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Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Vesna Ličen
IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil predstaviti različne gibalne igre in dejavnosti z žogo, s
katerimi lahko popestrimo športno vzgojo. Predstaviti smo želeli elementarna gibanja
z žogo, primerna za otroke od 1. do 6. leta starosti, gibalne igre z raznovrstnimi
žogami, s katerimi uresničujemo cilje na področju gibanja, posebej za prvo in drugo
starostno obdobje otrok v vrtcu in didaktična načela ter oblike in metode dela, ki so
najprimernejše pri izvajanju dejavnosti z žogo v okviru športne vzgoje v vrtcu.
Pri diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela, vse dejavnosti pa smo
tudi dejansko izvedli. Izvedli smo jih z otroki, starimi od dveh do šestih let iz vrtca
Sonček iz Semiča, in z otroki, ki obiskujejo popoldansko vadbo v Rekreativnem
centru Simon.
Pri vsaki dejavnosti posebej smo opredelili cilje, ki jih z dejavnostjo uresničujemo,
pripomočke, ki jih potrebujemo, metode dela in učno obliko. Potek vsake dejavnosti
smo natančno opisali ter navedli morebitne različice dejavnosti in priporočila. Za
nazornejšo predstavitev pa smo vsako dejavnost predstavili še s sliko.
Ugotovili smo, da je upoštevanje individualnosti pri otrocih zelo pomembno.
Velikokrat se namreč zgodi, da se isto stari otroci po gibalnih sposobnostih med
seboj močno razlikujejo. Razlikujejo se tudi po sami motivaciji in zanimanju za neko
dejavnost. Zavedati se moramo, da je vsak otrok drugačen in mu je potrebno vadbo
prilagoditi.

KEY WORDS: movemet, ball activities, preschool children, activity examples
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Ball Activities for Preschool Children
Vesna Ličen
ABSTRACT
The objective of this thesis is to demonstrate various movement games and ball
activities which can enrich physical education. The thesis presents the elementary
ball movements appropriate for children aged between 1 and 6, it examines
movement games with various types of balls which are used for obtaining movement
goals, with particular emphasis on the kindergarten age groups 1 and 2. Furthermore,
the thesis points out the didactic principles, teaching forms and methodology which
are most appropriate for performing ball activities in the field of kindergarten physical
education.
It employs the descriptive methodology; all activities have actually been performed
with the children aged between 2 and 6 from the Sonček kindergarten in Semič as
well as with those attending afternoon exercise classes at the fitness centre
Rekreativni center Simon in Črnomelj.
The goals achieved with every activity, the necessary requisites, the methods of work
and the teaching strategy have been specified for each single exercise. The course
of each activity has been carefully described; possible variants of the activities and
further suggestions have been noted down as well. To provide clearer illustration,
each activity has been presented by means of a photography.
The thesis offers a conclusion that it is of utmost importance to consider children’s
individuality. It often happens that the children of the same age group vary greatly in
their movement abilities – as well as in their motivation and interest in a particular
activity. It has to be taken into account that each child is unique in his/her abilities,
therefore the exercises should be modified for each one of them.
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1. Uvod

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov organizem je
najbolj izpostavljen vplivom okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa vpliva na razvoj
njegove osebnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da tistega, kar otrok zamudi v zgodnjem
otroštvu, kasneje žal več ne more nadoknaditi. Otrokove dejavnosti v prvih letih
življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na razvoj
in oblikovanje vrste njihovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti
(Videmšek, Strah in Stančevič, 2001).
Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju, je nujno že v rani mladosti
ustvariti pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti. V tem obdobju imajo ključno vlogo
starši, zato je pomembno, da omogočijo svojemu malčku, da skozi igro razvija
gibalne sposobnosti in postopoma usvoji športno dejavnost kot trajno vrednoto, ki mu
bo pomagala ohranjati zdravje in ga bo vse življenje sproščala ob psihičnih
napetostih (Videmšek idr., 2003).
Poleg staršev pa imajo v predšolskem obdobju velik vpliv na otrokov gibalni razvoj
tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, med katere sodijo tudi vrtci. Pri načrtovanju
gibalne vzgoje morajo upoštevati naslednje: vsebine na področju gibanja morajo
izhajati iz otroka, prilagojene morajo biti njegovim sposobnostim, lastnostim,
potrebam in interesom. Priporočljivo je, da se v gibalno vzgojo vključi naravne oblike
gibanja, kompleksnejše športne dejavnosti (osnovni elementi atletike, gimnastike,
smučanja, plavanja, kolesarjenja, kotalkanja), ritmično-plesne dejavnosti (gibalne
naloge v ritmu ob zvokih, domišljijsko ustvarjanje ob glasbi, plesne igre …),
dejavnosti z žogo … Pri tem se uporabljajo raznovrstne oblike in metode dela ter
najrazličnejši športni pripomočki in igrala (Videmšek in Jovan, 2002).
Pri načrtovanju gibalne vzgoje pa morajo javni vrtci upoštevati določila nacionalnega
dokumenta, to je Kurikulum za vrtce, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za
splošno izobraževanje. V Kurikulumu so opredeljeni cilji, ki so prilagojeni posamezni
razvojni stopnji otrok. Eden od ciljev za področje dejavnosti »gibanje« je »usvajanje
osnovnih načinov gibanja z žogo«. Kako in s katerimi dejavnostmi doseči le tega,
pa je glavni namen diplomskega dela.
Prijateljstvo z žogo je za malčka veliko bolj pomembno, kot se nam zdi na prvi
pogled. Športne igre z žogo so namreč med otroki zelo priljubljena oblika gibanja in
tudi druženja. Pri delu v vrtcih in šolah pa se pogosto srečujemo z otroki, ki se žoge
zelo bojijo. Njim niso igre, kot je »med dvema ognjema« in druge igre z žogo, vir
zabave in sprostitve, ampak vir strahu in stiske. Če se le da, se jim izognejo v vrtcu,
šoli in še bolj v prostem času. Koliko pri tem ti otroci izgubijo, si lahko samo mislimo.
Zato je pomembno, da otroka z žogo seznanimo že tedaj, ko je še čisto majhen. Zelo
pomembno je, da starši poskrbijo, da ima njihov otrok že od vsega začetka življenja
pri roki vedno vsaj eno žogo in da se z njo čim večkrat tudi skupaj igrajo. S tem, prav
tako kot z vsemi drugimi športnimi aktivnostmi, pozitivno vplivamo tudi na otrokov
umski, socialni in telesni razvoj. Pomembno pa je, da igre prilagajamo starosti,
spretnosti in stopnji razvoja otroka (Battelino, 2010).
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Temeljna gibanja z žogo so naslednja: nošenje žoge, usmerjanje ali vodenje žoge s
kotaljenjem, vodenje žoge z roko, podajanje žoge, podajanje žoge z roko, podajanje
žoge z usmerjanjem, odbijanje žoge, lovljenje žoge, zaustavljanje žoge, meti žoge in
udarci po žogi. Le-te lahko otroci izvajajo v obliki bolj ali manj zapletenih vaj in
elementarnih igrah z žogo.
Otroci imajo veliko potrebo po gibanju, ki jo zadovoljujemo na različne načine, eden
najpomembnejših pa je igra. S pomočjo igre otrok spoznava svet, se uči socialnih
vlog, spoznava pomen in smisel upoštevanja pravil, pomen sprejemanja drugačnosti
… Igra je dejavnost, ki ji otroci posvečajo največ časa in je zanje tudi največje
motivacijsko sredstvo za opravljanje raznovrstnih dejavnosti (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004). S pomočjo igre lahko otroka marsikaj naučimo, hkrati pa tudi
dosežemo želene učinke tako na gibalni kot tudi na čustveni in socialni ravni.

1.1 Pomen gibalne dejavnosti predšolskih otrok
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa otrok
zaznava okolico, prostor, čas in predvsem samega sebe. Ko začne obvladati svoje
roke, noge in trup, postopoma začne čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti,
pridobiva samozaupanje in samozavest (Videmšek in Pišot, 2007).
Otrok se rodi z določeno dovzetnostjo, sprejemljivostjo, ki mu je prirojena v okolju, ki
mu je, vsaj v njegovem zgodnjem razvojnem obdobju, že vnaprej določeno. V kolikšni
meri se bodo njegove dispozicije v bodoče razvile, je odvisno od otrokove lastne
aktivnosti in od okolja, ki nanj vpliva. Slednje je lahko glede izkušenj, ki mu jih ponuja,
zelo bogato ali revno. Zavedati se je potrebno, da so prve vzpodbude in izkušnje, ki
jih je otrok deležen, za njegov nadaljnji razvoj izjemno pomembne. Več izkušenj kot
bo imel otrok, lažje se mu bo odločiti, kaj je zanj dobro in kaj ne, lažje bo razvijal
svojo identiteto. Spodbudno okolje bo otroka motiviralo k razvoju, medtem ko lahko
revno okolje z vidika izkušenj njegov razvoj celo zavira. Vsa področja otrokovega
razvoja (spoznavno, čustveno, socialno in gibalno) so med seboj tesno povezana in
se med seboj prepletajo ter dopolnjujejo. Spremembe in napredek na enem področju
vplivajo na spremembe in napredek na vseh ostalih področjih otrokovega razvoja
(Pišot in Planinšec, 2005).
Tako gibalna dejavnost v razvojnem obdobju ni pomembna le s stališča telesnega
zdravstvenega stanja, ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih
sposobnosti posameznika. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša,
kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in
spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti,
veselja, skratka dobrega počutja. Otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog
sebe. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in
odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Skozi gibalne igre otrok
spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in
upoštevanja različnosti. Gibalna dejavnost pa pomeni tudi pomemben varovalni
dejavnik zdravja. Gibalna dejavnost v otroštvu pozitivno vpliva na zdravje odraslih.
Koristi zlasti pri:
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preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti,
omogočanju pogojev za oblikovanje močnejših kosti, zdravih sklepov in
učinkovitega delovanja srca,
vzdrževanju in krepitvi primernega duševnega zdravja, pozitivne samopodobe,
vzpostavljanju trdih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče
nadaljevati oziroma obdržati v odraslem življenjskem obdobju.

Zato je potrebno otrokom omogočiti in jih spodbujati, da z različnimi dejavnostmi v
prostoru in na prostem razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo osnovne gibalne
koncepte oz. sheme in osnovne elemente različnih športnih zvrsti. Usmerjena
športna dejavnost s specifičnimi programi je nedvomno sredstvo pospešenega ne
samo gibalnega, temveč tudi spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otroka.
Seveda pa je potrebno skrbno izbrati tudi sredstva ter oblike in metode dela, s
katerimi usmerjamo otrokov razvoj (Videmšek, Strah in Stančevič, 2001).
Otroci gledajo na svoje zdravje drugače kot odrasli, saj so večinoma zdravi. Vendar
pa danes tudi otroci in mladostniki vedno pogosteje zbolevajo. Ena najpogostejših
bolezni otrok in mladostnikov današnjega dne je debelost. Čeprav športna
neaktivnost sama po sebi neposredno ne povzroča debelosti, obstaja znanstveno
utemeljena povezanost med sedečim življenjskim slogom in stopnjo prekomerne
telesne teže ter debelosti. Debelost v otroštvu lahko poveča ogroženost za nastanek
in razvoj številnih bolezni v odraslem obdobju (Pišot in Planinšec, 2005).

1.2 Gibalni razvoj otroka
Gibalni razvoj je odraz zorenja, ki določa univerzalno sosledje pojavljanja
posameznih gibalnih sposobnosti v razvoju, ter posameznih izkušenj, ki vplivajo zlasti
na hitrost doseganja mejnikov v gibalnem razvoju (Kozar, 2003, v Videmšek, 2007).
Za razvoj novih gibalnih sposobnosti je potrebna določena raven razvitosti
otrokovega mišičja, živčevja in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces
učenja.
Gibalni razvoj predstavlja dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v
gibalnem vedenju, ki se kaže v razvoju gibalnih sposobnosti (koordinacija, moč,
hitrost, ravnotežje, gibljivost, natančnost, vzdržljivost) in gibalnih spretnosti
(lokomotorne, manipulativne in stabilnostne) (Gallahue in Ozmun, 2006, v Videmšek
in Pišot, 2007). Gre za proces, s pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti
in vzorce, kar je rezultat interakcije med genskimi in okoljskimi vplivi. Genski dejavniki
so odločilni za živčno-mišično zorenje, morfološke značilnosti, predvsem v smislu
velikosti, razmerij in kompozicije telesa, fizioloških značilnosti ter tempa rasti in
zorenja. Med okoljskimi dejavniki pa imajo najpomembnejši vpliv predhodne gibalne
izkušnje, tudi iz prenatalnega obdobja, in pridobivanje novih gibalnih izkušenj.
Otrokov razvoj poteka večsmerno in hkrati na različnih področjih, kar pomeni, da je
gibalni razvoj povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in socialnim razvojem. Za
področje gibalnega razvoja veljajo podobne temeljne zakonitosti, ki so značilne za
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razvoj nasploh, ob tem pa je seveda še nekaj posebnosti. V začetnem obdobju
poteka gibalni razvoj v cefalo-kavdalni smeri, pri tem je otrok sposoben najprej
nadzirati gibanje glave, nato trupa in rok, šele potem pa nog, ter proksimo-distalni
smeri, kar pomeni, da lahko otrok najprej nadzira gibanje tistih delov telesa, ki so
bližje hrbtenici, kasneje pa tudi vseh bolj oddaljenih. Tako otrok postopoma postaja
sposoben nadzirati in učinkovito izvajati vse zahtevnejše gibalne sposobnosti
(Videmšek in Pišot, 2007).

1.2.1 Gibalne sposobnosti otroka do 3. leta starosti
Otrokov gibalni razvoj poteka po razmeroma ustaljenem redu, po cefalokavdalni in
aproksimodistalni smeri.
Cefalokavdalna smer pomeni postopen nadzor mišic od glave navzdol. Otrok najprej
nadzira mišičje glave, nato vratu in ramen, trupa ter nazadnje rok in nog. Najprej torej
dviga in obrača glavo, nato glavo in ramena, zatem sedi, se plazi, stoji in hodi.
Proksimodistalna smer pa govori o nadzoru mišic od centra telesa (od hrbtenice)
navzven. Otrok najprej obvlada gibe trupa, nato rok in na koncu zapestja in ter
prstov.
Do tretjega leta starosti uspe otrok osvojiti vse naravne oblike gibanja, kot so: hoja,
tek, skoki, poskoki, plazenje, lazenje, dviganje, nošenje, valjanje, potiskanje,
vlečenje, metanje, lovljenje, vese, kmalu pa se temu pridružijo še druge
kompleksnejše gibalne naloge (osnovni elementi športnih zvrsti). Otroci omenjene
starosti ta gibanja usvojijo počasi, negotovo in površno (Videmšek in Visinski, 2001).

1.2.2 Gibalne sposobnosti otroka od 3. do 6. leta starosti
V predšolski dobi od tretjega do šestega leta naredi gibalni razvoj otroka silovit
napredek. Otrokova motorika se spreminja tako hitro, da postaja gibanje ne le
spretnejše, ampak tudi bolj smotrno in gospodarno. Z ustreznimi gibalnimi
dejavnostmi otrok ne razvija le gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, ampak tudi
spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti ter lastnosti (Videmšek in Visinski,
2001).

