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POVZETEK 

 

Namen diplomske naloge je bil preučiti obstoječe programe v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD) Soča v Tolminu ter raziskati možnosti za razširitev ponudbe v obliki 

programov za predšolske otroke. Z raziskovanjem materialnih in kadrovskih dejavnikov 

omenjenega CŠOD-ja ter ob preučevanju ostalih CŠOD-jev po Sloveniji sem iskala vsebinske 

in organizacijske predloge za vključitev predšolskih otrok. Ob aktivni udeležbi v drugem 

CŠOD-ju (CŠOD Medved) sem spoznavala, kako te dejavnosti za predšolske otroke potekajo 

ter kakšno je sodelovanje CŠOD-ja z vrtcem in sodelovanje učiteljev in vzgojiteljev med 

seboj.  

V diplomski nalogi sem s pomočjo intervjuja in lastnega raziskovanja preučila stanje v 

CŠOD-ju Soča ter opisala že ponujene programe in največkrat izpeljane učne vsebine. Z 

vodjo doma Tomažem Kragljem sva oblikovala predloge za izvajanje programov za 

predšolske otroke.  

Ugotovila sem, da v nekaterih domovih zelo dobro potekajo dejavnosti tudi za predšolske 

otroke, zato sem poskušala spodbuditi CŠOD Soča v Tolminu. Za realizacijo razširitvene 

ponudbe programov bi bile potrebne nekatere prostorske ureditve, zato zaenkrat še niso 
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zmožni ponuditi vseh programov. Preurediti bi morali več prostorov, zagotoviti sanitarije za 

predšolske otroke in usposobiti kader. V prihodnje jim to predstavlja izziv. 
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SUMMARY 

 

The purpose of the thesis was to identify the already existing programme of activities for pre-

school children offered by Centre for School and Outdoor Education Soča and to find possible 

upgrade for it. By studying overall organization of work of CSOE Soča and by observing the 

programs of other Slovenian centres alike, I tried to identify relevant contents that would 

benefit the primary organization of CSOE Soča in order to make it suitable for preschool 

children. By actively participating in one of the Slovenian CSOE – CSOE Medved, I got to 

know how activities for preschool children are held and also gained knowledge of mutual 

cooperation between CSOE and kindergarten as well as between teachers and educators. 

Through my own research and interviews I examined the situation in the CSOE Soča and 

described already existing programs and most common learning contents. With the principal 
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Tomaž Kragelj, I drew up proposals for the implementation of the programs for pre-school 

children in the CSOE Soča. 

Throughout research I found out that many of Slovenian Centres for School and Outdoor 

Education have very well formulated programs for preschool children. I tried to encourage 

CSOE Soča Tolmin in doing the same. However, the principal believes that due to spatial 

problems the realization of the program is not yet possible. Rearrangement of all the rooms 

and sanitary facilities should take place in order to fit preschool children needs. The principal 

of CSOE Soča Tolmin, Tomaž Kragelj, stated that the latter represents a great challenge for 

future. 
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1 UVOD 

 

Gibanje spremlja človeka od rojstva do smrti. Ko se otrok uči plezati in hoditi, je njegov 

spoznavni razvoj povezan z gibalnim. Otrok, ki prej shodi, prej osvoji prostor okoli sebe, ima 

več možnosti za komunikacijo in prej spoznava okolico, v kateri živi. Starši morajo 

spodbujati otroke v njihovih gibalnih poskusih, se igrati z njimi, jih voditi na sprehode, 

skratka njihovo naravno potrebo po gibanju bi morali upoštevati, zadovoljevati in jo krepiti 

(Videmšek, Berdajs in  Karpljuk, 2003). 

Gros (2002) trdi, da je del sistema, v katerem danes živimo, tudi otrok, ki je enkraten v 

svojem razvoju in potrebuje primerno vodenje, poučevanje in nadzor. Za obstoj v industrijski 

družbi, ki po eni strani omejuje otrokovo gibalno dejavnost in ga odtujuje naravi, po drugi pa 

v vsakdanjem življenju in delu zahteva gibalne učinke na zelo visoki ravni in širino znanja, 

otrok potrebuje pedagoški proces, ki ga usmerja v njegovem razvoju in mu že v vzgojno-

izobraževalnem procesu odpre oči, da bo znal razmišljati o sebi in svoji okolici – naravi. 

 

Predšolski otrok se celostno razvija na vseh področjih hkrati in napredek na enem je tesno 

povezan z napredkom na drugem področju razvoja. Ravno zato predstavlja bivanje v CŠOD-

ju pomembno izkušnjo v njegovem razvoju (Gros, 2002). 

 

Delovanje Centra šolskih in obšolskih dejavnosti se povezuje s šolstvom, športom, znanostjo 

in kulturo. Ustanovljen je bil leta 1992, in sicer za opravljanje strokovnih in organizacijskih 

nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanjem v raziskovalno delo, kulturne dejavnosti 

in za realizacijo posameznih delov programa na področju vzgoje in izobraževanja. Programi 

se izvajajo v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter dnevnih centrih po vsej 

Sloveniji. Udeleženci programa so deležni pestre naravne in kulturne dediščine, kar jim 

pomaga uresničiti zastavljene cilje (Gros, 2002). 

 

Nekateri CŠOD-ji so že razširili ponudbo v predšolsko obdobje, drugi še ne. Vzroki so 

različni. V diplomski nalogi preučujem CŠOD Soča v Tolminu in preko intervjuja in zbiranja 

dostopne literature ugotavljam, kakšno ponudbo že imajo, ali ponujajo programe tudi za 

predšolske otroke, preučujem materialne in kadrovske pogoje in na podlagi ugotovljenega 

iščem možnosti za izvajanje dejavnosti in programov za predšolske otroke.  
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2  PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1  Kurikulum za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za 

splošno izobraževanje. Oblikovan je za t. i. dnevne programe, hkrati pa je tudi ustrezna 

strokovna podlaga ob upoštevanju posebnosti za izpeljavo krajših, poldnevnih programov, 

vzgojnovarstvene družine, predšolske vzgoje na domu.  

Namenjen je vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem. Je 

dokument, ki ob rabi priročnikov in strokovne literature za vzgojitelje omogoča strokovno 

načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Ta se razvija in spreminja, pri tem pa 

upošteva odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše 

okolje (Bahovec idr., 1999). 

 

Pišot in Jelovčan (2006) navajata, da je treba prilagoditi področje gibanja različnim potrebam, 

interesom in sposobnostim otrok. Vsa področja kurikuluma (gibanje, jezik, umetnost, družba, 

narava in matematika) naj se prepletajo.  

 

Vzgojiteljem zapisani cilji dejavnosti predstavljajo okvir, v katerem so napisane vsebine in 

dejavnosti. Te dejavnosti vzgojitelji dopolnjujejo in nadgrajujejo s pomočjo priročnikov, v 

katerih so opisane vse pomembne faze vzgojnega dela: načrtovanje, vzgojno delo, 

opazovanje, evalvacija (Marjanovič Umek idr., 2008). 

 

2.1.1  Cilji Kurikuluma za vrtce 

 

Prenova kurikuluma je prinesla spremembe v naravnanosti oziroma pri načrtovanju, saj se je 

iz  učno-ciljnega načrtovanja (v ospredju je cilj) oblikovalo procesno-razvojno načrtovanje, ki 

predstavlja posebno obliko učno-ciljnega načrtovanja (v ospredju je proces, ki temelji na 

ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka). 
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Cilji Kurikuluma za vrtce (Bahovec idr., 1999): 

 

 bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke, 

 pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v 

vrtcih,  

 bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, 

ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih, 

 večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,  

 oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 

(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 

narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 

 večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok, 

 dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, 

 rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, 

 večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, 

 povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v 

vrtcu, 

 izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 

2.1.2 Gibanje v Kurikulumu za vrtce 

 

Škof (2007) trdi, da je gibanje dihanje, spoznavanje zunanjega sveta, medsebojno 

komuniciranje, učenje, hranjenje, delo … Skratka, gibanje je vtkano v vsak najmanjši delček 

človekovega življenja. 

 

Otrok se najbolj gibalno razvija predvsem v prvih letih življenja, in sicer poteka od naravnih 

in preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek itn.) do sestavljenih in zahtevnejših 

športnih dejavnosti (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Videmšek (2001) pravi, da je potreba po gibanju otrokova primarna potreba in ko obvladuje 

svoje telo, občuti veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek samozaupanja in samozavesti. 

Temeljni otrokovi potrebi sta gibanje in igra. Da je otrok zadovoljen, zdrav in normalno 
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gibalno dejaven, morajo biti zanj zagotovljene ustrezne razmere, kot so dobro počutje otroka, 

ustrezne materialne razmere, prijeten odnos med otrokom in vzgojiteljem oziroma učiteljem, 

ustrezen izbor vsebin itn.  

 

Bahovec (Bahovec idr., 1999) navaja, naj vrtec kot ustanova otrokom vsakodnevno omogoči 

in jih spodbuja, da z različnimi gibalnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo, 

razvijajo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme. Z 

gibanjem si otroci razvijajo intelektualne sposobnosti, poleg tega pa lahko gibanje pozitivno 

pripomore tudi pri socialnem in emocionalnem razvoju. 

 

Z gibanjem otrok preizkuša, kaj njegovo telo zmore, ga zaznava, doživlja pozitivne izkušnje 

in veselje ob razvijajočih se sposobnostih. Otrok gradi zaupanje vase, to mu daje občutek 

varnosti, veselja in ugodja. Pri učenju gibanja je poudarek na igri, saj tako lahko otrok 

raziskuje in spoznava svet okoli sebe (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

Globalni cilji za področje dejavnosti »gibanje«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce 

(1999), izhajajo iz ciljev predšolske vzgoje, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o vrtcih (1996): 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 

 omogočanje in spodbujanje otrok, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

 razvijanje gibalnih sposobnosti, 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti, 

 omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok. 

 

Cilji za področje dejavnosti »gibanje«, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), so 

razdeljeni v tri sklope (Videmšek in Visinski, 2001): 

 

 Cilji z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja celega telesa, 

rok in nog), ravnotežja, 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 
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 razvijanje prstnih spretnosti oziroma t. i. fine motorike, 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti. 

 

 Cilji z vidika usvajanja različnih znanj: 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 

plezanje, plazenje itn.), 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina 

(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega 

telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 

 spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,  

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja, 

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd., 

 spoznavanje zimskih dejavnosti, 

 usvajanje osnovnih prvin ljudskih, rajalnih in drugih plesnih iger. 

 

 Čustveno-socialni cilji: 

 uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in »športnega 

obnašanja«, 

 spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovega poimenovanja in 

uporabe, 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 

 spoznavanje oblačil in obutev, primernih za gibalne dejavnosti, 

 spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna 

okolja v sedanjosti in preteklosti, 

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.  
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2.2 Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) je neprofitni javni zavod, ki ga je ustanovila  

Vlada Republike Slovenije. V upravljanje mu je dala vrsto zemljišč in objektov nekdanje 

Jugoslovanske armade. Te objekte je CŠOD postopoma obnavljal in jih prevzel (Kristan, 

2010). CŠOD je bil prvenstveno ustanovljen z namenom izvajanja učnega procesa v naravi, 

pri čemer je običajno predvideno tedensko bivanje otrok v CŠOD-ju (CŠOD, 2009). 

 

Z razvojem vzgojno-izobraževalnega sistema, spreminjanja politik šolstva, ob spremembah 

finančnega stanja ter na podlagi novih potreb in strokovnih spoznanj so se tudi v CŠOD-jih 

prilagodili novim potrebam in zahtevam trga. Zato so dejavnosti razširili iz javne službe tudi 

na tržni del (CŠOD, 2009). 

 

CŠOD je bil ustanovljen za opravljanje  naslednjih dejavnosti: 

 izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v naravi, 

 nudenje bivanja in prehrane, učnih in športnih sredstev ter objektov, 

 pedagoško in drugo strokovno delo, 

 izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo v obliki           

seminarjev, ekskurzij in predavanj, 

 dejavnost dijaških domov, 

 sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, 

 svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v        

okviru lastnih dejavnosti ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti, 

 nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem (CŠOD, 2009). 

 

CŠOD ponuja eno od oblik izobraževanja, kar pomeni enotedensko bivanje v  

naravi, kjer učenci s pomočjo strokovnjakov – pedagoških delavcev in inštruktorjev s  

posebnimi znanji doživijo pristni stik z dobro ohranjeno naravo, se ob skupnem delu in  

sprostitvi učijo strpnosti in sodelovanja. 

