
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERNEJA KRŽIŠNIK 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

 

POMEN PLANINSTVA  

V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 
DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 
Mentorica:                                                 Kandidatka: 

doc. dr. Jera Gregorc                                 Jerneja Kržišnik 

 

 

 

 

Ljubljana 2015 



 

ZAHVALA 
 

Najprej se zahvaljujem mentorici doc. dr. Jeri Gregorc za ves njen trud, potrpežljivost, 

pomoč, spodbudo, vztrajnost, nasvete, predvsem pa za hitre povratne informacije. 

Za vse spodbudne besede in pomoč se zahvaljujem fantu Marku, domačim, 

prijateljem in sodelavkam, 

ki so me podpirali in spodbujali pri mojem delu. 

 

HVALA vsem, ki ste mi na kakršen koli način  

pomagali pri študiju in diplomski nalogi ter verjeli vame. 

 

HVALA! 
 

 

 

Iz uspehov rastejo novi uspehi. 

(John Jakes) 

 

Pri vsakem delu je najpomembnejši začetek. 

(Platon) 

 

 

 

 

 

 

»Žal mi je, ampak pri nas vidimo nezadovoljne otroke – tako malo jih veseli, tako malo 

hrepenijo, tako malo sanjajo. To pobirajo seveda od svojih staršev. Ampak, ko sem se jaz skušal 

potruditi in sem svoje otroke vzel s seboj v gozdove, gore, na reke in morja, sem slišal, da jih 

neodgovorno izpostavljam naravnim elementom. S hčerko sva v preprostem kanuju veslala po 

Kvarnerskih otokih in šla ob polni luni peš na smučeh čez zasneženo Pokljuko. Tiste srebrnine, 

tistega donenja srebrnega sveta, tako drugačnega od urbanega sveta in njegovih norij, bolezni, ne 

bova pozabila. Upam, da sem hčerki privzgojil občutek, kjer bo vedno sprejeta in kam se zmeraj 

lahko zateče« (Tomo Križnar). 

 

 

 



 

POVZETEK 

 

V diplomski nalogi smo se osredinili na planinske doktrine, ki jih strokovnjaki predpisujejo za 

odrasle ljudi, in ugotavljali v čem se oz. če se sploh skladajo z razvojem predšolskega otroka. S 

terminološko opredelitvijo nekaterih dejavnosti v naravi, povezanih z gorami, kot so: planinstvo, 

izletništvo, pohodništvo in gorništvo, smo usmerjeno raziskovali ustreznost teh dejavnosti v 

predšolskem obdobju. Skozi prerez zgodovine planinstva v Sloveniji smo iskali pomen tradicije 

obiskovanja gora z izvedbo planinskih vsebin v vrtcu ter s pomočjo analize kritičnega branja 

iskali razlike v vodenju odraslih ljudi in otrok. 

 

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti skladnost planinskih doktrin vodenja skupine v gore z 

izbranimi dejavniki psihomotoričnega statusa predšolskega otroka in na primeru dobre prakse za 

razvoj splošne vzdržljivosti predšolskih otrok in vodenja skupine predšolskih otrok v gore 

predstaviti primer ustreznega pedagoškega ravnanja. 

 

Ugotovili smo, da lahko planinstvo učinkovito umestimo med oblike dela, s katerimi moremo 

realizirati cilje, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce pod področjem Gibanje. Z izvajanjem 

planinstva krepimo hojo. Hoja je ena izmed osnovnih oblik gibanja in je tudi ena izmed prvih 

oblik premikanja. V predšolskem obdobju pa se še močno razlikuje od hoje odraslega. Tako v 

njeni izvedbi kot tudi učinkovitosti. Razlike v hoji med odraslim in otrokom pa se v gorah 

pokažejo tudi kot posledica stopnje vzdržljivosti. Vzdržljivost je funkcionalna sposobnost, za 

katero je že dokazano, da se metode za njen razvoj med otrokom in odraslim razlikujejo.  

 

Z odgovori na raziskovalna vprašanja smo ugotovili, da se planinske doktrine vodenja skupine 

ljudi v gore ne skladajo popolnoma z razvojnimi značilnostmi predšolskega otroka. Različni 

avtorji obravnavajo neskladnost planinskih doktrin z razvojnimi značilnostmi predšolskega 

otroka in predlagajo prilagoditve tako za razvoj vzdržljivosti kot tudi za način same izvedbe. 

Specifika razvoja predšolskega otroka nas usmerja v čim bolj individualno izvedbo planinstva, 

kar za skupino otrok v vrtcu predstavlja velik izziv. V diplomski nalogi pokažemo na eno od 

mogočih rešitev.  

 

Ključne besede: planinstvo, predšolski otroci, vzdržljivost, hoja. 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation is focused on mountain doctrines, that are prescribed for the adults and how, if 

at all, they correspond or differ with the development of a pre-school child.  At the beginning we 

take a look at the terminology of the words, such as mountaineering, hiking, excursioning and 

alpine-climbing, and clarify their meaning. Furtheron, a few words have been dedicated to the 

history of mountaineering in Slovenia, how it all started and then proceeded during the years. 

Few things have also been written about guidance and the person in charge of it. 

 

Mountaineering theme has been transferred into nursery, as a part of a content, that can provide 

realization of the goals, that are written in the nursery curriculum, under the sphere of Movement. 

Because of the significance of walking, as part of the basic forms of movement and also its 

significance in mountaineering, we tried to find the differences between the walk of adults and 

children and also the differences in their physical performance. 

 

The goal was to determine the compliance of mountain doctrines, group guidance specifically, 

and selected factors of psychomotor status of a pre-school child. We have presented a case of a 

good practice for the development of physical performance of children and have then focused on 

a specific case, which was the guidance of pre-school children in the mountains. 

 

Also, a research has been done to find out in which case the doctrines are not consistent with the 

developmental characteristics of a pre-school child and also how this have been addressed by the 

different authors, what were their proposed solutions and if we can truly guide a child into the 

mountains and at the same time take all their individual needs into account. 

 

Key words: mountaineering, pre-school children, physical performance, walking. 
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi smo se osredinili na izvedbo planinskih izletov. Ugotavljali smo, kakšne so 

planinske doktrine za odrasle, in proučevali, ali so zaradi specifike razvoja predšolskega otroka 

avtorji doktrine za otroke spremenili.  

 

Gibalni razvoj je zlasti v prvih letih življenja izredno hiter, dinamičen in tudi ne docela 

predvidljiv. Vzgojitelji morajo spodbujati otroke h gibalnim dejavnostim na različne načine. 

Vključujejo lahko različne oblike dela (gibalno minuto, gibalno uro, gibalno dopoldne, izlet, 

pohod, planinski tabor ipd.) ali pa celo delajo po konceptu igra–gibanje–razvoj. Poleg 

vzgojiteljev pa za gibalni razvoj skrbijo tudi starši. Ker je planinstvo tradicionalno povezano s 

Slovenijo in Slovenci, je ta oblika gibanja oz. rekreacije pogosta. Zato danes ni nenavadno, da 

tudi v višje ležečih predelih srečamo predšolske otroke.  

 

»Vsakdo, ki je kdaj slišal prhutajoče oglašanje belke, okusil slast širnih razgledov in začutil kot 

gojzar prilegajočo se gaz, ve, da nadležno vprašanje, zakaj v gore, ne obstaja. Če že, potem v 

rednem obiskovalcu gora sproži zaporedje drobnih spominov na intenzivne dogodke in močnih 

čustev, povezanih z naporom in zvedavim veseljem nad gorsko pokrajino. Mozaik vsega tega je 

življenje z gorami ali planinstvo« (Peršolja, 2011).  

 

Gore so že od nekdaj del zavesti slovenskega naroda. Včasih so pomenile za nekoga zatočišče, 

spet za drugega preživetje. Danes nekaterim gore predstavljajo način življenja. Prvi obiskovalci 

gora so bili drvarji, iskalci rud, lovci, nabiralci zelišč in oglarji. Na vrhove so prvi splezali pastirji 

in lovci (Zorn, 2011). 

 

Prvi vzpon na najvišjo goro Triglav je tudi začetek zabeleženega obiskovanja gora pri nas 

(Stritar, 2011). Slovenija ima izjemno naklonjeno pokrajino za razvoj planinstva, ker alpski svet 

obsega 42 % njenega površja (Peršolja, 2011). 
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V Planinsko zvezo Slovenije je bilo konec leta 2013 včlanjenih 284 društev, ki so imela skupaj 

55.159 članov različnih starostnih skupin. Glede na število prebivalcev Republike Slovenije to 

pomeni skoraj 2,7 % vsega prebivalstva (Letopis PZS 2013). 

 

Planinstvo je v Sloveniji postalo vrednota, torej nekaj, kar tudi tisti, ki ne hodijo v gore, cenijo in 

upoštevajo. Priznavajo mu kakovostno vsebino, ki obsega odgovorno skrb za svojo varnost, 

krepitev in vzdrževanje zdravja, bivanje, prilagojeno gorski naravi, in spoznavanje le-te, pa tudi 

druženje, veselje, užitek in zadovoljstvo (Peršolja, 2011). 

 

Glede na naravo naših planinskih poti in število obiskovalcev gora na teh poteh prevladuje hoja 

kot učinkovita, osvežilna in krepilna športna dejavnost. Vpliv hoje v gore dobro deluje na 

organizem: krepi mišice, okostje, sklepe, srce, ožilje, dihala, kri in centralni živčni sistem 

(Peršolja, 2011). 

 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 2004) so opredeljeni procesno-razvojni cilji in med njimi 

ni točno določenih ciljev, s katerimi moramo realizirati planinske vsebine. Vzgojitelj ima 

možnost slediti procesno-razvojnim ciljem po svoji presoji, kar mu omogoča njegova avtonomija. 

S katerimi vsebinami bo uresničeval procesno-razvojne cilje, je odvisno od vzgojitelja samega in 

dejavnikov, kot so: subjektivne teorije, tradicija vrtca, tradicija občine, lastna aktivnost 

vzgojitelja, lega vrtca, dane možnosti za izvajanje planinskih vsebin. 

 

Pri hoji v gore se pospeši usklajeno delovanje vsega telesa, predvsem pa srčno-žilnega, 

dihalnega, gibalnega in živčnega sistema. Redna aerobna telesna dejavnost ima številne 

preventivne učinke na bolezen človeškega organizma. Aerobna telesna dejavnost je tista, pri 

kateri dihalni in srčno-žilni sistem dovajata v delujoče mišice dovolj kisika za nemoteno delo. Z 

redno telesno vadbo povečujemo vzdržljivost – sposobnost srca in ožilja ter dihal za opravljanje 

dolgotrajnega dela. Izboljšujejo se nam tudi gibalne sposobnosti (Humar, 2012).  

 

Delovanje srčno-žilnega in dihalnega sistema je pri otroku drugačno kot pri odraslem. Njegovo 

srce je manjše, zato ne moremo razvijati vzdržljivosti na enak način kot pri odraslem. Otroku 

pomagamo razviti splošno aerobno vzdržljivost, tako da mu omogočimo več postankov, ko jih 
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potrebuje, da si postanke časovno odmeri sam in da se med gibanjem premika z lastno hitrostjo. 

Planinska doktrina ima ravno nasprotne poglede, saj se ne ukvarja z razvojem predšolskega 

otroka in prilagaja vodenje razvoju, ampak z vodenjem odraslih. 

 

 



4 

2 PREDMET IN PROBLEM 

 

2.1 Terminološka opredelitev 

 

Pojmi, kot so: izletništvo, pohodništvo, planinstvo in gorništvo, se pogosto uporabljajo v 

strokovni in znanstveni literaturi, povezani z naravo, predvsem gorami. Vse navedene dejavnosti 

združujeta dve prvini, in sicer hoja in veselje do bivanja v naravi. Čeprav gre pri vseh za isto 

dejavnost, pa med njimi vendarle obstajajo nekatere razlike in pomenski odtenki (Kristan, 1993). 

 

Izletništvo in pohodništvo se razlikujeta od gorništva po tem, da se odvijata predvsem v kulturni 

krajini (vasi in zaselki, samotne kmetije, obdelana zemlja, gozdno gospodarstvo itn.), kjer je 

prisoten človek in sadovi njegovega dela. Izletništvo in pohodništvo ne iščeta samote. Čeprav se 

izletništvo in pohodništvo odvijata v enakem prostoru in gre pri obeh pravzaprav za iste cilje, pa 

med njima vendarle obstaja količinska in kakovostna razlika (Kristan, 1993). 

 

Izletništvo je gibalna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem izletov. O izletu 

navadno govorimo takrat, kadar gre za časovno in daljinsko krajše pešačenje. Cilj je blizu 

(Kristan, 1993). 

 

Pohodništvo je dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem pohodov. Pohod je 

časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejši izlet. Cilj je bolj odmaknjen (Kristan, 1993). 

