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I 

Zahvala 

Hoja …  

Na svoji poti sem naredila že mnogo korakov. Ti so bili včasih slonji, spet drugič mišji, 

naredila sem in naredim korak naprej, pa stopim dva nazaj. Poti, ki jih izbiram, so vedno 

polne vzponov in strmih spustov, veliko je ovir in nemalo ovinkov, a obenem tudi varnih 

postankov in  srečnih pristankov. Vedno pa so moji sopotniki tisti, ki te poti osmišljajo in 

jim dajejo poseben pomen. 

Prav na vsakem koraku, že od malih nog, me spremljajo, bodrijo, mi vlivajo pogum in 

nudijo varen objem vsi ti, meni tako ljubi in pomembni ljudje. Stvarnik, družina, prijatelji, 

pa tudi Ti in Vi.  

Vsakemu, Tebi in Vam, namenjam kratko, a iskreno besedo: HVALA! 

Posebna zahvala gre viš. pred. mag. Alenki Cemič in predvsem doc. dr. Jeri Gregorc za vso 

pomoč, potrpežljivost in vložen trud. Kot pravi zajec v neki basni: »Ni pomembna tema 

diplomskega dela, važno je, kdo je mentor!« Hvala!  

Zahvala gre tudi prof. Urši Posavec za pomoč pri prevodu angleškega povzetka in Maji 

Gregorič za lektoriranje diplomskega dela. 



II 

POVZETEK 

Z diplomskim delom želimo predstaviti pomen hoje v gore za predšolske otroke, ugotoviti, 

katere gibalne dejavnosti lahko izvajamo na Zelenici in podati predloge gibalnih dejavnosti 

za predšolske otroke, ki bi popestrile bivanje ali samo obisk na Zelenici. Uporabili smo 

monografsko metodo raziskovanja. Z natančnim pregledom planinskih poti, ki vodijo na 

Zelenico, preučitvijo širše okolice Doma na Zelenici in koče, smo z deskriptivno metodo 

pedagoškega raziskovanja izoblikovali predloge za gibalne dejavnosti v sami koči ter njeni 

okolici in podali ideje za dostop. Izhajali smo iz celostnega razvoja predšolskega otroka ter 

iz vseh razvojnih zakonitosti, ki vplivajo na metode poučevanja, hojo v vzpeti svet pa 

prenesli v predšolsko obdobje kot igro, ki otroku omogoča izbiro, spodbuja njegovo 

motiviranost, pri tem sledi temeljnim zakonitostim razvoja in omogoča njihovo optimalno 

doziranje. Hoja v vzpetem svetu naj bi bila enakomerna, brez ustavljanja, počasna in 

monotona, da lahko zdržimo čim dlje. V predšolskem obdobju pa taka hoja ni mogoča, na 

kar odrasli, kadar vodijo otroke s seboj, pogosto pozabijo, tako da velikokrat pride do 

raznih težav. Zato je namen tega dela, da s predstavitvijo in izhajanjem iz posameznih 

stopenj otrokovega razvoja pokažemo, da se takšnim problemom z ustrezno predpripravo 

lahko uspešno izognemo, z vpeljavo igre pa jih v konkretni situaciji lahko tudi odpravimo. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Hoja v gore, predšolski otroci, gibalne igre, Zelenica 

 



III 

ABSTRACT 

The focus of this thesis is on the significane of hiking for pre-school children. It is trying to 

establish which movement activities can be preformed on Zelenica, thus a list of 

suggestions for movement activities for pre-school children are presented. Such activities 

would diversify the stay or just a visit to Zelenica. With this purpose a monographic 

research method has been used, a detailed examinations of hiking trails to Zelenica has 

been conducted and the wider surroundings of the lodge and the accomodation on Zelenica 

have been studied. With the help of the descriptive method of educational research we 

have made a list of suggestions for movement activities in the lodge and its surroundings 

as well as a list of access ideas. Our basis has been the integrated development of pre-

schoolers, considering all the developmental patterns which influence the teaching 

methods. We have tried to present mountain hiking to children as a game with choices, 

thus motivating the child as well as following the developmental patterns and enabling the 

right and optimal amount of everything. Mountain hiking should be at an easy and steady 

pace without stopping, being monotonous so that it can be endured longer. In pre-school 

period such pace is impossible, which is what adults accompaying childeren often forget, 

thus forcing children to go against themselves. Therefore, the goal of this thesis is to show 

that considering the very nature of a child such problems can be avoided with suitable 

preparation. Such problems can even be resolved by introducing hiking as a game. 

 

 

KEY WORDS: Hiking, pre-school children, movement games, Zelenica 
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1 UVOD 

Hoja nas spremlja iz dneva v dan. Nekateri hodijo le po stanovanju ali hiši, drugi po mestu 

ali podeželju, odvisno od kraja in načina življenja. Veliko pa je tudi ljudi, ki zelo radi 

hodijo v gore. »Ker je gorništvo neločljivi del slovenske kulturne dediščine in slovenske 

narodne identitete, mora imeti ustrezno mesto v slovenskem vzgojno-izobraževalnem 

sistemu, če je ta seveda razumen,« meni Kristan (1993, str. 43). Planinske vsebine lahko 

zasledimo v Kurikulu za vrtce in Priročniku za vrtce. Snovalci vzgojno-izobraževalnega 

sistema so torej to področje umestili v predšolsko vzgojo. Sama vsebina zgoraj omenjenih 

priročnikov ne določa načina posredovanja, saj je Kurikulum za vrtce procesno-razvojno 

naravnan in s tem odprt, nudi le okvir, cilje, načela, vzgojitelj pa izbira vsebine in načine 

izvedbe za realizacijo ciljev.  

Strokovnjaki (U. Stritar, 1998; Kristan, 1998 idr.) trdijo, da bi bilo smotrno iskati planinske 

točke v krogih oddaljenosti od vrtca oz. doma. Torej v prvih letih bliže doma, kasneje pa 

že bolj oddaljene. Skupaj z oddaljenostjo bi morali nadgrajevati tudi zahtevnost poti. Živim 

ob južnem vznožju Karavank, zato smo sklenili predstaviti: 

- Karavanke kot primerno gorstvo za predšolske otroke,  

- Zelenico kot končno ali izhodiščno točko in 

- Dom na Zelenici kot možno večdnevno bivališče med obiskom gora v poletnem in 

zimskem času. 

Z obiskom na Zelenici smo ugotavljali, ali bi bila Zelenica lahko primerna izletniška točka 

za bližnje vrtce, kako bi jo lahko približali skupinam različno starih otrok in katere 

dejavnosti bi lahko izvedli oz. izvajali na poti do vrha ali v okolici Doma na Zelenici. Hoja 

v gore v predšolskem obdobju ne zajema zgolj hoje do vrha in nazaj, ampak gre tudi za 

doživetje, to pa je močan motiv otrok za hojo v gore, pravi M. Kunaver (2000). Za 

oddaljene vrtce smo želeli preveriti tudi možnosti za bivanje v Domu na Zelenici. 

Izziv, ki si ga zastavljamo na začetku diplomskega dela, je, podati nekaj primernih 

predlogov za gibalne dejavnosti predšolskih otrok na Zelenici.  
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Hoja 

O gibanju in hoji so govorili mnogi misleci. Tako je že Hipokrat telesnost povezoval z 

osebnostnimi lastnostmi. Aristotel pa npr. pravi, da »spremembe v duševnem stanju 

povzročajo spremembe v telesu in telesne spremembe sprožijo premike v duševnosti«. Še 

danes pogosto slišimo znani izrek »Zdrav duh v zdravem telesu!« (Kristan, 1997, str. 9). 

Najbolj osnoven način premikanja je hoja. S primerno pogosto hojo ohranjamo telo, saj pri 

njej sodeluje 200 večjih in manjših mišic, od približno 600 mišic, ki jih sicer telo 

uporablja. T. Mihelič in Škarja (1974, str. 7) pišeta, da običajno stopamo na cel podplat, pri 

čemer se najprej opremo na peto, odriv s prsti pa nas ponese v naslednji korak. 

Hoja ima široke razsežnosti, dostopna je vsem, ki jim je dano prosto gibanje nog, njena 

uporaba je brezplačna in je tudi najcenejša športna dejavnost. Primerna je za ljudi vseh 

starosti. Hodimo lahko kjer koli, v katerem koli letnem času, v kakršnem koli vremenu, 

kadar koli, naj bo to zjutraj, popoldan ali zvečer (Kristan, 1993, str. 36). 

»Človek ne hodi samo z nogami, ampak z vsem telesom.«. (J. Popovič)  

Vsak dan hodimo z namenom, da pridemo do želenega, da se premaknemo npr. iz sobe v 

kuhinjo, v vrtec, službo, po nakupih … Če sta intenzivnost in količina hoje primerna, lahko 

vplivamo na mišice in sklepe, na srčno-žilni in dihalni sistem. Hoja je vsem dostopna 

preventiva proti pomanjkanju gibanja (hipokineziji), sklerozi, osteoporozi, depresiji, 

živčnosti in stresu (Burnik, 2000, str. 71). 

Za otroka je gibanje ena od osnovnih potreb, tako kot tudi igra. Prav preko gibanja, 

najpogosteje in najbolj spontano v igri, otrok začne zaznavati okolico, prostor, čas in 

samega sebe. Veselje in sproščenost v neki dejavnosti, igri, zazna, ko zavestno obvladuje 

svoje telo, roke, noge, trup. S tem pa pridobiva potrebno samozaupanje in samozavest.  

Otrok preko igre in z njo povezanega gibanja razvija tudi svoje intelektualne sposobnosti. 