 

V okviru celotne organizacije CŠOD-ja deluje 23 domov in 15 dnevnih centrov. Razporejeni 

so po vsej Sloveniji in sodelujejo tudi na mednarodnem področju. Tako svoje teoretično in 
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praktično znanje povezujejo skupaj s strokovnjaki iz Avstrije, Češke, Nemčije, Švedske in 

Velike Britanije (CŠOD, 2009). 

Slika 1: Domovi CŠOD 

 

(www.csod.si) 

 

Slika 2: Izpostave dnevnih centrov CŠOD 

 

 

(www.csod.si) 

http://www.csod.si/
http://www.csod.si/
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Prostor, kjer teorija preide v prakso, kjer se trudimo, da so učenci navdušeni in da se pri tem 

zabavajo, delijo svoje ideje, izkušnje, interese, ter pri tem razvijajo spretnosti, je zagotovo 

učilnica v naravi (CŠOD, 2009). 

 

Otroci se tako navajajo na samostojnost in razvijajo različne gibalne in socialne spretnosti.  

Programi, ki se izvajajo v CŠOD-ju, temeljijo na učenju življenjskih veščin, razvijanju 

kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja ter na graditvi samospoštovanja in osebnostnega 

razvoja. (CŠOD, 2009). 

 

Poseben poudarek za razvijanje gibalnih sposobnosti je ravno večdnevna in sistematično 

vodena gibalna dejavnost zunaj preko bivanja v CŠOD-ju.  To ugodno in pozitivno vpliva na 

gibalni razvoj ter na vse ostale dejavnike razvoja, kot so telesni, čustveni, socialni in 

intelektualni (Gros, 2002). 

 

CŠOD nudi odlične bivalne pogoje, ki so cenovno dosegljivi vsem učencem. Bivanje je 

veliko cenejše kot v različnih domovih ali hotelih, ki delujejo na tržni podlagi, to pa zato, ker 

jih država izdatno podpira. Domovi so opremljeni z učnimi sredstvi in sodobno učno 

tehnologijo. 

S svojim okoljem spodbujajo različne gibalne dejavnosti v naravi, kar je za gibalni razvoj 

otroka ključnega pomena (Kristan, 2010). 

 

CŠOD je vključen tudi v mednarodne projekte, saj sodeluje v evropskem  projektu Učenje v 

resničnem svetu (The Real World Learning). To poteka v okviru programa Comenius 

Vseživljenjsko učenje, v katerem sodelujejo tudi druge organizacije iz Združenega kraljestva, 

Nemčije, Češke, Italije in Madžarske. Cilj projekta je raziskati in deliti pristope 

naravoslovnega izobraževanja, ki s pomočjo učilnice na prostem spodbuja ukrepanje za 

trajnostni razvoj. 

CŠOD je vključen tudi v projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT) in se z javnimi 

zavodi, civilno družbo in partnerji vključuje tudi v projekt LIFE (CŠOD, 2009). 
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2.2.1. Šola v naravi 

 

Šola v naravi je ena redkih vzgojno-izobraževalnih oblik, pri kateri se prepletajo gibalne, 

čustvene, spoznavne, socialne, moralne in estetske razsežnosti vzgoje. Hkrati v šoli v naravi 

poteka močna socializacija in proces osamosvajanja, saj so otroci ločeni od staršev in tako 

prisiljeni sami skrbeti zase. Tako otrok zori in si oblikuje lastni, osebni jaz (Kristan, 2010). 

 

Šola v naravi ima zaradi neposrednega stika z naravo zelo pomembno vlogo pri vzgajanju za 

povezanost z okoljem. Če smo povezani z okoljem, bomo bolj občutljivi tudi za njegove 

odzive na naše posege, ki vse bolj neposredno vplivajo na naše zdravje in naše dobro počutje 

(Szczepanski in Nicol, 2005). 

 

Šola v naravi je več kot klasični pouk, to je posebna organizacijska oblika dela, ki temelji na 

izvedbi zunaj šolskih prostorov. Učitelji pri posredovanju vsebin uporabljajo učne oblike, kot 

so terensko delo, skupinsko delo, strnjeni športni tečaji, projektno in raziskovalno delo. Šola 

naj izkoristi vse prednosti in zanimivosti kraja, saj so naše slovenske pokrajine zelo pestre 

(geografske, zgodovinske, kulturne, geološke, etnološke značilnosti). Šola lahko za izpeljavo 

izbira tudi med ponudbo javnega zavoda CŠOD, kar ji olajša organizacijo šole v naravi 

(Kovač in Jurak, 2012). 

 

2.2.2  Vrtec v naravi 

 

Posamezni CŠOD-ji izvajajo tudi programe za vrtce. Prvi so se za tako delo odločili v CŠOD-

jih Ajda, Čebelica, Fara, Lipa in Jurček. Ti za vrtce izvajajo petdnevne ali tridnevne programe 

med tednom ali med vikendom. Program za vrtce je usmerjen v celostno doživljanje narave. 

Dejavnosti temeljijo na izkustvenem pristopu. Otroci naravo spoznavajo, odkrivajo in 

doživljajo z vsemi čutili. Vse dejavnosti so prepletene z igro (Vodje domov CŠOD in učitelji 

DC, 2014). 

 

Pistotnik (2004) pravi, da je igra ena od osnovnih vsebin otrokovega življenja, zato jo lahko 

uporabimo kot metodo vzgoje in sredstvo učenja, tako pri osvajanju gibalnih kot 

intelektualnih vsebin. 
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Vsebine programa vrtca v naravi so pestre in vključujejo vseh šest področij kurikuluma vrtca: 

naravo, družbo, gibanje, jezik, umetnost in matematiko (Vodje domov CŠOD in učitelji DC, 

2014). 

 

Otrok naj v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in obširno paleto izkušenj, saj je to 

osnova za kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce. Kar bomo v najzgodnejšem razvojnem 

obdobju zamudili, bomo kasneje težko nadoknadili (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.3 Načini izvajanja gibalnih dejavnosti v vrtcu 

 

Med oblike gibalnih dejavnosti (oz. načine izvajanja) sodijo različni načini organizacije in 

njihove vsebine. Najpogosteje govorimo o gibalnem odmoru, vadbeni uri, gibalni minuti, 

sprehodu, izletu, orientacijskem izletu, vadbi na trim stezi, aktivnosti po želji otrok, gibalnem 

dopoldnevu in popoldnevu, tečajih, letovanjih in zimovanjih, javnih nastopih ipd. (Videmšek 

in Visinski, 2001). 

 

Otrok ob gibanju uri svoje spretnosti in razvija ter krepi svoje telo.  

Vzgoja odnosa človeka do narave je hkrati vzgoja za zdrav življenjski slog. Zlasti aerobne 

dejavnosti, kot so: planinarjenje, kolesarjenje, tek itd. sodijo v naravo. Dejavnost v naravi 

lahko pomeni veliko več, saj takrat z otroki opazujemo lepoto polj in travnikov, urejene parke, 

sonce, zrak in mir. Otrok se mora naučiti uživanja in sprejemanja narave. 

 

Najpomembnejšo spodbudo otrokom in mladostnikom za aktivno življenje lahko ponudijo 

družinsko okolje, vrtec, šola in šolska športna vzgoja, pomemben pa je tudi vpliv bivalnega 

okolja (Škof, 2007). 

 

Otrok je med gibalno dejavnostjo v naravi deležen prijetnega vpliva zraka, sonca, vode, vetra 

in le tako lahko krepi svoj imunski sistem. S primerno gibalno dejavnostjo vplivamo tudi na 

otrokov značaj, to tudi celostno vpliva na njegov razvoj, na primerno gradnjo socialnih 

odnosov. 

  

Organizirane gibalne dejavnosti imajo otroci na razpolago v vrtcu in v sklopu organiziranih 

gibalnih dejavnosti, ki niso v sklopu vrtca (Pišot, 2010). Te predvsem lahko ponudijo CŠOD-
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ji. V nadaljevanju predstavljamo nekatere od teh dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru 

izleta, tečaja, letovanja in zimovanja. 

 

2.3.1  Izlet 

 

Izleti potekajo v naravi, na svežem zraku, ob vodi, na soncu. Otroke usmerjajo k opazovanju 

naravnih lepot v vseh letnih časih, hkrati pa jim nudijo zabavo in razvedrilo. Otroku 

omogočajo aktivni počitek in prispevajo k razvoju celovite osebnosti. Z vsem tem 

opazovanjem narave, rastlinstva, živalstva razvijamo pri otroku estetski čut, ljubezen do 

narave, v katero se bodo tudi kasneje radi vračali. Lahko organiziramo izlet, ki bo vključeval 

tudi ogled kraja, okolice, jezera, morja … Lahko pa si izberemo planinski izlet, ki je lahko 

enodnevni ali pa večdnevni (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Z gibanjem ustrežemo otrokovi naravni razvojni potrebi in prispevamo k ohranjanju in 

krepitvi otrokovega znanja, še posebej če gibanje izvajamo v naravi. Bivanje v naravi prebuja 

v otroku tudi ljubezen do narave in mi si moramo prizadevati, da bi otrok užival v lepoti 

gibanja (Kosec in  Mramor, 1991). 

 

Otrokom moramo nuditi možnost spoznavanja narave, njene lepote in vrednosti ter pravilnega 

ravnanja, kot je odnos do živali in rastlin, netrganje cvetlic, pravilno odlaganje odpadkov v 

vrečo za smeti. Otroci morajo občudovati naravo in v njej uživati. Skupaj lahko organiziramo 

čistilno akcijo v naravi. Otroke moramo seznaniti o značilnostih planinskega in gorskega 

sveta in prav tako s pravili in varno hojo po njem (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Na izletih se sklepajo prijateljstva, vezi se krepijo, v naravnem okolju se otroci bolj sproščeno 

pogovarjajo z vrstniki in vzgojitelji. Otroci se igrajo, pogovarjajo, spoznavajo ter drug 

drugemu pomagajo. Pedagog mora otrokom omogočiti pogovarjanje, spoznavanje in 

druženje. Poznati mora tudi otrokove motive za hojo, saj bo tako pozitivno vplival tudi na 

otrokove motorične in psihične razsežnosti, ter najpomembnejše, da se otrok ne bo dolgočasil, 

ampak bo pri tem užival in se z veseljem vračal nazaj v naravo in gore (Burnik, Petrovič, 

Gratej, Zubin in Jereb, 2012). 
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Hoja je osnovni način človekovega gibanja, je učinkovita, krepilna in osvežilna gibalna 

dejavnost. S hojo v primerjavi z drugimi gibalnimi dejavnostmi, kot so plavanje, kolesarjenje, 

tek in druge dejavnosti, porabimo za isti učinek več časa, vendar je ostalim zvrstem povsem 

enakovredna. Je tudi najenostavnejša, praktična in najcenejša gibalna dejavnost na prostem, z 

njo se lahko ukvarjamo celo leto in v vseh življenjskih obdobjih (Ažman, Jazbec, Jazbec, 

Peršolja in Polak, 2001). 

 

Murphy (2010) trdi, da hoja dobrodejno vpliva na telo in duha in nam pomaga odmisliti 

vsakodnevni stres in težave. 

 

2.3.2  Tečaji 

 

To so dejavnosti, namenjene spoznavanju in utrjevanju izbranih gibalnih zvrsti po različnih 

podlagah z različnimi športnimi pripomočki, kot npr.: plavanje, smučanje, drsanje, rolanje … 

Tovrstne tečaje običajno imenujemo športni tečaji, saj so v njih razni elementi športa. 

Najpogosteje jih ravno zato vodijo športni pedagogi, ki imajo poglobljeno znanje iz 

elementarne športne vzgoje. V tečaje običajno vključujejo otroke pred vstopom v šolo, ko 

mnogi že prehajajo iz temeljne v športno gibalno fazo.  

Tečajna oblika je cenejša, vendar vsebinsko ponuja manj in je zato manj učinkovita 

(Videmšek in  Pišot, 2007). 

 

Plavanje, igra ob in v vodi 

 

Otroci se spoznajo s posebnostmi vode, elementom, ki v otroku sprošča različne občutke, ki 

preko njegove domišljije predstavlja sredstvo za igro. Otrok jo primerja s kopnim in 

spoznava, kako se v vodi giblje (hoja, tek, dihanje, gledanje pod vodo …) (Videmšek in 

Visinski, 2001).  

 

Popolna prilagoditev na vodo je zelo pomembna, saj to pomeni gibanje v vodi. Prilagajanje 

naj traja čim dlje, saj prehitevanje in siljenje k učenju različnih tehnik lahko podre vse, kar 

smo pred tem zgradili.  
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Posebnost pri poučevanju plavanja otrok je motorika kot izhodišče iz otroka. Otrok nadgrajuje 

gibalne vzorce in gibalne reflekse, poudarek je na koordinaciji in ravnotežju. Pri učenju 

moramo upoštevati predznanje otroka in se mu primerno prilagoditi. Da bo pot učenja krajša 

in prijaznejša, otroku ponudimo pestro izbiro didaktičnih gibalnih iger in rekvizitov. 

