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POVZETEK 
 
 

 
Gozd je naše največje bogastvo. Je odličen prostor za raziskovanje, igro in bivaje v njem. 

Skozi igro se otroci učijo in pridobivajo osnovna znanja za življenje. Ker pa smo za otroke 

odgovorni odrasli, jim moramo nakazati smernice, po katerih se bodo orientirali. Ključna je 

zagotovo zdravo in kakovostno življenje, ki ga omogočimo prav z bivanjem v naravi in 

možnostjo prostega raziskovanja okolja. 

 

Osrednje  raziskovanje  za  diplomsko  delo  z  naslovom  Pomen  proste  igre  v  gozdu  za 

predšolske otroke je potekalo v naravi, kjer sem preučevala prosto igro in raziskovala njene 

prednosti.  Ugotavljala  sem,  katere  sposobnosti  otroci  v  gozdu  razvijajo  in  kaj  z  njim 

pridobijo. 

 

Ugotavljala sem, kako se razvija otrokova igra v zaporednih obiskih gozda in kakšne so 

razlike v igri med spoloma. Ves potek igre in najdene zanimivosti smo z otroki dokumentirali 

in jih na koncu v vrtcu analizirali. Raziskovala sem sebe kot vzgojitelja v prosti igri in svoje 

odzive v njej. Pred in po izvedbi dejavnosti sem otrokom pripravila anketo o tem, kje, s čim, s 

kom in na kakšen način se najraje igrajo ter kaj jim je v gozdu všeč in zanimivo. 

 

Rezultati so pokazali, da so otroci v gozdu izredno uživali in predvsem pridobili veliko 

izkušenj ter znanja. Napredovali so na vseh področjih kurikula (gibanju, naravi, družbi, 

umetnosti, matematiki, jeziku) ter razvijali kognitivne, emocionalne, socialne, osebnostne in 

gibalne sposobnosti ter spretnosti. Skozi prosto igro so razvijali svojo domišljijo in 

ustvarjalnost. Ugotovila sem, da se je igra med spoloma razlikovala, a so prav vsi otroci zelo 

radi obiskovali gozd. 

 

V diplomskem delu sem povezala naklonjen odnos do narave in širok pomen učnega prostora, 

kar so pokazale predvsem otroške pozitivne izkušnje v gozdu. 
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SUMMARY 
 
 

 
A forest is a Slovenian greatest resource. It is a perfect place for exploring, playing and living. 

Children learn through games and get some basic knowledge for life. However, adults are 

responsible for children and they have to set guidelines on which children can rely. The most 

important one is definitely a healthy life and life quality, which are enabled by living in nature 

and the chance of freely exploring the environment. 

 

The main research of this thesis with the title The Importance of Free Play in Forest 

Environment for Preschool Children (Pomen proste igre v gozdu za predšolske otroke) was 

carried out  in nature, where I studied free play and its advantages. I focused on the abilities 

children develop in a forest and their gains. 

 

I studied a child's play after frequent visitings of the forest and the differences in a play 

between genders. Together with children I documented the whole process of the play and we 

analysed it futher on in the kindergarten. I studied myself as a teacher in free plays and my 

reactions. I also prepared a questionanire for children before and after the activity about where 

their favourite place to play was, who they mostly liked to play with and what way, and lastly 

what they liked in a forest and found most interesting. 

 

The results showed that playing in a forest has brought children great enjoyment and that they 

have gained a lot of experience and knowledge. There can also be seen a great progress in all 

areas of the curriculum (movement, nature, society, art, mathematics, language). Children 



developed their cognitive, emotional, social, personal and motor abilities and skills. Through 

free play they developed their imagination and creativity. I found out the play between 

genders differed, but all of the children still loved to go to the forest. 

 

In this thesis I connected the positive attitude towards nature and the broad meaning of 

learning space, which was evident especially from children's positive experience in a forest. 
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1. UVOD 
 

Kot vemo, so naši predniki bivali z naravo, kar jih je krepilo, saj so živeli zdravo, raziskovali 

in iskali ravnovesja. Veliko naših staršev in starih staršev se spominja svojega otroštva po 

neštetih dneh svobode, ki so jih preživeli v naravi – na dvorišču, travniku, gozdu (Danks in 

Schofield, 2004). 

 

Ker pa dandanes pozabljamo na prednosti narave in otroke (mogoče zaradi (ne)varnosti ali pa 

celo lastnega udobja) posedamo v zaprte prostore, želim z diplomskim delom vzgojiteljem, 

učiteljem in staršem prikazati, da je gozd odličen prostor za igro, relativno dostopen in poceni, 

a omogoča sproščeno igro in hkrati spontano usvajanje znanja, spretnosti in sposobnosti. 

 

Gyorekova (2012) pravi, da imamo mnogo gozdov in s tem odlične pogoje, da naši otroci 

odraščajo v srcu narave. Postavlja pa si vprašanje, ali jim ga znamo in želimo približati. Pravi, 

da so glede na izkušnje naši otroci v gozdu samostojni, neodvisni in inovativni. A je za to 

včasih potrebno malo manj strahu in več zaupanja do njih, kar odpira nova spoznanja za vse 

sodelujoče. 

 

Z igro otroci spoznajo svet in vse, kar se dogaja okrog njih. Skozi igro se učimo – učimo pa se 

vse  življenje.  Vsakodnevno  tako  otroci  kot  odrasli  pridobivamo  nova  spoznanja,  nove 

izkušnje in doživljamo neodkrito. Za vse to potrebujemo energijo, ki jo ponujajo dejavnosti na 

prostem in narava. Zato menim, da sta igra in bivanje v naravnem okolju za otrokov razvoj 

nujna in prav tej tematiki sem se posvetila v svojem diplomskem delu. 
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1.1 POMEN IN PREDNOSTI IGRE IN UČENJA NA PROSTEM ZA PREDŠOLSKE 
 

OTROKE 
 

Otroci v današnjih časih niso več tako blizu naravi, kot so bili nekoč. Občutek za naravo, ki je 

bil precej močan pri starejših generacijah, je zdaj kulturna dediščina, ki naj jo vrtec posreduje 

in oživi. Pozitivno naravnanost do narave uveljavljamo s tem, da so otrokova doživetja bogata 

in raznolika (Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Danks in Schofield (2007) pravita, da so naravna okolja lahko priložnost za nove 

pustolovščine, presenečenja in neverjetne izkušnje, ki bodo pomagale okrepiti otrokovo 

samozavest in mu vliti pogum. Menita, da je to prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, 

krepitev samozaupanja in pobeg v domišljijo. V njem se lahko lovijo, iščejo ravnotežje, 

plezajo, skačejo, se gugajo ali skrivajo. 

 

Podobno navajata tudi Bahovec in Golobič (2004), ko pravita, da otroci občutijo, okušajo, 

vohajo, poslušajo in prijemajo vse, kar jim pride pod roke. Ob igri in delu z različnimi 

materiali ter ob spodbudah, ki jih vodijo k razmisleku, izkusijo podobnosti ali razlike, oblike, 

velikosti, razdalje, težo, prostornino, kjer med drugim tvorijo temelje za matematično 

razumevanje. Osnovni matematični pojmi se lahko razvijajo in utrjujejo tako jezikovno kot 

praktično – dejavno dojemanje oblike in števila poteka ob igri in delu, ob gradbenih igrah, z 

merjenjem z naravnimi materiali (kot so telo, roka, noga, korak) (Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Danks in Schofield (2007) utemeljujeta, da bomo v igrah v gozdu odkrili, da so otroci 

strašansko radovedni in jih svet narave neustavljivo privlači – pravi izziv je, kako preprečiti, 

da bi to vedoželjnost izgubili! Pravita, da moramo spoštovati njihovo dragoceno sposobnost 

za čudenje in jim pomagati, da bodo sami znali odkrivati, kaj živi pod kamni na vrtu ali v 

skalnatih bazenčkih na obali. Namesto, da jim posredujemo dejstva iz druge roke, jim lahko 

omogočimo, da jih odkrivajo sami. Vse kar potrebujmo za spodbujanje otrok, da bodo znali 

ceniti koščke neokrnjene narave, je malce sočutja in navdušenja. Temeljito naravoslovno 

znanje po njunem niti ni potrebno. Otrokom moramo zagotoviti le dovolj časa, da se 

popolnoma zatopijo v svoje igre in izkazujejo svojo domišljijo. Kjerkoli se znajdejo, 

predelujejo naravne materiale in jih na zapletene načine vpeljejo v svoje skrivne svetove, v 

katerih jim odrasli ne moremo slediti. Nekateri otroci potrebujejo le malce spodbude, da 

njihova domišljija dobi krila (Danks in Schofield, 2007). 

 

Narava nam omogoča, da se navdušimo, poučimo in si pridobimo izkušnje (Cornell, 1994). 
 

»Koščki neokrnjene narave ponujajo priložnosti tudi za doživetje miru in premišljevanje. Če 
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želimo res ceniti raznolikost narave, jo moramo raziskati na čim več različnih načinov. Otroci 

se morajo znova povezati s svetom narave in njegovimi letnimi časi, saj bodo šele potem 

lahko spoznali, koliko je njihovo življenje odvisno od rasti rastlin in proizvodnje hrane.« 

(Danks in Schofield, 2007) 

 

Pogoste izkušnje iz naravnega okolja v zgodnjem otroštvu so nujen pogoj, da otrok razvije 

pozitiven odnos do narave in sploh zanimanje. Če otroci tega v zgodnjem otroštvu niso 

prejeli, pogosto razvijejo neutemeljene strahove in predsodke, ki negativno vplivajo na razvoj 

njihovega odnosa do narave. (Wilson, 1995, 2008) 

 

Znano je, da se naravno okolje v tem, kar ponuja otrokom, zelo razlikuje od običajnih, 

standardiziranih igrišč. Naravno okolje ima prednosti, ki ustrezajo otrokovim potrebam po 

stimulativnem in  raznolikem okolju  za  igro  (Fjortoft  and  Sageie,  2000).  Lee  (1999)  je 

ugotovil, da igrišča, ki vključujejo divja, naravna območja, nudijo otrokom več spodbud za 

igro in se v njih igrajo z večjim navdušenjem v primerjavi z običajnimi igrišči. Otroci 

doživljajo  tradicionalna  igrišča  kot  dolgočasnejša  od  naravnega  okolja  (Titman,  1994). 

