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POVZETEK  

V diplomskem delu je v teoretičnem delu podrobneje opisan pouk na prostem. Izobraževanje  

na prostem je tesno povezano s posameznimi področji učenja in razvoja, med drugim podpira 

otrokovo zaupanje, samospoštovanje in razvijanje samostojnosti, omogoča hitrejše učenje 

jezika, boljše razumevanje sveta in hitrejši fizični razvoj. Podana so tudi priporočila oziroma 

smernice pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti na prostem. Opisane so prednosti pouka na 

prostem in težave, na katere lahko učitelj naleti pri izvajanju pouka na prostem. V 

nadaljevanju je predstavljen pregled učnih načrtov 1. razreda po predmetih in ugotovitve, 

kako pogosto se v njih pojavlja pobuda za izvajanje pouka na prostem.  

V empiričnem delu so prikazani rezultati anketnega v prašalnika, s pomočjo katerega smo 

ugotovili, da učitelji prvih razredov osnovne šole pogosto izvajajo pouk na prostem le pri 

nekaterih predmetih. Odgovori učiteljev so pokazali, da glede na letno število ur največ ur na 

prostem izvedejo pri predmetih šport (33,3 %) in spoznavanje okolja (33,1 %), najmanj pa pri 

predmetu sloveščina (2,9 %). Učitelji menijo, da imajo učenci pouk na prostem raje kot delo v 

razredu in se zanj najpogosteje odločajo zaradi realne in pozitivne izkušnje učencev, medtem 

ko se izvajanju pouka na prostem najpogosteje izognejo zaradi organizacijskih težav 

(zagotavljanje spremstva in varnosti ter vremenskih razmer). Anketirani učitelji, ki izvajajo 

pouk na prostem, medpredmetno najpogosteje povezujejo spoznavanje okolja in šport.   

 

 

Ključne besede: pouk na prostem, narava, 1. razred, učni načrt, medpredmetno povezovanje. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Lea Cankar; diplomsko delo 
 

- III - 

ABSTRACT 

The outdoor education has been described in detail in the theoretical part of the bachelor 

thesis. Learning outside is closely related to individual fields of learning and development. 

Among other things it also enhances child's trust, self respect and increase of independence, it  

allows faster language learning, better world awareness and faster physical development. 

General guidelines for planning and implementation of an outside course are passed to the 

reader. The benefits of the outside learning are described along with possible obstacles which 

a teacher may encounter. An overview of each class curriculum of the first grade of primary 

school is presented. It was especially examined how frequently the initiative for learning 

outside is passed in each curriculum. 

Results of a questionnaire, used to obtain information from first grade teachers, are described 

in the practical part of the thesis. The survey has shown that teachers frequently use outside 

learning only at few classes. Teacher answers have shown us that, depending on the total 

yearly available hours, maximum amount of outside hours are carried out in classes of 

physical education (33,3 %) and natural science (33,1 %) and the minimum for the class of 

Slovene language (2,9 %). Teachers think that pupils prefer learning outside compared to 

learning in classrooms. Educators use the outside learning to provide a more real and positive 

experience to pupils. On the other hand they tend to avoid outside learning due to 

organization problems (assuring suitable escort, safety and weather conditions). The survey 

has also shown that during outside learning, the interdisciplinary teaching is mostly 

preformed between natural science and physical education.  

 

 

Keywords: outdoor education, nature, first grade, curriculum, interdisciplinary teaching. 
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1.0 UVOD  

 

»One lesson outdoors is worth seven inside.« (Rickinson idr., 2004, str. 20) 

Pogoji za življenje otrok so po svetu bolj ali manj enaki. Naraščajoča debelost, ure in ure 

sedenja pri pouku in preživljanju prostega časa … V povezavi s fizično nedejavnostjo in 

debelostjo se povečujejo zdravstvene težave. Dandanes prevladuje mnenje, da otroci ne 

dobivajo neposrednih izkušenj o naravi. Razlogi za to so porast življenja v urbanih okoljih, 

izginjanje zelenih površin v urbanih soseskah, izguba prostorov, primernih za otroke in 

mladino za igro, povečan stres zaradi prepolnih urnikov družinskih članov, povečana stopnja 

brezposelnosti in družbena neenakost … Večina otrok po Evropi se šola, zato se v šolah 

pojavlja odlična priložnost, da se učenje na prostem vključi v otrokov vsakdan. Četudi 

dobimo samo enega učitelja, ki bo zunanji prostor uporabil kot učno okolje, dobimo kup 

otrok, ki so na prostem. Tudi tiste, ki drugače sami ne bi šli ven.  

S poukom na prostem otroci pridobivajo izkušnje iz prve roke, raziskujejo z vsemi svojimi 

čuti, hkrati pa utrjujejo svoje socialne veščine. Pri učenju na prostem pa lahko učitelj naleti na 

več ovir, zato smo v nadaljevanju zapisali smernice za načrtovanje in izvajanje zunanjih 

aktivnosti, ki lahko učitelju pomagajo pri izvajanju pouka na prostem. 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, kolikšen delež časa učitelji namenijo pouku zunaj 

učilnice pri posameznih predmetih v 1. razredu osnovne šole ter kateri cilji in vsebine v učnih 

načrtih so primerni za izvajanje pouka na prostem. Zanimalo nas je tudi, ali učitelji pouk na 

prostem izkoristijo za medpredmetno povezovanje.   
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2.0 PREDMET IN PROBLEM  

V teoretičnem delu smo najprej predstavili zgodovinsko ozadje in različne definicije pouka na 

prostem. Izpostavili smo tri temeljne aktivnosti pri učenju na prostem ter njegove prednosti in 

ovire. V diplomskem delu smo osredotočeni na učence prvega razreda osnovne šole, zato smo 

pregledali učne načrte za prvi razred in preverili, ali se pouk na prostem pojavlja v ciljih, 

didaktičnih priporočilih in priporočilih za medpredmetno povezovanje.   

 

2.1 Pouk na prostem  

Sprva se zdi, da se izraz pouk na prostem opredeljuje sam po sebi. Vendar bi, če bi prosili 10 

različnih ljudi za definicijo pouka na prostem, verjetno dobili 10 različnih odgovorov. 

Nekateri bi pouk na prostem definirali kot metodo učenja, spet drugi kot skupino raznovrstnih 

aktivnosti. Brookes (1991) pravi, da je enotno definicijo o pouku na prostem težko doseči, saj 

se interpretacije razlikujejo glede na čas in prostor. Odgovor na vprašanje, kaj je pouk na 

prostem, je najpogosteje odvisen od izkušenj posameznika, ki podaja definicijo.  

Koncept pouka na prostem ima več sinonimov. V slovenskem jeziku največkrat govorimo o 

»pouku na prostem«, »izobraževanju na prostem«, »učenju na prostem«, »zunanjem 

izobraževanju«, »pouku zunaj učilnice« ipd., v angleškem jeziku pa se najpogosteje pojavljajo 

izrazi »outdoor education«, »learning outside«, »outdoor learning«, »education outside the 

classroom« … Zaradi različnih izrazov, ki jih uporabljamo za poučevanje na prostem, je le-

tega težko definirati v eni povedi. Kljub temu je pionir izobraževanja na prostem, Julian 

Smith (Bunting, 2006, str. 34), pouk na prostem definiral kot »izobraževanje v in za zunanje 

okolje«. Nekaj let pozneje je Phyllis Ford dopolnil definicijo in dodal še komponento »o«. 

Ford (1986, str. 3) torej pravi, da je »izobraževanje na prostem izobraževanje v, za in o 

zunanjem okolju«. Ta definicija nam pove kraj, vsebino in namen pouka na prostem. »V 

zunanjem okolju« nam pove, da se lahko pouk na prostem pojavlja v kakršnem koli zunanjem 

okolju, od šolskega dvorišča v industrijski četrti, do oddaljene divjine, travnikov, gozdov, 

jezer ipd. Pouk na prostem pogosto poteka v živalskem vrtu, parku ali na gozdni poti. Te 

lokacije dajejo odlično možnost za nabiranje izkušenj iz prve roke. »O zunanjem okolju« 

pojasnjuje, da je vsebina pouka zunanje okolje samo. Ker učenci dobivajo izkušnje na 

prostem, je vsaka izobraževalna tema povezana z naravnim okoljem. »Za zunanje okolje« pa 

pomeni, da naravne vire razumemo in jih uporabljamo za ohranitev naravnega okolja. Fordovi 
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definiciji o pouku na prostem nekateri dodajajo še četrto komponento, »preko«. To pomeni, 

da se učenci učijo preko zunanjega okolja, saj vse aktivnosti potekajo zunaj.  

Novejše teorije podajajo različne definicije pouka na prostem, najpogostejše razlagajo o 

izobraževalnih temah pri pouku na prostem in/ali aktivnostih, ki se izvajajo pri pouku na 

prostem. Skribe Dimec (2014, str. 79) tako pravi, da je »najširša opredelitev pouka na 

prostem, da je to organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb. Pouk na prostem se 

sklicuje na filozofijo, teorijo in prakso izkustvenega učenja in okoljske vzgoje«. Rickinson 

idr. (2004, str. 15) pa navajajo, da je »pouk na prostem koncept, ki zajema številne 

izobraževalne dejavnosti v različnih okoljih. Vključuje pustolovsko izobraževanje na prostem, 

terensko izobraževanje, izobraževanje o naravi, igro na prostem, izobraževanje o dediščini, 

okoljsko vzgojo, izkustveno izobraževanje in kmetijsko izobraževanje«. Znotraj teh različnih 

aktivnosti se skrivajo različni koncepti pouka na prostem. Scott in Gough (2003, str. 54) 

pravita, da pouk na prostem predstavlja koncept in prakso s paleto različnih žarišč, izidov in 

lokacij. Žarišča učenja na prostem lahko vključujejo učenje o naravi (npr. terenska ekološka 

študija), učenje o družbi (npr. pobude za vrtnarjenje znotraj skupnosti), učenje o interakcijah 

narave in družbe (npr. obiski naravoslovnih centrov), učenje o samem sebi (npr. terapevtsko 

pustolovsko izobraževanje), učenje o drugih (terensko delo v majhnih skupinah), učenje novih 

spretnosti (pustolovske dejavnosti na prostem). Predvideni izidi pouka na prostem lahko 

vključujejo znanje in razumevanje (npr. kroženja vode), odnose (npr. do prihodnosti ali 

sošolcev, do družine), vrednote in občutja (npr. do okolja ali do samega sebe), spretnosti (npr. 

orientacija ali komunikacija), vedenja (npr. strategije osebnega spoprijemanja) ter osebno rast 

(samozavest). 

 

Pri definiranju pojma »pouk na prostem« se pojavi zadrega, kaj vse tak pouk zajema. Nekateri 

pravijo zgolj, da je to pouk zunaj učilnice, medtem ko Rickinson idr. (2004) menijo, da pouk 

na prostem ne zajema raznih aktivnosti učenja v zaprtih prostorih (npr. muzeji, umetnostne 

galerije), niti splošnega športa v šoli in športne vzgoje, razen tiste, ki poteka zunaj.  

 

2.1.1 Razvoj pouka na prostem  

Veliko pedagogov je skozi zgodovino poudarjalo pomembnost pridobivanja izkušenj 

neposredno v naravnem okolju. Bunting (2006) razkriva najbolj pomembne. John Amos 

Comenius je verjel, da se učenci najbolje učijo prek svojih čutil v zunanjem okolju. Jean-
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Jacques Rousseau je bil filozof, ki se je zavzemal za pridobivanje izkušenj iz prve roke. 

Hkrati je poudarjal pomembnost psihične aktivnosti pri učenju. Johann Heinrich Pestalozzi je 

bil pedagog, ki je podpiral direktno izkušnjo, posebno v praktičnih življenjskih sposobnostih, 

kot so npr. kmetovanje, gospodinjstvo in tkanje. William James je poudarjal pomembnost 

interesa učencev, John Dewey pa pomen učenja morale ter reševanja problemov prek direktne 

izkušnje.  

Izpostavljanje pouka na prostem je po Rickinson idr. (2004) zaradi urbanizacije in s tem 

izginjanja in pomanjkanja dostopa do naravnega okolja postalo pomembno v 19. in začetku 

20. stoletja. Tako se je v Evropi, Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji in Novi Zelandiji začelo 

gibanje za organizirano kampiranje. Sprva je bilo ustanovljeno skavtsko gibanje, ki temelji na 

neformalnem izobraževanju, s poudarkom na praktičnih aktivnostih na prostem. Na Danskem 

so bile ustanovljene gozdne šole s podobnimi cilji. V drugi polovici 20. stoletja je 

izobraževanje na prostem hitro naraščalo.  

 

Gozdni vrtci in gozdne šole  

Spletna stran o gozdnih vrtcih (https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_kindergarten) razkriva 

njihovo pestro zgodovino. Leta 1914 sta socialistični politični aktivistki Rachel in Margaret 

McMillan ustanovili »Open air nursery«. Malo je znanega o teh vrtcih, razen tega, da so 

izboljšali zdravje otrok. V letu 1950 je Ella Flatau ustanovila gozdni vrtec na Danskem. Ideja 

je bila oblikovana kot posledica njenega preživljanja časa s svojimi in sosedovimi otroki v 

bližnjem gozdu. Starši so oblikovali skupino in ustvarili pobudo za ustanovitev prvega 

gozdnega vrtca. V Nemčiji so se gozdni vrtci pojavili leta 1968, vendar so bili uradno priznani 

šele leta 1993, ko jim je država priznala subvencije za zmanjšanje pristojbin za otroke, ki 

obiskujejo gozdne vrtce. Od takrat so gozdni vrtci vse bolj priljubljeni. Do leta 2005 se je 

njihovo število v Nemčiji povzpelo na 450. Nekateri od njih ponujajo mešanico gozdnega in 

tradicionalnega vrtca – jutra preživljajo na prostem, v gozdu, popoldneve pa v zaprtih 

prostorih. V ZDA so prvi gozdni vrtec odprli leta 2008 in od takrat dalje se koncept širi po 

vsej ZDA.  