 

Učenje plavanja naj otroku pomeni možnost dodatne, še neraziskane igre, saj se bo na ta način 

naučil tudi gibanja v novem okolju in to mu bo omogočilo varnost, kar je za otroka 

najpomembnejše (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Tudi pri učenju plavanja in privajanju otrok na vodo so igre nujen element, saj se skozi igro 

otrok privaja na vodo manj stresno in lažje premaguje svoj strah pred vodo. Zaradi zdravja in 

počutja otrok moramo omejiti čas bivanja in aktivnosti otrok v vodi (Pistotnik, 2004). 

 

Elementarne igre so namenjene za razvedrilo in prijetno razpoloženje in ogretje otrok, da 

lahko zdržijo v vodi več časa (Pistotnik, 2004). Otrokom lahko v vodi ponudimo različne 

pripomočke za igro, kot so žoge, obroči, blazine … 

 

Prilagajanju na vodo sledi učenje plavanja. Tega lahko organizirano uči le oseba, ki ima 

opravljen izpit za vaditelja plavanja. Pomembno pa je, da ima tudi temeljna znanja o razvoju 

ter značilnostih predšolskih otrok. Vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja naj bo ves čas prisoten 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

V poletnem času se moramo izogibati izletov v vročini, daljših pohodov, živahnih iger v 

sončni pripeki. Raje se več zadržujemo v vodi, gozdu, parku, v senci. 

 

Ko otroci bivajo na prostem, se lahko srečajo tudi z različnimi nevarnostmi, kot so promet, 

novo neznano okolje, rastline v naravi, ki so lahko strupene, nevarne živali, naravna telovadna 

orodja, vpliv zraka, sonca in vode v naravi, padci, rane, piki žuželk … 

 

Vzgojitelji so odgovorni za otrokovo zdravje, zato morajo vedno in povsod misliti na njihovo 

varnost (Kosec in Mramor, 1991). 
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Smučanje, igre na snegu 

 

Otroci na snegu spoznavajo zimsko naravo, značilnosti gibanja pri hoji, teku, sankanju, 

smučanju (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Otroku pomeni smučanje zabavo na snegu, smeh, užitek, toda na snegu se lahko tudi gibljemo 

(gazenje, drsanje po snegu, zavijanje, poskakovanje v snegu …). Otroci so si med seboj 

različni, zato je težko starostno določiti, kdaj naj se otrok uči smučanja. Opazovati moramo 

otrokove gibalne spretnosti in sposobnosti ter upoštevati motorični transfer. Otrok mora biti 

tudi telesno pripravljen in primerno opremljen. Otroku najprej omogočimo, da se uči gibanja 

na snegu. Za ustrezno tehniko bo čas kasneje. 

 

Pomembno je, da se v mrzlih zimskih dneh ne zadržujemo v prostorih, ampak da imamo čim 

več aktivnosti zunaj v naravi, saj je tako otrok sproščen, vesel in aktiven (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

 

Osnovne elemente smučanja predstavimo otrokom preko igre (Videmšek in Visinski, 2001). 

Igra je najpomembnejša in nepogrešljiva metoda pri učenju prvih korakov na snegu. Igre 

moramo izbirati načrtno in sistematično, biti morajo enostavne in preproste, da jih otroci hitro 

osvojijo. Izbrane morajo biti ciljem primerno in tako lahko z njimi otroci mimogrede osvojijo 

osnovno smučarsko znanje (Pogačnik in  Videmšek, 1998). 

 

2.3.3  Letovanje in zimovanje 

 

Med organizacijske oblike dejavnosti v vrtcu uvrščamo tudi letovanja in zimovanja. Ta 

postajajo vse bolj priljubljena, saj omogočajo večdnevno bivanje v naravi (letovanje, 

zimovanje, tabori ...) (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Vedno pogosteje se vračamo nazaj v naravo, čeprav si želimo, da bi živeli čim bolj udobno in 

urejeno. Tesen stik z naravo nam lahko ponudi taborjenje, saj otroku približa naravo samo. 

Različna društva, ki to organizirajo za mlade, želijo otroke vzgajati in izobraževati v sožitju z 

naravo (Ratovnik idr., 2012). 
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Predšolski otroci za nekaj dni odidejo v določen kraj, in sicer brez spremstva staršev. Tam se 

seznanijo z različnimi gibalnimi aktivnostmi (elementi kasnejših športnih zvrsti), ki jih 

ponujajo, krepijo si zdravje, poleg gibalnih in funkcionalnih sposobnosti razvijajo tudi 

spoznavne, socialne in čustvene. Otrokom je omogočeno, da užijejo vse vrednote narave. 

Tako do nje oblikujejo tudi pravilen odnos. Poglavitni cilj zimovanja in letovanja je vračanje 

k naravi (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Otroci na letovanju večji del dneva preživijo zunaj na svežem zraku. Letujejo lahko v vseh 

letnih časih. Dnevni red mora biti približno enak življenju doma, razlika je v tem, da imajo 

večino zaposlitve zunaj. Določena mora biti časovna razporeditev, urnik (vstajanje, jutranje 

razgibavanje, umivanje, hranjenje, dnevni počitek …). 

 

Otroci se soočajo z različnimi dejavnostmi. Specifika letnega časa omogoča ukvarjanje z 

gibalnimi dejavnostmi za tisto obdobje leta. Zato lahko poleti plavajo, pozimi pa smučajo in 

se sankajo, v spomladanskem in jesenskem času je primerno rolanje, hoja na sprehode, 

pohode, izlete ipd. v novo okolico. Sprehodi v naravo so namenjeni spoznavanju narave in 

ljudi ter njihovemu načinu življenja v vseh letnih časih. Na letovanju so vključene tudi 

elementarne igre otrok na igrišču, trim steze, orientacijske igre ipd. (Kosec in Mramor, 1991). 

 

Zimovanje izhaja iz šole v naravi in je vse bolj priljubljena organizacijska oblika gibalnih 

dejavnosti predšolskih otrok. Smučarske vsebine ne smejo biti edina zaposlitev otrok, ampak 

je na njih poudarek, okoli njih pa se prepletajo še ostale vsebine. Dejavnosti morajo biti 

sproščene in temeljiti morajo predvsem na igri (Pogačnik in Videmšek, 1998).  

 

Pričakovanja staršev nas ne smejo zavesti, saj bi tako začeli otroka siliti v vodo ali na smuči, 

samo da bi upravičili pričakovanja staršev, da se bo njihov otrok po nekaj dnevih vrnil z 

znanjem plavanja oziroma smučanja (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

Pri načrtovanju zimovanja je potrebno izbrati ustrezne metode, vsebine ter sredstva vzgoje in 

učenja. 

 

Vzgoja otrok je prisotna ves čas in je zelo pomemben del zimovanja. Vzgojiteljice oziroma 

učitelji otroke s svojim ravnanjem in vedenjem navajajo na kulturen odnos do narave in 
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osebno higieno. V naravi ne smemo odmetavati smeti, ne smemo povzročati hrupa, ne 

uničujemo rastlin, ne kurimo ognja itd. 

Otroke navajamo tudi na osebno higieno, na umivanje, pospravljanje, oblačenje … Nekateri 

otroci še niso tako samostojni, zato sta nadzor in pomoč vzgojiteljic nujna (Pogačnik in 

Videmšek, 1998). 

 

Vrtci običajno dobijo ponudbe za zimovanje od različnih agencij, hotelov in domov. Pri izbiri 

strokovnega kadra je potrebno upoštevati starost otrok. Tu gre za otroke, ki se prvič ločijo od 

staršev, zato so na začetku zelo nezaupljivi do tujcev. Smiselno je vključiti čim več 

strokovnih delavcev, to so vzgojiteljice, na katere so otroci navajeni, zato se bodo na 

smučišču počutili veliko bolj varno in manj stresno kot s strokovnjakom, ki ga še ne poznajo. 

Priporočljivo je, da je v skupini čim manj otrok. Vzgojiteljice so do sedaj pretežno v vlogi, ko 

morajo skrbeti za malico, za malo in veliko potrebo otrok med smučanjem, pomoč otrokom 

pri vožnji z vlečnico, skrb za tiste, ki so se naveličali smučati (Pogačnik in Videmšek, 1998). 

Zato bi bilo smiselno, da se vzgojiteljice usposobijo tudi za vaditelje plavanja, učitelje 

smučanja in rolanja in tako sodelujejo v celotnem pedagoškem procesu ter enakovredno 

sodelujejo pri gibalnem opismenjevanju otrok. 

 

Mnogim vrtcem se postavlja vprašanje, ali peljati otroke na zimovanje oziroma letovanje. V 

dilemi so tudi, ali ponuditi otrokom možnost tečajne oblike smučanja ali plavanja. Pri tečajih 

je učenje samo izbranih gibalnih dejavnosti (določenih bodočih športnih zvrsti), pri zimovanju 

oziroma letovanju pa je celovit vzgojni proces (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

Videmšek in Pišot (2007) poudarjata, naj vsebina programa letovanja in zimovanja poleg 

gibalnega zajema tudi družabni in vzgojni del. Program naj bo smotrno načrtovan, vsebinsko 

bogat, zanimiv in pester. Prilagojen naj bo potrebam, interesom in zmožnostim otrok, da 

lahko optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju ter da vsi otroci med vadbo 

doživljajo veselje in radost. 

 

Aktivne družabne igre uporabljamo za popestritev življenja ob večerih na letovanju, 

taborjenju ali v vrtcu v naravi. Z njimi vzpodbujamo domišljijo in otroke navajamo na 

socialne odnose v družbi. Te igre otroke povežejo med seboj v ugodnem, igrivem vzdušju, v 

katerem se sprostijo in zabavajo. 
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Otroci se preko dneva predajajo različnim užitkom med gibanjem v naravi, spopadajo pa se 

tudi s problemi, saj delajo in spijo skupaj nekaj dni. Zato je pomembno, da to njihovo 

življenje zaokrožimo s prijetnimi večeri in v njih vključimo aktivne družabne igre. Igro je 

potrebno prilagajati starosti otrok, številu, sposobnostim in predhodnem znanju ter 

okoliščinam, v katerih se nahajamo (Pistotnik, 2004). 

 

Gibalna aktivnost vpliva ne le na ustrezen telesni razvoj in razvoj gibalnih sposobnosti, 

temveč tudi na posameznikov kognitivni, emocionalni in socialni razvoj. Gibalna aktivnost 

otrok omogoča ustrezno čustveno in socialno prilagojenost in povečuje otrokovo 

samospoštovanje. 

 

Gibanje in igra, ki potekata v skupini, imata za otroka še dodatno socialno vrednost, saj nudita 

številne priložnosti za učenje novih spretnosti ob hkratnem razvijanju prijateljskih odnosov 

(Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

V predšolskem obdobju otrokom ponudimo gibalne aktivnosti, ki vključujejo naravne oblike 

gibanja. Otroci se učijo gibanja tudi po snegu, v vodi in drugih okoljih z različnimi športnimi 

pripomočki in opremo. Tako se učijo smučanja, plavanja, kolesarjenja … 

 

Vadba mora biti prijetna in prilagojena posameznemu otroku, saj bo le tako s prijetno vadbo 

začutil željo po športu tudi v kasnejših letih (Videmšek in Visinski, 2001). 

 

2.3.4 Vloga in sodelovanje vzgojitelja in učitelja pri skupni obliki dela  

 

»Otroci se učijo skozi lastno aktivnost z neposredno interakcijo med učnim okoljem in 

odraslim – učiteljem, ki jih vodi na odgovoren način. Slednjemu mora biti cilj otroku ponuditi 

kakovosten proces, ki ga bo pripeljal do cilja, ki ga sam ne bi nikoli dosegel (Pišot, 1999).« 

 

Otrok in učenec sta v izrazito različnih razvojnih fazah. Gallahue in Ozmun (2006) bi ju 

uvrstili v temeljno (predšolskega otroka) in športno (učenca - šolarja) gibalno fazo. Zaradi 

specifike razvoja sta tudi učenje in poučevanje tako različna, da metod ne moremo enačiti, jih 

prilagajati ali kako drugače popačiti, vendar moramo uporabiti popolnoma drugačen pristop.    
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Kljub temu je tako pri enem kot drugem učečem subjektu potreben učitelj (vzgojitelj). Ta 

mora poznati razvoj, dinamiko poučevanja in učenja ter izhajati iz subjekta, ki mu je zaupan.  