Fjortoft (2001) je ugotovil, da so bili otroci, ki so se igrali v naravnem okolju, motorično 

spretnejši od tistih, ki so se igrali na običajnih vrtčevskih igriščih (medtem ko raziskava Storli 

in  Hagen  (2010)  te  razlike  ni  potrdila).  Poleg  tega  naravno  okolje  nudi  večjo  stopnjo 

nevarnosti v otroški nevarni igri kot običajna igrišča (Sandster, 2009). (Povzeto po Kos in 

Jerman, 2013) 

Kos in Jerman (2013) navajata, da se v zadnjem stoletju v mnogih zahodnih deželah opaža 

zmanjšanje priložnosti za igro predšolskih otrok na prostem (Clements, 2004; Waller s sod., 

2010). Institualizacija otroštva, pretirano organizirano življenje in kultura strahu zaznamujejo 

življenje predšolskih otrok, kar vpliva na spremembe v naravi otroške igre (Burke, 2005; 

Tovey, 2007). Priložnosti za igro v naravnem okolju so zato vrednejše in pomembnejše 

(Waller, 2006). (Povzeto po: Kos in Jerman, 2013) 

 

Igra na prostem naj bi se dogajala vsak dan ne glede na vreme, saj naj bi ravno ta otroku 

omogočila razvoj ustvarjalnosti, predvsem pa veliko gibanja. Otrokom ponudimo možnosti za 

tek, skakanje, plezanje, drsanje, sankanje, čofotanje, igro s peskom, odkrivanje narave … 

(http://waldorf-gorenjska.si/?page_id=394). 
 

 

Praksa, da se otroci ob igri v naravnem okolju vedno znova vračajo v isti gozdni kotiček, je 

uveljavljena v skandinavskih »vrtcih na prostem« (Lysklett, 2006) in angleških »gozdnih 

šolah« (Knight,  2009;  O'Brien,  2009).  Značilnost  kotičkov,  ki  jih  imenujejo  »referenčna 

http://waldorf-gorenjska.si/?page_id=394
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mesta«, je, da otrokom ponujajo veliko spodbud za ustvarjalno igro in pogosto vsebujejo 
 

nekaj posebnega (npr. drevesa za plezanje, podrto drevo, potok ali pa obilje materialov za igro 
 

– listja, lubja, vej ali blata) (Waller, 2006). Ponavljajoči se obiski istega kotička otrokom 

omogočajo tudi spremljanje sprememb narave v različnih letnih časih. Nekateri avtorju 

(Carson, 1956; Chawla, 1990; Louv, 2006; Sebba, 1991) pišejo o posebni občutljivosti otrok 

za naravo. V zgodnjem otroštvu ima narava zanje poseben čar ter je vir radosti, navdiha in 

umirjenosti (povzeto po Kos, 2013). 

 

Bivanje na prostem v naših vrtcih je nekaj vsakdanjega. A rezultati nekaterih raziskav kažejo, 

da je dejavnosti na prostem še premalo. Tudi podatkov o tem ni veliko. Kos in Jerman (2013) 

sta opravila raziskavo, koliko časa v povprečju slovenski otroci preživijo na prostem. Izkazalo 

se je, da tisti, ki so v vrtcu, v povprečju preživijo na prostem 23 % časa v toplem delu leta in 

13 % v hladnem, od tega v povprečju tri ure tedensko v naravnem okolju v toplem delu leta in 

eno uro in pol v hladnem. Kos (2010) navaja, da je igri in učenju v naravnem okolju 

posvečenega relativno malo časa v primerjavi z mnogimi evropskimi, predvsem 

skandinavskimi deželami. Slovenija je gozdnata država, saj ima več kot polovico (58,4 %) 

površja pokritega z gozdom, kar jo po gozdnatosti uvršča celo na tretje mesto v Evropski 

uniji, takoj za Švedsko in Finsko (Zavod za gozdove Slovenije, 2011). (Povzeto po Kos in 

Jerman, 2013) Prav zaradi teh idealnih danosti, ki jih ima Slovenija, je škoda, da jih ne 

izrabimo pogosteje. 

 

Tudi mnenja večine staršev slovenskih otrok kažejo na pozitiven odnos do igre in učenja na 

prostem. Večina staršev in vzgojiteljev meni, da bi bilo v slovenskih vrtcih treba igri in učenju 

v naravnem okolju posvetiti več pozornosti in časa (Kos in Jerman, 2013). Zato bo na tem 

področju treba še ozaveščati, promovirati in o pozitivnih lastnostih narave prepričati še več 

vzgojiteljev, učiteljev in staršev. 

 

1.2 PRIMERJAVA IGRE NA PROSTEM MED SPOLOMA 
 

Cook (2009) ugotavlja, da so razlike med spoloma pri kognitivnih, socialnih in osebnih 

značilnostih proučevali že od leta 1900 in so že od nekdaj vidne. Nekatere razlike so razvidne 

že v otroštvu, ostale pa šele v poznem otroštvu ali adolescenci. Zanimivo je, da so se razlike 

med dečki in deklicami v zadnjih dveh ali treh desetletjih zmanjšale, na kar so vplivale 

socializacija in diferencialne izkušnje (Cook, 2009). 

 

Starši se različno vedejo do deklic in dečkov že takoj po rojstvu. Različno vedenje se ne kaže 
 

enako intenzivno na vseh področjih razvoja in se manj razlikuje na primer pri hranjenju in 
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umivanju ter bolj pri igri in socialnih interakcijah (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001; po: 

Belsky, 1980, v: Goleman, 1996). Razvoj spolne identitete v vsej svoji celovitosti se odraža v 

igri in nanjo vpliva, a tudi igra vpliva na razvoj spolne identitete. Izbira igrač, vsebina igre in 

njena vrsta, soigralci – vse to so prvine igre, ki so odvisne tudi od spola. Rezultati raziskav, ki 

so se posebej ukvarjale z otroško igro glede na spol, vsekakor niso enoznačni (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001). Tudi Waller (2006) ugotavlja, da se otroci obnašajo tako, kot se od 

njih pričakuje. Družba je naravnana tako, da vzgaja po spolu. Najbolj preprost primer za to je 

oblačenje deklic v rožnata oblačila in dečkov v modra. 

 

V. C. McLoyd, Warren in Thomas (1984, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) so primerjali 

deklice in dečke glede na prevzemanje vlog. Ugotovili so, da dečki pogosteje prevzemajo 

vloge in s tem značaj oseb, ki jih niso nikoli srečali, npr. supermana (kar 28 % igre določajo 

prav take vloge), medtem ko je pri deklicah ravno nasprotno, saj te kar v 90 % prevzemajo 

vloge iz domačega družinskega okolja. 

 

Smith in H. Coeie (1991) ugotavljata, da se deklice večkrat vključujejo v sociodramsko igro 
 

»domača scena«, in sicer v nakupovanje, nego dojenčkov, dečki pa zelo redko posnemajo 

tako imenovane moške vloge, na primer očeta, deda, pogosto prevzemajo vloge iz knjig, 

televizijskih oddaj in se igrajo policiste, gasilce, junake iz risank. 

 

V kognitivnih sposobnostih so avtorji ugotovili največje razlike med spoloma v govoru in rabi 

jezika  ter  nekaterih  prostorskih  spretnostih.  Dekleta  skušajo  izgovarjati  besede  pri  nižji 

starosti in imajo po navadi večji besedni zaklad (Cook, 2009; po: Feingold, 1993; Halpern, 

2000; Hyde & Linn, 1988). 
 

 

Govor  deklic  je  koherentnejši  in  pogosteje  vključuje  predloge  za  igralne  teme  in  vloge 

igralnih  partnerjev  kot  govor  dečkov,  za  katerega  je  značilna  večja  egocentričnost  in 

zavračanje  idej  drugih  (Marjanovič  Umek  in  Kavčič,  2001;  po  Goncu  in  dr.,  2003). 

Marjanovič Umek in Kavčič (2001; po: Puklek, 1998) ugotavljata, da deklice več govorijo in 

vokalizirajo kot njihovi vrstniki. 

 

Godwin in C. Godwin (1987, v: Sawyer, 1997) sta primerjala analizi argumentov deklic in 

dečkov ter ugotovila, da deklice niso posrednejše v sporazumevanju in se prav tako kot dečki 

zapletajo v konflikte (po: Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). 
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V nekaterih drugih študijah so ugotovili, da dekleta kažejo manj zanimanja za matematiko in 

so deležne manj spodbud za to naravoslovno vedo (Cook, 2009; po: Eccles Wigfield in 

Schiefele, 1998; Maccoby, 1998; Perie, Moran in Lutkus, 2005). 

 

J. Lever (1976, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) je opredelila nekaj razlik med spoloma: 

dečki se pogosteje igrajo zunaj kot deklice, slednje so se bolj pripravljene igrati deške igre, 

dečki pogosteje igrajo tekmovalne igre in za to potrebujejo veliko prostora. Ekipe in 

tekmovalnost so značilne za njihovo igro, tudi ko ne gre za gibalne in športne igre. 

Znanstvenica je ugotovila, da dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice: 72 % vseh deških 

dejavnosti traja dlje kot eno uro, pri deklicah je takih 43 %. V kurikulu (1999) navajajo, da je 

treba deklice in dečke enako spodbujati, da se enako vključujejo in preizkušajo v različnih 

zvrsteh gibalnih dejavnosti. 

 

L. Connos (1997) ugotavlja, da se najbolj konsistentne razlike med spoloma v vedenju kažejo 

v več grobo motoričnih dejavnostih pri dečkih. Tudi Christie in Johnsen (1987) menita, da se 

dečki v primerjavi z deklicami pogosteje vključujejo v igre, za katere je značilna višja raven 

dejavnosti in so potrebne večje mišične skupine, ter v igre prerivanja, v katerih je več igre 

agresivnosti. M. Župančič ugotavlja, da se deklice med samostojno igro z igračami pogosteje 

pozitivno odzivajo na prisotne osebe, medtem ko je pri dečkih pogosteje opaziti negativno 

socialno odzivanje in neupoštevanje socialnih pobud (po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). 

 

Waller (2006) ugotavlja, kje in kako se dekleta in fantje igrajo na prostem. V nekaterih 

dejavnostih (npr. metanje palice) so se fantje izkazali za boljše, saj so dejavnost izbirali 

pogosteje in za daljše obdobje. V nekaterih drugih dejavnostih (npr. opazovanje divjih živali, 

kot so race in labodi) so se dekleta pokazale kot bolj zainteresirane in osrediščene. 

