nadaljuje s poskoki po ristancu, veso in ročkanjem po otroškem drogu,
preskakovanjem klopi z oporo z rokami, poskoki preko koordinacijske lestve in
premagovanjem sklopa polivalentnih blazin. Spleza na stolp in počaka, da mu
vaditelj/vzgojitelj poda krog, s katerim se zaziba in spusti na s sliko označeno mesto na debeli
blazini. Vzame 1 kg težko žogo iz zbirnega mesta, ki je sestavljeno iz dveh grbač, jo vodi v
slalomu okrog nizkih stožcev in potisne med dvema palicama, da se zakotali nazaj do
zbirnega mesta. Z enonožnimi poskoki skače v obročke, se po tanki blazini povalja preko
vzdolžne osi, poskusi čim dlje sonožno skočiti na podlagi za skok v daljino in se vzvratno
splazi skozi tunel.

Slika 6. Skica 6. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 6
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 6. poligonu
Poimenovanje

Količina

Visok stožec

3

Nizek stožec

5

Sklop polivalentnih blazin

1

Mehka žoga

2

Švedska klop

1

Velika grbača

3

Deska za tobogan

2

Sklop letvenikov

1

Tanka blazina

7

Vrv

2

Mali obroč

9

Velik obroč s povezovalnikom

2

Ristanc

1

Koordinacijska lestev

1

Krogi

1

Težka žoga – 1 kg

3

Dolga palica

2

Podloga za skok v daljino

1

Tunel

1

Stolp

2

Debela blazina (s sliko)

4

Otroški drog

1

Oznaka

V Preglednici 6 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje moči.
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7. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje
koordinacije
Cilj v Kurikulu za vrtce: »razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija
gibanja celega telesa, rok in nog)« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 7). Vadeči spleza po lestvi, ki je pritrjena na sedmo letvico letvenika in nadaljuje
z bočnim plezanjem skozi dva zaporedna obroča do konca prvega dela sklopa letvenikov.
Nato hodi po zibajoči se lestvi, ki je z vrvmi privezana na oba dela sklopa letvenikov, bočno
pleza po letveniku brez da bi se dotaknil katerega od stožcev, ki so na različnih višinah, in se
na koncu spusti po deski za tobogan. Skače po koordinacijski lestvi, si izbere hodulje in z
njimi hodi okrog nizkega stožca ter nazaj, se bočno pomika po vseh štirih z oporo rok na
švedski klopi in nog na nizki gredi, naredi preval naprej na vsaki izmed klančin, ki sta
narejeni tako, da sta na odrivni deski položeni tanki blazini, in skače enonožno po malih
obročkih. Nato si vzame eno žogo za skakanje in z njo skače okrog nizkega stožca ter jo
pospravi nazaj na prvotno mesto. Z enonožnimi poskoki po nasprotni stojni nogi kot
predhodno skače po malih obročkih. Spleza po lestvi skozi tunel na stolp in se z njega spusti
po deski za tobogan. S poljubnim gibanjem premaga polivalentne blazine, spleza na veliko
prožno ponjavo, na kateri naredi pet skokov in seskok v globino na debelo blazino. Poskuša
preiti mrežo, narejeno s palicami in kolebnicami, ne da bi se je dotaknil, se poljubno premika
po talnih označbah rok in nog ter pod ali čez oviri pride nazaj na začetek.

Slika 7. Skica 7. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 7
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 7. poligonu
Poimenovanje

Količina

Visok stožec

10

Sklop polivalentnih blazin

1

Švedska klop

1

Deska za tobogan

2

Tunel

1

Sklop letvenikov

1

Tanka blazina

11

Vrv

4

Mali obroč

10

Velik obroč s povezovalnikom

2

Koordinacijska lestev

1

Stolp

1

Lestev

2

Hodulje

3

Ovira iz palic

3

Nizka gred

1

Odrivna deska

2

Žoga za skakanje

4

Označba rok in nog

18

Velika prožna ponjava

1

Mreža iz kolebnic in palic

1

Nizek stožec

2

Debela blazina

3

Oznaka

V Preglednici 7 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje koordinacije.
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8. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje
ravnotežja
Cilj v Kurikulu za vrtce: »razvijanje ravnotežja« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Primeri dejavnosti v Kurikulu za vrtce: »se vključuje v dejavnosti s katerimi razvijamo
ravnotežje na mestu in v gibanju (stoja na eni nogi, hoja po črti, vrvi, hoja po klopi različnih
višin in širin; vzpostavljanje ravnotežja na različnih orodjih – ravnotežna deska, krožnik,
hodulje idr.; plezanje po plezalih; guganje, zibanje, vrtenje ipd.)« (Bahovec idr., 1999, str.
16).
Opis (Slika 8). Vadeči hodi po gredi, se na koncu ustavi in poskuša stati na eni nogi, med tem
ko glasno prešteje do pet. Enonožno skače po malih obročkih in spleza na letvenik. Z bočnim
plezanjem po letveniku pride do lestve, ki povezuje letvenik s stolpom. Spleza po lestvi na
stolp, se sprehodi po deski med obema stolpoma in iz drugega stolpa skoči v globino na
mehko blazino. Čez ravnotežnostno gugalnico hodi po vrvi, kar za to starostno skupino poleg
hoje po ozki klopi za razvoj ravnotežja priporoča tudi Rajtmajer (1990), in si izbere eno
izmed ravnotežnostnih desk ali krožnik ter poizkuša na izbranem rekvizitu ohranjati
ravnotežje toliko časa, dokler ne zapoje pesmi Ringa raja. Nato si izbere poganjalca, pedalo
ali hodulje in gre z njimi okrog stožca. Ko vrne svoj rekvizit na zbirno mesto, ročka v vesi po
otroškem drogu in s poljubnim gibanjem preide čez sklop polivalentnih blazin. Pri krogih se
lahko odloči za eno od dveh nalog. Lahko se povzpne na stolp, prime krog, ki mu ga poda
vzgojitelj/vaditelj in se zaziba na drugi konec blazine, kjer seskoči. Druga možnost je, da se z
obema rokama prime za krog in počaka, da ga vaditelj zavrti, nato pa se sam odvrti v drugo
stran. Vadeči nadaljuje s plezanjem po lestvi, ki je pritrjena na sedmo letvico letvenika in
nadaljuje z bočnim plezanjem po letveniku do deske za tobogan, ki povezuje letvenik s
švedsko skrinjo. Hodi po deski, s skrinje seskoči na debelo blazino in hodi po blazini, pod
katero so teniške žogice. Na delih poligona, kjer je slabše razvidno, kaj sledi predhodni
nalogi, otrok sledi talnim označbam.

Slika 8. Skica 8. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 8
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 8. poligonu
Poimenovanje

Količina

Sklop polivalentnih blazin

1

Deska za tobogan

2

Sklop letvenikov

1

Švedska skrinja

1

Žoga za tenis

50

Ravnotežnostna gugalnica

1

Ravnotežna deska in krožnik

5

Pedalo in poganjalec

1+1

Krogi

1

Otroški drog

1

Vrv

1

Mali obroč

5

Stolp

3

Lestev

2

Hodulje

1

Nizka gred

1

Nizek stožec

1

Debela in tanka blazina

6+6

Talna označba

8

Oznaka

V Preglednici 8 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje ravnotežja.
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9. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje
natančnosti
Cilj v Kurikulu za vrtce: »razvijanje natančnosti« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 9). Vadeči enonožno skače po malih obročih, spleza na švedsko skrinjo, s skrinje
skoči na otroško malo prožno ponjavo in z nje poskuša doskočiti na eno izmed slik živali, ki
so na debeli blazini. Nato hodi čez lestev tako, da postavlja stopala v prazne prostore,ne da bi
se dotaknil letvic. Glede na predlog Rajtmajerja (1990), ki poudarja, da je za petletnike hoja
med klini lestve neracionalna, saj za njih ne predstavlja nobenih novih informacij,
posredujemo otrokom navodilo, naj izberejo hojo bočno ali vzvratno. Za talno označbo vadeči
cilja tarčo z žogicami, ki se ob uspešnem metu nanjo prilepijo z ježkom. Vzame eno otroško
palico za hokej s pripadajočo žogico in jo vodi skozi labirint, izdelan iz kartona. Vrne palico
in žogico na zbirno mestoin na poljuben način preide čez sklop polivalentnih blazin. Iz posode
vzame mehko žogo, jo v slalomu vodi po tleh okrog stožcev, izza talne označbe cilja na
otroški koš, nastavljiv po višini, in žogo vodi po gredi nazaj. Iz posode s perilom vzame eno
izmed oblek, jo nese do stojala za obešanje perila in jo obesi ter pripne s kljukico. Pri imitaciji
velikega čevlja vtakne vrv v čevelj in zaveže pentljo oziroma razdre narejeno, v kolikor je
nalogo zavezovanja opravil vadeči pred njim. Izza talne označbe cilja na tarčo z žogo, ki ob
dovolj močnem metu pade skozi luknjo. Izbere eno od palic in jo vodi okrog na letvenik
pritrjenih visokih stožcev, ne da bi se jih palica dotaknila. Vzame mehko žogo, jo s palico
vodi okrog stožcev do označenega mesta in vrže žogo nazaj v posodo. Vzame mehko
nogometno žogo, jo z nogo vodi okrog nizkih stožcev in izza črte strelja na gol. Žogo nato
zakotali po klančini nazaj v zbirno mesto, sestavljeno iz dveh grbač.