 

Zaradi različnih recesijskih ukrepov se čedalje bolj omejuje število učiteljev na učenca, 

vzgojiteljev na otroka, zato so normativi vedno večji in to vodi v manj kvalitetno delo 

učitelja/vzgojitelja. Zmanjša se varnost otrok, kakovost pedagoškega dela z otroki, osebna 

higiena otrok ter individualna obravnava otroka. Potrebno se je prilagoditi in poiskati pravo 

pot, ki je pozitivna za otroka in prav tako za učitelja/vzgojitelja. Skupinska oblika dela pride 

bolj do izraza in je bolj primerna oblika dela v okviru pouka v CŠOD in v okviru šole v naravi 

(vrtca v naravi), ker ta oblika zahteva tudi več dni. 

 

Skupinska oblika dela zahteva več časa in ponavljanja, utrjevanja. Pri tej učni obliki se pri 

učencih na koncu tudi preverja znanje. Skupinske oblike dela zagotavljajo večjo samostojnost 

in dejavnost vadečih (Škof, 2007). 

 

Vzgojitelji težko preverijo znanje na enak način kot učitelji, zato se dejavnosti lotijo z 

akcijskim raziskovanjem, kjer z lastno aktivnostjo vodijo učni proces in spremljajo 

spremembe pri različnih ravneh oz. stopnjah. Otroka vsak dan opazujejo in spremljajo 

njegovo razvojno pot in napredovanje ter vse to skrbno zapisujejo in se mu na podlagi tega 

prilagajajo s težavnostjo različnih tematik, ki izhajajo iz otroka. 

 

Učitelji, vzgojitelji morajo za skupinsko delo pripraviti dobro pripravo in nanj morajo 

pripraviti tudi vadeče. Učitelj mora proučiti cilje, pripraviti naloge, oblikovati skupine, zbrati 

ustrezno gradivo, učne pripomočke in rekvizite, izdelati načrt in navodila za delo (Škof, 

2007).  

 

Naloga vzgojitelja pa na drugi strani ni samo, da poskrbi za ustrezno varstvo otroka, ampak je 

mnogo širša in pomembnejša. Vzgojitelj oziroma učitelj skrbi za čim bolj harmoničeni razvoj 

otroka, torej njegovih gibalnih, spoznavnih, emocionalnih in socialnih sposobnosti in lastnosti 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

Pišot in Jelovčan (2006) trdita, da je vloga vzgojitelja v igri zelo pomembna, saj mora 

upoštevati zastavljene cilje, količino in vsebino gibalnih dejavnosti, po potrebi mora v igro 

tudi posegati in jo usmeriti v pravo smer. Zelo pomembno je, da upošteva otrokove gibalne 
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sposobnosti, da so v igro vključeni vsi otroci, pozoren mora biti na število otrok v skupini, na 

velikost igrišča in možnost uporabe pripomočkov.  

 

Gros (2004) trdi, da ima vzgojitelj zelo pomembno vlogo tudi pri oblikovanju otrokove 

samozavesti, pri pridobivanju življenjskih vrednot in izkušenj, kot tudi pri reševanju 

problemov. Otrok v naravi doživlja izkušnjo, preizkuša učenje novega in že znanega v naravi 

in tudi medosebne odnose. Otroke mora vzgojitelj znati motivirati in jih navdušiti ter jih 

usmeriti v dejavnost. Svoje občutke in spoznanja deli z njimi in jih mora učiti kvalitetno in ne 

kvantitetno. Vzgojitelj se mora zavedati, da uči z zgledom in da je učenje dvosmerna 

komunikacija. 

 

Frostig M. (1998) trdi, da je glavni cilj gibalne vzgoje ustvarjanje splošnega zdravja in 

dobrega počutja, razvijanje čutno-gibalnih spretnosti in samozavesti. Zato je naloga 

vzgojitelja sestaviti dober program gibalne vzgoje, saj lahko vpliva na otrokove telesne 

sposobnosti, na njegov način gibanja, na vse njegove duševne sposobnosti za reševanje 

problemov.  

 

Vsem otrokom moramo omogočiti spoznavanje vrednot gibalne aktivnosti in naša želja mora 

biti ta, da delamo to čim bolj uspešno (Jelovčan, 2002).  

 

Postavi se vprašanje, ali bi bilo treba, da bi gibalno vzgojo predšolskih otrok vodili strokovno 

izobraženi športni pedagogi v sodelovanju z vzgojitelji. Zajec (2009) pravi, da je sodelovanje 

smiselno, vendar posebej poudari sodelovanje in ne prevzemanje različnih vlog. 

 

Tudi Videmšek in Visinski (2001) poudarjata vlogo športnega pedagoga. Menita, da bi to 

morala biti odgovorna družbena funkcija. 

 

Videmšek in Pišot (2007) menita, da je obdobje otroštva zelo pomembno pri oblikovanju 

navad za vseživljenjsko gibalno aktivnost in zato je potrebno pravočasno poskrbeti, da se 

bodo otroci navajali na aktiven in zdrav življenjski slog. 

 

Športni pedagog naj bi sodeloval z vzgojiteljem pri pripravi letnega načrta in tudi s starši ter 

strokovnjaki iz drugih področij. Starše bi ozaveščal o gibalnem razvoju njihovega otroka in o 

pomenu ustrezne gibalne dejavnosti, ki je pomembna za otrokov celostni razvoj, ne samo za 
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razvoj gibalne sposobnosti in znanja, temveč tudi za razvoj spoznavne, socialne ter čustvene 

sposobnosti. Skupaj z vzgojiteljem bi imel vadbene ure v skupinah, prav tako v starostnih 

skupinah od enega do treh let, ki so na žalost najbolj zapostavljeni. Dogovarjal bi se za 

sodelovanje s CŠOD-jem, organiziral bi strokovno ustrezne in cenovno ugodne tečaje, 

letovanja, zimovanja itn. Poiskal bi najugodnejše možnosti za izvedbo čim več dejavnosti v 

vrtcu in izven vrtca ter odgovoren bi bil za organizacijo planinskih izletov, dopoldnevov, 

namenjenih gibalnim dejavnostim in popoldnevov, orientacijskih izletov, trim stez itn. 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

Ravnatelj za vodenje vrtca v naravi določi pedagoškega vodjo, ki skrbi za vsebino, in 

organizacijskega vodjo, ki srbi za organizacijsko pripravo in izpeljavo. Če vrtec organizira 

vrtec v naravi preko CŠOD-ja, je potreben samo en vodja, ki sodeluje s CŠOD-jem (Kovač in 

Jurak, 2012). 

 

Vloga pedagoškega vodje je:  

• oblikovanje vsebine programa ob sodelovanju oz. povezovanju z drugimi učitelji, 

sodelavci, 

• organizacija pedagoškega procesa, 

• priprava poročila. 

 

Izvajanje pedagoškega dela zahteva visoko in široko strokovno raven pedagoga ter strokovno 

sodelovanje z vzgojitelji, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki. Za predšolsko obdobje sta 

gibanje in igra kot izhodišči poučevanja in učenja zelo ustrezni. V razvojnem smislu je 

potrebno otroka postaviti v ospredje in vzgojitelje je potrebno dodatno izobraziti o otrokovem 

razvoju, kar je pogoj za izvajanje pedagoškega dela in koncepta »igra-gibanje-razvoj« (Cemič 

in Gregorc, 2013). 

 

Vloga organizacijskega vodje je: 

• priprava programa za letni delovni načrt, 

• izbira prizorišča oz. kraja, 

• izbira zunanjih sodelavcev, 

• organizacija prevoza, 

• načrtovanje dejavnosti, 

• priprava finančnega in varnostnega načrta, 

• priprava navodil za starše, učitelje, učence, sodelavce, 
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• evalvacija izvedbe in poročilo za svet šole (Kovač in Jurak, 2012). 

 

»Otrok potrebuje dobre korenine, dobro zemljo oziroma okolje, da lahko doživi dober razcvet. 

V naših rokah je sreča in zdravje otrok (Jelovčan, 2002).« 

 

2.3.5  Elementarne igre 

 

»Z elementarnimi igrami otrok spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil igre, pomen 

sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.« 

Za učence so primerne štafetne igre, lovljenja, tekalne igre, skupinski teki z menjavo mest, 

igre preciznosti, družabne igre in potegavščine, igre na kolesih, igre na rolerjih, igre na snegu, 

sprostitvene igre … (Videmšek in  Visinski, 2001), medtem ko moramo biti v predšolskem 

obdobju še posebej pozorni na kršenje načel, npr. netekmovalnost, istočasna aktivnost (igre na 

izločanje), strokovnost (postopnost, obremenitev ipd. pri nekaterih igrah). 

 

Elementarne igre vključujejo naravne oblike gibanja in oblike človekove motorike (hoja, tek, 

lazenje, skoki, plezanje, meti …). Otroku omogočijo lažje vključevanje v družbo, torej so tudi 

pomembno sredstvo socializacije in vzgoje. Otrok se preko igre nauči obnašanja in 

izkazovanja svojih čustev v različnih situacijah (Pišot in  Jelovčan, 2006). 

 

Z elementarnimi igrami utrjujemo in izpopolnjujemo gibalne spretnosti in znanja. Po vsebini 

in zahtevnosti so najenostavnejše igre. Zanje so značilne igrivost, nepredvidljivost in 

sproščenost v gibanju (Dežman, 2004). 

 

Pri igri nastaja spodbuda, ki otroka vključuje v igralno skupino, ga usmerja v sodelovanje, uči 

ga spoštovati pravila in kulturo (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Pravila igre moramo razložiti kratko in jedrnato in vsem razumljivo (Videmšek in Visinski, 

2001).  

Ta pravila lahko spreminjamo in prilagajamo glede na okoliščine, raven osvojenih spretnosti, 

znanja in sposobnosti učencev (Dežman, 2004). 
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Otroke navajamo, da igrajo pošteno in upoštevajo pravila igre. Igra poteka, dokler otroci 

kažejo zanimanje zanjo. Igro oblikujemo tako, da so na nek način vključeni vsi otroci.  

Otroci doživljajo pomoč drugim, sodelovanje, borbenost, vztrajnost, odločnost, veselje 

(Videmšek in Visinski, 2001). 

 

»V današnjem času, ko pridobitve civilizacije po eni strani odmikajo človeka od narave in od 

aktivnosti, ki so bile nekoč nujne za preživetje, so igre izgubile svoj pomen, človek pa se je 

gibalno polenil,« je v svoji knjigi zapisal Pistotnik (2004). 

 

Pozitiven vpliv gibalnih dejavnosti na zdravje, ki smo ga iz raziskav predstavili, in 

pomembnost dobro strukturiranega dela, ki se izvaja v naravi, sistematičnega in načrtnega 

vplivanja na razvoj gibalnih sposobnosti v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji ter ideja 

za različne oblike gibalnih dejavnosti me postavljajo pred problem ugotavljanja, ali CŠOD 

Soča ima primerne materialne možnosti, primeren kader in prostor, da bi se v njihov program 

lahko vključili tudi predšolski otroci. 
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3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Skladno s predmetom in problemom diplomske naloge sem si zastavila dva cilja: 

 

- Preučiti namen in ponudbo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti  (CŠOD) Soča ter 

raziskati njegovo okolje. 

- Izoblikovati predloge gibalnih dejavnosti za predšolske otroke v CŠOD Soča v 

Tolminu. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- Katere gibalne dejavnosti že ponuja CŠOD Soča? 

-          Kakšna je trenutna ponudba CŠOD-ja Soča? 

-          Kakšne so prostorske zmožnosti v samem domu Soča in kakšna je okolica? 

-    Ali okolica CŠOD-ja Soča ponuja možnosti za realizacijo izvajanja programov za  

predšolske otroke?  

- Katere gibalne dejavnosti bi lahko v CŠOD-ju Soča ponudili predšolskim otrokom? 

- Kako bi lahko svojo ponudbo v CŠOD-ju Soča popestrili, da bi bila zanimiva za vrtce? 

-        Katere izmed organizacijskih oblik gibalnih dejavnosti v vrtcu bi bile lahko izvedene v 

CŠOD-jih in kako? 
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5 METODA DELA 

 

Diplomsko delo je monografsko. V njem sem izbrala metodo deskripcije. Raziskava je 

pretežno usmerjena v iskanje zanesljivih, preverljivih in objektivnih spoznanj s pomočjo 

zbiranja dostopne slovenske in tuje literature ter v kritično vrednotenje pridobljenih spoznanj. 