Berkley Forest School (http://berkeleyforestschool.org/programs-preschool.html) opredeljuje 

gozdni vrtec kot vrsto predšolske vzgoje za otroke v starosti od 3 do 6 let, ki poteka izključno 

na prostem. Ne glede na vreme se v gozdnem vrtcu otroke spodbuja k igranju, raziskovanju in 

učenju v gozdu o naravnem okolju. Nadzor odraslega je mišljen zgolj kot morebitna pomoč. 
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Gozdni vrtec je vrtec brez stropa in sten. Osebje in otroci preživljajo čas zunaj, na prostem, 

najpogosteje v gozdu. Najdemo ga tudi na plažah ali travnikih. V gozdnem vrtcu se otroci 

igrajo z igračami, izdelanimi iz materialov, ki jih najdemo v naravi. Gozdni vrtec ima enak 

osnovni namen kot navadni vrtec, tj. spodbujanje, izobraževanje in skrb za otroke.  

Koncept gozdne šole pa je leta 1927 razvil H. L. Russell, dekan visoke šole za kmetijstvo na 

univerzi v Winsconsinu (https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_school_(learning_style)). Leta 

1950 je bila zamisel predstavljena na Švedskem, Danskem in v drugih državah Evrope. V 

Veliki Britaniji se je ideja o gozdni šoli pojavila v letu 1990, od tedaj se število gozdnih šol 

močno povečuje. Do leta 2006 je bilo v vsej Veliki Britaniji ustanovljenih 140 gozdnih šol. 

Gozdne šole trenutno potekajo v Avstraliji, Kanadi, ZDA, Maleziji, Švici, Španiji, Nemčiji, 

na Irskem in Novi Zelandiji.  

MacEachren (2013) gozdno šolo definira kot vrsto izobraževanja na prostem, pri kateri učenci 

obiščejo gozdno okolje, ki ponuja redne priložnosti za doseganje veščin in razvoj zaupanja z 

učenjem iz prve roke. Gozdna šola uporablja gozdove kot sredstvo za izgradnjo samozavesti 

in samospoštovanja pri otrocih. Teme so primerne za medpredmetno povezovanje. Gozdno 

šolo imenujemo tudi naravna šola. Urniki se v gozdnih šolah razlikujejo, skupno pa jim je, da 

ponavadi enkrat na teden učenci odidejo v gozd, kjer so pripravljene aktivnosti za razvoj 

vsakega učenca posebej. To je t. i. holistični pristop oziroma celostni razvoj, kjer je poudarek 

na učenčevih socialnih in čustvenih vidikih učenja. Trajanje in pogostost obiskov v gozdu 

vplivata na stopnjo rezultatov – več preživetega časa v gozdni šoli prinaša večje koristi. 

Glavni cilji gozdne šole so spodbujanje radovednosti in raziskovanje z vsemi čutili, krepitev 

vloge otrok v naravnem okolju in spodbujanje prostorskega zavedanja ter motoričnega 

razvoja.  

V Sloveniji še ne poznamo gozdnih vrtcev in šol, kot jih poznajo v tujini. Zaradi zavedanja 

pozitivnih vidikov takega učenja in preživljanja časa pa ta oblika učenja počasi prodira v naše 

kraje. Mesto Ljubljana tako ob poletjih sponzorira popoldanski gozdni vrtec na Golovcu in v 

Mostecu. Na Rožniku je po zgledu skandinavskih gozdnih vrtcev organiziran gozdni vrtec 

»Čarobni gozd« (http://carobnigozd.blogspot.si/). Ker trenutno gozdni vrtci še ne ustrezajo 

slovenskemu Zakonu o vrtcih, v njem izvajajo le dopoldanske gozdne igralne urice. Hkrati je 

nastala Mreža gozdnih vrtcev in šol Sloveniji (http://www.gozdnivrtec.si/sl/mreza-gozdnih-

vrtcev-in-sol), katere cilj je uporaba bližnjega gozda oz. naravnega okolja, ki je dostopen, 

varen in primeren zdravju. Mreža se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno 
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pedagogiko, v sklopu inovacijskih projektov tudi s pomočjo Zavoda RS za šolstvo in še koga. 

V Antroponovičkah avtor članka Gozdna pedagogika v Sloveniji (2013) navaja, da inštitut za 

gozdno pedagogiko že nekaj let poskuša vpeljati gozdno pedagogiko v vzgojno-izobraževalni 

sistem. Pod njihovim okriljem je nastalo že več projektov. Prvi je bil »Povabilo v gozd«. 

Projekt je zasnovan v obliki delavnic v gozdovih blizu šol in vrtcev z namenom razvijanja 

osebnega odnosa do narave. Sledil je projekt »Gozdni ponedeljek«, katerega namen je bil 

prebiti vsak ponedeljek v gozdu, ne glede na vremenske razmere. Projekt so izvajale občine 

Bovec, Bohinj, Kranjska Gora in Kamnik. Sledila sta še dva projekta – »Odprto učno okolje« 

in »Srce narave nas povezuje«. Pri projektu »Odprto učno okolje« so v vrtcih v Kamniku, 

Litiji in Šmartnem pri Litiji izvajali delavnice, v katerih so vključene otroke in učitelje 

ozaveščali o pomenu gozda za preživljanje prostega časa, o pomenu trajnostnega ravnanja z 

gozdom in ohranjanja naravne dediščine. Projekt »Srce narave nas povezuje« pa je bil 

zasnovan kot organizacija raznih seminarjev, delavnic in izobraževanj.  

 

2.1.2 Poučevanje na prostem  

Pouk na prostem izhaja iz izkustvenega učenja, kar pomeni, da so učenci aktivno vpleteni v 

učni proces. Povezuje se z naravnim okoljem in je namenoma interdisciplinaren.  

Bunting (2006) pravi, da je izkustveno učenje proces, kjer učenec zgradi znanje, spretnosti in 

vrednote prek direktne izkušnje. Izkustveno učenje poteka krožno, v štirih korakih. Prvi se 

začne z izkušnjo. Ta privede učenca do neposredne udeležbe v aktivnosti. Drugi korak je 

refleksija oziroma razprava o izkušnji z odgovarjanjem na vprašanja, kot so: kaj smo pravkar 

naredili, katere stvari sem pravkar opazoval in čutil preko te izkušnje. Tretji korak je 

generalizacija oziroma posploševanje, ki refleksijo in razpravo popelje na višji nivo. Tu se 

učenec sprašuje o pomenu izkušnje v povezavi z ostalimi življenjskimi področji. Četrti korak 

pa je uporaba pridobljenega znanja v prihodnjih situacijah.   
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Slika 1: Cikel izkustvenega učenja (Bunting, 2006, str. 5)  

 

Skribe Dimec (2014, str. 81) loči dva pristopa k pouku na prostem  samostojno učenje in 

vodeno učenje. Pri samostojnem učenju učitelj pusti učencem, da samostojno odkrivajo, 

izkušajo in doživljajo, pri vodenem pa učitelj za učence pripravi določene dejavnosti. Prvi 

način se malokrat pojavlja v šoli, je pa lahko zelo motivacijski, saj dopušča kreativnost in 

ustvarjalnost. Tudi trajanje pouka na prostem je različno. Lahko traja nekaj minut, eno ali dve 

šolski uri, vse dopoldne, ves dan (enodnevna ekskurzija) ali več dni (večdnevne dejavnosti 

npr. naravoslovni tabori, šola v naravi, CŠOD itd.). Najučinkovitejši pouk na prostem se 

dogaja v okolici šole in traja eno ali dve šolski uri. 

 

2.1.2.1 Priprava za pouk na prostem  

Veliko učiteljev je strah peljati učence ven, saj se bojijo, da bodo izgubili kontrolo nad 

razredom. Za učitelja je zato priporočeno, da upošteva določene smernice pri načrtovanju, 

izvajanju in ob koncu zunanjih aktivnosti. Na spletni strani za pouk na prostem 

(https://www.mbteach.org/library/Archives/SpecialSections/10_ENVIRO-ED/tips.html) 

najdemo naslednje napotke za učitelja: 

 pred odhodom ven, naj jasno določi, s katerimi sodelavci in učenci gre ven, zakaj to 

dela ter kaj dela; 

 obišče naj spletno stran (npr. pri obiskih muzejev), upošteva vse morebitne nevarnosti, 

prepriča naj se, da so potrebni materiali in pripomočki na svojem mestu (mize, voda 

…); 

 z učenci naj se pogovori o pričakovanem vedenju in poskrbi naj, da imajo učenci 

kontrolni seznam predmetov, ki jih morajo prinesti (voda, posebna oblačila ipd.); 

 skupinske aktivnosti naj skupaj z učenci vnaprej načrtuje; 
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 zagotovi naj, da učenci nikoli ne potujejo sami, razen, če je to vnaprej dogovorjeno; 

 z učenci naj se vnaprej pogovori, kaj lahko in česa ne smejo vzeti iz mesta. Zagotovi 

naj tudi, da je vsako mesto v istem ali boljšem stanju, kot je bilo najdeno; 

 poskrbi naj, da imajo učenci možnost soustvarjati izkušnje in odločitve, tako da to 

postane njihov projekt; 

 svojim učencem naj postavlja vprašanja, ki jih bodo spodbudila k razmišljanju o 

vprašanjih, ki so jih zastavili učitelju. Na vprašanja lahko učitelj odgovarja z vprašanji, 

ki lahko vodijo k nadaljnjim odkritjem; 

 poskrbi naj, da ne bi obtičali na zastavljenem dnevnem redu (fleksibilnost); 

 po prihodu v razred naj ovrednoti zunanje aktivnosti, pridobi povratne informacije od 

sodelavcev in učencev ter zabeleži predloge za izboljšave (kaj je odlično potekalo, kaj 

bi bilo potrebno izboljšati).  

 

Po drugi strani pa Bunting (2006) priporoča tri strukture organiziranja učencev za ustrezno 

vedenje pri pouku na prostem: 

 aktivnosti v skupinah,  

 sporazum k spoštovanju, 

 navodila za obnašanje učencev. 

 

Bunting (2006) pravi, da morajo biti skupine, sploh manj številčne, organizirane tako, da 

delujejo s posrednim nadzorom. Učitelj namreč ne more biti povsod naenkrat. Pri posrednem 

nadzoru je potrebno določiti učenca, ki bo vodja skupine. Vodja vsake skupine dobi navodila 

in napotke pred ostalimi učenci, da lahko med učno uro pomaga ostalim. Pred izvajanjem 

aktivnosti v skupinah je priporočeno narediti jamstvo spoštovanja oziroma nekakšno prisego 

k spoštovanju. To je sporazum med učiteljem in učenci, da se bodo spoštovali in naredili 

aktivnosti na prostem prijetne za vse udeležence. Jamstva spoštovanja ne napiše učitelj, 

temveč učenci med razgovorom podajajo svoje predloge, ki se jih zapiše v sporazum. 

Potrebno je oblikovati tudi organizacijska in signalna navodila. Organizacijska navodila so 

pravila, ki jim morajo učenci slediti ob določenem času, npr. kako se vesti na hodniku, kdaj se 

bo odšlo v zunanji prostor in kdaj nazaj v razred. Signalna navodila pa so uporabna, ko učenci 

izvajajo aktivnosti v manjših skupinah in niso v bližini učitelja. Takrat učitelj uporabi 

piščalko ali ročne signale. Najpogosteje uporabljeni ročni signali so: 
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 učitelj iztegne roko nad glavo – vsak učenec dvigne svojo roko nad glavo, kar pomeni, 

da je seznanjen z navodilom ter utihne in prisluhne nadaljnjim navodilom; 

 učitelj iztegne obe roki nad glavo in s palcema in kazalcema obeh rok naredi krog – 

učenci ponovijo znak in gredo v krog; 

 učitelj iztegne roko z dvema prstoma v zrak – učenci ponovijo gib in se razdelijo v 

dvojice. 

 

2.1.2.2 Povezanost pouka na prostem s posameznimi področji učenja in razvoja  

Pouk na prostem ima poleg prednosti pri učenju velik vpliv tudi na razvoj učenca. Pomembno 

je, da učitelj pozna stopnjo razvoja posameznega učenca in aktivnosti na prostem temu 

prilagodi. V »Practice Guidance for the Early Years Foundation Stage« (2008) so 

izpostavljena naslednja področja razvoja otroka na prostem: 

 

Osebni, socialni in čustveni razvoj 

Zunanji prostor je mesto, kjer lahko otroci vseh starosti potešijo svoje želje po raziskovanju. 

Lahko so radovedni in iznajdljivi, osredotočijo se lahko na dejavnosti, ki so jih sami izbrali. 

To podpira razvoj pozitivnega odnosa do novih priložnosti, izzivov in odgovornosti. Zunanji 

prostor lahko zagotovi varen in nadzorovan kraj za otroke, da raziščejo nove izzive in se 

naučijo tvegati. Pogajanje za pripomočke ponuja situacije, kjer se otroci lahko naučijo 

upoštevanja potreb drugih. Učenje na prostem podpira otrokovo zaupanje, samospoštovanje in 

razvijanje samostojnosti. 