Slika 9. Skica 9. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 9
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 9. poligonu
Poimenovanje

Količina

Sklop polivalentnih blazin

1

Sklop letvenikov

1

Švedska skrinja

1

Vrv

1

Mali obroč

8

Lestev

1

Nizka gred

1

Nizek in visok stožec

4 + 14

Debela blazina

1

Otroška mala prožna ponjava

1

Talna označba

5

Tarča z ježkom in žogami

1

Palica in žogica otroški hokej

5

Labirint iz kartona

1

Mehka nogometna žoga in gol

4+1

Velika grbača

2

Posoda za žoge

2

Mehka žoga

8

Palica

7

Košara z oblekami

1

Stojalo za obešanje perila s kljukicami

1

Otroški nastavljiv koš

1

Imitacija čevlja

2

Tarča z luknjami in žogice

1

Slike živali za zadevanje cilja

3

Oznaka

V Preglednici 9 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje natančnosti.
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10. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje prstne
spretnosti
Cilj v Kurikulu za vrtce: »razvijanje prstne spretnosti oziroma t. i. fine motorike« (Bahovec
idr., 1999, str. 15).
Primeri dejavnosti v Kurikulu za vrtce: »se igra oziroma upravlja z različnimi predmeti,
(kroglice, vrvice itn.) in snovmi (voda, pesek, mivka), ki omogočajo gibanje s prsti, dlanmi,
rokami, nogami in stopali (gnetenje, prelivanje, presipanje, prijemanje, pretikanje itn.)«
(Bahovec idr., 1999, str. 16).
Opis (Slika 10). Vadeči vzame iz košare za perilo eno oblačilo, hodi z njim v roki po klopi in
ga s kljukicami obesi na stojalo za obešanje perila. Nato vzame pest makaronov in jih naniza
na vrvico. Hodi po malih mehkih blazinah, vzame 1 kg težko žogo, jo s prsti vodi po gredi in
zakotali nazaj v zbirno mesto, ki je sestavljeno iz dveh velikih grbač. Vzame eno palico in jo
pretika skozi dva velika obroča, dva mala obroča in tri visoke stožce z luknjami. Vzame
plastelin, ga zgnete in oblikuje v žogico, ki jo izza označenega kroga vrže v koš za žoge. Nato
hodi po vrvi do navodil za izdelavo letala. S pregibanjem naredi papirnato letalo in ga vrže
čim dlje proti talnim oznakam — smeškom, ki označujejo dolžino meta. Nato hodi po gredi,
vzame plastično ribiško palico z magnetom in iz bazenčka z magnetnimi ribami ulovi ribo, jo
poboža in vrne v bazen. Vzame palico in jo znotraj narisanega labirinta vodi po tleh , pri
čemer se trudi, da se palica ne dotika mej labirinta. V označenem krogu ima na voljo različne
finomotorične igrače: igrače za pretikanje vrvi, finomotorično škatlo in spretnostno vodilo.
Izbere si eno izmed igrač in poskuša rešiti nalogo.

Slika 10. Skica 10. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 10
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 10. poligonu
Poimenovanje

Količina

Vrv

1

Mali in veliki obroč

2+2

Nizka gred

2

Talna označba

5

Labirint narisan na tleh

1

Velika grbača

2

Posoda za žoge

1

Visok stožec z luknjo

3

Palica

11

Košara z oblekami

1

Stojalo za obešanje perila s kljukicami

2

Švedska klop

2

Vrvica in makaroni

1+1

Mala mehka blazina

10

Težka žoga – 1 kg

3

Plastelin

1

Navodila za zgibanje papirnatega letala

3

Oznaka – smeško

3

Bazen s plastičnimi ribami na magnet in
palice za lovljenje

1

Igrača za pretikanje vrvi

2

Finomotorična škatla in spretnostno vodilo

1+1

Oznaka

V Preglednici 10 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja nalog za razvijanje prstne spretnosti.
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11. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih atletskih nalog
Cilj v Kurikulu za vrtce: »spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za
naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 11). Vadeči stopi na pokrov švedske skrinje in ponazori skok s palico tako, da se
oprime palice in skoči čez tanko blazino proti označbam na debeli blazini. Nato teče slalom
okrog nizkih stožcev in poskuša iti čim hitreje skozi cilj, ki je označen z dvema visokima
stožcema. V označenem prostoru vzame lepljivo žogico in jo skuša vreči čim dlje. Žogico
nato vrne v zbirno mesto in sonožno skače po velikih obročih. Stopi na pokrov švedske
skrinje, steče po dveh zaporedno postavljenih pokrovih in povezano skoči na debelo blazino,
na kateri sliki žabe in čebele ponazarjata doseženo daljino skoka. Nadaljuje med dvema
visokima stožcema, izvede trokoračni zalet po obročkih z označbami nog in poskuša skočiti
do smeška na blazini. Sprinta od označenega mesta, torej do debele blazine, ki je naslonjena
ob steni, premaga koordinacijsko lestev, se po trebuhu splazi po deski za tobogan, ki je
naslonjena na stolp, in z njega seskoči v globino na debelo mehko blazino. Teče čez nizke
ovire, ki so sestavljene iz stožcev in palic, po krivulji ob talni označbi, mimo visokega stožca
in se čim hitreje dotakne debele blazine, naslonjene na steno.

Slika 11. Skica 11. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 11
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 11. poligonu
Poimenovanje

Količina

Talna označba

12

Visok stožec

13

Velik obroč

7

Oznaka – smeško

1

Slika živali

2

Pokrov švedske skrinje

3

Debela blazina

1

Lepljiva žogica

3

Nizek stožec

9

Označba nog

3

Koordinacijska lestev

1

Stolp

1

Deska za tobogan

1

Dolga palica

4

Oznaka

V Preglednici 11 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih atletskih nalog.

39

12. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih gimnastičnih
nalog
Cilj v Kurikulu za vrtce: »spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za
naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 12). Vadeči stopi na odrivno desko, na kateri je položena tanka blazina, in naredi
preval naprej. Enako nalogo ponovi tudi na naslednji odrivni deski. Spleza na prvo letvico
stolpa in bočno okrog njega, se prime za lestev, ki povezuje dva stolpa, in ročka v vesi na
drugo stran lestve. Spleza na drugi stolp, počaka, da mu vaditelj/vzgojitelj poda krog,se z njim
zaziba, in se spusti na debelo blazino. Na tanki blazini naredi stojo na lopaticah. Z označenega
mesta vzame zalet, teče do odskočne deske in skoči na nizko švedsko skrinjo. V kolikor še ne
zmore povezati zaleta in teka, na odskočni deski naredi tri poskoke z oporo rok na skrinji in
naskok na pokrov. Seskoči na s sliko ribe označeno mesto na debeli blazini. Po polivalentnem
trikotniku se kotali preko vzdolžne osi, se splazi po deski za tobogan na nizko moško bradljo,
lazi od njenega začetka do konca in se spusti po drugi deski za tobogan navzdol. S poljubnim
gibanjem premaga sklop polivalentnih blazin in ročka v vesi po otroškem drogu. Za
nadaljevanje svoje poti ima dve različici. Pri prvi poljubno hodi po nizki gredi in spleza po
lestvi, ki ga vodi skozi tunel na vrh stolpa. Pri drugi različici pa se z bočnim premikanjem,
kjer ima oporo nog na švedski klopi, rok pa na talni označbi, premika vzdolž klopi in pride do
deske za tobogan, po kateri se po trebuhu povleče navzgor na stolp. S stolpa lahko seskoči v
globino na označeno mesto s sliko leva in nadaljuje s skoki po malih obročkih ali se spusti po
toboganu. Na sredini poligona je otroška mala prožna ponjava, na kateri lahko otroci skačejo,
če se kje v poligonu naredi gneča. Nalogi stoja na lopaticah in kotaljenje okrog vzdolžne osi
— »palačinke« sta ob postaji tudi slikovno prikazani.