Pohodništvo je oblika hoje, pri kateri je to, kje hodimo, pomembnejše od naše tehnike hoje. Že 

sama beseda nam pred oči pričara podobe razgibane pokrajine, osupljivih razgledov in 

razgibanega sveta (Murphy, 2010). 

 

Gorništvo se razlikuje od izletništva in pohodništva po tem, da se odvija v gorah, da išče 

samotnejše predele in prvobitno naravo. Pri gorništvu je cilj vrh ali stena, pri pohodništvu pa je 

cilj sama pot (Kristan, 1993). 

 

Planinstvo je splet športnih (gibalnih), gospodarskih, humanitarnih, raziskovalnih, 

naravovarstvenih, zaščitno-reševalnih in kulturnih dejavnosti, povezanih z gorsko naravo. 
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Predvsem pa gre za gibanje, sestavljeno iz hoje, plezanja in smučanja. Je tudi raziskovanje gora 

in z njimi povezana ustvarjalnost (Peršolja, 2011). 

 

V planinskem terminološkem slovarju (Mlač idr., 2002) je gorništvo razloženo kot športna 

dejavnost, ki vključuje hojo po nadelanih, označenih in neoznačenih, zavarovanih in 

nezavarovanih poteh, po brezpotju, plezanje, smučanje.  

 

Beseda planinstvo pa je tu razložena kot dejavnost, ki vključuje hojo v gore po označenih, 

nadelanih, zavarovanih poteh in/ali manj zahtevnih brezpotij, plezanje, smučanje. Z jezikovnega 

stališča je beseda planinstvo praslovanskega izvora in pomeni goli svet. 

 

 

2.2 Planinstvo v Sloveniji  

 

Planinstvo torej opredeljujemo kot splet športnih (gibalnih), kulturnih, gospodarskih in 

raziskovalnih dejavnosti, povezanih z gorsko naravo. Zaradi pokrajinskih značilnosti, prostočasne 

množične športno-rekreativne dejavnosti in kakovostnega učinka za spreminjanje in zadrževanje 

zdravega psihosomatskega statusa posameznika – obiskovalca gora je planinstvo postalo 

identiteta in vrednota slovenskega naroda. Kot športna in rekreacijska dejavnost, ki temelji na 

doživljanju narave kot posebne vrednote, ima neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in 

etičnega odnosa do ljudi in narave in je eden od temeljev okoljevarstvenega gibanja. Gibanje 

(prevladuje hoja), združeno s poglobljenim stikom z naravo, finančna dostopnost, razvejana 

planinska organizacija in tradicija so dejavniki spodbujanja planinske dejavnosti (Peršolja, 2001). 

 

Človek je v različnih obdobjih zgodovine spreminjal svoj odnos do narave in gora. Dejstvo je, da 

so poti prek gora že dolgo iste, le cilji in nagibi tistih, ki se vzpenjajo nanje, so se spremenili 

(Zorn, 2011). 

 

Nabiralci zelišč, lovci, ki so sledili ranjeni divjadi, in pastirji med iskanjem drobnice ter živine so 

pristopili v gorovje, ne da bi kdo vedel ali to zabeležil. Prve dokumentirane pristope pa so 

opravili tisti, ki so bili ne le tesneje povezani z naravo in gorskim okoljem, ampak so jo tudi 



6 

proučevali in opisovali. To so bili zlasti naravoslovci iz obdobja razsvetljenstva v 17. in 18. 

stoletju. Za prva odkrivanja slovenskih gora so tako zlasti zaslužni botaniki in geologi (Mikša in 

Ajlec, 2011). 

 

Če sta danes planinstvo in alpinizem med najbolj priljubljenimi športi marsikaterega Slovenca, pa 

so v začetku 19. stoletja gore privabljale večinoma le tiste, ki so jih obiskovali zaradi lastnega 

preživetja. O odnosu do gora pred 200 leti še največ pove znani slovenski pregovor: »Gora ni 

nora; nor je, kdor gre gor.« Švicarji pa so še pred razvojem gorskega turizma govorili: »Do 1600 

metrov gredo krave, do 2000 metrov koze, do 2500 metrov gamsi, višje pa le še norci« (prav 

tam). 

 

Mikša in Ajlec (2011) pravita, da je za Slovence najbolj pomembno leto 1861, ker se je takrat s 

februarskim patentom uveljavila pravica do združevanja tako protestnega, političnega kot tudi v 

okviru društev. Po Slovenskem so se začele odpirati čitalnice, v katerih so se družili narodno 

zavedni Slovenci, ki so skušali dvigniti pomen slovenske kulture in jezika. Kot pomemben del te 

kulture pa se je postopno uveljavila tudi telesnovzgojna dejavnost in s tem šport in planinstvo. 

 

 

2.3 Planinske doktrine vodenja ljudi v gore 

 

Vodenje ljudi v gore se je skozi zgodovino spreminjalo. Preden so bila sprejeta prva vodniška 

pravila, je lahko vodil vsakdo, ki ga je vodeni najel. Večkrat se je pripetilo, da vodnik sploh ni 

poznal predelov, v katere je vodil, in je šel v gore zgolj v želji po zaslužku. Pravno se je vodniška 

služba na naših tleh začela urejati v drugi polovici 19. stoletja. Planinstvo se je hitro razvijalo in 

so prirojene sposobnosti potrjenih, avtoriziranih vodnikov postale preskromne. Planinske 

organizacije so se že takrat čutile odgovorne za varnost obiskovalcev gora, zato so poskrbele za 

usposabljanje vodnikov na posebnih tečajih, ki so kmalu postali obvezen pogoj za opravljanje 

vodniškega poklica. Slovensko planinsko društvo je prvi tečaj organiziralo leta 1906 v Ljubljani 

(Mikša in Ajlec, 2011). 
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Vodenje obiskovalcev v gorski svet ima v Sloveniji in Evropi dolgo tradicijo, saj začetki segajo v 

čas (vnovičnega) odkrivanja Alp. V Sloveniji je konec 19. stoletja in v začetku 20. stoletja prej 

priložnostna dejavnost prerasla v poklic gorskega vodnika. Z množičnostjo planinske 

organizacije pa se je po drugi svetovni vojni razvilo tudi prostovoljno vodništvo. Vodniki 

Planinske zveze Slovenije izvajajo vzgojno-izobraževalno in strokovno-organizacijsko delo, za 

katero so ustrezno usposobljeni. Vzgojno-izobraževalno delo obsega planinsko vodenje in 

usposabljanje obiskovalcev gora, strokovno-organizacijsko delo v podporo prostovoljnemu 

vodništvu in planinstvu pa poteka v organih planinske organizacije. 

 

Prvi vodnik, ki je pri nas dobil vodniško knjižico, je bil Simon Pintar iz Mojstrane leta 1877. 

Vodniki so bili za svoje delo plačani v skladu z vodniško tarifo, ki so jo določile oblasti. 

Poglavitne naloge vodnika so bile: spremljanje vodenih, opozarjanje na pravilno hojo in 

nevarnosti, skrb za pravo pot in izogibanje nesrečam. Planinstvo se je hitro razvijalo in le 

prirojene sposobnosti vodnikov so postajale preskromne. Planinske organizacije so zato 

poskrbele za usposabljanje vodnikov na posebnih tečajih, ki so kmalu postali obvezni za 

opravljanje vodniškega poklica. Prvi tečaj za vodenje po gorah na območju današnje Slovenije je 

bil leta 1894 v Mojstrani (Zorman, 2012). 

 

Vodnik PZS postane vsakdo, ki uspešno opravi zahtevno (praktično) usposabljanje po programu, 

ki ga je na predlog PZS potrdil Strokovni svet RS za šport. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

prostovoljnega vodništva ni stalno, ampak ga mora vodnik PZS z dodatnim licenčnim 

usposabljanjem obnavljati in podaljševati vsaka tri leta (Peršolja, 2011). 

 

Vodenje vodnikom PZS veliko prinaša na osebni ravni. Peršolja in Rotovnik (2012) navajata, da 

v različnih življenjskih obdobjih vodništvo prinaša doživetja, ki izpolnjujejo ali kakovostno 

bogatijo življenje. Vodenje pomeni spoznavanje samega sebe, svojih potreb, čustev in 

razpoloženj, odnosa do drugih in njihovega do nas, večanje občutljivosti za dogajanje okoli sebe, 

pomoč posamezniku in skupini. Nenazadnje vodnik postane pozornejši tudi na dogajanje v 

samem sebi. 
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Vodenje je radovednost, ustvarjalnost, ljubezen in strast. Ob hoji pred drugimi v premikajoči se 

skupini mora biti vodnik pozoren na drobne stvari in jih začutiti. Hkrati mora imeti pregled nad 

dogajanjem v gorski pokrajini in znati razložiti njene oblike, procese in pojave. Vodnik je 

terenska izpostava planinskega društva, ki zna izrabiti planinsko kulturo za izboljšanje 

razpoloženja. Osupljivo pri tem je, da vse to počne sam, s svojim slogom, osebnostjo in pristnim 

odnosom do gora (Peršolja, 2011). 

 

Kajtna, Burnik, Brod, Pori in Jereb (2013) povzemajo po različnih tujih avtorjih: 

 vodenje je vedenje posameznika, ki usmerja skupinske aktivnosti proti skupnemu cilju 

(Hemphill in Coons, 1957); 

 vodenje se izvaja, kadar osebe uporabljajo institucijske, politične, psihološke in druge vire za 

aktivacijo, vključevanje in zadovoljitev motivov sledilcev (Burns, 1978); 

 vodenje je proces usmerjanja aktivnosti organizirane skupine proti doseganju cilja (Rauch in 

Behling, 1984); 

 vodenje je sposobnost posameznika, da vpliva, motivira in drugim omogoča prispevati k 

učinkovitosti in uspehu organizacije (House in soavt., 1999). 

 

Planinska organizacija od vodnikov Planinske zveze Slovenije pričakuje uresničevanje nalog, kot 

so (Peršolja in Rotovnik, 2012): 

 kakovostno vodenje skupinskih izletov, pohodov, tur, turnih smukov, lažjih plezalnih 

vzponov in taborov; 

 organiziranje in spodbujanje celotne planinske športno-rekreativne dejavnosti za posamezne 

starostne skupine članstva; 

 izvajanje planinskega usposabljanja po programu planinske šole in pomoč mentorjem 

planinskih skupin pri izvedbi starostno prilagojenega planinskega programa; 

 pomoč vrtcem in šolam pri izvedbi njihovega programa s planinskimi vsebinami; 

 skrb za svoje stalno dodatno in licenčno usposabljanje, mentorstvo vodniškim novincem v 

okviru pripravništva; 

 uveljavljanje določil Častnega kodeksa slovenskih planincev v praksi s svojim lastnim 

zgledom in dejanji;  

 utrjevanje stanovske pripadnosti prostovoljnemu vodništvu. 
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Tabela 1: Število vodenih na enega vodnika, če je ta sam. 

Kvalifikacija vodenih A: lahke kopne ture D: lahke zimske ture 

Brez izkušenj, popolni začetniki 3 2 

Nekaj izkušenj 5 4 

Zelo izkušeni 7 5 

 

Tabela 2: Število vodenih na enega vodnika, če sta vsaj dva. 

Kvalifikacija vodenih A: lahke kopne ture D: lahke zimske ture 

Brez izkušenj, popolni začetniki 6 3 

Nekaj izkušenj 8 5 

Zelo izkušeni 10 8 

 

V Tabeli 1 razberemo število vodenih odraslih oseb na lahki kopni in lahki zimski turi, če je 

vodnik samo eden. 

V Tabeli 2 razberemo število vodenih odraslih oseb na lahki kopni in lahki zimski turi, če sta dva 

vodnika. 

 

Tabela 3: Število znanih vodenih na enega vodnika, če je ta sam. 

A: lahke kopne ture D: lahke zimske ture 

7 5 

 

Tabela 4: Število znanih vodenih na enega vodnika, če sta vsaj dva. 

A: lahke kopne ture D: lahke zimske ture 

14 8 

 

Napisano število pomeni največje priporočeno število vodenih. Vodnik se lahko po svoji presoji 

glede na trajanje ture, usposobljenost vodenih in druge razmere z organizatorjem ali vodenimi 

dogovori tudi za večje število vodenih, če le-to ne vpliva na varnost vodenja (Koželj, Stepic in 

Bobovnik, 2012). 
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Tabela 5: Hitrost hoje posameznika in skupine (Peršolja in Rotovnik, 2001). 

 PO RAVNEM V VZPONU V SESTOPU 

POSAMEZNIK 5 km na uro  

(hitri tudi 6 km/h) 

400 višinskih metrov 

na uro 

800 višinskih metrov 

na uro 

SKUPINA 4 km na uro 300 višinskih metrov 

na uro 

500 višinskih metrov 

na uro 

 

Iz Tabele 5 razberemo, koliko približno prehodi posameznik ali skupina po ravnini in koliko 

višinskih metrov naredi posameznik ali skupina pri vzponu in koliko pri sestopu. 