Sooblikuje pa se tudi njegov socialni in emocionalni razvoj. Pomemben člen te verige so 

spodbude in motivacija odraslih (E. Bahovec idr., 2008, str. 25). 
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Otrok se premika in nekatere gibe oblikuje že v materinem telesu. Vendar pa novorojenček 

takoj po rojstvu še ni sposoben hoditi. Najprej potrebuje veliko vaje za primerno okrepitev 

mišic. Po približno 8 mesecih je že dovolj krepak, da lahko stoji na svojih nogah. Od tu 

naprej hitro napreduje do prvih samostojnih korakov. Gibanje ga spremlja ves čas in tako 

preko prvih preprostih gibov postopoma razvija čedalje bolj kompleksno gibalno 

sposobnost. V svojem razvojnem procesu sledi določenim stopnjam, ki jih ne more 

preskakovati. Potrebna sta čas in njegova lastna aktivnost, da lahko vedno bolj napreduje. 

Delcato (1970) v svoji teoriji trdi, da se filogeneza ponovi v ontogenezi. Filogenetska 

gibanja so tista, ki so značilna za vrsto in je vpliv nanje minimalen, pojavijo pa se v 

razvoju vsakega človeka. Ontogenetska gibanja pa so tista, na katera lahko vplivamo z 

učenjem, značilna so za posameznika. To pomeni, da če otroku neko gibanje ni ponujeno, 

se ga ne bo naučil (Cohen, Birch, Taft, 1970, str. 303). 

Hoja sodi med filogenetsko pogojeno gibanje, torej je značilna za človeka kot vrsto in se v 

njegovem razvoju tudi gotovo (prej ali slej) pojavi. A. Cemič in A. Gorenc (2012) sta v 

raziskavi pri predšolskih otrocih, starih od 2 do 6 let, dokazali, da Delcatova teorija o 

gibalnem razvoju drži in ima točno določen vrstni red pojavljanja glede na smer 

premikanja v prostoru in stranskosti telesa oz. zaporedje premikanja telesnih udov. Glede 

na smer premikanja se najprej pojavi hoja naprej (po ravnem), sledi hoja navzgor in nato 

navzdol. Glede na stranskost telesa pa se pojavi najprej hoja s pristopanjem, nato 

istostranska in na koncu križna. 

Razvoj hoje je Delcato (1970) prikazal s pomočjo živalskega debla na naslednji način:  

1. Gibanje trupa pri novorojenčku je primerljivo s plavalnimi gibi rib. Za te gibe naj bi 

bili odgovorni medularni deli možganov (podaljšana hrbtenjača).  

2. Homolateralno (istostransko) plazenje (plazenje na način, da sta roka in noga 

pokrčeni na tisti strani, kamor je obrnjena tudi glava, na drugi strani pa iztegnjeni) 

je primerljivo s plazenjem dvoživk. Za te gibe naj bi bilo odgovorno možgansko 

deblo. 

3.  Križno kobacanje (gibanje s pokrčeno roko in iztegnjeno nogo na tisti strani, 

kamor je obrnjena glava, in ravno obratno na drugi strani) je primerljivo z gibanjem 

plazilcev. Za te gibe naj bi bili odgovorni mali možgani. 
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4. Okorna hoja (hoja brez križnega vzorca) je podobna gibanju primatov. Takšna hoja 

naj bi predstavljala začetke funkcioniranja možganske skorje.  

5. Križni vzorec hoje je oblika izključno človekovega gibanja in predstavlja zrelo 

delovanje možganske skorje. Razvoj vsake stopnje je odvisen od razvoja 

predhodnih stopenj. Vsaka stopnja tako predstavlja kritično točko v otrokovem 

razvoju, saj je bistvena za izoblikovanje oz. prehod na naslednjo stopnjo. To 

pomeni, da mora otrok obvladati nivo določene stopnje, da bi lahko primerno 

usvojil naslednjo, sicer bo imel težave pri hoji. Na podlagi teh ugotovitev naj bi se 

usvojitev višje stopnje zgodila šele, ko bi bila zadovoljivo usvojena prejšnja stopnja 

(Cohen, Birch in Taft, 1970, str. 303, 304). 

Pri razvoju sta pomembna dva kriterija, in sicer: postopnost in kvaliteta. Ni načrta, v 

katerega bi lahko natančno zapisali mesec ali dan, ko bi moral vsak otrok shoditi, 

spregovoriti, podati žogo … Na podlagi velikega vzorca so postavljeni le okvirni kriteriji, 

kaj otrok pri neki starosti zmore, vsekakor pa to niso pravila. Vsak otrok je edinstven in se 

razvija z njemu lastno hitrostjo. Če otoka silimo v neko gibanje, zmanjšamo njegovo 

varnost, njegovo lagodje in veselje ter njegov razvoj samo zaviramo.  

Tako npr. moramo, kadar gradimo spodbudno okolje, poznati otrokov razvoj in ga 

prepoznati. Če namreč otrok obvlada križno hojo po ravni površini, je zanj že primerna čim 

pogostejša hoja na neravni površini, saj bo prav z njo svojo hojo razvijal še naprej. S 

pravilnim postopnim usvajanjem bo tako tudi na neravni površini usvojil križno hojo. 

Tudi hoja pripomore k celostnemu razvoju otroka (Burnik, 2000; Drab, 2000; U. Stritar, 

1998). Kljub temu, da je lahko za otroke dolgočasna, nezanimiva, ni nujno, da taka tudi je. 

Odrasli jo lahko popestrimo predvsem z omogočenjem zanimivega spodbudneg okolja. Še 

dodatno pa lahko v takšnem okolju z raznimi igrami razvijamo veselje do hoje in 

pohodništva. 
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2.2 Posebnosti vzpetega sveta 

Hoja v dolini, po mestu, igralnici ali po pločniku se zagotovo razlikuje od hoje po vzpetem 

svetu. Najpogosteje se gibljemo po ravnih površinah, ki so običajno brez ovir ali pa nanje 

le redko naletimo. Za usvajanje hoje je to dovolj. Vendar se hoja samo po ravnem, brez 

ovir in brez sprememb, ne razvije do popolnosti. Namreč, razvoj hoje se mora 

avtomatizirati. Otrok mora obstoječi program hoje, torej tudi hojo ob različnih ovirah, 

porušiti in si ustvariti novega, šele takrat je hoja popolnoma usvojena. Verjetno prav zato 

otroci na sprehodih pogosto poskakujejo ali poiščejo višji robnik, po katerem lahko hodijo. 

Postavljajo si nove izzive, ki jih veselijo in motivirajo. Naloga staršev, vzgojiteljev in 

drugih odraslih je, da otroku omogočijo prav takšno okolje, ki bo spodbujalo njegov 

razvoj.  

Pri pripravi primernih spodbud za otrokov razvoj v vzpetem svetu morajo odrasli 

upoštevati svojo vlogo pohodnika in mentorja, pri tem pa je njihovo glavno vodilo otrok 

pohodnik. 

Posebnostii, na katere naletimo v vzpetem svetu, pri čemer imamo v mislih, da je vzpeti 

svet tisti, ko so se na razdalji 500 m dvignemo za vsaj 100 višinskih metrov, so: 

- Sama hoja po vzpetem svetu je zahtevna tako za otroke kot tudi za odrasle. Teren je 

veliko bolj razgiban in strm, zato so mišice bolj obremenjene. Za odrasle je značilno, da 

začnemo s počasno hojo, ki ogreje mišice, nato pa nadaljujemo enakomerno, z zmernim 

tempom (Drab, 2000, str. 34). Tega otrok ne zmore, zato je taka hoja zanj naporna. 

Gibanja v vsakdanjem življenju smo vajeni, vzpeti svet pa zahteva intenzivnejše gibanje 

zaradi pestrosti terena, ki se ga mora otrok naučiti spremljati. »Res je hoja naša osnovna 

oblika gibanja in nam predstavlja najpomembnejšo telesno aktivnost, vendar smo 

opazili, da so spretnosti hoje – dvigovanja stopal, odriv, spretnost hoje na eni nogi, 

ravnotežje, hoja po neravnem in kamnitem terenu, enakomerno hitra hoja in trenutna 

orientacija v povsem novem okolju otrokom še precej daleč.« Veščine, potrebne za 

bivanje v gorskem svetu, moramo postopno pridobivati, kar lahko naredimo preko iger, 

ki bodo otroku omogočile lasten ritem in tempo hoje, počitke in hitre ture in ga 

motivirale za dostop (M. Kunaver, 2000). Namesto siljenja v neko gibanje, mu 

ponudimo spodbudno okolje, ki ga bo samo »sililo« v gibanje, ki mu bo v danem 

trenutku predstavljalo ravno pravi izziv. 
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- Srčno-žilni in dihalni sistem sta zelo pomembna za gibanje v vzpetem svetu. Ob 

vključevanju več mišičnih skupin se utrip srca poveča in povzroči spremembo dihalnega 

ritma. Drab (2000, str. 10): »V gorah se nam pospešita srčni utrip in dihanje, v krvi 

nastaja veliko več eritrocitov, ki prenašajo kisik po krvi.« Ulaga (1988, str. 8) razloži, 

da se z začetno, počasno hojo mišice postopoma popolnoma prekrvavijo, takrat smo 

ogreti in imamo izpolnjen pogoj za hitrejšo in bolj intenzivno hojo.  