Za analizo trenutnega stanja sem uporabila metodo intervjuvanja, in sicer neposredni 

polstrukturiran intervju s predstavnikom, zaposlenim na CŠOD Soča v Tolminu, hkrati pa 

sem strokovno pregledala okolico CŠOD-ja ter na podlagi predlogov sodobnih raziskovalcev 

o bivanju otrok zunaj sestavila predloge za razširitev njihove ponudbe za predšolske otroke.  
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6 REZULTATI 

 

Rezultate bom predstavila skladno z zastavljenimi cilji in raziskovalnimi vprašanji. Prvi cilj, 

preučiti namen in ponudbo Centra šolskih in obšolskih dejavnosti  (CŠOD) Soča ter raziskati 

njegovo okolje, sem realizirala s pomočjo odgovorov na vprašanja: »Katere gibalne 

dejavnosti že ponuja CŠOD Soča?«, »Kakšna je trenutna ponudba CŠOD-ja Soča?«, »Kakšne 

so prostorske zmožnosti v samem domu in kakšna je okolica?«, »Ali okolica ponuja možnosti 

za realizacijo izvajanja programov za predšolske otroke?« Drugi cilj, izoblikovati predloge 

gibalnih dejavnosti za predšolske otroke v CŠOD Soča v Tolminu, pa sem realizirala s 

pomočjo odgovorov na raziskovalna vprašanja: »Katere gibalne dejavnosti bi lahko v CŠOD-

ju Soča ponudili predšolskim otrokom?«, »Kako bi lahko svojo ponudbo v CŠOD-ju Soča 

popestrili, da bi bila zanimiva za vrtce?«, » Katere izmed gibalnih oblik dejavnosti v vrtcu, bi 

bile lahko izvedene v CŠOD-jih in kako?«. 

S pomočjo prikaza enega tabora, ki je bil izveden v drugem CŠOD-ju (CŠOD Medved na 

Medvedjem Brdu), bom na praktičnem primeru pokazala, kaj bi bilo možno izvajati tudi v 

CŠOD-ju Soča v Tolminu za predšolske otroke. 
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6.1  Center šolskih in obšolskih dejavnosti »Soča« v Tolminu 

 

Tolminski kmečki punt, potresi, plazovi, Simon Gregorčič, France Bevk, Ciril Kosmač, prva 

svetovna vojna, soška fronta, kostnica, zelenomodra Soča, dobri pevci, igralci in skladatelji, 

Triglavski narodni park, gore, korita, soteske, ledeniške doline, soška postrv, raft, kajak … 

Prav zares je kulturno, zgodovinsko in naravno bogata pokrajina ob biseru slovenskih voda, to 

je dežela, ki omogoča uresničitev skoraj vsega, kar si človek zaželi (Kokalj in Kovšca, 2013). 

 

Dom Soča se nahaja v Posočju na Tolminskem, kjer se na zahodni strani doma razprostira 

hrib Kolovrat, ki ga deli od Slovenske Benečije (CŠOD, 2009). Tolminska je samostojna 

pokrajina, ki jo obkrožajo naravne meje - gore. Mesto Tolmin je nastalo ob sotočju reke Soče 

in Tolminke, na severu pa je bil naravno zaščiten z vzpetino Kozlov rob (Gros, 2002). 

 

Za dom je značilna bogata kulturna in zgodovinska dediščina Tolminske. Značilna je lepa, 

neokrnjena narava, reka Soča s svojimi pritoki pa prikazuje bogastvo žive vode (CŠOD, 

2009). 

 

Dom Soča z Dijaškim domom Tolmin je med najmlajšimi domovi v okviru programa CŠOD, 

vendar pa ima že dolgoletno tradicijo dela z mladimi. 

 

Učečim omogočajo nazoren pristop k vsebini predvsem neokrnjena narava, bistra voda 

studencev, ozke doline, divje grape, globoka korita, tolmuni, nedotaknjeni gozdovi, živalski 

in rastlinski svet (Gros, 2002). 

V domu Soča so dane možnosti za pripravo programa šole v naravi zelo bogate: 

 geografske zanimivosti (stičišče Dinarskega in Alpskega sveta, ledeniške doline, 

erozijski pojavi, geološka pestrost), 

 zgodovinska bogatost prostora (arheološke najdbe, kmečki upori in hud pečat prve 

svetovne vojne, Rimljani na Tolminskem, Tolminski muzej), 

 literarna dela Gregorčiča, Preglja, Bevka in Kosmača (CŠOD, 2009). 

 

V neposredni bližini doma Soča je za uresničevanje programov šole v naravi ogromno 

možnosti. Učencem in otrokom CŠOD Soča ponuja gorske pohode, kolesarjenje ob Soči, 
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plezanje na umetni steni, streljanje z lokom, raftanje ali kajakaštvo po reki Soči … (CŠOD, 

2009). 

 

V Tolminu si lahko ogledamo številne naravne danosti, ki jih bogati tudi geografsko 

zgodovinsko ozadje, kot so: Kozlov rob, gozdovi, živinoreja in mlekarstvo, travniki in 

pašniki, sadjarstvo in vzreja avtohtone soške postrvi (Gros, 2002). 

 

Obisk Tolminskih korit, ki spadajo v zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, 

omogoča učencem oblikovati pravilen odnos do narave, skrb za higieno, odpadke in urejenost 

življenjskega okolja (CŠOD, 2009). 

 

Učeči so deležni organiziranega življenja in bivanja v domu Soča. Navajajo se na življenje v 

novem okolju in nevsakdanje aktivnosti, spoznavajo sošolce in imajo novo družabno 

življenje. Razvijajo strpne, predvsem pozitivne odnose med udeleženci, ki jih nato prenašajo 

naprej v življenju (CŠOD, 2009). 

 

Otroci v šoli v naravi pridobijo ali dopolnijo znanje s področja naravoslovja, družboslovja, 

športa. Na njihov telesni in duševni razvoj pa pozitivno vpliva bivanje in dejavnost v naravi 

(Gros, 2004).  

 

Ko je otrok več dni odsoten od doma, je prisiljen sam prevzeti skrb za varnost, osnovne 

pogoje bivanja, osebno higieno. Tako tudi razvija vztrajnost, sodelovanje z ostalimi vrstniki 

in učitelji oz. vzgojitelji ter zna sprejemati odgovornost. 

Otroke moramo seznaniti z lepoto narave ter z naravovarstvenim ravnanjem, to pa bomo 

dosegli samo z bivanjem v naravnem okolju (Videmšek in  Pišot, 2007). 

 

6.1.1  Naravne in kulturne znamenitosti okolice doma 

 

 Tolminska korita: naravna brezna reke Tolminke in Zadlaščice s termalnim izvirom 

predstavljajo izjemno naravno danost z ozkimi soteskami, tolmuni, koriti, slapovi, 

toplim izvirom in naravnim mostom (Klar in Ortar, 2010); 
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 ostanki iz 1. svetovne vojne (nemška kostnica v Tolminu, cerkev sv. Duha na Javorci, 

avstrijsko pokopališče na Ločah, ostanki strelskih jarkov v Gabrjah in italijanska 

kapelica); 

 ostanki srednjeveškega gradu na Kozlovem robu in naravoslovna učna pot na Kozlov 

rob; 

 Tolminski in Kobariški muzej (Gros, 2002). 

 

V okolici domov je biotsko pestra narava in bogata kulturna dediščina, ki omogoča 

naravoslovno in družboslovno raziskovanje ter različne športne dejavnosti. 

Vodja doma Tomaž Kragelj je povedal, da šole prihajajo v CŠOD Soča predvsem zaradi 

naravoslovja in to jim je prvi cilj. Naloga učiteljev v CŠOD-ju je ta, da vse teme prilagodijo 

in nagibajo v to smer. Npr. ko zgodovinar pelje učence na Kozlov rob, obdela sproti tudi 

Naravoslovno učno pot na grad (T. Kragelj, osebna komunikacija, januar 2014). 

 

6.1.2  Naravoslovno področje 

 

Tolmin leži v severozahodni Sloveniji in zavzema del doline zgornjega toka reke Soče, dolino 

reke Bače in reke Idrijce. Reka Soča je že od nekdaj znana po smaragdni barvi in po dolini, v 

katero teče njena struga. Še pesnik Simon Gregorčič jo je poimenoval »bistra hči planin«. 

Tolmin se nahaja na območju, na katerem se stikajo tri naravnogeografske enote: Dinarska, 

Predalpska in Alpska Slovenija, zato ima zelo raznoliko in pestro površje. Tolminska zaradi 

odmaknjenosti od velikih središč ohranja neokrnjeno naravo z veliko gozdnimi in travnatimi 

površinami ter s kvalitetnimi vodnimi viri. Prav zaradi tega lahko Tolminska veliko ponudi 

glede turizma (Klar in Ortar, 2010). 

 

ZA ŠOLSKE OTROKE CŠOD SOČA PONUJA: 

 

Učne pripomočke za poučevanje naravoslovja: 

Osnovna laboratorijska oprema in pribor za terensko delo učencev (mikroskopi, stereo lupe, 

flex kamera, mrežice za vodne nevretenčarje …) (CŠOD, 2009). 

 

Učne vsebine: 

 Pomen vode in ocena njene kakovosti 
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 Sestava tal in prsti (minerali, kamnine, fosili) 

 Značilne drevesne vrste 

 Zdravilne rastline 

 Pomen tal in njihovo onesnaženje 

 Lišaji v okolici doma 

 Zavarovano območje in ogroženost vrst 

 Onesnaženost zraka 

 Energijski viri in načini varčevanja z energijo 

 Vreme in vremenski pojavi (Gros, 2002) 

 

6.1.3  Družboslovno področje 

 

Vsi programi in dejavnosti (npr. družboslovni teden, dnevi dejavnosti, družboslovne vsebine 

po domovih) so v skladu z učnimi načrti. CŠOD ponuja take programe in dejavnosti za 

družboslovne predmete, ki se nanašajo na različne lokacije dnevnih dejavnosti, in učne 

vsebine, ki se lahko nanašajo na slovenske pokrajine in kraje (Gros, 2004). 

Ključne značilnosti Tolminske so: 

 vodnatost, grape in gozdna pobočja, 

 razpoznavni pomen vodotokov, 

 vasi v dolini in kmetijska zemljišča, 

 razpoznavnost, zaprtost, drobna strukturiranost, 

 spomeniki prve sv. vojne, turistični pomen (Marušič in Jančič, 1998). 

 

 

Učne vsebine: 

 Značilnosti alpskega in predalpskega sveta 

 Ι. svetovna vojna - soška fronta 

 Zgodovinski razvoj pokrajine 

 Kmečki upori na Slovenskem - tolminski kmečki upor 1713 

 Kulturnozgodovinski spomeniki mesta Tolmin 

 Geografska in topografska orientacija 

 Komunikacija in elementarne, socialne, družabne igre (Gros, 2002) 
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6.1.4  Vidiki športa in gibanja 

 

Trenutno CŠOD Soča ne ponuja programov za predšolske otroke, zato se vse usmerja v šport, 

ki ga kot takega v športni gibalni fazi razvijamo preko učnih vsebin z učnimi pripomočki. 

Športni interesni programi morajo temeljiti na kakovosti in širokem področju delovanja v šoli, 

vrtcu in njuni okolici. Mlade je potrebno privabiti k užitku in sreči ob telesni dejavnosti. 

Potrebno je vzdrževati tradicijo enakih možnosti za ukvarjanje s športom, ki se v obdobju 

otroštva in mladoletništva oblikuje že v vrtcu in šoli. Tako lahko pričakujemo, da se bodo 

otroci in mladina verjetneje ukvarjali s športom po končani šoli in kasneje v življenju (Škof in 

Kovač, 2002). 

 

Učni pripomočki za izvajanje športnih vsebin:  

Večnamensko športno igrišče z asfaltno podlago, mizi za namizni tenis, 30 koles, lokostrelska 

oprema, plezalna oprema, taborniška oprema (šotorska krila, šotori, podloge), fitnes (CŠOD, 

2009). 

 

Učne vsebine: 

 Lokostrelstvo 

 Fitnes 

 Namizni tenis 

 Kolesarjenje 

 Mali nogomet 

 Košarka 

 Preživetje v naravi 

 Pohodništvo 

 Orientacija 

 Elementarne igre (Gros, 2002) 
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6.1.5 Kolesarski in pohodniški izleti ter zanimivosti v okolici doma  

 

Zanimivosti v okolici doma so: sotočje Tolminke in Soče, gozdna pot na Kozlov rob, 

Tolminska korita in Triglavski narodni park, jezero na Mostu na Soči, Nemško in Avstrijsko 

pokopališče, Mengore, naravoslovna pot ob Soči, vzreja avtohtone Soške postrvi, Tolminski 

muzej, rojstne hiše Simona Gregorčiča, Cirila Kosmača, Franceta Bevka, raft in kajak na Soči 

(Volarje – Tolmin), Kolovrat - muzej na prostem, cerkvica Sv. Duha v Javorci (Evropska 

dediščina), kolesarska pot ob Soči, Kobarid (Muzej prve svetovne vojne, Toncijev grad, 

naravne znamenitosti), Alpski svet z gorskimi vrhovi, grapami, planinami, vodotoki (CŠOD, 

2009). 