1.2.3 Metanje, lovljenje, zadevanje
Meti so gibanja, ki so se v filogenezi pojavila že zelo zgodaj, čeprav niso bila
pogosteje uporabljena. Uporabljali so jih že človekovi predniki. Zelo pogosto se meti
pojavljajo pri človekovem gibalnem razvedrilu, v katerega so vključujejo različni
športi: igre z žogo, atletika ipd.
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Uspešnost metanja in z njim povezanega zadevanja je v veliki meri odvisna od
mnogokratnega ponavljanja izbranega načina izmeta (Pistotnik, Pinter in Dolenec,
2002 ).
Razvoj metanja predmetov se začne v šestem mesecu starosti, ko dojenčki iz
sedečega položaja predmete enostavno spuščajo na tla. Dveletni malčki predmete
mečejo stoje z nenatančnimi gibi, s čemer se z obrazom obrnejo v smer metanja. S
celim telesom se premikajo zelo malo in z obema nogama stojijo zelo trdno na tleh.
Smer metanja je še nenatančna, predmet pogosto leti visoko nad malčkovo glavo in
pade na tla blizu njegovih nog (Videmšek, Tomazin in Grojzdek, 2007).
Triletni otrok je pri dejavnostih z žogo še vedno pogosto neuspešen. Metanje in
lovljenje mu še vedno povzročata težave. Pri lovljenju mu žoga velikokrat pade na tla,
še posebno, če mu jo podaja neizurjena oseba oziroma njegov vrstnik. Zaradi slabo
razvite sposobnosti ocenjevanja razdalje in moči meta pogosto ne zadane cilja. Otrok
v tej starosti je sposoben s kotaljenjem podati žogo z levo in desno roko, čeprav je pri
tem večkrat še neroden (Videmšek, Tomazin in Grojzdek, 2007).
Štiriletni otrok precej napreduje tudi pri izvajanju osnovnih dejavnosti z žogo. Pri
lovljenju je skoraj vedno uspešen, na razdalji do treh metrov pogosto zadene različne
cilje, prav tako tudi mnogo dlje meče različne predmete. Povečana sposobnost
nadzora mišic otroku omogoča, da pred metom trup obrne v eno stran, nato pa v
nasprotno stran, ko iztegne roko v met (Safarino in Armstrong, 1986, v Videmšek idr.,
2007). Štiriletnik poskuša potiskati žogo ob tla, pri čemer je s pogledom v celoti
usmerjen v žogo.
Po petem letu starosti je še uspešnejši, saj takrat že zmore uskladiti hojo in tek z
metanjem, lovljenjem, vodenjem, odbijanjem … Meti so daljši in natančnejši. Pri igrah
z žogo so spretnejši, ujemanje žoge ni več naključno (Videmšek, Tomazin in
Grojzdek, 2007). Pojavljati pa se začne tudi enoročni met (Rajtmajer, 1988).
Z osnovnimi dejavnostmi z žogo si otrok razvija koordinacijo gibanja, ravnotežje, moč
rok in ramenskega obroča, natančnost podajanja, lovljenja in zadevanja ter odzivno
hitrost. Situacijska gibanja z žogo vplivajo tudi na razvijanje otrokove pozornosti in
situacijskega mišljenja. Seveda pa skupinske igre z žogo razvijajo tudi sodelovanje,
otroka navajamo na spoštovanje različnosti in upoštevanje preprostih pravil
(Videmšek, Tomazin in Grojzdek, 2007).
Pri otroku se namerni, uspešnejši meti pojavijo šele po tretjem letu starosti, kar je v
veliki meri povezano tudi s krepitvijo gornjih okončin in z razvojem koordinacije
gibanja rok. Uspešnost metanja in z njim povezanega zadevanja je v veliki meri
odvisno od mnogokratnega ponavljanja izbranega načina izmeta. S tem vadeči
pridobi določene gibalne izkušnje (razdalja, teža in oblika predmeta, količina
uporabne sile), tako da se izvedba izmeta uporabljenega predmeta postopoma
avtomatizira. Vendar preciznost v zadevanju izbranega cilja dosežemo samo s
ponavljanjem istega načina izmeta, kar predstavlja zaključen gibalni program. Če
želimo cilj zadeti še kako drugače, je treba tudi izmet vaditi drugače, da usvojimo nov
gibalni program (Škof, 2007).

13

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
1.3 Vrste žog
Velika ali majhna, usnjena, gumijasta ali penasta – takšna je lahko žoga – igrača in
športni pripomoček, ki se ga nikoli ne naveličamo (Videmšek, Stančevič in Sušnik,
2006).
Za dejavnosti z žogo poznamo veliko različnih vrst žog. Pomembno je, da so le te
prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Žoge so lahko različnih oblik (okrogle,
ovalne, s trakci, prirezana piramida, kocka …), velikosti, teže, trdote (trda, normalna,
mehka), materialov (usnje, umetno usnje, sintetika, guma, gumirana svila, pena,
poliuretanska masa in druge umetne mase), barv in vzorcev ploskve (prozorna,
enobarvna, pisana, abstraktna, kovinske barve, abstraktni barvni vzorci). Med seboj
se razlikujejo tudi po svoji namembnosti (osnovna motorika z žogo, košarka,
nogomet, golf, bejzbol, odbojka, rokomet …) in po temeljnih značilnostih (lažje
vodenje/lovljenje, učenje prijema žoge, izredno lahka, nepredvidljiva smer odboja,
povečana sposobnost oprijema, manjši odboj, hitra, počasna, zvočna žoga, zelo
varna, zelo mehka …) (Flisek, 2008).

1.3.1 Razvoj žoge
Žoga, ta čudežni element športa iz periodnega sistema izdelkov za šport, buri duhove
že več tisoč let.
Veliko vrst žog je danes narejenih iz gume. To metodo so spoznali šele po
Columbovem odkritju Amerike. Španci so bili prvi Evropejci, ki so videli odbijajočo
gumijasto žogo, katero so uporabljali za igro, imenovano »Mesoamerican ballgame«.
Uporabljali so jo v raznih športih tudi drugod po svetu. Izdelane so bile tudi iz drugih
materialov kot, je živalska koža ali mehur, nagačen z različnimi materiali.
Igre z žogo so starejše od pisane zgodovine človeštva. Izhajajoč iz ohranjenih
zgodovinskih dokumentov lahko ugotovimo, da so žoge pred našim štetjem poznali v
skoraj vseh družbah.
Egipčani so se žogali že pred več kot 4000 leti z usnjenimi žogami, natlačenimi s
slamo ali trstičjem. Navadno so jih podajali, pa tudi brcali.
Tudi Grki so imeli žoge, te so bile podobne egipčanskim, le da so jih občasno
zamenjali z majhnim napihnjenim svinjskim ali govejim mehurjem.
Na Kitajskem so v 3. stoletju igrali nekakšno predhodnico današnjega nogometa
cuču. Uporabljali so žogo, ki je imela dušo iz svinjskega mehurja in zunanji plašč iz
usnja, lahko pa je bila natlačena s perjem (Flisek, 2008).
Maji so že pred 3600 leti uporabljali »žogo« iz naravnega kavčuka premera okoli 24
cm in teže 7 kg. Igrali so nekakšno kombinacijo današnjega nogometa in košarke.
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Evolucijski razvoj na ostalih področjih človeštva je spodbudil tudi razvoj žog v
različnih športih. Najpomembnejšo vlogo lahko pripisujemo iznajdbi in industrijski
obdelavi kavčuka, kasneje pa tudi sintetičnim in umetnim materialom. Danes je
mogoče narediti kakršno koli žogo v vsebinskem smislu (namembnost) in tudi v
smislu kakovosti (Flisek, 2008).
Na Slovenskem so igre z žogo postale priljubljene konec 19. stoletja. Njihov največji
razvoj je v 2. polovici 19. stoletja zaviralo pospeševanje telovadbe v sokolskih
društvih. V tem času so bile igre z žogo omenjene kot družabne igre pri zabavah na
gostilniških vrtovih. Bolj so se razširile v mestih kot na podeželju. V 1. polovici 20.
stoletja so bile nekatere statusni simbol, npr. tenis. Igre z žogo so individualne in
skupinske. V organizirani obliki prehajajo v šport. Nekatere igre z žogo so po 1.
svetovni vojni prišle v šolske programe. Nekatere, npr. nogomet, rokomet, košarka,
so tudi na Slovenskem postale do neke meje značilne za določene kraje in so
sprožile pojav navijaštva (Angelos, 2004).

1.4 Vloga žoge v gibalnih dejavnostih predšolskih otrok
Prijateljstvo z žogo je za malčka veliko bolj pomembno, kot se nam zdi na prvi
pogled. Športne igre z žogo so namreč med otroki zelo priljubljena oblika gibanja in
tudi druženja. Pri delu v šoli pa se pogosto srečujemo z otroki, ki se žoge zelo bojijo.
Njim niso igre, kot je »med dvema ognjema« in druge igre z žogo, vir zabave in
sprostitve, ampak vir strahu in stiske. Če se le da, se jim izognejo v šoli in še bolj v
prostem času. Koliko pri tem ti otroci izgubijo, si lahko samo mislimo. Zato je
pomembno, da se malčke seznani z žogo že tedaj, ko je še čisto majhen. Malček naj
ima že od vsega začetka pri roki vedno
vsaj eno žogo in se z njo čim večkrat igra. S tem, prav tako kot z vsemi drugimi
športnimi aktivnostmi, se pozitivno vpliva tudi na otrokov umski, socialni in telesni
razvoj. Pomembno pa je, da so igre prilagojene starosti, spretnosti in stopnji razvoja
otroka (Battelino, 2010).
Če pri roki nimamo prave žoge, se lahko poslužujemo tudi preprostim, doma ali v
vrtcu narejenim žogam iz pene, blaga ali papirja. Tudi baloni različnih barv so lahko
zelo uporabni, zlasti za igranje v stanovanju ali manjših igralnicah, ker ne moremo
ničesar poškodovati. Zelo primerni so tudi za učenje odbijanja in lovljenja, saj so zelo
počasni, tako da ima otrok dovolj časa med enim in drugim odbojem oziroma za
lovljenje (Videmšek, Stančevič in Sušnik, 2006).

1.4.1 Vloga žoge do tretjega leta starosti otrok
V prvem mesecu lahko damo dojenčku v roko manjšo mehko žogico - ropotuljico. Pri
tem je pomembno, da je žogica tako velika, da je ne more dati v usta in da je iz
pralnega materiala, saj bo kmalu poslinjena in umazana. Med igračami za dojenčke
lahko poiščemo takšne, ki so iz blaga različnega otipa in različnih barv, kar da
dojenčku še dodatno motivacijo za razvoj čutil.
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Kmalu bo dojenček sam segal po žogici. Pri štirih mesecih pa jo bo prijel že z obema
rokama naenkrat. Ko jo drži v rokah, si jo ogleduje, jo potipa in okusi, še preveri, kaj
se da z njo narediti. Recimo, spustiti iz roke.
Pri petih mesecih dojenček žogo že lahko preloži iz roke v roko. Tudi ko se kopa, naj
ima v vodi žogico iz gume. Lahko jo bo potapljal in spuščal, da pride žoga spet na
površje, z njo udarjal po vodi.
Od pol leta naprej se dojenček prične zavedati prostora. S skrivanjem žogice mu
lahko pomagamo spoznati, da obstajajo prostorska razmerja, kot so: spredaj, zadaj,
spodaj in zgoraj. Ko se začne plaziti, mu položimo žogo na različne oddaljenosti ter
levo in desno od njega, da se potrudi in splazi do žoge.
Od enega leta naprej prične malček žogo kotaliti, metati, brcati in ujemati v razširjene
roke, če mu jo vržemo natančno in počasi. Od prvega do drugega leta je z žogo
vedno spretnejši (Battelino, 2010).
Pri dveh letih je malček že dobro razvit in precej spreten. Od sedaj naprej mu bo
žoga v vedno večje veselje.
V obdobju okrog dveh let je najprimernejši čas za igre z žogo. Zelo pomembno je, da
se v tem obdobju z malčkom čim več igramo z različnimi žogami in na različne
načine. Tudi v stanovanju se lahko igramo z žogami, predvsem z lahkimi napihljivimi,
ki ne poškodujejo pohištva, ali pa z baloni, s katerimi ne moremo ničesar
poškodovati. Žoge mečemo, lovimo in odbijamo z nogami, rokami ali loparjem
(Battelino, 2010).

1.4.2 Vloga žoge od tretjega do šestega leta starosti otrok
Približno do dopolnjenega četrtega leta starosti otrok žogo že lahko spretno ujame in
jo vrže nazaj iz zapestja. Čim večkrat se z otrokom žogajmo in se igrajmo igre
lovljenja in metanja žoge.
Približno pri petih letih otrokov razvoj doseže stopnjo, ko lahko posamezna »osnovna
gibanja« (tek, skok) poveže med seboj. Na primer, otrok že lahko teče in med tekom
vrže žogo. Tega v prejšnjih letih še ni zmogel. Ker pri petih letih že zmore oceniti
razdaljo in smer, lahko žogo dobro ujame in z njo tudi že zadene izbrani cilj. Poleg
tega ima pri petih letih že tudi močno razvito socialno vedenje. Zato je sedaj čas za
začetek preprostejših športnih in elementarnih iger z žogo, take igre so za otrokov
razvoj zelo pomembne. Nauči se upoštevati pravila, prenašati poraze, razvija
socialne vrednote in spoznava socialna razmerja, nauči se ločiti med »krivico« in
»pravico«, pri tem pa razvija gibalne in umske sposobnosti.
Od petega do šestega leta počasi postajajo otrokove igre z žogo zahtevnejše. Otrok
svojo pozornost že zmore usmerjati na več stvari hkrati. Recimo, hojo in tek uskladi z
lovljenjem in ujemanjem žoge, ki prihaja iz različnih smeri, ali z zadevanjem. Poleg
tega tekmuje z vrstniki, in ko pride v prvi razred, je dobro pripravljen na organizirano
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obliko raznovrstnih družabnih iger, med katerimi je gotovo največ takih, ki so na
različne načine povezane z žogami (Battelino, 2010).

1.5 Vadbeni prostor za dejavnosti z žogo
Zmotno je mišljenje, da igra z žogo ni primerna za v stanovanje. S primernimi žogami
in z malo domišljije lahko tudi v stanovanju ustvarimo skoraj tako prijetno vzdušje kot
v pravi športni igralnici. Gibalne naloge lahko izvajamo s preprostimi, doma
narejenimi žogami iz blaga, časopisa, pene in z lahkimi gumijastimi žogami. Zelo
uporabni so tudi baloni različnih barv in velikosti (Videmšek, 2010). S takšnimi
žogami lahko izvajamo nekatere dejavnosti z žogami tudi v igralnicah, učilnicah, na
hodnikih in drugih večnamenskih prostorih. Ti prostori morajo biti v prvi vrsti varni in
primerno opremljeni.
Če nam vreme in čas dopuščata, se seveda z žogo odpravimo ven. Lahko se igramo
na travi, pesku, asfaltu, snegu, v vodi in v vseh letnih časih. Na prostem še bolj
sproščeno zadovoljimo svojo potrebo po gibanju ter se igramo z žogami, ki bi lahko v
stanovanju povzročile škodo. Izvajamo lahko tudi tiste igre z žogo, ki jih je na
manjšem prostoru težko oziroma nemogoče izvesti. Seveda pa moramo poskrbeti za
ustrezno varnost (Videmšek, 2010).
Žogo lahko uporabimo tudi kot odličen pripomoček pri prilagajanju otrok na vodo, saj
se z njo otroci po navadi popolnoma sprostijo. Tudi za igre v vodi uporabljamo
različne raznobarvne žoge (žogice za namizni tenis, velike napihnjene žoge,
gumijaste žoge itd.).

1.6 Dejavnosti z žogo
Dejavnosti z žogo obsegajo tiste gibalne dejavnosti, ki predstavljajo temelj večine
športnih iger z žogo. Kasneje jo nadomestijo posamezne športne igre. To je izredno
pomembno področje športne vzgoje v zgodnjem starostnem obdobju, saj vpliva na
razvoj koordinacije, natančnosti zadevanja in podajanja ter ravnotežja. Situacijsko
gibanje z žogo dodatno vpliva na razvijanje pozornosti, orientacije v prostoru, hitrosti
reagiranja in situacijskega mišljenja. Moštvene dejavnosti z žogo pripomorejo k
razvijanju sodelovanja. Žoganja so osnova moštvenih športnih iger. Vplivajo na
celotno strukturo motorike otroka in na ostale podsisteme psihosomatskega statusa.
Glavni cilji, ki jih dosežemo z dejavnostmi z žogo, so različni: otroci spoznavajo žoge
različnih velikosti, oprijemov in moči odboja žoge, usvajajo osnovna gibanja z žogo,
razvijajo koordinacijo gibanja celotnega telesa, natančnost, ustvarjalnost, razvijajo
občutek za sodelovanje v skupini (Pišot in Jelovčan, 2006).
Z žogo lahko: - manipuliramo z rokami, nogami,
- žongliramo z vsemi deli telesa,
- ekvilibriramo z vsemi deli telesa (jo zadržujemo v nekem položaju),
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- upravljamo samostojno, v paru, v skupini, s prilagajanjem pogojev in starosti otrok
(Pišot in Jelovčan, 2006).
Z žogo se lahko gibljemo na različne načine. Najpogostejša gibanja pa so:
- rokovanje in poigravanje z žogo,
- nošenje ene ali več žog,
- kotaljenje ene ali več žog,
- vodenje ene ali dveh žog,
- podajanje,
- odbijanje,
- lovljenje in zaustavljanje žoge,
- meti in streli (Pišot in Jelovčan, 2006).

1.6.1 Sistem didaktičnih žog za dejavnosti z žogo
V pedagoški praksi, zlasti v vrtcih, prvih razredih osnovne šole, športnih društvih in
klubih, se srečujemo s prepogosto neustrezno pedagoško prakso, ko v učnem
procesu uporabljamo »neprimerne (prezahtevne) žoge«, s tem pa v proces
gibalne/športne dejavnosti otrok vnašamo mehke elemente nasilja in neučinkovitost
motoričnega učenja.
Pri strokovnem izboru žog najrazličnejših svetovnih proizvajalcev se upošteva načelo
sistematičnosti, postopnosti, individualnega obravnavanja otrok, primernosti in načelo
varnosti.
Sistem didaktičnih žog za dejavnosti z žogo temelji na mnogoterosti kinestetičnih
občutkov pri lovljenju, podajanju, vodenju, metanju, udarjanju … žog, kar predstavlja
široko kakovostno podlago za nadgradnjo znotraj posameznega športa. Kar
zamudimo v tem obdobju, je z vidika motoričnega učenja, psihologije, sociologije …
težko nadoknaditi v kasnejših starostnih obdobjih (Flisek, 2008).
Žog se ne deli več samo glede na namembnost (košarka, nogomet …), velikost, težo,
barvo, ampak so pomembne predvsem naslednje lastnosti in značilnosti kot celostna
ocena primernosti:
1. informacijska komponenta (namembnost, didaktična stopnja, temeljna značilnost,
varnost …),
2. tehnična komponenta (oblika, velikost, teža, trdota, material, sestava …),
3. funkcionalna komponenta (smer odboja, odbojnost, vodenje, oprijem, lovljenje …),
4. kakovostna komponenta (ugodno razmerje med ceno in kakovostjo) (Flisek, 2008).