Če je ta preveč intenzivna, nam škoduje, zato se moramo gibati tako, da imamo povišan 

utrip in se ob tem še vedno dobro počutimo. Predšolski otrok, za razliko od odrasle 

osebe, ne zmore enakomernih in dolgotrajnih gibanj. Pomembno je, da se ves čas 

poskušamo gibati v aerobnem območju, kar pomeni, da porabimo največ do 50 % 

kisika. To so vsi nizki do srednje intenzivni napori, ustrezni za otroke. Anaerobni napor 

pa je zelo intenziven in kratkotrajen, do 10 sekund. Celice delujejo brez dovoda novega 

kisika, porablja se le zaloga – stranska produkta pa sta toplota in mlečna kislina, ki 

povečata obremenitev in izzoveta utrujenost mišic. Pri gibanju nikakor ne smemo 

zadrževati diha! Vzdržljivost moramo pridobivati postopoma. Najprej odrasel človek, in 

sicer zato, da bo kasneje dobro fizično pripravljen ter sposoben spodbujati, bodriti, 

navajati otroke na vztrajnost. Začnemo s kratkimi sprehodi, ki jih podaljšujemo iz dneva 

v dan, nato dodamo manjšo strmino, zahtevnost terena pa počasi stopnjujemo. S 

postopno otežitvijo terena ohranjamo in krepimo vzdržljivost in z njo povezan srčno-

žilni in dihalni sistem (Ušaj, 2003, str. 52-59). Ob redni in dovolj intenzivni hoji se naša 

vzdržljivost torej poveča, prav tako tudi srce, ki je močnejše. Ožilje ostane prožno, 

izboljšajo se možnosti za prenos kisika v mišice, okrepimo še dihalne mišice, sklepi pa 

so bolj gibljivi (Ulaga, 1988, str. 8). 

- Višinska razlika se spreminja z vsakim korakom. S tem pa tudi zračni pritisk in gostota 

zraka. V višjih legah, nad 1500 m, se zniža zračni pritisk, zato dobimo občutek, da je 

vsebnost kisika v zraku manjša, saj morajo pljuča z večjim naporom ustvarjati produkt. 

To lahko povzroči težave ljudem z dihalnimi motnjami in srčnim bolnikom (Drab, 

2000, str. 10, 11). Še prav posebej pomembno pa je to za predšolske otroke. Ti še 

nimajo razvitih pljuč, njihova prepona se hitreje utrudi, zato je previdnost zelo na 

mestu. Nadmorsko višino dvigujemo po korakih. 
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- Ovire na poti so v vzpetem svetu zelo pogoste. V dolinah, mestih so ceste zravnane 

tako natančno, da se zelo redko srečamo s kakšno oviro. Temu primerno se prilagodi 

tudi naš organizem. Mišice in vezi, ki jih zaradi zglajene podlage ne uporabljamo, 

hromijo. Dalj časa, ko nimamo stika z naravno, visokogorsko podlago, težje se bomo 

vrnili v visokogorje (T. Mihelič in Škarja, 1974, str. 7). 

Podlaga, po kateri stopamo, se spreminja, in sicer od mehke travnate podlage in blata 

preko utrjenih poti do kamenja in skal. Na pohodu moramo biti pozorni na skale, 

vejevje, luknje, ki nam prekrižajo pot, da jih previdno obidemo, prestopimo in se tako 

izognemo poškodbam. Odraslim takšne ovire (veje, kamenje, luknje) predstavljajo 

manjši izziv, kar pa nikakor ne velja za otroke. Pomembno je, da ne stopamo preveč po 

robu, saj lahko hitro pride do zdrsa in posledično do poškodb. Otroke moramo vso pot 

spodbujati in jih opozarjati na pazljivost. Držijo naj se notranjega dela poti. S postopnim 

spoznavanjem višinskega terena lahko v veliki meri preprečimo, da bi ovire na poti 

močno zmanjšale kvaliteto hoje. 

Orientacija je eden pomembnejših elementov hoje v gore. V gorskem svetu se vreme 

hitro spreminja, prav tako pa tudi vidljivost. V megli, močnem dežju ali sneženju se le-

ta močno zmanjša in hitro lahko zaidemo s prave poti. Takrat mora vodnik (vzgojitelj, 

starši, drugi odrasli) izkoristiti vse veščine orientacije in skupino pripeljati na varno 

(Glavnik in Rotovnik, 2012, str. 213). Orientacija se razvija postopno in se je tako tudi 

učimo. Za odrasle velja, da imajo že usvojeno notranjo orientacijo. Glavnik in Rotovnik 

(2012, str. 212, 237, 244) pišeta, da se odrasli orientirajo glede na stvari v danem 

okolju, vrhovi gora, zvoniki, izrazite ali zapuščene zgradbe … Za pohodnike je 

pomembno, da pozna različne tehnike orientiranja (uporaba karte, kompasa, vrisovanje 

v karto, merjenje azimuta …). Poznavanje teh metod pa ni dovolj, pomembno je 

obnavljanje znanja in nabiranje izkušenj. A. Pišek (2012, str. 17) pa piše, da se otrok 

najprej orientira na svojem telesu in šele nato na drugemu, to je notranja orientacija v 

prostoru, zunanja orientacija se lahko pojavi šele, ko je notranja urejena. Tega se 

moramo zavedati in načrtno graditi na otrokovi orientaciji.  

Pomagamo si lahko tudi s tem, da ustvarjamo spodbudno okolje. Uporabimo lahko 

različne igre (opis prostora, igre z uporabo pojmov pod, na, v, ob, za …, iskanja zaklada 

…), preko katerih otrok razvija in uri svojo orientacijo. 
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U. Stritar (1998, str. 10) meni: »Odrasli se nikoli ne smemo lotiti poti, ki je ne poznamo 

ali ji nismo kos.« Ob negotovosti smo hitro razdraženi in občutljivi, kar vpliva na vse 

udeležence in jasno mišljenje, lahko pa botruje tudi poškodbam. »Prepričani moramo 

biti, da izbrani vzpon sami fizično in psihično obvladamo.« 

V gorah je veliko nevarnosti, na katere moramo biti pozorni. Nevarno se je podajati po 

poteh, katerih ne poznamo, saj se nam kaj hitro lahko zgodi, da zaidemo, ne 

prepoznamo poti, po kateri smo prišli in se izgubimo. O poti, ki jo imamo namen 

prehoditi, se moramo vnaprej pozanimati, si jo ogledati na zemljevidu in se držati 

označenih poti. Poti so različno označene in kategorizirane v 3 stopnje: 

 

1. LAHKA POT je pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokama. Kadar taka 

pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj 

izurjenim obiskovalcem, popotnikom, planincem. Od njih zahteva le pazljivost 

in telesno kondicijo. Primerna je za uporabo pohodnih palic.  

V takih izhodiščih ni posebnega opozorila. 

 

2. ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, kjer si zaradi varnosti pomagamo z 

rokama. Morebitne varovalne naprave so namenjene varnosti planinca in niso 

nujno potrebne za premagovanje težjih mest.  

V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis ZAHTEVNA POT.                

Na novi smerni tabli je zahtevna pot označena s trikotnikom.  

 

 

3. ZELO ZAHTVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno potrebna. 

Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, kjer bi bilo sicer potrebno 

varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti potreben cepin ali celo 

dereze. Primerna je le za izurjene planince. Ni za ljudi z vrtoglavico. 
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V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis ZELO ZAHTEVNA POT.     

Na novi smerni tabli je zelo zahtevna pot označena s trikotnikom z vrisanim 

klicajem.  

 

Zavarovane in preverjene poti označujejo markacije in puščice, ki so hkrati  zagotovilo, 

da smo na pravi poti in nas usmerjajo naprej (»Oznake na planinskih poteh«, 2008). 

 

 

 

Slika 1: Smejoča markacija, ki označuje pot 

na Zelenico 

Slika 2: Smerna puščica in markacija, ki 

označujeta sestop z Zelenice 
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2.3 Bivanje v naravi 

Predpriprava na bivanje v naravi se začne kar nekaj časa pred samim podvigom. Potrebno 

je pridobiti kondicijo. Ker so vzgojitelji, starši in drugi odrasli tisti, ki otroke popeljejo v 

gorski svet, je prav, da s hojo najprej začnejo prav oni. Le ob primerni pripravljenosti bodo 

lahko spodbujali otroke in tudi njih ustrezno pripravili na bivanje v naravi. Kristan (1993, 

str. 76) piše, da se je na načrtovan izlet potrebno pripraviti z ustreznimi predhodnimi 

krajšimi sprehodi, izleti, ki se stopnjujejo po dolžini, telesne obremenitve pa se postopoma 

približujejo zastavljenemu cilju. To velja za oboje, odrasle in otroke. Poleg same hoje ne 

smemo pozabiti na pripomočke, opremo, ki jo bo nosil vsak sam. Tako lahko postopoma 

dodamo nahrbtnik, težo vsebine pa pazljivo povečujemo. Sorazmerno s podaljševanjem in 

zahtevnostjo hoje se viša tudi vzdržljivost. A. Stritar (1998, str. 19) opomni, da se med 

pripravami z otroki ne sme pozabiti na skupinski, večkratni pogovor o pravilih obnašanja 

(v gorah pozdravimo vsakega pohodnika, ki ga srečamo), skupnih dogovorih, kaznih in 

varnostnem ravnanju ob nevšečnostih. 

Sama hoja za otroka ni najbolj privlačna, kar pa odrasli lahko, seveda z nekaj truda, 

spremenimo. Želja po dogodivščinah je močan in znan motiv otrok za hojo v gore. Prepleta 

se s čustvenim doživljanjem narave in gora. S pravo motivacijo lahko združimo te motive 

in otroke hitro navdušimo za hojo v visokogorje (M. Kunaver, 2000). 