Slika 12. Skica 12. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 12
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 12. poligonu
Poimenovanje

Količina

Talna označba

2

Švedska klop

1

Otroški drog

1

Moška bradlja

1

Slike živali

3

Slika palačink

1

Slika stoje na lopaticah

1

Pokrov švedske skrinje

2

Debela blazina

6

Lestev

1

Sklop polivalentnih blazin

1

Tunel

1

Stolp

2

Deska za tobogan

4

Majhen obroč

5

Odrivna deska

3

Tanka blazina

13

Označba rok

2

Krogi

1

Nizka gred

1

Otroška mala prožna ponjava

1

Oznaka

V Preglednici 12 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih gimnastičnih nalog.
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13. primer poligona: preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih nalog iger z
loparji
Cilj v Kurikulu za vrtce: »spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za
naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti« (Bahovec idr., 1999, str. 15).
Opis (Slika 13). Otrok si v zbirnem mestu izbere svoj lopar in žogico. Pri vsakem obhodu
poligona ga lahko zamenja. Na voljo ima lesene loparje, loparje za mehki tenis, loparje za
namizni tenis in loparje iz neoprena. Iz zbirnega mesta poskuša žogico najprej odbiti čim dlje.
Razdalje označujejo talne oznake. Nato pobere žogico in jo z loparjem po tleh v slalomu vodi
okrog stožcev, cel krog okoli velikega obroča in pod različnimi ovirami, narejenimi iz stožcev
in palic. Postavi se za označeno črto pri na polovico odprti otroški mizi za namizni tenis.
Poskuša odbiti žogico od mize in stene. Žogico položi na lopar in poskuša preiti čez sklop
polivalentnih blazin in po vrvi, ne da bi mu padla na tla. Znotraj označenega mesta trikrat
odbije ob tla, nato pa poskuša z njo zadeti gol. Nadaljuje pri drugi otroški mizi za namizni
tenis in ponovi nalogo. Na debeli blazini skuša žogico trikrat odbiti v zrak. Z žogico na
loparju nadaljuje pot čez mehke blazinice in majhne obročke do talne označbe, kjer cilja v
odbojno mrežo.

Slika 13. Skica 13. poligona.
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Orodja in pripomočki:
Preglednica 13
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri 13. poligonu
Poimenovanje

Količina

Talna označba

6

Debela blazina

1

Lopar in žogica za namizni tenis

5

Otroška miza za namizni tenis

2

Odbojna mreža

1

Sklop polivalentnih blazin

1

Nizka gred

1

Lopar in žogica iz neoprena

5

Lopar in žogica za mehek tenis

5

Leseni lopar z žogico

5

Visok stožec

14

Majhen in velik obroč

5+1

Ovira iz palic in dolga palica

1+4

Vrv

1

Gol

1

Mala mehka blazina

10

Oznaka

V Preglednici 13 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili na primeru poligona
za preverjanje znanja pravilnega izvajanja izbranih nalog iger z loparji.

Nekatere označbe za izris poligonov smo prevzeli iz spletnih strani, nekatere pa narisali s
programom Microsoft Paint. Spletne strani so navedene na koncu poglavja Viri pod naslovom
»Viri – slike, uporabljene za poligone«.
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1. 5 Problem, cilji in hipoteze
Večina avtorjev navaja poligon kot eno izmed učnih oblik predvsem za razvijanje in
utrjevanje gibalnih sposobnosti in znanj (npr. Videmšek in Pišot, 2007), mi pa smo v
magistrskem delu že v uvodu poleg osnovnih teoretičnih izhodišč predstavili primere uporabe
poligonov za merjenje različnih gibalnih znanj, ki izpolnjujejo nekatere cilje s področja
gibanja v kurikulu za vrtce. Predstavitev take vrste poligonov je bil tudi prvi cilj magistrske
naloge.
Glavno vprašanje, na katerega smo skušali odgovoriti, je, ali so rezultati, pridobljeni s
pomočjo merjenja preko poligona, primerljivi z rezultati klasičnega merjenja, kjer otroci
vedo, da jih ocenjujemo in se osredotočijo le na eno gibalno nalogo. V primeru, da se rezultati
izkažejo za primerljive, bi v praksi z merjenjem in vrednotenjem preko poligona, kjer otroci
ne vedo, da jih ocenjujemo, ta del vadbenih ur lahko naredili otrokom prijaznejši in manj
stresen.
Zaradi specifike merjenja pri predšolskih otrocih nas je zanimalo, ali so izbrani merski
postopki dovolj zanesljivi.

Cilji
Glede na predmet in problem so cilji magistrskega dela:
 predstaviti uporabo poligona za merjenje izbranih gibalnih znanj pri petletnih otrocih,
 ugotoviti razliko pri merjenju izbranih gibalnih znanj pri petletnih otrok preko
poligona in na ločenih postajah in
 preveriti zanesljivost merskih postopkov za oceno izbranih gibalnih znanj pri petletnih
otrocih v okviru poligona in na vadbenih postajah.

Hipoteze
H1: Izbrani merski postopki so statistično zanesljivi v okviru poligona in na posameznih
postajah.
H2: Rezultati merjenja izbranih gibalnih nalog preko poligona in na ločenih postajah se
statistično značilno ne razlikujejo.
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2 METODE DELA
a) Preizkušanci
V raziskavo je bilo vključenih 41 petletnih otrok iz Ljubljane, ki so dvakrat tedensko
obiskovali vadbo v športnem društvu Narodni dom. Od tega je bilo 21 dečkov in 20 deklic.

b) Pripomočki
Oblikovali smo poligon, ki je vseboval gibalne naloge kot merske postopke za oceno izbranih
gibalnih znanj pri petletnih otrocih. Enake gibalne naloge so otroci izvedli tudi izven
poligona, kot samostojne naloge.
Ocenjevane gibalne naloge so bile:
- preval naprej,
- poskoki po eni nogi v obroče in
- slalom z žogo in zadevanje cilja.

Preval naprej:
Rekviziti: 1,5 m x 2 m velika in 5 cm debela blazina.
Naloga: otrok počepne na blazino in izvede preval naprej (Slika 14). Zaradi varnosti je ves čas
prisoten vaditelj, ki po potrebi nudi pomoč vadečemu.
Napake: prijem preblizu, prijem predaleč, glava ni spodvita k prsim, preslab odriv z nogami,
kotaljenje po ravnem hrbtu, po odrivu noge ostanejo stegnjene, vstajanje z opiranjem rok, ni
prijema za kolena (Jarc, 2012).

Slika 14. Preval naprej (Forward Roll, 2013).
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Poskoki po eni nogi v obroče:
Rekviziti: šest majhnih obročev premera 40 cm in dva velika obroča premera 80 cm.
Preglednica 14
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri nalogi poskoki po eni nogi v obroče
Poimenovanje

Količina

Majhen obroč

6

Velik obroč

2

Oznaka

V Preglednici 14 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili pri nalogi poskoki
po eni nogi v obroče.
Naloga: otroci enonožno skačejo po treh malih obročih do velikega obroča, v katerega skočijo
na obe nogi. Nato skačejo v tri male obroče po drugi stojni nogi, do zadnjega velikega obroča,
v katerega zopet skočijo na obe nogi in končajo nalogo (Slika 15).
Napake: otrok izgubi ravnotežje in pri enonožnih poskokih, zato spusti dvignjeno nogo na tla,
skače izmenično iz leve na desno nogo ter obratno, po drugem velikem obroču pozabi
zamenjati stojno nogo, v majhnih obročih skače sonožno, v velik obroč skoči na eno nogo,
večkrat ponovi katero izmed napak.

Slika 15. Poskoki po eni nogi v obroče.

Slalom z žogo in zadevanje cilja:
Naloga: otrok z roko kotali mehko žogo okoli treh stožcev, ki so med seboj oddaljeni en
meter. Nato skuša izza črte, oddaljene 1,5 m zadeti otroški koš. Prostor, v katerem se naloga
izvaja, je omejen z vrvjo, ki je od stožcev in koša oddaljena 1 m na vsaki strani (Slika 16).
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Slika 16. Slalom z žogo in zadevanje cilja.
Rekviziti: mehka žoga velikosti 4, trije stožci, otroški koš na višini 1,2 m, talna označba, vrv,
posoda za žoge in letvenik.
Preglednica 15
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri nalogi slalom z žogo in zadevanje cilja
Poimenovanje

Količina

Mehka žoga

1

Stožec

3

Otroški koš

1

Talna označba

1

Vrv

1

Sklop letvenikov

1

Posoda za žoge

1

Oznaka

V Preglednici 15 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili pri nalogi slalom z
žogo in zadevanje cilja.
Napake: med slalomom otrok izgubi nadzor nad žogo – žoga mu pobegne, namesto kotaljenja
žoge jo prime in nese, žogo brca, prestopi označbo za met na koš, koša ne zadane, večkrat
ponovi katero izmed napak.