1.7 Temeljna gibanja z žogo
Temeljnih načinov gibanj z žogo je precej. Lahko jih tudi med seboj povezujemo na
različne načine. Otroci jih izvajajo v obliki bolj ali manj zapletenih vaj, elementarnih in
malih moštvenih igrah z žogo (Dežman in Dežman, 2004).
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1.7.1 Nošenje žoge
Nošenje žoge je premikanje z žogo v prostoru tako, da jo na določen način držimo in
pazimo, da ne pade na tla.
Nosimo lahko eno ali več žog. Držimo jih lahko z eno ali obema rokama (v naročju,
pod pazduho, brado, na hrbtu, stegnu ipd.), z nogami (med stegni, koleni, gležnji
ipd.). Z njimi hodimo ali tečemo različno hitro, v različne smeri, prek in pod ovirami
(Dežman in Dežman, 2004) .

1.7.2 Usmerjanje ali vodenje žoge s kotaljenjem
Usmerjanje žoge s kotaljenjem je premikanje z žogo tako, da jo z določenim delom
telesa ali trdim predmetom kratko potiskamo ali odbijamo v določeno smer (pri tem
se žoga vrti).
Kotalimo lahko eno ali več žog z rokami, nogami, glavo, kombinirano, s palico, kijem
ali loparjem (različno hitro, v različne smeri, ob ali pod ovirami ipd).
Kotaljenje žoge je tudi vrtenje žoge po tleh, potem ko smo jo sunili v določeno smer
ali proti določenemu cilju (Dežman in Dežman, 2004).

1.7.3 Vodenje žoge z roko
Vodenje žoge z roko je premikanje z žogo tako, da jo med hojo ali tekom
nadzorovano potiskamo proti tlom (podajamo v tla) z eno ali obema rokama. Po
odboju od tal žoge ne ujamemo, temveč sprejmemo na blazinice prstov in ponovno
potisnemo ob tla.
Žogo lahko vodimo z obema rokama, z eno roko in izmenično z eno in drugo roko.
Vodimo lahko tudi dve žogi, vsako z eno roko. Gibljemo se lahko različno hitro, v
različne smeri, ob ali pod ovirami (Dežman in Dežman, 2004).

1.7.4 Podajanje žoge
Podajanje žoge je prenašanje žoge iz rok v roke, tako da jo z določenim gibom
položimo soigralcu v roko ali roke. Lahko jo podajamo tudi z ene roke v drugo. Žogo
lahko predamo z obema ali eno roko (zgoraj, spodaj, bočno). To lahko storimo na
mestu ali gibanju (Dežman in Dežman, 2004) .
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1.7.5 Podajanje žoge z roko
Pri podaji držimo žogo z eno roko ali rokami in jo z bolj ali manj silovitim
neprekinjenim gibom usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi (po odboju od stene
ali tal). Lahko jo podamo tudi iz roke v roko ali v zrak tako, da se po padanju navzdol
vrne v naše roke.
Podajamo lahko z obema rokama (nad glavo, pred prsmi, od spodaj) ali eno roko
(iznad rame, v višini ramen, od spodaj). To lahko storimo na mestu ali med gibanjem
(Dežman in Dežman, 2004).

1.7.6 Podajanje žoge z udarjanjem
Pri podaji z udarjanjem po žogi bolj ali manj silovito udarimo po žogi tako, da jo
usmerimo proti soigralcu ali samemu sebi (po odboju od stene).
Z udarjanjem podajamo z nogo, glavo ali s palico. To lahko storimo na mestu in med
gibanjem (Dežman in Dežman, 2004).

1.7.7 Odbijanje žoge
Pri odbijanju se kratko in nenadzorovano dotaknemo žoge z delom roke ali nogo
(postavimo jih pod žogo), glavo ali loparjem, nato pa jo takoj usmerimo proti soigralcu
ali samemu sebi (po odboju od stene ali tal). Lahko jo odbijemo tudi v zrak tako, da
se po padanju navzdol vrne nazaj, nakar jo ponovno odbijemo.
Žogo ali balon lahko odbijamo z eno ali obema rokama (spodaj, zgoraj, s strani), z
nogo, glavo, kolenom, loparjem (Dežman in Dežman, 2004).

1.7.8 Lovljenje žoge
Letečo ali kotalečo žogo ulovimo tako, da jo čvrsto zagrabimo s prsti obeh rok, ki smo
jih prej usmerili proti njej. Tako lahko delamo na mestu, v skoku ali med gibanjem
(Dežman in Dežman, 2004).

1.7.9 Zaustavljanje žoge
Pri zaustavljanju kotaleče ali leteče žoge postavimo pred njo pregrado z določenim
delom telesa ali s palico in jo umirimo. Zaustavljanje žoge pred odbojem imenujemo
sprejem žoge, nato takoj sledi odboj. To lahko delamo na mestu ali med gibanjem
(Dežman in Dežman, 2004).
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1.7.10 Meti žoge
Pri metih čvrsto držimo žogo ter jo z neprekinjenim in bolj ali manj silovitim gibom z
roko usmerimo v cilj ali daljavo.
Žogo mečemo z eno ali obema rokama. Proti cilju lahko leti v loku, premočrtno po
zraku ali po tleh. Kadar mečemo težje žoge, imenujemo te mete tudi sunki (Dežman
in Dežman, 2004).

1.7.11 Udarci po žogi
Za udarce po žogi je značilno, da žoge pred njimi ne držimo, temveč da jo
nadzorovano in bolj ali manj silovito odbijemo v cilj ali daljavo s tal ali med letom po
zraku. To lahko storimo z roko, nogo, glavo, loparjem ali palico. Pri udarcu leti žoga
proti cilju z veliko hitrostjo premočrtno ali v loku (Dežman in Dežman, 2004).

1.8 Didaktična načela predšolske športne vzgoje
Didaktična načela so v praksi preverjene splošne značilnosti, ki jih upoštevamo pri
posredovanju vsebin. Načelom so podrejene vsebine, oblike in metode dela.
Poznamo naslednja didaktična načela:
Načela, ki ustrezajo značilnostim predšolskih otrok, so naslednja:
1.8.1 Načelo primernosti in akceleracije
Ugotovljeno je, da je razvoj gibalnih sposobnosti otrok od dojenčka do konca
predšolskega obdobja zelo hiter, saj v šestih letih napravi ogromen razvojni skok tako
po obsegu kot po kakovosti gibalnih vzorcev. Pri tem ne gre le za gibalni, ampak tudi
za telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj otroka. Ker gre ta tako velik razvojni
skok v razmeroma kratkem obdobju, moramo pri izberi vsebin, oblik in metod dela
upoštevati najprej načelo primernosti, kar pomeni, da prilagajamo športne programe
otrokovi biološki starosti (Videmšek in Pišot, 2007).
Tudi pri dejavnostih z žogo je upoštevanje načela primernosti zelo pomembno. Vse
pogosteje se namreč srečujemo ravno z nasprotnim, ko pri dejavnostih zanemarimo
oz. ne upoštevamo otrokove biološke starosti. S tem lahko povzročimo, da mu
dejavnosti z žogo ne pomenijo več veselje in radost, ampak strah. Dejavnosti je
potrebno prilagoditi tako, da otroku ne povzročajo prevelikih težav, ampak da jih
izvaja sproščeno. Pri najmlajših je pomembno, da najprej osvojijo temeljna gibanja z
žogo in šele nato sledijo kompleksnejša gibanja. Ne glede na kronološko starost
morajo otroci najprej pridobiti občutek za upravljanje žoge, nato pa sledijo različna
sestavljena gibanja z žogo.
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Poleg načela primernosti moramo upoštevati tudi načelo akceleracije; pri izbiri
gibalnih dejavnosti moramo biti nekoliko pred resnično stopnjo otrokovega razvoja.

1.8.2 Načelo individualnosti
V predšolskem obdobju tudi na področju gibanja dajemo velik poudarek
individualnemu izražanju otroka. Osnovna naloga učitelja oziroma vzgojitelja je, da
spodbuja k reševanju gibalnih problemov na njemu svojstven način, v čemer je tudi
bistvo vzgoje ustvarjalne osebnosti. Tako postane gibalna naloga sredstvo za
individualno reševanje gibalnih vzorcev, kar ne vpliva le na gibalni razvoj, temveč tudi
na druga področja otrokovega razvoja (Videmšek in Pišot, 2007).
Tudi pri dejavnostih z žogo se moramo zavedati, da je vsak otrok drugačen in da vsi
ne zmorejo vsega. Zato je potrebno dati otrokom možnost, da svoje potenciale
pokažejo. Individualnost lahko dosežemo s tem, da otrokom ponudimo različne žoge,
dejavnosti in pogoje. Pri določenih dejavnostih pa jim damo prosto izbiro izvedbe, s
tem razvijajo svojo ustvarjalnost in prilagodijo nalogo svojim sposobnostim.
Da bi lahko spremljali individualno odzivnost otrok v konkretnih gibalnih okoliščinah,
moramo:
zbrati o otroku čim več informacij,
proučevati odzive otrok, saj je izbira ustreznega gibalnega programa neposredno
odvisna od pričakovane reakcije otrok,
pomagati vsakemu otroku, še posebno podpovprečnim in najboljšim, da usvojijo
potrebne gibalne vzorce, ki jim omogočajo pospešen razvoj gibalnih sposobnosti,
imeti nadzor nad napredovanjem gibalnih in drugih sposobnosti ter značilnosti
(Videmšek in Pišot, 2007).

1.8.3 Načelo interesa, doživljajev in motivacije
Interes je težnja subjekta, da se pozitivno odzove na izzive okolja in da svojo
dejavnost usmerja k reševanju njegovih izzivov.
V predšolskem obdobju je še posebno pomembna čustvena naravnanost, saj se brez
nje otrok noče vključiti v gibalno aktivnost. Če ga silimo, je pozitivno učinkovanje
izjemno majhno. Otrok se pri gibalnih dejavnostih odziva izjemno močno čustveno,
tako pozitivno kot negativno. Zato se interes za neko aktivnost hitro pojavi in tudi hitro
izgine. Naloga pedagoga je, da z ustrezno motivacijo aktivira otrokova pozitivna
čustva do gibalne dejavnosti. Sredstva za motiviranje otrok za gibalno dejavnost pa
so lahko zelo različna (vključevanje glasbe, poistovetenje z idoli, uporaba različnih
improviziranih in standardiziranih pripomočkov itn.) (Videmšek in Pišot, 2007).
Žoga je vsekakor zelo dobro sredstvo za motivacijo otrok za gibalno dejavnost.
Kakršna koli že je žoga, se otroci radi igrajo z njo. Če pa k temu dodamo še različne
oblike, barve, materiale in velikosti žog, pa je veselje in motiviranost za vadbo še
toliko večja. Tudi pri dejavnostih z žogo najmlajšim otrokom interes za neko aktivnost
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hitro izgine, zato je pomembno, da znamo dejavnosti prilagajati in jih na različne
načine popestriti (različne žoge, načini gibanja z žogo, različni drugi pripomočki …).
Načela vodenja:
1.8.4 Načelo aktivnosti otrok
Potrebi po gibanju in igri sta temeljni otrokovi potrebi, zato je zdrav in zadovoljen
otrok normalno gibalno dejaven. Seveda pa morajo biti za to zagotovljene ustrezne
razmere, kot so dobro počutje otroka, ustrezne materialne razmere (prostor, športna
igrala in pripomočki), prijetni odnosi med otrokom in vzgojiteljem oziroma učiteljem,
ustrezen izbor vsebin itn. (Videmšek in Pišot, 2007).

1.8.5 Vloga vzgojitelja
Naloga vzgojitelja ni samo, da poskrbi za ustrezno varstvo otrok, ampak je mnogo
širša: optimalni razvoj otroka, torej njegovih gibalnih, spoznavnih, čustvenih in
socialnih sposobnosti in lastnosti. V tako pomembni vlogi pa lahko nastopa le odrasla
oseba, ki je primerno strokovno izobražena. Pri tem se poraja vprašanje, ali so
vsebine, ki jih usvojijo vzgojitelji skozi svoje izobraževanje, zadostne, da omogočajo
dovolj strokovni pristop k načrtovanju in vodenju dejavnosti na področju gibanja
(Videmšek in Pišot, 2007).

1.8.6 Načelo socializacije
Glede na to, da je otrokov razvoj družbeno pogojen, moramo poleg razvijanja
individualnih posebnosti otroka ustrezno pripraviti tudi na življenje v nekem
konkretnem družbenem okolju.
V okviru predšolske športne vzgoje imamo za to različne možnosti. Ena od njih je
postopna socializacija motiva dosežkov, tekmovanja oziroma sodelovanja.
Sodelovanje je višja oblika socialnega vedenja otrok glede na tekmovanje oziroma
primerjanje. Že v drugem letu se pojavi predtekmovalna oblika, ki se kaže kot motiv
dosežkov. Ker zadovoljevanje tega motiva če ni socialno uokvirjeno, lahko govorimo
o avtonomnem motivu otroka po dosežkih. Postopoma pa se otrok začne primerjati z
dosežki drugih otrok v skupini, s tem sprejema tudi standarde uspešnosti drugih
(Videmšek in Pišot, 2007).
Zelo pomemben dejavnik socialnega sodelovanja je posnemanje. Otrok ne posnema
le gibalnih dejavnosti drugih, ampak postopoma tudi čustva in medsebojne odnose
ljudi, s katerimi je v vsakodnevnih stikih. Še posebno uspešen je v posnemanju
besed in kretenj, ki so sestavni del razvoja govora. Zato je s posnemanjem gibalnih
oblik mogoče socializirati otrokove reakcije (Videmšek, 2007). Pri dejavnostih z žogo
ima posnemanje veliko vlogo. Že s tem ko otroci opazujejo odraslega pri izvajanju
nalog in ga posnemajo, se veliko naučijo.

23

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Prijateljstvo je normalna oblika socialnega vedenja otrok, ki ga lahko izredno
učinkovito spodbujamo tudi z gibalnimi dejavnostmi. Razvija se v sklopu odnosa
podrejenosti in dominantnosti, kar še posebno pride do izraza pri kolektivnih gibalnih
dejavnostih (Videmšek in Pišot, 2007). Prijateljstvo pride do izraza še posebej pri
različnih elementarnih in moštvenih igrah z žogo, kjer otroci med seboj sodelujejo in
si pomagajo.
Pri izvajanju gibalnih nalog prihaja do različnih socialnih stikov. Gibalna dejavnost v
vrtcu ponavadi poteka znotraj kronološko homogenih skupin, ki vplivajo na socialno
vedenje otrok. Pri tem pa se poraja vprašanje, ali so kronološko homogene skupine
tudi najustreznejša oblika za čustveno zorenje in razvoj moralnih norm.
Načelo socializacije ravnanja otrok je torej zelo kompleksno. Vključevanje otroka v
različne gibalne dejavnosti nam nudi različne možnosti vplivanja na njegovo
socializacijo.

1.8.7 Načelo sistematičnosti in postopnosti
Načelo sistematičnosti pri športni vzgoji pomeni, da znamo logično razvrščati
vsebine, pri čemer upoštevamo zrelost otrok, njihovo gibalno predznanje,
sposobnosti in značilnosti (Videmšek in Pišot, 2007).
Pri dejavnostih z žogo se moramo le-tega dobro zavedati, kajti v nasprotnem primeru
lahko otroka hitro odvrnemo od dejavnosti. Ko otroci osvojijo osnovna gibanja z žogo,
pričnemo le-ta povezovati v sestavljena oziroma kompleksnejša gibanja.
Pri tem ne smemo spregledati pravila postopnosti:
od bližnjega k oddaljenem,
od enostavnega k sestavljenem,
od lažjega k težjemu,
od znanega k neznanemu.

1.8.8 Načelo nazornosti
Načelo nazornosti temelji na čutnem doživljanju otroka pri opazovanju in izvajanju
gibanja. Še zlasti v predšolskem obdobju velja, da čim več čustvenih področij
zajemata metodi demonstracije in razlage, tem hitreje in bolj plastično predstavo o
gibanju si ustvari otrok. Seveda pa mora biti tudi sam dejaven. Načelo nazornosti je
tesno povezano z načelom primernosti in akceleracije, saj je način demonstriranja in
razlage gibanja močno odvisen od razvojne stopnje otrok (Videmšek in Pišot, 2007).
Pri demonstraciji različnih dejavnosti z žogo je zelo pomembno, da pri otrocih
aktiviramo tako vid kot tudi sluh. Demonstracijo neke dejavnosti vedno popestrimo s
čustveno obarvanim govorom, kajti le tako bodo otroci ves čas pozorni na to, kar jim
demonstriramo. Zelo pomembna pa je tudi sama dejavnost otrok. Med
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demonstracijo, kjer samo opazovanje nima tolikšnega pomena, naj bodo otroci tudi
sami dejavni, odrasli pa jih z govorom usmerjajo.