V izhodišču je otrok motiviran, pripravljen na izziv, ki ga čaka, zato bi se rad čim hitreje 

pognal v hrib pred njim. Prav začetna lagodna hoja ogreje naše mišice, česar se otroci še 

niso zmožni zavedati zaradi procesa fizičnega in sploh celostnega (kognitivni, čustveni, 

socialni, pedagoški, psihološki vidiki …) razvoja. Zgled začetne počasne hoje in uvajanje 

enakomernega tempa ter spodbude odraslega otroke navaja na postopnost in pravi način 

hoje. Pomembnost zgleda se kasneje odraža na otrokovih samostojnih dejanjih.  

Otroci se zelo hitro utrudijo, obenem pa se tudi hitro spočijejo in so pripravljeni nadaljevati 

pot. To dejstvo je potrebno upoštevati pri obisku gora z otroki. Enakomerna in vzdržljiva 

hoja je otrokom tuja, prav zato je dobro večkrat narediti krajši premor, katerega lahko 

izkoristimo za spoznavanje narave, ki nas v tistem trenutku obdaja (T. Mihelič in Škarja, 

1974, str. 25). 
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Na bivanje v naravi se moramo vnaprej primerno pripraviti. Že na samem začetku je treba 

upoštevati dejstvo, da odrasli svet okoli sebe doživljajo drugače kot otroci. »V gore ne 

gredo otroci z nami, ampak mi z otroki!« pravi France Malešič, gorski reševalec in 

pediater. Pot moramo otrokom približati, zato jo popestrimo z različnimi dejavnostmi, ki 

naj bodo raznolike, domišljijske in privlačne. Navdušenje bomo lahko opazili tako v 

sodelovanju, raziskovanju in veselju v sami aktivnosti kot tudi ob usvojitvi vrha. Vrh naj 

ne predstavlja cilja. Cilj naj bo sama pot. Zadovoljstvo po izletu bo takojšnja motivacija za 

nov, naslednji izziv. Dejavnosti v gorskem svetu otroku omogočajo učenje, pridobitev 

raznolikih izkušenj na gibalnem, socialnem, emocionalnem, kognitivnem in estetskem 

področju. To so hkrati tudi področja, ki jih najdemo v Kurikulumu za vrtce. Otrokom 

omogočimo neposredne, vseživljenske izkušnje (A. Stritar, 2000). 

Motiviranost otroka lahko precej niha. Dolga, tiha, naporna hoja prinese utrujenost, slabo 

voljo, otrok si poišče nov izziv, ki ni nujno primeren, v gorskem okolju je lahko celo 

nevaren. Otrok v želji po izzivu teče naprej, ker pa se hitro utrudi, se pogosto ustavlja, vse 

to pa načenja potrpežljivost odraslega. Motivi odraslega in otroka za hojo v gore se seveda 

razlikujejo. Odrasli si želi doseči cilj, se naužiti lepot narave, tišine. Otrok pa je pripravljen 

na pustolovščino. Odrasel se v želji po otrokovi varnosti in obvladovanju položaja z njim 

stalno pregovarja, kar ga tudi precej utrudi in vznejevolji. Pomembno je torej, da odrasli 

NE uresničujejo le svojih ambicij, ki so za otroke prezahtevne. Hkrati pa je nujno, da 

kondicijo najprej pridobijo vzgojitelji, starši in drugi spremljevalci otrok. Le če bodo sami 

zmogli, bodo lahko opora, spodbuda in dober zgled otrokom. 

Hoja in bivanje v gorah pohodnike tesneje poveže, okrepi se njihovo medsebojno zaupanje, 

razvije se intenzivnejša pripadnost posameznikov skupini. Zelo pomembno vlogo ima 

vodja skupine. Skupini predstavlja osrednji oporni steber, ki jih vodi, spodbuja, motivira, 

pohvali njihov napredek, uspeh in jim vseskozi stoji ob strani. Še posebej v težkih 

trenutkih, ko pride do utrujenosti, pomanjkanja volje in obupavanja.  

Podpora staršev in vzgojiteljev, učiteljev je zelo pomembna pri oblikovanju otrokovega 

načina življenja. Vzorci vedenja se namreč v veliki meri oblikujejo prav v otroštvu in 

mladostništvu, zato je bistveno, da se na zdravo življenje in aktivno preživljanja prostega 

časa začnejo navajati že zgodaj v otroštvu.Spodbude in motivacija odraslega otroku 

pomagajo buditi oz. ohranjati željo po dosegu cilja. Zelo pomembna je tudi potrditev, 

odobravanje tako odraslih kot tudi sovrstnikov. 
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Osvojitev vrha otroku zviša samozavest, postane bolj notranje motiviran pri uresničevanju 

visoko postavljenih izzivov, vztrajnejši, manj anksiozen med gibalno aktivnostjo. Otroci 

dobijo željo po udejstvovanju, razvijanju sposobnosti, občutki zadovoljstva in veselja 

spodbujajo pogostost gibalne aktivnosti (P. Dolenc in S. Pišot, 2010, str. 20, 21, 22). 

Bivanje v naravi lahko popestrimo z opazovanjem žive in nežive narave. Vnesemo lahko 

krajše igre, šale, pantomimo, ki popestrijo kratke premore. A. Pišek in J. Gregorc (2012) 

predstavita orientacijske igre, ki, če so pravila dobro prilagojena, vključujejo vse potrebe 

otrok. Po želji prilagodimo razdalje, premore, med katerimi je potrebno rešiti neko 

zastavljeno nalogo, hkrati ponudimo možnost, da otrok lahko sam izbira dolžino poti. Tako 

na zanimiv način razvija vzdržljivost v svojem tempu. 

Otrokov način hoje nam razkriva njegovo razpoloženje, sposobnosti in kulturo. Vodja 

skupine ima težko nalogo, da odvrne njegovo pozornost od nezanimive hoje, neznosne 

vročine, žeje, telesnega napora, in jo preusmeri v zabaven, vesel, poučen izlet, ki je otroku 

v izziv. Hojo lahko popestrimo s krajšim tekom, jim postavimo izziv, da poiščejo najbližjo 

senco, lahko si izberemo točko, v katero morajo ciljati, lahko se urijo v orientaciji z 

uporabo zemljevidov, krajših namigov ali sledenju orientacijskih oznak. V zimskem času 

je zabavno razvedrilo sankanje, kepanje, iskanje živalskih sledi ipd. Opazovanje narave in 

njeno spreminjanje skozi letne čase, poimenovanje rastja ipd. so prav tako vedno 

dobrodošle in hkrati poučne dejavnosti (U. Stritar, 1998, str. 20). Obenem pa moramo biti 

vedno pozorni na varnost celotne skupine. 

Od idej do uresničitve je dolga in naporna pot, ki od mentorja (starša, vzgojitelja, drugega 

odraslega) zahteva dobro predpripravo in poznavanje terena, poiskati in ustvariti mora 

dobro motivacijsko zgodbo in izlet izvesti v skladu s svojimi načrti. 

Hoja tako ne bo samo bivanje v gorah, izlet pa ne le dolgočasno premikanje nog. Lahko sta 

(vedno znova) zelo prijetna vseživljenjska izkušnja, ki bo popestrena na drugačen način, z 

novo igro, novim spoznavanjem, novo idejo. Kvalitetna, postopna predpriprava, 

individualno upoštevanje posameznikov, primerna varnost in skupinsko delo ter dinamika 

so elementarne komponente, ki jih nikakor ne smemo in ne moremo izpustiti. Če 

zajamemo vse to, ostaja vprašanje, kje bi s skupino predšolskih otrok te dejavnosti lahko 

tudi izvedli. 
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3 CILJI 

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

 predstavitev pomembnosti hoje v gore za predšolske otroke; 

 ugotoviti, katere gibalne dejavnosti lahko izvajamo na Zelenici; 

 izoblikovati predlog dejavnosti za predšolske otroke, ki bi popestrile bivanje, obisk 

na Zelenici.  

 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Zakaj je hoja v gore za predšolske otroke pomembna? 

 Katere gibalne aktivnosti lahko izvajamo v gorah? 

 Katere gibalne aktivnosti lahko izvajamo na Zelenici? 

 Katere gibalne dejavnosti že ponuja gorniško učni center (GUC)? 

 S katerimi gibalnimi dejavnostmi lahko GUC privabi otroke in starše? 

 

5 RAZISKOVALNA METODA 

Diplomsko delo je monografsko. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Najprej smo 

analizirali trenutno, torej obstoječe stanje in na podlagi analize obstoječega stanja in 

mnenja strokovnjakov pripravili predloge za dejavnosti predšolskih otrok, ki jih lahko 

izvajamo na Zelenici. Pri iskanju in pregledovanju literature nam je bila v pomoč domača 

in tuja literatura, internetne strani in lastne izkušnje z obiskov na Zelenici. 

 



14 

6 REZULTATI 

 

6.1 Ugotovitev stanja 

 

 

 

Dom na Zelenici: Leži na 1536 m nadmorske višine. 

GUC Zelenica: Gorniško učni center Zelenica. 

Pot: Lahka in označena/markirana pot. 

Zemljepisna širina: 46,428576 

Zemljepisa dolžina: 14,233709 

 

6.1.1 Dostop 

Po pešpoti se proti Zelenici lahko odpravimo v vseh letnih časih. Potrebno pa je 

prilagajanje same opreme. V zimskih mesecih je nujna zimska oprema (smučarske hlače, 

bunda, visoki čevlji, topla pijača, rezervna oblačila), v toplejših mesecih poletna gorniška 

oprema (rezervna oblačila, nesladkana pijača, sončna zaščita, primerna obutev). 