Poligon
Poligon je bil sestavljen iz vseh treh zgoraj opisanih merskih postopkov, med njimi pa so
druge povezovalne naloge. Po napotku Videmškove in Pišota (2007) je bil poligon, zaradi
preprečevanja utrujenosti, ki se pojavlja pri napačnem vrstnem redu opravljanja testov,
oblikovan tako, da so bili pri zaporednih nalogah obremenjeni različni deli telesa.
Naloga: otrok opravi prvo nalogo za testiranje — Slalom z žogo in zadevanje cilja, pospravi
žogo nazaj v posodo in nadaljuje s poligonom. Spleza po lestvi, ki je naslonjena na sedmo
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letvico na sklop letvenikov, pleza bočno po letvenikih, ne da bi se dotaknil stožcev, ki so
pritrjeni na različnih višinah, in se spusti po toboganu. Spleza na švedsko skrinjo, skoči na
otroško malo prožno ponjavo in doskoči na debelo blazino. Na tanki blazini naredi 2. nalogo
za testiranje – Preval naprej. S poljubnim gibanjem gre čez nizke in visoko oviro iz palic in
stožcev ter čez sklop polivalentnih blazin. Spleza po prvi letvici okoli stolpa, ročka v vesi po
lestvi, ki povezuje stolpa, spleza na drugi stolp in se spusti po toboganu, kjer ga čaka še tretja
naloga, ki jo ocenjujemo – Poskoki po eni nogi v obroče. Nato se po trebuhu povleče po deski
za tobogan na moško bradljo, lazi po njej do njenega konca, se splazi po deski na veliko
prožno ponjavo, kjer naredi pet poljubnih poskokov, skok v globino na debelo blazino ter
hodi po vrvi na začetek poligona (Slika 17).

Slika 17. Poligon, namenjen testiranju.
Napake: za testiranje so pomembne napake, ki so opredeljene pri ocenjevanih nalogah
(poskoki po eni nogi v obroče, preval naprej in zadevanje cilja).
Rekviziti: 10 tankih blazin, 2 lestvi, 15 visokih stožcev, 4 deske za tobogan, švedska skrinja,
otroška mala prožna ponjava, 3 debele blazine, sklop letvenikov, ovira iz palic, 4 dolge palice,
sklop polivalentnih blazin, 2 stolpa, 6 malih obročev, 2 velika obroča, moška bradlja, velika
prožna ponjava, 2 vrvi, posoda za žoge, 5 mehkih žog, talna označba in otroški koš na višini
1,2 m.
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Preglednica 16
Orodja in pripomočki, uporabljeni pri poligonu, namenjenem testiranju
Poimenovanje

Količina

Mehka žoga

5

Stožec

15

Otroški koš

1

Talna označba

1

Vrv

2

Sklop letvenikov

1

Posoda za žoge

1

Majhen in velik obroč

6+2

Moška bradlja

1

Švedska skrinja

1

Debela blazina

3

Lestev

2

Sklop polivalentnih blazin

1

Stolp

2

Deska za tobogan

4

Tanka blazina

10

Otroška mala prožna ponjava

1

Ovira iz palic

1

Dolga palica

4

Velika prožna ponjava

1

Oznaka

V Preglednici 16 smo navedli orodja in pripomočke, ki smo jih uporabili pri poligonu,
namenjenem testiranju.
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Ocenjevalska lestvica:
0 – 1 napaka: ocena 5
2
napaki: ocena 4
3
napake: ocena 3
4
napake: ocena 2
5
ali več napak: ocena 1

c) Postopek
Merjenje smo izvedli v Športnem društvu Narodni dom na vadbah Cicibanov in cicibank ter
Gimnastične šole maja 2015. Najprej smo preko elektronske pošte in osebno starše seznanili s
potekom meritev in pridobili njihova soglasja za sodelovanje otrok v raziskavi. Otroke,
katerih starši niso želeli, da sodelujejo v raziskavi, smo pri testiranju izpustili.
Vadba se je za otroke začela tako kot običajno, z ogrevalno tekalno igro, ki je ob glasbeni
spremljavi in sklopom gimnastičnih vaj ob zgodbi vsebovala različna elementarna gibanja.
Medtem so vodniki pripravili poligon z vsemi tremi nalogami, ki smo jih ocenjevali.
Naloge so ocenjevali trije ocenjevalci, diplomirani študentje fakultete za šport zadnjega
letnika podiplomskega študija. Pri ocenjevanju so se osredotočili na pravilnost izvedbe
gibalnih nalog in ne na hitrost izvedbe. Vsak od njih je bil predhodno seznanjen z napakami,
na katere je moral biti pozoren pri posamezni nalogi, in z ocenjevalsko lestvico.
Vaditeljica je otrokom razložila in prikazala vadbo na poligonu. Nato so vadeči prosto izvajali
gibalne naloge na poligonu, ne da bi vedeli, da jih ocenjujejo trije merilci. Prvi prehod
poligona je služil kot predpreizkus, za kar smo se odločili glede na predlog Videmškove in
Cemičeve (1991). Otroci takrat še niso bili ocenjevani, nato pa so naredili še tri obhode, kjer
so jih na vseh treh nalogah merilci trikrat ocenili.
Sledil je počitek vadečih, medtem pa je vaditeljica otrokom razložila, da bo potekalo
ocenjevanje. Otroci so bili razdeljeni v skupine po tri ali štiri vadeče, kar je po mnenju v
Rajtmajer in Proje (1990) optimalno za ocenjevanje v tem starostnem obdobju. Vsakič je bila
na vrsti za ocenjevanje zgolj ena skupina, ostali so se igrali z vaditeljico. Otroci, ki so tokrat
vedeli, da so ocenjevani, so iste gibalne naloge izvedli izven poligona, ocenjevali pa so jih isti
trije merilci, ki so merski postopek otrokom najprej ustrezno razložili in prikazali. Vsako
nalogo so vadeči izvedli trikrat, brez predhodnega poskusa, saj so predhodno naloge že
preizkusili na poligonu. Po pregledu literature smo namreč ugotovili, da bi bilo večje število
ponovitev lahko za otroke preobremenjujoče, utrujenost in zmanjšanje motivacije pa bi v tem
primeru negativno vplivala na rezultate vsake naslednje ponovitve testa (Videmšek in Pišot,
2007).
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Dobljene rezultate smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS 23 (Statistic Package
for Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA) in z Microsoft Excelom (Microsoft,
Redmond, Washington, ZDA). Za vsako ponovitev vseh merskih postopkov smo najprej
izračunali osnovna deskriptivna parametra: aritmetično sredino in standardni odklon.
Za izračun zanesljivosti ocen med sodniki glede na gibalno nalogo, izvedeno v obliki vadbene
postaje ali poligona, smo uporabili Cronbach alfa (α) in intraklasni korelacijski koeficient
(ICC). Za testiranje razlike med tremi zaporednimi ponovitvami izbrane gibalne naloge, ki bi
nam lahko pokazala proces učenja ali utrujenost merjencev, smo uporabili ANOVO za
ponovljene meritve. Predhodno smo preverili predpostavke o homogenosti varianc (Levenov
test), sferičnost (Mauchlyev test) in normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test). V
primeru, da bi bila ena izmed predpostavk kršena, smo uporabili Greenhouse-Geisser
popravek ali Friedmanov test. Enakost ocen posamezne ponovitve izbrane gibalne naloge, ki
nam pove, ali je bil kriterij ocenjevanja ustrezen, smo preverjali s Kendallovim koeficientom
korkondance.
Za testiranje razlik med ocenami na vadbeni postaji in na poligonu smo uporabili t-test za
neodvisne vzorce. V primeru izpolnjenih predpostavk o normalnosti porazdelitve, ki smo jo
preverili s Shapiro-Wilkovim testom, in homogenost varianc, preverjeno z Levenovim testom,
smo uporabili parametrično obliko t-testa oziroma neparametrično obliko (Mann-Whitneyev
test).
Vse rezultate smo prikazali v preglednicah in preverili njihovo značilnost pri stopnji tveganja
5 %.
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO
V rezultatih smo analizirali zanesljivost vseh treh merskih postopkov, ločenih za vsak test
posebej, in tako preverili hipotezo H1. V nadaljevanju smo preverili tudi hipotezo H2, torej da
se rezultati merjenja izbranih gibalnih nalog preko poligona in na ločenih postajah statistično
značilno ne razlikujejo.