 

Skelton (2001, v Waller, 2006) ugotavlja, kako se otroci razdeljujejo v skupine. Podskupine 

so izbrali na podlagi spola za igro v zunanjem okolju in zdi se, da je bila to neke vrste 

razdelitev po spolnem režimu. V vseh primerih so se otroci razdelili v skupine glede na spol. 

Kljub ugotovitvam poudarja, da obstajajo izjeme v razdelitvah. Otroci so se po drugem ključu 

razdelili le v primeru prijateljstva med dečkom in deklico. 

 

Bold (2002, v Waller, 2006) meni, da fantje poskušajo nadvladati dekleta. Želijo delati po 

svoje in jih voditi, toda dekletom ni treba sprejeti teh zahtev in jih pogosto zavrnejo ter se 

odločijo, da gredo po svoje. Bold trdi, da fantje vedno poskušajo nekaj doseči, a nimajo 

vnaprej določenega izida. 
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1.3 PROSTA IGRA IN VLOGA VZGOJITELJA V PROSTI IGRI 
 

 

1.3.1 OPREDELITEV IGRE 
 
Horvat in Magajna (1987) pravita, da je igra zelo kompleksna dejavnost, ki jo lahko 

obravnavamo na zelo različne načine in da še zdaleč ni raziskana. 

 

Večina avtorjev si pomen igre razlaga po svoje in prav zaradi tega obstaja mnogo razlag in 

teorij. Igra torej zajema široko paleto dejstev, tako pri otroku kot pri odraslem. Enotno 

opredelitev otroške igre otežujeta dejstvi, da gre za igro pri različno starih otrocih in za 

različne  vrste  igre  (igro  vlog,  sociodramsko,  domišljijsko,  konstrukcijsko,  gibalno  ali 

družabno igro …). Dejstvo je, da različni avtorji uporabljajo raznovrstna, a hkrati podobna 

merila, s pomočjo katerih opredeljujejo igro (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 

 

V Kurikulu za vrtce je navedeno, da je otroška igra dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je 

notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna. Igra je spontana, ustvarjalna 

dejavnost,  ki  jo  zasledimo  v  različnih  obdobjih  človekovega  življenja  ne  le  v  otroštvu 

(Batistič Zorec in sod., 1996: 12), pri čemer je v predšolskem obdobju igra otrokova 

prevladujoča dejavnost (www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t4-igra.doc). T. Bruce (1996; v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2006) igro opredeli skozi umestitev v koncept učenja 

predšolskega otroka. 

 

Toličičeva (1977; v Batistič Zorec, 2002) pravi, da se v sleherni igri kaže tudi otrokova 

potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga spreminjal. V igri se otrok nauči biti 

neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, da je dejaven. 

 

Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra, in ne zaradi zunanje prisile. Potek in 

smisel sta v njej sami, zato otroku ni najpomembnejši končni rezultat ampak sam proces, 

uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987). Otroci se igrajo, ker je to tisto, kar 

so vajeni delati. Vendar je igra za njih veliko več kot zapolnitev prostega časa, pripravi jih za 

poznejše življenje (Wilson, 2008). 

 

Rudolf Steiner, oče valdorfske pedagogike, utemeljuje, da je prosta igra ena od nosilnih rok 

zdravega razvoja otrok. To, kar otrok ustvari v prosti igri brez odraslega vmešavanja in 

predlogov, je stvaritev otroka, posledica njegovega napora, zamisli, volje, rok in misli. Še 

lepše je, ko je to stvaritev petih otrok, ki se ne poznajo dolgo. So pa v tem trenutku postali 

tesni  prijatelji  skrivnostnega sveta.  Meni,  da  prosta  igra  pri  otrocih  razvija  in  spodbuja 

http://www.pef.uni-lj.si/~vilic/gradiva/1-rp-t4-igra.doc
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socialno vedenje večine in socialne procese v skupini (http://waldorf- 
 

gorenjska.si/?page_id=394). 
 

 

Po Steinerju je prosta igra najpomembnejša in temeljna dejavnost predšolskega otroka. Z njo 

se otrok povezuje s svetom, pridobiva izkušnje, izraža svoja občutja, razpoloženja, razvija 

domišljijo ... Otroka vodi k samoiniciativnemu delovanju, socialnemu vedenju, ga opogumlja 

in mu dopušča svobodo samostojnega odločanja ter mu s tem krepi samozavest in  gradi 

pozitivno samopodobo (http://www.waldorf.si/?w=6). 
 

 

Otroci potrebujejo neposredne izkušnje z veliko praktičnimi dejavnostmi, materiali, veliko 

raziskovanja. Potrebujejo veliko priložnosti, da vse to znova in znova podoživijo skozi igro, 

ki jo ustvarjajo in vodijo sami (White, 2008). 

 

Batističeva (2002, v Bahovec in Golobič, 2004) pravi, da v programih z nizko stopnjo 

strukturiranosti zasledimo več interakcij med otroki, več domišljijske igre in ustvarjalnosti. 

 

1.3.2 VLOGA ODRASLIH V OTROKOVI IGRI 
 

Vzgojitelji predšolskih otrok naj bi bili tisti, ki se zavedajo velikega pomena igre in učenja v 

naravnem okolju in omogočajo otrokom redne priložnosti za doživljanje naravnega okolja 

(Kos, 2013; po: Waller, 2007). 

 

Poleg tega, da je igra življenjsko pomembna za otroka, je nujna tudi za odrasle, ki se z 

otrokom ukvarjajo, v predšolskem obdobju zlasti za starše in vzgojitelje v vrtcu. Odrasli prav 

s pomočjo igre najlažje ustvarjajo stike in čustvene odnose z otrokom, z opazovanjem pri igri 

pa spoznajo njegove razvojne značilnosti (sposobnosti, spretnosti) in osebnostne lastnosti. V 

opisanem smislu lahko govorimo o diagnostični vrednosti igre (Toličič in Smiljanić – 

Čolanović, 1977; v Batistič Zorec, 2002). 

 

Ker je igra po definiciji spontana in svobodna dejavnost, je zelo pomembno, da je odrasli ne 

skušajo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili in poskusi spreminjanja (popravljanja) 

otrokovega vedenja (Casper in Thomas, 1999; v Marjanovič Umek, 2006). Batističeva (2002) 

meni, da so vzgojiteljice v naših vrtcih pogosto preveč usmerjene v načrtovanje dejavnosti za 

otroke in premalo fleksibilne, da bi dopustile, da se pri dejavnostih uveljavljaje tudi ideje in 

želje otrok. Pravi, da vzgojiteljice največ časa bodisi vodijo dejavnost (izvajajo t. i. usmerjene 

zaposlitve) bodisi prepuščajo otroke samim sebi (t. i. spontana igra otrok, med katere sodi tudi 

večina  dejavnosti  na  prostem),  pri  čemer  le  »pazijo«  otroke  (so  pozorne  na  nevarnosti, 

http://waldorf-gorenjska.si/?page_id=394
http://waldorf-gorenjska.si/?page_id=394
http://www.waldorf.si/?w=6
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konflikte ipd.), med obema skrajnostma pa je zelo malo dejavne udeležbe vzgojiteljic v 
 

spontanih igrah otrok. 
 

 

O tem sta naredili raziskavo Kos in Jerman (2013) in ugotovili, da prosta igra in iz otroka 

izhajajoče raziskovanje res nista v ospredju dejavnosti v slovenskih vrtcih. Poleg drugih 

dejavnosti, ki jih izvajajo na prostem, je 29,5 % vzgojiteljev odgovorilo, da otroci v naravnem 

okolju izvajajo prosto igro, ki izhaja iz njih. 

 

Zupančičeva (2001; v Batistič Zorec, 2002) pravi, da ima v tehnološko razvitih družbah 

vključevanje odraslih v otrokovo igro posebno pomembno vlogo. Meni, da dobijo otroci eno 

izmed optimalnih spodbud za svoj razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim 

partnerjem, ki je lahko eden od staršev, vzgojitelj ali starejši vrstnik (heterogene skupine). S 

pomočjo partnerjevega besednega ali čustvenega tolmačenja si otrok sam razlaga svet in svoje 

delovanje v njem. Partner med interaktivno igro »analizira« predmete in dejavnosti, jih 

označuje, kategorizira in poenostavlja. Hkrati otroku služi kot model za posnemanje 

dejavnosti, ki je sam še ne more izvesti. Avtorica vlogo odraslega v otrokovi igri razlaga s 

konceptom Vigotskega – »območja bližnjega razvoja«. Partner je najučinkovitejši, kadar 

njegovo usmerjanje, spodbuda in demonstracija predstavljajo izziv malčkovim dejavnostim. 

Igralni partner lahko s predlogi, besednim komentarjem in dejavnim vključevanjem v igro 

dvigne otrokovo igro nad raven, ki jo je sposoben otrok doseči sam. 

 

Vendar Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) pravita, da igra v vrtcu pogosto postane 

ponavljajoča se (iste igralne dejavnosti, vloge ter oblike vedênja), zato je vloga vzgojitelja pri 

oblikovanju in poteku otrokove igre zelo pomembna, saj lahko spodbudi, usmeri in vodi 

otrokovo igro k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. 

 

Zelo pomembna je pomoč odraslega pri igri, ki predlaga ideje za igro, pomaga otroku pri 

vključitvi v igro, pomaga rešiti spor in spodbuja k pogajanju. Zelo poudarjata, da morajo imeti 

otroci za igro poleg primernega okolja in podpore odraslih tudi dovolj časa (Marjanovič 

Umek in Lešnik Musek, 2006). 

 

Za  učenje  začetnega  naravoslovja  v  naravnem  okolju  sta  pomembni  prosta,  iz  otroka 

izhajajoča  igra,  pa  tudi  strukturirane  dejavnosti  z  različno  intenzivnostjo  vključevanja 

odraslih. Mnoge raziskave kažejo, da se prosta igra otrok v naravnem okolju razvija v 

ustreznejše oblike kot na igriščih in v zaprtih prostorih (Wilson, 2008). Pravi tudi, da prosta, 

iz otroka izhajajoča igra, brez vnaprej danih okvirov in ciljev, prinaša največ ustvarjalnosti pri 

otrocih. 
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Naravno okolje s svojima raznovrstnostjo in nepredvidljivostjo ponuja številne priložnosti za 

kakovostne interakcije med otrokom in vzgojiteljem. Slednjega spodbuja, da odgovori na 

pobude otrok in gradi dejavnosti na njihovih interesih (Waters in Maynard, 2010). Vloga 

vzgojitelja  vključuje  senzibilno  intervencijo  in  tudi  prepuščanje  otrok  prosti  igri  brez 

kakršnega koli vmešavanja (Waller, 2007). Bogato naravno okolje je idealno za vrsto 

interakcije, v kateri vzgojitelj spodbuja otroke h graditvi tega, kar že znajo, na njihovih 

interesih in razumevanju. V igro vstopa kot izkušenejši partner. S tem jo lahko dvigne na višjo 

raven in omogoči učinkovitejše učenje (Kos, 2013; po: Maynard in Waters, 2007; Waters in 

Maynard, 2010). 