1.8.9 Načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim,
čustvenim in socialnim razvojem
Gibanje ima v razvoju otroka pomembno integracijsko vlogo. Čeprav je namenjeno
predvsem razvoju gibalnega področja, mora biti tudi sredstvo pospešenega
spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otroka – mlajši kot je otrok, lažje
namreč z ustreznimi gibalnimi programi vplivamo na pospešen razvoj drugih področij.
Seveda pa je zgolj igra premalo za kakovostne spremembe, ampak je za to potrebna
ustrezno izbrana in strokovno vodena gibalna dejavnost (Videmšek in Pišot, 2007).
Z gibalnimi dejavnostmi z žogo lahko poleg vplivanja na gibalni razvoj pozitivno
vplivamo tudi na razvoj drugih področij. Z različnimi elementarnimi igrami in
moštvenimi igrami z žogo otroka navajamo na sodelovanje v skupini, upoštevanje
pravil in navodil, navezovanje stikov s sovrstniki, pomoč drugim in pri najmlajših tudi
na razvoj govora. Pri dejavnostih z žogo pride tudi do močnega čustvenega
angažiranja otrok, otroci doživljajo veselje ob uspehu in se naučijo sprejemati poraze.
Dejavnosti z žogo pa lahko zelo dobro povežemo tudi z drugimi področji dejavnosti
(matematika, slovenščina, družba, narava …).

1.8.10 Načelo racionalizacije in gospodarnosti
Neracionalne so tiste oblike in vsebine gibalnih dejavnosti, ki so za otroke
nezanimive in neprivlačne (Videmšek, 2007). Dejavnosti z žogo moramo izvajati na
takšen način, da bodo otrokom zanimive. To dosežemo predvsem z izbiro različnih
žog (barve, oblike, velikosti …) in drugih pripomočkov, ki popestrijo vadbo.
Racionalizacija je povezana z materialnimi pogoji in našimi inovativnimi
sposobnostmi v smislu izvirnih rešitev pri izbiri in načinu izvajanja gibalnih dejavnosti
(Videmšek in Pišot, 2007).
Pri dejavnostih z žogo ima velik pomen inovativnost odraslega, ki vodi vadbo. Če
nimamo ustreznih materialnih pogojev, si lahko pomagamo z rekviziti (žogami), ki jih
izdelamo sami. Žogice lahko naredimo iz papirja, jih sešijemo iz blaga, oblikujemo iz
pene in podobno. Prav tako lahko uporabimo balone, ki niso velik finančni zalogaj.
Sami lahko izdelamo tudi riževe vrečke (v nenapihnjen balon natresemo riž in ga
dobro zavežemo, po potrebi tudi oblepimo z lepilnim trakom). Tako je lahko vadba
zelo pestra in zanimiva s pomočjo naše domišljije.

1.8.11 Didaktična priporočila za dejavnosti z žogo
-

Otroke spodbujamo pri domišljijskem igranju z različnimi žogami.
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Omogočamo jim igranje z različnimi raznobarvnimi žogami: z velikimi,
majhnimi, s trdimi, mehkimi, z dobrim in s slabim odbojem, saj s tem
pridobivajo različne gibalne izkušnje.
- Lovljenje in podajanje lahko izvajajo tudi s preprostimi, v vrtcu narejenimi
žogami iz pene, blaga, papirja, z različnimi plastičnimi žogami za napihovanje
itn. Zelo primerni so baloni različnih barv in velikosti.
- Spodbujajmo jih, naj odbijajo, lovijo ter podajajo balone in žoge na različne
načine.
Spodbujamo otrokovo ustvarjalnost (Videmšek in Visinski, 2001).

-

1.9 Splošna priporočila za izvajanje dejavnosti z žogo v vrtcu
Splošna navodila za dejavnosti z žogo, ki so navedena v nadaljevanju so prirejena
po Videmšek in Pišot, 2007.
Večina otrok uživa v gibalnih dejavnostih z žogo. K motivaciji za gibalne dejavnosti
odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire,
raziskovanja, odkrivanja in izvirnih rešitev nalog ter sprejemanja napak in neuspelih
poskusov kot naravnega, večkrat tudi humornega dela učenja.
Pomembna vloga odraslega je, da nudi otrokom ustrezne izzive in jih vodi na osnovi
pozitivnih strategij, ki omogočajo vsem otrokom, da se udeležujejo gibalnih dejavnosti
z žogo sproščeno, brez strahu pred neuspehom ali zavrnitvijo. Tukaj ima pomembno
vlogo predvsem pravilen izbor žog. Le-te morajo biti prilagojene razvojni stopnji otrok
in njihovim sposobnostim. Če tega ne upoštevamo, lahko kaj hitro privedemo do
tega, da se otroci žoge bojijo in jim dejavnosti z žogo ne predstavljajo veselja, ampak
strah.
Pri gibalnih dejavnostih z žogo odrasli otroke spodbuja, opogumlja, usmerja,
preusmerja, popravlja, jim svetuje, pomaga, demonstrira, z njimi sodeluje in se igra.
Če se z otroki igramo, jih to pozitivno motivira in v njih vzbuja dodatno veselje. Otroke
pozorno opazuje in spremlja njihov gibalni razvoj. Otroci iste starosti se namreč lahko
v gibalnem razvoju, tako kot na drugih področjih razvoja, med seboj razlikujejo.
Razlikujejo se tudi glede tega, katere dejavnosti z žogo so jim ljubše. Pomembno je,
da so dejavnosti načrtovane na osnovi temeljnega poznavanja in razumevanja
otrokovega razvoja in potreb. Gibalne naloge je potrebno izbirati tako, da po
težavnosti nekoliko presegajo trenutno stanje otrokovega razvoja.
Odrasli naj se z otroki pogovarja o tem, kako doživljajo uspeh, kako poraz, kaj je pri
tekmovanju pomembno in kakšno je »športno« obnašanje. V te razgovore lahko
vpleta tudi zgodbe iz življenja športnikov, ki jih otroci poznajo.
Pomembno je, da med gibalno dejavnostjo z žogo otroci spoznavajo tudi na primer
barve, različne oblike, razvijajo sposobnosti slušnega in vidnega zaznavanja ter
ustvarjalnosti. Odrasli naj pogosto uporablja različne izraze, kot so: hitro, počasi,
zmerno, naravnost, vijugasto, cik-cak, naprej, nazaj, okoli, v, na, pod, za, levo, desno
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itd., saj bodo otroci te pojme in izraze najlažje razumeli in usvojili v povezavi z
gibanjem.
Odrasli naj dejavnosti organizira tako, da bodo otroci čim bolj aktivni (brez čakanja v
dolgih kolonah). Tiste otroke, ki ne želijo sodelovati, naj poskuša pridobiti s
spodbujanjem in z motiviranjem. Odrasli naj skupaj z otroki pripravi oz. pospravi
športno orodje in rekvizite.
Pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah naj bo varnost na prvem mestu. Odrasli naj
otroke navaja na varnost pri izvajanju dejavnosti z žogo, uporabi rekvizitov in igral ter
ozavešča o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornost zanjo.

1.10 Učne metode pri gibalni/športni dejavnosti predšolskih otrok
Učne metode so načini dela pri poučevanju. Nanašajo se na učitelja, torej na
poučevanje (Poljak, 1991). Metoda ima vlogo določanja načina delovanja programa,
kajti metoda je tista, ki določa odnose in komunikacije v vrtcu (Galeša, 1993).

1.10.1 Metoda demonstracije
Metoda demonstracije ima pri vodenju procesa športne vzgoje v vrtcih še posebno
pomembno vlogo. Kar želimo otroke naučiti, jim moramo seveda tudi pokazati, saj le
tako dobijo jasno predstavo o gibanju, ki naj bi ga izvedli (Videmšek in Visinski,
2001).
Med demonstracijo določene gibalne naloge otroci pozorno opazujejo osebo, ki
demonstrira. Pred izvajanjem demonstracije je potrebno odstraniti vse dejavnike, ki bi
lahko ovirali pozorno opazovanje. Otroci naj stojijo na mestu, s katerega dobro vidijo
izvajalca.
Demonstracija je pomembna pri vseh stopnjah učno-vzgojnega procesa.
Prva demonstracija naj bo celovita, brez prekinjanja, v obliki, hitrosti, amplitudi,
tempu itn., v katerem se tudi sicer izvaja določena gibalna naloga. Druga
demonstracija naj bo počasnejša, s poudarkom na elementih, ki jih otroci teže
izvajajo. Po potrebi lahko demonstracijo večkrat ponovimo, pomagamo pa si lahko
tudi z različnimi slikami, videoposnetki itn.
Pri gibalnem učenju je zelo pomembno tudi demonstriranje napak v otrokovem
gibanju, pri čemer ima demonstracija vlogo neverbalne povratne informacije. Otroku
se tako na najbolj plastičen način prikaže pomanjkljivosti pri izvajanju konkretnega
gibalnega vzorca. Iz prakse je namreč znano, da je napredovanje v zahtevnejših
gibalnih vzorcih v veliki meri odvisno prav od pravočasno posredovanih napak v
gibanju.
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Pri športni vzgoji predšolskih otrok pa je potrebno pojem demonstracije razumeti še
mnogo širše: ne gre namreč le za demonstracijo gibanja, temveč za način
sporazumevanja med vzgojiteljem in otroki ter med otroki (Videmšek in Pišot, 2007).
Metoda demonstracije pa ima zelo pomembno vlogo tudi pri dejavnostih z žogo.
Otroci se vsake aktivnosti lažje naučijo, če le to vidijo v celotni izvedbi. Zavedati se
moramo, da najmlajšim otrokom koncentracija zelo hitro popusti, zato mora biti
demonstracija kar se da kratka in čimbolj nazorna.

1.10.2 Metoda razlage
Metodo razlage lahko uporabimo v različnih oblikah, najpogosteje v obliki,
opisovanja, pojasnjevanja in popravljanja določenih gibalnih nalog.
Razlaga naj bo kratka, jedrnata in razumljiva vsem otrokom. Velja pravilo: čim manjši
so otroci, krajša naj bo razlaga. Pri predšolskih otrocih poskušamo postopno
vpeljevati nove pojme in izraze. Zelo pomembna je tudi čustvena obarvanost govora,
saj je to pomembno sredstvo motivacije in stimulacije pri delu s predšolskimi otroki
(Videmšek in Pišot, 2007).

1.10.3 Metoda pogovora
Eden od pomembnih ciljev predšolske vzgoje je vzpostavitev interakcij med otroki ter
med otroki in odraslimi. Največ možnosti je seveda v okviru skupinskega in
individualnega dela.
Učitelj naj daje zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Če je le mogoče, naj se
odzove na otrokova vprašanja in prošnje, jih spodbuja k postavljanju vprašanj in k
pogovoru. Otroke naj pozorno in spoštljivo posluša ter na socialno sprejemljiv način
rešuje konflikte.
Tudi pri otrocih v predšolskem obdobju moramo najti dovolj časa za pogovor. Za
otroke in njihov čustveni, socialni in kognitivni razvoj je pomembno, da razvijajo ne
samo sposobnost poslušanja, ampak tudi jezikovno sposobnost (Videmšek in Pišot,
2007).
Pri dejavnostih z žogo lahko metodo pogovora zelo dobro vključimo v vadbo. Z otroki
se pogovarjamo o žogah, jih opisujemo (kakšne barve so, oblike, velikosti …).
Pogovarjamo se tudi o pravilih elementarnih iger z žogo in o pomenu upoštevanja leteh.

28

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
1.11 Učne oblike pri gibalni/športni dejavnosti predšolskih otrok

1.11.1 Skupinska oblika
Celotna skupina je razdeljena na več manjših skupin, ki morajo opraviti določene
gibalne naloge. Otroke lahko razdelimo v homogene ali heterogene skupine – glede
na njihove značilnosti, sposobnosti in znanja. Vadba v takšni obliki zahteva precejšno
stopnjo samostojnosti, kar pa je tudi osnovni vzrok, da za najmlajše otroke ponavadi
organiziramo le dve do tri skupine (Videmšek in Visinski, 2001).
Pri dejavnostih z žogo je ravno skupinska oblika dela zelo pogosta. Najpogosteje se
poslužujemo dela v parih in manjših skupinah. Zavedati pa se moramo, da to velja
predvsem za drugo starostno obdobje, torej za nekoliko starejše otroke, ki so bolj
samostojni.

1.11.1.1 Vadba po postajah
V posamezni skupini imamo ponavadi od 2 do 5 otrok (lahko tudi več), odvisno od
velikosti prostora, rekvizitov, otrokovih sposobnosti itd. Otroke razdelimo v skupine
na podlagi različnih kriterijev glede na namen vadbe (po starosti, spolu,
sposobnostih, znanju, vedenjskih vzorcih …).
Pri podajanju novih učnih vsebin so skupine ponavadi heterogene, saj s tem
dosežemo, da bolj sposobni otroci pomagajo manj sposobnim. Pri utrjevanju so
skupine praviloma homogene; boljšim skupinam dajemo zahtevnejše naloge, slabšim
pa naloge, ki so bolj preproste (Videmšek in Pišot, 2007).
Vadbo po postajah uporabljamo zlasti takrat, ko določeno dejavnost utrjujemo, da bi
jo otroci trajno usvojili. Na postaji, kjer gre za posredovanje novih vsebin, pa mora biti
seveda nujno navzoč vzgojitelj oziroma učitelj, ki delno nadzira tudi druga vadbena
mesta. Izvajanje gibalnih nalog organiziramo tako, da je njihova vsebina na različnih
vadbenih mestih sorodna ali povsem različna, odvisno od ciljev, ki smo si jih postavili.
Vadba na posameznem mestu praviloma traja od 2 do 5 minut, lahko pa tudi več
(Videmšek in Vinevski, 2001).
Pri dejavnostih z žogo lahko vadbo zelo dobro organiziramo v obliki vadbe po
postajah. Predvsem pri dejavnostih zadevanja različnih ciljev je ta oblika zelo
uporabna, saj se izognemo temu, da bi otroci čakali v vrstah. S tem ko jih razdelimo v
manjše skupine, ki delajo na posamezni postaji, se izognemo pasivnosti otrok. Vadbo
pa lahko organiziramo tudi tako, da otroci na posamezni postaji utrjujejo povsem
različne vsebine. Na eni lahko utrjujejo kotaljenje žoge, na drugih pa vodenje,
različne mete, zadevanje različnih ciljev in podobno.
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1.11.1.2 Vadba z dopolnilnimi in dodatnimi nalogami
Vadba z dopolnilnimi in/ali dodatnimi nalogami je izredno učinkovita oblika dela.
Uporabljamo jo zlasti pri utrjevanju, kadar skušamo otroke z dopolnilnimi nalogami
pripraviti za končne storitve.
Imamo glavno vadbeno enoto, kjer se izvaja glavna vsebina, in stranske, kjer se
izvajajo dopolnilne oziroma dodatne naloge. Pri predšolski populaciji ponavadi
organiziramo le glavno in eno stransko vadbeno enoto, ki jo vodi in nadzira nekdo od
odraslih.
Izberemo lahko dopolnilne naloge, ki neposredno pripomorejo k izboljšanju tehnične
izvedbe glavne prvine, k razvijanju določenih gibalnih sposobnosti, lahko so to
pripravljalne vaje v metodičnem postopku, v primeru visoke intenzivnosti pa tudi
sprostilne vaje (Videmšek in Pišot, 2007).
Otrokom, ki so šibki pri izvajanju glavne naloge, damo torej dopolnilne naloge, s
pomočjo katerih bodo to gibanje usvojili. Poleg dopolnilnih nalog imamo lahko tudi
dodatne, primerne za posameznike, ki glavno nalogo že povsem obvladajo
(Videmšek in Visinski, 2001).
Tudi pri dejavnostih z žogo je vadba z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami zelo
učinkovita, predvsem pri učenju vodenja žoge, ki je za otroke dokaj zahtevno. Za
otroke, ki imajo z vodenjem večje težave, pripravimo dopolnilne naloge (lažje vaje,
naloge), s katerimi poskušajo osvojiti to prvino. Za tiste, ki pa z vodenjem nimajo
težav, pa dodatne naloge, s katerimi bodo vodenje utrdili.

1.11.1.3 Igralne skupine
Igre izbiramo glede na starost in število otrok, njihove sposobnosti, znanje in trenutno
razpoloženje ter glede na prostor, ki ga imamo na razpolago. Primerne so predvsem
tiste, v katerih lahko hkrati sodelujejo vsi otroci.
Vsak otrok ima v igralni skupini svojo vlogo. Otroke spodbujamo k dejavnosti, vodimo
igro, urejamo nesporazume in skrbimo za to, da dogovorjena pravila spoštujejo vsaj v
grobem. Pomembno je, da jih spodbujamo tudi k ustvarjalni igri, pri kateri raziskujejo
različne športne pripomočke na svoj način. Tu pride še posebej do izraza njihova
kreativnost, saj iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov (Videmšek in
Pišot, 2007).