3. 1 Zanesljivost merskih postopkov
Ocena zanesljivosti merjenja nam pove, da razlike v izmerjenih vrednostih ponovljenih
meritev niso nastale le zaradi uporabljenega merskega postopka, temveč so posledica
dejanskih sprememb merjenega pojava (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995).
Za izračun zanesljivosti ocen med sodniki glede na gibalno nalogo, izvedeno v obliki vadbene
postaje ali poligona, smo najprej uporabili Cronbach alfa (α) in intraklasni korelacijski
koeficient (ICC).
Poleg tega nas je zanimalo, ali smo dobro izbrali kriterij – ocenjevalsko lestvico in ali so v
rezultatih posameznih ocenjevalcev vidne razlike med različno kakovostnimi izvedbami.
Enakost ocen posamezne ponovitve izbrane gibalne naloge smo preverili s Kendallovim
koeficientom korkondance.
Ker sta za predšolsko populacijo značilna hitra utrujenost in hitro gibalno učenje pri
večkratnem ponavljanju nalog, smo z ANOVO za ponovljene meritve preučili razlike med
tremi zaporednimi ponovitvami izbrane gibalne naloge na poligonu in samostojni vadbeni
postaji.
V Preglednici 17 je prikazana zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Preval
naprej na vadbeni postaji in v sklopu poligona. Enak merski postopek je v svoji raziskavi
uporabila tudi Jarčeva (2012) in ugotovila primerno stopnjo zanesljivosti. Kljub temu smo
zanesljivost še enkrat preverili na našem vzorcu. Rezultati kažejo, da je zanesljivost pri vseh
treh ocenjevalcih odlična v obeh primerih izvedbe prevala (α ≥ 0,9), pri čemer je še nekoliko
višja na vadbeni postaji. Pri vrednostih interklasnega koeficienta smo opazili podobne razlage
moči zanesljivosti kot pri Cronbachovi alfi. Ugotovili smo, da je zanesljivost sodniških ocen
posameznega merjenca dobra pri ocenah na poligonu (0,75 ≤ ICC < 0,9) in odlična na vadbeni
postaji (ICC ≥ 0,9). Skupna zanesljivost vseh treh sodnikov je pri obeh koeficientih odlična
(ICC/α ≥ 0,9).
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Preglednica 17
Zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Preval naprej
Cronbachova alfa

ICC

Ocenjevalec

Preval
naprej

Poligon

Vad. postaja

1

0,931

0,982

2

0,939

0,97

3

0,941

0,965

Skupno

0,965

0,987

Merjenci Poligon
posamezen
vsi
posamezen
vsi
posamezen
vsi
posamezen
vsi

0,818
0,931
0,838
0,939
0,842
0,941
0,755
0,965

Vad.
postaja
0,947
0,982
0,914
0,97
0,903
0,965
0,896
0,987

Legenda. ICC — intraklasni koeficient zanesljivosti; Vad. postaja —vadbena postaja.
V Preglednici 18 so prikazane razlike v ocenjevanju treh zaporednih izvedb Prevala naprej na
poligonu in vadbeni postaji. Razlike v povprečjih med tremi zaporednimi meritvami na
poligonu in samostojno na vadbeni postaji so zanemarljive in niso statistično pomembne. Pri
pregledu posameznih povprečji pa lahko vidimo, da se izvedbe nekoliko izboljšujejo od prve
do tretje ponovitve tako na poligonu, kot tudi pri samostojni izvedbi na vadbeni postaji.
Vendar pa se trend ne obdrži skozi daljše časovno obdobje, saj so otroci najprej izvajali preval
naprej na poligonu, kasneje pa še na vadbeni postaji, zato so ocene pa so na slednji celo
nekoliko slabše.
Preglednica 18
Razlike med posameznimi ponovitvami merskega postopka Preval naprej

Preval
naprej

Poligon

Vadbena
postaja

Ponovitev
1.
2.

Mean
3,49
3,54

SD
1,29
1,25

N
41
41

3.
1.
2.
3.

3,54
3,42
3,46
3,50

1,14
1,44
1,43
1,44

41
41
41
41

F

p

0,11 0,87

0,41 0,66

Legenda. Mean — povprečje; SD — standardni odklon; N — število vseh
preizkušancev; F — testna statistika; p — statistična značilnost.
V Preglednici 19 lahko vidimo, da sta vrednosti Kendallovega koeficienta korkondance pri
merski nalogi Preval naprej, tako na poligonu, kot tudi pri merjenju ločeno na vadbeni
postaji, 0, kar pomeni, da je bil kriterij naloge ustrezno izbran.
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Preglednica 19
Enakost ocen posamezne ponovitve merskega postopka Preval naprej
Preval naprej

W
0,00
0,00

Poligon
Vadbena postaja

Legenda. W — Kendallov koeficient korkondance.

Za Preval naprej lahko potrdimo hipotezo H1, torej da je izbran merski postopek
statistično zanesljiv.

Preglednica 20
Zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Slalom z žogo in zadevanje cilja
Ocenjevalec

Slalom z
žogo in
zadevanje
cilja

Cronbachova alfa
Poligon

Vad. postaja

1

0,617

0,758

2

0,617

0,758

3

0,617

0,758

Skupno

0,904

0,94

ICC
Merjenci Poligon Vad. postaja
posamezen 0,349
0,511
vsi
0,617
0,758
posamezen 0,349
0,511
vsi
0,617
0,758
posamezen 0,349
0,511
vsi
0,617
0,758
posamezen 0,512
0,633
vsi
0,904
0,94

Legenda. ICC — intraklasni koeficient zanesljivosti; Vad. postaja — vadbena postaja.
V Preglednici 20 je prikazana zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Slalom z
žogo in zadevanje cilja na vadbeni postaji in v sklopu poligona. Glede na Cronbach alfa test je
zanesljivost pri vseh treh ocenjevalcih vprašljiva za ocene na poligonu (0,6 ≤ α < 0,7) in
sprejemljiva pri ocenah na vadbeni postaji (0,7 ≤ α < 0,8). Tudi vrednosti interklasnega
koeficienta kažejo, da je zanesljivost ocen sodnikov pri posameznem merjencu na poligonu
slaba (ICC < 0,5), na vadbeni postaji pa zmerna (0,5 ≤ ICC < 0,75). Skupen ICC pri oceni na
poligonu kaže zmerno zanesljivost (0,5 ≤ ICC < 0,75), medtem ko je ta pri vadbeni postaji na
meji dobre (0,75 ≤ ICC < 0,9). Skupna zanesljivost vseh treh sodnikov je pri obeh
koeficientih odlična (ICC/α ≥ 0,9). Test je verjetno manj zanesljiv in posledično manj
primeren, ker je njegov rezultat odvisen tudi od tega, ali je otrok zadel koš, uspešnost pa se v
treh poskusih seveda razlikuje. Rajtmajer (1990) opozarja, da imajo predšolski otroci še
težave z določanjem pravilne razdalje, zato so omejeni pri nalogah ciljanja, ki zahtevajo
preciznost. Tudi Jarčeva (2012) je ugotovila slabšo zanesljivost merskega postopka Pikado z
žogico, s katerim je merila sposobnost natančnega zadevanja cilja.
54

Preglednica 21
Razlike med posameznimi ponovitvami merskega postopka Slalom z žogo in zadevanje cilja

Slalom z žogo in
zadevanje cilja

Ponovitev
1.
2.
Poligon
3.
1.
Vadbena
2.
postaja
3.

Mean
3,54
3,44

SD
1,36
1,30

N
41
41

3,29
3,56
3,54
3,46

1,31
1,42
1,48
1,23

41
41
41
41

F

p

0,54

0,58

0,11

0,89

Legenda. Mean — povprečje; SD — standardni odklon; N — število vseh preizkušancev; F
— testna statistika; p — statistična značilnost.
V Preglednici 21 so prikazane razlike v ocenjevanju treh zaporednih izvedb merskega
postopka Slalom z žogo in zadevanje cilja na poligonu in vadbeni postaji. Razlike v
povprečjih med tremi zaporednimi meritvami na poligonu in samostojno na vadbeni postaji so
zanemarljive in niso statistično pomembne. Pri pregledu posameznih povprečji pa lahko
vidimo, da se izvedbe nekoliko poslabšujejo od prve do tretje ponovitve tako na poligonu, kot
tudi pri samostojni izvedbi na vadbeni postaji. Vendar pa se trend ne obdrži skozi daljše
časovno obdobje, saj so otroci najprej izvajali Slalom z žogo in zadevanje cilja na poligonu,
kasneje pa na vadbeni postaji, ocene pa so na slednji celo nekoliko boljše.
Preglednica 22
Enakost ocen posamezne ponovitve merskega postopka Slalom z žogo in zadevanje cilja
Slalom z žogo in
zadevanje cilja

Poligon
Vadbena postaja

W
0,01
0,04

Legenda. W — Kendallov koeficient korkondance.
V Preglednici 22 opazimo, da sta vrednosti Kendallovega koeficienta korkondance pri merski
nalogi Slalom z žogo in zadevanje cilja, tako na poligonu, kot tudi pri merjenju ločeno na
vadbeni postaji, blizu 0, kar pomeni, da je bil kriterij naloge ustrezno izbran.
Kljub določeni meri zadržanosti zaradi slabše zanesljivosti pri posameznih ocenjevalcih lahko
glede na skupno zanesljivost vseh treh ocenjevalcev pri obeh koeficientih za Slalom z žogo in
zadevanje cilja potrdimo hipotezo H1, torej da je izbran merski postopek statistično
zanesljiv.