 

Komunikacija, jezik in pismenost 

V zunanjem prostoru lahko otroci poslušajo in se odzivajo na druge zvoke kot v notranjih 

prostorih. Poleg besed in zvokov lahko pri izražanju svojih idej uporabljajo gibanje. Učenje 

na prostem ponuja otrokom zanimive priložnosti za razvoj zgornjega dela telesa in moč 

okončin prek telesnih dejavnosti in gibanja. Te izkušnje pa imajo pozitiven vpliv na razvoj 

nadzora in usklajevanja mišic, pozneje potrebnih za uspešen rokopis.  

 

Reševanje problemov, sklepanje in računanje 

Otroci lahko uživajo v številnih igrah na prostem. Njihovo zavedanje štetja in pomena številk 

lahko tudi na prostem demonstriramo  računajo lahko, koliko fižolov je že zraslo, ali jih bo 

dovolj za vse učence, da jih poskusijo … Naravni materiali, ki se nahajajo na prostem, kot so 
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vejice, plodovi dreves, kamenčki, se lahko razvrščajo glede na velikost in obliko. Zunanji 

prostor je kraj, kjer so otroci sposobni raziskovati in razvijati razumevanje matematičnega 

jezika in konceptov v realnih življenjskih situacijah. Dojemanja in teorije o obliki in prostoru 

so lahko preizkušeni, ko otroci polnijo vedra s kamni in ustvarjajo vzorce s smrekovimi storži.  

 

Znanje in razumevanje sveta 

Zunanji prostor je kraj, kjer lahko otroci vseh starosti raziskujejo široko paleto materialov, ki 

jih ni mogoče najti v zaprtih prostorih  dotik rastlin, dišečega cvetja, plazenje po zemlji, 

opazovanje premikanja žuželk in pajkov ... Vpliv vremena in letnih časov lahko izkusijo 

neposredno. Vsi otroci lahko potešijo svojo radovednost s praktičnimi raziskavami, npr. kaj se 

zgodi, ko se stolp hlodov poruši ali zakaj se žogice kotalijo samo navzdol. Pouk na prostem 

ponuja smiselno uporabo preproste informacijske tehnologije, kot npr. uporabo fotoaparata za 

slikanje pajkove mreže ali vzorcev na listih in kamnih. Uporaba zunanjosti širi otrokov 

občutek za prostor. Zunanji prostor je pomemben za razvoj ozaveščenosti otrok o sebi in 

pomembnih ljudeh v njihovem življenju, o dogodkih in običajih, ki prispevajo k otroškemu 

zavedanju o svoji kulturi in družbi.   

 

Fizični razvoj 

Otroci so na prostem lahko telesno bolj dejavni, kot je to mogoče v zaprtih prostorih. Zunanji 

prostor jim ponuja zanimive priložnosti za gibanje na velikih območjih, raziskovanje različnih 

ravni ter spremembe v smeri in hitrosti. Zunanjost je kraj, kjer lahko otroci doživijo učinek 

fizične dejavnosti na svojih telesih, npr. močnejši utrip srca in globlje dihanje pri teku. 

Zunanji prostor podpira otrokovo razvijanje zavesti o osebni varnosti in zdravju. Začnejo 

lahko razumeti, kako se ohrani osebna varnost in zdravje npr. s higiensko rutino po rokovanju 

z zemljo ali z varnostjo pred soncem v vročem vremenu. Zunaj lahko otroci razvijejo nadzor 

in spretnosti z orodjem. 

 

Razvoj kreativnosti 

Zunanjost je polna ustvarjalnih možnosti in je bogata s senzoričnimi dražljaji. Otroci lahko 

raziskujejo in se na to kar vidijo, slišijo, čutijo, tipajo ali vohajo, odzivajo na različne načine. 

Prek jezika in glasbe, plesa in gibanja, z rekviziti za igranje vlog, lahko izrazijo svoje ideje. 

Tu lahko otroci eksperimentirajo z materiali in ponavljajo vzorce igre. Svoje obstoječe znanje 

lahko uporabijo v novih situacijah, razlikujejo lahko različne materiale in začnejo povezovati 

odnose med dogodki in predmeti. Zagotavljanje virov, kot so posode, zajemalke, cedila ter 
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žlice, jim ponuja možnost ustvarjanja zvokov in ritmov, v škatli z materiali za igranje vlog pa 

imajo priložnost za uprizoritev zgodb.  

 

2.1.2.3 Aktivnosti pri pouku na prostem  

Rickinson idr. (2004) razlikujejo tri temeljne aktivnosti pri učenju na prostem: 

 terensko delo in izleti, 

 pustolovske dejavnosti na prostem, 

 dejavnosti v šolski okolici in projekti skupnosti. 

Pri terenskem delu je poudarek na izvajanju učnih dejavnosti, ki so pogosto povezane s 

predmeti, kot so spoznavanje okolja, geografija ali okoljska vzgoja. Ponavadi se odvija v 

centrih za naravoslovne dejavnosti, kmetijah, parkih ali vrtovih. Terensko delo, ki je ustrezno 

zasnovano in načrtovano, ponuja učencem možnosti za razvoj njihovega znanja in spretnosti 

na način, ki dodaja vrednost njihovim vsakodnevnim izkušnjam v razredu. Lahko ima močan 

pozitiven vpliv na dolgotrajni spomin, individualno rast, izboljšanje socialnih spretnosti ter 

krepitev povezave med čustvenim in umskim delom posameznika, ki vplivata eno na drugo. 

Pri terenskem delu lahko nastopi težava, če je učitelj slabo pripravljen. V tem primeru namreč 

učenci hitro pozabijo podatke, ki so bili neustrezno predstavljeni. 

Pri pustolovskih dejavnostih na prostem je poudarek na udeležbi v aktivnostih s primarnim 

ciljem spodbujanja osebne in/ali medosebnih rasti. Nimajo samo kratkoročnih, temveč tudi 

dolgoročne prednosti. Tako izobraževanje lahko pozitivno vpliva na mlade pri njihovih 

stališčih, prepričanjih, samodojemanju (samostojnost, samozavest, kontrola, 

samoučinkovitost, strateška sposobnost) ter medosebnih in socialnih spretnostih (socialna 

učinkovitost, komunikacijske spretnosti, skupinsko delo). Pustolovsko izobraževanje na 

prostem lahko vpliva tudi na fizične/vedenjske spretnosti, npr. pri razvoju spretnosti ter 

izboljšanega sodelovanja, spodbujanju pozitivnega vedenja in izboljšanju fizične 

samopodobe. 

Dejavnosti v šolski okolici in projektih skupnosti obsegajo cilje, povezane s pojmi osebnega 

in družbenega izobraževanja, aktivnega državljanstva, zdravja, okoljskih ukrepov in igre. 

Rickinson idr. (2004) navajajo naslednje pozitivne lastnosti teh dejavnosti: večja samozavest, 

ponos znotraj skupnosti, večja motivacija do učenja, večji občutek pripadnosti v skupnosti. S 

sodelovanjem v izboljšavi šolskega okolja se vzpostavijo pozitivnejši odnosi med učenci, med 

učenci in učitelji ter znotraj skupnosti. Projekti šolske okolice in skupnosti naj bi celo 
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pripomogli k izboljšanju otrokovega fizičnega stanja skozi kakovostnejšo igro in povečano 

motivacijo k bolj zdravi prehrani in telovadbi. Skribe Dimec (2014, str. 80) pravi, da je 

»glavna prednost teh aktivnosti, da transport ni potreben, zato je bolj v skladu s trajnostnim 

razvojem, ni potrebna posebna oprema, manjše so varnostne zahteve, te dejavnosti je lažje 

vključiti v šolske učne načrte«. 

Med vsemi tremi kategorijami možnosti izvajanja pouka na prostem lahko po Rickinson idr. 

(2004) izluščimo štiri učinke oziroma rezultate, ki jih prinašajo: kognitivni učinek (znanje, 

razumevanje); emocionalni učinek (stališča, vrednote, prepričanja, samodojemanje); 

medosebni/socialni učinek (spretnosti komunikacije, vodstvene sposobnosti in delo v 

skupini); fizični/vedenjski učinek (telesna pripravljenost, fizične sposobnosti, osebno vedenje, 

družbeno delovanje).  

 

2.1.3 Zunanji učni prostor  

Kaj vse je zunanji prostor, je vprašanje, na katerega je težko odgovoriti. Pojavlja se namreč 

enak problem kot pri definiranju pouka na prostem. Šuklje Erjavec (2012, str. 159) ugotavlja, 

da »v slovenskem prostoru nimamo ustreznega izraza, ki bi v celoti in ustrezno zajel pojem 

zunanjega prostora šole. Imamo vrsto izrazov, kot npr. »šolsko dvorišče«, »šolski vrt«, 

»zunanji učni prostor«, »učilnica na prostem«, ki pa predstavljajo zgolj delne opredelitve in 

funkcije zunanjega prostora šole in so pomensko preozki.« Kljub temu poda definicijo 

zunanjega prostora šole, v kateri ga opredeljuje kot »vse zunanje površine, ki neposredno in 

posredno pripadajo šoli ter obsegajo funkcionalno zemljišče šole z vsemi tlakovanimi in 

zasajenimi, opremljenimi ali neopremljenimi zunanjimi površinami (športna in otroška 

igrišča, prireditveni prostor, šolsko dvorišče, šolski vrt, učilnice na prostem, zelenice ipd.) kot 

tudi vse dostope, dovoze in parkirišča. Potenciale za zunanjo ureditev lahko predstavljajo tudi 

vse terase in pohodne strehe zgradbe šole, skratka ves zunanji prostor, ki je v kakršni koli 

fizični ali uporabni povezavi s šolo.« Lokacije učenja na prostem so lahko različne  šolska 

tla, vrtovi, območje divjine, urbani prostori, podeželske, mestne kmetije, parki in  

naravoslovni centri. Bolj je zunanji prostor raznolik, širši razpon kurikularnih možnosti je na 

voljo učitelju in bolj je zagotovljeno, da bodo zadoščene vse razvojne potrebe otrok. 

Raznolikost zunanjega prostora zagotavlja tudi raznolikost igralnih možnosti za otroke, kar še 

bolj povezuje učenje in igro. 
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Priročnik »Practice Guidance for the Early Years Foundation Stage« (2008) poudarja, da so 

zunanja učna okolja raznolika in pestra, kot so tudi otroci in učitelji, ki prostor uporabljajo. 

Vsak prostor, bodisi velik ali majhen, skupni ali ločen, sončen ali senčen, ima edinstvene 

značilnosti, ki vplivajo na to, kako bo prostor uporabljen. Ne glede na razlike v velikosti in 

oblikovanju zunanjih prostorov, obstajajo nekateri vidiki, ki imajo lahko pozitiven vpliv na 

otrokovo učenje na prostem. Fizične lastnosti prostora so zelo pomembne. Učenje na prostem 

bo učinkoviteje, če imajo odrasli in otroci dober dostop do zunanjosti in priložnosti, da se 

svobodno gibljejo med notranjim in zunanjim okoljem. Tako odrasli kot otroci morajo biti 

zaščiteni pred ekstremnimi vremenskimi razmerami (senca, zavetje). Različne trdne in mehke 

površine nudijo dodatna zanimanja in pogosto delujejo motivacijsko za otroško igro. Tudi 

organizacija in vodenje sta zelo pomembna vidika uspešnega učenja na prostem. Odnos in 

vedenje odraslih imata velik vpliv na to, kaj se dogaja, zato je zelo pomembno, da imajo 

učenci podporo in pozornost odraslih, ki so navdušeni nad zunanjim prostorom in razumejo 

pomen učenja na prostem. Razpoložljivost ustrezne obleke in zaščite omogoča otrokom in 

odraslim, da lahko gredo ven vse leto, ne glede na vreme. V praksi to pomeni dobro zaščito 

proti vročini in mrazu, pred blatnimi, mokrimi, vetrovnimi ali snežnimi vremenskimi 

razmerami. Pozitiven vpliv na otrokovo učenje na prostem ima tudi otroška igra. Ta mora biti 

podkrepljena z okoljem, ki ima dovolj sredstev in materialov za igranje in je v skladu s 

potrebami in interesi otrok.  

 

Skribe Dimec (2014, str. 81) v svojem članku izpostavi dve možnosti uporabe šolske okolice, 

med katerima se učitelj lahko odloči – neposredna in posredna uporaba šolske okolice. Pri 

neposrednem načinu učitelj pripravi dejavnosti, ki se lahko izvajajo le zunaj in uporablja 

konkretno okolico šole. Pri drugem načinu pa učitelj pripravi dejavnosti, ki sicer potekajo 

zunaj, a bi, nespremenjene, lahko potekale tudi v učilnici. Prvi način uporabe okolice šole ima 

večji učni učinek, a je tudi zamenjava učnega okolja dober način za povečanje motivacije, 

hkrati pa učenci tako preživijo vsaj del dneva na svežem zraku.  

 

Ena bolj priljubljenih ureditev šolske okolice v Sloveniji je učilnica na prostem. Kar nekaj 

slovenskih osnovih šol je svojo šolsko okolico že preuredilo v učilnico na prostem, nekatere 

šole pa to še načrtujejo. Podatek o ureditvi učilnice na prostem imajo osnovne šole zapisan 

kar na svojih spletnih straneh. Nekaj osnovnih šol, ki se že lahko pohvali z učilnicami na 

prostem, je: Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Senovo, Osnovna šola Šempas, 

Osnovna šola Mislinja, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Bakovci, Osnovna šola 
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Elvire Vatovec, Osnovna šola Naklo, Dvojezična osnovna šola Lendava I – podružnica 

Gabrje, Osnovna šola Puconci, Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Osnovna šola Bičevje 

(slika 2).  