1.11.2 Frontalna oblika
Pri tej obliki vsem otrokom hkrati frontalno posredujemo navodila (razlagamo,
demonstriramo).
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Frontalna oblika dela se lahko izvaja tradicionalno – sklenjeno ali sodobno –
nevezano. Sklenjena ima več slabih strani, zlasti zato, ker ne upošteva načela
individualizacije. Vsebino, količino in postopke namreč izbiramo glede na povprečje
vse skupine. Tako je za nekatere otroke vadba premalo, za druge pa preveč
zahtevna (Videmšek in Pišot, 2007).
Frontalne oblike se oklepamo prepogosto, saj nam omogoča nadzor nad vsemi otroki
in lažje delo. Žal pa zato izbiramo lažje gibalne naloge, da lahko hkrati zaposlimo vse
otroke. Seveda ima frontalna oblika tudi nekatere prednosti:
je gospodarnejša (pri podajanju določenih informacij, npr. seznanitev s cilji vadbene
ure, skupno ogrevanje in izvajanje gimnastičnih vaj …),
prihranek časa omogoči večkratno ter različno demonstracijo in razlago vsebin,
zlasti sproščena, nevezana frontalna oblika ima pomembno vlogo tudi pri čustvenem
in socialnem razvoju otrok (Videmšek in Visinski, 2001).

1.11.2.1 Poligon
Poligon ponavadi postavimo v obliki kroga ob robu telovadnice. V določenih
okoliščinah je mogoče sestaviti pri isti uri dva neodvisna poligona, ki sta lahko
prilagojena različnim skupinam otrok.
Otroci izvajajo gibalne naloge v koloni tako, da se postopoma neprekinjeno premikajo
naprej po pripravljeni stezi.
Vsebina mora biti zelo preprosta oziroma otrokom znana (Videmšek in Pišot, 2007).

1.11.2.2 Štafeta
Tako vadbo uporabljamo predvsem na stopnji utrjevanja gibalnih nalog, za sprostitev
pa včasih organiziramo tudi tekmovanja.
Otroke razdelimo na čim več skupin oziroma kolon, odvisno od števila otrok, velikosti
prostora in vsebine gibalnih nalog. Pomembno je, da so vsi otroci vzporedno aktivno
udeleženi pri izvajanju gibalnih nalog in ne čakajo v koloni (Videmšek in Pišot, 2007).

1.11.3 Individualna oblika
Pri predšolski vzgoji se individualno delo vpeljuje ponavadi znotraj frontalnega ali
skupinskega dela; čeprav nastopamo frontalno proti vsej skupini, lahko delujemo tudi
individualno, tako da hodimo od otroka do otroka, ga spodbujamo ter ga neopazno in
nevsiljivo popravljamo pri izvajanju gibalnih nalog.
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Posebno poudarjanje individualne oblike dela niti ni posebno zaželeno, saj je eden
izmed ciljev na področju gibanja, da predšolske otroke prek gibalnih dejavnosti
pritegnemo v socialno integracijo (Videmšek in Pišot, 2007).

1.12. Pomen gibalne igre za predšolske otroke
Definicij iger je izjemno veliko. Niko Kureta pravi: »Igra je duševna in telesna
dejavnost, ki nima neposrednega praktičnega namena in poteka zgolj iz veselja nad
samim seboj, ali pa dejavnost, uravnavana po določenih smernicah in pravilih, ki jih
sprejemajo vsi sodelujoči in ki dopušča uspeh ali neuspeh, dobiček ali izgubo.«
(Šugman, 2004).
Igra je beseda, ki jo najpogosteje povezujemo s terminoma otrok in otroštvo. Splošno
se pojem igra nanaša na vsako aktivnost, ki se je loti posameznik zaradi nekega
zadovoljstva, ne glede na končni rezultat te aktivnosti. Edini motiv za igro je
zadovoljstvo, ki ga otrok pri tem doživlja, brez kakršne koli prisile v igro (Videmšek in
Jovan, 2002).
Pri vsakem starostnem obdobju ima igra drugačen pomen oz. smisel. Število igrač v
prvih letih življenja narašča, nato pa začne upadati (Videmšek in Jovan, 2002).
V otroški dobi igra predstavlja možnost aktivnega oblikovanja bodoče osebnosti.
Športna igra pa ima med vsemi igrami najpomembnejše mesto. Vsebina igre se
spreminja z razvojem otroka. V prvih letih otrokova igralna dejavnost predstavlja
poenostavljene oblike, v kasnejših letih pa se postopoma obogati tako po obliki kot
po vsebini (Krevsel, 2008).
Igra ima pomembno vlogo pri razvoju otroka v celostno, harmonično in ustvarjalno
osebnost. Z igro otrok razvija svoje telesne sposobnosti in duševne razsežnosti,
zadovoljuje potrebo po gibanju, hkrati pa je pomembna tudi za socializacijo, saj
otroka postopno navaja na življenje v skupnosti (Pistotnik, 2004). Gibalna igra je torej
sredstvo, prek katerega se lahko uresniči integracijska vloga predšolske športne
vzgoje (Videmšek in Pišot, 2007).

1.13 Gibalna dejavnost v Kurikulu za vrtce

1.13.1 Globalni cilji
Globalni cilji za področje dejavnosti »gibanje«, ki so opredeljeni v Kurikulu za vrtce
(1999), izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih
(1996). Globalni cilji so naslednji:
• omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
• zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
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•
•
•
•
•
•

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, 1999).

1.13.2 Cilji za področje dejavnosti »gibanje«
Cilji za področje dejavnosti »gibanje« so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999) in
so naslednji:
• razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega
telesa, rok in nog), ravnotežja,
• povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora,
• razvijanje prstnih spretnosti oz. t. i. fine motorike,
• razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti,
• sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje,
plezanje itn.),
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje),
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med
deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi,
• spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger,
• usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo,
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,
• sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja,
• pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd.,
• spoznavanje zimskih dejavnosti,
• usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger,
• uvajanje otrok v igro, kjer je treba upoštevati pravila,
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralnih skupinah, medsebojne pomoči in
»športnega obnašanja«,
• spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in
uporaba,
• spoznavanje osnovnih načel osebne higiene,
• spoznavanje oblačil in obutev, primernih za gibalne dejavnosti,
• spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga
kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti,
• spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi,
• spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih
dejavnostih, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih
(Bahovec, 1999).
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1.14 Dejavnosti z žogo za otroke od prvega do šestega leta starosti
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
- prvo obdobje: otroci v starosti od enega do treh let,
- drugo obdobje: otroci v starosti od treh do šestih let (Videmšek in Pišot, 2007).
Cilji se med starostnimi skupinami ne razlikujejo, razlikujejo se le dejavnosti, s
katerimi želimo te cilje uresničiti oz. doseči.
Dejavnosti se razlikujejo glede na:
- cilj (usvajanje osnovnih načinov gibanj z žogo …),
- vsebino (dejavnosti z žogo …),
- trajanje (gibalna minuta, vadbena ura …),
- prostor (športna igralnica, igrišče, travnik …),
- vlogo otroka (spontane in vodene dejavnosti) (Videmšek in Pišot, 2007).
Čas izvajanja je lahko:
- vnaprej določen (ob določenih dnevih, uri …),
- priložnosten (glede na počutje in želje otrok, vremenske razmere ter druge
okoliščine, npr. gibalna minuta, gibalni odmor itn.) (Videmšek in Pišot, 2007).

1.15 Cilji na področju dejavnosti z žogo

-

usvajanje osnovnih načinov gibanj z žogo,
razvijanje koordinacije gibanja vsega telesa, ravnotežja, preciznosti, moči,
razvijanje občutka za sodelovanje v skupini.

Od samih ciljev, ki jih želimo uresničiti, je odvisno, za katere metode in oblike dela se
bomo odločili. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi različne druge dejavnike
(otrokove sposobnosti in zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor in
pripomočke itn.). Program dejavnosti mora biti prilagojen različnim otrokovim
potrebam, zmožnostim in interesom (Videmšek in Pišot, 2007).

1.16 Cilji
Glede na predmet in problem so cilji diplomskega dela naslednji:
Predstaviti elementarna gibanja z žogo, primerna za otroke od 1. do 6. leta starosti.
Predstaviti gibalne igre z raznovrstnimi žogami, s katerimi uresničujemo cilje na
področju gibanja, posebej za prvo in drugo starostno obdobje otrok v vrtcu.
Predstaviti didaktična načela ter oblike in metode dela, ki so najprimernejše pri
izvajanju dejavnosti z žogo v okviru športne vzgoje v vrtcu.
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2. Metode dela
Diplomsko delo je monografsko delo, pri katerem smo uporabili deskriptivno
metodo dela. V nadaljevanju bomo prikazali dejavnosti z žogo, ki so primerne
posebej za prvo in drugo starostno obdobje otrok v vrtcu. Pri pregledovanju literature
nam je bila v pomoč domača in tuja literatura, internetne strani, poleg tega pa sem si
največ pomagala z lastnimi izkušnjami, ki sem jih pridobila pri delu s predšolskimi
otroki.
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3. Razprava

3.1 Dejavnosti z žogo za otroke od enega do treh let starosti
Od enega leta naprej je malček vedno spretnejši z žogo. Žogo prične kotaliti, metati,
brcati in ujemati v razširjene roke, če mu jo vržemo natančno in počasi.
Zavedati se moramo, da se otroci med seboj močno razlikujejo. Do velikih razlik
prihaja že pri isto starih otrocih, te pa so še večje med na primer eno leto starim
otrokom in tri leta starim otrokom (takšen je namreč starostni razpon v prvem
starostnem obdobju). Zato je zelo pomembno, da ocenimo otrokove sposobnosti in
dejavnosti, ki so predstavljene v nadaljevanju prilagodimo otrokovim zmožnostim in
sposobnostim.

3.1.1 Poigravanje z različnimi žogami (po velikosti, teži, materialu)
Ime igre: Spusti žogo in najdi drugo
Cilji: razvijati osnovne spretnosti z žogo, spoznavati različne žoge
Pripomočki: žoge, različne po velikosti, teži
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: vsak otrok ima svojo žogo, ki jo poljubno nosi, brca, kotali po prostoru.
Na učiteljev znak »žoga peče« izpusti svojo žogo in poišče drugo
Različice: gibanje otrok z žogo je lahko poljubno ali določeno

Slika 1. Spusti žogo in najdi drugo.
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Ime igre: Tri žoge
Cilji: razvijati hitrost, spoznavati različne žoge, pridobivati občutek za žogo
Pripomočki: tri različno velike in težke žoge, okvir skrinje ali obroči
Metoda dela: demonstracija in pogovor
Učna oblika: štafeta
Potek igre: otroke razdelimo v manjše enako številčne skupine, ki se postavijo
vzdolž označene črte. Vsak ima tri različne žoge (košarkarsko, rokometno in
penasto). Pred vsako skupino pa je, v oddaljenosti približno desetih metrov, položen
širok okvir švedske skrinje, ki je z daljšo stranico obrnjen proti skupini. Vsak otrok
mora žoge eno za drugo v teku prenesti v okvir
Različice:
- starejši otroci hkrati nesejo dve žogi,
- spremenimo način gibanja do okvirja (vzvratno …)

Slika 2. Tri žoge.
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Ime igre: Približaj žogo
Cilji: pridobiti občutek za kotaljenje različno težkih in velikih žog, razvijati natančnost
Pripomočki: vrvica, teniška žogica, penasta žogica, platnena žogica
Učna metoda: demonstracija in pogovor
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na oddaljenosti petih metrov položimo na tla vrvico ali narišemo ravno
črto. Otroci najprej vzamejo teniško žogico in jo poskušajo zakotaliti čim bližje vrvici,
nato vzamejo penasto in še platneno … S kakšno močjo je potrebno zakotaliti žogo,
da se bo ustavila čim bližje vrvici?
Priporočila:
- otroci naj poskušajo izvesti nalogo s čim več različnimi žogami (po velikosti in teži),
- pri starejših otrocih oddaljenost od vrvice povečujemo

Slika 3. Približaj žogo.
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3.1.2 Nošenje ene ali več žog
Ime igre: Poročna torta
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja rok in nog, navajati na sodelovanje v skupini (paru)
Pripomočki: ruta ali brisača, žoga
Učna metoda: razlaga in demonstracija
Učna oblika: skupinska oblika (delo v parih)
Potek igre: otroke razdelimo v pare; vsak predstavlja natakarja, ki na pladnju (ruti)
prenaša poročno torto (žoga) iz ene strani igrišča na drugo. Otroci sprva hodijo
počasi, potem pa vedno hitreje. Pazita, da jima torta ne pade na tla
Različice: spremenimo smer gibanja (naprej, vzvratno, bočno ...)

Slika 4. Poročna torta.
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Ime igre: Prenašanje žoge
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, orientacijo v prostoru, pridobivati
občutek za upravljanje žoge
Pripomočki: žoga
Učna metoda: demonstracija
Učna oblika: frontalna oblika
Potek igre: otroci na različne načine prenašajo žogo: iznad glave z iztegnjenimi
rokami, izza hrbta, pod brado, pod pazduho …
Različice: prenašanje žoge v hoji vzvratno

Slika 5. Nošenje žoge pod brado.

Slika 6. Nošenje žoge iznad glave.

Slika 7. Nošenje žoge pod pazduho.
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Ime igre: Nabiralci jabolk
Cilji: razvijati hitrost, spoznavati števila, navajati na upoštevanje navodil
Pripomočki: teniške žogice ali platnene žogice
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: na eno stran igrišča se otroci postavijo v vrsto, na drugo stran igrišča pa
na tla postavimo čim več žog. Žoge predstavljajo jabolka, ki jih morajo otroci nabirati
in nesti v košaro iz ene strani igrišča na drugo. Število jabolk, ki jih lahko prinesejo
spreminjamo
Priporočila: pri mlajših otrocih je potrebno vztrajati na tem, da prinesejo toliko
»jabolk« kolikor smo rekli

Slika 8. Nabiralci jabolk.
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Ime igre: V svojo hišico
Cilji: navajati na sproščeno izvajanje dejavnosti z žogo, spoznavati in utrjevati barve
Pripomočki: žoge različnih barv, blazine ali obroči različnih barv
Učna metoda: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: za hišice postavimo blazine in jih razporedimo po prostoru. V vsako
hišico posedimo otroke z enakimi barvami žog. Na »Ven iz hišice!« se vsi hkrati
začnejo gibati po prostoru. Ko zakličemo »Nazaj v hišico!«, gredo otroci v hišico iste
barve kot imajo žogo
Priporočila: če nimamo blazin različnih barv, lahko na blazine prilepimo liste
različnih barv ali barvne predmete, namesto blazin lahko uporabimo tudi obroče

Slika 9. V svojo hišo.
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Ime igre: Vzemi drugemu
Cilji: navajati na sproščeno izvajanje dejavnosti z žogo, razvijati hitrost
Pripomočki: žoge, obroči
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroke razdelimo v dve skupini. Vsaka ima obroč in v njem enako število
žog. Obroča postavimo v nasprotne kote igrišča. Naloga otrok je, da na znak stečejo
do obroča druge skupine, vzamejo iz njega največ dve žogi in jih nesejo v svoj obroč.
Nalogo ponavljajo do izteka časa. Katera skupina bo imela več žog v svojem obroču?
Različice: otroci prenašajo žoge na različne načine (žoga za hrbtom, pod pazduho, s
kotaljenjem)

Slika 10. Vzemi drugemu.
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3.1.3 Kotaljenje žoge z eno roko,nogo
Ime igre: Zakotali žogo skozi predor
Cilji: razvijati spretnost kotaljenja žoge, natančnost, pridobivati občutek za
upravljanje žoge
Pripomočki: jogurtovi lončki ali različni tulci, manjše žogice
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: individualna
Potek igre: prazne jogurtove lončke postavimo na dve vzporedni črti, tako da
oblikujemo ozek hodnik. Otroci poskušajo žogico kotaliti po hodniku tako, da se ne
dotakne lončkov. Hodnik naj bo sprav bolj širok, tako da bo otrokom uspelo zakotaliti
žogico ne da bi se dotaknili lončkov. Potem ko otroci nalogo že dobro opravijo, pa naj
bo hodnik vedno bolj ozek
Priporočila: tunel lahko naredimo tudi iz različnih tulcev

Slika 11. Zakotali žogo skozi predor.
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Ime igre: Potiskanje žoge z rokami čez hribček
Cilji: pridobivati občutek za upravljanje žoge, razvijati spretnost kotaljenja
Pripomočki: žoga, polivalentne blazine
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: štafeta ali frontalna
Potek igre: otroke postavimo za štartno črto v več enako številčnih kolon. Na razdalji
5 metrov postavimo pred vsako skupino po eno polivalentno blazino. Prvi v vsaki
koloni ima v rokah žogo. Na znak pričnejo vsi prvi v vrsti potiskati žogo z roko do
hriba, po hribu gor in dol ter nazaj, do svoje kolone. Za štartno črto predajo žogo
naslednjemu v koloni. Žogo morajo na štartni črti predati iz rok v roke. Lahko pa ima
vsak otrok svojo žogo in začne kotaliti žogo, ko se ga tisti, ki je končal nalogo
dotakne. Nalogo lahko organiziramo tudi tako, da otroci eden za drugim kotalijo žogo
(s tem se izognemo čakanju v kolonah)

