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S spoznanjem, da ure športne vzgoje v vrtcih in šolah ne
temeljijo na tekmovalnosti, temveč na osvajanju splošnih
motoričnih znanj in spretnosti z žogo, bi vam radi ponudili
svojevrstno pomoč. Vsi vemo in se zavedamo, da so prav leta,
ki jih otroci preživijo v vrtcih in prvih letih osnovnih šol, zlata
leta otrokovega motoričnega razvoja, ki posledično vpliva tudi
na njegov osebnostni razvoj.

PROGRAM
GIBALNEGA

OPISMENJEVANJA



KA J :
Program gibalnega opismenjevanja od petega leta dalje.

KRA J  IZVA JANJA :
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, enote vrtcev:
ŽAREK, SONČEK, MAVRICA in ZVEZDICA. O terminu izvajanja
pedagoškega procesa vadbe v šolskem letu 2020/2021 boste
naknadno obveščeni.

KDO:
Prijavijo se lahko otroci (deklice in dečki) rojeni l. 2015. Prav tako
se lahko prijavi kdorkoli, ne glede na to, da je morda že registriran
v kakšnem drugem športnem (nogometnem) društvu.

CILJ I  ŠPORTNO   NOGOMETNEGA KROŽKA
Seznanjanje z naravnimi oblikami gibanja (plazenja, lazenja,
padci, skoki), vadba gibljivosti, športne igre, igre z žogo, zabava.

PROGRAM:
Strokovni program je namenjen vsem otrokom zadnje starostne
skupine v vrtcih, pred vstopom v šolo.

NAMEN  PROGRAMA :
Spodbujanje gibalnega razvoja, razvoj motoričnih sposobnosti,
seznanjanje z različnimi športnimi (nogometnimi) aktivnostmi.

KJE:
Program se izvaja tako v športni dvorani, kot tudi na prostem,
odvisno od vadbene razpoložljivosti posamezne enote vrtca.  



MENTORJI :
Vadbo vodijo izkušeni vaditelji in trenerji. 

ČAS  IZVA JANJA :
začetek oktobra  2020 – konec maja 2020 (8 mesecev). Vsak teden
po ena učna enota v posamezni enoti vrtca – izmenično tako zajeti
vse vrtce oz. po dogovoru. Trajanje vadbene enote je do 60 minut.

KONTAKT:
Luka Cijan, koordinator celotnega mladinskega sektorja ND Bilje.

Elekt. naslov: luka.cijan@ndbilje.si;  Mobi: 041 468 452.



VRTCI
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega
razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno zelo
tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji
na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja
okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter
gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah.

PREDŠOLSKA ŠPORTNA VZGOJA

omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok;
zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju;
pridobivanje zaupanja v lastno telo in gibalne sposobnosti;
omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti;
osvajanje osnovnih gibalnih konceptov;
razvijanje gibalnih sposobnosti;
postopno spoznavanje in osvajanje prvin različnih športnih
zvrsti;
spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in
upoštevanja različnosti.

Z gibanjem otrok v predšolskem obdobju zaznava in odkriva
svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob
razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje
vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti,
veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem otrok raziskuje,
spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je
telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do
drugih. Z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter
dojema prosti čas. 
 

Pri samem izvajanju pedagoškega procesa vadbe v vrtcih bomo
pozorni na:



CILJ I  PREDŠOLSKE  ŠPORTNE
VZGOJE:

razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja

celega telesa, rok in nog, razvijanje ravnotežja);

povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora;

razvijanje prstne oziroma t.i. fine motorike;

razvijanje natančnosti, hitrosti in gibljivosti.

sproščeno osvajanje naravnih oblik gibanja;

osvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavest prostora (kje se telo

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

odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi;

spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;

osvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo;

iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.

uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila;

spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči

in »športnega obnašanja«;

spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo

poimenovanje in uporaba;

spoznavanje osnovnih načel osebne higiene;

spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalno dejavnost;

spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju

gibalnih dejavnosti ter zavest o skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

Z vidika razvoja gibalnih sposobnosti:

Z vidika osvajanja različnih znanj:

Čustveno – socialni cilji:



ZAKA J  ŠPORT  V  VRTCU  TER
CILJ I  DELA

Gibanje spada med eno izmed osnovnih potreb razvijajočih se otrok. Preko gibalnih

aktivnosti otroci napredujejo na vseh področjih svojega razvoja, saj aktivnost pomeni

nabiranje izkušenj in vzpodbudo vseh človeških značilnosti tako na fizičnem kot tudi na

psihično osebnem področju. Otroci so še na stopnji filogenetskega (naravnega) razvoja

vseh sposobnosti in mehanizmov športa odraslih ne moremo prenašati na delo z njimi.