 

1.4 KURIKUL IN PODROČJA DEJAVNOSTI 
 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno  podlago za delo v 

vrtcih. Potrjen je bil marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Temelji 

na ciljih in načelih, ki jih dosegamo s prilagojenim procesom, ki pa upošteva razvojne stopnje 

otrok. Velik poudarek daje povezovanju in prepletanju šestih različnih področij: gibanju, 

jeziku, umetnosti, družbi, naravi in matematiki. 

 

Program dela v oddelku načrtujeta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, ki upoštevata razvojno 

stopnjo,  interese  otrok  in  pobude  otrok  in  staršev.  Pri  izvajanju  programov  omogočata 

otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora. Otroci se učijo z igro in lastno 

dejavnostjo v večjih in manjših skupinah ter tudi individualno. 

 

Žal pa naš kurikul ne daje posebnega pomena in poudarka prosti igri na prostem. V poglavju 

Prostor zunanjega okolja ne omenja. Dejavnosti v zunanjem okolju so kot integralni del 

kurikula izpostavljene pri področju Narava, kjer je zapisano: »Otrok naj biva v naravi in jo 

doživlja v različnih okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih razmerah; doživlja naravo in 

se pogovarja o svojih zaznavah.« (Bahovec s sod., str. 58) Na področju dejavnosti Gibanje je 

zunanje okolje predlagano kot prostor, kjer naj otroci spoznavajo in razvijajo gibalne 

sposobnosti, naravo pa navaja kot prostor za sprehode in pohode (Kos in Jerman, 2013). 

 

Vseeno pa kurikul zajema mnogo dejavnosti, ki so odlične dejavnosti za otroke v predšolskem 

obdobju, večino njih pa lahko izpeljemo in izvajamo v naravnem okolju. 

 

Gibanje 
 

 

V kurikulu (1999) je zapisano, da je gibalni razvoj za otroka v prvih letih življenja v ospredju 

in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do sestavljenih in zahtevnejših dejavnosti. S 
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tem otroci pridobijo raznovrstne gibalne izkušnje, ob katerih imajo veliko zadovoljstva, 

veselja, pridobivajo samozaupanje in samozavest. 

 

»Samozaupanje  in  samozavest,  ki  se  krepita  pri  otrocih,  izhajata  iz  svobode,  ki  jim  jo 

omogoča gozdni prostor. Vendar moramo otrokom to svobodo omogočiti, in sicer na način, s 

katerim lahko razvijajo svoj lastni način učenja in jim je pri tem omogočena določena 

neodvisnost, preko katere lahko sami razvijajo svoje ideje. Ta način poučevanja potrebuje 

učitelja z ogromno energije, inovativnosti, potrpežljivosti in seveda časa.« (Groyek, 2012). 

 

Videmšek in Kovač (2001) navajata, da otrok na prostem lahko razvija gibalne sposobnosti, 

usvaja nekatere gibalne koncepte oz. sheme ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine 

različnih športnih zvrsti. S spontanim izvajanjem naravnih oblik gibanja otrok uresničuje 

različne cilje, na primer s sproščenim izvajanjem razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja, 

ravnotežje, natančnost in moč. 

 

Otrok ob gibanju spoznava, se zaveda in pridobiva zaupanje v lastno telo, doživlja ugodje ter 
 

usvaja osnovne gibalne sheme (Kurikulum, 1999). 
 

 

Narava 
 

 

Na področju narave so poudarjeni pridobivanje izkušenj, veselja v raziskovanju, razvijanje 

sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje 

zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Otroci postopno razvijajo naravoslovne 

pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnosti uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje 

hipotez, klasificiranje, iskanje ter povzemanje bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. 

Spoznavajo in spoštujejo živali, rastline, predmete in pojme okrog sebe ter obseg, raznolikost 

in lepoto narave tako, da je v stiku z njo, kar je nekaj popolnoma vsakdanjega. Razvijajo 

sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Vse raziskovanje in 

srečanje z naravo mu je v veselje, je zabavno in razburljivo. Spoznava spremembe v naravi in 

življenju ljudi glede na letne čase. (Kurikulum, 1999) 

 

»Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar je ta 

majhen del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali 

okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj 

narediti. Iz vrtca naj se dejavnosti s področja narave razširijo na okolico vrtca.« (Krnel, 2001) 
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Krnel (2001) pravi, da gremo z dejavnostmi lahko vedno dlje. Od tal gremo lahko višje, to je 

od zemlje, do debel v krošnje in nato v nebo. 

 

Veliko vlogo na področju narave imamo vzgojitelji, saj otroci prevzemajo naš odnos do 

narave. Z lastnim zgledom otroke navajamo na varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji, 

nudimo možnosti, spodbude, podajamo dovolj priložnosti in časa, da preizkušajo naravo z 

vsemi čutili. Otroke poslušamo, sprašujemo o tem, kar vidijo, in jih učimo iskati odgovor 

tako, da opazujejo, raziskujejo, eksperimentirajo, opisujejo, razlagajo … Otroku pomagamo 

ločevati domišljijski svet od realnega. (Kurikulum, 1999) 

 

Zelo pomembno pri naravoslovju in naravi je, da dobro opazujemo, saj le tako razčlenimo 

naravne dogodke in pojave. Po opazovanju postavljamo vprašanja in iščemo odgovore. S tem 

pridobimo največ konkretnega naravoslovnega znanja (Krnel, 2001). 

 

Družba 
 

 

V kurikulu (1999) je navedeno: »Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in 

deluje.« Tudi otroci morajo sodelovati z bližnjim okoljem in ga postopoma spoznati, da bodo 

lahko vplivali nanj in ga pozneje dejavno spreminjali. Otrok se seznanja z varnim in zdravim 

načinom življenja; spoznava samega sebe, druge in okolje, v katerem biva; oblikuje osnovne 

življenjske navade ter dojema zgodovinske spremembe, kot so spoznavanje, da se ljudje, 

okolje, družba in kultura v času spreminjajo; doživlja dejavnosti, v katerih so enake možnosti 

za vse, ne glede na spol, telesno in duševno konstrukcijo … 

 

Pomembna je tudi okoljska vzgoja, ki zajema znanje o prometu, stavbah in zgradbah in 

osnovna pravila okolja (Kranjc, 2001). 

 

Vloga vzgojitelja je, da otrokom nudi možnost odgovornosti na ustrezni ravni in da vrtec 

doživljajo kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje 

življenje ne glede na različnost (Kurikulum, 1999). 

 

Umetnost 
 

 

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 

igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in 

vsebin na vseh področjih dejavnosti. Otrok umetnost izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne 

strukture, artikulira vsebine, zamišlja in oblikuje. Tako nastala dela kažejo tudi za človeka 

značilen občutek za umetniški red in lepo, s čimer preraščajo običajne, funkcionalne, tehnične 
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izdelke. Zato lahko govorimo o otroški dejavnosti na področju umetnosti kot o umetniški 

dejavnosti otroka in o otroških umetniških delih. Taka dela nastajajo, ko ima otrok pri delu 

svobodo in se od njega pričakuje neposrednost, drugačnost, izvirnost.« (Kurikulum, 1999) 

 

V kurikulu (1999) je navedeno, da otrok v umetnosti uživa, jo doživlja, spoznava, ustvarja in 

se izraža z umetniško predstavljivostjo. 

 

Matematika 
 

 

»Otrok že pred dopolnjenim prvim letom obvlada določene matematične spretnosti, misli in 

se izraža na način, ki kaže, da uporablja matematiko v svojem vsakdanjem življenju.« (Japelj 

Pavešič, 2001) 

 

V Kurikulumu (1999) je navedeno, da področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu. Te 

otroka spodbujajo, da med vsakdanjimi opravili in ob igri pridobiva izkušnje, spretnosti in 

znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več in česa manj, v čem se stvari razlikujejo in 

v čem so si podobne, kaj je celota in kaj del, kakšne oblike so, kaj je znotraj in kaj zunaj, kaj 

je zdaj, prej in potem, kaj so simboli ... Otrok pridobiva nove ideje, izkušnje in znanja. Naloge 

poskuša reševati učinkoviteje, če uporablja »matematične« strategije mišljenja. 

 

Vloga odraslih je, da otrokom ponujajo ustrezne naloge in jih pri tem opazujejo. Seznanjajo 

jih s postopki preverjanja rešitev in možnostjo pravilnega sklepanja ter preverjanja. Otrokom 

pomagajo tudi pri konkretnih novih besedah in matematičnih pojmih (Kurikulum, 1999). 

 
 
 
 
 
 

 

Jezik 
 

 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj otrokovega govora. Otroci naj bi se v tem 

obdobju naučili izraziti izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. Jezika naj bi se 

učili ob poskušanju vsakdanjih pogovorov, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v 

domišljijskih igrah, izmišljanju zgodbic, ob učenju otrok od otrok … (Kurikulum, 1999). 

 

Predšolski otroci se med seboj že sporazumevajo, pri tem pa ima veliko vlogo tudi spodbudno 

okolje, zlasti igra v skupini in druge socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno 

komunikacijo (Kranjc in Saksida, 2001). 
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V   Kurikulu   (1999)   je   navedeno,   da   otrok   na   področju   jezika   razvija   nebesedne 

komunikacijske spretnosti, doživlja, spoznava, se zaveda in razvija lastne ter druge 

komunikacijske spretnosti in jezikovne zmožnosti. Jezikovna zmožnost pa seveda ne pomeni 

le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, ampak stopa v interakcijo tudi z igro, 

umetnostjo, matematiko in drugimi področji (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

Osebe, ki delajo z otroki, se pogovarjajo z njimi, spodbujajo govor in opazujejo otrokovo 

govorico. Pokažejo svojo lastno govorico telesa in na ustrezen način z nebesednimi sredstvi 

vzpostavijo interakcijo z otroki in prepoznajo možne nesporazume v tej komunikaciji. 