Slika 12. Potiskanje žoge z rokami čez hribček.
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Ime igre: Kotaljenje žoge sede
Cilji: razvijati občutek za upravljanje žoge v mirovanju, razvijati občutek za kotaljenje
žoge, razvijati natančnost kotaljenja žoge
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga in po potrebi demonstracija
Učna oblika: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroci v parih sedijo eden nasproti drugega z razklenjenimi nogami.
Njihova naloga je, da si čim bolj natančno kotalijo žogo

Slika 13. Kotaljenje žoge sede.
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Ime igre: Kotaljenje in rdeča luč
Cilji: razvijati občutek za kotaljenje žoge z roko in nogo, navajati na pozorno
poslušanje in upoštevanje navodil
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroci se razporedijo po igrišču in vsak ima svojo žogo. Učitelj stoji s
hrbtom obrnjen proti njim. Ko reče »Zelena luč!«, začne vsak kotaliti žogo z roko ali
nogo. Ko reče »1,2,3, rdeča luč«, morajo vsi ujeti žogo in stati nepremično. Učitelj se
hitro obrne k otrokom in pogleda, ali se kdo premika oziroma če se kakšna žoga
kotali

Slika 14. Kotaljenje in rdeča luč.
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Ime igre: Kotaljenje žoge po klopi
Cilji: razvijati občutek za kotaljenje žoge
Pripomočki: klop, žoge
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: naloga otrok je, da kotalijo žogo z enega na drug konec klopi (z eno ali
obema rokama)

Slika 15. Kotaljenje žoge po klopi.
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Ime igre: Kotaljenje žoge sede na klopi
Cilji: razvijati občutek za upravljanje žoge, občutek za kotaljenje žoge, natančnost,
navajati na sodelovanje
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Pripomočki: klop, žoge
Potek igre: otroci v parih sedijo na klopci eden nasproti drugega. Njihova naloga je,
da si čim bolj natančno kotalijo žogo

Slika 16. Kotaljenje žoge sede na klopi.
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3.1.4 Metanje različnih žog v daljino, v steno
Ime igre: Stena podaja
Cilji: utrditi natančnost metanja in lovljenja žoge
Pripomočki: mehka žoga
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna ali individualna
Potek igre: otroci na različne načine mečejo žogo v steno in jo poskušajo ujeti,
preden pade na tla ali po enkratnem odboju

Slika 17. Stena podaja.
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Ime igre: Vrzi in steci po žogo
Cilji: spoznavati različne mete žoge, razvijati moč rok in ramenskega obroča, razvijati
hitrost
Pripomočki: žoge
Metoda dela: demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci na različne načine (met izpred prsi, met od spodaj, met izza glave,
met z eno roko …) mečejo žogo v daljino. Po metu čim hitreje stečejo za žogo in jo
ujamejo

Slika 18. Met izpred prsi.

Slika 19. Met izza glave.

Slika 20. Met z eno roko.
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3.1.5 Zadevanje mirujočih ciljev z roko, nogo
Ime igre: Kepanje sneženega moža
Cilji: razvijati natančnost zadevanja
Pripomočki: teniške žogice ali manjše penaste žoge, talne označbe, snežak narisan
na papirju
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: naloga otrok je, da z žogami (sneženimi kepami) zadenejo snežaka, ki
ga pritrdimo na steno. Razdaljo od sneženega moža počasi povečujemo. Otroci
sprva zadevajo kateri koli del snežaka, kasneje pa poskušajo zadeti le kapo, nos …
Priporočila: zelo pomembno je, da začnejo otroci metati žoge iz razdalje, s katere
bodo zagotovo zadeli snežaka, s tem jih namreč bolj motiviramo

Slika 21. Kepanje sneženega moža.
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Ime igre: Zadeni obroč
Cilji: razvijati natančnost zadevanja
Pripomočki: večji in manjši obroči, manjše žogice (penaste, teniške)
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci poskušajo iz razdalje enega metra zadeti sprva večji obroč, nato
pa vedno manjšega. Ko jim gre zelo dobro, povečamo tudi razdaljo metanja
(oddaljenost od obroča)

Slika 22. Zadeni obroč.

53

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Ime igre: Zadevanje kijev
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, razvijati moč rok
Pripomočki: kolebnica, švedska skrinja, kiji, žogice
Učna metoda: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci so postavljeni za kolebnico, ki je postavljena na tleh in je 2 m
oddaljena od švedske skrinje. Na njej so postavljeni 4 kiji. Otroci imajo v rokah
mehko ali teniško žogico, s katero poskušajo zadeti kije. Vsak ima na razpolago 3
žogice

Slika 23. Zadevanje kijev.
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Ime igre: Zadeni klop
Cilji: razvijati natančnost, razvijati moč rok
Pripomočki: žoge, klop
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na sredino igrišča postavimo klop. Na obe strani pa se za črto v
oddaljenosti treh metrov postavijo otroci. Njihova naloga je, da z žogo zadevajo
ploskev klopi. Žogo lahko mečejo z metom izpred prsi ali z obema rokama spredaj.
Manjšo žogico mečejo z eno roko
Različice: na klop postavimo različne predmete (plastenke, igrače, jogurtove lončke
…), ki jih morajo otroci zadeti

Slika 24. Zadeni klop.

Slika 25. Zadevanje predmetov (kijev) na klopi.
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Ime igre: Zadeni balon
Cilji: razvijati natančnost zadevanja
Pripomočki: balon, več različnih žog
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: balon je na tleh in otroci ga ciljajo iz določene razdalje. Da je igra bolj
zanimiva, imajo več žog (penaste, iz časopisnega papirja, platnene …) in ciljajo balon
oziroma ga poskušajo potisniti do določenega mesta ali čez označeno črt

Slika 26. Zadeni balon.
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3.1.6 Odbijanje balona z eno ali obema rokama, z nogo, brez in z rekviziti
(loparjem)
Ime igre: Odbij balon
Cilji: razvijati hitrost, natančnost
Pripomočki: baloni
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: štafeta ali frontalna
Potek igre: otroci na znak stečejo z balonom v roki od začetne do končne črte. Pri
končni črti odbijejo balon v steno in stečejo nazaj

Slika 27. Odbij balon.
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Ime igre: Odbijamo balone
Cilji: razvijanje natančnosti odbijanja
Pripomočki: baloni različnih barv
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci si med seboj z rokami podajajo balone različnih barv, ne da bi med
tem padli na tla

Slika 28. Odbijamo balone.
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Ime igre: Mini tenis
Cilji: razvijati natančnost odbijanja, razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa
Pripomočki: plastični loparji, balon
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna ali individualna
Potek igre: otrok poskuša z loparjem odbiti balon v zrak

Slika 29. Mini tenis.
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3.1.7 Podajanje in lovljenje riževe vrečke, rute, žoge
Ime igre: Spretno lovljenje
Cilji: razvijati spretnost lovljenje in podajanja riževe vrečke, razvijati koordinacijo
gibanja celotnega telesa
Pripomočki: riževe vrečke
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci na različne načine mečejo in lovijo riževe vrečke.
Različice:
- otroci mečejo in lovijo riževe vrečke stoje,
- vrečko namestijo na glavo, se sklonijo in poskušajo padajočo vrečko ujeti z
dlanmi,
- vržejo riževo vrečko visoko v zrak, med njenim letom izvajajo določene naloge
(plosknejo, se dotaknejo kolen, nosu …),
- riževo vrečko položijo na rob deske. Ta je podložena, tako da je en del
nekoliko dvignjen od tal. Otrok z nogo močno stopi na drugo stran deske, tako
da vrečko vrže visoko v zrak in jo pri tem poskuša uspešno ujeti

Slika 30. Metanje in lovljenje riževe vrečke.

Slika 31. Odbijanje riževe vrečke.
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Ime igre: Nabiralci jabolk
Cilji: razvijati hitrost in natančnost
Pripomočki: riževe vrečke, obroči
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na tla narišemo dve črti (oddaljeni deset metrov), ki predstavljata začetno
in končno linijo. Vsi otroci se postavijo na začetno linijo in vsak ima svojo riževo
vrečko (jabolko). Končna linija predstavlja mejo, do koder tečejo. En meter od končne
meje ima vsak postavljen obroč (košaro), v katerega mečejo riževe vrečke (jabolka).
Otrok toliko časa meče vrečko, dokler ne zadane obroča, ko ga zadane, se vrne po
novo jabolko
Priporočila: otroci sprva mečejo riževe vrečke v čim večje obroče, nato pa v vedno
manjše

Slika 32. Nabiralci jabolk.
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Ime igre: Jajček
Cilji: izpopolniti met in lovljenje
Pripomočki: riževe vrečke, talne oznake
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroke razdelimo v pare, ki se postavijo na črte na razdalji petih metrov in
se gledajo iz oči v oči. Vsak par ima svojo riževo vrečko (jajce), ki si jo podajata. Če
je bila podaja neuspešna in je vrečka padla na tla, stopita korak naprej
Priporočila: otrokom mesto premika naprej označimo s talnimi oznakami

Slika 33. Jajček.
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3.1.8 Različne preproste igre z žogo, pri katerih so vključeni različni načini
gibanja z žogo
Ime igre: Tek z žogo z dodatnimi nalogami
Cilji: razvijati občutek za gibanje z žogo, navajati na upoštevanje navodil
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Oblika dela: igralna skupina
Potek igre: otroci tečejo z žogo v roki na omejeni igralni površini. Na znak »potres«
vržejo žogo ob tla in jo poskušajo ujeti, na znak »palčki« se usedejo na žogo in so
čisto primeru, na znak »veter« kotalijo žogo naokoli po prostoru

Slika 34. Tek z žogo z dodatnimi nalogami, »palčki«.
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Ime igre: Ogenj
Cilji: izpopolnjevati občutek za kotaljenje žoge, izpopolnjevati orientacijo v prostoru
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroci kotalijo žogo v omejenem prostoru. Eden od otrok pa je »ogenj«
(označimo ga z ruto ali katerim koli drugim predmetom). Giblje se tja, kjer je največ
otrok, le-ti pa se mu morajo umikati, da ne bi bili »opečeni«. Kogar »ogenj« opeče, se
usede na žogo in je čisto primeru, drugi ga lahko rešijo tako, da ga pobožajo po glavi.
Po določenem času »ogenj« zamenjamo
Ime igre: Kdo se boji črnega moža
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, hitrost, navajati na pozorno
poslušanje in upoštevanje navodil
Pripomočki: žoge
Metode dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: eden od otrok je »črni mož«, ki nosi žogo na sredini igrišča (omejimo
prostor, kjer se lahko giblje). Drugi otroci pa so za čelnima črtama igrišča. Na znak
»črni mož« poskušajo priti igralci prek omejenega prostora do nasprotne črte, ne da
bi jih »črni mož« ujel. Kogar pa se »črni mož« dotakne, postane njegov pomočnik
Različice: spremenimo način gibanja z žogo (kotaljenje žoge), način nošenja žoge
(žoga za hrbtom, nad glavo, pod pazduho …)
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3.2 Dejavnosti z žogo za otroke od tretjega do šestega leta starosti
Od tretjega leta dalje je otrok z žogo vedno spretnejši. Približno pri petih letih otrokov
razvoj doseže stopnjo, ko lahko posamezna »osnovna gibanja« (tek, skok ...) poveže
med seboj. Od petega do šestega leta počasi postajajo otrokove igre z žogo
zahtevnejše.
3.2.1 Poigravanje z različnimi žogami (po velikosti, teži, materialu)
Ime igre: Tri žoge
Cilji: razvijati hitrost, natančnost in spoznavati različne žoge
Pripomočki: tri različno velike in težke žoge, okvir skrinje
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: štafeta ali skupinska oblika
Potek igre: otroke razdelimo v štiri manjše skupine, ki se postavijo vzdolž označene
črte. Vsak ima tri različne žoge (košarkarsko, rokometno in penasto). Pred vsako
skupino pa je, v oddaljenosti približno desetih metrov, položen širok okvir švedske
skrinje, ki je z daljšo stranico obrnjen proti skupini, dva metra pred okvirjem pa je
zarisana črta. Otroci tečejo z eno žogo do zarisane črte in jo poizkušajo vreči v okvir.
Žogo meče toliko časa dokler ne zadane okvirja. Ker so žoge različno težke in velike,
mora vadeči za vsako žogo posebej oceniti met

Slika 35. Tri žoge.
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Ime igre: Podajanje žoge leže na trebuhu
Cilji: krepiti hrbtne mišice, spoznavati različne žoge
Pripomočki: žoge različnih oblik, teže in velikosti (rokometna, košarkarska, penasta)
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroci so v parih, ležijo eden na sproti drugega na trebuhu in si podajajo
žogo, tako da se dvignejo od tal z zgornjim delom trupa

Slika 36. Podajanje žoge leže na trebuhu.
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Ime igre: Podajanje žoge leže na hrbtu
Cilji: krepiti trebušne mišice, spoznavati različne žoge
Pripomočki: žoge različnih oblik, teže in velikosti (rokometna, košarkarska, penasta)
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci ležijo na hrbtu, z nogami eden proti drugemu, noge imajo pokrčene
v kolenih pod kotom 90 stopinj. Žogo si podajajo tako, da se dvignejo navzgor z
zgornjim delom trupa in podajo žogo, nato se uležejo zopet nazaj na tla

Slika 37. Podajanje žoge leže na hrbtu.
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Ime igre: Podajanje žoge v parih
Cilji: spoznavati različne žoge, razvijati natančnost podajanja in ujemanja žoge,
razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa
Pripomočki: tri različno velike in težke žoge
Metoda dela: razlaga
Oblika dela: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroka sta s hrbtom obrnjena drug proti drugemu. Žogo si podajata na
različne načine (nad glavo, med nogami, po zasuku …)

Slika 38. Podaja nad glavo.

Slika 39. Podaja po zasuku.
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3.2.2 Poigravanje z žogo z različnimi deli telesa, s palico, z loparjem
Ime igre: Dvigovanje žoge z nogami
Cilji: razvijati občutek za upravljanje žoge, krepiti trebušne mišice
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: sede na tleh otrok dvigne žogo z nogami, tako da se opre z rokami
nazaj. Žogo lahko drži z gležnji ali pa jo pusti, da se skotali po nogah navzdol
Različice: otrok poskuša z nogami vreči žogo v zrak in jo ujeti z rokami

Slika 40. Dvigovanje žoge z nogami.
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Ime igre: Mini tenis
Cilji: razvijati natančnost odbijanja, razvijati koordinacijo gibanja rok
Pripomočki: plastični loparji, penaste žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna ali individualna
Potek igre: otrok z loparjem odbija žogo in šteje število odbojev

Slika 41. Mini tenis.
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Ime igre: Vodenje žoge s palico
Cilji: razvijati občutek za vodenje žoge s palico, razvijati koordinacijo gibanja rok
Pripomočki: palica, žoge, stojala
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: štafeta ali frontalna
Potek igre: naloga otrok je, da s palico vijugasto vodijo žogo med stojali, do
zadnjega stojala in nazaj
Priporočila: otroci naj sprva vodijo žogo s hokejsko palico, saj jim ta omogoča lažji in
boljši nadzor nad žogo

Slika 42. Vodenje žoge s palico.
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Ime igre: Podaje z nogami
Cilji: razvijati natančnost kotaljenja žoge z nogo, razvijati koordinacijo gibanja nog
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: individualna, skupinska (delo v parih)
Potek igre: otrok podaja žogo v steno z nogo. Po odboju od stene jo poskuša
zaustaviti s stopalom
Različice:
- otroku na steno narišemo različno velike kroge, ki jih poskuša zadeti,
- otroke razdelimo v pare in ti si med seboj, čimbolj natančno, podajajo žogo z nogo

Slika 43. Podaje z nogami.
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Ime igre: Podaja z glavo
Cilji: razvijati natančnost podajanja žoge, odboja žoge z glavo
Pripomočki: mehke žoge ali baloni
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učne oblike: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroke razdelimo v pare. Eden od para dobi žogo, ki jo poda drugemu v
višino glave, ta pa jo odbije nazaj z glavo

Slika 44. Podaja z glavo.

73

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
3.2.3 Nošenje ene ali več žog na različne načine (brez ovir, preko njih, pod
njimi)
Ime igre: Nošenje žogice s plastenko
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, natančnost
Pripomočki: plastenke, teniške žogice
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna ali štafeta
Potek igre: otroci imajo v rokah narobe obrnjeno plastenko in na njej teniško žogico,
ki jo prenašajo iz ene strani igrišča na drugo. Hoja je sprva počasna, nato pa vedno
hitrejša. Otroci pazijo, da jim žogica ne pade na tla
Različica: spremenimo način gibanja: hoja in tek naprej ter vzvratno, hoja čepe, med
in pod ovirami
Priporočila: namesto plastenk lahko uporabimo tudi različne tulce

Slika 45. Nošenje žogice s plastenko.