 

 

Slika 2: Učilnica na prostem v OŠ Bičevje, vir: Lea Cankar  

 

Na spletnem naslovu The Manoba Teachers Society (https://www.mbteach.org/library 

/Archives/SpecialSections/10_ENVIRO-ED/barriers.html) pravijo, da je učilnica na prostem 

sestavljena iz dobro definiranega območja na šolskih tleh, s sedeži ali klopmi, na vrtu ali 

polju, lahko poteka tudi v naravnih okoljih, kot so gozdovi in polja. Šolsko dvorišče se lahko 

okrasi s cvetlicami, zelenjavnimi vrtovi in senčnimi počivališči za branje in počitek. Učilnice 

na prostem so koristne tudi za učence, ki morda niso dobri s pisalom in papirjem v razredu, 

temveč imajo raje učenje iz prve roke. Učenci lahko zlahka gradijo ideje na podlagi opažanj 

(žuželka, ki pristane na cvetu, lahko takoj spodbudi vprašanja, kot so: kakšna žuželka je to, 

kaj jé …). 
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2.1.3.1 Možnosti zunanjega prostora  

Moore (1996) predlaga različne ureditve šolskih nastanitev na prostem:  

 Vhodi 

Vhodi naj pozdravijo obiskovalce in okrepijo občutek prihoda oz. odhoda. Izražajo 

oziroma simbolizirajo naj izobraževalne, socialne in kulturne naloge šole. Oblikovani 

naj bodo kot zbirališča in informativne točke, z dovolj prostora za socializiranje. 

Dostopni morajo biti za ljudi vseh zmožnosti.  

 

 Poti 

Primarne poti od vhoda naj zagotavljajo direktno pot do centrov za aktivnosti. 

Sekundarne poti naj zagotavljajo manj neposredne poti in naj postanejo del nastavitev 

za igre, kot npr. za igre skrivanja in preganjanja. Te poti imajo lahko različne oblike, 

služijo pa za interakcijo ljudi z naravnim okoljem, kjer lahko otroci sami raziskujejo.  

 

 Signalizacija 

Signalizacija lahko poleg poti zelo pripomore k praktičnim informacijam, ki jih 

obiskovalec mora imeti. Znaki morajo zagotavljati celovit sistem za napotitev v pravo 

smer. Oblikovanje signalizacije naj se ujema z naravnim okoljem. V zunanjem prostoru, 

kjer poteka učenje, je več tipov informacij, ki morajo biti prikazane: 

 

o kažipoti naj bodo postavljeni na vseh vhodnih in odločitvenih točkah. Predstavljajo naj 

informacije glede smeri do določenega prostora ali objekta, spremembe v poteh ali 

potrditev pravilne poti; 

 

o informativni znaki naj bodo postavljeni na vseh vhodnih točkah. Predstavljajo naj 

splošno informacijo o objektu in stalnih značilnosti mesta;  

 

o identifikacijski znaki naj predstavljajo informacijo v besedah in slikah glede 

značilnosti ali objektov; 

 

o regulativni znaki naj predstavljajo obvestila o pravilih, zahtevah, opozorilih in 

prepovedih; 
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o oglasne deske naj bodo uporabljene za podajanje dnevnih informacij glede učnega 

programa in šolskih dogodkov. Prepogosto oglasne deske niso dovolj velike in jih je 

premalo;  

 

o izrazni prikazovalniki naj bodo uporabljeni na vertikalnih in zemeljskih površinah.  

 

 Ograje in stopnice 

Ograje in stopnice pomagajo zarisati poti, ograditi območja dejavnosti, hkrati pa 

varujejo vegetacijo. V urbanih okoljih, predvsem, kjer je veliko prometa, ograje in 

stopnice pomagajo zagotavljatu varnost otrok pri igri. 

 

 Izdelana oprema in igralne strukture 

Primarna naloga izdelane opreme za igranje je, da podpira grobi motorični/gibalni 

razvoj. To opremo je potrebno izbrati v skladu s starostjo otrok, da jim pomaga pri 

sodelovanju z ostalimi in razvoju kreativnosti. Tipični kosi izdelane opreme so: tramovi, 

plezalne stene, tobogani, oprema za vrtenje, gugalnice in oprema za razvoj zgornjega 

dela telesa. Najpomembnejša funkcija otrokove igre je socializacija, ki vključuje 

procese kot so komunikacija, pogajanje in sodelovanje. Prostor za igro naj vključuje 

prostore, kjer se bodo otroci lahko socializirali brez prekinitev ali motenj bližnjih 

aktivnosti. Igralne strukture privlačijo otroke, ker jim ponujajo fizične izzive in 

možnosti za tveganje. Dobro izdelane opreme naj bi otrokom ponujale izzive brez 

varnostnega tveganja.  

 

 Večnamenski igralni prostor 

To so veliki, ravni prostori, kjer se lahko odvijajo raznorazne igre ali aktivnosti v 

prostih oblikah (npr. kampiranje).  

 

 Varnostne površine 

Površine okolja za učenje na prostem morajo ustrezati skupini uporabnikov in potrebam 

aktivnosti, ki se bodo tam izvajale. Potrebno je upoštevati trajnost, toksičnost, 

alergenost, odpornost proti drsenju, uporabo v vsakršnem vremenu, podnebno območje, 

vzdrževanje, estetiko, erozijo in dostop. Večina poškodb, se zgodi zaradi padca z 
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zunanje opreme. Potrebno je torej dobro razmisliti o sintetičnih varnostnih površinah. 

Alternativa temu sta pesek in lesna vlakna.  

 

 Reliefne oblike in topografija 

Različne reliefne oblike vzpodbujajo učenje o odnosih med zemljo in svetlobo, 

vegetacijo in vodo, erozijo in ohranjanjem tal. Reliefne oblike povečujejo raznolikost in 

dajejo več možnosti za interdisciplinarno delo z jezikom, matematiko, umetnostjo … 

Topografija spodbuja fantazijsko igro, spretnosti orientacije in skrivalnice.  

 

 Drevesa in vegetacija 

Rastline so zelo zanimive za otroke. Drevesa, na katera je mogoče plezati, so zelo 

pomembna. Pri tem je zelo pomembna ustrezna varnostna površina pod drevesom. 

Listje, cvetovi, sadje, oreščki, semena in majhne palice večinoma služijo kot učni 

pripomočki. Rastline zbudijo vse čute in dodajajo pozitivno vzdušje v učno okolje s 

svojimi barvami, vonjavami in sestavo. Grmovja so odlična kot intimni prostor, kjer se 

lahko otroci povezujejo z naravnim okoljem in drug z drugim. Vegetacija spodbuja 

raziskovanje, domišljijo, predstavo in zagotavlja idealno okolje za igro in aktivnosti za 

orientacijo.  

 

 Vrtovi 

Vrtnarjenje je ena najlažjih in najpriljubljenejših interdisciplinarnih učnih aktivnosti.  

Vzpodbuja socialno interakcijo, razvoj finomotorike in povečanje zavedanja čutov.  

 

 Živalsko okolje 

Živali imajo velik terapevtski vpliv na otroke, saj se otroci nanje navežejo, se z njimi 

pogovarjajo in razvijajo občutek odgovornosti. Naš zunanji učni prostor lahko vključuje 

neškodljive žuželke, ptice, dvoživke, majhne živali, plazilce, živali, ki živijo v ribnikih, 

hišne živali in živali, ki živijo na kmetiji.  

 

 Vodno okolje  

Aktivnosti z vodo močno vplivajo na dojemanje otrok in dolgoročni spomin – otroci se 

teh aktivnosti spomnijo tudi v poznejših letih. Vodno okolje je kritičnega pomena za 

človeštvo in naš prostor, zato ima velik učni potencial. Voda tako umirja kot tudi 
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navdušuje. Otroci lahko z vodo škropijo, jo vlivajo in zajezijo ter uporabljajo za 

lebdenje predmetov. Lahko jo mešajo s peskom in zemljo ali rastlinami. Vodno okolje 

spodbuja socializacijo in sodelovanje.  

 

 Pesek in zemlja  

Z uporabo zemlje imajo otroci direktno povezavo s površino planeta. Pesek se lahko 

uporabi za izkopavanje, sejanje, vsipanje ipd. 

 

 Pripomočki za igranje 

Najbolj uporabni pripomočki so tisti, ki jih najdemo v okolici sami, lahko so naravni ali 

sintetični. Najpogosteje uporabljeni so manjši najdeni objekti (žuželke, pokrovčki za 

steklenice, listje, vejice, kamenje, pesek, zemlja, rastline). 

 

 Nastanitve za zbiranja, srečanja 

Socialna interakcija je temelj za igro in učenje, zato je priporočljivo, da imajo učenci na 

voljo nastanitve kot so klopi, terase, verande … Nastanitve za srečanja naj bodo 

primerne za različno velike skupine otrok.  

 

 Nastanitve za nastopanje 

Le-te spodbujajo otroke k nastopanju pred množico, pri čemer bi marsikdo v zaprtem 

prostoru lahko imel težave. Spodbujajo samopodobo, skupinsko delo in krepijo občutek 

skupnosti. Lahko so formirane kot krogi pri tabornem ognju, odri, prizorišča ali manjši 

amfiteatri. Kadar ti prostori niso uporabljeni za nastopanje, lahko služijo kot zbirališča.  

 

 Območja za shranjevanje 

Namenjena so shranjevanju prve pomoči, sanitarijam ali shrambi.  

 

Primeren zunanji prostor je prostor, ki podpira otrokov razvoj na vseh področjih njegovega 

razvoja in učenja. Zgoraj opisane možnosti so najboljši primeri ureditve zunanjega šolskega 

prostora, vendar pa je na koncu opremljenost zunanjega šolskega prostora po navadi najbolj 

odvisna od proračuna šole.  
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2.1.4 Prednosti in slabosti pouka na prostem  

Pouk na prostem pogosto ne pride do izraza zaradi strahu pred tveganjem, natrpanih učnih 

načrtov in togega sistema ocenjevanja, predvidenega v našem šolskem sistemu.  

Rickinson idr. (2004) definirajo 5 glavnih ovir pri učenju na prostem: 

 strah in skrb glede zdravja in varnosti otrok, 

 učiteljeva samozavest in znanje pri učenju na prostem, 

 zahteve šolskih učnih načrtov, 

 pomanjkanje časa, virov in podpore, 

 večje spremembe v izobraževalnem sektorju in zunaj šolskega sistema. 

Rickinson idr. (2004) za glavno oviro pouka na prostem navajajo pomisleke glede varnosti in 

zdravja otrok. Leta 1993 se je namreč zgodila nesreča na šolskem izletu s kajaki v Lyme Bay, 

ko so umrli štirje najstniki. Veliko šol je zaradi pomanjkanja zaupanja takrat prenehalo z 

vključevanjem učencev v aktivnostne centre, ki so izvajali pustolovske dejavnosti. 

Zaskrbljenost za zdravje in varnost otrok je nastala tudi zaradi obiskov kmetij, ko so se leta 

1997 na obisku v »Odprti kmetiji« otroci okužili z bakterijo E. Coli. To je pripeljalo do 

povečanega strahu med starši, učitelji in ravnatelji kot tudi med mnogimi kmeti in 

organizacijami, ki so otrokom nudile podobne izkušnje. Mnoge študije, ki so preučevale 

učitelje, ki izvajajo o pouku na prostem, nakazujejo, da težave z zdravjem in varnostjo 

učiteljem predstavljajo največjo oviro, s katero se soočajo. V današnjem času pa je skrb glede 

otrokovega dobrega počutja in varnosti prevladujoč trend, ki iz leta v leto narašča.  

Drugi izziv, s katerim se učitelji soočajo, je učiteljeva samozavest in njegovo znanje pri 

poučevanju na prostem. Rickinson idr. (2004) navajajo raziskavo, ki je preučevala učitelje v 

Chicagu in njihovo pripravljenost za uporabo zunanjega učnega prostora (reke, ribnike, 

močvirja, gozdove in parke) za učno okolje. Študija je pokazala, da večina učiteljev ne 

verjame v svojo ustrezno usposobljenost za poučevanje v naravnem območju. Učitelji so 

prepričani, da jim primanjkuje potrebno strokovno znanje za poučevanje na prostem in da so 

njihovi razredi preštevilčni za obvladovanje v zunanjem okolju.   

Tudi zahteve šolskih učnih načrtov in urnikov so eden izmed dejavnikov, ki omejujejo pouk 

na prostem. Rickinson idr. (2004) se sklicujejo na mnenje srednješolskih učiteljev v Angliji, 

ki pravijo, da učni načrti ne predpisujejo in ne zagotavljajo zadostnih možnosti za izvajanje 

pouka na prostem. Hkrati imajo učenci predpisane urnike za vsak dan. Učitelje je strah, da jim 
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ne bo uspelo opraviti dela na prostem v času ene oziroma dveh šolskih ur in bodo s tem 

posegli v čas, namenjen ostalim predmetom.  

Rickinson idr. (2004) ugotavljajo, da se poleg omejitev učnega načrta težave pri pouku na 

prostem pojavljajo tudi zaradi pomanjkanja časa, virov in podpore. Učitelji kot negativne 

dejavnike navajajo čas in trud, ki vključujeta organizacijo in opravljanje terenskega dela. 