Spoštujejo različne načine otrokove interakcije z okoljem in ga spodbujajo v izražanju občutij 

z nebesednimi in jezikovnimi sredstvi (Kurikulum, 1999). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE 
 

IN METODE 
 
 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar je ta 

prostor neizmerno pisan in zanimiv, zato je pomembno, da odrasli otroke spodbujamo in jim 

ponujamo dovolj priložnosti za spoznavanje in raziskovanje okolja (Marjanovič Umek s sod., 

2001). Danks in Schofield (2007) pravita, da je svet narave prostor raziskovanja, učenja o 

tveganju, krepitve samozaupanja in pobega v domišljijo. 

 

Za predšolske otroke je zunanje okolje pomembno, saj jim daje svež zrak in prostor, v 

katerem se lahko prosto gibljejo (Rivkin, 1995). Še posebej pomembno za otroke je bivanje v 

naravnem okolju, ki ima zanje številne koristi. Mnoge raziskave nakazujejo, da redno bivanje 

v  naravnem  okolju  prinaša  razvitejše  motorične  sposobnosti  (Fjortoft,  2001),  izboljšano 

fizično  zdravje  (Fjortoft,  2001,  2004),  manj  agresivnosti  in  konfrontacij  (Wilson,  1995; 

Ouvry, 2003) ter boljšo koncentracijo (Martensson et al., 2009) (Povzeto po Kos in Jerman, 

2013). 
 

 

Naravno okolje otrokom ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in 

objektov. Spodbuja celostni razvoj otroka in omogoča napredek na vseh razvojnih področjih 

(Wilson, 2008). S svojo raznolikostjo in nepredvidljivostjo prinaša spodbude za lastna 

raziskovanja  otrok,  ki  omogočajo  pridobivanje  znanja,  spretnosti  in  konceptov  (Fjortoft, 

2004). Prosta igra otrok se v naravnem okolju razvija v ustvarjalnejše oblike. Otroci naravnim 

materialom in objektom pripisujejo simbolni pomen in ustvarjajo bogato simbolno, 

domišljijsko igro (Ouvry, 2003; Wilson, 2008). Naravno okolje nudi otrokom tudi veliko 

priložnosti za nevarno igro, v kateri se učijo učinkovitega spopadanja z nevarnostmi 

(Stephenson, 2003; Sandseter, 2009). Le s pogostimi pozitivnimi izkušnjami v naravnem 

okolju lahko otrok razvije skrben odnos do okolja, zato je igra v naravnem okolju temelj 

učinkovite okoljske vzgoje v zgodnjem otroštvu (Rivkin, 2000; Wilson, 2008) (Povzeto po 

Kos in Jerman, 2013). 

 

Majhni otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli in vanjo vstopajo na dejavnejši način. 

Želijo tipati, se dotikati, vonjati, okušati, raziskovati in preizkušati (Kos in Gregorič, 2011; 

po: White, 2008). 
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»Otroci večinoma obožujejo igro na prostem. Doživljajo jo kot nekaj, v čemer delujejo 

samostojno, brez ali le z manjšo pomočjo odraslih (Cullen, 1993). Naravno okolje je zanje še 

posebej privlačno in zanimivo (Titman, 1994)« (Kos in Jerman, 2013). 

 

Namen diplomskega dela je raziskati pomen proste igre v gozdu za predšolske otroke, odnos 

predšolskih otrok do nje ter raziskati vlogo vzgojitelja ob tovrstnih dejavnostih. 

 

2.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

 Raziskati, katere možnosti za razvoj predšolskih otrok na različnih področjih dejavnosti 
 

nudi prosta igra otrok v naravnem okolju. 
 

 Ugotoviti, kako se razvija prosta igra predšolskih otrok v naravnem okolju v desetih 

zaporednih obiskih istega kotička gozda. 

 Ugotoviti, ali obstaja razlika v oblikah proste igre v gozdu med spoloma. 
 

 Raziskati interakcije med vzgojiteljem in otroki ob prosti igri v naravnem okolju. 
 

 Ugotoviti, kako se po mnenju vzgojitelja pri prosti igri v naravnem okolju v desetih 

zaporednih obiskih gozda razvijata otrokova koncentracija in umirjenost. 

 Raziskati odnos predšolskih otrok do proste igre v naravnem okolju. 
 

 

2.3 PREDVIDEVANJA 
 

 Predvidevam, da prosta igra v naravnem okolju nudi možnosti za celostni razvoj 

predšolskega otroka, in sicer kognitivnih (še posebej na področju začetnega 

naravoslovja), motoričnih, socialnih, umetniških, jezikovnih sposobnosti. 

 Menim, da se prosta igra predšolskih otrok z večkratnimi zaporednimi obiski istega 

kotička gozda razvija v vedno kompleksnejše in ustvarjalnejše oblike. 

 Predvidevam, da se dečki v gozdu igrajo drugače kot deklice. 
 

 Predvidevam, da se ob vzdrževanju kontinuitete proste igre v istem kotičku gozda med 

otroki in vzgojiteljem razvije učinkovita interakcija, ki otrokom omogoča veliko 

ustvarjalnosti in občutka svobode, vzgojitelj pa zadosti zahtevam po varnosti ter se na 

pretanjen način vključuje v igro in vpliva na njen razvoj v položajih, ko jo lahko 

dvigne na višjo raven. 

 Menim, da po večkratnih zaporednih obiskih gozda, v katerem se otroci prosto igrajo, 

vzgojitelji pri otrocih prepoznajo večjo umirjenost in boljšo koncentracijo. 

 Predvidevam, da imajo otroci radi prosto igro v naravnem okolju in se pozitivni odnos 
 

do nje v naravnem okolju po večkratnih zaporednih obiskih gozda še okrepi. 
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2.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo zbiranja podatkov. 
 

 

Vzorec 
 

 

Vzorec  so  predstavljali  otroci  drugega  starostnega  obdobja  iz  Vrtca  Antona  Medveda 

Kamnik. Vrtec ima štirinajst enot in vse so v občini Kamnik. Enota Kamenček ima pet 

oddelkov, od tega je eden razvojni, v štirih pa izvajamo program po kurikulu z elementi 

pedagogike montessori. V skupini je enaindvajset otrok, od tega dvanajst dečkov in devet 

deklic. Štirinajst otrok je rojenih leta 2009, sedem otrok 2010, ena deklica pa 2011. 

 

Postopek zbiranja podatkov 
 

 

Pred izvedbo dejavnosti sem vsakega otroka posebej ustno anketirala in si njihove odgovore 

skrbno  zapisala.  Anketo  sem  opravila  v  mesecu  oktobru,  nekaj  dni  pred  izvajanjem 

dejavnosti. Vprašanja so se nanašala na to, kje, s čim, s kom in na kakšen način se najraje 

igrajo ter kaj jim je v gozdu všeč in zanimivo. 

 

S tem sem preverila njihove interese, želje in si pridobila osnove o njihovem razmišljanju o 

igri. Sledilo je deset zaporednih obiskov istega kotička gozda (enkrat do dvakrat na teden), ki 

so trajali približno eno uro. Do tja smo hodili približno petindvajset minut, nato so se otroci 

prosto igrali. Ob tem sem jih opazovala in ugotovitve sistematično zapisovala in 

dokumentirala. Otrokom sem ponudila fotoaparat in videokamero, da so ob svoji igri naredili 

posnetke, ki smo si jih pozneje skupaj pogledali in komentirali. Pri skupnem pregledovanju 

posnetkov sem bila pozorna na odzive otrok, ki so mi omogočili še boljši vpogled v njihovo 

lastno doživljanje proste igre v gozdu. 

 

Po zadnjem obisku gozda sem otrokom postavila enaka vprašanja kot v prvi anketi. Izsledke 

opažanj in komentarjev otrok sem analizirala, obe anketi pa sem statistično obdelala in jih 

prikazala v obliki tabel in grafov. 
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3. REZULTATI Z REPREZENTACIJO 
 
 

3.1 POTEK IN ANALIZE DEJAVNOSTI 
 

 

PRVI DAN V GOZDU 
 

Na začetku so otroci tekli po gozdu in se komaj ustavili, kot da bi želeli premeriti, kako velik 

je. Nato so začeli opazovati, kje sva vzgojiteljici in kaj je v okolici. Zaradi varnosti sva 

nekoliko omejili prostor na razdaljo vidnega. To je bil zanje znak, da se lahko začnejo prosto 

igrati. Sprva so se igrali predvsem v skupinah. Nekateri so tekli po gozdu in raziskovali 

okolico, drugi so prijeli listje in se posipali, kot da pada sneg. Presenečena sem bila, ko so se 

skupine že na začetku precej razdelile po spolu. 

 

Brata F in N sta začela graditi grad iz listja in nastajale so zelo lepe umetnije. Ta igra med 

njima je trajala ves čas obiska gozda. Kar pomeni, da sta imela zelo dolgo koncentracijo, 

njuna igra je bila že ob začetku precej umirjena. 

 

Osupla sem bila, ko je deček F ob tem, ko je postavljal palice, prepoznal fizikalni pojem. Brez 

vsakršne spodbude je spoznal pomen težnosti. Ker palica ni stala sama, jo je trudil namestiti s 

pomočjo listja. Ko je ugotovil, da je listje premehko, si je pomagal z novo vejo. To je postavil 

poševno na sredino prve palice in kar na enkrat so te stale, saj so se križale in s tem podpirale 

druga drugo. Nato je razvijal še gibanje, saj se je pod palicami plazil in jih preskakoval. 

 

Nekateri otroci so jima sledili in gradili z listjem, spet drugi so se jima pridružili. Štirje dečki 

so se večino časa na različne načine igrali s palicami. Z njimi so se sabljali, jih prenašali, se 

vlekli, »sekali« drevesa, jih lomili, gradili hiše, jih uporabljali za grabljenje listja, košnjo 

listja, za rezala in podobno. Deklice so veliko opazovale in si težje našle zaposlitev. Bile pa so 

radovednejše pri iskanju zanimivosti med listjem, na primer plodov. 

 

Predvsem sem bila presenečena nad tem, da so takoj začeli z igro v gozdu in niso bili 

izgubljeni. 
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Slika 1: Otroka sta iz listja in palic zgradila 

 

»grad« 

 
 

 
Slika 2: Plazenje skozi zgrajen predor 

 

DRUGI DAN V GOZDU 
 

Otroci so z navdušenjem podprli mojo odločitev, da se odpravimo v gozd. Ker je pot do naše 

stalne točke trajala približno dvajset minut, so bili nekateri že precej utrujeni. Tega pa nisem 

več opazila, ko smo prispeli do obrobja gozda, saj so otroci v trenutku pozabili na dolgo pot in 

stekli vanj. Sprva so se tako kot prejšnji dan zadrževali predvsem v enem delu gozda in 

nadaljevali s podobno igro. 