 

Počasen in enakomeren tempo je najboljši zlasti, če imamo pred seboj dolgo pot. Korak 

prilagodimo svoji velikosti, sposobnostim in strmini. Začnemo počasneje, da se pravilno in 

enakomerno ogrejemo in se uravnoteži oddajanje toplote. Hitrost prilagodimo dihanju, ki mora 

biti mirno, globoko in enakomerno. Hoja naj bo lepa, lahkotna in enakomerna. K hoji v gore sodi 

tudi počitek. Trajanje, pogostost in čas počitka so odvisni od trajanja in težavnosti ture, od 

starosti in telesne pripravljenosti udeležencev. Najbolj vzdržljivi so ljudje v zrelih letih, ki 

počivajo le nekaj trenutkov, ko se ustavijo, da fotografirajo ali se razgledajo. Vedno pa se je na 

vsaki dve ali tri ure priporočljivo ustaviti za daljši čas. Prvi kratek počitek načrtujemo po 15–20 

minutah hoje, ko se naše telo ogreje. Kratek počitek za vnos tekočine in slačenje (prav tam). 

 

 

2.4  Planinstvo v vrtcu 

 

Normativi za prehojeno višino in dolžino so postavljeni za odrasle ljudi. Ne glede na to pa so 

otroci v predšolskem obdobju že sposobni veliko hoditi. Običajno več, kot mislimo. Že tri do šest 

tednov starega dojenčka lahko peljemo na svež zrak in sprehod, to velja tudi za zimski čas, 

čeprav ga moramo takrat dodatno zaščititi pred mrazom. Sprva naj dojenček ostane na prostem le 

15–20 minut, nato pa postopoma ta čas podaljšujemo. Ko pa je otrok pripravljen na samostojno 

hojo, bi se moral dnevno gibati vsaj dve uri na prostem (Slavič, Videmšek in Pori, 2013). 
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Posebno pozornost moramo nameniti tudi nadmorski višini. Dojenčkov ne vozimo v visoke gore, 

ki so višje od 2500 m, in sicer zaradi nižje vsebnosti kisika, prav tako ni priporočljiva vožnja z 

gondolo zaradi hitrega spreminjanja zračnega tlaka (prav tam).  

 

Dojenček pa se običajno s prvimi organiziranimi gibalnimi dejavnostmi ne sreča. Šele ob vstopu 

v vrtec vstopi tudi v sistematično gibalno vadbo, ki jo vodijo vzgojiteljice. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) so gibalne dejavnosti opredeljene na enem od šestih področij, in sicer na področju 

Gibanje (Zajec in drugi, 2010). 

 

Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja (plazenje, lazenje, plezanje, hoja, tek) do 

sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. S pestro izbiro različnih gibalnih dejavnosti v 

zaprtem prostoru in na prostem otroci razvijejo gibalne in funkcionalno sposobnost ter postopno 

spoznavajo in usvajajo osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od 

otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, z njimi deli prostor in stvari ter sodeluje. 

Z gibalnimi dejavnostmi v vrtcu pozitivno vplivamo tudi na počutje otrok, na ohranjanje 

njihovega zdravja in krepitev imunskega sistema. Otrok je med gibalno dejavnostjo izpostavljen 

številnim vplivom naravnih dejavnikov, kot so zrak, sonce, voda in veter, in le s prilagajanjem na 

vse te vremenske pojave lahko krepi imunski sistem. Hkrati pa s primerno gibalno dejavnostjo 

vplivamo tudi na njegov značaj (prav tam). 

 

Kurikulum za vrtce je procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, ki 

temelji na ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka. Predlagani primeri vsebin in dejavnosti vsa 

področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. 

Vzgojitelj je pri realizaciji vsebin avtonomen, kar pomeni, da glede na okoliščine, socialni 

kontekst, aktualnost, izbiro metod in načinov dela po svoji strokovni usposobljenosti določa, 

kako, kdaj, na kakšen način in s katerimi vsebinami bo dosegel zastavljene cilje. Pri tem mora 

upoštevati vsebinske, materialne, organizacijske in kadrovske pogoje v vrtcu, kjer deluje (prav 

tam). 

 

Če sta izletništvo in gorništvo sestavna dela slovenske narodne identitete, potem ja samoumevno, 

da imajo v teh dveh dejavnostih svoj delež in svoje mesto tudi otroci vseh starosti. Zato ni 
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nenavadno, če tudi v visokogorju srečujemo veliko otrok in če se izletniška dejavnost uveljavlja 

že v predšolskih vzgojnih organizacijah (Kristan, 1993). 

 

Vsebino gibalnih dejavnosti v vrtcu predstavljajo vse tiste dejavnosti, s katerimi uresničujemo 

cilje, in sicer vse predšolsko obdobje. Pri načrtovanju gibalnih dejavnosti vsebine izbiramo glede 

na vremenske razmere in letne čase, od katerih je odvisno izvajanje gibalnih dejavnosti na 

prostem oz. v zaprtem prostoru, glede na geografsko lego vrtca, zgodovinsko preteklost, tradicijo 

... 

 

Videmškova in Pišot (2007) navajata vsebine kot primere dejavnosti za otroke v predšolskem 

obdobju za vsako starostno obdobje posebej in jih ločita po ciljih. Glede na dejstvo, da lahko iste 

cilje vzgojiteljice dosežejo z različnimi vsebinami, je izbira vsebin odvisna od njihove strokovne 

presoje. Od ciljev, ki jih želimo uresničiti, je odvisno, za katere metode in oblike dela se bomo 

odločili. Seveda pa moramo pri tem upoštevati tudi različne druge dejavnike (otrokove 

sposobnosti in zanimanje, število otrok, vsebino dela, prostor in pripomočke itn.) (Videmšek in 

Pišot, 2007). 

 

Svet gora ni zanimiv le za odrasle planince in planinke, ampak tudi za najmlajše. Organizirano 

planinstvo v vrtcu je lahko čudovita šola življenja, ki se bogati zlasti ob vzgoji in izobraževanju 

za spoznavanje narave in samega sebe. Za delo z mladimi je značilno vodenje in izvajanje 

pedagoškega procesa za otroke s strani usposobljenih strokovnih delavcev v športu s področja 

planinstva (mentorji planinskih skupin, vodniki Planinske zveze Slovenije, inštruktorji planinske 

vzgoje ...). Vloga odraslih je pri delu z mladimi v strokovnem planinskem delu nepogrešljiva, 

vseeno pa je pomembno zavedanje, da so odrasli v organizaciji zaradi otrok, mladostnikov in 

mladih in ne obratno. Odrasli jim posredujejo znanje, izkušnje in jih učijo spoštovati dediščino 

preteklosti in opozarjajo na odgovornost prihodnosti (Peršolja, 2011). 

 

Konkretni cilji za področje gibanja, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), ki bi jih 

lahko realizirali s planinskimi vsebinami: 

 razvijanje koordinacije oz. skladnost gibanja (koordinacija gibanja celega telesa, rok in nog), 

ravnotežje; 
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 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek ...); 

 spoznavanje zimskih dejavnosti; 

 spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti (planinstvo); 

 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. 

 

Predšolski otroci v vrtcih pogosto hodijo na različne sprehode in lažje izlete. Otrokom želijo 

približati lepote, zanimivosti in zakonitosti narave, preizkušati in razvijati telesne in duševne 

lastnosti posameznikov ter vplivati na medsebojne odnose v skupini. 

 

Vsak izlet v gorski svet predstavlja posebno doživetje, je enkraten in neponovljiv. Izlet z otroki je 

prijeten, a hkrati zahteven podvig, ki od vzgojitelja zahteva izredno dobro pripravo, izkušnje, 

moč in vzdržljivost. Poleg tega pa še dobro voljo vseh udeležencev. Izdelati je treba natančen 

načrt z vsemi podrobnostmi in poskrbeti za ustrezno organizacijo. Lotiti se ga je treba kot projekt. 

Celoten projekt izleta lahko razdelimo na več faz: izbiro cilja, pripravo, izvedbo in ovrednotenje s 

podoživljanjem. Ob tem je treba upoštevati, da poskrbimo za dobro počutje, primerno telesno 

pripravljenost, smeh in sproščeno vzdušje. 

 

Pri hoji v gore z otroki moramo upoštevati vsaj ti dve pravili: 

 nikoli se ne smemo lotiti poti, ki je ne poznamo ali ji sami nismo kos; 

 otroci ne smejo postati poskusni zajčki naših planinskih ambicij in želja. 

 

Slovenski gorski svet je bogat in raznolik, njegova ponudba pa zelo pestra in zanimiva. Vabijo 

nas nižje vzpetinice, višji vrhovi, soteske s čistimi vodami in slapovi, divjina, rastlinski in 

živalski svet, ljudje, prijetna družba in tekma s samim seboj. Odločitve vzgojiteljev pri izbiri cilja 

se prilagajajo namenu in ciljem izleta. Ti so lahko zelo različni: poučni, rekreativni, zabavni, 

doživljajski, nagradni ipd. V vrtcih prevladujejo predvsem poučni in rekreativni izleti. Mlajši, 

predšolski otroci le redko sami izberejo cilj. Pogosto izrazijo svoje želje, končna odločitev pa je 

vsekakor v rokah odrasle osebe. Pretehtati mora predloge svojih varovancev in odgovorno izbrati 

pravega. Otroci so ponosni nase, kadar osvojijo načrtovani vrh, kočo, znamenitost ali predvideno 
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končno točko izleta. Opravili so težko nalogo, v katero so vložili veliko truda, zato se s takšnimi 

podvigi potrdijo, krepijo voljo in osebnostno rastejo (Stritar in Stritar, 1998). 

 

L. Jazbec (2011) pravi: »Pot na goro in z nje odpira in razvija naravno radovednost in zagotavlja 

potrebo po gibanju, sprostitvi, smehu, klepetu, učenju in še čem.« 

 

Peršolja (2011) pravi: »Ob upoštevanju vodila od „majhnega k velikemu” bomo: 

 ob kobacanju in prvih korakih spoznavali skrivnosti travnikov in logov, ki nas bodo v 

vrtčevskem obdobju pripeljali ob reki navzgor do ledeniško preoblikovanih dolin; 

 v šolskem obdobju obiskali prenekatero živo planino in odtisnili v svoj dnevni žig čisto prave 

planinske koče; 

 prerasli prve planinske čevlje, spoznali spoštovanja vredne prepadne severne stene in se 

povzpeli na prvega izmed več kot dvesto slovenskih dvatisočakov. 

Gore bodo postajale vedno višje, planinske koče nas bodo tudi čez noč vzele pod streho in takrat 

bomo mi, odrasli spremljevalci, veseli in zadovoljni, da smo otrokom, mladostnikom in mladim 

dali največ – ljubezen do gora, veselje in zadovoljstvo.« 

 

Pri planinstvu v vrtcu velja omeniti program Mali sonček. Gibalni/športni program Mali sonček 

je namenjen otrokom od drugega do šestega leta. Njegov namen je obogatiti program na področju 

gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki je 

prijetna in prilagojena otroku. Program temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. 

Področje gibanja se v tem programu prepleta z ostalimi področji (jezikom, naravo, matematiko, 

umetnostjo in družbo).  

 

Gibalni/športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh: 

 Mali sonček (modri) – za otroke od 2. do 3. leta; 

 Mali sonček (zeleni) – za otroke od 3. do 4. leta; 

 Mali sonček (oranžni) – za otroke od 4. do 5. leta; 

 Mali sonček (rumeni) – za otroke od 5. do 6. leta. 

 

Vse štiri ravni se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo. Ena od vsebin programa je tudi 
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planinstvo, poimenovano kar po barvi programa, in sicer Modri planinec, Zeleni planinec, 

Oranžni planinec in Rumeni planinec.  

 

Modri planinec je namenjen otrokom od 2. do 3. leta starosti, otrok pa naj bi za pridobitev 

nalepke opravil štiri izlete. Za izlet se štejejo daljši sprehodi v bližini vrtca, izlet s planinskimi 

društvi, športnimi društvi in drugimi organizacijami, ki se jih otroci udeležijo bodisi z 

vzgojiteljicami bodisi s starši. Izlet naj vključuje vsaj dve uri bivanja na zraku, od tega pa naj bo 

vsaj 30 minut hoje. 

 

Zeleni planinec je namenjen otrokom od 3. do 4. leta starosti, otrok pa naj bi za pridobitev 

nalepke opravil štiri izlete, od tega naj bo vsaj eden izveden kot orientacijski pohod. V okviru 

enostavnega orientacijskega pohoda otroci hodijo po označeni poti, iščejo skriti zaklad, vmes pa 

izvajajo različne naloge, ki so lahko gibalne (metanje storžev, ciljanje dreves ...) in z drugih 

področij, npr. glasbe (petje pesmi), jezika (zastavljanje ugank), narave (poznavanje gozdnih živali 

in rastlin) itd. Na izletu naj bo otrok vsaj tri ure, od tega pa naj bi bilo hoje približno eno uro. Če 

gre za vzpeti svet, pa vsaj 30 minut do vrha hriba z vmesnimi postanki. 