Naloge, ki jih učitelji opisujejo kot težavne, so predhoden obisk prizorišča, priprava gradiva, 

organizacija učne ure, zbiranje denarja učencev in izraba lastnega prostega časa. Velika 

težava je tudi prevoz. Razredi so različno veliki in tisti razredi, ki so številčnejši, zahtevajo 

večje avtobuse, ki so dražji. Tako se večajo stroški šole in staršev.    

Pouk na prostem je odvisen tudi od širših sprememb v izobraževalnem sektorju in zunaj njega 

(Rickinson idr., 2004). Šolski proračuni in zakonodaja prispevajo k številnim spremembam v 

izobraževalnih institucijah. Spreminjajo se število zaposlenih in število učencev na šolah, 

količina virov (zmanjševanje sredstev), strukturiranost predmetov in urniki oziroma časovna 

omejenost, določena za posamezni predmet.  

Kljub oviram, s katerimi se učitelji srečujejo pri pouku na prostem, le-ta pozitivno vpliva tako 

na učence kot tudi učitelje. The Manoba Teachers Society (https://www.mbteach.org/library 

/Archives/SpecialSections/10_ENVIRO-ED/go-outside.html) zagovarja, da učenci pri pouku 

na prostem izkusijo stvari, ki jih v učilnici ne bi, izboljša se sodelovanje z učitelji in drugimi 

učenci, učijo se timskega dela, imajo boljše razumevanje povezav med resničnim svetom in 

učenjem v razredu, so bolj motivirani za učenje, pridobijo znanja, povezana z več predmeti, 

postanejo samozavestnejši in so bolj zdravi. Na drugi strani pa učitelji dobijo priložnost, da 

dvignejo dosežek v razredu, bolje lahko ponazarjajo stvari, ki jih je težko pokazati v razredu, 

pomagajo učencem pri učenju prek samostojnega dela in odkritij, spodbujajo učenje tako, da 

učenci razvijejo nove veščine in pomagajo pri ustvarjanju stikov med učenci, kar pripomore 

pri zmanjševanju morebitnih konfliktov, ki se lahko pojavijo v učilnicah. 

 

Skribe Dimec (2014, str. 80) definira deset temeljnih prednosti pouka na prostem: 

 učencem omogoča realno, pozitivno izkušnjo, 

 izboljša fizično in mentalno zdravje učencev, 

 poveča motivacijo, navdušenje, samozavest; manj je težav z motnjami pozornosti, 

 izboljša vedenje učencev v razredu (timsko delo, povezanost skupine itd.), 

 poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje; manj je poškodb, 
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 izboljša učne dosežke, 

 omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.), 

 spodbuja individualne učne metode, 

 poveča skrb in odgovornost za okolje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, 

 omogoča medpredmetno povezovanje. 

 

Tudi priročnik High Quality Outdoor Education (pridobljen na spletni strani: 

http://www.englishoutdoorcouncil.org/HQOE.pdf) definira deset temeljnih prednosti pouka 

na prostem, ki se kažejo v spodaj zapisanih rezultatih.   

 

 Uživanje 

Učenci uživajo na prostem in se pogosto smejejo. Sodelujejo v aktivnostih in v njih v 

celoti sodelujejo. Trudijo se poiskati nove izzive in o svojih izkušnjah govorijo z 

navdušenjem.  

 

 Samozavest 

Učenci gradijo osebno zaupanje in samospoštovanje preko izzivov in doseganja 

uspeha. Svoje bojazni premagajo v zahtevnih dejavnostih in uspejo, kjer se jim to prej 

ni zdelo mogoče. Na svoj dosežek so ponosni in želijo napredovati. Odkrito govorijo o 

svojem uspehu in napakah.  

 

 Družbena odgovornost 

Učenci razvijajo samozavedanje in socialne veščine. Učijo se ceniti lastne prednosti in 

omejitve. Prostovoljno zaupajo drugim in sprejmejo njihovo podporo ter jo nudijo, ko 

je to potrebno. Razumejo, kako njihova dejanja vplivajo na druge.  

 

 Okoljska ozaveščenost 

Učenci oživijo v naravnem okolju in razumejo pomembnost ohranjanja narave in 

njenega trajnostnega razvoja. Razumejo vpliv njihovih dejavnosti na okolje in v svojih 

dejanjih izkazujejo skrb za okolje.  
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 Temeljne spretnosti 

Učenci pridobivajo in razvijajo vrsto spretnosti v zunanjih aktivnostih. Z 

raziskovanjem razvijajo svoje motorične in umske sposobnosti. Vedo, kako se 

primerno obleči za aktivnosti na prostem in pridobivajo sposobnosti preživetja na 

prostem.  

 

 Osebnostne lastnosti 

Učenci na prostem dokazujejo večjo inovativnost, odgovornost, vztrajnost in 

predanost. Aktivno so vključeni v načrtovanje dejavnosti na prostem in so ustrezno 

opremljeni. Naloge izvedejo ustrezno in vztrajajo ne glede na vreme ali počutje.  

 

 Temeljne sposobnosti 

Učenci razvijajo temeljne sposobnosti komuniciranja, reševanja problemov, vodenja 

in timskega dela. Razumejo pomen poslušanja idej in mnenj drugih in so sposobni, da 

svoje izkušnje opišejo ustno ali pisno.  

 

 Zdravje in telesna pripravljenost 

Učenci se učijo ceniti prednosti telesne pripravljenosti in vseživljenjsko vrednost 

sodelovanja pri zdravih dejavnostih. Imajo pozitivno samopodobo, jedo zdravo in 

razumejo tveganje za zdravje, ki ga predstavljajo alkohol, kajenje in droge.  

 

 Povečana motivacija 

Učenci kažejo večjo motivacijo in željo po učenju. Pokažejo željo po novih izzivih in 

učnih izkušnjah ter imajo boljše odnose z učitelji. 

 

 Razširitev obzorij 

Učenci razširijo svoja obzorja in se zavedajo različnih okolij in kulture. Postajajo bolj 

odprti in zaznavajo širši spekter zaposlitvenih možnosti. Cenijo komunikacijo in 

timsko delo ter se odzivajo na opravljanje prostovoljnih dejavnosti v svojem prostem 

času.  
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2.2 Predmetnik 1. razreda osnovne šole  

Černoša (2012) pravi, da se v devetletni osnovni šoli izvajata obvezni in razširjeni program 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Obvezni program je tisti del vzgojno-izobraževalnega 

procesa na šoli, ki ga šola mora organizirati, učenec pa se vanj mora vključiti. Obsega 

obvezne predmete, dneve dejavnosti, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Razširjeni 

program pa je tisti del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli, ki ga šola mora organizirati, 

učenec pa se vanj lahko vključi prostovoljno. Vključuje dodatno pomoč otrokom s posebnimi 

potrebami, dopolnilni pouk, dodatni pouk, podaljšano bivanje in druge oblike varstva 

učencev, interesne dejavnosti in šolo v naravi.  

 

V skladu s splošnimi cilji vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (Krek idr., 2011, str. 1617) mora devetletna osnovna šola poskrbeti tudi 

za nekatere cilje, ki jih je najlažje doseči s poukom na prostem. Ti cilji so: 

 Zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje 

spodbud za optimalni razvoj posameznika. 

 Razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni nadzor.  

 Zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in širšim 

okoljem.  

 Razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi.  

 

V prvem razredu osnovne šole je zajetih šest obveznih predmetov, v skupnem tedenskem 

obsegu 20 ur. Nekateri predmeti obsegajo več ur tedensko kot drugi (preglednica 1).  

 

Predmet Tedensko število ur 

slovenščina 6 

matematika 4 

spoznavanje okolja 3 

šport 3 

likovna umetnost 2 

glasbena umetnost 2 

Preglednica 1: predmetnik 1. razreda OŠ in tedensko število ur predmetov 
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2.2.1 Pregled spodbud in ciljev za pouk na prostem v učnih načrtih 1. razreda  

Vsako področje učnega načrta je dovzetno za pouk na prostem, zato smo po učnih načrtih 1. 

razreda osnovne šole pregledali operativne cilje po posameznih predmetih in izpisali 

spodbude in cilje po posameznih predmetih, ki bi bili primerni za izvajanje na prostem. Pouk 

na prostem je tako kot pouk v razredu primeren za povezave in prenos znanj med vsemi 

predmetnimi poročji, zato smo preleteli tudi poglavja o didaktičnih priporočilih in 

medpredmetnem povezovanju. Priročnik Outdoor Learning (pridobljen na spletni strani: 

http://www.educationscotland.gov.uk/resources/o/outdoorlearningpracticalguidanceideasands

upportforteachersandpractitionersinscotland.asp) pravi, da se medpredmetno povezovanje pri 

pouku na prostem lahko vključuje prek kratkoročnih projektov (npr. razni festivali), 

srednjeročnih projektov (npr. šole v naravi) in dolgoročnih projektov (npr. razvoj šolske 

okolice). Pri takem učenju se učenci učijo na podlagi svojih interesov in bolje razumejo 

povezave med različnimi področji učenja.  

 

Slovenščina 

V »Children learning outside the classroom: from birth to eleven« (2011) je zapisano, da je 

učenje maternega jezika zelo pomembno, saj je jezik medij za učenje. Zmožnosti branja, 

pisanja, poslušanja in govorjenja omogočajo, da jezik in učenje delujeta. Prek jezika se učenci 

učijo misliti, socializirati ter komunicirati. Dva zelo pomembna vidika učenja jezika sta igra 

vlog in vtisi iz okolja. Pri igranju vlog učenci raziskujejo in dajejo smisel svojemu svetu ter 

testirajo svojo identiteto in odnose. Igranje vlog spodbuja otroke, da uporabljajo in raziskujejo 

jezik, npr. ko se igrajo trgovino. Vtisi iz okolja so ves čas prisotni v našem življenju. Ker 

znamo brati, lahko razberemo koliko je ura, preberemo reklamne panoje, vozni red na 

avtobusni postaji … Vtisi iz okolja vzpodbujajo učence, da se naučijo brati, saj želijo 

posnemati odrasle.  

 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve pregleda učnega načrta za slovenščino (Poznanovič 

Jezeršek idr., 2011), kjer najdemo naslednje operativne cilje, ki so primerni za izvajanje na 

prostem: 

 učenci sodelujejo v igri vlog; 

 učenci pozorno poslušajo (in gledajo) krajše enogovorno neumetnostno besedilo 

določene vrste, objavljeno v raznih medijih; 

 učenci izražajo svoja občutja med govornim nastopom; 
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 učenci poimenujejo bitja/predmete idr. v svoji okolici/na sliki idr. s knjižnimi 

besedami; 

 učenci opazujejo dogodek ter izražajo njegova dejanja glede na čas sporočanja (s 

časovnimi prislovi najprej/potem/nazadnje oziroma s časovnim veznikom ko (tudi 

medtem ko, potem ko); 

 učenci tvorijo pripovedovalno besedilo o tem, kar so doživeli/videli/slišali; 

 učenci pri poeziji zaznavajo ritem in rimo; 

 učenci doživljajo interpretirano prebrano pravljico; 

 pri gledališki/lutkovni predstavi učenci sodelujejo v igri vlog. 

 

V poglavju Didaktična priporočila najdemo priporočilo, da so za prvo obdobje 

osnovnošolskega izobraževanja še posebej priporočljivi didaktična igra in različne oblike 

sodelovalnega učenja in projektnega dela. Pregledali smo tudi poglavje o medpredmetnem 

povezovanju. Ker je pouk na prostem zelo primeren za povezavo med več predmeti, nas je 

zanimalo, kaj avtorji učnih načrtov priporočajo učiteljem. Avtorji pravijo, da se v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju slovenščina z vsebinami in razvijanjem sporazumevalnih 

dejavnosti učencev tesno povezuje z drugimi predmeti, npr. s spoznavanjem okolja, z 

matematiko, glasbeno in likovno vzgojo. Predlagajo načrtovanje ciljev, povezanih z okoljsko 

vzgojo, prometno in poklicno vzgojo, varovanjem in spodbujanjem telesnega in duševnega 

zdravja.  

 

Matematika 

Matematika je abstraktna, vendar je zelo pomembno, da učenci pri matematiki uporabljajo 

svoja čutila – da gledajo, se dotikajo, poslušajo … Učenje matematike na prostem ima veliko 

pozitivnih vidikov, zato je pomembno, da so aktivnosti skrbno vnaprej pripravljene.  

 

Operativni cilji iz učnega načrta matematike (Žakelj idr., 2011), ki so primerni za pouk na 

prostem: 

 učenci opredelijo položaj predmeta glede na sebe oziroma na druge predmete in se 

znajo pri opisu položajev pravilno izražati; 

 učenci prepoznajo, poimenjujejo in opišejo geometrijske oblike v življenskih 

situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli); 
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 učenci merijo dolžino, maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 

konstantnimi); 

 učenci ocenijo število predmetov v množici; 

 učenci odkrijejo in ubesedijo lastnost, po kateri so predmeti, telesa, liki, števila 

razporejeni; 

 učenci uredijo elemente po različnih kriterijih; 

 učenci prepoznajo pravilo v slikovnem in geometrijskem vzorcu in vzorec nadaljujejo. 