 

Fantje so si prisvojili palice in z njimi ustvarjali, deklice pa so veliko opazovale ali pa sledile 

fantom. Pri dečku R je bilo opaziti, da pogosto hodi v gozd, saj je zelo dobro »sekal« drva in 

je vedel, da se bodo mehke veje prej prelomile. Kar nekaj dečkov mu je sledilo in kup z 

vejami se je povečeval. Brata sta tudi ta dan gradila gradove in jih nadgradila z določanjem in 

razporejanjem prostorov, kot sta zapor in klet. 

 

Z vzgojiteljico sva v igro posegali, kadar je bila nevarna ali neprimerna. Ko sem opazila, da 

otroci ne upajo globlje in dlje po gozdu, sem naredila nekaj korakov in si ogledovala okolico. 

Hitro so prišli za menoj in se zabavali že ob sami hoji po hribu. Ponudila sem jim fotoaparat, s 

katerim so lahko fotografirali in snemali. Tako so krepili motoriko, usklajevanje rok in oči, 

prostora ter uporabljali sodobno tehnologijo. 

 

Pozneje so opazili gobe in ugotavljali, katere so strupene ali užitne. Ogledovali so si njihove 

barve in spraševali po imenih. To je zanimalo predvsem deklice. Deček A je ves obisk gozda 

preživel  na enem predelu ter se  zabaval s  palico in listjem. Deklice so  se izkazale kot 
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raziskovalke, saj so začele opazovati tla in v njih iskati male živali, a jih žal niso našle. Dve 

deklici sta si ogledali mah in ga poimenovali listi, kar pomeni, da ga žal še nista vedeli. 

Deklica Z je z vejo s posušenimi listi pometla tla in deklicam naredila pot, po kateri so se 

sprehajale. Ob gledanju posnetka je komentirala »Poglejte, tu sem naredila čarobno pot, ki 

vodi v svet sanj!«. 

 

Proti zaključku obiska sem opazila, da se je igra otrok zelo umirila. Vsak je nekaj opazoval, 

raziskoval ali ustvarjal, koncentracija in pozornost otrok sta se stopnjevali pri dejavnostih. 

Že drugi dan v gozdu je pokazal, da se je prosta igra otrok že razvijala v celovite, zahtevnejše 

in ustvarjalnejše oblike. 
 

 

 

 
 

 

Slika 3: Tipanje različnih materialov (mah) 

Slika 4: Iskanje gozdnih živali 

 

 

TRETJI DAN V GOZDU 
 

Kot naročeno je bilo vreme ponovno prijetno toplo za jesenski čas. Skoraj vsi otroci so v 

gozdu našli vsaj eno palico ter z njo počeli podobne reči kot pretekla dneva. Pozneje se je igra 

razvila, deklice so si pripravile piknik s predmeti iz gozda. Pri igri je bilo veliko pogovora, pri 

čemer so razvijale besedni zaklad in se usklajevale pri sestavljanju zgodb. Nato so se lotile 

opazovanja  različnih  plodov,  debel  in  listja.  Večkrat  so  me  prosile  za  mnenje  in  se 

pozanimale, kako se kateri stvari reče, s katerega drevesa je in podobno. Deklica K je z gobo 

risala po deblu in pri tem ustvarjala, opazovala pojave in spoznavala materiale. Dečka N in J 

sta začela vlačiti veje in jih zlagati na velik kup. To sta počela ves čas obiska gozda in čez 

nekaj časa dobila tudi družbo. Deklica Z je na hribu jokala – ko sem jo vprašala, kaj se je 
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zgodilo, mi je povedala, da težko hodi in na vzpetini velikokrat pade. Pomagala sem ji pri hoji 

in deklica se je umirila. To me je spomnilo na to, da že pretekla dneva ni rada hodila po hribu, 

zato sem bila na njeno počutje in hojo v prihodnjih dneh še pozornejša. 

 

V vseh treh dneh sem opazila, da se otroci proti koncu bivanja v gozdu zelo umirijo. Igra 
 

postane mirnejša in raziskovalna. 
 

 

 
 

 

Slika 5 – fotografija otrok: Prenašanje palic 
 

 

Naslednji dan smo si v vrtcu pogledali nekaj vrst listov in plodov ter jih spoznavali. Večina 

otrok ni znala našteti listavcev in iglavcev, zato smo skupaj poiskali in razvrstili najdene liste 

in plodove. Ob koncu dejavnosti je veliko več otrok poznalo imena najdenih rastlin. 

 

 
 

 

Slika 6: Spoznavanje in razvrščanje naravnih plodov, najdenih v gozdu 
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Liste sem plastificirala in jih otrokom ponudila na polici. Poleg njih sem zbrala tudi plodove, 

ki so jih lahko prirejali ustreznim listom. 

 

ČETRTI DAN V GOZDU 
 

V gozdu so bila tla zaradi dežja malo bolj razmočena, zato nekateri otroci niso želeli prijemati 

listja. Tudi če so padli, marsikateremu ni bilo všeč, saj so se umazali. 

 

Izstopalo je, da so fantje takoj začeli z igro in ustvarjanjem z materiali, deklice pa se niso 

preveč zanimale za gozd, ampak bolj hodile po gozdu, opazovale okolico, spremembe v 

gozdu, se igrale igre vlog in tekle. Zaigrale so se le, če so oponašale fante. Fantje so se ves čas 

igrali različne igre s palicami in jih ponovno raziskovali. Primerjali so, katera je daljša ali 

krajša, debelejša ali tanjša, težja ali lažja. Torej so se kognitivno razvijali in ugotavljali 

matematične velikostne odnose. Nekateri so vlekli veje in jih spravljali na kup, jih olupili, 

vonjali in si jih ogledovali. Torej so tu uporabljali več čutov. Opazila sem, da so si zapomnili 

kar nekaj vrst dreves in njihovih plodov, ker smo jih prejšnje dni v vrtcu ponavljali. Osvojili 

so nove besede in jih vstavljali v povedi. 

 

Prepustila sem jim uporabo fotoaparata in kamere, s katerima so zanimivosti zabeležili. 

Fotografiranje jim ni delalo težav, malo več pa so jih imeli pri snemanju, saj se veliko 

premikajo in še nimajo popolnoma razvitega občutka stabilnosti. Večina otrok je povedala, da 

so kamero uporabljali prvič. Postopno so nastajale lepše fotografije in tudi zadovoljstvo otrok 

je raslo iz dneva v dan. S sodelavko sva opazili, da so bili prve dni otroci pozornejši na svoja 

dejanja, kadar so naju opazili s kamero ali fotoaparatom. Sčasoma so se tega navadili in se 

med najinim dokumentiranjem sproščeno igrali naprej. Le pred fotografiranjem so se nekateri 

večkrat pripravili nanj ali pa si ga zaželeli kar sami. 

 

Ko sem jih v vrtcu spraševala, kaj jim je bilo najbolj všeč, so omenjali tek in palice. Nekaj 

otrok se je spomnilo tudi na žir, »hišo iz kostanja« (kostanjeve bodice), gosenico, lubje … 

Podobne odgovore in komentarje so podajali tudi ob gledanju posnetkov v vrtcu. 
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Slika 7 – fotografija otrok: Sprehod po gozdu in simbolna igra 
 

 

Pri prvih obiskih gozda me je nenehno skrbelo, da otroci ne bi zašli predaleč. To moje 

nezaupanje se je kazalo tudi v poseganju v njihovo igro. Sčasoma sem ugotovila, da jim 

prosta igra resnično koristi in je učinkovitejša kot načrtovane dejavnosti. Spoznala sem, da je 

bila moja skrb za velikost in otrokovo orientacijo popolnoma zaman, saj so bili vedno blizu in 

v vidnem polju. Tudi ko sva jih poklicali za odhod, ni bilo treba nikogar posebej opozarjati, 

saj so vedeli, do katere točke lahko tečejo in počakajo na skupinski zbor. 

 

PETI DAN V GOZDU 
 

Kot do zdaj smo tudi ta dan odšli v gozd z navdušenjem in polni pričakovanj. Zdi se mi, da so 

bili otroci veseli predvsem zato, ker so vedeli, da se bodo lahko prosto igrali in brez omejitev 

tekli, kolikor in kamor bodo želeli. Ko smo prispeli do poznanega mesta v gozdu, so se hitro 

razkropili in se podali v kotiček, v katerem so se že prejšnje dni največ zadrževali. Kar nekaj 

otrok me je še vedno spraševalo, do kod gredo lahko sami. Vedno znova me je presenetilo, da 

so se otroci nasmejali, ker sem jim dovolila toliko svobode. Zdi se mi, da so se otroci med 

seboj bolj povezali, saj so se več družili v odprtih skupinah kot prej. Vsi otroci so bili sprejeti 

in povabljeni k igri. Predmete iz vrtca in igro v gozdu so začeli povezovati in jih prepletati. V 

igri so se razvijala vsa področja otrokovega razvoja. 
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Predvsem dekleta so ta dan veliko hodila naokrog ter preizkušala sebe in prijatelje v 

premagovanju naravnih ovir (vej, hlodov, dreves, spolzkega terena, listja, velikega naklona 

hriba …). Veliko so tekle in se igrale družabne igre. Po predlogu vodilne deklice T so se 

igrale gibalno abecedo (hopsanje, tek, plazenje, kotaljenje, hoja, poskoki …). Prvič po tolikih 

obiskih se je zelo zaigrala deklica J. Za opazovanje si je izbrala vejo, na kateri so bili listi. V 

igro se je čez čas vključila tudi deklico A, ki prav tako ni imela velikega interesa za igro, 

ampak bolj za opazovanje. Dve deklici sta se igrali igre vlog in za lutki uporabili kar palici. 