 

Oranžni planinec je namenjen otrokom od 4. do 5. leta starosti, otrok naj bi za pridobitev nalepke 

opravil štiri izlete, od tega vsaj enega v obliki orientacijskega pohoda. Na izletu naj bo vsaj uro in 

pol hoje po ravnem oz. 45 minut hoje do vrha hriba z vmesnimi postanki. Otroci pa naj se zunaj 

zadržijo tri ure. 

 

Rumeni planinec je namenjen otrokom od 5. do 6. leta starosti in zajema pet izletov, od tega vsaj 

enega v obliki orientacijskega pohoda. Izlet naj traja vsaj tri ure, otroci pa naj bodo aktivni vsaj 

uro in pol do dve uri hoje po ravnem z vmesnimi postanki oz. uro hoje do vrha hriba (Videmšek, 

idr., 2012). 

 

Predšolskim otrokom je namenjen program CICIBAN PLANINEC v okviru Planinske zveze 

Slovenije, ki je nastal leta 1975. V posebni dnevnik, ki je tudi članska izkaznica planinske 

organizacije, udeleženci shranjujejo vtise z izletov (Peršolja, 2011). 
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V programu lahko sodelujejo predšolski otroci in osnovnošolski otroci do vključno drugega 

razreda. Program je del programa Planinske zveze Slovenije in vanjo vključenih društev. Z njim 

uvajamo udeležence v planinstvo in v planinsko usposabljanje. 

 

Cilji programa so: 

 predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno društveno članstvo; 

 omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetij 

polnejšega gibanja v naravi; 

 predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih. 

 

S programom spodbujamo družinsko planinstvo in organizirane oblike planinske dejavnosti v 

društvu, v vrtcu in osnovni šoli. Program vodi in usmerja Mladinska komisija PZS, izvajajo pa ga 

družine, društva, vrtci in osnovne šole. 

 

Z njim udeleženci pridobijo uporabno planinsko znanje, veščine in izkušnje, ki omogočajo 

(Kovšca, idr., 2012): 

 varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah; 

 celovito doživljanje in soustvarjanje planinstva; 

 kakovosten in postopen oseben planinski razvoj: od majhnega k velikemu – v znanju, odnosih 

in dosežkih; 

 zavedanje o pomenu civilne družbe in o pomenu aktivne vloge posameznika, ki s kritičnim 

pristopom čuti odgovornost do ljudi in narave. 

 

Najučinkovitejši izraz in celo sinonim planinstva je izlet, ki je najpogostejša oblika in hkrati tudi 

metoda dela planinskega usposabljanja in programa Ciciban planinec. Gre za načrtovano 

sklenjeno učno enoto gibanja, spoznavanja oblik, procesov in pojavov v naravi in povezovanja 

različnega znanja z drugih predmetnih področij planinstva oz. planinske šole v nedeljivo – in kar 

je najpomembneje – novo in z lastnim trudom ustvarjeno celoto (prav tam).  

 

Prednost izletov je v tem, da so v naravi, na svežem zraku, soncu, ob vodi, stran od mestnega 

trušča in sodobne mehanizacije. Izleti so najbolj cenena in dostopna oblika rekreacije. Za 
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organizacijo niso potrebni večji finančni izdatki, zato ga lahko organizira vsako društvo, šola ali 

vrtec. Namen izletov ni le zabava, razvedrilo in aktiven počitek otrok, ampak je tudi usmerjanje 

otrok k opazovanju naravnih lepot v različnih letnih časih. Ob opazovanju rastlinstva in živalstva, 

geološke sestave posameznih področij, vrste gozda in gozdnih sadežev razvijamo pri udeležencih 

izleta estetski čut do narave, kar bogati njihovo kulturo, ljubezen do narave, v kateri najdejo tudi 

kasneje razvedrilo in zabavo. 

 

Izlet lahko organiziramo tako, da v celoti temelji na hoji ali pa v kombinaciji s prevozom. 

Po vsebini in obliki ločimo različne vrste izletov (Videmšek in Pišot, 2007): 

 izlet, združen z ogledom kraja, okolice, izlet k reki, jezeru ali na morje, izlet, na katerem 

nabiramo gozdne sadeže itn.; 

 planinski (enodnevni, večdnevni). 

 

Otrok, ki je star tri leta in več, je sam zmožen hoditi neprekinjeno vsaj 30 minut. Mnogi so 

sposobni tudi več, če so prej veliko svojega časa prebili na prostem. Takšne otroke lahko 

vzamemo na izlet, ki traja do dve uri z dejstvom, da ga bomo morali kdaj pa kdaj nositi. Ni 

potrebno, da z otrokom ves čas stremimo k vrhu, vzemimo si čas in se z otrokom igrajmo in 

raziskujmo. Pustimo otroku, da se stvari dotakne, in ugotovili bomo, da je narava pravzaprav 

otrokovo najboljše igrišče. 

 

Otroci od 3. do 6. leta so običajno vztrajni, potrpežljivi in odlični hodci (Slavič, Videmšek in 

Pori, 2013). 
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Tabela 6: Čas hoje ali bivanja v naravi (Stritar in Stritar, 1998). 

STAROST OTROKA ČAS HOJE (BIVANJA) 

2 meseca do 2 leti Do dve uri bivanja na zraku, hoje (ko otrok shodi) od 30 minut do 1 

ure (odvisno od sposobnosti otroka) 

2 do 3 leta Do 3 ure bivanja na zraku, strnjene hoje do 30 minut (čas hoje je 

odvisen od sposobnosti otroka) 

3 do 4 leta Do 4 ure bivanja na zraku, hoje do 2 uri (odvisno od sposobnosti 

otroka) 

4 do 5 let Hoje od 3 do 4 ure 

5 do 7 let Hoje do 4 ure 

 

Iz Tabele 6 razberemo čas hoje ali bivanja v naravi glede na starost otroka. Iz tabele je razvidno , 

da je čas vedno daljši in je odvisen od starosti otroka.  

 

Tabela 7: Izbira cilja za skupino glede na starost otrok (Stritar in Stritar, 1998). 

STAROST OTROK 

V SKUPINI 

VRSTA IZLETA STRMINA SKUPNI ČAS HOJE 

(VZPON IN SESTOP) 

do 2 leti sprehod, izlet po 

nezahtevnem svetu 

po ravnem 30 minut do 1 ure 

2 do 3 leta sprehod ali krajši izlet po ravnem ali položno 1 do 2 uri 

3 do 5 let krajši izlet srednje strmo 2 do 3 ure 

5 do 7 let krajši izlet srednje strmo do 4 ure 

 

Sprehod – krajši – običajno dopoldanski ali popoldanski obisk bližnjih zanimivosti večinoma po 

ravnem. Posebna oprema ni potrebna. 

Krajši izlet – izlet do štiri ure hoje, ki ne zahteva spremembe dnevnega reda skupine. Običajno 

ga opravimo v dopoldanskem času med zajtrkom in kosilom ali med kosilom in večerjo. Potrebna 

je ustrezna oprema (čevlji, nahrbtnik, malica in osvežilna pijača). 

Položno – teren je skorajda raven, le rahlo nagnjen. 

Srednje strmo – med vzponom se rahlo zadihamo, med sestopom pa se otroci lahko sproščeno 

gibljejo (Stritar in Stritar, 1998). 
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2.5 Razlike v hoji med odraslim in otrokom 

 

Hoja je naravna oblika gibanja. Je naše osnovno in hkrati tudi naravno gibanje. Predstavlja 

najpomembnejšo, najcenejšo in tudi najlažje dostopno vajo v življenju. Pospešuje krvni pretok, 

prebavo, koristi srcu in ožilju, dihalom, mišicam in sklepom. Deluje sproščujoče in vpliva tudi na 

oblikovanje posameznih značajskih posebnosti. Način hoje nam odkriva posameznikovo 

razpoloženje, sposobnosti in njegovo kulturo. 

 

Hoja je gibanje v treh razsežnostih: po ravnini (dostop), vzpon in navzdol (sestop). Je fizična 

dejavnost za razliko od premikanja, ki ga lahko izvajamo z vozilom, kolesom, z žičnico ipd. 

(Strojin, 1999). 

 

Hoja je dostopna vsem in z njo se lahko ukvarjajmo vsi. Vendar je pri nekaterih skupinah ljudi 

treba upoštevati nekaj nasvetov, s katerimi zmanjšamo tveganje pri vadbi. Z dovolj intenzivno 

hojo krepimo srčno-žilni, dihalni in imunski sistem, vplivamo pa tudi na razvitejšo postavo in 

manjše bolečine v križu (Burnik idr., 2012). 

 

Otrok hodi po različnih podlagah, ravnih in neravnih, z različnim naklonom, v različnih smereh, 

preko ovir, hodi bos ali v različnih obuvalih, z različnimi pripomočki. Hoja je osnovno gibanje 

vsakega človek, ki postopoma dozoreva od približno enega leta dalje. Zelo važno je, da se otrok v 

predšolskem obdobju prek igre in vsebinsko raznolikih dejavnosti izpopolnjuje v različnih 

načinih in oblikah hoje, saj tako pridobiva na spretnosti in hitrosti. S hojo otrok razvija mišice 

nog, trupa in ramenskega obroča. Pri tem razvija koordinacijo gibanja celega telesa in gibanja 

nog, razvija ravnotežje, se zaveda prostora (kje se telo giblje) in načina gibanja (Vrtec Šentvid).  

 

Kljub vsem naštetim koristim in pomembnostim večina otrok daljšo hojo odklanja. Zdi se jim 

dolgočasna in monotona. Monotonost hoje med vzponom in spustom je mogoče imenitno 

popestriti z najrazličnejšimi spremljevalnimi dejavnostmi. Poleg hoje lahko organiziramo tudi 

druge gibalne dejavnosti: krajši tek, plezanje, ciljanje, sankanje, drsanje, gibalne igre ipd. Otroci 

se lahko urijo v orientaciji, uporabi zemljevida in sledenju planinskih oznak. Veliko jim nudi tudi 

okoliška narava z živalskim ali rastlinskim svetom, kamninami, vodami, oblaki, soncem. Prav tu, 
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v naravnem okolju, lahko že najmlajši spoznajo pomembnost sožitja z naravo (Stritar in Stritar, 

1998). 

 

Od tretjega do sedmega leta naredi gibalni razvoj otroka silovit napredek. Izredno hitro se razvija 

otrokova motorika in otrokovo gibanje postaja spretnejše ter tudi bolj domišljeno. 

 

Gibalne sposobnosti otrok od 3. do 4. leta 

 

Triletni otrok že dobro hodi, vendar to še ni prava hoja. Hoja je še vedno vijugasta in nesigurna. 

Ker otrok ne dviguje stopal dovolj visoko (vleče jih po tleh), je videti, kot da med hojo caplja. 

Capljanje pa je pogost vzrok za padce naprej. Otrok še pri hoji ni vztrajen, zato hojo prekinja s 

čepenjem, sedenjem, plezanjem, plazenjem in skakljanjem (Čoh, 2012). 

Stoja na eni nogi naj jim ne bi povzročala večjih težav, prav tako plezanje navzgor, težave pa se 

lahko pojavijo pri sestopanju. Za to starostno obdobje so značilna različna plazenja, lazenja, 

valjanja in prevali naprej (Humar, 2013). 

 

Gibalne sposobnosti otrok od 4. do 5. leta 

 

Večina otrok ob koncu te starosti že obvlada pravo hojo. Otroci hodijo v situaciji primernem 

tempu in ritmu z ustrezno koordinacijo rok. Otroke sproti učimo pravilne hoje z ustreznimi 

vajami: hoje po črti, postavljanje stopal, vzravnane drže z dvignjeno glavo, s sproščenimi rameni 

in pravilnim delom rok (Čoh, 2012). 

 

Petletni otroci so že hitrejši, spretnejši in natančneje izvajajo gibalne aktivnosti, ki so tudi 

zahtevnejše in kompleksnejše. Pri naravnih oblikah napredujejo, in sicer tako, da je njihova hoja 

ravna in enakomerna, tek pa že zanesljivejši in z manj padci (Humar, 2013). 

 

Gibalne sposobnosti otrok od 5. do 7. leta 

 

Otrok te starosti je telesno že zelo podoben odraslemu. Telesni proporci so blizu normalnih 

velikosti, ker pa je tudi že dovolj močan, je šest- ali sedemletni otrok tudi hitrejši, spretnejši in 
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racionalnejši. Otrok izvaja posamezna gibanja v primernem tempu in ritmu. Pri hoji doseže dobro 

koordinacijo gibov med okončinami. Hodi dovolj sproščeno, prožno in v karakterističnem tempu 

ter ritmu. Sposoben je že, da hodi na glasbeno spremljavo in hitro menjava smeri (Čoh, 2012). 

 

Šestletniki se gibljejo še hitreje kot petletniki. Od njih se razlikujejo tudi po moči in spretnosti. 