 

Med didaktičnimi priporočili smo v učnem načrtu zasledili različne predloge dejavnosti, ki se 

lahko odvijajo na prostem. Pouk geometrije naj se začne z opazovanjem konkretnih 

predmetov in razvijanjem sposobnosti orientacije v prostoru, dejavnosti pri usvajanju 

geometrijskih pojavov pa naj bodo čim bolj raznovrstne, npr. podobnosti teles in likov s 

predmeti iz okolice. Pri aritmetiki in algebri je obvezna uporaba konkretnih in različnih 

materialov ter nazornih ponazoril. Poglavitne metode pri aritmetiki in algebri so igra, 

opazovanje in izkušenjsko učenje. Pri podatkih učenci spoznajo različne načine zbiranja, 

urejanja in predstavitev podatkov na primerih iz vsakdanjega življenja. Žakelj idr. (2011) 

predlagajo, da izbiramo dejavnosti, ki so učencem blizu in jih zanimajo, npr. štetje prometa. 

Medpredmetno povezovanje se pri matematiki lahko uresničuje v okviru naravoslovnih, 

kulturnih, projektnih, tehniških dni ter drugih šolskih dejavnosti. 

 

Spoznavanje okolja 

Spoznavanje okolja je pomembno za razumevanje sveta okoli nas (Children learning outside 

the classroom: from birth to eleven, 2011). Pri spoznavanju okolja na prostem učenci krepijo 

svoje opazovalne sposobnosti, uporabljajo vse čute ter povezujejo zavedanje vzorcev in 

detajlov v naravi.  

 

Operativni cilji iz učnega načrta spoznavanje okolja za 1. razred (Kolar idr. 2011), primerni za 

izvajanje na prostem: 

 učenci spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana, 

obleka, delo, prevoz); 

 učenci spoznajo okolico šole in poti v šolo; 

 učenci spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trdne snovi in tekočine;  
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 učenci znajo uporabljati različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter 

povezujejo lastnosti gradiv in način obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo; 

 učenci znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali 

in igrač; 

 učenci znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja; 

 učenci prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja; 

 učenci znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi; 

 učenci vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast 

in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje; 

 učenci spoznajo pomen pravil družbenega življenja; 

 učenci opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole in poznajo varno pot v šolo;  

 učenci znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo; 

 učenci usmerjeno opazujejo, uporabljajo več čutil, opazovano narišejo ali napišejo; 

 učenci eksperimentirajo in napovedujejo; 

 učenci urejajo po eni spremenljivki; 

 učenci razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah. 

 

Kolar idr. (2011) v poglavju Didaktična priporočila predlagajo, da učenci okolje spoznavajo 

neposredno, kar pomeni, da gozd spoznavajo v gozdu, kako deluje pošta pa na pošti. Tudi 

živa bitja naj učenci spoznavajo neposredno v naravi in gojilnicah. Medpredmetno 

povezovanje pri spoznavanju okolja vključuje poleg povezovanja z drugimi predmetnimi 

področji tudi teme oziroma vsebine in cilje za trajnostni razvoj, kot npr. državljanska vzgoja, 

okoljska vzgoja in prometna vzgoja. 

 

Šport 

Pri opredelitvi predmeta avtorji učnega načrta za športno vzgojo (Kovač idr., 2011) 

opozarjajo na pomembnost tega predmeta. Šport je namreč nenehen proces bogatenja znanja, 

razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in 

odnosov med posamezniki. Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k sprostitvi, 

nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad  z zdravim 

življenjskim slogom bo otrok lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski 

optimizem.  
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Operativni cilji iz učnega načrta za športno vzgojo (Kovač idr., 2011), primerni za izvajanje 

na prostem: 

 učenci posnemajo najrazličnejše predmete, živali, pojave in pojme v naravi; 

 učenci zaplešejo izbrane otroške in ljudske plese;  

 učenci oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini 

upoštevanje pravil v igrah in športnega obnašanja, odgovorno ravnanje s športno 

opremo, odgovoren odnos do narave in okolja); 

 učenci izvajajo različne gibalne igre na snegu in ledu;  

 naravne oblike gibanja: različne oblike hoje, teki, elementarni meti, skoki, plezanja, 

lazenja, valjanja, visenja, nošenja, kotaljenja, potiskanja, padanja, vlečenja ipd.;  

 hoja in tek v naravi. 

 

V poglavju Didaktična priporočila (Kovač idr., 2011) so v podpoglavju glede skrbi za varnost 

učencev zapisana izhodišča, ki naj jih učitelj upošteva pri smučanju, v gorah ipd., torej pri 

dejavnostih, ki se odvijajo na prostem. Za športne dneve je priporočeno, da so namenjeni 

pohodništvu, aerobnim dejavnostim v naravi (orientacija, kolesarjenje, obisk trimske steze 

idr.) in dejavnostim v zimskem času (sankanju, smučanju, drsanju idr.). V poglavju 

Medpredmetno povezovanje je priporočena šola v naravi, kjer se prepletajo vsebine športa, 

naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Pri ciljih medpredmetnega 

povezovanja avtorji učnega načrta priporočajo vsebine o vzgoji za zdravje, okoljski vzgoji, 

prometni vzgoji in kulturni vzgoji.  

 

Glasbena umetnost 

»Children learning outside the classroom: from birth to eleven« (2011) predlaga, da pri 

poučevanju glasbe na prostem damo učencem najprej čas, da prostor odkrijejo (različne vonje, 

teksture, objekte, glasove oziroma zvoke). Pri odkrivanju glasov v naravi se z učenci 

odpravimo na zvočni sprehod, kjer v tišini poslušajo različne glasove in jih kasneje, ob 

vrnitvi, narišejo. Učenci ustrezno narišejo glasnost in kvaliteto glasov, ki so jih slišali, prek 

izmišljenih simbolov (premikanje zvoka od visokega do nizkega, trajanje zvoka ipd.). V 

zunanjem prostoru je veliko naravnega materiala, ki nam lahko služi za improvizirana 

glasbila. 
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Nekateri operativni cilji iz učnega načrta za glasbeno umetnost (Holcar idr., 2011), primerni 

za izvajanje na prostem: 

 učenci pojejo pesmi iz preteklosti in sedanjosti in širijo pevski repertoar; 

 učenci ritmično izrekajo otroška besedila, izštevanke in uganke;  

 učenci spremljajo petje in izreko z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in 

Orffovimi glasbili; 

 učenci se gibajo ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe; 

 učenci plešejo ljudske plese; 

 učenci z zvoki posnemajo stvari, živali, jezike oz. dogajanja v svojem ožjem in širšem 

okolju ter naravi; 

 učenci si izmišljajo slikovne znake, glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v 

glasbeni slikovni zapis zvočnih dogodkov (npr. za oblikovne dele, za posamezne 

elemente zvoka: barvo, jakost, trajanje in višino); 

 učenci ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, 

besedni in gibalni komunikaciji; 

 učenci poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih 

primerih; 

 učenci poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov 

gibalno-plesno, likovno ali besedno. 

 

Kljub temu, da so cilji in vsebine glasbene umetnosti zelo primerni za izvajanje na prostem, v 

didaktičnih priporočilih nismo našli niti ene omembe izvajanja vsebin na prostem. V poglavju 

Medpredmetno povezovanje avtorji predlagajo interdisciplinarne teme, kot sta skrb za zdravo 

počutje in primerno zvočno okolje.  

 

Likovna umetnost 

Avtorji učnega načrta za likovno umetnost (Kocjančič idr., 2011) med temeljne naloge 

likovne vzgoje prištevajo spodbujanje učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne 

občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja ter poglabljanje posluha za uporabne 

predmete in likovne problematike v okolju. Z likovnim izražanjem učenci razvijajo 

domišljijo, sposobnost raziskovalnega dela, razumevanje vizualnega okolja, izražajo občutja, 

stališča in vrednote.  
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V učnem načrtu za likovno umetnost (Kocjančič idr., 2011) najdemo naslednje operativne 

cilje, ki so primerni za izvajanje na prostem: 

 učenci opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih; 

 učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z risanjem; 

 učenci razvijajo občutek za uporabo različnih linij; 

 učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane s slikanjem; 

 učenci posnamejo digitalno fotografijo in na njej opazujejo različne barvne in 

svetlostne vrednosti; 

 učenci ob likovnih delih, likovnih izdelkih ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane s kiparstvom; 

 učenci razvijajo prostorske predstave; 

 učenci za kiparsko izražanje uporabljajo tudi reciklirane materiale, embalažo in 

naravne materiale, lahko pa tudi različna lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge 

materiale; 

 učenci pridobivajo občutek za orientacijo v notranjem in zunanjem prostoru; 

 učenci ločijo osnovne gradbene materiale.  

 

Pri didaktičnih priporočilih Kocjančič idr. (2011) priporočajo razne oglede razstav ali odhode 

v galerijo, v poglavju Medpredmetno povezovanje pa priporočajo, da se različne cilje 

uresničuje na kulturnih in projektnih dnevih. 

 

Po pregledu vseh učnih načrtov za 1. razred osnovne šole ugotavljamo, da se izraz pouk na 

prostem ali podobni izrazi, povezani s poukom na prostem, ne pojavljajo. Zanimivo je, da se 

pouk na prostem oziroma izobraževanje zunaj učilnice ne pojavlja niti v didaktičnih 

priporočilih. Največ povezav z izvajanjem pouka na prostem se pojavlja prek priporočil za 

dosego ciljev okoljske vzgoje, prometne vzgoje ... Vsebine, ki se zagotovo izvajajo na 

prostem, so pri športnih dneh in v šoli v naravi. V učnih načrtih smo našli veliko operativnih 

ciljev, ki se lahko uresničujejo na prostem. Ker nikjer ni zapisano, da je obvezna izvedba 

določenih vsebin na prostem (razen pri športu, kjer se nekatere vsebine ne morejo izvajati 

znotraj, npr. smučanje), je ta odločitev prepuščena učitelju.  
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3.0 CILJI RAZISKAVE  

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 preučiti pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredih osnovne šole pri rednem 

pouku; 

 pridobiti mnenja učiteljev o priljubljenosti pouka na prostem pri učencih 1. razredov; 

 ugotoviti največje prednosti in ovire pri izvajanju pouka na prostem; 

 pridobiti mnenja učiteljev o primernosti okolice šole za izvajanje pouka na prostem; 

 pridobiti mnenje učiteljev o pripomočkih za izvajanje pouka na prostem; 

 ugotoviti, katere pripomočke učitelji najpogosteje uporabljajo pri pouku na prostem; 

 ugotoviti možnost medpredmetnega povezovanja pri pouku na prostem v 1. razredih 

osnovne šole. 

 

4.0 HIPOTEZE  

Glede na postavljene cilje, smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1:  Učitelji največkrat izvajajo pouk na prostem pri predmetu šport, saj je v učnem načrtu 

za šport predvidenih več vsebin, ki se izvajajo na prostem, najmanjkrat pa pri 

predmetu slovenščina, saj v učnem načrtu ni predvidenih vsebin za izvajanje na 

prostem.  

H2: Učitelji 1. razredov, ki učijo več kot 10 let, izvajajo pouk na prostem pri več predmetih 

kot učitelji, ki poučujejo manj kot 10 let, saj imajo slednji manj izkušenj. 

H3:  Učitelji menijo, da imajo učenci raje učenje na prostem kot delo v razredu, ker so radi 

na svežem zraku.  

H4:  Učitelji menijo, da je največja prednost pouka na prostem realna, pozitivna izkušnja za 

učence, saj učenci pridobivajo izkušnje neposredno, največja ovira pa je pomanjkanje 

pripomočkov, saj so šole finančno omejene.  

H5:  Pri učiteljih, ki menijo, da okolica njihove šole ni primerna za izvajanje pouka na 

prostem, učenci nimajo možnosti iti ven med odmorom pri rednem pouku. 

H6:  Učitelji menijo, da na šoli ni dovolj pripomočkov za pouk na prostem, zato pouk na 

prostem izvajajo le pri temah, kjer pripomočki niso potrebni.  
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H7:  Učitelji pri izvajanju pouka na prostem največkrat uporabljajo učbenike in zvezke, saj 

s tem nimajo dodatnega dela.   

H8:  Učitelji pouka na prostem ne izkoristijo za medpredmetno povezovanje, saj nimajo 

dovolj informacij o tem, kako zunaj povezati več učnih vsebin.  

 

5.0 METODE DELA  

V empiričnem delu diplomskega dela smo želeli ugotoviti, kako pogosto izvajajo učitelji 1. 

razredov osnovne šole pouk na prostem pri posameznem predmetu. Pri pedagoškem 

raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. 

 

5.1 Vzorec merjencev  

Sestavili smo anketni vprašalnik, s katerim smo preverili opredeljene hipoteze. Naš 

neslučajnostni priložnostni vzorec predstavlja 65 učiteljev 1. razredov osnovne šole.  

Iz podatkov v preglednici 2 vidimo, da na anketiranih osnovnih šolah poučujejo večinoma 

učiteljice, teh je kar 98,5 %. Med anketiranci je le en učitelj.  