Priporočljiva izhodiščna točka do koče je na Ljubelju, od koder nezahtevna planinska pot 

traja 1h in 30 min. S parkirišča se usmerimo na pešpot v smeri Zelenice, Vrtače in Stola. 

 

Slika 1: Oznaka koče na Zelenici 
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Vzpenjati se začnemo po gozdni poti, ki poteka po levi strani smučarske proge, po 

približno 15 minutah zmernega vzpona nas teren pripelje in usmeri na smučarsko progo, po 

kateri nadaljujemo do koče na Vrtači. Pri tem lahko občudujemo obsežna melišča 

Begunjščice na levi in greben Ljubeljščice na desni. Ta del smeri poteka po vzpetini, ki ves 

čas rahlo spreminja svoj naklon, sprva je malo bolj strma, kmalu pa se naklon rahlo zniža 

in hoja postane bolj prijetna. Od koče na Vrtači nadaljujemo naravnost po markirani poti, 

ki se počasi obrne rahlo v levo in nas po krajšem prečnem vzponu pripelje v pas rušja. 

Naprej se pot za krajši čas dokaj strmo vzpne in nas nato pripelje na kolovoz (transportno 

reševalna cesta). Slednjemu pa v zmernem vzponu sledimo do planinskega doma na 

Zelenici (http://www.hribi.net/izlet/ljubelj_dom_na_zelenici_/11/91/42 - 6. 6. 2013). 

Višinska razlika, ki jo prehodimo od izhodišča – Ljubelj (1058 m) pa vse do vrha – Dom 

na Zelenici (1536 m), znaša 480 m, časovno pa je ocenjeno, da za doseg vrha potrebujemo 

1h in 30 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Gozdna pot 

Slika 5: Smučarska proga 

http://www.hribi.net/izlet/ljubelj_dom_na_zelenici_/11/91/42%20-%206.%206.%202013
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Dostop je možen tudi po neoznačeni Graničarski poti. Izhodišče je postaja žičnice na 

Ljubelju, ki ne obratuje več, prvih nekaj deset metrov sledimo servisni poti in kmalu na 

desni zagledamo stezo, ki nas v zmernem vzponu vodi skozi gozd. Po približno uri hoje se 

pot priključi servisni cesti, ki poteka nad Kočo na Vrtači in nas pripelje do Doma na 

Zelenici (http://www.hribi.net/izlet/ljubelj dom_na_zelenici_granicarska pot/11/91/1789 - 

20. 6. 2013). 

Prav tako pa lahko na Zelenico pridemo čez Smokuško planino, hodimo pa približno 1 h in 

45minut. Do Doma na Zelenici lahko dostopamo tudi iz različnih smeri okoliških planin. 

Slika 6: Vzpetina do Koče na Vrtači 

Slika 7: Od Koče na Vrtači proti 

Zelenici 

Slika 2: Kolovoz  
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6.1.2 Okolje 

Dom na Zelenici stoji na ravnici Zeleniškega sedla med severnim ostenjem Begunjščice in 

južnim pobočjem obmejnega grebena Na Možeh. Nedaleč stran od doma stojita dve 

vlečnici, ki ne obratujeta več. Ob domu opazimo table, ki nas usmerijo v  5 dodatnih tur. 

To so Roblekov dom, Begunjščica, Vrtača, Stol in Dom pri izviru Završnice ter izvir 

Završnice. Zadnji je oddaljen le 20 minut in je primeren za podaljšanje ture z otroki 

(http://www.zelenica.info/dom-na-zelenici.html - 6. 6. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Smerne table 

Slika 10: Okolje pred kočo na Zelenici 

http://www.zelenica.info/dom-na-zelenici.html%20-%206.%206.%202013
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Slika 12: Okolje desno od koče na Zelenici 

Slika 11: Okolje za kočo na Zelenici 
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6.1.3 Koča 

Prenovljeni Dom na Zelenici obratuje vsak dan, in sicer: od 15. 6. do 15. 9., v zimskem 

času pa le med vikendi in prazniki. Po dogovoru s skupinami je lahko odprt tudi med 

tednom. V sobah je 50 ležišč, za dodatne potrebe pa so na voljo tudi dodatna ležišča. 

Prostorna jedilnica sprejme do 70 pohodnikov. Po potrebi lahko (predvsem zvečer) v njej 

potekajo tudi različne družabne dejavnosti. Koča je opremljena z moderno predavalnico, ki 

ima 30 sedežev. Obiskovalcem  je na voljo brezplačen brezžični dostop do interneta, ki je 

zelo koristen za potrebe izvajanja dejavnosti Gorniškega učnega centra 

(http://www.zelenica.info/dom-na-zelenici.html - 6. 6. 2013).  

Internet vzgojiteljem, vodnikom ali staršem omogoča spletno povezavo, pošiljanje 

fotografij in hiter dostop do raznih uporabnih ter aktualnih informacij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru obnovljene koče deluje Gorniški učni center Zelenica, ki je namenjen 

vsakršnemu izobraževanju na širokem področju, ki ga označujemo z besedo gorništvo 

(usposabljanja, tečaji, preventivno in informativno delovanje, izobraževanja na prostem, 

predavanja). Izvaja lastne programe, podpira programe drugih organizacij (PZS, ZGVS, 

GRZS, …) in omogoča ad-hoc storitve (informacije, vodenje, opremljanje, organizacija 

...).  

Slika 3: Dom na Zelenici 

http://www.zelenica.info/dom-na-zelenici.html%20-%206.%206
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GUC Zelenica številnim uporabnikom omogoča celostno in odlično izvedbo na enem kraju 

z vso potrebno infrastrukturo, opremo in znanjem ali pa ponuja zgolj organizacijsko, 

logistično pomoč pri izvedbi samostojnih programov različnih gorniških organizacij in 

društev (http://www.zelenica.info/guc-zelenica.html - 6. 6. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogata oprema, s katero se v Gorniško učnem centru Zelenica lahko seznanimo in si jo 

tudi izposodimo, je sodobna in raznolika. Otrokom in odraslim omogoča, da spoznajo 

lavinski/plazovski trojček. Ta zajema žolno, lopato in sondo. V zbirki najdemo še cepin, 

krplje, dereze, plezalno varnostno čelado in plezalni pas. 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Predavalnica GUC Zelenica 

Slika 15: Žolna, lopata in sonda Slika 16: Stari in novi cepin 

http://www.zelenica.info/guc-zelenica.html%20-%206.%206
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Slika 5: Krplje 

Slika 6: Dereze 

Slika 7: Plezalna čelada in plezalni pas 
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6.1.4 Dejavnosti 

Zelenica (kot hrib) ponuja številne možnosti za hojo v gore. Zaradi bližine in ustreznega 

terena jo mnogi uporabljajo za svoje gorsko-tekaške poligone. Ker je nanjo speljana 

služnostna pot, je priljubljena tudi pri kolesarjih, pozimi pa jo radi obiščejo turni smučarji, 

krplarji ipd. Alpinistične vzpone, pri katerih uporabljajo tudi dereze, nudijo gore, ki se 

nahajajo v neposredni bližini Zelenice. Z razvojem različnih športov je tudi tu opaziti 

jadralne padalce, snežne deskarje, ... Odrasli otrokom pogosto pomagajo pri prenašanju 

alpskih smuči, sani, lopat ... Nekateri športi so zelo primerni, drugi manj, tretji pa že 

nevarni. Še posebej nevarno je pozimi, predvsem zaradi snežnih plazov, ki jih sproža več 

različnih dejavnikov, npr. nagib pobočja, hrapavost tal, lastnosti snežne odeje, 

temperaturne in vetrne razmere. Na območju Zelenice so plazovi vse prej kot redkost, zato 

so na parkirišču na Ljubelju (izhodišče za Zelenico) postavili tablo, ki prikazuje aktualno 

stopnjo nevarnosti snežnih plazov na območju Zelenice, ki je začela delovati 15. 1. 2013. 

Poleg opozoril glede snežnih razmer so na tabli tudi informativni podatki, naslovi, 

telefonske številke Planinskega doma na Zelenici in GUC-a Zelenica. Zima se na tem 

območju začne zgodaj jeseni in traja do pozne pomladi. Zato je pomembno, da smo v tem 

obdobju zelo pozorrni na razmere ter varnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Poleti je veliko možnosti za pohode, teke ipd., pravzaprav vedno več. Slovenski narod, 

tako kot drugi evropski narodi, sledi trendom različnih športov. Menim, da bi bilo prav, da 

bi gore ostale rezerviran kraj za oddih duše, za preproste dejavnosti, brez odvečnega 

vnašanja »urbanizma« in ne za dosego ambicioznih, brezglavih dejavnosti. 

Slika 8: Tabla aktualnih snežnih plazov na področju Zelenice 
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Zelenica kot hiša nudi izposojo opreme, zavetje, spanje, kar lahko s pridom izkoristimo in 

na preprost, nevsiljiv način organiziramo varno preživljanje časa v naravi. Običajno je 

večina teh dejavnosti namenjena predvsem odraslim. Tako so otroci, predvsem predšolski, 

ki prav v tem obdobju hlepijo po vsakršnem znanju, znatno zapostavljeni. Pozornost 

odraslih je usmerjena prvenstveno na hojo, pa da bodo otroci ubogali, pridno hodili z njimi 

in srečno prispeli na cilj (in se seveda tudi varno vrnili). Kaj pa čas na vrhu? Otrok ni 

pomanjšan odrasel, njegov cilj ni občudovanje razgleda in počitek. Razgled ga fascinira, 

preseneti, hkrati pa že išče nov izziv. Menim, da je omogočanje teh izzivov tisto, kar tudi 

odraslim pomaga, da najdejo skritega otroka v sebi in pripravijo varen in primeren ter 

obenem zanimiv izziv za otroke in zase.  