 

Dečki so kot po navadi uporabljali palice in se igrali z listjem. Palice so prenašali, jih lomili, 

se z njimi sabljali in gledali, kaj je na njih. Nekateri so prepustili glavne vloge v igri deklicam 

in jim sledili. Dogovorili so se, da bi izdelali velik bazen, v katerega bodo nametali listje in 

vanj lahko skakali. Ker pa je bilo treba nabrati zelo veliko listja, so nekateri obupali in se z 

listjem raje posipali, kot da pada sneg. Deček J je našel lišaj in z velikim zanimanjem ter 

veseljem spraševal po njegovih značilnostih. Sam ga je poimenoval snežinka, ga pozorno 

opazoval in tipal. Ko sem mu povedala, da je to lišaj, se je zbal in ga odvrgel, ker je najbrž 

pomislil na kožni lišaj. 

 

Prav tako so mi otroci kar nekajkrat prinesli žir in ga vedno precizneje opisovali in opažali 
 

tudi podrobnosti. Ugotavljali so spremembe v gozdu, saj je večina listja že odpadla z dreves in 
 

so bili iglavci opaznejši,– s tal so pobirali veje iglavcev in mi jih kazali. 
 

 

 
 

Slika 8: Spoznavanje iglavcev in 

njihovih lastnosti 

Slika 9: Vključevanje deklet v igro dečkov 
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Moja vloga v tem dnevu je bila predvsem snemanje in fotografiranje otrok ter opazovanje in 

odgovarjanje na njihova vprašanja. Skušala sem jih spodbuditi, da bi našli in poiskali žival, a 

sem bila neuspešna. Usmerjala sem jih k iskanju podrobnosti in opisovanju posameznih 

najdenih materialov. Spoznavali smo se skozi prosto igro. Ker sem jim pustila svobodo in jo 

občutila tudi sama, je bilo naše zaupanje vzajemno. 

 

ŠESTI DAN V GOZDU 
 

Vloga vzgojitelja se je kazala kot odgovarjanje na otrokova vprašanja. Podajala sem jim 

odgovore o plodovih, listih in ostalih rastlinah, pri čemer so bili otroci raziskovalni, medtem 

ko so spoznavali naravo in njene lastnosti. 

 

Ugotovila sem, da nekateri otroci odkrijejo že zelo veliko značilnosti gozda – poznajo veliko 

plodov, razlikujejo pravi in divji kostanj, iglavce in listavce, opišejo žir … S tem niso gradili 

le naravoslovnega znanja, ampak tudi besedišče. 

 

Deklice so ugotovile, da je gozd odličen prostor za igro skrivalnice, saj so se lahko skrile za 

debli, hribom, vejami … Igro so izvedle večkrat zapored, pri tem pa je bilo potrebno veliko 

usklajevanja. Ponavljale so štetje in upoštevale pravila, sicer igre ne bi mogle izpeljati. Torej 

so igro prepletale z matematičnimi osnovami. 

 

Prvič sem opazila, da je ena od deklic želela domov, češ da je žejna. Ugotovila sem, da 

potrebuje več motivacije, zato sem jo nekaj časa pustila, v nadaljevanju pa jo usmerila v 

dejavnosti, kjer je sledila otrokom. 

 

Opazila sem, da so se otroci med seboj povezali, se veliko družili, dogovarjali in pogovarjali. 

Če je kdo potreboval pomoč, so si hitro pomagali. Precej so se povezali otroci, ki se pred 

obiski gozda niso družili, in navezali močnejše stike. Skupine so postale bolj odprte in 

dosegljive vsem otrokom. Le dečka A in A sta bila še vedno odmaknjena od preostalih. 
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Slika 10: Igra skrivalnice 
 

 

SEDMI DAN V GOZDU 
 

Ker se je ozračje ohlajalo, kar so opazili tudi otroci, smo se toplo oblekli. Že ob vhodu v gozd 

nas je čakalo presenečenje. Zagledali smo močerada in ga skrbno opisali. Otroci so našteli 

močeradove barve, ga opazovali od blizu in se osredinili na njegovo hojo. 

 

 
 

 

Slika 11 – fotografija otrok: Močerad 
 

 

O močeradu in njegovi hoji je bilo še kar nekaj govora, nato so nadaljevali igre prejšnjega 

dne. Deček F je spet lupil palico, le da si je izbral novo, kar je potrdil, ko sem se vmešala v 

igro in ga vprašala o njegovem početju. Deček J se je spet kotalil po hribu. Ni ga zmotilo niti 
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mokro listje, ki se ga je oprijemalo. Deček U je našel vejo smreke in jo poskušal posaditi. 

Ugotovil je, da bo naslednjič potreboval lopato, da bo lažje izkopal zemljo. 

 

Skupina dečkov je izdelovala vozila iz listja in palic. Poskušali so sestaviti avtomobil, letalo, 

kolo in tovornjak. Zelo dobro so izbirali primerno velike palice in povezovali izdelek z 

listjem. Igra je postajala vse bolj domišljijska in otroci so bili iz dneva v dan bolj ustvarjalni. 

Deklica J je nabirala listje, tako kot večino ostalih dni. Očitno jo je to najbolj navduševalo. 

Liste je primerjala med seboj, jih natikala na palice in nabirala za svojo mamico. Skupina 

otrok se je igrala skrivalnice, nekaj deklet je raziskovalo gozd. 

 

Ker je nekatere otroke zeblo, smo bili v gozdu krajši čas. Dva otroka smo z odhodom spravili 

v slabo voljo, češ da še nista končala z igro in delom. Potolažila sem ju z odgovorom, da se 

bomo v gozd kmalu vrnili in da bosta s svojim delom nadaljevala naslednjič. 

 

OSMI DAN V GOZDU 
 

Otroci so bili že na začetku zelo ustvarjali in so dosegli vsa moja pričakovanja in cilje. Dečki 

so takoj odšli v zadnji predel gozda, kjer so opazovali liste ter veje iglavcev, ki so izstopali 

zaradi listavcev z odpadlim listjem. 

 

 

 
Slika 12: »To sta gosenica in njeno bivališče« 

 

 

Deček F je naredil manjše bivališče za gosenico, za katero je uporabil lupino, ki ga je 

spominjala nanjo. Uredil  ji  je  stanovanje in  vse  potrebno  za  bivanje. S  tem  je  razvijal 
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domišljijsko igro, spodbujal svojo iznajdljivost in ustvarjalnost. Izpolnil je vsa pričakovanja s 

področja umetnosti. 

 

Deček U je pripravil drva, za katere je rekel, da jih bo uporabil za zimsko gretje. Lepo jih je 

zlagal in pri tem krepil moč. Usvajal je natančnost, saj jih je moral polagati smiselno, drugače 

bi mu zdrsnile ali padle z vej. Pridružili so se mu še drugi otroci in se igrali zelo mirno. 

Veliko so tudi fotografirali, snemali in se razvijali še na tem področju. 

 

Drugim otrokom sem po približno petnajstih minutah bivanja v gozdu predlagala, naj zgradijo 

bivališča za živali. Takoj so se odzvali in začeli z delom. Zazdelo se mi je, da moram poseči v 

igro, saj se deklice še niso prepustile dejanski igri v gozdu in ustvarjanju v njej. S tem sem 

naredila pravi korak, saj sem z idejo spodbudila tudi deklice. Razmišljale so, kako in komu 

graditi in kaj vse za to potrebujejo. Listje, ki ga je bilo največ, so razporedile v navidezne 

prostore hiše. Med gradnjo je potekalo veliko komunikacije in dogovarjanja. S tem so krepile 

svoje jezikovne sposobnosti, usvajale zmožnosti dogovarjanja in sprejemanja odločitev. Lotile 

so se tudi opremljanja prostorov. 

 

Presenečena sem bila, saj se je igra zelo razvila. Vsi otroci, tako deklice kot dečki, so 

ustvarjali. Hodili so k meni in me opozarjali na svoje izdelke. Motivacija je bila zelo velika in 

moja spodbuda jim je dobro dela. V gozdu smo bili ta dan dlje kot navadno, saj je bila igra res 

raznolika in raznovrstna. 

 

 
 

 

Slika 13 – fotografija otrok: »Zložil bom palice, da bomo imeli drva za zimo« 
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DEVETI DAN V GOZDU 
 

Vremenske razmere niso bile najbolj naklonjene igri na prostem. Shladilo se je in močno 

pihalo. Otroci so to videli in občutili, saj smo se topleje oblekli. Veter je majal veje, odnašal 

listje, slišala sta se piskanje ter šumenje. Pri tem so uporabili skoraj vsa čutila razen okusa. 

 

Ker je bilo hladneje, smo v gozdu ostali krajši čas. Opazila sem, da se igra pri nekaterih 
 

otrocih prav zaradi pomanjkanja časa še ni razvila. 
 

 

Deklice so začele s prinašanjem različnega materiala in njihovim poimenovanjem. Tu je bilo 

opazno veliko napredovanje, saj so vedno manj spraševale po imenih stvari in so same 

opisovale plodove, liste ter veje. Nato se je njihova igra preoblikovala v sprehajanje po gozdu. 

S tem so preverjale, kakšne so spremembe od zadnjega obiska, in si nato našle primeren 

kotiček za igro vlog. 

 

Dečki so ponovno prenašali veje in se pri tem usklajevali, dogovarjali in reševali problem – 

kako bodo veje nesli. Pri tem pa so si izoblikovali celosten načrt, saj so se dogovorili, kje kdo 

drži vejo, kako jo prime, kam jo nese in odloži. Pozorni so morali biti drug na drugega ter 

seveda nase. Imeli so težavnostno nalogo, saj je bila veja težka in so jo morali nesti po hribu 

navzgor, zato so usvajali področja matematike, gibanja, narave, družbe ter jezika. 

 

Deček R je zlagal palice na drevo. Pri tem je ustvarjalno reševal matematične in fizikalne 

probleme, saj je iskal ravnotežje med palicami. Ko je po njih tudi plezal, se je razvijal na 

področju  gibanja.  Krepil  je  koordinacijo,  razvijal  gibalne  sposobnosti,  usvajal  osnovne 

gibalne koncepte in predvsem zaupal v svoje telo. Po drevesih in med vejami so plezali tudi 

drugi, predvsem dečki. Deklice se niso opogumile in so bile v vlogi opazovalk. 
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Slika 14: Postavljanje ovir iz palic 

 

 

Moja  vloga  je  bila  predvsem  dokumentiranje  in  opazovanje.  Nisem  podajala  veliko 

odgovorov, saj jih niso potrebovali, ker so si na vprašanja odgovarjali kar sami. 