Njihovo gibanje je podobno odraslemu. Med naravnimi oblikami gibanja že osvojijo potrebne 

gibalne vzorce do stopnje zanesljivosti: tako je hoja zanesljiva, tek pravilen in ga že lahko 

sestavljajo različni skoki. Med igrami prevladujejo tekalne igre (Humar, 2013). 

 

Če pri odraslih poudarjamo potrebo po hoji, potem pri otrocih pravimo, da ni vse v hoji (Kristan, 

1993). Kristan (1993) pravi, da šestletni otroci navadno hodijo še enkrat počasneje od odraslih. 

Namesto 4 kilometre bodo v eni uri prehodili samo 2 kilometra in namesto 400 višinskih metrov 

se bodo v istem času povzpeli le za 200 metrov. Otroci rabijo tudi več počitkov, pa čeprav so 

krajši. Navadno se otroci hitreje odpočijejo kot odrasli. 

 

Odrasli imamo različne motive, ki nas ženejo v gore. Ti motivi so lahko tako močni, da nas 

venomer znova zvabijo v gore, pa čeprav na takšnih pohodih doživljamo izjemne napore in druge 

nevšečnosti. 

 

Pri starejših je cilj (vrh) zelo močan gibalni motiv. Otrokom ta motiv pogosto ne pomeni dovolj. 

Gora jim je sama po sebi sicer vabljiva, vendar se pogosto izkaže, da sta prevelik napor in 

monotonost prezahtevni preizkušnji zanje.  

 

Tabela 8: Razlika v hoji med otrokom in odraslim. 

OTROK ODRASEL 

S hojo otrok razvija motorične sposobnosti. 

Koordinira svoje telo. 

Razvija vzdržljivost. 

Odrasli imajo že razvite motorične sposobnosti. 

 

Vzdržuje vzdržljivost. 

Mišičje in sklepi se pri otroku navadno prej 

utrudijo. Posledično pokažejo željo po 

zmanjšanju hitrosti. 

Ves čas lahko hodi enakomeren tempo. 
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2.6 Razlike v vzdržljivosti med odraslim in otrokom 

 

Motorične oz. gibalne sposobnosti so latentne dimenzije človeka. O njih lahko sklepamo samo na 

podlagi konkretnega gibalnega dejanja, ki vsebuje tudi vpliv motivacije znanja (drugih 

podsistemov). Na stopnjo razvitosti motoričnih sposobnosti lahko vplivamo z ustreznimi 

gibalnimi nalogami (igrami). Temeljne gibalne sposobnosti so: koordinacija, ravnotežje, moč, 

hitrost, preciznost, gibljivost in vzdržljivost kot funkcionalna sposobnost (Čoh, 2012). 

 

Vzdržljivost je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. 

Telo se bojuje proti utrujenosti med telesnim naporom, ki traja dlje časa. Vzdržljivost je torej 

sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti. Ločimo statično in dinamično vzdržljivost, ki je 

lahko splošna (ne glede na vsebino gibalne aktivnosti) ali specifična (točno določena vsebina), 

aerobna (ob hkratni dobavi potrebnega kisika) ali anaerobna (deluje v kisikovem dolgu) in 

vključuje različne mišične skupine (lokalna, regionalna, globalna) (Videmšek in Pišot, 2007). 

Vzdržljivostna (repetitivna) moč se kaže v sposobnosti dolgotrajnejšega premagovanja 

razmeroma velikih sil. Zaradi dolgotrajnejšega vzpenjanja z dodatno obremenitvijo (nahrbtnik) je 

hoja v gore zelo učinkovita vaja za ohranjanje in razvijanje vzdržljivostne moči mišic nog in 

medeničnega obroča. Če veliko hodimo navkreber s palicami in se seveda nanje še upiramo, 

potem vplivamo tudi na vzdržljivostno moč rok in ramenskega obroča (Kristan, 1993). 

 

Za obiskovalce gora so pomembne predvsem naslednje lastnosti oziroma sposobnosti: splošna 

vzdržljivost, moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacija. Splošna vzdržljivost je opredeljena kot 

odpornost proti utrujenosti telesa. Odvisna je predvsem od stanja srčno-žilnega sistema, vrste in 

sposobnosti mišic in dihalnega sistema. Izražena je kot zmožnost sprejemanja in izkoriščanja 

kisika. Moč je sposobnost za razvijanje sile. Pri planinstvu gre predvsem za vzdržljivostno moč 

nog oziroma da imamo dovolj moči za večkratno kontrakcijo (skrčenje mišic). Gibljivost je 

sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo v enem ali več funkcionalno povezanih sklepih. 

Odvisna je od stanja gibalnega sistema, predvsem pa od mišičnega tonusa. Ravnotežje je 

sposobnost ohranjanja in ponovnega vzpostavljanja položaja na majhni podporni površini. 

Koordinacija je izražena kot hitro izvajanje zahtevnih gibalnih nalog v nepričakovanih 

okoliščinah, kar zlasti velja za gibanje po zelo zahtevnih poteh (Jazbec, 2001). 
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Natančnih meril glede postankov in odmorov ni mogoče postaviti. Otroci se navadno hitreje 

utrudijo, zato potrebujejo več krajših počitkov. Vodja skupine mora upoštevati vzdržljivost 

udeležencev in po potrebi organizirati krajše in pri zahtevnejših turah tudi daljše počitke (Stritar 

in Stritar, 1998). 

Ko govorimo o razvoju srčno-žilne vzdržljivosti in vzdržljivosti dihalnega sistema, se moramo 

zavedati, da vadba, ki je primerna za odraslega, ne ustreza vedno tudi otroku. Pri najmlajših je 

dobro razvijati aerobne zmogljivosti z dinamičnimi nalogami srednjih intenzivnosti. Takšna 

aktivnost naj traja do trenutka, ko se pri otroku pojavijo znaki utrujenosti ali nezanimanja 

(Navedeno po Pišot, 1999; Slavič, Videmšek in Pori, 2013). 

 

Pri odraslih razvijamo vzdržljivost pretežno po treh metodah, in sicer: metoda neprekinjenega 

napora, intervalna metoda in fartlek. Razvijanje vzdržljivosti ima lahko tako v predšolskem 

obdobju kot tudi kasneje v življenju zelo pozitivne učinke na naše zdravje, če zanjo izberemo 

prave metode. Z ustrezno vadbo vzdržljivosti namreč krepimo srčno-žilni in dihalni sistem ter 

povečujemo odpornost organizma na dano obremenitev. Vendar pa ima lahko prenaporna vadba 

vzdržljivosti v predšolskem obdobju nasprotni/škodljivi vpliv na razvoj in rast otroka (Gregorc in 

Humar, 2013). 

 

Gregorc in Humar (2013) trdita, da nobena metoda, ki je primerna za razvoj vzdržljivosti za 

odrasle, ni popolnoma primerna za otroke. Iz natančne analize grafov so potrdili dejstva, da ima 

vsaka metoda, primerna za odrasle, pomanjkljivosti pri razvoju vzdržljivosti za otroke. S tem še 

enkrat potrjujejo dejstvo, da otrok ni pomanjšan odrasel in zanj ne moremo uporabljati 

»pomanjšanih« metod za odrasle oz. »skrajšati« in »znižati« napora, ampak sestaviti drugačno 

metodo. Tudi Škof (2007) predlaga raje igre, vendar se v podrobnosti iger ne spušča. 
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3 CILJI 

 

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

 ugotoviti skladnost planinske doktrine vodenja skupine v gore z izbranimi dejavniki 

psihomotoričnega statusa predšolskega otroka; 

 predstaviti primere dobre prakse za razvoj splošne vzdržljivosti predšolskih otrok; 

 predstaviti primere pravljic, pesmi, pripomočkov in načina priprave in vodenja skupine 

predšolskih otrok v gore. 
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s cilji smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

V 1: V čem se planinske doktrine vodenja skupine ljudi v gore ne skladajo z razvojem 

predšolskega otroka? 

V 2: Kako različni avtorji odgovarjajo na neskladnost planinskih doktrin z razvojem otroka? 

V 3: Kakšne prilagoditve so predlagane za razvoj vzdržljivosti predšolskega otroka? 

V 4: Ali lahko vodimo otroke v gore tako, da popolnoma upoštevamo individualne potrebe otrok? 
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5 METODA DELA 

 

Diplomska naloga je monografska, pri kateri smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. 

Proučili smo slovensko in tujo literaturo o celostnem razvoju otroka, še posebej na gibalnem 

področju. Proučili smo planinske doktrine za vodenje ljudi v gore in primerjali njihovo skladnost 

z zakonitostmi otrokovega razvoja. Na podlagi izkušenj z vodenjem otrok iz vrtca Antona 

Medveda Kamnik in Planinskega društva Škofja Loka smo iskali predloge za učinkovite izvedbe 

vodenja različno vzdržljivih otrok.  
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6 REZULTATI 

 

6.1 Rezultati po raziskovalnih vprašanjih 

 

V 1: V čem se planinske doktrine vodenja skupine ljudi v gore ne skladajo z razvojem 

predšolskega otroka? 

 

Tabela 9: Planinske doktrine za odrasle in otroke. 

PLANINSKE DOKTRINE ODRASEL OTROK 

 

Normativ 

Odvisen od težavnosti pohoda, 

števila poznanih ali 

nepoznanih planincev, 

izkušenj planincev. Po presoji 

vodnika do meje, kjer je za 

varnost še vedno dobro 

poskrbljeno.  

En spremljevalec na osem 

otrok. Trije spremljevalci na 

skupino (to velja za daljše 

sprehode in izlete) v bližnji 

okolici vrtca. 

Če gremo na pravi izlet, kjer je 

teren bolj zahteven, pa so trije 

otroci na enega spremljevalca. 

 

Način hoje 

Hodi hitreje, ves čas ima enak 

tempo. 

Mišičje in sklepi se pri otroku 

navadno prej utrudijo. 

Posledično otrok kmalu 

pokaže željo po zmanjšanju 

hitrosti hoje. 

Čas hoje/bivanje na svežem 

zraku 

Ni odvisno od starosti 

odraslega planinca. 

Odvisno od starosti otroka. 

 

Termoregulacija 

Termoregulacija predvidena 

po 20 minutah hoje. 

Imajo manjšo toplotno 

kapaciteto. Posledično so bolj 

občutljivi na mraz, vročino, 

veter in nenadne toplotne 

spremembe. 

 

                           ”se nadaljuje„ 
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”nadaljevanje„   

PLANINSKE DOKTRINE ODRASEL OTROK 

Višinska razlika Odrasel človek ni tako 

občutljiv na višinsko razliko 

znotraj 0–2.500 m. n. v. 

Pri otroku se srčno-žilni in 

dihalni sistem še razvija, zato 

je veliko bolj občutljiv na 

višinsko razliko. 

 

V 2: Kako različni avtorji odgovarjajo na neskladnost planinskih doktrin z razvojem 

otroka? 

 

Počitek 

Stritar in Stritar (1998) pravita, da natančnih meril glede postankov in odmorov ni mogoče 

postaviti. Otroci se navadno hitreje utrudijo, zato potrebujejo več krajših počitkov. Vodja skupine 

mora upoštevati vzdržljivost udeležencev in po potrebi organizirati krajše in pri zahtevnejših 

turah tudi daljše počitke. 

 

Kristan (1993) pravi, da je z otroki treba izlete opraviti v več etapah. Med vsako mora biti dovolj 

odmora s pijačo, jedačo, prijetnimi pogovori in nenavadnimi dogodki. Otroci so hitreje žejni in 

potrebujejo več pijače kot odrasli. Otroci rabijo tudi več počitkov, pa čeprav so krajši. Navadno 

se otroci hitreje odpočijejo kot odrasli. Če je le mogoče, naj otrok odloči, kdaj iti naprej.  

Otroci zelo hitro pokažejo utrujenost. Če so res utrujeni, postanejo manj živahni, manj zgovorni 

in celo sitni. Utrujen otrok tudi manj je. V takšnem primeru je seveda treba spremeniti načrt 

izleta. Ko otrok ne sodeluje več z veseljem, je treba skrajšati pot. 
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Čas hoje glede na starost otroka 

 

Tabela 10: Čas hoje ali bivanja v naravi (Stritar in Stritar, 1998) 

STAROST OTROKA ČAS HOJE (BIVANJA) 

2 meseca do 2 leti Do dve uri bivanja na zraku, hoje (ko otrok shodi) od 30 minut do 1 

ure (odvisno od sposobnosti otroka) 

2 do 3 leta Do 3 ure bivanja na zraku, strnjene hoje do 30 minut (čas hoje je 

odvisen od sposobnosti otroka) 

3 do 4 leta Do 4 ure bivanja na zraku, hoje do 2 uri   

4 do 5 let Hoje od 3 do 4 ure 

5 do 7 let Hoje do 4 ure 

 

Vrsta izleta in primeren vzpon glede na starost otroka 

 

Tabela 11: Izbira cilja za skupino glede na starost otrok (Stritar in Stritar, 1998) 

STAROST OTROK 

V SKUPINI 

VRSTA IZLETA STRMINA SKUPNI ČAS HOJE 

(VZPON IN SESTOP) 

do 2 leti sprehod, izlet po 

nezahtevnem svetu 

po ravnem 30 minut do 1 ure 

2 do 3 leta sprehod ali krajši izlet po ravnem ali položno 1 do 2 uri 

3 do 5 let krajši izlet srednje strmo 2 do 3 ure 

5 do 7 let krajši izlet srednje strmo do 4 ure 

 

Čas hoje glede na starost otroka 

Kristan (1993) pravi, da višinske razlike in visokogorske klimatske razmere niso za otroke nič 

bolj naporne kot za odrasle. Ko otrok shodi, naj seveda hodi tudi na izletu. Otrok ne priganjamo. 