55

Preglednica 23
Zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Poskoki po eni nogi v obroče
Cronbachova alfa
Ocenjevalec

Poskoki
po eni
nogi v
obroče

Poligon

Vad. postaja

1

0,869

0,927

2

0,869

0,927

3

0,869

0,927

Skupno

0,967

0,982

ICC
Vad.
postaja
0,809
0,927
0,809
0,927
0,809
0,927
0,857
0,982

Merjenci Poligon
posamezen
vsi
posamezen
vsi
posamezen
vsi
posamezen
vsi

0,689
0,869
0,689
0,869
0,689
0,869
0,767
0,967

Legenda. ICC — intraklasni koeficient zanesljivosti; Vad. postaja —vadbena postaja.
V Preglednici 23 je prikazana zanesljivost sodniških ocen pri merskem postopku Poskoki po
eni nogi v obroče na vadbeni postaji in v sklopu poligona. Rezultati Cronbach alfa testa
kažejo, da je zanesljivost vseh treh ocenjevalcev pri ocenah poligona dobra (0,8 ≤ α < 0,9),
medtem ko je pri ocenah na vadbeni postaji odlična (α ≥ 0,9). Zanesljivost sodnikov glede na
interklasni koeficient korelacije pri posameznem merjencu je pri ocenah na poligonu zmerna
(0,5 ≤ ICC < 0,75), pri vadbeni postaji pa je zanesljivost dobra (0,75 ≤ ICC < 0,9). Skupna
zanesljivost vseh treh sodnikov je pri obeh koeficientih odlična (ICC/α ≥ 0,9).

Preglednica 24
Razlike med posameznimi ponovitvami merskega postopka Poskoki po eni nogi v obroče

Poskoki po eni nogi v
obroče

Poligon

Vadbena
postaja

Ponovitev
1.

Mean
3,32

SD
1,51

N
41

F

p

2.
3.

3,32
3,24

1,52
1,46

41
41

0,11

0,90

1.
2.
3.

3,59
3,46
3,56

1,47
1,38
1,47

41
41
41

0,43

0,65

Legenda. Mean — povprečje; SD — standardni odklon; N — število vseh preizkušancev; F
— testna statistika; p —statistična značilnost.
V Preglednici 24 so prikazane razlike v ocenjevanju treh zaporednih izvedb merskega
postopka Poskoki po eni nogi v obroče na poligonu in vadbeni postaji. Razlike v povprečjih

56

med tremi zaporednimi meritvami na poligonu in samostojno na vadbeni postaji so
zanemarljive in niso statistično pomembne.
Preglednica 25
Enakost ocen posamezne ponovitve merskega postopka Poskoki po eni nogi v obroče
Poskoki po eni nogi v
obroče

Poligon
Vadbena postaja

W
0,00
0,01

Legenda. W- Kendallov koeficient korkondance.
V Preglednici 25 lahko vidimo, da je vrednost Kendallovega koeficienta korkondance pri
merski nalogi Poskoki po eni nogi v obroče na poligonu 0, pri merjenju ločeno na vadbeni
postaji pa 0,01, kar pomeni, da je bil kriterij naloge ustrezno izbran.
Za Poskoke po eni nogi v obroče lahko potrdimo hipotezo H1, torej da je izbran merski
postopek statistično zanesljiv.

Ugotovili smo, da pri nobeni izmed izmerjenih gibalnih nalog med tremi zaporednimi testi ne
prihaja do statistično značilnih razlik, zato lahko povzamemo, da rezultati niso odvisni od
gibalnega učenja med merjenjem, prav tako na njih ne vpliva utrujenost vadečih.
Vrednosti Kendallovega koeficienta korkondance je pri vseh merskih postopkih blizu 0, kar
pomeni, da je bil kriterij pri posameznih izvedbah gibalnih naloge ustrezen.
Glede na Cronbach alfa testiranje in interklasni koeficient zanesljivosti lahko potrdimo
hipotezo H1, da so izbrani merski postopki statistično zanesljivi.

3.2 Razlike pri merjenju gibalnih nalog preko poligona in na ločenih vadbenih postajah
V uvodu smo že omenili, kako pomembno je skrbno vrednotenje napredka gibalnega znanja
tudi v predšolskem obdobju. Glavno vprašanje, na katerega smo skušali odgovoriti, pa je, ali
so rezultati, pridobljeni s pomočjo merjenja preko poligona, primerljivi z rezultati klasičnega
merjenja, kjer otroci vedo, da jih ocenjujemo in se osredotočijo le na eno gibalno nalogo.
Pri postavitvi hipoteze smo bili zadržani predvsem zaradi različnih ugotovitev avtorjev o
obnašanju otrok pri ocenjevanju. Pieterse, Treloar in Cairns (2000b) so opazili, da veliko
otrok moti, če so obkroženi z ljudmi s knjigo in svinčnikom v roki, nasprotno pa je
Kavčnikova (2008) ugotovila, da otroci zaradi prisotnosti opazovalcev niso bili nič manj
zadržani, temveč so se še bolj trudili prikazati, kaj znajo in zmorejo. Poleg tega nas je skrbelo,
da bodo otroci na poligonu izvajali naloge pod svojimi resničnimi zmožnostmi, saj Rajtmajer
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(1990) navaja, da jih pogosto dojemajo le kot del njihove igre. Zanimalo nas je, ali si bodo
zmogli zapomniti navodila, ki smo jim jih posredovali pred poligonom, saj so v primerjavi z
navodili na ločeni vadbeni postaji precej daljša. Zavedali smo se opozorila v Marjanovič
Umek in Zupančič, (2004), da je otrokova pozornost v obdobju zgodnjega otroštva relativno
šibka – manj usmerjena, nadzorovana in krajša, stvari na katere niso pozorni pa praviloma ne
zaznamo in si jih ne zapomnimo. Kavčnikova (2008) je ugotovila, da je včasih problematično,
da so otroci pri izvajanju nalog na poligonu zelo tekmovalni med seboj, saj želijo nalogo
izpolniti čim hitreje, zato nalog ne opravljajo več zbrano in pravilno, kakšno njim manj
zanimivo nalogo pa poizkušajo kar izpustiti.
Za testiranje razlik med ocenami na vadbeni postaji in poligonu za dane gibalne naloge smo
uporabili t-test za neodvisne vzorce.
Preglednica 26
Razlike pri merjenju gibalnih nalog preko poligona in na ločenih vadbenih postajah

Preval naprej

Mean
3,51

N
41

SD
1,13

3,46
3,42
3,52

41
41
41

1,40
1,00
1,13

Poligon

3,29

41

1,33

Vadbena postaja

3,54

41

1,34

Poligon

Vadbena postaja
Poligon
Slalom z žogo in
zadevanje cilja Vadbena postaja
Poskoki po eni
nogi v obroče