Slika 46. Nošenje žogice s tulcem.
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Ime igre: Natakar
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, natančnost
Pripomočki: lopar ali kuhalnico, balon ali žoga
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci so natakarji, ki na pladnju (loparju ali kuhalnici) nosijo hrano (balon
ali žogo) naokoli. Hoja je sprva počasna, potem pa vedno hitrejša
Različice: otroci spremenijo način gibanja: hoja, tek, čepe, med ovirami, preko in pod
ovirami

Slika 47. Natakar.
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Ime igre: Ples z žogo v paru
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, ritem, navajati na sodelovanje
Pripomočki: penasta žoga ali balon
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci v paru držijo balon ali žogo s čelom in plešejo po glasbi. Če je
otrok več, lahko tekmujejo, kateremu paru balon ne bo padel na tla. Glasba naj bo
sprava počasna, potem pa vedno bolj poskočna.
Različice: otroci plešejo z balonom ali žogo, s trebuhom in hrbtom, čepe …

Slika 48. Žoga med trebuhoma.

Slika 49. Žoga med hrbtoma.
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Ime igre: Poskoki z žogo
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja nog in krepitev mišic nog
Pripomočki: žoga
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna ali štafeta
Potek igre: otroci si žogo postavijo med noge in z njo skačejo kot zajčki, na da bi jim
padla na tla
Priporočila: igra lahko poteka v obliki štafete. Več skupin med seboj tekmuje, katera
bo prej prenesla žogo do označenega mesta in nazaj

Slika 50. Poskoki z žogo.
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Ime igre: Odnesi žogo
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, hitrost, navajati na sodelovanje v
skupini
Pripomočki: obroči, žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: štafeta
Potek igre: otroke razdelimo v skupine po največ 3 in ti se postavijo v kolone. Vsaka
kolona ima tri žoge, ki ležijo ob prvem v koloni. Na razdalji 5, 10 in 15 m postavimo
obroče. Na »hop« prvi v koloni prime žogo in jo prenese čim hitreje v prvi obroč, teče
nazaj do kolone, se dotakne prvega v koloni, ki vzame drugo žogo in teče do
drugega obroča. Naslednji v koloni žogo postavi v tretji obroč. Naloga naslednjih pa
je, da žoge iz obročev prinesejo nazaj na štartno črto

Slika 51. Odnesi žogo.
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Ime igre: Raki
Cilji: krepiti zadnje stegenske mišice rok in ramenskega obroča, razvijati koordinacijo
gibanja celotnega telesa
Pripomočki: žoga
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna ali štafeta
Potek igre: otroci se postavijo na vse štiri okončine (položaj raka), tako da so z
obrazom obrnjeni navzgor in z zadnjico navzdol proti tlom. Žogo stisnejo med kolena
ter hodijo naprej in nazaj
Priporočila: izvedemo lahko štafeto. Otroke razdelimo v več manjših skupin. Otroci
čim hitreje eden za drugim izvedejo opisano nalogo

Slika 52. Raki.
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Ime igre: Nošenje žoge na različne načine preko ovir
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, moč rok
Pripomočki: obroči, kolebnice, metodične ovire, stožci
Metoda dela: demonstracija
Učna oblika: frontalna, lahko tudi štafeta ali poligon
Potek igre: otroci na različne načine (spredaj z iztegnjenimi rokami, za hrbtom, pod
pazduho …) prenašajo žoge pod in preko različnih ovir (obroči, kolebnice, stožci,
metodične ovire, klop …)

Slika 53. Prenašanje žoge v opori zadaj preko stožcev.

Slika 54. Preko klopce.
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Ime igre: V gozdu
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa, orientacijo v prostoru
Pripomočki: stožci, klop, tunel, obroči
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: poligon
Potek igre: v obliko poligona postavimo različne ovire, ki jih bodo morali otroci
premagati. Sam potek razložimo v obliki zgodbice: »V gozdu tečemo med drevesi
(tek vijugasto med stožci z žogo nad glavo), po mostičku gremo skozi potok (hoja po
klopi z žogo nad glavo), čisto potihoma se plazimo po travi, da ne prestrašimo živali
(plazenje pod tunelom s potiskanjem žoge naprej z glavo), ter skačemo po kamenju
(sonožni poskoki iz obroča v obroč, z žogo med nogami).«

Slika 55. V gozdu – plazenje.

Slika 56. V gozdu – poskoki.
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3.2.4 Kotaljenje ene ali več žog z roko, nogo, brez in z rekviziti (palica, kij itd.)
Ime igre: Skakalec in strelec
Cilji: razvijati spretnost kotaljenja, natančnost, koordinacijo gibanja nog
Pripomočki: manjša žoga
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroci so v parih, eden od njih je skakalec in eden strelec. Skakalec
skače v stojo razkoračno in nazaj v stojo spetno. Ko je skakalec v stoji razkoračno,
mu poskuša strelec žogo zakotaliti med nogami. Skakalec naj sprva skače v ritmu,
nato pa tako, da z nepredvidenimi skoki nagaja strelcu

Slika 57. Skakalec in strelec.
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Ime igre: Potiskanje žoge z rokami med stojali
Cilji: razvijati spretnost kotaljenja z rokami, razvijati koordinacijo gibanja rok
Pripomočki: stojala, žoga
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: štafeta ali frontalna
Potek igre: otroke postavimo za štartno črto v več enako številčnih kolon. Vzdolž
igrišča postavimo pred vsako skupino po tri stojala, ki stojijo drugo za drugim v
koloni, v razmiku po 3 metre. Prvi v vsaki koloni ima v rokah žogo. Na znak pričnejo
vsi prvi v vrsti potiskati žogo z roko med stojali, okrog zadnjega stojala in nazaj, do
svoje kolone. Za štartno črto predajo žogo naslednjemu v koloni. Žogo morajo na
štartni črti predat iz rok v roke. Če je organiziramo frontalno obliko dela, otroci eden
za drugim kotalijo žogo med stojali

Slika 58. Potiskane žoge z rokami med stojali.
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Ime igre: Kegljanje z nogo
Cilji: izboljšati natančnost, razvijati spretnost kotaljenja z nogo, utrjevati štetje
Pripomočki: kiji, žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: vadeče razporedimo ob začetno črto. Na nasprotni strani postavimo, v
obliki kvadrata štiri kije in v sredino kvadrata še petega. Vsak vadeči dobi tri žoge, s
katerimi bo poskušal z udarci izza začetne črte, podreti čim več kijev. Vadeči zapored
z nogo zakotali vse tri žoge v smeri kijev in jih poskuša čim več zadeti. Otroci štejejo,
koliko kijev so podrli

Slika 59. Kegljanje z nogami.
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Ime igre: Kuža lovi muco
Cilji: razvijati spretnost kotaljenja, natančnost
Pripomočki: ena večja in ena manjša žoga
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: prvo žogo, ki predstavlja bežečo muco, nalahko zakotalimo, otrok jo
poskuša z drugo, mehko žogo, ki predstavlja kužka, zadeti, tako da jo zakotali.

Slika 60. Kuža lovi muco.
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Ime igre: Letni časi
Cilji: razvijati spretnost kotaljenja žoge, natančnost, spoznavati letne čase
Pripomočki: žoga, palica ali kij
Metoda dela: pogovor, razlaga in po potrebi demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na večje kartone naslikamo (s pomočjo otrok) motive pomladi, poletja,
jeseni in zime, in jih obesimo na različne stene prostora. Ko izgovorimo na primer
»Sneženi mož«, otroci zakotalijo žogo k sliki, ki predstavlja zimo, ko izgovorimo na
primer »Morje«, zakotalijo žogo k sliki poletja …
Priporočila: med risanjem se z otroki pogovorimo o vsakem letnem času posebej
(kaj je zanj značilno …). Sprva naj otroci vodijo žogo s hokejsko palico, saj jim ta
omogoča lažji in boljši nadzor žoge
Različice:
- otroci vodijo žogo do slik,
- otroci s palico ali kijem kotalijo žogo do slik

Slika 61. Letni časi.
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3.2.5 Vodenje žoge z roko, nogo, okoli ovir

Ime igre: Vodenje žoge med stožci
Cilji: izpopolnjevati občutek za vodenje žoge, razvijati koordinacijo gibanja rok in nog
Pripomočki: žoge, stojala
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učne oblike: frontalna, individualna ali štafeta
Potek igre: na razdalji desetih metrov postavimo tri stojala v oddaljenosti treh
metrov. Naloga otrok je, da vijugasto vodijo žogo med stojali, do zadnjega stojala in
nazaj

Slika 62. Vodenje žoge med stožci.

87

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Ime igre: Vodenje žoge iz različnih položajev
Cilji: utrjevati vodenje žoge, razvijati koordinacijo gibanja celotnega telesa
Pripomočki: žoge
Metoda dela: demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci vodijo žogo najprej stoje, nato kleče in na koncu še sede

Slika 63. Vodenje žoge stoje.

Slika 64. Vodenje žoge kleče.

Slika 65. Vodenje žoge sede.
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Ime igre: Vodenje žoge z nogo
Cilji: izpopolnjevati občutek za vodenje žoge z nogo, navajati na sodelovanje v
skupini, razvijati koordinacijo gibanja nog
Pripomočki: stojala, žoge
Metoda dela: razlaga, po potrebi demonstracija
Učna oblika: štafeta ali frontalna
Potek igre: otroke razdelimo v ekipe, ki štejejo od 3 do 5 otrok. Vsaka ekipa ima
svojo žogo. Žoga je postavljena na štartno črto, pred katero so v kolonah, na razdalji
2 m, postavljena po štiri stojala. Na štartni znak začne prvi v koloni z nogami voditi
žogo. Voditi jo mora med stojali, okrog zadnjega stojala in nazaj do črte, kjer je
štartal. Ko potisne žogo prek štartne črte, jo prevzame naslednji v koloni in prične
voditi. Otroci se lahko žoge dotaknejo samo z nogami. Naloga je opravljena, ko
zadnji tekmovalec v skupini pripelje prek štartne črte.

Slika 66. Vodenje žoge z nogo.
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3.2.6 Metanje različnih žog v daljino, v steno
Ime igre: Tarča
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, pridobivati občutek za metanje žoge
Pripomočki: na listu papirja narisana tarča (podobna tarči za pikado), manjše
penaste ali teniške žogice
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na steno v višini oči pritrdimo tarčo. Otroci stojijo na startni črti, približno
dva metra oddaljeni od tarče, in poskušajo z manjšo žogico zadeti sredino tarče. Vse
zadetke se lahko sešteva. Povečujemo oddaljenost od tarče
Različice: otrok poskuša zadeti tarčo z zavezanimi očmi

Slika 67. Tarča.
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Ime igre: Po žogo
Cilji: pridobivati občutek za metanje žoge na različne načine, razvijati hitrost, razvijati
hitrost reagiranja
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska
Potek igre: otroci so razdeljeni v dve vrsti, druga za drugo. Vsi otroci v drugi vrsti
imajo v rokah vsak svojo žogo. Na znak jo vržejo čez sovrstnike v prvi vrsti. Ti čim
hitreje stečejo po žogo in se čim prej vrnejo na svoje mesto. Nato vrsti zamenjata
vlogi
Različice: otroci žogo mečejo na različne načine (izpred prsi, izza glave, z eno roko
…)

Slika 68. Po žogo.
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Ime igre: Metanje žog
Cilji: spoznavati različne žoge, razvijati moč rok, izpopolnjevati različne mete
Pripomočki: različne žoge (košarkarska, rokometna, penasta …)
Metoda dela: demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci na različne načine mečejo žoge v daljino. Meti: z obema rokama
izpred prsi, z obema rokama izza glave, preko glave nazaj, z boljšo roko, met z
nedominantno roko, po lasti izbiri …

Slika 69. Met izpred prsi.

Slika 79. Met izza glave.
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Ime igre: Kje je moja žoga
Cilji: pridobivati občutek za metanje žoge, izboljšati pozornost opazovanja
Pripomočki: manjše žogice različnih velikosti, barv, oblik in različnih materialov
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: več otrok stoji v vrsti. Eden pa stoji pred njimi in z zaprtimi očmi vrže
žogo med njih. Nato odpre oči in poskuša s pozornim opazovanjem ugotoviti, kdo ima
za hrbtom žogico
Priporočila: učitelj otrokom pomaga pri skrivanju žoge, jih opozarja na to, da imajo
vsi roke za hrbtom

Slika 71. Kje je moja žoga.
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3.2.7 Zadevanje različnih ciljev (mirujočih, v gibanju) z roko, nogo, brez in z
rekviziti
Ime igre: Košarkarji
Cilji: izboljšati preciznost, razvijati koordinacijo gibanja rok
Pripomočki: mehke košarkarske žoge, stojala s koši
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci morajo iz različnih oddaljenosti od koša zadeti koš. Z meti začnejo
najbližje in z vsakim zadetim košem se premaknejo za določeno razdaljo dlje od koša
Priporočila: otroci naj sprva mečejo žogo poljubno, kasneje pa jim način meta točno
določimo

Slika 72. Košarkarji.
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Ime igre: Met čez mrežo
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, spodbujati domišljijo, razvijati moč rok
Pripomočki: obroči, mehke žogice, nizka mreža ali elastika in dve stojali
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: nizka mreža ali elastika je napeljana na sredini po igrišču v višini pol
metra. Na eni strani so otroci (nekaj korakov stran od mreže), na drugi strani pa
položimo na tla obroče, ki so odmaknjeni od mreže. Otroci imajo na razpolago
teniške žogice s katerimi poskušajo zadeti obroč preko mreže. Vsak lahko hkrati vrže
smo eno žogico
Različice:
- razdaljo, do obročev sčasoma povečujemo,
- povišamo mrežo

Slika 73. Met čez mrežo.
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Ime igre: Zadevanje jogurtovih lončkov
Cilji: izboljšati preciznost
Pripomočki: teniške žogice ali manjše penaste žoge, več jogurtovih lončkov, klop
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska
Potek igre: otroke razdelimo v dve enako številčni skupini. Na sredini med
skupinama je klop, na katero postavimo čim več jogurtovih lončkov ali drugih
predmetov (plastenke, tulci …). Otroci stojijo na mejnih črtah, ki sta enako oddaljeni
od klopi. Naloga otrok je, da poskušajo zadeti čim več jogurtovih lončkov in jih s tem
poslati na sosednjo stran. Ko so vsi jogurtovi lončki na tleh, preštejemo, na katerem
polju jih je več. Zmaga skupina, ki jih je spravila več na nasprotno polje

Slika 74. Zadevanje jogurtovih lončkov.
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Ime igre: Nihajoča žogica
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, pozorno opazovanje
Pripomočki: manjša penasta žoga ali teniška žogica, zvonček ali kateri drug
predmet navezan na kolebnico
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci poskušajo iz razdalje enega metra zadeti sprva mirujočo, nato pa
še nihajočo žogico, navezano na kolebnici. Razdaljo s časom povečujemo

Slika 75. Nihajoča žogica.
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Ime igre: Žabe in muhe
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, vzdržljivost, navajati na upoštevanje previl
Pripomočki: elastične vrvice s penasto žogico
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: trije otroci so žabe. Vsaka žaba dobi v roke vrvico, na kateri je privezana
penasta žogica (žabji jezik). Z žogico lovijo ostale otroke (muhe), in sicer tako, da
poskušajo vreči žogo v muho, konec vrvice pa držijo v roki. Ko žaba ulovi muho
zamenjata vlogi

Slika 76. Žabe in muhe.
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Ime igre: Žogo meče, žogo meče
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, hitrost
Pripomočki: žoga
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroci stojijo v krogu, tesno drug ob drugem. Na sredini kroga je žoga.
Učitelj pokliče: »Žogo meče, žogo meče Teja!« Otroci se razbežijo, le Teja steče k
žogi, jo pobere kar se da najhitreje in reče: »Stop!«. Tisti trenutek se morajo vsi
ustaviti in biti pri miru. Tisti, ki ima žogo, si izbere najbližjega in ga poskuša zadeti.
Na voljo ima tri mete

Slika 77. Žogo meče, žogo meče.

Slika 78. Žogo meče, žogo meče – zadevanje.