Tri do štiri leta star otrok že zmore pol ure zdržema hoditi. Mnogi zmorejo tudi več, če so doslej 

bili veliko na prostem. 
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Dvourni izlet v sredogorje za 4 do 5 let starega otroka ni prenaporen, če se le prilagajamo otroku. 

Otroci te starosti grejo lahko na izlet tudi v visokogorje, če so se zelo visoko pripeljali z 

avtomobilom ali žičnico. Čas otrokove hoje podaljšujemo. 

Kristan (1993) pravi še, da šest- in sedemletni otroci navadno hodijo še enkrat počasneje od 

odraslih. Namesto 4 kilometre bodo v eni uri prehodili samo 2 kilometra in namesto 400 

višinskih metrov se bodo v istem času povzpeli le 200 metrov. 

 

Vrsta izleta in primeren vzpon glede na starost otroka 

 

O vrsti izleta Kristan (1993) ne govori. Pravi samo, da otroke lahko seboj vzamemo tudi v 

visokogorje, kjer pa sta potrebna še posebna varnost in znanje o varovanju. Če je le mogoče, 

otroke prej preskusimo tudi na krajši zavarovani plezalni poti. 

 

V gibalnem/športnem programu Mali sonček predlagajo naslednje prilagoditve (Videmšek, idr., 

2012): 

- Modri planinec je namenjen otrokom od 2. do 3. leta starosti. Za izlet se štejejo daljši 

sprehodi v bližini vrtca, izlet s planinskimi društvi, športnimi društvi in drugimi 

organizacijami, ki se jih otroci udeležijo bodisi z vzgojiteljicami bodisi s starši. Izlet naj 

vključuje vsaj dve uri bivanja na zraku, od tega pa naj bo vsaj 30 minut hoje; 

- Zeleni planinec je namenjen otrokom od 3. do 4. leta starosti. Na izletu naj bo otrok vsaj 

tri ure, od tega pa naj bi bilo hoje približno eno uro. Če gre za vzpeti svet, pa vsaj 30 

minut do vrha hriba z vmesnimi postanki; 

- Oranžni planinec je namenjen otrokom od 4. do 5. leta starosti. Na izletu naj bo vsaj uro 

in pol hoje po ravnem oz. 45 minut hoje do vrha hriba z vmesnimi postanki. Otroci pa naj 

se zunaj zadržijo tri ure; 

- Rumeni planinec je namenjen otrokom od 5. do 6. leta starosti. Izlet naj traja vsaj tri ure, 

otroci pa naj bodo aktivni vsaj uro in pol do dve uri hoje po ravnem z vmesnimi postanki 

oz. uro hoje do vrha hriba. 

 

Dojenčkov ne vozimo v visoke gore, ki so višje od 2500 m, zaradi nižje vsebnosti kisika, prav 

tako ni priporočljiva vožnja z gondolo (Slavič, Videmšek in Pori, 2013). 
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Različni avtorji govorijo o normativih, kot so priporočen čas hoje za določeno starost, število 

udeležencev in odraslih oseb na izletu, o količini in času počitkov, o prehojenih višinskih metr ih 

v določenem času ... Nihče pa ni omenil nadmorske višine, na kateri startamo ali do katere 

nadmorske višine se lahko povzpnemo z različno starimi otroki. Glede na to, da se pri otrocih v 

predšolskem obdobju srčno-žilni in dihalni sistem še razvija in da imamo včasih še odrasle osebe 

na višini težave z vrtoglavico in plitvejšim dihanjem, se nam poraja vprašanje, kako to vpliva na 

otroke in ali je nadmorska višina, na kateri štartamo in se nanjo povzpnemo, pomembna tudi pri 

otrocih in kako to na njih vpliva. 

 

Prej omenjeni avtorji opredeljujejo pomen gibanja v hribih, da otrok dobi ljubezen do gora in 

narave, veselje, zadovoljstvo, nova poznanstva in spoznanja. Malo kdo pa se spusti v gibalni 

razvoj in individualne potrebe otroka ter temu prilagodi izlet z vsemi planinskimi doktrinami, ki 

so napisane za odrasle. Večina jih govori o času bivanja na zraku in času hoje, nihče pa se ne 

poglobi v planinske doktrine za predšolske otroke glede na njihov gibalni razvoj in individualne 

potrebe. 

 

V 3: Kakšne prilagoditve so predlagane za razvoj vzdržljivosti predšolskega otroka? 

 

Razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju je lahko vprašljivo, če se ne odločimo za pravo 

metodo dela. Za odrasle ljudi so raziskovalci postavili tri temeljne metode za razvoj vzdržljivosti: 

neprekinjeno metodo, intervalno metodo in fartlek. Vsaka od njih predvideva specifične gibalne 

naloge, ki lahko negativno vplivajo na zdrav otrokov razvoj (Humar, 2013). 

 

V raziskavi (Humar in Gregorc, 2013) so ugotovili, da je učinkovita metoda za razvo j 

vzdržljivosti v predšolskem obdobju metoda igre, ki je najbolj podobna fartleku (igra hitrosti). 

Bistvena značilnost fartleka je igra hitrosti. Bistvena razlika med fartlekom in metodo intervalnih 

tekov pa je v časovnih razporeditvah odmora in vadbe. Intervalne metode določajo čas vadbe oz. 

njeno dolžino in predpisujejo čas oz. dolžino odmora in vadbe. Intervalne metode določajo čas 

vadbe oz. njeno dolžino in predpisujejo čas oz. dolžino odmora. Pri fartleku teh določil ni. Vadeči 

sam uporablja vse vrste in načine tekov, vmes uporabi tudi vaje za razvoj moči. Na prvi pogled je 
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fartlek torej ustrezna metoda tudi za razvoj vzdržljivosti predšolskega otroka, če jo lahko izvaja 

individualno in ne v skupini. 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je A. Cemič (2004) postavila koncept Igra, gibanje in razvoj, v 

katerem je izpostavila metodo igre kot najprimernejšo metodo poučevanja v predšolskem 

obdobju. Prek metode igre lahko razvijamo vse motorične sposobnosti otrok, kar pomeni, da 

lahko razvijamo tudi vzdržljivost (Hunar, 2013). 

 

V raziskavi (Humar in Gregorc, 2013) so dokazali, da je metoda igre primerna za razvoj 

vzdržljivosti predšolskih otrok, saj upošteva specifike otrokovega razvoja in mu omogoča 

individualno vadbo v skupini. 

 

V 4: Ali lahko vodimo otroke v gore tako, da popolnoma upoštevamo individualne potrebe 

otrok? 

 

Individualne potrebe otrok je treba čimbolj upoštevati, vendar zaradi velikosti skupine to ni 

nemogoče, je pa težko. Zato moramo skladno z našimi možnostmi in zmožnostmi temu 

prilagoditi izbiro cilja, pridobiti čim več pomoči, pohod spremeniti v orientacijski pohod ... Vse 

to skupaj je bolj zahtevno tako glede vodenja kot same organizacije celotnega projekta. Smiselno 

je, da je poleg varnosti in skladnosti razvojnih značilnosti prisotno zdravorazumsko razmišljanje. 

 

Glede na vse specifike razvoja in nevarnosti v gorah je popolno upoštevanje individualnih potreb 

otrok pri izvajanju planinstva verjetno nemogoče. Takšno vodenje otrok v gore si verjetno lahko 

privoščimo le v primeru tako imenovanega vodenja „ena na ena”.  

 

 

6.2 Rezultati glede na zastavljeni cilj 

 

Predstavitev primerov pravljic, pesmi, pripomočkov ter načina priprave in vodenja skupine 

predšolskih otrok v gore 
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Najmočnejše izraženi motivi pri otrocih so želja po dogodivščinah, želja po uveljavljanju in 

potreba po gibanju (Jazbec, 2001). 

Predšolski otroci v vrtcih pogosto hodijo na različne sprehode in lažje izlete. Razgibana 

dogajanja v današnji družbi, drugačni pogledi na otrokov razvoj ter učenje in ekološka 

prizadevanja človekovega sožitja z naravo so nam velik motiv, da otrokom ponudimo, razkažemo 

gorski svet in mu damo možnost zadihati gorski zrak. Otrokom želimo približati zanimivosti, 

lepote in zakonitosti narave, preizkušati in razvijati njihove telesne in duševne lastnosti na 

drugačen način ter vplivati na medsebojne odnose v skupini. Vsak izlet v gorski svet je enkraten, 

neponovljiv in posebnost zase (prav tam). 

 

Slovenski gorski svet je bogat in raznolik, njegova podoba pa zelo pestra in zanimiva. Podali 

bomo nekaj primerov dobre prakse, kako se skupaj z otroki pripraviti, izvesti, popestriti, 

evalvirati in na novo postaviti planinske dejavnosti.  

 

Predpogoj za uspešno izvedbo je odlična priprava. V nobenem primeru priprave ne načrtujmo 

samo v naših glavah, temveč poizkušajmo razmišljanja zapisati na papir (Jazbec, 2001). 

 

Osnovni elementi vsakega planinskega izleta so dobra priprava in organizacija, kamor sodi vsa 

potrebna administracija, informacije glede prevoza, določitev števila in kvalitete spremljevalcev, 

informacije o vremenu, poznavanje terena ipd.  

 

Stritar in Stritar (1998) pravita: »Monotonost hoje med vzponom in spustom je mogoče imenitno 

popestriti z najrazličnejšimi spremljevalnimi dejavnostmi. Poleg hoje lahko organiziramo tudi 

druge gibalne aktivnosti: krajši tek, plezanje, ciljanje, gibalne igre ipd. Otroci se lahko urijo v 

orientaciji, uporabi zemljevida in sledenju planinskih oznak. Veliko jim nudi tudi okoliška narava 

z živalskim in rastlinskim svetom, kameninami, vodami, oblaki, soncem ter zvezdami in 

spremembami, ki spremljajo letne čase. Prav tu, v naravnem okolju, lahko že najmlajši spoznajo 

pomembnost sožitja z naravo. Med hojo se z mladimi planinci lahko imenitno pogovarjamo o 

najrazličnejših stvareh in dogodkih iz realnega ali domišljijskega sveta. Včasih izkoristimo 

govorno ustvarjalnost udeležencev, pesnimo in sestavljamo zgodbe, si izmišljamo najrazličnejše 

uganke in igre. Otroci vedno radi prisluhnejo pravljicam in zgodbam. Posebno jih privlačijo naša 
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mladostna in hribovska doživetja. Običajno jim poslušanja ni nikoli dovolj. Tako jim lahko 

podtaknemo številna spoznanja, resnice in znanja, širimo obzorje in zadovoljujemo njihovo 

brezmejno radovednost.« 

 

Predpogoj vsakega izleta je motivacija. Otroci naj se o planinstvu naučijo, npr. kaj in kje so 

hribi/gore/planine, kakšna je primerna osebna oprema za planinski izlet in kaj še potrebujejo, ko 

gredo v hribe, kdaj se lahko odpravimo, kje se pozanimamo glede vremena, pravila obnašanja v 

hribih, poznavanje markacij ipd. Vse to izvedemo kot projekt, ki ga lahko npr. imenujemo 

planinske vsebine. Te vsebine lahko spoznavamo na različne načine z različnimi pristopi in 

metodami. 

 

Uporabimo lahko npr. lutke. Skupaj z otroki lahko lutki naredimo nahrbtnik, obleko, čevlje ali 

čelado. Lutka naj vedno spremlja otroke tudi na izletu, zato ima lahko le-ta v svojem nahrbtniku 

čudežne bombončke za utrujenost in utrujene noge. 

 

 

                                                                   Slika 1: Lutka ovčka (lasten vir). 

 

Če isto lutko uporabljamo vedno za isto stvar, potem otroci že vejo, kaj bo sledilo. V tem primeru 

planinske vsebine.  

 

Lutka naj ima tudi ime. Za začetek je smiselno, da vedno nekaj predstavi, prebere pravljico, pove 

pesmico, zastavi kakšno uganko s planinsko vsebino, o naravi, o živalih, vremenu ... 
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Primeri kratkih zgodb, pesmic in ugank, ki jih lahko uporabimo že pri pripravah na izlet 

ali pa na samem izletu 

 

 

 

                                          Slika 2: Više in više (Nataša Konc Lorenzutti, 2014). 
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                                 3: Rekli so ... Počasen kot polž (Irena Gubanc, 2013). 
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                                           Slika 4: Izlet v gore (Urška Krempl, 2013). 
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                                     Slika 5: Oskrbnica koče (Cvetka Sokolov, 2014). 
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                            Slika 6: Z otroki v gore (Stritar in Stritar, 1998). 
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V GOZDU (Melita Lah) 

Otroci radi 

v gozdu smo. 