Na Zelenici takšnih dejavnosti trenutno še ni. Zato želimo podati nekaj predlogov, s 

katerimi bi lahko prijetno popestrili obisk ali bivanje na Zelenici.  
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6.2 Predlog dejavnosti 

6.2.1 Metoda igre 

Igra je osnovna otrokova dejavnost. Je zabavna in hkrati poučna. Otrok nam skozi igro 

pokaže kaj občuti, opazi, doživlja. Odrasli moramo biti le pozorni in to znati prepoznati. 

Če pa želimo igro sooblikovati, se moramo zgolj sprostiti, se odpreti domišljiji in postati 

soigralec. Pri tem pa je pomembno, da ne pozabimo, da je naš cilj igre poučen, didaktičen, 

otrokov pa je igra sama, in tako naj tudi ostane. Da bi lahko oblikovali metodo igre, si 

moramo začrtati nekaj pomembnih komponent.  

Pred samo dejavnostjo potrebujemo pripravo, ki nam predstavlja izhodišče za konkretno 

delo. V njej zajamemo kar nekaj podatkov. Starost otrok nam zameji okvir možnosti 

dejavnosti. Igramo se lahko v vsakem letnem času, ni pa vseeno, za kateri čas igro 

načrtujemo, zato je v pripravi načrtovan tudi datum. Prav tako ura, ki nam lahko pove, ali 

je otrok ravno vstal, pojedel … Eden od bolj pomembnih dejavnikov je tudi prostor. In 

tako je vzpostavljeno grobo ogrodje, platforma za nadaljnje delo. V našem primeru je to 

področje Zelenice  

Tema je tista, ki daje igri vsebino. Vse, kar se otroci iz te vsebine naučijo, uvrščamo med 

področja. Pri tem se osredotočimo na glavni cilj igre. Ta predstavlja izhodišče, kaj želimo 

razvijati, in na podlagi te določitve potem načrtujemo različne dejavnosti. 

Metodična enota nam pove, kaj želimo, da otrok ponavlja in se posledično tega tudi nauči. 

Učne metode predstavljajo obliko igre, v tem primeru metodo igre. Oblika dela poda 

takšno obliko, v kakršni bo dogajanje potekalo. Iz organizacijske oblike razberemo, kakšna 

je postavitev otrok med igro. 

Z natančnim zapisom števila in vrste pripomočkov ter same priprave razberemo potrebne 

elemente.  

Temu sledi še vsebinska priprava, ki jo delimo na uvodni, glavni in zaključni del, vedno pa 

vsi deli vključujejo igro. Prehodi med njimi naj bodo čim bolj tekoči in povezani. Tako 

uvodni kot zaključni del izvedemo preko igre, ki pa se mora vsebinsko povezovati z 

glavnim delom ure. V uvodnem delu otroke preko igre ogrejemo in jih motiviramo. V 

glavnem delu poteka dejavnost, s katero želimo uresničiti naš glavni cilj. 
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V pripravo vključimo skico, ki nam služi za preverjanje, ali je stvar izvedljiva in ustrezno 

načrtovana. Zaključna igra dogajanje elegantno pripelje do konca.  

Vendar ta dejavnost ni enkratna, igre lahko dopolnjujemo in nadgrajujemo ter tako 

spodbujamo postopno učenje.  

Pred bivanjem v naravi je potrebno poskrbeti za ustrezno vzdržljivost tako odraslih, da 

lahko izvajamo te dejavnosti, kot tudi otrok, ki jih imamo namen voditi na daljše izlete, 

pohode itd. Vzdržljivost odrasli krepimo skozi različne metode za razvoj vzdržljivosti: 

metoda neprekinjenega teka, intervalna metoda in fartlek (Ušaj, 2003, str. 193-198). 

Začnemo pa seveda s hojo, hojo v hrib in hitrejšo hojo, kjer povečujemo razdalje, 

podaljšujemo čas vztrajanja v dejavnosti in pazimo, da so ta stopnjevanja ustrezna, da je 

med njimi dovolj odmora ipd. Tudi predšolski otrok potrebuje večjo vzdržljivost, vendar 

pa zaradi narave njegovega razvoja le-ta seveda ne more biti primerljiva s pripravljenostjo 

odraslega. Raziskava (Humar, 2013) kaže, da skozi metodo igre, če jo primerno 

pripravimo, otroci sami izbirajo odmore in se zadržujejo v takih območjih srčnega utripa, 

kot če bi odrasli razvijali vzdržljivost preko metode fartleka. Za razvoj vzdržljivosti skozi 

metodo igre velja enako, da torej začnemo s krajšimi teki po ravnem ali izmenično hojo v 

hrib in s hriba ter napor postopoma nadgrajujemo, bodisi časovno bodisi z razdaljo ali pa 

obojim.  

Ob hkratnem dodajanju dolžine in časa lahko spreminjamo tudi naklon površine, po kateri 

tečemo. Tako otroke že navajamo na gibanje v vzpetem svetu. Ko so otroci zmožni 45 

minut aktivno vztrajati v dejavnosti, menimo, da so ustrezno pripravljeni na hojo na 

Zelenico, ki jo v našem diplomskem delu želimo predstaviti kot možen gorski cilj za obisk 

s predšolskim otrokom. Odrasli pa moramo biti še toliko bolje pripravljeni, saj je naša 

vzdržljivost običajno bolj vsakdanja. Odrasli hodimo ves čas enakomerno, naše srce se 

adaptira na višji nivo delovanja, in ko se prilagodi, nam ustavljanja predstavljajo večji 

napor, kot če bi hodili enakomerno. Zato moramo biti tisti, ki vodimo otroke v gore, res 

dobro fizično in tudi psihično pripravljeni.  

V nadaljevanju predstavljamo idejo metode igre za: 

 Dejavnost na Zelenici (Izgubljena Metka). 
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Pomoč izgubljeni Metki 

Priprava 

Starost otrok: 5-6 let 

Število otrok: 24 

 

Datum: 26. 5. 2013 

Ura: 10:00 – 10:45 

Prostor: Okolica Doma na Zelenici 

 

Tema: Pomoč izgubljeni Metki 

Področja: Družba 

Glavni cilj ure: Koordinacija 

 

Metodične enote: Gradite iglu, ko zaslišite opozorilo »plaz«, se umaknete na varno.  

Učne metode: Metoda igre 

Oblika dela: Igralna skupina 

Organizacijske oblike: Gruča 

 

Pripomočki:  

 Krplje 

 Žolne 

 Razstavljen aki 

 

Viri: 

Kurikulum za vrtce (2009). Ministrstvo za šolstvo in šport. Ljubljana. 
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UVODNI DEL                                                                                                  Čas: 10 minut 

Izgubljena Metka 

Otroci z gorsko reševalko obujejo krplje in s pomočjo žolne poiščejo Metko, ki je imela pri 

sebi žolno, a jo je zasul plaz. 

 

GLAVNI DEL                                                                                                  Čas: 25 minut 

Metki in prijateljem gradimo zasilni dom 

Metka odpelje otroke in gorsko reševalko v svojo vas, kjer otroci pomagajo pri izdelavi 

domov – iglujev. Gorska reševalka pa stoji ob strani in ob nevarnosti plazu zavpije: »Plaz«. 

Takrat vsi stečejo na varno mesto. Vrnejo se, ko je nevarnost mimo. 

Skica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL                                                                                          Čas: 10 minut 

Z nosili v kočo 

V okolici otroci poiščejo različne dele akija in ga sestavijo ter ga skupaj z gorsko reševalko 

Metko transportirajo do koče. 

Koča 

žičnica 

žičnica 

Vas 

Varno mesto 
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 6.2.2 Orientacijske igre 

Orientacijske igre lahko uporabimo že pri samem vzponu proti Zelenici in tako otrokom 

kot sebi hojo dodatno popestrimo. Na ta način pozornost otrok preusmerimo na iskanje in 

jih tako odvrnemo od misli na utrujenost, obenem pa se izognemo tudi verjetnosti, da bi 

jim bilo med potjo dolgčas. Te igre niso »rezervirane« le za vzpon, lahko jih izvedemo v 

okolici Doma na Zelenici ali v sami koči. 

Po označeni poti 

Izbrano pot že vnaprej označimo. Oznake poti naj bodo pisane, zanimive, privlačne in 

dovolj velike, da bodo vidne že od daleč. Postavimo jih dovolj blizu, da se od ene oznake 

lepo vidi naslednja.  

Na označeni poti (glede na starost udeležencev) izberemo ustrezno število kontrolnih točk 

– to so postaje, kjer je potrebno opraviti zastavljeno nalogo. V 1. starostnem obdobju 

določimo do 5 takih postaj, v 2. pa od 5 do 10. Te postaje označimo malce drugače kot 

ostale, da bodo otroci takoj vedeli, da jih čaka naloga. Naloga je zapisana, prebere pa jo 

vzgojitelj/ica oziroma odrasel. Postavimo jo ob oznaki ali pa skrijemo v bližino. Naloge 

nas pripeljejo na cilj. Ta je lahko krožen ali ne. Pomembno je, da po igri pospravimo vse 

oznake. 

Naloga otrok je, da v skupini sledijo oznakam in kot skupina izpolnjujejo naloge.  

Primer nalog: Tiho zapojte pesem Tu, tu, tu po cesti. 