 

 

6.2 Ponujeni programi po posameznih področjih in največkrat izpeljane 

učne vsebine v CŠOD Soča 

 

Predstavila bom načrt šole v naravi za 5. razred, katerega mi je posredoval vodja doma Soča 

Tomaž Kragelj. 

Z rdečo barvo so v tabeli označene največkrat izpeljane učne vsebine v CŠOD Soča. 

Pri tem je treba poudariti, da so te dejavnosti vse namenjene učencem in ne predšolskim 

otrokom. S prerezom trenutne ponudbe želim oblikovati ustrezne programe, ki bi se lahko 

ponudili tudi vrtcem. 
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Tabela 1:  Ponujeni programi po posameznih področjih in največkrat izpeljane učne 

vsebine v CŠOD Soča  

 

 

PREDMET 

 

 

VSEBINA 

 

                        CILJI 

DRUŽBOSLOVJE KJE JE DOM SOČA  Na zemljevidu poišče kraj, v 

katerega je prišel, 

 opredeli razlike med naselji v 

pokrajini. 

DRUŽBOSLOVJE KO KAMEN  

SPREGOVORI 
 Opazi  različne sestave prsti,  

 prepozna razliko med prstjo in 

kamnino, 

 spozna pomen sestave prsti za 

rast rastlin. 

NARAVOSLOVJE  IN 

TEHNIKA 

KAKŠEN ZRAK 

DIHAMO 
 Ugotovi, da je zrak zmes različnih 

plinov in jih zna poimenovati 

(dušik, kisik, ogljikov dioksid), 

 prepozna in opiše glavne 

povzročitelje onesnaženosti zraka 

in lokalne onesnaževalce zraka, 

 ugotovi onesnaženje zraka s 

trdimi delci, 

 predlaga možne rešitve za čistejši 

zrak (zračni filtri), 

 vrednoti ravnanje oz. odnos ljudi 

do onesnaževanja zraka in ob tem 

razloži, kaj pomeni odgovoren 

odnos do okolja, 

 razloži, da sta za gorenje potrebna 

kisik in gorivo, 

 dokaže snovi, ki nastanejo pri 

gorenju, in da se pri gorenju 

sprošča toplota, 

 poišče alternativne vire energije, 

 načrtuje raziskavo, s katero bi 

ugotovil, da se lišaje uporablja 

kot biološke pokazatelje čistega 

zraka. 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

KAKŠNO VREME 

SE KUHA 
 Opiše agregatna stanja vode in 

pojasni njihove lastnosti, 

 razloži proces, ki poteka pri 

kroženju vode v naravi, 

 dokaže, da toplota prihaja s 

toplejšega na hladnejše, 

 razlikuje med temperaturo in 
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toploto, 

 opiše različne termometre in meri 

temperaturo, 

 prikaže, da različne snovi različno 

prevajajo toploto, 

 ugotovi pomen in opiše vrste 

izolacijskih materialov ter poišče 

primere uporabe, 

 razloži vzroke za nastanek vetra, 

 opiše načine merjenja zračnega 

tlaka, hitrost in smeri vetra, 

 utemelji, kako izkoriščamo veter, 

 načrtuje, izdela in preizkusi 

napravo za merjenje vetra in 

napravo, ki jo poganja veter, 

 preskusi, da sončna svetloba 

ogreva tla in da tla ogrevajo zrak, 

 preskusi, da se tla najbolj  

ogrevajo, ko padajo sončni žarki 

pod pravim kotom, 

 pojasni razliko med ogrevanjem 

prisojnih in osojnih bregov, 

 ve, da temperatura v spodnji 

plasti ozračja z višino navadno 

pada, 

 poveže izkušnje s pihanjem vetra 

z vremenskimi razmerami. 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

NARAVNI VIRI 

ENERGIJE 
 Prepozna in opiše glavne 

povzročitelje onesnaženosti zraka 

in lokalne onesnaževalce zraka, 

 ugotovi onesnaženje zraka s 

trdimi delci, 

 predlaga možne rešitve za čistejši 

zrak (zračni filtri), 

 vrednoti ravnanje oz. odnos ljudi 

do onesnaževanja zraka in ob tem 

razloži, kaj pomeni odgovoren 

odnos do okolja, 

 opiše načine merjenja zračnega 

tlaka, hitrost in smeri vetra, 

 utemelji, kako izkoriščamo veter, 

 načrtuje, izdela in preizkusi 

napravo za merjenje vetra in 

napravo, ki jo poganja veter, 

 preskusi, da sončna svetloba 

ogreva tla in da tla ogrevajo zrak, 

 preskusi, da se tla najbolj  

ogrevajo, ko padajo sončni žarki 

pod pravim kotom, 
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 pojasni razliko med ogrevanjem 

prisojnih in osojnih bregov, 

 poišče alternativne vire energije. 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

KRASNA SI BISTRA 

HČI PLANIN 
 Opiše agregatna stanja vode, 

 ve, da tekočine tečejo, če je med 

gladino in odtočno odprtino 

višinska ali tlačna razlika, 

 opiše črpalko, 

 razloži pomen podtalnice kot vir 

pitne vode, 

 ugotovi pomen pitne vode za 

življenje in napove posledice 

omejenosti vodnih zalog, 

 prepozna in opiše onesnaževalce 

površinskih voda in podtalnice ter 

pojasni posledice onesnaževanja, 

 utemelji pojme topilo, topljenec 

in raztopina, 

 prikaže, da se v vodi raztapljajo 

samo določene snovi, nekatere pa 

le v omejenih količinah. 

 opiše različne termometre in meri 

temperaturo. 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

TLA POD  NOGAMI  Opredeli prst kot vrhnjo plast tal, 

ki je sestavljena iz preperelih 

kamnin in razkrojenih rastlinskih 

in živalskih ostankov, 

 dokaže pomen sestave prsti za 

rast in razvoj rastlin, 

 pojasni in prikaže različne 

lastnost prsti (barva, zrnavost, 

zračnost, prepustnost), 

 ugotovi različne prsti glede na 

okolje, 

 ugotovi glavne onesnaževalce 

prsti in pojasni posledice 

onesnaževanja, 

 pojasni, da lahko pride do 

onesnaževanja prsti pri poplavah. 

NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

NARAVOSLOVNA 

UČNA POT 
 Zna utemeljiti, da je življenje na 

Zemlji odvisno od Sonca,  

 razume medsebojne odvisnosti 

rastlin od Sonca. 

 zna pojasniti, da vsa živa bitja 

dihajo, 

 zna utemeljiti pomen vode za 

življenje ter dokazati, da živa 

bitja vsebujejo veliko vode, 

 zna razložiti in dokazati, da se 
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voda nenehno izmenjuje med 

živimi bitji in okoljem,  

 zna opisati pot vode v kopenski 

rastlini od črpanja iz zemlje do 

izhlapevanja in to dokazati, 

 zna razložiti, da v rastlinah iz 

vode in ogljikovega dioksida 

nastaja hrana (organske snovi) in 

se izloča kisik, ter da sta za ta 

proces (fotosintezo) potrebna še 

sončna svetloba kot vir energije 

in klorofil, 

 zna pojasniti pomen 

razkrojevalcev pri kroženju snovi 

v naravi in razložiti, kako 

razkrojevalci prispevajo k 

nastajanju rodovitne prsti. 

 NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA  

 ČUDOVITI SVET 

RASTLIN IN ŽIVALI 

 Zna utemeljiti, da je življenje na 

Zemlji odvisno od Sonca, 

 ve, da so rastline proizvajalci in 

živali potrošniki (organskih 

snovi),  

 zna po videzu sklepati, ali je žival 

plenilec ali ne, 

 razume medsebojno odvisnost 

živih bitij v naravi, 

 zna razložiti, da so v živih bitjih 

nakopičene snovi in energija, 

 zna sestaviti preproste 

prehranjevalne verige in jih 

povezati v prehranjevalne splete, 

 zna razložiti pomen prepletanja 

prehranjevalnih verig v 

prehranjevalne splete za 

ravnovesje v naravi, 

 razume položaj človeka v 

prehranjevalnih verigah, če je 

lovec in nabiralec ali če je 

poljedelec in živinorejec, 

 zna opisati najbolj značilne 

kulturne rastline in domače živali 

naših krajev, 

 ugotovi manjšo pestrost življenja 

na obdelovalnih površinah kot v 

prosti naravi. 

 NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 

 NONINA KUHINJA  Zna razložiti pomen pestre in 

uravnotežene prehrane za rast, 

razvoj in zdravje ljudi, 

 zna ločiti hrano po izvoru in 
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načinu predelave, 

 razume vzroke in posledice 

podhranjenosti in prehranjenosti 

ljudi, 

 zna razložiti zakaj se živila 

pokvarijo in je trajnost različnih 

živil omejena, 

 zna pripraviti različne vrste jedi. 

DRUŽBOSLOVJE TOLMINSKA SKOZI 

ČAS 
 Spozna življenje ljudi v 

preteklosti, 

 spozna pomembnejše 

kulturnozgodovinske spomenike 

Tolmina in njegove okolice, 

 spozna znane osebnosti tolminske 

in njihov pomen za razvoj 

pokrajine,  

 spoštuje in ohranja pozitivno 

tradicijo (šege in  navade). 

 ŠPORTNA VZGOJA 

  

  

  

  

  

  

 GIORO DI SOČA                                  

  

  

  

  

  

  

 Razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve pri 

kolesarjenju, 

 spozna kolo, njegove dele, 

kolesarsko opremo in njihovo 

varno uporabo, 

 spozna in upošteva pravila 

obnašanja ter načela varnosti pri 

kolesarjenju v skupini, 

 spozna pomen tempa pri vožnji 

po razgibani poti, 

 zna si nastaviti primerno višino 

sedeža in se nauči pravilne drže 

telesa na kolesu, 

 razvija koordinacijo gibanja, moč, 

ravnotežje, vzdržljivost in 

vztrajnost, 

 spozna pomen medsebojnega 

sodelovanja in pomoči, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad. 

ŠPORTNA VZGOJA 

 

NAHRBTNIK NA 

RAMO PA GREMO 
 Razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve v 

gorah, 

 spozna pomen pravilnega 

polnjenja nahrbtnika , 

 razume pojme gorniškega 

izrazoslovja, spozna gorniško 

opremo, njeno poimenovanje in 

varno uporabo, 

 spozna  pravila varnosti in 
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vedenja v gorah, 

 spozna pomen tempa v hoji, 

 razvija moč, vzdržljivost in 

vztrajnost, 

 ohranja pravilno telesno držo, 

 spozna pomen medsebojnega 

sodelovanja in pomoči, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad. 

ŠPORTNA VZGOJA MARTINČEK NA 

STENI 

 

 

 

 

 

 

 Spozna zgodovino slovenskega 

plezanja  in naše največje 

plezalce ter njihove dosežke, 

 razume pojme plezalnega 

izrazoslovja, 

 razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve pri 

plezanju , 

 spozna plezalno opremo, njeno 

poimenovanje in varno uporabo, 

 spozna in upošteva pravila 

obnašanja in načela varnosti pri 

plezanju, 

 nauči se pravilne drže telesa med 

plezanjem, 

 razvija koordinacijo gibanja, 

ravnotežje in moč, 

 v igralni situaciji razvija 

borbenost, odločnost in 

vztrajnost, 

 razvija pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad in športne opreme. 

ŠPORTNA VZGOJA PO ZELENO MODRI 

SOČI 
 Spozna kajakaško in kanuistično 

opremo, njeno poimenovanje in 

varno ter pravilno uporabo, 

 razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve pri 

veslanju, 

 spozna  pravila  varnega veslanja, 

 nauči se pravilne telesne drže v 

kajaku in kanuju, 

 razvija koordinacija gibanja, moč, 

vzdržljivost in vztrajnost, 

 razvija odločnost, borbenost in 

vztrajnost, 

 spozna pomen medsebojnega 

sodelovanja in pomoči, 

 privzgaja si odnos do higienskih 
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navad in športne opreme. 

ŠPORTNA VZGOJA NAJDI PRAVO POT 

ORIENTACIJA 
 Razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve pri 

teku v naravi,  

 spozna orientacijske pripomočke 

in njihovo varno uporabo,  

 spozna pomen tempa v teku, 

 spozna načela varnosti v naravi, 

 razvija hitrost, moč, vzdržljivost 

in  vztrajnost, 

 razvija pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

medsebojnega sodelovanja in 

pomoči, 

 razume pomen varovanja narave, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad. 