99

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Ime igre: Zadevanje gibljive žoge
Cilji: razvijati natančnost zadevanja, utrjevati štetje
Pripomočki: velika žoga, manjše žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroke razdelimo v dve enako številčni skupini in jih razporedimo ob črtah
6 metrov širokega hodnika. Vsaka skupina ima enako število lahkih žog. V hodniku
kotalimo veliko žogo, ki jo poskušajo učenci ob črtah zadeti. Po metu stečejo po žogo
ter se zopet postavijo za mejno črto in ciljajo žogo. Vsak šteje število zadetkov

Slika 79. Zadevanje gibljive žoge.
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Ime igre: Vodenje žoge in met
Cilji: izpopolnjevati vodenje žoge, izpopolnjevati natančnost zadevanja
Pripomočki: stoli, žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci vodijo žogo z roko od stola do stola, ki so postavljeni ob robovih
igralne površine. Okoli njih so zarisani polkrogi polmera 2 metra. Otroci se pred
polkrogom zaustavijo in vržejo žogo na sedež stola z obema rokama izpred prsi.
Nato tečejo po žogo in vodijo k naslednjemu stolu. Štejejo število zadetih sedežev

Slika 80. Vodenje žoge in met.
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3.2.8 Odbijanje balona, žoge z eno ali obema rokama, z nogo, brez in z rekviziti
(loparjem, palico, kijem) v steno ali soigralcu
Ime igre: Mini odbojka
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja rok in utrjevati štetje
Pripomočki: vrvica, stojala, balon
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska (delo v parih)
Potek igre: otroke razdelimo v pare. Balon si podajata z odbojem preko vrvice tako,
da ne pade na tla. Štejeta, koliko podaj naredita. Med letom lahko izvajata različne
naloge: plosk, dotik tal, obrat

Slika 81. Mini odbojka.
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Ime igre: Odbij balon
Cilji: razvijati hitrost, natančnost
Pripomočki: baloni
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci na znak stečejo z balonom v roki od začetne do končne črte. Pri
končni črti dvakrat odbijejo balon z roko v steno in stečejo nazaj
Možnosti: spremenimo način gibanja do stene: vzvratno z balonom v roki, med in
pod ovirami, v opori zadaj z balonom med koleni

Slika 82. Odbij balon.
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Ime igre: Odbijamo balon
Cilji: razvijati natančnost odbijanja, koordinacijo gibanja rok
Pripomočki: balon ali mehka žoga, lopar ali kuhalnica
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci poskušajo z loparjem ali s kuhalnico narediti čim več odbojev,
najprej na mestu, nato med hojo
Različice: čez prostor napnemo elastiko in otroci med seboj igrajo tenis
Priporočila: vedeti moramo, da je odbijanje balona ali žoge s kuhalnico zahtevnejše
kot z loparjem, saj je odbojna površina manjša

Slika 83. Odbijamo balon.
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Ime igre: Barvni baloni
Cilji: razvijati natančnost odbijanja, spoznavati različne barve
Pripomočki: baloni različnih barv
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci si med seboj z rokami podajajo balone različnih barv, ne da bi med
tem padli na tla. Naloga otrok je, da vedno odbijejo balon druge barve
Priporočila: preden otrok odbije balon, naj pove, kakšne barve je

Slika 84. Barvni baloni.
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Ime igre: Nogomet
Cilji: izpopolnjevati brcanje, razvijati natančnost odbijanja, razvijati koordinacijo
gibanja nog
Pripomočki: balon
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: skupinska
Potek igre: otroci si v parih podajajo balon z nogami, tako da ga brcajo, pri čemer
pazijo, da jim ne pade na tla
Različice: otroci naj poskusijo še sami brcati balon v zrak, ne da bi jim padel na tla

Slika 85. Nogomet.

106

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Ime igre: Odbijanje balona z glavo
Cilji: razvijati orientacijo v prostoru in koordinacijo gibanja celotnega telesa
Pripomočki: balon
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci poskušajo odbijati balon z glavo, ne da bi jim padel na tla
Različice: otroci si podajajo balon z glavo v parih

Slika 86. Odbijanje balona z glavo.
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3.2.9 Podajanje in lovljenje riževe vrečke, rute, žoge, frisbija z eno ali obema
rokama, na mestu, v gibanju
Ime igre: Spretno lovljenje
Cilj: utrjevati različne načine lovljenja in metanja
Pripomočki: riževe vrečke
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroci na različne načine mečejo in lovijo riževe vrečke
Različice:
- otroci mečejo in lovijo riževo vrečko stoje, kleče, sede ali leže,
- vržejo vrečko v zrak in jo poskušajo ujeti na temenu ali hrbtu,
- vržejo vrečko visoko v zrak, med letom pa izvajajo določene naloge (plosknejo, se
dotaknejo kolen, nosu, tal, naredijo počep, obrat …)
- vrečko sede vržejo v zrak in jo ujamejo s koleni pokrčenih nog,
- iz sedečega položaja vrečko vržejo v zrak, hitro vstanejo in jo skušajo ujeti,
- vrečko brcnejo v zrak in jo ulovijo z rokami,
- riževo vrečko položijo na rob deske. Ta je podložena, tako da je en del nekoliko
dvignjen od tal. Otrok z nogo močno stopi na drugo stran deske, tako da vrečko vrže
visoko v zrak in jo pri tem poskuša uspešno ujeti

Slika 87. Metanje riževe vrečke kleče.
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Ime igre: Spretni nabiralci jabolk
Cilji: razvijati hitrost, koordinacijo gibanja celega telesa in natančnost
Pripomočki: riževe vrečke, obroči
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: na tla narišemo dve črti (oddaljeni deset metrov), ki predstavljata začetno
in končno linijo. Vsi otroci se postavijo na začetno linijo in vsak ima svojo riževo
vrečko (jabolko). Končna linija predstavlja mejo, do koder otroci tečejo z riževo
vrečko na glavi. Če jim pade vrečka na tla jo poberejo in nadaljujejo nalogo. En meter
od končne meje ima vsak otrok postavljen obroč (košaro), v katerega mečejo riževe
vrečke (jabolka). Otrok toliko časa meče vrečko, dokler ne zadane obroča, ko ga
zadane, se vrne po novo jabolko
Različice:
- tek vzvratno z riževo vrečko na glavi,
- hoja po gredi,
- tek med ovirami

Slika 88. Spretni nabiralci jabolk – nošenje.

Slika 89. Spretni nabiralci jabolk – zadevanje.
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Ime igre: Jajček
Cilji: izpopolniti met in lovljenje
Pripomočki: riževe vrečke
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: frontalna
Potek igre: otroke razdelimo v pare, ki se postavijo na črte na razdalji desetih metrov
in se gledajo iz oči v oči. Vsak par ima svojo riževo vrečko (jajce), ki si jo podajata.
Če je bila podaja neuspešna in je vrečka padla na tla, stopita korak naprej
Različice:
- hitre podaje (»vroče jajce«),
- točno določimo način meta,
- pari si podajajo dve vrečki hkrati,
- vrečko is podajajo iz različnih položajev (stoje, kleče, sede, leže)

Slika 90. Jajček.
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Ime igre: Mačka in miška
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja rok, umiritev
Pripomočki: ena večja in ena manjša riževa vrečka
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroci stojijo v krogu, en zraven drugega. Iz roke v roko si podajajo večjo
riževo vrečko (mačka), nato že manjšo riževo vrečko (miška). V krogu si tako v isti
smeri podajajo obe vrečki. Če se vrečki znajdeta hkrati pri istem otroku, je mačka
ujela miško. Če kateremu od otrok pade riževa vrečka na tla, mora do naslednjega
kroga stati na eni nogi
Različice: otroci na znak zamenjajo smer predaje vrečke

Slika 91. Mačka in miška.

111

Ličen, V. (2010). Dejavnosti z žogo za predšolske otroke
Ime igre: Predajanje riževe vrečke v skupini
Cilji: razvijati natančnost podajanja in lovljenja riževe vrečke, razvijati orientacijo v
prostoru, navajati na sodelovanje v skupini
Pripomočki: riževe vrečke
Metoda dela: razlaga
Učene oblike: igralna skupina
Potek igre: otroke razdelimo v manjše skupine, ki se postavijo v kolone. Prvi v koloni
dobi riževo vrečko, ki jo poda otroku za njim in ta naprej. Riževo vrečko si podajajo
na različne načine: nad glavo, med nogami, z zasukom …

Slika 92. Podajanje riževe vrečke nad glavo.

Slika 93. Podajanje riževe vrečke med nogami.
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3.2.10 Različne igre z žogo, pri katerih so vključeni različni načini gibanja z
žogo
Ime igre: Poišči hišo
Cilji: razvijati natančnost metanja in lovljenja žoge, razvijati hitrost odzivanja
Pripomočki: žoge, obroči
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: imamo skupino otrok, vsak stoji v svojem obroču - hiša. Na sredini med
njimi pa je otrok, ki nima hiše, ima pa žogo. Ta meče žogo, komur hoče, vsak pa mu
jo mora vrniti. Če otrok v hiški ne ujame žoge in mora po njo iz hiše, si skuša hiško
prilastiti srednji. Na ta način menjajo otroci vloge. Zmaga tisti, ki ni bil v sredini

Slika 94. Poišči hišo.
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Ime igre: Pozdravi prijatelja
Cilji: izpopolnjevati vodenje žoge
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga in demonstracija
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: vsak otrok ima svojo žogo, ki jo vodi na omejeni igralni površini. Otroci
vodijo žogo tako, da se na poti srečujejo. Ko se dva otroka srečata, se drug pred
drugim ustavita, primeta vsak svojo žogo z obema rokama, se z žogo dotakneta in
rečeta »Živijo«, ter vodita žogo naprej

Slika 95. Pozdravi prijatelja.
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Ime igre: Pepček
Cilji: izpopolnjevati preciznost metanja žoge in lovljenje
Pripomočki: žoga
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: dva otroka si stojita nasproti, za mejnima črtama igralne površine.
Znotraj igrišča pa ostali otroci. Otroka si podajata žogo prek igrišča, notranji »pepčki«
pa se poskušajo žoge dotakniti ali jo ujeti. Tisti, ki se žoge dotakne ali jo ujame,
zamenja vlogo s podajalcem

Slika 96. Pepček.
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Ime igre: Lovec in zajčki
Cilji: razvijati natančnost, utrjevati različne mete žoge, navajati na upoštevanje pravil
Pripomočki: mehke žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: določimo enega ali več lovcev. Vsak ima svojo žogo, s katero poskuša,
med gibanjem po prostoru zadeti čim več zajčkov (bežečih otrok). Lovci tekmujejo
med seboj, kdo bo zadel več zajčkov. Vsak zajček, ki ga lovec zadene z žogo, naredi
pet sonožnih poskokov in nadaljuje s tekom

Slika 97. Lovec in zajčki.
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Ime igre: Jastreb in koklje
Cilji: izpopolnjevati občutek za vodenje žoge
Pripomočki: žoge
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: otroci vodijo žogo poljubno na omejenem prostoru. Na klic »Jastreb«
steče učitelj med otroke in z rokami ponazarja udarjanje s krili. Otrok, kateremu se
jastreb približa in se ga dotakne, ulovi žogo, počepne in žogo skrije pod kolena. Ko je
»nevarnost« mimo, vstane, in jo vodi naprej
Ime igre: Zadeni drevo
Cilji: razvijati natančnost zadevanja z nogo, utrjevati vodenje žoge z nogo
Pripomočki: žoge, stojala (drevesa)
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: poiščemo prostor, kjer stojijo drevesa (stojala) čim bolj skupaj v krogu.
Vsak otrok stopi k enemu drevesu in ga poskuša braniti. Na sredini dreves imamo
strelca (otroka) z žogo. Strelec vodi žogo z nogo po prostoru in poskuša zadeti drevo.
Otroci pri drevesih pazijo, da se to ne zgodi. Če strelec zadane drevo, potem stopi k
drevesu, otrok, ki je branil drevo, pa na njegovo mesto
Priporočila: otroke opozarjamo, da ciljajo samo spodnji del telesa
Ime igre: Kokice
Cilji: krepiti moč rok
Pripomočki: žoge, rjuha
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: na rjuho položimo več žog (kokice), otroci jo primejo na več koncih in z
njo valovijo, tako da kokice skačejo. Paziti morajo, da ne padejo ven
Ime igre: Semafor
Cilji: pridobivati občutek za vodenje žoge, navajati na upoštevanje pravil
Pripomočki: centrična žoga s pravilnim odbojem, tri predmete zelene, rdeče in
rumene barve
Metoda dela: pogovor in razlaga
Učna oblika: igralna skupina
Potek igre: Ko učitelj dvigne zelen predmet – takrat otroci vodijo žogo po prostoru,
ko dvigne rdeč predmet, se otrok ustavi in prime žogo v roko, ko pokaže rumen
predmet, vodi žogo na mestu
Različice: po prostoru so ovire, mimo katerih morajo otroci voditi žogo
Priporočila: zelo pomembno je, da imajo otroci žogo, ki se ustrezno odbija. Otroke je
potrebno ves čas opozarjati, naj pogled usmerijo tudi naprej ter naokoli in ne le v
žogo
Ime igre: Pospravi dvorišče
Cilji: razvijati koordinacijo gibanja celega telesa in izpolnjevati met različnih žog
Pripomočki: žoge različnih velikosti in oblik (mehke), riževe vrečke, klop
Metoda dela: razlaga
Učna oblika: igralna skupina
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Potek igre: otroke razdelimo v dve skupini. Igrišče razdelimo na polovico s klopjo.
Vsaka skupina ima na svojem dvorišču (polovica igrišča) enako število smeti (žoge,
riževe vrečke), ki jih pospravi tako, da jih zmeče na sosednje dvorišče. Katera
skupina bo prej pospravila svoje dvorišče?
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4. Sklep
V diplomskem delu smo predstavili primere gibalnih dejavnosti z žogo za predšolske
otroke. Dejavnosti smo predstavili posebej za prvo starostno obdobje (od prvega do
tretjega leta starosti) in drugo starostno obdobje (od tretjega do šestega leta starosti).
Opisana so tudi temeljna gibanja z žogo, le-ta pa so: nošenje žoge, usmerjanje ali
vodenje žoge s kotaljenjem, vodenje žoge z roko, predajanje žoge, podajanje žoge z
roko, podajanje žoge z udarjanjem, odbijanje žoge, lovljenje žoge, zaustavljanje
žoge, meti žoge in udarci po žogi.
Predstavili smo tudi didaktična načela, ki jih upoštevamo pri posredovanju vsebin.
Načelom so podrejene vsebine, oblike in metode dela, ki smo jih v diplomskem delu
tudi opisali.
Različne dejavnosti z žogo so zelo pomembne v okviru gibanja v predšolskem
obdobju. Le-te namreč vplivajo na razvoj koordinacije gibanja, natančnost zadevanja
in podajanja ter ravnotežja. Situacijska gibanja z žogo pa dodatno vplivajo na
razvijanje pozornosti, orientacije v prostoru, hitrost odzivanja in situacijskega
mišljenja. Skupinske dejavnosti z žogo razvijajo tudi sodelovanje med otroki,
razvijanje strpnosti in spoštovanje pravil.
Da pa bo vse to doseženo, je zelo pomemben izbor žog za posamezno dejavnost.
Žoge morajo biti namreč primerne starosti in sposobnostim otrok ter uporabljene
glede na način gibanja. Le tako otroci osvajajo omenjene spretnosti in razvijajo
gibalne sposobnosti glede na njihov genetski potencial. Žal pa se vse prepogosto
srečujemo z neustrezno pedagoško prakso, ko v učnem procesu uporabljamo
neprimerne in prezahtevne žoge, s tem pa v proces gibalne/športne dejavnosti otrok
vnašamo mehke elemente nasilja in neučinkovitosti motoričnrga učenja. S takšnim
ravnanjem privedemo tudi do tega, da se otrok boji žoge, kar pa vsekakor omejuje
njegov napredek.
Naš namen je bil, da bi s predstavljenimi primeri spodbudili čim več športnih
pedagogov in vzgojiteljic za vključevanje dejavnosti z žogo v vrtce ter da bi jim bili ti
primeri v pomoč pri delu. Pri iskanju primerov smo v prvi vrsti upoštevali osnovne
zakonitosti otrokovega razvoja, zato smo veliko primerov podali v obliki elementarnih
iger, ki v največji meri zagotavljajo enotnost med otrokovim gibalnim, spoznavnim,
čustvenim in socialnim razvojem.
Vse napisane dejavnosti in igre z žogo, ki so v diplomskem delu predstavljene, pa so
bile v praksi tudi izvedene. Dejavnosti za otroke od prvega do tretjega leta starosti
smo izvedli z otroki iz skupine Račke Vrtca Semič. Otroci so bili stari od dveh do
dveh let in pol. Te dejavnosti smo izvajali tudi z otroki, ki so obiskovali popoldansko
vadbo in so bili stari od dveh let in pol do treh let.
Glede na to da je starostni razpon (posamezno starostno obdobje) velik in da so
razlike med otroki velike, so bile tudi naloge za otroke različno zahtevne. Mlajši otroci
so imeli z nekaterimi igrami in nalogami kar nekaj težav, medtem ko so jih starejši
izvedli brez težav. Zaradi tega moramo biti pri izvedbi dejavnosti, ki so namenjene za
otroke od prvega do tretjega let starosti, zelo previdni in oceniti otrokove sposobnosti
oziroma dejavnosti prilagoditi njihovim sposobnostim. Kajti če bodo dejavnosti za
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otroke prezahtevne, jih bodo le-te odvrnile od vadbe. Moramo omeniti, da je bila pri
najmlajših največja težava samo razumevanje pravil in koncentracija.
Dejavnosti za otroke od tretjega do šestega leta starosti pa smo izvedli z otroki iz
skupine Lisičke Vrtca Semič. Otroci so bili stari od pet do šest let. Te dejavnosti smo
izvajali tudi z otroki, ki obiskujejo popoldansko vadbo in so bili stari od treh let in pol
pa do šest let. Tudi tukaj je starostni razpon kar velik, nekatere dejavnosti so tri in pol
letnim otrokom povzročale kar velike težave. Tudi pri njih je potrebno oceniti otrokove
sposobnosti in jih le-temu prilagoditi.
Diplomsko delo, je namenjeno športnim pedagogom, vzgojiteljem in vsem, ki vodijo
kakršno koli vadbo za predšolske otroke. V diplomskem delu bodo na enem mestu
našli veliko dejavnosti z žogo za otroke stare od enega do šestih let starosti.
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