t

p

-0,107

0,919

-0,681

0,499

-1,643

0,102

Legenda. Mean —povprečje; N —število vseh preizkušancev; t —testna statistika;
p —statistična značilnost.
V Preglednici 26 so prikazane razlike v ocenah izvedb merskih postopkov na poligonu in
vadbeni postaji. Vadeči so bili tako na poligonu, kot kasneje ločeno na vadbeni postaji
ocenjevani trikrat, ocenjevali pa so jih trije ocenjevalci. Na poligonu so izvajali naloge ne da
bi vedeli, da so ocenjevani, pri ločenem ocenjevanju pa so bili z ocenjevanjem seznanjeni.
Rezultati kažejo, da pri nobeni izmed ocenjenih gibalnih nalog ne prihaja do statistično
značilnih razlik.
Ker so se rezultati izkazali za primerljive, smo ugotovili, da noben izmed zgoraj omenjenih
pomislekov ni bil odločilen in bi v praksi z merjenjem in vrednotenjem preko poligona, kjer
otroci ne vedo, da jih ocenjujemo, ta del vadbenih ur lahko naredili otrokom prijaznejši in
manj stresen. S tem bi vaditelji in vzgojitelji lažje omogočili vsem otrokom sproščeno
preverjanje osvojenega znanja, brez strahu pred neuspehom in zavrnitvijo, kar navajata
Videmšek in Pišot (2007) kot zelo pomembno vlogo odraslih. To je še najbolj odločilno pri
gibalno manj uspešnih učencih, za katere Kristan (2009) ugotavlja, da ne marajo ocenjevanja
in primerjanja z vrstniki.
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Pozornost in interes za izvajanje nalog se zmanjšata v primeru, ko je v merilni skupini preveč
otrok in morajo otroci dlje časa čakati, saj se posledično začnejo dolgočasiti, delo jim postane
nezanimivo, pogosto pa so tudi vedno bolj nagajivi, nemirni in utrujeni (Rajtmajer, 1990). Pri
poligonu nimamo te težave, saj so otroci ves čas zaposleni.
Večje število ponovitev nalog je lahko za otroke preobremenjujoče, saj utrujenost negativno
vpliva na rezultat vsake nadaljnje ponovitve testa. Zato je pomemben vrstni red opravljanja
merskih postopkov, ki mora zagotavljati, da so pri zaporednih testih obremenjene različne
funkcije različnih delov telesa. Na slabše rezultate lahko vplivata tudi monotonost in
napornost naloge, ki zmanjšujeta motivacijo vadečih za izvajanje nalog (Videmšek in Pišot,
2007). Včasih se zgodi, da del otrok ne želi sodelovati pri ocenjevanju in jih je treba za
slednje še pridobiti (Rajtmajer, 1990). S poligonom se zagotovo lahko izognemo vsem
omenjenim težavam, saj imamo možnost, da med želene naloge za merjenje umestimo naloge
za razbremenitev. Glede na ugotovitev Brumčeve (2013), da imajo predšolski otroci v
glavnem delu vadbene enote najraje poligone, sklepamo, da se lahko izognemo tudi težavi z
motivacijo otrok.
Hipotezo H2, da se rezultati merjenja izbranih gibalnih nalog preko poligona in na
ločenih postajah statistično značilno ne razlikujejo, lahko potrdimo.
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4 SKLEP
Gibanje je izjemno pomembno za razvoj predšolskih otrok. V naši raziskavi smo se posvetili
preverjanju gibalnega znanja preko poligona, ki se običajno uporablja kot učna oblika za
razvijanje in utrjevanje gibalnih sposobnosti in znanj.
Po pregledu literature smo sklepali, da bi bil poligon lahko primerna metoda za preverjanje
znanja zaradi naslednjih ugotovitev:
● manj uspešni otroci ne marajo klasičnega ocenjevanja in primerjanja med seboj (Kristan,
2009),
● pri merjenju predšolskih otrok v določeni časovni enoti zberemo manj podatkov kot pri
starejših otrocih (Videmšek, 1996),
● pomemben je vrstni red opravljanja merskih postopkov, ki mora zagotavljati, da so pri
zaporednih testih v glavnem obremenjene različne funkcije različnih delov telesa (Videmšek
in Pišot, 2007),
● na slabše rezultate lahko vplivata monotonost in napornost naloge, ki zmanjšujeta
motivacijo vadečih za izvajanje nalog (Videmšek in Pišot, 2007),
● pozornost in interes za izvajanje nalog se zmanjšata v primeru, da je v merilni skupini
preveč otrok in morajo otroci dlje časa čakati, saj se posledično začnejo dolgočasiti, delo jim
postane nezanimivo, so vedno bolj nagajivi, nemirni in utrujeni (Rajtmajer, 1990), pri
poligonu pa so vsi otroci ves čas zaposleni,
● otroci imajo v glavnem delu vadbene enote najrajši poligone (Kavčnik, 2008 in Brumec,
2013).
Kljub temu pa smo imeli tudi nekaj pomislekov:
● predšolski otroci pogosto izvajajo naloge pod svojimi resničnimi zmožnostmi, saj jih
dojemajo le kot del njihove igre (Rajtmajer, 1990),
● navodila za celoten poligon so dolga, otrokova pozornost v obdobju zgodnjega otroštva pa
relativno šibka – manj usmerjena, nadzorovana in krajša (Marjanovič Umek in Zupančič,
2004),
● včasih je problematično, da so otroci pri izvajanju nalog na poligonu precej tekmovalni med
seboj in jih želijo opraviti čim hitreje, zatonalog ne opravljajo več zbrano in pravilno oziroma
skušajo njim manj zanimive naloge kar izpustiti (Kavčnik, 2008).
Glede na predmet in problem so bili cilji magistrskega dela:
1. predstaviti uporabo poligona za merjenje izbranih gibalnih znanj pri petletnih otrocih,
2. ugotoviti razliko pri merjenju izbranih gibalnih znanj petletnih otrok preko poligona in na
ločenih postajah in
3. preveriti zanesljivost merskih postopkov za oceno izbranih gibalnih znanj pri petletnih
otrocih.
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Prvi cilj magistrske naloge smo obravnavali že v uvodu, kjer smo poleg osnovnih teoretičnih
izhodišč predstavili primere uporabe poligonov za merjenje različnih gibalnih znanj, ki
izpolnjujejo nekatere cilje s področja gibanja v kurikulu za vrtce.
Glede na druga dva cilja smo oblikovali hipotezi:
H1: Izbrani merski postopki so statistično zanesljivi v okviru poligona in na posameznih
postajah.
H2: Rezultati merjenja izbranih gibalnih nalog preko poligona in na ločenih postajah se
statistično značilno ne razlikujejo.
V raziskavo smo vključili 41 petletnih otrok iz Ljubljane, ki so dvakrat tedensko obiskovali
vadbo v športnem društvu Narodni dom. Oblikovali smo poligon, ki je vseboval gibalne
naloge kot merske postopke za oceno izbranih gibalnih znanj. Enake gibalne naloge so otroci
izvedli tudi izven poligona kot samostojne naloge. Ocenjevane gibalne naloge so bile: Preval
naprej, Poskoki po eni nogi v obroče in Slalom z žogo in zadevanje cilja. Naloge so ocenjevali
trije merilci, ki so se pri merjenju osredotočali na pravilnost izvedbe gibalnih nalog in ne na
hitrost izvedbe. Vadeči so na poligonu prosto izvajali gibalne naloge, ne da bi vedeli, da jih
ocenjujejo trije merilci. Prvi prehod poligona je služil kot predpreizkus, nato pa so naredili še
tri obhode, kjer so jih merilci na vseh treh nalogah trikrat ocenili. Po počitku so bili otroci
seznanjeni z merjenjem in razdeljeni v skupine po tri ali štiri. Iste gibalne naloge so izvedli
izven poligona, ocenjevali pa so jih isti trije merilci, ki so merski postopek otrokom najprej
ustrezno razložili in prikazali. Vsako nalogo so vadeči izvedli trikrat.
Dobljene rezultate smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS 23 in z Microsoft
Excelom. Za vsako ponovitev vseh merskih postopkov smo najprej izračunali osnovna
deskriptivna parametra: aritmetično sredino in standardni odklon. Vse rezultate smo prikazali
v preglednicah in preverili njihovo značilnost pri stopnji tveganja 5 %.
Ker sta za predšolsko populacijo značilna hitra utrujenost in hitro gibalno učenje pri
večkratnem ponavljanju nalog, smo z ANOVO za ponovljene meritve preučili razlike med
tremi zaporednimi ponovitvami izbrane gibalne naloge na poligonu in samostojni vadbeni
postaji. Za vse tri merske postopke smo ugotovili, da so razlike v povprečjih med tremi
zaporednimi meritvami na poligonu in samostojno na vadbeni postaji zanemarljive in niso
statistično pomembne, tako da utrujenost in gibalno učenje med merjenjem ne vplivata na
rezultate meritev.
Poleg tega nas je zanimalo, ali smo dobro izbrali kriterij – ocenjevalsko lestvico in ali so v
rezultatih posameznih ocenjevalcev vidne razlike med različno kakovostnimi izvedbami.
Enakost ocen posamezne ponovitve izbrane gibalne naloge smo preverili s Kendallovim
koeficientom korkondance. Pri vseh merskih postopkih so bile vrednosti Kendallovega
koeficienta korkondance 0 oziroma blizu 0, kar pomeni, da je bil kriterij naloge ustrezno
izbran.
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Za izračun zanesljivosti ocen med sodniki glede na gibalno nalogo, izvedeno v obliki vadbene
postaje ali poligona, smo uporabili Cronbach alfa (α) in intraklasni korelacijski koeficient
(ICC). Oba koeficienta sta dokazala primerno zanesljivost vseh treh merskih postopkov.
Podobno kot drugi avtorji smo najbolj zadržani pri merskem postopku Slalom z žogo in
zadevanje cilja, ki je imel nekoliko nižje vrednosti zanesljivosti, kar lahko pripišemo dejstvu,
da imajo predšolski otroci še nekaj težav pri nalogah ciljanja, ki zahtevajo preciznost. Kljub
temu lahko glede na rezultate skupne zanesljivosti vseh treh ocenjevalcev sklepamo, da je