Tam se lovimo, 

iščemo, poslušamo. 

 

Lahko igramo 

se prave detektive, 

saj za raziskovanje 

v gozdu ni je ovire. 

 

Palice in veje 

material za gradnjo so. 

Z njimi prav na hitro 

zgradimo hišico. 

 

Tam na veji 

veverica čaka, 

pod drevesom, glej ga, 

zajčka korenjaka. 

 

V grmovju 

ptičice žgolijo, 

pod listki pa mravljice 

v mravljišče hitijo. 

 

V gozdu nikoli 

nam dolgčas ni, 

saj v gozdu je polno 

zanimivih stvari. 

 

TRAVNIK (Melita Lah) 

Travnik pravo 

je igrišče, 

otroci se lovijo 

in iščejo mravljišče. 

 

Metulj tam 

daleč v daljavi 

svoja krilca 

sončku rad nastavi. 

 

Čebelice pa 

od cveta do cveta letajo, 

med nabirajo 

in cvetne glavice oprašujejo. 

 

Otroške zvedave oči 

kaj hitro spet opazijo, 

da po tleh, na travniku 

se tudi pajki plazijo. 

 

Nikoli otrokom na travniku 

dolgčas ni, 

saj marsikaj opazijo 

otroške radovedne oči. 

 

Vsakdo moral bi 

kdaj pa kdaj na travnik priti, 

naravi prisluhniti 

in se sprostiti. 
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DREVO (Melita Lah) 

Odšel sem v gozd 

in čakal, kaj bo. 

»Ja, nič,« vse povedalo 

mi je moje drevo. 

 

»Pridi k meni 

in se spočij. 

Tesno me objemi 

in našel boš mir.« 

 

»Vedno pri meni 

lahko se mudiš. 

Pod krošnjo mogočno 

si misli urediš.« 

 

»Za vedno prijatelj 

bom jaz s teboj, 

če ti ostal boš 

pravi prijatelj moj.« 

 

»Tako sem sklenil, 

da še bom prišel. 

S prijateljem svojim 

ves svet bom objel.« 

 

MALI PLANINEC (Melita Lah) 

V planine prav radi hodimo, 

nič se ne utrudimo. 

Saj res majhni smo, 

a kar veliko zmoremo. 

 

V nahrbtnikih svojih 

malico imamo. 

Pa ne kar nekaj, 

ampak tako, zdravo. 

 

Tako, ki vitaminov 

veliko ima. 

Povrhu vsega 

pa še energijo ti da. 

 

Sadje in zelenjava 

res super sta. 

Prija pa tudi vitaminska 

čokoladna ploščica. 

 

Vsak človek v planinah 

lahko se sprosti. 

S prijatelji ob sebi 

pa še za zdravje poskrbi. 
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OTROCI IN NARAVA (Melita Lah) 

Mi smo v 

vrtcu doma, 

živimo zdravo, 

kar se le da. 

 

V naravi se 

velikokrat sprostimo, 

hodimo, tečemo 

in se veselimo. 

 

V gozdu raziskujemo, 

na travi se igramo, 

na polju iščemo sledi, 

pogled na planine nas razveseli. 

 

Narava nam nudi 

nešteto stvari, 

mi pa z veseljem 

bomo njeni prijatelji. 

 

HRIB (Zvonimir Balog) 

Hrib je naprava, ki širi pljuča, 

hrib je sam svoja hiša brez ključa. 

Hrib je naprava za gledanje  

v razne smeri 

in je zastonj za vse ljudi. 

 

Hrib je likalnik, ki starcem gube ravna,  

hrib je zdravilo proti nočem brez sna, 

namesto praškov za spanje 

hrib ali dva na dan vzemite, 

odvisno od tega, kakšen sen želite. 

 

Hrib je naprava, ki mišice krepi, 

hrib je zelena zgodba s čudeži,  

hrib je menjalnica, 

ki za utrujenost daje mir, 

kdor se vzpne nanj, 

bliže je soncu 

in dlje mu traja dan. 
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Kaj mi poje ptičica (F. Milčinski – Ježek) 

Kaj mi poje ptičica, 

ptičica sinička? 

Dora volja je najbolja! 

To si piši za uho, 

mile jere, kisle cmere, 

z nami vštric ne pojdejo. 

 

Kaj odmeva mi korak, 

ko po stezi stopam? 

Dobra volja je najbolja. 

Bodi dan na dan vesel, 

smej se, vriskaj, pesmi piskaj, 

pa lahko boš srečo ujel. 

 

Kaj mi potok žubori, 

ko po kamnih skače? 

Dobra volja je najbolja!, 

Na vsej širni zemlji tej, 

lica rdeča, smeh in sreča, 

to zaklad je, hej, juhej. 

 

Kdor vesele pesmi poje (ljudska pesem) 

Kdor vesele pesmi poje, 

gre po svetu lahkih nog, 

če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh, 

v eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Bistri potok, hitri veter, 

bele zvezde vrh gora 

grejo z mano tja do konca 

tega širnega sveta. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh, 

v eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 
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                                      Slika 7: Steze (Zvezdana Majhen, 2013) 
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                                             Slika 8: Potke in poti (Zvezdana Majhen, 2013). 
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                        Slika 9: Greva pod objem gora (Dnevnik 1; Uroš Kuzma, 2011). 
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                      Slika 10: Oj Triglav, moj dom (Dnevnik 2; Matija Zemljič, 2011) 
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UGANKE 

 

Revija Zmajček – Zvezdana Majhen 

 

Na gorskih planotah ob kravah domuje, 

iz mleka božanski sir prideluje. 

(pastir/planšar) 

 

S položne in strme je krasen razgled, 

še zlasti, če kukaš skoz` daljnogled. 

(gora) 

 

Za odžejo pijem hladno in tekočo, 

s toplo se umijem, čaj si skuham z vročo. 

(voda) 

Revija Cicido – Cvetka Sokolov 

 

Mogočna, visoka se dviga v nebo, 

ko nanjo se vzpenjam, sopiham glasno. 

glej z vrha prekrasen razgled se odpre 

na reko, na polja, na hiše – na vse! 

(gora) 

 

Kdor hodi v hribe, pogosto jo sreča, 

v sredini je bela, okoli rdeča, 

z drevesa in s skale planincu sporoča: 

»Na pravi si poti. Glej tamle bo koča!« 

(markacija) 

 

Ko prideš na vrh, ti zavetje ponudi, 

še nekaj korakov do nje se potrudi, 

da v njej se spočiješ od strme poti, 

za hojo nazaj nabereš si moči. 

(koča) 
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Pri samem načrtovanju izleta moramo velik poudarek nameniti delu otrok. Aktivno naj sodelujejo 

tako, da prinesejo literaturo, da podajo ideje o cilju, o poti ipd. Mi pa jih spretno z vprašanji 

vodimo tako, da izberemo prave, kvalitetne in ustrezne poti, cilje, opremo ipd.  

 

Predlogi oziroma ideje 

 

Kako izbrati cilj? 

 

Lahko si pomagamo z manjšim nahrbtnikom, v katerega damo več listkov s primernimi izleti. Če 

si izberemo nahrbtnik z več predali, so listki lahko povsod. Če je možno, jim napišemo na velik 

kos papirja z veliki črkami in dodamo kakšno sliko. 

 

      

                                                 Slika 11: Nahrbtnik (spletna stran www.deuter.com).  
             

   

                                                Slika 12: Izžreban list, kam na izlet (lasten vir). 

 

Na kratko jim opišemo pot. Kakšna je pot, kje je gozd, kje je travnik, kje se pasejo krave … Na 

velik list papirja narišemo zemljevid. Na voljo jim damo slike objektov in živali, barvice in 
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flomastre. Orišemo našo pot, kje bomo parkirali, kje bo čas za malico in počitek, kje si bomo 

vzeli čas za raziskovanje, vrh, objekte ob poti.  

Zemljevid naj bo obešen v igralnici do izvedenega izleta. Zemljevid poizkušamo čim bolj 

prerisati/preslikati na manjši list papirja, da ga na dan izleta vzamemo s sabo. 

 

Slika 13: Zemljevid poti (lasten vir). 

 

Skupaj z otroki naredimo obvestilo za starše. Za starše tudi sami naredimo obvestilo z vsemi 

potrebnimi informacijami. 

 

 

Slika 14: Vabilo za starše (lasten vir). 
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Z otroki se pogovorimo in naredimo skupen načrt, kaj dati v nahrbtnik. Prav je, da vsak otrok 

nosi svoj nahrbtnik. Vse skupaj naj ne presega pol kilograma, zato bodimo pri tem še posebej 

pozorni. 

 

Slika 15: Pot (lasten vir). 

 

V vrtcu pred odhodom skupaj z otroki pregledamo ustrezno osebno opremo. Otrokom je izlet z 

avtobusom običajno bolj zanimiv, zato predlagamo, da se za večje doživetje do izhodišča 

pripeljemo z avtobusom.  

 

Pravilno in priporočljivo je, da se pred začetkom hoje ustrezno ogrejemo. Za to izberemo različne 

primerne igre, ki vključujejo ustrezne mišične skupine. 

 

Pred odhodom si še enkrat skupaj ogledamo zemljevid in se nato podamo na pot. Zemljevid naj 

bo vedno tako, da ga otrok vidi. Lahko je pospravljen v nahrbtniku odrasle osebe, da lahko kdor 

koli in kadar koli pogleda nanj. Z nami je lahko lutka, ki na poti pomaga rešiti kakršen koli 

problem pri otroku, ki se pojavi. Za na pot je smiselno, da imamo pripravljeno tudi kakšno 

zgodbo, pesmi in uganke, če je potrebno, drugače opazujemo, raziskujemo naravo in poslušamo 

njene zvoke. 
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Na vrhu je čas za malico in počitek. Otrokom pripravimo skriti zaklad, da bo njihov trud 

poplačan. Pri skritem zakladu upoštevamo skupino in tisto, kar jih želimo učiti, zato naj namesto 

bombonov, piškotov ali čokolade tam najdejo npr. suho sadje, ki ga je pozabil Bedanec, ali kaj 

podobnega. Za daljši počitek na vrhu lahko uporabimo doživeto branje kakšne zgodbe. Lahko se 

skupaj naučimo pesem, se igramo kakšna zapletena vprašanja. Ne pozabimo, da otroci radi tudi 

raziskujejo naravo. 

 

 

                                            Slika 16: Počitek in družabnost (lasten vir). 

 

Končni cilj ni vrh, ampak dolina. Tudi pot nazaj mora biti zanimiva in seveda imeti ustrezen čas 

in prostor za počitke. Ker je hoja navzdol lažja, otroci radi tečejo. Zato je smiselno uporabiti 

kakšne zgodbe, igre ipd., ki otroke navajajo na primerno hitrost. Poleg tega pa lahko zopet 

uporabimo druga področja, kot npr. matematiko: štetje markacij, smrek, bukev, pohodnikov ... ali 

igranje iger, kot npr. „ugani žival”, lahko se prepeva pesmi ipd. Ne smemo pa pozabiti 

pozdravljati ostale pohodnike, ki hodijo nasproti nas ali nas prehitijo. 

 

 

                                                         Slika 17: Pot (lasten vir). 
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Ker otroci večkrat pobirajo/nabirajo kamenje, se lahko dogovorite, da si vsak izbere en kamen, 

lahko na vrhu ali na poti in ga odnese s seboj v vrtec, kjer lahko naredite možica in ga 

poimenujete po hribu, kjer ste bili, ali pa ga vsak otrok pobarva po svoje in ga ima za spomin.  

 

Doseganje motivacije najlažje dosežemo tako, da njihovo pozornost odvračamo od hoje in jo 

naredimo za pristransko dejavnost. Otrokom je všeč na pohodu predvsem to, kar se dogaja med 

samo hojo in na cilju. Zato se mora med samo potjo dogajati kar največ stvari, ki jih lahko otroku 

nudimo. Izleti, ki jih organiziramo, naj bodo igrivi in zabavni, s tem bomo najlažje otroka 

pripravili do tega, da bo pozabil na hojo, ki se jo je prej tako branil. Na izletih oziroma pohodih 

otroku dovolimo, da opazuje in raziskuje različne stvari in ga pri tem spodbujamo in poučujemo. 

Nikoli ga ne preganjamo, če zato nimamo resnih razlogov. Z otrokom si ogledamo mravljišče, 

krmišče za srnjad, zanimiva drevesa, plodove dreves, skale. Opazujemo živali in jih poskušamo 

posnemati. Še bolj pa lahko otroka razveselimo z nabiranjem borovnic, jagod, malin, gob ... 