 

 
 

 

Slika 15: »Plezanje je zabavno!« 
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DESETI DAN V GOZDU 
 

Otroci so veliko fotografirali in dokumentirali. Deklice so bile za to področje bolj zavzete in 

tudi ob gledanju posnetkov so večkrat komentirale, da jim je bilo to zelo všeč. Podajale so si 

fotoaparate in si med seboj pomagale, če ga katera ni znala uporabljati. Opazila sem, da so se 

dekleta lažje dogovorila, katera bo fotografirala in koliko časa. Tudi kakovost fotografij in 

pomen te dejavnosti sta se boljšala. Fotografije so bile ostrejše in so dobivale pomen, 

spraševanja o rokovanju z napravo ni bilo več. Pri tem so otroci razvijali ustvarjalnost, krepili 

umetnost in se seznanjali s sodobno tehnologijo. 

 

 

 
Slika 16: Prikaz dokumentiranja otrok 

 

 

Dečki so si tako kot v preteklih dneh izbrali za igro palice in ustvarjali z njimi. Veliko so se 
 

dogovarjali, nosili veje, jih polagali na stoječa drevesa in iskali ravnotežje med njimi. 
 

 

Ponovno je bilo veliko dogovarjanja in usklajevanja med igrami. Bolj se je naš obisk gozda 

zaključeval, bolj se mi zdi, da so bili otroci umirjeni in raziskovalni. Razvijali so svoj 

emocionalni, socialni in moralni razvoj. 
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Slika 17: Druženje in igra med spoloma 

 

 

Ob gledanju posnetkov so se otroci veliko smejali – drug drugemu, hoji, kotaljenju po hribu, 

govoru drugega ... Zelo velikokrat so se obrnili k tistemu, ki je bil na posnetku, ali pa ga kar 

poklicali »poglej, tam si ti!« ali pa »poglej mene!« … Komentirali so dejavnosti drug drugega 

in povedali, da bodo naslednjič sami plezali po drevesih … 

 

Otroci so se med seboj zelo povezali, kar je zelo dobro za njihovo socializacijo. 
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4. REZULTATI  IN  ANALIZA  ANKETIRANJA 

OTROK  PRED   IN  PO   OPRAVLJENIH 

DEJAVNOSTIH 
 
 

4. 1. OBDELAVA PODATKOV 
 

Predstavljam primerjavo rezultatov ustnega anketiranja otrok, v  katerem sem  ugotavljala 

predhodne in poznejše predstave otrok o igri in dejavnostih v gozdu. 

 

Graf 1: Kje se najraje igraš? 
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Na  vprašanje  »Kje  se  najraje  igraš?«  je  večina  otrok  po  prvem  anketiranju,  kot  sem 

predvidela, odgovorila, da se najraje igra v igralnici. To sem pričakovala, saj so se do tedaj 

tam zadrževali največ časa in jim je bil prostor najbolj domač. Ta odgovor je izbralo deset 

otrok, to je skoraj polovica, 47,6 % vseh vprašanih. Da se najraje igrajo na igrišču, je 

odgovorilo pet otrok, to je 23,8 %. Trije otroci (14,3 %) so si za najljubši prostor za igro 

izbrali travnik, nihče pa se ni odločil za telovadnico. Le dva otroka, torej 9,5 %, sta za 

najljubši prostor izbrala gozd. 

 

Po drugem anketiranju se je stanje precej spremenilo. Kar 47,6 %, to je največji delež otrok, 

je odgovorilo, da se najraje igrajo prav v gozdu. To pomeni, da so z obiski pridobili pozitivne 

izkušnje in je nekaterim postal najljubši prostor za igro. Telovadnico kot najljubši prostor za 
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igro sta izbrala dva otroka, to je 9,5 % vprašanih. Igrišče si je izbralo 14,3 % in travnik le 
 

4,8 % vseh anketiranih otrok. Tudi igralnico si je izbralo precej manj otrok, to je 19 % vseh 

anketiranih. 

 

Naravno okolje je za otroke zelo priljubljen prostor in manj dolgočasen kot tradicionalna 
 

igrišča, kar ugotavlja tudi Titman (1994, po Kos in Jerman, 2013). 
 

 

Ugotovila sem, da morajo otroci imeti priložnost, da se večkrat igrajo v naravi, saj šele ob 

dolgoročni kontinuiteti obiskov v naravi ta postane razvita in ustvarjalna. 

 

Graf 2: Kako in s čim se najraje igraš, ko si zunaj? 
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Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je po prvem anketiranju 38,1 % otrok odgovorilo, da 

se zunaj najraje igra z igračami. 23,8 % otrok se je odločilo za naravne materiale ali igrala. Le 

en otrok je odgovoril, da se najraje giba (tek, lovljenje), to predstavlja 4,8% delež. Dva 

otroka, to je 9,5 %, zunaj najraje poslušata, čistita in izdelujeta bivake. 

 

Po drugem anketiranju se je slika spremenila. 33,3 % vseh otrok se je zunaj najraje igralo z 

naravnimi materiali. Gibanje (tek, lovljenje) je imelo najraje 23,8 % vseh otrok, prav tako se 

je pet vprašanih, torej 23,8 %, najraje igralo na igralih. Z igračami in z ostalimi igralnimi 

pripomočki se je najraje igralo le še 9,5 % vseh anketiranih otrok. 
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Po končanih dejavnostih v gozdu se je vse manj otrok igralo le z igračami in igrali, vse več pa 

so se igrali z naravnimi materiali in se gibali. Bolje so začeli opazovati in iskati otroke za 

skupne igre. Brez težav so se igrali brez igrač, kar je potrdila tudi anketa. 

 

Graf 3: Kaj ti je v naravi najbolj všeč/zanimivo? 
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Odgovori otrok po obiskih gozda se niso preveč spremenili, saj so kar pri treh vprašanjih 

 

odgovorili podobno. Da so jim rože najbolj všeč, je odgovorilo 23,8 % vseh anketiranih otrok. 
 

28,6 % so najbolj zanimive živali, 4,8 % vseh otrok je vedno odgovorilo, da imajo radi travo. 
 

 

Po izvedenih dejavnostih se je stanje pri nekaterih odgovorih spremenilo. Pri prvem 

anketiranju je 4,5 % vseh otrok odgovorilo, da so jim najbolj všeč listi, drugič pa je tako 

odgovorilo 14,3 % vprašanih. Pri prvem anketiranju se ni nihče odločil za odgovor palice in 

veje, pri drugem pa se je zanj odločilo 19 % vprašanih. Pri prvem anketiranju je 14,3 % vseh 

otrok odgovorilo, da so jih najzanimivejši plodovi in gobe, nato se je za ta odgovor odločil le 

en otrok, to predstavlja 4,8 %. Razlika je bila tudi pri odgovorih glede vode. Po prvem 

anketiranju se je za ta odgovor odločilo 23,8 % vprašanih, po drugem pa le en otrok, torej 

4,8 % vseh vprašanih. 
 

 

Zelo zanimiv je podatek o palicah in vejah, ki jih po prvem anketiranju niso niti omenjali, po 
 

izkušnjah v gozdu pa so ugotovili, da jim je prav to najbolj všeč oziroma zanimivo. 
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Graf 4: Kaj imajo otroci raje: prosto ali vodeno dejavnost? 
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Na vprašanje, ali imajo otroci raje vodeno ali prosto igro, so bili odgovori otrok zelo podobni 

in se njihova stališča niso zelo spremenila. Pri prvem anketiranju je 81 % otrok odgovorilo, da 

ima raje prosto igro. Podobno je bilo pri drugem anketiranju, ko je tako odgovorilo 85,7 % 

otrok, torej le en otrok več. 

 

Vodeno  dejavnost  so  v  prvem  anketiranju  izbrali  štirje  otroci,  to  je  19  %.  V  drugem 

anketiranju pa trije, kar je 14,3 %. 

 

S tem smo potrdili, da imajo otroci radi proste dejavnosti, v katerih sami izbirajo materiale in 

s tem usvajajo novo znanje. 
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Graf 5: Kako se raje igraš, sam ali z več otroki v skupini? 
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Pri prvem anketiranju je manj kot polovica (47,6 %) otrok odgovorila, da se raje igra z več 

 

vrstniki. Pri drugem anketiranju je tako odgovorilo 66,7 % otrok. 
 

 

Da se raje igrajo sami kot v skupini z drugimi otroki, je pri prvem anketiranju odgovorilo 
 

52,4 % otrok, pri drugem pa le še 33,3 % vprašanih. 
 

 

Rezultati kažejo, da mi je z obiskovanjem gozda uspelo otroke zbližati in jih povezati med 

seboj, kar pomeni, da so se razvili na socialnem področju. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu je obravnavano in analizirano desetkratno zaporedno obiskovanje gozda 
 

predšolskih otrok. 
 

 

Potrdili smo misel Gyorekove (2012), da »so vsi listi, veja ali kamenček, ki smo jih našli v 

gozdu, pomembni ne samo za gozd, ampak tudi za zdrav intelektualni, čustveni in socialni 

razvoj otrok«. 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga otroci izpolnili pred in po dejavnosti v gozdu, sem 

ugotovila, koliko znanja in izkušenj so pridobili. Analiza odgovorov je pokazala, da sem 

otrokom gozd in bivanje v naravi približala in da so usvojili veliko novega znanja. Prosta igra 

je na otroke pozitivno vplivala, kar je razvidno iz njihovih opažanj, pripovedovanja in analize 

ankete. Prosta igra v gozdu je spodbudila celostni razvoj otrok. 

 

Primerjala sem razlike v igri med spoloma in spoznala, da spol res predstavlja več kot telesno 

različnost. Dečki so se igrali na drugačen način kot deklice, kar je posledica okolja in kulture, 

v kateri živimo. Tudi Waller (2006) ugotavlja, da se otroci obnašajo tako, kot se od njih 

pričakuje. Saj je družba naravnana tako, da vzgaja po spolu. 

 

Osebnostno in strokovno sem, ko sem se opazovala pri prosti igri, napredovala tudi sama. 

Otroci so se počutili svobodnejše in bili ustvarjalnejši. Večkrat sem se zadržala in nisem 

posegala v njihovo igro, saj bi z vpletanjem izničila njihovo ustvarjalnost, koncentracijo in 

motivacijo. Spoznala sem pomen proste igre, ki sem jo prej poredko vnašala v pedagoški 

proces, in vlogo vzgojitelja v njej. 

 

Ugotovitve v diplomskem delu bom upoštevala na svoji nadaljnji poklicni poti, saj se še bolj 

zavedam, kako pomembno je otrokom prisluhniti in jim ponuditi naravne danosti. To so 

vsekakor prosta, iz otroka izhajajoča igra, in hkrati tudi bivanje v naravi. 
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