Spol f f % 

Moški 1 1,5 

Ženski 64 98,5 

Skupaj 65 100,0 

Preglednica 2: Vzorec anketiranih učiteljev 1. razredov osnovnih šol (f) in strukturni odstotki (f %) glede na spol  

 

Podatki v preglednici 3 kažejo, da ima največ anketirancev (78,5 %) visokošolsko oziroma 

univerzitetno izobrazbo. Višješolsko izobrazbo ima 18,5 % anketirancev, 3,0 % anketiranih 

učiteljev pa ima opravljen magisterij. Doktorata nima nihče od anketirancev.  
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Izobrazba f f % 

Višješolska 12 18,5 

Visokošolska 51 78,5 

Magisterij 2 3,0 

Doktorat 0 0 

Skupaj 65 100,0 

Preglednica 3: Vzorec anketiranih učiteljev 1. razredov osnovnih šol (f) in strukturni odstotki glede na izobrazbo  

 

V preglednici 4 je razvidno, da najmanj anketiranih učiteljev (10,8 %) poučuje manj kot 5 let, 

13,8 % učiteljev poučuje od 5 do 10 let,  30,8 % jih poučuje od 11 do 20 let, največ vprašanih 

oseb (44,6 %) pa poučuje več kot 20 let.  

Leta poučevanja f f % 

Manj kot 5 let 7 10,8 

Od 5 do 10 let 9 13,8 

Od 11 do 20 let 20 30,8 

Več kot 20 let 29 44,6 

Skupaj 65 100,0 

Preglednica 4: Vzorec anketiranih učiteljev 1. razredov osnovnih šol (f) in strukturni odstotki glede na leta 
poučevanja  

 

Podatki v preglednici 5 kažejo, da je anketo izpolnilo največ učiteljev, ki so stari od 41 do 50 

let (33,8 %). 30,8 % anketiranih učiteljev je starih od 30 do 40 let, več kot 50 let pa 24,6 %. 

Najmanj anketiranih učiteljev (10,8 %) je starih do 30 let.  

Starost f f % 

Do 30 let 7 10,8 

Od 30 do 40 let 20 30,8 

Od 41 do 50 let 22 33,8 

Več kot 50 let 16 24,6 

Skupaj 65 100,0 

Preglednica 5: Vzorec anketiranih učiteljev 1. razredov osnovnih šol (f) in strukturni odstotki glede na starost  
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5.2 Vzorec spremenljivk  

Neodvisne spremenljivke v empiričnem delu so: 

 spol, 

 izobrazba, 

 delovne izkušnje, 

 starost. 

 

Odvisne spremenljivke v empiričnem delu so:  

 pogostost izvajanja pouka na prostem pri posameznih predmetih, 

 učiteljeva ocena priljubljenosti pouka na prostem pri učencih, 

 prednosti pouka na prostem, 

 ovire pouka na prostem, 

 ocena primernosti šolskega okolja za izvajanje pouka na prostem, 

 ocena primernosti pripomočkov za izvajanje pouka na prostem, 

 izbor največkrat uporabljenih pripomočkov pri izvajanju pouka na prostem, 

 pogostost medpredmetnega povezovanja pri pouku na prostem. 

 

5.3 Postopki zbiranja podatkov  

Podatke smo zbirali v času od 27. 3. 2015 do 15. 5. 2015 na osnovnih šolah po državi. Poziv k 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika smo šolam poslali z elektronskim sporočilom, ki je 

vseboval anketni vprašalnik v wordu in spletno povezavo na anketni vprašalnik. Anketni 

vprašalnik so učitelji izpolnjevali na dva načina  prek posredovanega word dokumenta, ki so 

ga izpolnjenega posredovali na naš elektronski naslov, ali s spletno anketo, ki smo jo 

oblikovali za hitrejše in enostavnejše izpolnjevanje. Posredovani wordov dokument smo 

prejeli od štirih učiteljev, največ izpolnjenih anket (61) pa smo dobili prek spletne ankete. 

 

5.3.1 Vsebinsko-formalne značilnosti anketnega vprašalnika  

Anketni vprašalnik (v prilogi) je sestavljen iz 13 vprašanj. Vprašanja so bodisi zaprtega bodisi 

kombiniranega tipa. Prva štiri vprašanja se nanašajo na osebne podatke anketiranca (spol, 

izobrazba, delovna doba poučevanja, starost). Peto vprašanje sprašuje o količini izvajanja 
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pouka na prostem po posameznih predmetih v 1. razredu. Šesto vprašanje se nanaša na 

priljubljenost pouka na prostem pri učencih z vidika učiteljev in je vrsta kombiniranega tipa 

vprašanja, saj morajo učitelji svojo izbiro pojasniti. Naslednji dve vprašanji sprašujeta po 

prednostih in slabostih pouka na prostem. Zasnovani sta kot nalogi rangiranja oziroma 

razporejanja po pomembnosti. Deveto vprašanje je vprašanje kombiniranega tipa, saj morajo 

učitelji utemeljiti, zakaj imajo (ali nimajo) učenci možnost iti ven med odmorom pri rednem 

delu pouka. Sledijo tri vprašanja zaprtega tipa, ki sprašujejo po primernosti šolske okolice in 

danih pripomočkih za izvajanje pouka na prostem. Zadnje vprašanje se nanaša na 

medpredmetno povezovanje in predvideva utemeljitev odgovora.   

 

5.3.2 Metode obdelave podatkov  

Odgovore vseh anket smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Office Excel. Vse 

pridobljene podatke smo analizirali deskriptivno in jih s prikazom frekvenčnih distribucij 

predstavili grafično, nekatere pa tudi tabelarično. Pri nekaterih odgovorih smo izračunali še 

srednje vrednosti. Pri preverjanju 1., 2. in 4. hipoteze smo tako izračunali artimetično sredino 

vseh odgovorov. Uporabili smo tudi inferenčno statistiko in pri preverjanju statistične 

pomembnosti razlike med odgovori pri 2. in 5. hipotezi opravili neparametrični Hi-kvadrat 

preizkus. 

  



Lea Cankar; diplomsko delo Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 
 

- 36 - 
 

6.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Rezultate raziskave smo zaradi boljše preglednosti predstavili po vprašanjih v anketnem 

vprašalniku in jih ponazorili s preglednicami in grafi.   

 

6.1 Izvajanje pouka na prostem po predmetih  

S 5. vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali učitelji izvajajo pouk na prostem pri posameznih 

predmetih in če ga izvajajo, kako pogosto. Ugotoviti smo želeli tudi, ali obstajajo razlike med 

dobo poučevanja in količino izvajanja pouka na prostem. S tem smo preverjali prvo hipotezo, 

ki pravi, da učitelji največkrat izvajajo pouk na prostem pri predmetu šport, saj je v učnem 

načrtu za šport predvidenih več vsebin, ki se izvajajo na prostem, najmanjkrat pa pri predmetu 

slovenščina, saj v učnem načrtu ni predvidenih vsebin za izvajanje na prostem. Preverjali smo 

tudi drugo hipotezo, ki pravi, da učitelji 1. razredov, ki učijo več kot 10 let, izvajajo pouk na 

prostem pri več predmetih kot učitelji, ki poučujejo manj kot 10 let, saj imajo slednji manj 

izkušenj. 

 

 

Graf 1: Izvajanje pouka na prostem po predmetih  
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Ugotovili smo, da največ anketiranih učiteljev izvaja pouk na prostem pri predmetu šport 

(100 %), najmanj pa pri predmetu slovenščina (27,7 %). Pri spoznavanju okolja 95,4 % 

anketiranih učiteljev poučuje na prostem, pri likovni umetnosti 81,5 %, glasbeno umetnost na 

prostem izvaja 44,6 % anketirancev, matematiko pa 33,8 %. Na podlagi teh rezultatov lahko 

potrdimo prvo hipotezo, ki pravi, da učitelji največkrat izvajajo pouk na prostem pri predmetu 

šport, najmanjkrat pa pri predmetu slovenščina.  

Dejstvo, da učitelji pouk na prostem največkrat izvajajo pri športu, lahko verjetno pripišemo 

vsebinam, ki so zajete v učni načrt za šport. Te so namreč zelo primerne za izvajanje na 

prostem (tek, košarka, nogomet, skok v daljino, kotaljenje, plezanje ipd.). Podobno se tudi pri 

predmetu spoznavanje okolja, kjer 95,4 % anketiranih učiteljev poučuje na prostem, veliko 

učnih vsebin navezuje na naravo ali zunanjo šolsko okolico. Razlog za visok delež učenja na 

prostem pri športu lahko pripišemo tudi urejenosti šolske okolice osnovnih šol v Sloveniji. 

Šuklje Erjavec (2012, str. 168) ugotavlja, da imajo skoraj vse (96 %) slovenske osnovne šole 

zunanja športna igrišča, kjer se lahko uresničujejo cilji športne vzgoje.  

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto anketirani učitelji izvajajo pouk na prostem pri 

posameznih predmetih (v primeru, da ga izvajajo). Anketiranci so število ur izvajanja pouka 

na prostem podajali v mesecih, letih ali odstotkih. Vse podatke, ki smo jih dobili, smo 

pretvorili v število ur na leto in izračunali povprečje oziroma aritmetično sredino 

(preglednica 6). Ugotovili smo, da učitelji najmanj ur poučevanja na prostem namenijo 

glasbeni umetnosti in slovenščini (približno 6 ur na leto), največ ur poučevanja na prostem pa 

učitelji namenjajo športu in spoznavanju okolja (povprečno 35 ur na leto).  

Predmet 
Aritmetična sredina ( x ) 

(ur/leto) 

glasbena umetnost 5,7 

slovenščina 6,1 

matematika 7,8 

likovna umetnost 9,7 

spoznavanje okolja 34,8 

šport 35,0 

Preglednica 6: Aritmetična sredina pogostosti izvajanja pouka na prostem pri posameznem predmetu  
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Ker imajo predmeti v 1. razredu različno letno število ur, imajo tudi učitelji pri predmetih na 

voljo različno število ur za izvajanje pouka na prostem. Zato smo podatke v preglednici 6 

preračunali še glede na število ur posameznega predmeta v šolskem letu (preglednica 7). 

Predmet 

Povprečno število ur izvajanja 

pouka na prostem pri predmetih 

glede na letno število ur 

predmeta (v %) 

slovenščina 2,9 

matematika 5,6 

glasbena umetnost 8,1 

likovna umetnost 13,9 

spoznavanje okolja 33,1 

šport 33,3 

Preglednica 7: Povprečno število ur izvajanja pouka na prostem pri predmetih glede na letno število ur predmeta (v 
%)  

 

V preglednici 7 vidimo, da glede na letno število ur posameznega predmeta anketirani učitelji 

največ ur na prostem izvedejo pri predmetu šport, najmanj pa pri slovenščini. Enaki podatki 

so prikazani v grafu 1.  

Podatke v preglednici 7 lahko primerjamo tudi s podatki iz ostalih raziskav. Jeranko Perkovič 

(2015) je v svojem diplomskem delu preverjala, kako pogosto učitelji izvajajo pouk na 

prostem pri spoznavanju okolja. Pri prvi hipotezi je raziskovala, kolikšen delež predmeta 

spoznavanje okolja učitelji organizirajo zunaj učilnice. Ugotovila je, da največ anketiranih 

učiteljev (45,2 %) organizira zunaj od 11 do 20 % pouka spoznavanje okolja, v naši raziskavi 

pa smo dobili rezultate, da pri spoznavanju okolja anketirani učitelji povprečno namenijo 

33,1 % šolskih ur za izvajanje na prostem. 

Zanimivo tudi Šuklje Erjavec (2012, str. 169) govori o podobnih rezultatih raziskave, 

izvedene na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kjer so anketirali 23 osnovnih šol v 

Ljubljani in 14 osnovnih šol v Novi Gorici. Rezultati so pokazali, da anketirani učitelji pouk 

na prostem najpogosteje izvajajo pri športni vzgoji (100 %), enako kot v naši raziskavi. 

Sledita še likovni pouk (74 %) in naravoslovje (67 %), ki sta v naši raziskavi v obratnem 

vrstnem redu, vendar tudi zasedata drugo in tretje mesto (opomba: v prvem razredu ni 
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predmeta naravoslovje, vendar se podobne vsebine poučujejo pri spoznavanju okolja). 22 % 

anketiranih učiteljev se je odločilo za možnost »drugo«, kjer so zapisovali ostale predmete, ki 

se odvijajo na prostem. Ti predmeti so glasbena vzgoja, slovenski jezik, biologija, tehnika in 

zgodovina. Ugotavljamo, da v tej študiji anketirani učitelji niso omenjali učenja matematike 

na prostem, ki se pri nas malokrat poučuje na prostem.  

Preverili smo tudi, če število let poučevanja učitelja vpliva na število predmetov, ki jih 

poučujejo na prostem. Pri vsakem izpolnjenem vprašalniku smo izpisali število let 

poučevanja. Skupaj smo združili odgovora a. in b., tj. »manj kot 5 let« in »od 5 do 10 let«, ter 

odgovora c. in d., tj. »od 11 do 20 let« in »več kot 20 let« in število izbranih odgovorov »da« 

pri prvem vprašanju ankete. Nato smo izračunali aritmetično sredino (preglednica 8). 

Število let poučevanja 
Aritmetična sredina ( x ) 

(št. predmetov) 

do 10 let 3,3 

več kot 10 let 4,0 

Preglednica 8: Aritmetična sredina povezanosti med številom let poučevanja in številom predmetov, pri katerih se 
izvaja pouk na prostem  

 

Ugotovili smo, da učitelji, ki poučujejo več kot 10 let, izvajajo pouk na prostem v povprečju 

pri štirih predmetih, učitelji, ki poučujejo manj kot 10 let, pa izvajajo pouk na prostem v 

povprečju pri treh predmetih. Za preverjanje druge hipoteze, ki pravi, da učitelji 1. razredov, 

ki učijo več kot 10 let, izvajajo pouk na prostem pri več predmetih kot učitelji, ki poučujejo 

manj kot 10 let, saj imajo slednji manj izkušenj, smo opravili še Hi-kvadrat preizkus. 