Včasih pa je treba otroku pripovedovati tudi kakšno povest, bajko ali pravljico (Kristan, 1993). 
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7 RAZPRAVA 

 

V diplomski nalogi smo razpravljali o slovenskem planinstvu nekoč, o vodenju odraslih 

planincev v gore, o pomenu planinstva v vrtcu in raziskovali, kakšna je skladnost planinskih 

doktrin z razvojem gibalnih sposobnosti predšolskega otroka, kakšna je razlika v hoji in 

vzdržljivosti med odraslim in otrokom, ter realizirali cilj, ki smo si ga zastavili.  

 

Ljudje so v gore zahajali že od nekdaj. Nekateri so nabirali zelišča, drugi so iskali prehode na 

drugo stran hriba, pastirji so pasli živino, spet tretji so si zaželeli miru in adrenalina. Zorn (2012) 

pravi: »Gorski svet so najbolj poznali pastirji, (divji) lovci, tihotapci, gonjači, gozdni delavci, 

rudarji, rudosledci, oglarji ter topilničarji, ki so zaradi svojega dela iskali nove poti.« 

 

Danes postaja ali pa lahko kar rečemo, da je hoja v gore postala vedno bolj razširjena oblika 

gibanja in preživljanja prostega časa. Radi uberemo poti, ki nas vodijo do vrhov in razgledišč. Ob 

hoji v gore nam spoznavanje krajev, gora, žive in nežive narave in bivanje v njej predstavlja del 

lepih doživetij v našem življenju. Telo in duša se okrepita in si s tem nabereta nove moči za delo, 

ki nam pride naproti.  

 

Za vse to in za varnost v hribih pa poskrbijo vodniki Planinske zveze Slovenije, ki gredo z nami v 

hribe, nam povejo kakšne zanimivosti, nas vodijo po poteh, ki so nam neznane, nas bodrijo in 

podpirajo, so nam v pomoč in podporo, ob njih pa se lahko počutimo tudi bolj varne, če jim 

zaupamo. Vodnik pa ni več le tisti, ki kaže po gorah in ki naj bi udeležence po varni poti in 

pravočasno pripeljal do cilja. Na izletu je formalni vodja. Vsa pričakovanja udeležencev, od 

najskromnejših do nerealno visokih, so usmerjena vanj.  

 

Vse več pa v hribe zahajajo tudi otroci, naj bo to z družino, vrtcem ali s planinskim društvom. Ni 

pomembno s kom, ampak kako se na planinskem izletu otrok počuti. Pomembno je, da naravo 

doživlja kot prostor, kjer je lepo, kjer so prijatelji in kjer je dobro razpoloženje.  
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Zavedati se moramo, da se otroci še razvijajo in rastejo. Razvijajo se na vseh ravneh razvoja, zato 

moramo biti še posebej previdni, kam, kako in na kakšen način se bomo lotili vodenja otrok v 

gore.  

 

Različni avtorji (Stritar, 1998; Rotovnik in Peršolja, 2012) so mnenja, da ima planinstvo zelo 

velik pomen. Na prvem mestu izpostavijo gibanje na svežem zraku, nato doživljanje, zdrav 

razvoj in zgled za preživljanje prostega časa. Otrokom s tako obliko dela oblikujemo pristen, 

čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot posebne vrednote, oblikujemo jim pozitiven 

odnos do hoje v naravi, prispevamo k skladnemu celostnemu razvoju mladega človeka, 

izobražujemo in vzgajamo mladega človeka, da bo planinstvo razumel in sprejel kot posebno 

vrednoto in si v različnih življenjskih obdobjih z njo bogatil življenje in krepil zdravje. Kristan 

(1993) pravi, da je vzgojno-izobraževalna vrednost planinstva v prvi vrsti v izobraževanju »v 

živo«. 

 

Stritar in Stritar (1998) pravita, da prosti čas lahko preživimo tudi na način, da se odpravimo na 

izlet v gorski svet, in sicer z že zelo majhnim otrokom. Pomembno je, da prilagodimo čas hoje, 

način gibanja, obliko izleta in se prilagodimo najmlajšemu v skupini. Kristan (1993) je mnenja, 

da na gorništvo začnemo navajati že dojenčke. Že tri do šest tednov starega dojenčka je treba 

vsak dan peljati na sprehod. Sprehod opustimo le v zelo hudem mrazu, v hudi vročini, v izjemno 

slabih vremenskih razmerah in pri večjem onesnaženju zraka. 

 

Pri gibanju, v tem primeru na planinskem izletu, je zelo pomemben počitek. Različni avtorji 

menijo, da se otroci hitreje utrudijo in tudi hitreje spočijejo kot odrasli. To pa pomeni, da si 

moramo privoščiti več počitkov, ko gremo v hribe z otroki, kot pa če gremo v hribe z odraslimi. 

Stritar in Stritar (1998) menita, da natančnih meril glede postankov in odmorov ni mogoče 

postaviti. Otroci potrebujejo le več krajših počitkov, ki pa jih prilagodimo težavnosti in dolžini 

izleta. Otroci poleg utrujenosti in hitrosti regeneracije tudi pogosteje pokažejo večjo žejo in 

lakoto kot odrasli. Njihov organizem se na napor odziva bolj intenzivno, posebno še pri tistih, ki 

so brez planinskih izkušenj. Dovolj je le požirek vode in košček suhega sadja.  
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Zelo primeren način obiska gora v predšolskem obdobju je orientacijski pohod. To pomeni, da 

lahko hodimo ali tečemo od točke do točke. Imamo neenakomeren tempo, kratke razdalje in 

veliko počitkov ter hrano in pijačo na vsaki točki.  

 

Za izvajanje planinskih vsebin v vrtcu sta nam ponujena tudi dva programa, s katerima si lahko 

pomagamo. To sta Mali sonček v okviru vrtca in Ciciban planinec v okviru Planinske zveze 

Slovenije, ki pa ga prav tako lahko izvajamo v vrtcu. Za pomoč pri vodenju se lahko obrnemo 

tudi na planinsko društvo kraja. 

 

V nadaljevanju diplomske naloge smo ugotovili, da planinske doktrine niso skladne z razvojem 

predšolskega otroka in da na izletu s skupino otrok ne moremo ali zelo težko upoštevamo 

individualne potrebe otrok. Vse napisane prilagoditve so nekako samo zmanjšani normativi, 

zmanjšan čas hoje in krajši vzponi. 

 

Dosedanjih raziskav o planinskih doktrinah za otroke, ki so skladne z otrokovim razvojem, še ni. 

Napisane so sicer oporne točke, kako bi se lahko prilagodili otrokovi starosti, vendar ne 

gibalnemu razvoju otroka v celoti. Otrok ni pomanjšan odrasel, zato ne moremo le pomanjšati 

normativov. Če v gore vodimo samo enega otroka, se mu lahko skoraj popolnoma prilagodimo, 

vendar vzgojitelji popolne prilagoditve individualnim potrebam ne morejo popolnoma slediti. 

Zavedati se je treba, da tudi pri otrocih iste starosti ni nujno, da imajo enako razvite razvojne 

zmožnosti. Vse skupaj pa je po navadi še oteženo z različnimi starostmi otrok in slabo 

vzdržljivostjo ene od strokovnih delavk. 

 

Planinstvo je v Sloveniji postalo vrednota, torej nekaj, kar vsi cenijo in upoštevajo. Smiselno bi 

torej bilo, da spoznanja in čutenja planinstva prenesemo že otrokom v vrtec. To lahko storimo kot 

krožek v vrtcu, projekt v skupini, kot gibalno srečanje in druženje s starši ali izkoristimo kot izlet 

na bližnji hrib. 

 

V diplomski nalogi smo ugotavljali razliko v hoji med otrokom in odraslim. Hoja je osnovno 

gibanje vsakega človeka od približno enega leta naprej. Razlika v hoji med otrokom in odraslim 

pa je vsekakor očitna. Kot lahko vidimo v Tabeli 8, je prva razlika že v tem, da otrok še razvija 
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motorične sposobnosti, koordinira telo in razvija vzdržljivost. Pri odraslem pa je to že razvito, 

vzdržljivost pa le vzdržuje. Otrok pretirava s hitrostjo, hitro hodi in hitro tudi pokaže željo po 

zmanjšanju le-te. Odrasel pa lahko ves čas hodi enakomeren tempo, počasi in dolgo. 

 

Posvetili smo se še razliki v vzdržljivosti med otrokom in odraslim. Otrok vzdržljivost šele 

razvija, odrasel pa jo s hojo le vzdržuje. Alenka Humar (2013) je v svoji diplomski nalogi 

raziskovala, s katero metodo bi lahko razvijali vzdržljivost. Ugotovila je, da bi lahko to bil 

fartlek, katerega bistvena značilnost je, da stopnjo napora in obremenitve določi vsak sam, kar 

pomeni, da se lahko otrok ustavi, kadar želi. Skozi meritve je potrdila, da skozi metodo igre 

razvijamo vzdržljivost po metodi fartlek. Že Kristan (1998) je govoril, da izkušnje kažejo, da 

otrok med hojo tarna, da je utrujen, ko pa pride na cilj, se podi okoli koče ali pa raziskuje okolico. 

Tedaj se je zanj prenehala »hoja« in se je začela »igra«, zato tudi ni več »utrujen«. Besede 

Kristana nam povedo, da mora biti ves izlet predvsem »igra«.  

 

Na koncu diplomske naloge smo realizirali cilj, s katerim smo predlagali nekaj primerov zgodb, 

pesmi in načinov, s katerimi lahko popestrimo izlet. 

 

V diplomski nalogi smo hoteli pokazati, da je planinstvo prav tako pomemben del v predšolskem 

obdobju z vidika otrokovega celostnega razvoja. Želimo si, da bi planinstvo v vrtec prišlo v čim 

večji meri. Za otroke je to nov svet in drugačen način spoznavanja in gibanja. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Menimo, da je treba pri človeku gibalni razvoj spodbujati predvsem v prvih letih njegovega 

življenja. Zato danes ni nenavadno, da tudi v višje ležečih predelih naletimo na naše najmlajše 

privržence pohodništva (Slavič, 2013). 

 

Trdina (1961, v Humar, 2013) pravi, da otrok ni pomanjšan odrasli, temveč posebno bitje s 

svojim ustrojem, s svojimi lastnostmi in svojimi zahtevami. V primerjavi z odraslim ima veliko 

glavo in kratke noge, tudi notranji organi so drugačni in prav drugačno je njihovo delovanje 

(Humar, 2013). 

 

Tega se moramo dobro zavedati, ko dobimo idejo, kam in kako z otroki v gore. Izdelati moramo 

natančen načrt z vsemi podrobnostmi. Načrtu lahko rečemo tudi projekt, ki ga lahko razdelimo na 

več faz: izbiro cilja, pripravo, izvedbo in ovrednotenje s podoživljanjem. 

 

Predlagamo, da se otroci že v predšolskem obdobju seznanijo s pomenom planinstva ali pa le-

tega začutijo. Otrokom damo možnost spoznati gorski svet in jim z našo prisotnostjo približamo 

ljubezen in spoštovanje do gorskega sveta ter zakonov, ki vladajo v njem. 

 

Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da se planinske doktrine za odrasle ne ujemajo z 

razvojem predšolskega otroka in da otrok tem doktrinam glede na svoje zmožnosti, ker se še 

razvija, težko sledi. Pri hoji v gore je težko upoštevati individualne potrebe otrok. Možnost, ki jo 

imamo, je, da pripravimo orientacijski pohod/orientacijski tek ali pa se temeljito lotimo priprave 

in organizacije pohoda z več spremljevalci, kot je v normativu. 

 

Hoja je osnovni način človekovega gibanja. Hoja v gore je zdrava, saj krepi telo in duha ter 

vpliva na človekovo psihomotorično stanje. 

 

Otroci od tretjega do šestega leta so običajno odlični in potrpežljivi hodci (Stritar in Stritar, 

1998). Vse več otrok, seveda v okviru družine ali vrtca, srečujemo na višje ležečih predelih in vse 
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bolj se ta dejavnost uveljavlja že v predšolski dobi. Veliko pozornost izletniški vzgoji namenja 

tudi Planinska zveza Slovenije v mladinskem odseku. 

 

V prihodnosti si želimo, da bi vzgojitelji v vrtcu večkrat načrtovali planinske dejavnosti, z 

različnimi igrami približali gorski svet, preživeli čim več časa na prostem in se učili skozi igro v 

naravi in svežem zraku, na koncu pa se mogoče podali tudi na kakšen pravi izlet. Programa Mali 

sonček in Ciciban planinec nam ponujata veliko možnosti in spodbud za izvajanje planinskih 

vsebin v vrtcu. 

 

Gore so že od nekdaj del zavesti slovenskega naroda. Včasih so pomenile za nekoga zatočišče, 

spet za drugega preživetje. Danes nekaterim gore predstavljajo način življenja. Menimo, da je 

prav, da otroke o tem poučimo in jim damo možnost, da se sami srečajo z njimi. 
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