 ŠPORTNA VZGOJA  ŽIVLJENJE ROOBIN 

HOODA 

 Razume prednosti primernega 

športnega oblačila in obutve v 

lokostrelskem športu,  

 spozna lokostrelsko opremo in 

varno uporabo, 

 spozna  pravila obnašanja in 

načela varnosti med streljanjem z 

lokom, 

 nauči se pravilne telesne drže in 

tehnike streljanja z lokom, 

 razvija koordinacijo gibanja, moč, 

natančnost in  vztrajnost, 

 razvija pozitivne vzorce 

športnega obnašanja, 

 privzgaja si odnos do športne 

opreme. 

 ŠPORTNA VZGOJA  VOZLI, OGNJI IN 

OGNJIŠČA 

 Spozna različne vrste vrvi in 

vozlov ter njihovo uporabo, 

 razvija natančnost in fino 

koordinacijo rok, 

 razvija kulturen odnos do narave, 

 razvija medsebojno sodelovanje 

in sprejemanje drugačnosti, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad. 

 spozna dejavnike tveganja pri 

kurjenju v naravi ter upošteva 

načela varnosti, 

 ohrani pravilno telesno držo pri 

dvigovanju bremen, 

 razvija natančnost in vztrajnost, 
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 spozna pomen medsebojnega 

sodelovanja, 

 razvije kulturen odnos do narave 

in spozna ekološke probleme ter 

pomen varovanja okolja, 

 privzgaja si odnos do higienskih 

navad. 

ŠPORTNA VZGOJA ZABAVNE IGRE  Razvija samozavest, odločnost, 

borbenost in vztrajnost, 

 razvija koordinacijo gibanja, 

ravnotežje in natančnost, 

 razvija pozitivne vzorce vedenja, 

medsebojnega sodelovanja in 

sprejema drugačnost. 

MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

ZAČUTIMO 

OKOLJE 
 Dojame in začuti okolico na 

drugačen način, z vsemi čutili. 

DRŽAVLJANSKA 

VZGOJA IN ETIKA 

LIKOVNA VZGOJA 

 

SPOZNAJMO SE  Spozna oblike sodelovanja med 

ljudmi v skupnosti, 

 spozna vrste in oblike 

medsebojne pomoči, 

 spozna načine usklajevanja med 

ljudmi različnih interesov in 

reševanja konfliktov, 

 poišče razlike in podobnosti med 

vrstniki. 

 ŠPORTNA VZGOJA  NAJ NAM BO LEPO  Razvija samozavest,  

 spozna pomen ritma pri plesu, 

 nauči se nekatere družabne plese, 

 razvija koordinacijo gibanja, 

ravnotežje in vzdržljivost, 

 razvija pozitivne vzorce vedenja, 

medsebojnega sodelovanja in 

sprejemanja drugačnosti. 

 

(T. Kragelj, osebna komunikacija, januar 2014) 

 

Novost v 2013/14 v CŠOD Soča: 

PROJEKTNI TEDEN: REKA SOČA - VIR ŽIVLJENJA NEKOČ, DANES, JUTRI 

 

Starost: 5. do 9. r. OŠ 

 

Učenci se glede na interes in zanimanje predčasno sami odločijo, v kateri skupini bi 

sodelovali. 
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Cilji projekta: 

- spoznati vpliv reke Soče na življenje prebivalcev Soške doline 

- spodbujati učence k raziskovalnemu delu 

- povečati zavest o pomenu naravovarstva 

- razumeti zapleteno sobivanje različnih interesnih skupin na reki (naravovarstveniki, 

ribiči, športniki, turisti, domačini) 

 

 

Naravoslovna skupina: 

- ugotoviti kakovost reke in drugih izvirov 

- ugotoviti stanje biotske pestrosti ob vodi in v njej 

- ugotoviti pomen ohranjanja ekosistemov 

- spoznati delovanje čistilne naprave 

- raziskovati možnosti uporabe reke kot vira energije 

 

Umetniška skupina: 

- povečati zavest o reki kot navdihu za umetniško ustvarjanje 

- poiskati čim boj zanimiv fotografski motiv reke oz. živih bitij ob vodi 

- naslikati sliko 

- napisati pesem 

 

Športna skupina:  

- ugotavljati pomen reke za športne dejavnosti na njej in ob njej 

- raziskati možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa (zdrav življenjski slog) 

- povečati zavest o nevarnostih vodnih športov (oprema …) 

 

Geografsko-zgodovinska skupina: 

- raziskati razvoj in zgodovino naselitev ob reki Soči 

- ugotavljati pomen reke Soče v različnih obdobjih zgodovine (naravna prepreka, 

frontna črta, hrana, meja med državama …) 

- ugotoviti vpliv reke na pokrajino nekoč in danes (regulacija …) (Vodje domov CŠOD 

in učitelji DC, 2014) 
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6.3 Predlogi organizacijskih oblik gibalnih dejavnosti za predšolske otroke 

v CŠOD Soča 

 

Drugi cilj diplomske naloge želim realizirati z odgovorom na vprašanje, katere gibalne 

dejavnosti bi lahko v CŠOD-ju Soča ponudili predšolskim otrokom. Podatke za odgovor sem 

pridobila s pomočjo intervjuja z vodjo doma Soče, Tomažem Kragljem. S sistematičnim 

analiziranjem podajam predloge gibalnih dejavnosti za predšolske otroke v CŠOD Soča.  

 

CŠOD Soča zaenkrat svoje programe in učne vsebine ponuja učencem od 4. r do 9. r. 

Zanimalo me je, ali bi lahko izvajali vsebine tudi za predšolske otroke. Vodja doma Tomaž 

Kragelj je povedal, da bi bilo sicer izvedljivo, vendar so omejeni predvsem z opremo in 

prostori, ki so prilagojeni za učence višjih razredov. Če bi želeli gostiti vrtec v njihovem 

domu, bi morali najprej učilnice, spalnice, jedilnico in stranišča preurediti in prilagoditi za 

predšolske otroke. 

Predlogi dejavnosti za predšolske otroke: 

- sprehod v naravo, pohod na bližnje vzpetine, pot ob Soči z različnimi orientacijskimi 

igrami, kjer bi jih čakale različne problemsko zastavljene naloge; 

- »Začutimo okolje« (Otrok dojema in začuti okolico na drugačen način, z vsemi čutili. 

Otrok z zavezanimi očmi tipa drevesa, zemljo, rastline, vodo … S tem razvija in 

spoznava ostala čutila.); 

- lokostrelstvo (Otrok spozna lokostrelsko opremo in varno uporabo.); 

- »Tolminska skozi čas« (Otrok spozna življenje ljudi v preteklosti, pomembnejše 

kulturnozgodovinske spomenike Tolmina in njegove okolice, znane osebnosti 

tolminske in njihov pomen za razvoj pokrajine, spoštuje in ohranja pozitivno tradicijo 

– šege in  navade.); 

- taborništvo (Skupaj bi pomagali postaviti šotor in zanetiti ogenj.); 

- družabne igre na igrišču z različnimi pripomočki; 

- ples, petje, bansi ter zabavne igre v naravi, poslušanje narave in živali, različne 

družabne igre za spoznavanje vrtnikov, likovno izražanje, npr. poslikave na soške 

kamne, spremljanje pesmi s soškimi kamni. 

S predšolskimi otroki se da izvesti najrazličnejše dejavnosti, v katere so vpletena vsa področja 

kurikuluma za vrtce: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. 
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Preko intervjuja z vodjo doma Tomažem Kragljem sem skušala ugotoviti, kakšne so možnosti 

sodelovanja učiteljev iz CŠOD-ja z vzgojitelji iz vrtca in kakšne dejavnosti bi lahko učitelji iz 

CŠOD-ja izvajali iz družboslovnega in naravoslovnega področja ter z vidika gibanja v vrtcu 

za predšolske otroke. Ugotovila sem, da bi na željo ravnateljice in vzgojiteljev to bilo možno, 

čeprav bi bilo organizacijsko in kadrovsko težko izvedljivo. 

 

6.4 Bivalni pogoji in zasedenost doma Soča 

 

Prvi cilj diplomske naloge je preučiti namen in ponudbo Centra šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD) Soča ter raziskati njegovo okolje. Želim realizirati in odgovoriti na 

vprašanje, kakšne so prostorske zmožnosti doma in kakšna je njihova zasedenost. 

 

Dom Soča vsebuje jedilnico s sedemdesetimi sedeži, tri učilnice s petinštiridesetimi sedeži, 

šestdeset triposteljnih sob in skupne tuš/WC prostore na deset sob. Skupno število ležišč je 

202, od tega 90 za učence in 5 za učitelje (CŠOD, 2009). 

Vodja doma Soča Tomaž Kragelj je povedal, da za CŠOD ponujajo 70 postelj, ostalo spada 

pod Dijaški dom. Primernost lokacije je bila najprej začetni dvom učiteljev in učencev, vendar 

sej je v teh 12 letih delovanja doma v okviru CŠOD-ja izkazala za zelo dobro. Obisk in interes 

šol se povečuje, šole se že vrsto let zapored vračajo. Dom oddajajo tudi različnim športnim 

skupinam (do 77 otrok), društvom, uporabljajo ga tudi za izobraževalne vikende in tedne, 

različna srečanja (CŠOD, 2012). Obisk se iz leta v leto povečuje. Beležijo okoli 15.000 

nočitev letno. Statistika kaže, da jih je od tega okoli 1000 od aktivnih počitnic, 1600 od 

individualnih gostov, 450 od ostalih društev in klubov, 9800 od šole v naravi, 500 od športnih 

klubov in društev in 640 od vikend programov.   

Dom ima veliko prostorske kapacitete, zato imajo v domu vizijo pridobiti možnost izvajanja 

programa učenja plavanja (T. Kragelj, osebna komunikacija, januar 2014). 
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6.5 Bivanje otrok na Medvedjem Brdu preko CŠOD-ja Medved 

 

Drugi cilj, izoblikovati predloge gibalnih dejavnosti za predšolske otroke v CŠOD Soča v 

Tolminu, sem realizirala tudi s pomočjo prikaza programa in dejavnosti drugega CŠOD-ja      

(CŠOD Medved), kjer že izvajajo dejavnosti za predšolske otroke. 

 

CŠOD Medved je pred kratkim začel sodelovati tudi z vrtcem. Po pošti so nam poslali 

predmete, cilje in dejavnosti za prve razrede za izvajanje dejavnosti na Medvedjem Brdu. Te 

smo vzgojiteljice označile in dopolnile z dejavnostmi za predšolske otroke, tako da smo glede 

na starost otrok prilagodile program. Že od vsega začetka je bilo čutiti zelo dobro sodelovanje 

vodje CŠOD-ja Medved in vrtca Tolmin, saj so nam ponudili možnost pri izbiri in 

dopolnjevanju dejavnosti oziroma programa za vrtce. Vodja CŠOD-ja Medved zelo rada 

sodeluje z vrtci in tudi pravi, da je vedno več vpisa vrtcev na njihov razpis. 

 

Zaposleni v CŠOD-ju se imenujejo učitelji in so postavljeni, da izvajajo dejavnosti za učence 

od 1. do 4. razreda. Specializirani so za učitelje naravoslovja in učitelje športa. Verjetno bi 

bilo smiselno zaposliti tudi vzgojitelje, sploh v domove, kjer se izvajajo že dejavnosti za 

predšolske otroke in bi tako uporabljali drugačne metode učenja. 
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Ponujene učne vsebine za 1. razred, ki smo jih skupaj z vodjo CŠOD-ja Medved prilagodili za 

predšolske otroke. 

 

Tabela 2: Ponujene učne vsebine v CŠOD Medved  

 

KRAJ IZVEDBE UČNE VSEBINE 

Dom in okolica  

 Učim se priprave hrane  

 Mladi vremenoslovec 

 Mladi varuhi okolja 

 Živali doma Medved  

 Vse okoli mene se premika 

 Doživljam in raziskujem travnik  

 Doživljam in raziskujem gozd  

 Rastlinski svet Medvedjega Brda 

 Življenje ob in v potoku  

 Dežela škratkov  

Kmetija pr 

Šinkovc/Kašperevc/Trčk/

U rebr 

 

 Življenje in delo na kmetiji  

(www.csod.si) 

 

Tabela 3: Ponujene učne vsebine iz področja gibanja 

 

GIBANJE UČNE VSEBINE 

 Pohodništvo  

 Smučanje 

 Plezanje 

 Orientacija 

 Doživetjem naproti  

(www.csod.si) 

 

http://www.csod.si/
http://www.csod.si/
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Tabela 4: Učne vsebine iz področja dejavnosti v usmerjenem prostem času 

 

DEJAVNOSTI V 

USMERJENEM 

PROSTEM ČASU 

 

UČNE VSEBINE 

 Ustvarjalna delavnica 

 Družabni večer  

 Gozd ponoči  

 Pogled v zvezde 

 Žoga je okrogla  

 Veselje na snegu  

(www.csod.si) 

 

PROGRAM ZA VRTEC TOLMIN: 

 

- Okolica doma 

- Živali doma Medved 

- Preživetje v naravi 

- Večerni sprehod, pogled v zvezde 

- Doživljam in raziskujem gozd, Škratkova dežela 

- Plezanje, igre na igrišču, žoga je okrogla 

- Učim se priprave hrane 

- Doživetjem naproti 

- Življenje in delo na kmetiji 

- Družabni večer 

- Doživljam in raziskujem travnik 

- Preživetje v naravi 

 

Z vrtcem iz Tolmina smo se z avtobusom odpravili za štiri dni na Medvedje Brdo. 