Športni program v vrtcih popestri vsebino dogajanja in jim zadovoljuje

najpomembnejši potrebi v tem obdobju, ki jo predstavljata potreba po gibanju in igri.

Poleg tega se lahko športne aktivnosti izvaja tudi na prostem v odprtem prostoru, kar

ima posebno vrednost. 

Otroci v tem obdobju napredujejo izkustveno. Miselna koncentracija in abstraktno

mišljenje še ni razvito do te mere, da bi bili otroci sposobni učenja v obliki, kot ga

poznamo za šolarje in mlade športnike. Otroci v tem obdobju napredujejo bolj

podzavestno v razvoju svojih sposobnosti, kot pa z učenjem. Aktiven otrok raziskuje in

izboljšuje svoje motorične in kognitivne sposobnosti avtomatično zaradi nabiranja

izkušenj nevede. Temu rečemo izkustveno učenje. Zaradi tega je zelo pomembno, da

otroku organiziramo vadbo katere se bo rad udeležil nevede, da je aktivnost namenjena

napredku njegovih sposobnosti.

Pomembno se je zavedati, da je igra otrokova najljubša dejavnost, katere glavni cilj je

zabava. »Resno delo« postane za njih nezanimivo in izgubijo interes udeležbe. Ob

primerno izbranih igrah bomo otrokom ponudili možnost izkustvenega napredka,

čeprav ga v tem obdobju še ne ozavestijo v celoti. Ob napredku svojih sposobnosti na

razvojnih področjih pa ustvarjamo odlično podlago za delo v času, ko bo ontogenetski

razvoj (na osnovi dela) prevzemal večjo veljavo od filogenetskega (naravnega).



ZAKA J  ŠPORT  V  VRTCU  TER
CILJ I  DELA
Poglavitna stvar pri igri je veselje. Druga pomembna stvar je gibanje, saj v zgodnji dobi

ravno to omogoča razvoj ne le telesa ampak tudi uma. Otrok mora stalno paziti in biti

pripravljen, da steče, ujame žogo, skoči, se umakne žogi ali drugemu otroku, ipd. To

mu bistri um in ga usposablja, da se navadi znajti v raznih situacijah.

V rokah dobrega učitelja postane igra odlično vzgojno sredstvo. V njej lahko spozna in

usmerja otrokovo osebnost bolj kot pri katerikoli drugi dejavnosti. V sproščeni igri se

otrok pokaže tak, kakršen je: domiseln, strpen, prijateljski, zadržan, agresiven,... Ni

boljše priložnosti za vzgojo kot je igra. Športna verbalna in neverbalna komunikacija pa

spodbujata tudi socializacijo otrok.

Zaradi vsega naštetega šport v obliki veselja, gibanja in igre v vrtcu omogoča večji

vpliv na otrokovo zorenje in počutje.

Zakaj znotraj gibalnega opismenjevanja spomladi 2021 vključevati elementarno obliko

nogometne igre? Ker smo nogometni delavci in želimo s svojim znanjem in izkušnjami

izboljševati življenje malčkov, jim omogočiti pogoje za boljši razvoj ter jim v kasnejši

dobi ponuditi izbiro našega športa za vsebino mladosti brez prisile ali vsiljivosti!



ZAKLJUČNA PRIREDITEV
Vsako šolsko leto bomo sklenili s tradicionalno zaključno prireditvijo Otroške

nogometne šole Bilje. Na prireditvi se staršem, učiteljem, vrstnikom in drugim

ljubiteljem športa ter širši javnosti predstavi prikaz osvojenega znanja in letno poročilo

delovanja.Na ta način bomo javnosti skupaj predstavili vsebino in širino našega

delovanja na področju športa. Prisotni bi morali biti vsi vrtci, šole na katerih bomo

izvajali krožke, vse ekipe v NŠ in tudi člansko moštvo. Na prireditev bomo povabili

tudi nekatere uspešne športnike iz našega okolja.

V upanju, da bi zgoraj omenjeni predlogi dobili podporo, zopet zaključujemo z našim

mnenjem, predvsem v razmislek vsem, ki to berete. Tako smo mnenja, da se tudi v

manjših okoljih (kar Bilje kot kraj so) lahko s primernim sodelovanjem ter

organiziranostjo, strokovnim planom in obveznim strokovnim izpolnjevanjem plana

(začrtane poti) ogromno naredi in ustvari. In kar je najpomembnejše, bi otroka razvijali

kot celoto na kulturno – vzgojno – izobraževalni način in tako preprečili večkrat

precenjena pričakovanja (največkrat s strani staršev) otrokovih zmožnostih postati

profesionalni športnik (nogometaš), saj bodo otroci skozi športno udejstvovanje dobili

pomembne vrednote, ki jim bodo  zagotovo koristile na vseh področjih v življenju

nasploh.

ZAKLJUČEK

Bilje, 26.08.2020 ND Bilje
Predsednik

Sebastjan Komel