merski postopek statistično zanesljiv. Potrjujemo hipotezo H1, da so izbrani merski
postopki statistično zanesljivi v okviru poligona in na posameznih postajah.
Glavno vprašanje, na katerega smo skušali odgovoriti, je bilo, ali so rezultati, pridobljeni s
pomočjo merjenja preko poligona, primerljivi z rezultati klasičnega merjenja, kjer otroci
vedo, da jih ocenjujemo in se osredotočijo le na eno gibalno nalogo. Za testiranje razlik med
ocenami na vadbeni postaji in na poligonu smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Ugotovili
smo, da pri nobeni izmed ocenjenih gibalnih nalog ne prihaja do statistično značilnih razlik.
Potrjujemo hipotezo H2, da se rezultati merjenja izbranih gibalnih nalog preko poligona
in na ločenih postajah statistično značilno ne razlikujejo.
Ker so se rezultati izkazali za primerljive, smo ugotovili, da noben izmed zgoraj omenjenih
pomislekov ni bil odločilen in bi v praksi z merjenjem in vrednotenjem preko poligona, kjer
otroci ne vedo, da jih ocenjujemo, ta del vadbenih ur lahko naredili otrokom prijaznejši in
manj stresen. Posledično bi morda lahko približali ocenjevanje tudi gibalno manj uspešnim
učencem, zaposlili vse učence hkrati, razbili monotonost in napornost zadanih nalog ter
predvsem povečali motivacijo vadečih.
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Gol za Floorball ali Nogomet [spletna slika]. (1. 2. 2016). Pridobljeno iz
http://www.bolha.com/rekreacija-sport/sporti-z-zogo/nogomet/gol-za-floorball-alinogomet-1300498637.html
Hodulje mačje tačke [spletna slika]. (2014). Pridobljeno iz http://kakadu.si/3-leta/2101hodulje-macje-tacke.html
Hudora mini otroška žoga [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.xn--oge-b3a.si/zoge/zadojencke
Hudora set loparjev za namizni tenis Match z žogicami [spletna slika]. Pridobljeno iz
https://www.mimovrste.com/loparji-za-namizni-tenis/hudora-set-loparjev-za-namiznitenis-match-z-zogicami
iStockphoto [Nenaslovljena spletna slika košare s perilom] (2010). Pridobljeno iz
http://www.dominvrt.si/clanek/dobro-je-vedeti/odslej-naprej-boste-prali-le-se-tako.html
Jagodič, Z. [Nenaslovljena spletna slika stoje na lopaticah]. Pridobljeno iz http://alternativaza-vas.com/index.php/clanak/article/sarvangasana
Janod – Let’s Go Fishing (J03062) [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz
http://list.qoo10.sg/item/JANOD-PROMOTION-J03062-BEST-QUALITY-ANDBEST-PRICE-IN-SINGAPORE-JANOD/487374037
Junior Balance Beam – 10 ft [spletna slika]. Pridobljeno iz https://www.americangymnast.com/product/junior-balance-beam-10-ft/
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Kawasaki otroško kolo MX 14 [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz
https://www.ceneje.si/Izdelek/2811983/kolesarstvo/kolesa/otroska-kolesa/kawasakiotrosko-kolo-mx-14
Kids II oball classic [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.xn--oge-b3a.si/zoge/zadojencke
Lesen poganjalec Kinderfeets Retro (Natural) [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz
https://silly.si/collections/poganjalci
Lesena loparja z žogico – 00255 [spletna slika]. (2016). Pridobljeno iz http://knowhow.si/product-category/vse-kategorije/za-najmlajse/leseni-izdelki/
Leseno stojalo za perilo [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://trgovina.montessoridoma.si/trgovinica/pripomo%C4%8Dki/i_316_leseno-stojaloza-perilo
Markirne talne oznake oblika noge (2kos/1par) naključne barve [spletna slika]. (2015).
Pridobljeno iz https://www.g-sport.si/timski-sport/sportni-pripomocki/ostali-sportnipripomocki/markirne-talne-oznake--oblika-noge-2kos1par-nakljucne-barve
Markirni klobučki (veliki) – set [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.igmasport.si/index.php?o=02&s=01&ss=00079
Maze balance board [spletna slika]. Pridobljeno iz https://guide.alibaba.com/shop/weplaymaze-balance-board-kids-exercise-fitness-child-game-vestibular-rehabto_9599775.html
Minus – Say Hello! [spletna slika]. Pridobljeno iz
https://www.pinterest.com/crafterjune/penguins/
Miza za Namizni Tenis Bandito "Tournament" Outdoor [spletna slika]. (2014). Pridobljeno iz
http://www.biljardist.si/miza-za-namizni-tenis-bandito-tournament-outdoor
Monkey Balance Board [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.imaginetoys.com/monkeybalance-board
Nudim varstvo v Ljubljani [spletna slika]. (15. 1. 2016). Pridobljeno iz
http://www.varstvootrok.com/oglasi/nudim-varstvo-v-ljubljani-6
Odbojna trening mreža [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz
https://www.ceneje.si/Izdelek/4934776/sportna-oprema-in-prehrana/sportnidodatki/sportne-torbe-nahrbtniki/odbojna-trening-mreza
Otroški tenis lopar Wilson Blade Team 26 [spletna slika]. (2010). Pridobljeno iz
http://www.tengo.si/katalog/tenis-loparji/otroski-loparji/do-12-let-152-cm/Otroskitenis-lopar-Wilson-Blade-Team-26?code=WI216500
Otroško kolo Puky 16 ZL ALU Kapitan Volkec [spletna slika]. (2014). Pridobljeno iz
http://kakadu.si/otroska-kolesa-16-col/123-otrosko-kolo-puky-16-4015731042287.html
Pedalo® "Classic" Pedal Racer [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz https://www.sportthieme.com/Pedalo
Ploščica označevalna, talna oznaka več vrst [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://absport.si/si/dvoranska-oprema/125-ploscica-oznacevalna-talna-oznaka-vecvrst.html
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Pro mini koš za zabijanje sklz – Pro Mini Hoop™ [spletna slika]. Pridobljeno
izhttps://sportnaoprema.si/trgovina/sklz-oprema-2/pro-mini-kos-za-zabijanje-sklz-promini-hoop-3/
Red [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.florentina.si/katalog-45581/balon-lateksstandarne-barve/balon-premer-23-cm-9/
Rekrut. Favorite food – makaroni [spletna slika]. Pridobljeno iz
https://depositphotos.com/3930375/stock-photo-makaroni.html
Ses eko plastelin (4 barve) [spletna slika]. (2014). Pridobljeno iz http://kakadu.si/3-leta/3759ses-eko-plastelin-4-barve-8710341249113.html
Sestavljanka ristanc [spletna slika]. (2017). Pridobljeno iz
https://www.ceneje.si/Izdelek/3304028/nerazvrsceno/ostalo/ostalonerazvrsceno/sestavljanka-ristanc
Skiro No Rules 205 mm - zeleno/črn [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.skiroji.si/
Skrinja 4-delna sport-thieme (z odprtinami za 'Varrio sistem') [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://www.sportnatrgovina.si/gimnastika?manufacturer=69
Smejko d. o. o. [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.igre123.com/smejko-d.o.o.
Spider web [spletna slika]. (18. 5. 2012). Pridobljeno iz http://trainersadvice.com/3-funactivities-for-outdoor-teambuilding/
SPRI Balance Pods, Set of 6 [spletna slika]. Pridobljeno iz
https://www.amazon.com/dp/B0015SBRCG/ref=cm_sw_r_pi_dp_FT0Cub06H5VGX
Springboard competition `Hard` FIG [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.spiethgymnastics.com/product-detail-spieth-en/competition-springboard-hard-fig/
Stožec višine 23 cm [spletna slika]. Pridobljeno iz http://absport.si/en/drobni-rekviziti/140stozec-visine-23cm.html
Švedska skrinja 4 - delna, 60 kg [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://www.sportnatrgovina.si/svedska-skrinja-4-delna-60-kg
Teeter Popper - Schaukelbrett, blau [spletna slika]. (10. 10. 2014). Pridobljeno iz
http://www.folkmanis-and-more.de/products/de/Unsere-Produkte/SpielzeugRollenspiele/Brett-und-Regelspiele/Teeter-Popper-Schaukelbrett-blau.html
Telovadna klop sport-thieme 4 m [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://www.sportnatrgovina.si/telovadna-klop-sport-thieme-4-m
Vew - d o b u t t e r n u b b a l a n c e b o a r d 2 0 1 5 [spletna slika]. Pridobljeno iz
https://thuroshop.com/collections/balance-boards-trainers
Weiss, Y. Thumbs up emoticon [spletna slika]. Pridobljeno iz
ttps://fr.fotolia.com/tag/emoticons
Wesco. Aktivitäten-würfel 5 in 1 [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wescoeshop.de/47904171-aktivitaten-wurfel-5-in-1.html
Wesco. Auffädel-spiel Tiere [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wescoeshop.de/47614171-auffadel-spiel-tiere.html
Wesco. Scheibenspiel Zweig [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wescoeshop.de/5511016-scheibenspiel-zweig.html
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Wesco. Fädelbaum [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wesco-eshop.de/2062016fadelbaum.html
Wesco. Riesen-fädelschuh [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wescoeshop.de/47067020-riesen-fadelschuh.html
Wesco. Stäbe Länge 30 cm - Set mit 6 Stäbchen [spletna slika]. Pridobljeno iz
http://www.wesco-eshop.de/10020-stabe-lange-30-cm-set-mit-6-stabchen.html
Wesco. Trainingszielscheibe [spletna slika]. Pridobljeno iz http://www.wescoeshop.de/44091171-trainingszielscheibe.html
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