Po opisani poti 

Zelo je podobna označeni poti, razlika pa je v tem, da ta pot nima oznak, markacij, pač pa 

sledimo opisom. Za otroke lahko izdelamo piktograme, slikovne zapise, ki prikazujejo pot, 

podkrepi pa jih vzgojitelj/ica oz. odrasla oseba. Izberemo ustrezno število piktogramov oz. 

opisov poti. Ko najdemo iskano, je tam potrebno opraviti zastavljeno nalogo, ki je lahko 

zapisana na hrbtni strani naslednjega piktograma. V 1. starostnem obdobju določimo do 5 

takih postaj, v 2. pa od 5 do 10.  

Primer nalog: Poišči 2 različna odpadla drevesna lista. 
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Skrita pisma 

Od izhodišča do cilja nas usmerjajo pisma. Ta vsebujejo natančen opis poti in nalogo, ki jo 

je potrebno opraviti. Da lahko pri dešifriranju pisma sodelujejo tudi otroci, lahko v tekst 

dodamo piktograme. Navodila morajo biti jasna in kratka, da si jih otrok lahko zapomni. 

Zato lahko kakšno pismo vsebuje le navodilo poti in ne tudi naloge. V 1. starostnem 

obdobju določimo do 5 pisem, v 2. pa od 5 do 10. Pismo lahko izdelamo iz različnih 

materialov, lahko je ogromno pismo, pisano, ožgano, narejeno iz blaga …, pri izdelovanju 

uporabimo domišljijo. 

Lov na lisico 

To ni le lov na lisico, lahko je lov na karkoli. Lov na kavboje, formulo, metulja, zaklad … 

Po poti postavimo sledi tako, da je od ene že vidna naslednja sled. Če lovimo lisico, je sled 

lahko barvni odtis lisice na kartonu. Izberemo pa tudi ustrezno število kontrolnih točk in 

jih označimo, morda z zastavo ali s sliko lisice. Na teh mestih so štampiljke, otroci pa 

morajo zbrati odtise. Na vsaki postaji je pripravljena drugačna štampiljka. Otrokom 

povemo, koliko različnih odtisov potrebujejo. Pri izdelavi sledi lahko uporabimo domišljijo 

in ustvarjalnost.  

Vse orientacijske igre sem povzela po diplomski nalogi Orientacijske igre v vrtcu (A. 

Pišek, 2012), kjer so predstavljeni tudi zgledni primeri vseh 4 orientacijskih iger. 

Pripravili smo idejo orientacijske igre za vzpon na Zelenico:  
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Rešiti Kosobrina iz Bedančevega ujetništva in priprava napoja za Tinko 

Priprava 

Prostor: Dve poti: markirana pot iz Ljubelja do Zelenice (pobočje pod sedežnico in 

služnostna pot) in graničarska pot (desno od smučišča) 

Starost otrok: 5–6 let 

Število vodnikov: 2 na skupino 

Število skupin: 2 

Število otrok: 20 

Oznaka poti: Skrita pisma, različni namigi in deli označene poti 

Oznake postaje: različna Kosobrinova znamenja 

Navodilo za otroke: Kekec in Rožle (2 vodnika) otrokom povesta, da je Tinka zbolela. 

Kosobrin je šel zato prejšnji dan na Zelenico, da bi nabral zdravilne rože za čaj, ki bi 

jo pozdravil. Med iskanjem rož pa ga je ujel Bedanec in ga skril v svoji kolibi. 

Polovica otrok gre s Kekcem reševat Kosobrina, druga polovica pa po navodilih Rožleta 

išče vse sestavine za pripravo zdravilnega napitka. 

1. skupina: Kekčeva ukana 

Kekec z otroki išče znamenja, ki jih je na poti pustil Kosobrin, da bi pokazal, kam ga je 

Bedanec odpeljal. Kosobrin je: 

- Prvi del (od parkirišča po markirani poti) mečkal in metal listke, ki jih je imel v 

nahrbtniku (približno 100 višinskih metrov). 

- Ker so listki popisani, jih sestavijo in dobijo namig: »Bedanec je tu počival, zato 

sem pod drevesom zakopal svojo culo, v kateri sem skril … 

- V culi otroci najdejo fotoaparat. Na njem je fotografija Bedančeve koče (Koča na 

Vrtači). Kekec ve, kje je ta koča, zato se odpravijo tja. Pred kočo skupaj naredijo 

načrt, kako bodo zamotili Bedanca in rešili Kosobrina. 

- V koči najdejo le prazno Kosobrinovo košaro. Na vidnem mestu pa je novi namig 

kjer piše, da je Bedanec rekel, da gresta na Zelenico, kjer mu bo Kosobrin grizel 



31 

nohte in igral na flavto. Kosobrin je iz koče vzel 6 Bedančevih smrdljivih nogavic, 

ki jih je pustil na tej poti. 

- V zadnji smrdljivi nogavici je Kosobrin pustil nov namig. Piše, da je v svoji torbi 

našel še en list. Bedanec mu je povedal, kje bosta hodila in vse je narisal. Čisto na 

koncu bi ga Bedanec skoraj dobil, zato se je list strgal in en del je odnesel veter. 

Sledijo zemljevidu, ki popelje do konca služnostne poti. 

- Kekec se spomni, da lahko pokličejo Rožleta in vprašajo, če so oni našli kakšen kos 

zemljevida. Rožle pove, da so našli le neko smet, porisan list, to pa je kos, ki ga 

Kekec in otroci potrebujejo, da bodo lahko rešili Kosobrina. Dogovorijo, se, da se 

dobijo na služnostni poti. Ko sestavijo zemljevid, ugotovijo, da so že čisto blizu. 

Skupaj se povzpnejo do žičnice. 

- Pri žičnici otroci skupaj s Kekcem in Rožletom naredijo načrt, kako bodo pregnali 

Bedanca in rešili Kosobrina. Potem pa lahko končno skuhajo čaj iz nabranih rož in 

ga seveda poskusijo, eno skodelico pa prihranijo, da jo bo Kosobrin lahko odnesel 

bolni Tinki.  

2. skupina: Rožle in zdravilne rože 

Rožle otrokom pokaže knjigo zdravilnih rož, ki mu jo je dala teta Pehta. Notri so slike 

in opisi rož. Teta Pehta je tudi zapisala, kje točno te rože rastejo. Da pa ne bi pozabila, 

je na poti pustila bele robce. Rožle otrokom razdeli posebne mošnjičke, v katerih bo 

vsak nosil 1 rožo.  

- Pot jih vodi po stopnicah do prve postaje sedežnice. Tam jih čaka prvo 

presenečenje: znak ne trgaj gorskega cvetja. Z Rožletom se dogovorijo, da po 

telefonu pokličejo Kekca. Ta pa jim pove, da so nekatere rože zaščitene in jih ne 

smemo trgati. Teta Pehta pozna vse rože, zato je ob zaščitenih rožah narisala velik 

rdeč klicaj, da se Rožle ne bi zmotil in jih nabral. Če roža ni zaščitena, prvi od 

desetih otrok odtrga 1 rožo in jo pospravi v svoj mošnjiček.  

- Pot do naslednje točke nadaljujejo po Rožletovih opisih iz knjige tete Pehte. 

Naslednja roža raste na začetku desne poti, ki vodi v gozd. Po preverjanju 1 otrok 

utrga 1 rožo in jo pospravi v mošnjiček. 
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-  Tretjo rožo najdejo tako, da ob poti najprej poiščejo bel robec. V njegovi bližini pa 

je tudi roža. Rožle prebere še, da potrebujejo 2 taki roži in vsako pospravimo v svoj 

mošnjiček.  

Še preden nadaljujejo, pa jih čaka presenečenje. Teta Pehta je namig, kje raste 

naslednja roža, skrila in ga izvedo le, če bodo zaplesali poseben »migi« ples: 

Pomigaš z glavo, pomahaš z rokami, se obrneš okrog in dvakrat poskočiš. Ko se ga 

naučijo, poiščejo naslednji robec, ki je privezan za drevo. 

- Ob robcu najprej zaplešejo »migi ples«, nato pa jim robec izda, da rože rastejo 5 

korakov stran od belega robca. Potrebujejo 3 take cvetove. 

- Otroci in Rožle na poti naletijo na kos papirja, na katerem je narisana pot. Ker se 

smeti ne pušča v naravi, ga pospravijo in nadaljujejo pot do razcepa, ki pripelje do 

služnostne poti. Tam jih čaka naslednja roža. Preverijo jo v knjigi in če ni 

zaščitena, utrgajo 1 cvet. 

Rožleta na poti pokliče Kekec in skupaj ugotovita, da je najdena »smet« zemljevid, 

ki ga potrebujejo Kekec in otroci. Dogovorijo, se, da se dobijo na služnostni poti, 

saj Rožle ve, kako do njih. 

- Na tej poti pa je tudi roža, ki jo Rožle in otroci potrebujejo. Rožo v knjigi preverijo 

in naletijo na težavo. Ugotovijo, da je to Lepi čeveljc, ki je zaščiten. Rožle 

predlaga, da Lepega čeveljca ne odtrgajo, lahko pa v svoj mošnjiček vsak potrese 

malo nevidnega prahu, ki je na listih Lepega čeveljca. 

Ko srečajo Kekca in otroke, sestavijo oba kosa zemljevida in ugotovijo, da so že 

čisto blizu. Skupaj se povzpnejo do žičnice, kjer je tudi bel robec. 

- Tam Rožle in otroci najdejo zadnjo rožo. Ugotovijo, da ni zaščitena in da 

potrebujejo 2 cvetova. To je bila zadnja roža, ki so jo iskali. 