Prijavilo se je 20 otrok, zraven pa smo odšle še dve vzgojiteljice in ena pomočnica 

vzgojiteljice.  

 

 

 

http://www.csod.si/
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1. DAN 

 

      UČNE VSEBINE:  

- Okolica doma 

- Živali doma Medved 

- Preživetje v naravi 

 

Otroci so preko ponujenih vsebin spoznavali okolico doma Medved in Medvedje Brdo. 

Spoznali so najrazličnejše živali, ki bivajo v naravoslovni učilnici. Na sprehodu smo imeli 

možnost opazovati naravne bivake in okušati užitne rastline ter se seznanjati s tem, kako 

preživeti v naravi. 

Na spodnjih fotografijah, ki sem jih dodala za vsak dan posebej, sledi le slikovna 

dokumentacija, s katero želim slikovno prikazati dogajanje na Medvedjem Brdu. 

 

 

Slika 3: Dom Medved na Medvedjem Brdu 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 4: Medved 

 

(Gabršček, 2014) 

 

 

   Slika 5: Morski prašiček 

 

                                                             (Gabršček, 2014) 
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                                                                  Slika 6: Želva 

 

                                                                   (Gabršček, 2014) 

                                                                               

Slika 7: Risanje živali 

 

(Gabršček, 2014) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Gabršček Urška; Razširitev programov v Centru     

                                                                                                       šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu 
 

-50- 

 

Slika 8: Naravni bivaki 

 

(Gabršček, 2014) 

                                                           

Slika 9: Spoznavanje užitnih rastlin 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 10: Okušanje medičine 

 

(Gabršček, 2014) 
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2. DAN 

 

UČNE VSEBINE: 

- Doživljam in raziskujem gozd 

- Škratkova dežela 

- Plezanje in igre na igrišču 

- Večerni sprehod 

 

Otroci so spoznavali gozd in preko igre prepoznavali plodove in rastline gozda. Pri plezanju 

po umetni steni so imeli možnost spoznati plezalno opremo in se tudi preizkusiti v plezanju. 

Na večernem sprehodu smo opazovali letnice na deblih ter najrazličnejše znamenite stvari po 

poti, na primer stoletno smreko. 

 

Slika 11: Iskanje živali v drevesni luknji divje hruške 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 12: Hrana za živali 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 13: Solnica 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 14: Igra- metanje storžev 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 15: Igra za slepo prepoznavanje drevesa 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 16: Hotel za živali 

 

(Gabršček, 2014) 

 

 

Slika 17: Škratkova dežela 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 18: Predstavljanje škratkov 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 19: Predstavitev plezanja in plezalne opreme 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 20: Plezanje po umetni steni 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 21: Opazovanje drevesnih letnic 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 22: Stoletna smreka 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 23: Sprehod v naravo 

 

(Gabršček, 2014) 
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3. DAN  

 

UČNE VSEBINE: 

 

- Doživljam in raziskujem travnik 

- Doživetjem naproti 

- Življenje in delo na kmetiji 

- Kurjenje ognja in peka jabolk 

- Družabni večer 

 

Otroci so spoznavali travnik ter iskali najrazličnejše rastline ustrezne barve, ki so jo nalepili 

na karton. S tem so utrjevali barve ter spoznavali nove rastline. 

V gozdu so se otroci sami organizirali in nabrali dračje za kurjenje ognja. S pomočjo 

učiteljice smo zanetili ogenj in spekli jabolka. 

Otroci so imeli možnost obiska najrazličnejših kmetij z živalmi, delovnimi stroji, ogledali pa 

smo si tudi muzej starih predmetov. 

 

                                 Slika 24: Nabiranje rastlin ustrezne barve 

 

(Gabršček, 2014) 
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    Slika 25: Zbiranje in lepljenje rastlin na karton 

 

(Gabršček, 2014) 

                                                                    

                                                        Slika 26: Zbirka nabranih rastlin 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 27: Nabiranje dračja 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 28: Priprava za kurjenje ognja 

 

                                                               (Gabršček, 2014) 
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Slika 29: Peka jabolk na ognju 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 30: Obisk kmetije z zajci 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 31: Muzej starih stvari 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 32: Ogled kmečkih strojev 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 33: Ogled sajenja krompirja 

 

(Gabršček, 2014) 

Slika 34: Pav 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 35: Krave 

 

(Gabršček, 2014) 

                                                         

Slika 36: Risanje živali iz kmetije 

 

                                                      (Gabršček, 2014) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Gabršček Urška; Razširitev programov v Centru     

                                                                                                       šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu 
 

-66- 

 

Slika 37: Družabni večer 

 

                                                       (Gabršček, 2014) 
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4. DAN 

 

UČNE VSEBINE: 

- Učim se priprave hrane 

- Doživetjem naproti 

 

Otroci so se seznanjali s sestavinami za peko medenjakov ter imeli možnost, da so se v 

pripravi oziroma peki piškotov preizkusili tudi sami. 

Pri najrazličnejših igrah v naravi so otroci pri hoji po vrvi razvijali ravnotežje ter zaupanje v 

prijatelja, ki ga je varoval. Pri hoji ob vrvi z zavezanimi očmi so spoznavali, kako se počutijo 

slepi in slabovidni otroci, kar je prikazano tudi na spodnjem slikovnem prikazu. 

 

 

           Slika 38: Priprava sestavin za peko medenjakov 

 

(Gabršček, 2014) 
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                                                  Slika 39: Dodajanje sestavin 

 

                                                   (Gabršček, 2014)  

                                   

Slika 40: Mešanje 

 

(Gabršček, 2014) 
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                                      Slika 41: Posipanje medenjakov z barvnimi mrvicami 

 

(Gabršček, 2014) 

 

 

Slika 42: Tobogan od zgoraj 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 43:Tobogan od spodaj 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 44: Slepa pot med drevesi 

 

(Gabršček, 2014) 
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Slika 45: Hoja po vrvi 

 

(Gabršček, 2014) 

 

Slika 46: Podelitev diplom 

 

                                                       (Gabršček, 2014) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Gabršček Urška; Razširitev programov v Centru     

                                                                                                       šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu 
 

-72- 

 

7 RAZPRAVA 

 

Namen diplomske naloge je bil raziskati že ponujene programe in okolico CŠOD-ja Soča, 

prvotni namen pa je bil poiskati različne možnosti za razširitev programov v CŠOD Soča za 

predšolske otroke. Opisala sem ponudbo, namen in prostorske zmožnosti. 

 

Do teh podatkov sem prišla preko zbiranja in pregledovanja ponujene literature in preko 

intervjuja in pogovora z vodjo doma Tomažem Kragljem. Imela sem možnost ogledati si 

dom, učilnice, spalnice, sanitarije, jedilnico in okolico CŠOD-ja Soča. Vse te ponujene učne 

vsebine in dejavnosti sem lahko primerjala tudi z drugim CŠOD-jem Medved, ki sem ga 

imela možnost obiskati preko vrtca Tolmin kot pomočnica vzgojiteljice. 

 

Ugotovila sem, da CŠOD Soča v Tolminu zelo veliko različnih dejavnosti ponuja učencem 

višjih razredov. Vsi prostori so ravno tako prilagojeni za starejše otroke in ne za predšolske 

otroke, kar jim predstavlja nekakšen izziv za naprej, lahko bi namreč pričeli sodelovati tudi s 

predšolskimi otroki.  

 

Ugotovila sem, da okolica CŠOD-ja Soča ponuja možnosti za realizacijo izvajanja programov 

za predšolske otroke in te predloge sem tudi navedla v svoji diplomski nalogi. Ravno tako, 

kot smo prilagodili program v CŠOD-ju Medved, kjer sem imela možnost doživeti 4-dnevni 

tabor s predšolskimi otroki, bi bilo to izvedljivo tudi v CŠOD Soča. Učitelji, vodja doma, 

vzgojitelji in ravnateljica bi se morali pogovoriti in dogovoriti o različnih možnostih in 

ustreznih dejavnostih, ki bi potekale preko CŠOD-ja. 

 

Vse več CŠOD-jev po Sloveniji se odloča za sodelovanje z vrtci, kot so npr. CŠOD Ajda, 

Čebelica, Fara, Jurček, Lipa in Medved, katerega sem opisala v svoji diplomski nalogi. 

Petdnevni ali tridnevni program za vrtce ti CŠOD-ji izvajajo med tednom ali tudi med 

vikendom. 

  

To, da se vse več CŠOD-jev odloča za izvajanje programov za vrtce, je zelo pozitivno za 

predšolske otroke. Ravno zato bi bilo zelo pomembno in smiselno zaposliti v CŠOD-jih tudi 

vzgojitelje ali pa vsaj stalno strokovno usposabljati učitelje na naravoslovnih, družboslovnih, 

gibalnih in drugih področjih, ki bi bile izvedljive, zanimive in pomembne za predšolske 
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otroke. Vzgojitelji uporabljajo drugačne metode kot učitelji, zato bi to pomenilo neko 

pozitivno razširitev možnosti in različnega pristopa k vzgajanju in učenju otroka. 

 

Imela sem možnost spoznati dejavnosti, ki jih izvajajo CŠOD-ji za vrtce, in po pregledu le-teh 

sem ugotovila, da imajo tudi ostali zelo podobno zastavljene učne vsebine, ki se nanašajo na 

naravoslovje, gibanje in družboslovje. Veliko je tudi elementarnih iger, preko katerih 

spoznavajo različne vsebine. Poudarek je seveda na tem, da učenje poteka zunaj v naravi in da 

se otrok spoznava s stvarmi, s katerimi se znotraj vrtca oziroma šole ne more. 
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8  ZAKLJUČEK 

 

Kot strokovni delavci smo dolžni otroke opazovati in spremljati njihovo razvojno fazo, jim 

prisluhniti in jih spodbujati pri gibalnem razvoju. Potrebno je tudi naše teoretično znanje in 

poznavanje posameznega otroka, da lahko potem načrtujemo gibalne dejavnosti in jih 

spodbujamo pri nadaljnjem razvoju. Primerno načrtovana in izvedena dejavnost pripomore, 

da se otrok pozitivno seznanja z gibalnimi dejavnosti že v otroštvu. 

 

Otrok je že v vrtcu deležen veliko gibanja, na kar smo kot strokovni delavci zelo pozorni, da 

jim to čim večkrat na dan omogočimo, saj so z gibanjem povezana tudi čustveno, socialno, 

miselno in druga področja, ki se med seboj preko igre prepletajo. Zelo pomembno je, da se 

otrok ob gibanju dobro počuti, zato preko igre usvaja gibalne sposobnosti. Gibanje za otroka 

že samo po sebi pomeni izraz zadovoljstva in njihov nasmeh pove, da je med igro užival. 

Pistotnik (1995) trdi, da igra ni samo zabava in nepotrebno tratenje časa, temveč priprava in 

nekakšen trening za življenje. 

 

V diplomskem delu sem želela potrditi in poudariti to, da je na Tolminskem možnih veliko 

različnih organizacijskih oblik gibalnih dejavnosti v naravi, poleg tega pa tudi veliko ogledov 

naravnih znamenitosti, saj je Tolminska res polna kulturnih, zgodovinskih in naravnih 

značilnosti, kjer se otroci veliko naučijo in imajo možnosti za najrazličnejše gibalne izzive, 

naravoslovne in družboslovne dejavnosti. To, da sem imela možnost bivanja s predšolskimi 

otroki na Medvedjem Brdu, je bila le potrditev, da se tudi s predšolskimi otroki da veliko 

dobrega narediti, jim pokazati, seveda na ustrezen način, in da od tega otroci zelo veliko 

odnesejo in posrkajo veliko novega znanja. 

Želela sem spodbuditi tudi druge domove, da bi v svoje programe vključili predšolske otroke, 

saj je zelo pomembno, da že v rani mladosti otrokom približamo gibanje, ki pozitivno vpliva 

na njihov nadaljnji razvoj. To je zelo pomembno, da se vzgojitelji, učitelji in starši zavedamo, 

da otroku znamo omogočiti, da skozi igro razvija gibalne sposobnosti in tako postopoma 

usvoji gibalno dejavnost, ki ga  spremlja skozi življenje. 
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