- Pri žičnici otroci skupaj s Kekcem in Rožletom naredijo načrt, kako bodo pregnali 

Bedanca in rešili Kosobrina. Potem pa lahko končno skuhajo čaj, iz nabranih rož in 

ga seveda poskusijo, eno skodelico pa prihranijo, da jo bo Kosobrin lahko odnesel 

bolni Tinki.  
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    Kekčeva ukana                           Rožle in zdravilne rože 

 

 

Ljubelj 

Dom na Zelenici 

Koča na Vrtači 
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6.2.3 Igre za bivanje na Zelenici 

Igre z vrvjo in zavezanimi očmi 

Otrok se razvija celostno. Premalokrat pa mu ponudimo priložnost doživljanja s čim več 

čutili. Te dejavnosti moramo ves čas natančno nadzirati. Izbrana pot, ki jo bodo otroci 

prehodili z zavezanimi očmi, naj bo primerna njihovim zmožnostim. Ovire naj ne bodo 

previsoke, prevelike, nevarne ali preštevilne. Taki igri sta pot ob vrvi in čutna pot. 

Pot ob vrvi 

Pot, po kateri bodo otroci hodili ob vrvi, je potrebno vnaprej pripraviti in načrtovati. Vrv 

napeljemo po razgibanem, raznolikem območju in jo na več izbranih mestih pritrdimo. 

Napnemo jo lahko različno, nekje visoko, nekje pri tleh, vendar pazimo, da bo višina 

otrokom dosegljiva. Pri sledenju vrvi z zavezanimi očmi mora otrok premagati razne ovire, 

drevesne veje, prestopiti hlod, prehoditi velik kup listja. Otroke na pot spustimo v manjših 

razmikih, lahko pa skupino razdelimo na pol in izziv najprej opravi ena skupina in nato še 

druga (F. Danks in J. Schofield, 2007, str. 149). 

Čutna pot 

Vrv na več izbranih mestih pritrdimo po zaviti, zanimivi poti, ki pa nima preveč ovir. 

Napeljemo jo okoli debla, ob grmičevju, pod krošnjo smreke, med vejami, ob podrtem 

drevesnem deblu … Napnemo jo tako visoko, da ustreza višini otrok, in tudi nizko, da s 

igro dodatno popestrimo. Na vrv na več mestih navežemo raznolike stvari, vzete iz narave, 

npr. storže, peresa, mah, pa tudi druge predmete, zvonček, mokro gobo, plišasto igračo, 

ropotuljo … Vrv lahko napeljemo tako, da otroka privede do blata, pa do iglaste veje … 

Čim bolj raznoliko. Otroku zavežemo oči in mu povemo, naj sledi vrvi in samo s tipanjem 

poskusi ugotoviti, kaj je našel. Pot naj ne bo predolga ali preveč opremljena. Na koncu poti 

otroku snamemo prevezo in ga spodbudimo, da si pot pogleda in ugotovi, ali je uspešno 

prepoznal obliko teles (F. Danks in J. Schofield, 2007, str. 148). 
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Knjiga zakladov 

»Za igro potrebujemo knjige, katerih platnice in vmesne strani izdelamo iz kaširanega 

kartona, debelega 3 in 5 mm. Vsaka knjiga ima samo 2 strani z izstriženimi okni: na eni 

strani so trije pari oken, na drugi pa dva. Med strani z okni in platnico vstavimo list iz 

šeleshamerja, ki ima na mestu, kjer so okna, nameščen dvostranski lepilni trak. Stran 

spnemo na platnico s širokim trakom elastike.  

Preden gremo z otroki v naravo, obiščemo kraj, kjer se bomo igrali ter pripravimo knjige: v 

leve okvirčke oken na obeh straneh na lepilni trak pritrdimo najrazličnejše predmete, ki jih 

najdemo v naravi. Izberemo nekaj takih, ki so v naravi dokaj pogosti, pa tudi takšne, za 

katere se je treba malo potruditi, da jih najdemo. Tako lahko v knjigo namestimo npr. 

blazinico mahu, košček lubja, iglico iglavca, cvet, vejico s popki, suhe ali sveže liste, 

plodove, lišaje … 

Vsaka knjiga je drugačna. Tako pripravljene knjige razdelimo otrokom – vsak dobi svojo. 

Damo jim navodilo, da so v knjigi nabrani majhni zakladi iz narave, ki jih bodo tudi sami 

iskali. Vsak predmet je po svoje zanimiv, če si ga bodo le natančno ogledali. Povemo jim, 

naj poiščejo pare – predmete, ki so čim bolj podobni tistim iz njihove »knjige zakladov«, 

in naj jih pritrdijo v ustrezne prazne okvirčke na desni strani vsake strani.« (M. Kos, 2013) 

Igro lahko izvedemo v vseh letnih časih, okvirji knjige ostanejo enaki, zamenjamo le 

»zaklad«, ki ga bodo otroci iskali.  

Najdi ključ 

Okolico Koče na Zelenici fotografiramo spomladi, poleti ali jeseni in si izberemo 4 slike, 

ki prikazujejo 4 različne lokacije okoli koče. Slike vstavimo v 4 škatle in jih zapremo. 

Vsaki škatli pripada ključ v isti barvi, kot je škatla. Ključe skrijemo na fotografirane kraje. 

Otrokom damo namig za prvi ključ. Spodbudimo jih, naj si najdeno sliko dobro ogledajo in 

poiščejo to lokacijo v zimskem času. Če najdejo pravi kraj, najdejo tudi naslednji ključ. Iz 

najdenih slik lahko naredimo razstavo.  

Igro lahko izvedemo v vsakem letnem času, le pozorni moramo biti na to, da pripravimo 

ustrezne slike (poleti, npr., otrokom pokažemo zimske slike). 
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6.2.4 Nekaj namigov, kje lahko najdemo več iger 

Domišljija je komponenta človeka, ki navaden bel list spremeni v čaroben ključ, s katerim 

lahko odpre številna zaklenjena vrata. Spontanost je pri igrah lahko zelo koristna, pri 

načrtovanih izzivih pa je prav, da vnaprej raziščemo različne možnosti in se na dejavnost 

pripravimo. Ideje za gibalne, naravoslovne, didaktične, zanimive igre na prostem in v 

prostoru lahko najdemo tudi v naslednjih virih: 

Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom: Vodič k naravi za starše in vzgojitelje.      

Celje: Mohorjeva družba Celje. 

Danks, F. in Schofield, J. (2007). Igrišča narave - igre, ročne spretnosti in dejavnosti, ki 

bodo otroke zvabile ven. Radovljica: Didakta d.o.o. 

Kos, M. (2013). Začetno naravoslovje ob didaktičnih igrah v naravnem okolju. V M. Duh     

(Ured.), Okoljsko izobraževanje za 21. stoletje: Znanstvena monografija. Maribor: Založba 

PEF Pedagoška fakulteta univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, str. 113-126. 

Videmšek, M. in Stančevič, B. (2011). ULOVIMO PROSTI ČAS - gibalne igre na prostem 

za otroke in starše. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

Videmšek, M., Tomazini, P. in Grojzdek, M. (2007). Gibalne igre z improviziranimi 

pripomočki. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
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7 ZAKLJUČEK 

Hoja, gibanje, ki nas spremlja vsak dan, v gorskem svetu zahteva prilagoditve. Odrasli smo 

tega že zmožni, otrokom pa je enakomerna in vzdržljiva hoja tuja (T. Mihelič in Škarja, 

1974, str. 25). France Malešič, gorski reševalec in pediater opozarja: »V gore ne gredo 

otroci z nami, ampak mi z otroki.« To misel si velja zapomniti in izlet v gore načrtovati in 

izvesti prav v tem duhu. Zelo pomembna je sama predpriprava - tako odraslih kot otrok. S 

kvalitetno predpripravo se fizično in psihično pripravimo na bivanje v naravi. To pa še ne 

privede do podvigov, ki bodo otrokom zanimivi in ne dolgočasni. Pot otrokom približamo, 

če jo popestrimo z različnimi dejavnostmi, ki naj bodo raznolike, domišljijske in privlačne. 

Dejavnosti v gorskem svetu otroku omogočajo učenje, pridobitev zanimivih izkušenj na 

gibalnem, socialnem, emocionalnem, kognitivnem in estetskem področju. To so hkrati tudi 

področja, ki jih najdemo v Kurikulumu za vrtce. Otrokom omogočimo neposredne, 

vseživljenske izkušnje (U. Stritar, 2000). Dejavnosti, ki jih bomo izvedli v gorah, izberemo 

glede na starost otrok in njihove zmožnosti, upoštevamo okolje in letni čas. Pomembno je 

poskrbeti za varnost in obenem tudi za spoštovanje in ohranjanje narave.  

V diplomskem delu smo ugotovili, da se na Zelenici v okviru doma ali GUC-a Zelenica ne 

izvaja gibalnih dejavnosti za otroke. Ob upoštevanju zgoraj naštetih pogojev smo 

izoblikovali predloge za različne gibalne dejavnosti predšolskih otrok. Ti bodo obogatili 

vsakega sodelujočega in pripomogli k temu, da predvsem otroci, pa tudi odrasli, pridobijo 

pozitivno izkušnjo in nov pogled na preživljanje časa na poti v gore in na bivanje na vrhu. 

»Ne glede na to, ali hodite v gorah, ob obali, prek polj in po gozdu ali v parku, lahko vsak 

sprehod postane igra, odprava ali namišljeno iskanje. Če boste odrasli prilagodljivi in 

pripravljeni sodelovati v igri otrok, boste presenečeni, kako daleč lahko otroci hodijo in 

kako zabavno je lahko to doživetje za vso družino.« (F. Danks in J. Schofield, 2007, str. 

24) 
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