Preverjali smo korelacijo med številom let poučevanja in številom predmetov, pri katerih 

učitelji izvajajo pouk na prostem (preglednica 9). Pri analizi smo anktirane učitelje razdelili v 

dve skupini. V prvi skupini so učitelji, ki pouk na prostem izvajajo pri največ 3 predmetih, v 

drugi pa so učitelji, ki pouk na prostem izvajajo pri štirih ali več predmetih.  

Število predmetov Do 10 let izkušenj Več kot 10 let izkušenj Skupaj 

1, 2, 3 11 18 29 

4, 5, 6 5 31 36 

Skupaj 16 49 65 

Preglednica 9: Vhodni podatki za Hi-kvadrat preizkus druge hipoteze  
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Izbran je bil 95 % interval zaupanja, kar pomeni, da je za izbrane podatke kritična vrednost 

znašala 3,8. Izračunan Hi-kvadrat znaša 5,0, kar pomeni, da je analiza potrdila, da učitelji, ki 

imajo za sabo več kot 10 let poučevanja, na prostem poučujejo pri več predmetih kot učitelji, 

ki poučujejo manj kot 10 let. Drugo hipotezo, ki pravi, da učitelji 1. razredov, ki učijo več kot 

10 let, izvajajo pouk na prostem pri več predmetih kot učitelji, ki poučujejo manj kot 10 let, 

saj imajo slednji manj izkušenj, lahko potrdimo.  

 

6.2 Mnenje učiteljev o priljubljenosti pouka na prostem pri učencih v 

primerjavi z delom v razredu  

Pri 6. vprašanju nas je zanimalo mnenje učiteljev o priljubljenosti učenja na prostem pri 

učencih. Preverjali smo tretjo hipotezo, ki pravi: »Učitelji menijo, da imajo učenci raje učenje 

na prostem kot delo v razredu, ker so radi na svežem zraku«.  

 

Graf 2: Priljubljenost pouka na prostem pri učencih po mnenju učiteljev  

Rezultati v grafu 2 kažejo, da večina anketiranih učiteljev (87,7 %) meni, da imajo učenci raje 

pouk na prostem kot v razredu. 12 % učiteljev se ni znalo odločiti. Svojo izbiro so učitelji 

pojasnjevali in večina anketiranih učiteljev je napisala, da so učenci radi zunaj, ker niso 

omejeni, imajo občutek svobode, radi delajo v naravi in so na svežem zraku. Na podlagi teh 

rezultatov lahko potrdimo tretjo hipotezo. Učitelji menijo, da imajo učenci raje učenje na 

prostem kot delo v razredu, ker so radi na svežem zraku. 
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Ugotovili smo, da se anketirani učitelji zavedajo, da so prvošolci raje na svežem zraku kot v 

zaprtih prostorih. Že narava otrok je taka, da si želijo čim več gibanja, igre in dejavnosti na 

prostem, kjer so lahko fizično bolj aktivni. Zunanji prostor jim daje večji občutek svobode kot 

učilnica, kjer se lahko počutijo utesnjeno. Zunaj lahko učenci samostojno raziskujejo in 

odkrivajo. Šuklje Erjavec (2012, str. 158) navaja raziskavo Supergrounds, ki je zajemala več 

kot 900 šol. V njej so anketirani učitelji poročali o spremembah pri učencih z vpeljavo pouka 

na prostem. Kar 92 % vključenih šol je poročalo o izboljšanju odnosa učencev do učenja. 

Hkrati so učitelji opazili večjo ustvarjalnost učencev, izboljšanje koncentracije pri učenju, 

boljše počutje in večje zadovoljstvo učencev, močnejše občutke varnosti ter zmanjšanje 

nesocialnega obnašanja in vandalizma.  

 

6.3 Prednosti pouka na prostem  

Pri vprašanju št. 7 nas je zanimalo, kako bodo učitelji rangirali prednosti pouka na prostem. 

Izbirali so lahko med ocenami 1 (najmanj), 2, 3 ali 4 (največ). V preglednici 10 se nahajajo 

deleži ocen, ki so jih podali anketirani učitelji za posamezne prednosti pouka na prostem. 

 Ocena (v %) 

Prednosti pouka na prostem 1 2 3 4 

realna, pozitivna izkušnja 0,0 3,1 27,7 69,2 

izboljša fizično in mentalno zdravje učencev 1,6 7,7 21,5 69,2 

poveča motivacijo, navdušenje, samozavest, manj je 

težav z motnjami pozornosti 
4,6 24,6 23,1 47,7 

izboljša vedenje učencev v razredu (timsko delo, 

povezanost skupine itd.) 
0,0 26,2 50,7 23,1 

poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje, manj 

je poškodb 
3,1 21,5 47,7 27,7 

izboljša učne dosežke 0,0 18,5 49,2 32,3 

omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.) 0,0 20,0 35,4 44,6 

spodbuja individualne učne metode 9,2 26,2 36,9 27,7 

poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in 

izobraževanje za trajnostni razvoj) 
0,0 6,1 23,1 70,8 

Preglednica 10: Ocene anketiranih učiteljev za posamezne prednosti pouka na prostem  
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Za boljšo predstavo smo rezultate predstavili še s spodnjim grafom.  

 

Graf 3: Prednosti pouka na prostem  

 

V grafu 3 vidimo, da je največ učiteljev z najvišjo oceno ocenilo, da je prednost pouka na 

prostem v tem, da »poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj)«. Za oceno 4 se je odločilo 70,8 % učiteljev. Le malo manj učiteljev je z 

najvišjo oceno ocenilo, da je prednost pouka na prostem »realna, pozitivna izkušnja« (69,2 %) 

in da pouk na prostem »izboljša fizično in mentalno zdravje učencev« (69,2 %). Za najmanjšo 

prednost pouka na prostem so učitelji ocenili, da »spodbuja individualne učne metode«.  

 

Za preverjanje dela četrte hipoteze, ki se nanaša na prednosti pouka na prostem, smo 

izračunali še aritmetično sredino. 

Prednosti pouka na prostem 
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sredina ( x ) 

realna, pozitivna izkušnja 3,7 

poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje za 

trajnostni razvoj) 
3,6 

izboljša fizično in mentalno zdravje učencev 3,6 

omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd.) 3,2 
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poveča motivacijo, navdušenje, samozavest, manj je težav z 

motnjami pozornosti 
3,1 

izboljša učne dosežke 3,1 

izboljša vedenje učencev v razredu (timsko delo, povezanost 

skupine itd.) 
3,0 

poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje, manj je poškodb 3,0 

spodbuja individualne učne metode 2,8 

Preglednica 11: Aritmetična sredina prednosti pouka na prostem  

 

V preglednici 11 opazimo, da je najbolje ocenjena prednost pouka na prostem, da daje realno, 

pozitivno izkušnjo ( x =3,7). Sledita prednosti »izboljša fizično in mentalno zdravje učencev« 

ter »poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj)« ( x

=3,6). Najslabše je ocenjena prednost pouka na prostem, da »spodbuja individualne učne 

metode«.  

Ugotovitev, da večina anketiranih učiteljev meni, da je največja prednost pouka na prostem 

realna, pozitivna izkušnja, nas ne preseneča. Pouk na prostem namreč sloni na izkustvenem 

učenju, kjer se učenci učijo prek neposredne izkušnje, ki se kasneje pretvori v znanje. Pri 

pouku na prostem se teorija in praksa povežeta prek aktivnosti, v katero je učenec vpleten, 

aktivnost pa učencu daje možnost, da jo ustrezno zaključi in pri tem doživlja pozitivne 

občutke. Pozitivni občutki pri učenju pa so zelo pomembni  učenci bodo želeli še več 

aktivnosti oziroma pridobivanja izkušenj in s tem tudi več učenja. Pozitivne izkušnje 

poskrbijo tudi za boljše pomnjenje oziroma daljše pomnjenje novo pridobljenih podatkov. 

Tudi fizično in mentalno zdravje učencev je prednost pouka na prostem, ki je v našem 

šolskem sistemu pričakovano veliko vredno. Učenci preživijo večino svojega časa v zaprtem 

okolju, vemo pa, da prisotnost narave terapevtsko deluje na otroke, jih pomirja in jim daje 

občutek svobode. Za prednost pouka na prostem, da poveča skrb in odgovornost za okolje 

(vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj) so se anketirani učitelji verjetno odločili zaradi 

učnih načrtov, kjer je kot splošni cilj navedna vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. V 

učnem načrtu za spoznavanje okolja (Kolar idr., 2011, str. 5) je tako zapisano, da »cilj vzgoje 

in izobraževanja za trajnostni razvoj zajema zavedanje zdajšnjih in prihodnjih okoljskih in 

družbenih vprašanj človeštva ter s tem povezano ohranjanje naravnega okolja in sonaravno 

gospodarjenje z njim«.  
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Tudi Jeranko Perkovič (2015) je v svojem diplomskem delu preverjala, kako učitelji po 

pomembnosti razporejajo razloge, ki jih motivirajo za organizacijo pouka na prostem pri 

predmetu spoznavanje okolja. Med ponujenimi prednostmi za izvajanje pouka na prostem 

(svež zrak; spodbujanje učenja za trajnostni razvoj; drugačen in zanimivejši pouk; delo ob 

konkretnem materialu; možnost gibanja, sprostitve in zabave) je največ učiteljev (35,6 %) na 

prvo mesto postavilo pomembnost dela ob konkretnem materialu, kar se sklada z našo 

največjo prednostjo pouka na prostem po mnenju učiteljev, saj konkretni material omogoča 

realne izkušnje. Za drugi najpomembnejši razlog za izvajanje pouka na prostem pa so 

anketirani učitelji postavili razlog, da je potrebno spodbujati učenje za trajnostni razvoj. Tudi 

v naši analizi so anketirani učitelji na drugo mesto po pomembnosti postavili prednost pri 

izvajanju pouka na prostem, da poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in izobraževanje 

za trajnostni razvoj). 

 

Četrto hipotezo lahko v delu, ki se navezuje na prednosti pouka na prostem, potrdimo. 

Največja prednost pouka na prostem je po mnenju učiteljev realna, pozitivna izkušnja.  

 

6.4 Ovire pri izvajanju pouka na prostem  

Pri 8. vprašanju smo želeli, da učitelji rangirajo ovire pri izvajanju pouka na prostem. Izbirali 

so lahko med ocenami 1 (najmanj), 2, 3 ali 4 (največ). V preglednici 12 se nahajajo deleži 

ocen, ki so jih podali anketirani učitelji za posamezne ovire pri izvajanju pouka na prostem. 

 Ocena (v %) 

Ovire pri izvajanju pouka na prostem 1 2 3 4 

neprimerno okolje 27,7 23,1 32,3 16,9 

zagotavljanje varnosti 4,6 23,1 36,9 35,4 

vremenske razmere 6,1 23,1 23,1 47,7 

zagotavljanje spremstva 10,8 18,5 20,0 50,7 

nenaklonjenost staršev 47,7 40,1 6,1 6,1 

nenaklonjenost s strani vodstva šole 66,1 23,1 10,8 0,0 

pomanjkanje pripomočkov 24,6 35,4 29,2 10,8 

pomanjkanje idej učitelja 47,7 35,4 12,3 4,6 

zagotavljanje discipline izven razreda 18,5 36,9 26,1 18,5 

Preglednica 12: Ocene anketiranih učiteljev za posamezne ovire pri izvajanju pouka na prostem  
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Za boljšo predstavo smo rezultate predstavili še z grafom 4. Največ anketiranih učiteljev 

(50,7 %) meni, da je največja ovira pri izvajanju pouka na prostem »zagotavljanje 

spremstva«. Veliko oviro predstavljajo tudi »vremenske razmere« (47,7 %). Ovira, ki 

anketiranim učiteljem predstavlja najmanj težav pri izvajanju pouka na prostem in so jo 

ocenili z oceno 1, pa je »nenaklonjenost s strani vodstva šole« (66,1 %). Po mnenju učiteljev 

tudi »nenaklonjenost staršev« (47,7 %) in »pomanjkanje idej učitelja« (47,7 %) učiteljev ne 

ovirata pri izvajanju pouka na prostem.  

 

Graf 4: Ovire pri izvajanju pouka na prostem  

 

Za preverjanje dela četrte hipoteze, ki se nanaša na ovire pri izvajanju pouka na prostem, smo 

izračunali še aritmetično sredino (preglednica 13). 

Ovire pri izvajanju pouka na prostem 
Aritmetična 

sredina ( x ) 

vremenske razmere 3,1 

zagotavljanje spremstva 3,1 

zagotavljanje varnosti 3,0 

neprimerno okolje 2,4 
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zagotavljanje discipline izven razreda 2,4 

pomanjkanje pripomočkov 2,3 

pomanjkanje idej učitelja 1,7 

nenaklonjenost staršev 1,7 

nenaklonjenost s strani vodstva šole 1,4 

Preglednica 13: Aritmetična sredina ovir pri izvajanju pouka na prostem  

 

Glede na povprečje vseh ocen, ki so jih učitelji podali za posamezno oviro pri izvajanju pouka 

na prostem, so največje ovire »vremenske razmere«( x =3,1), »zagotavljanje spremstva« ( x

=3,1) in »zagotavljanje varnosti« ( x =3,0). Ovira, ki učiteljem najmanjkrat povzroča težave pri 

izvajanju pouku na prostem je »nenaklonjenost s strani vodstva šole« ( x =1,4).  

Dyment (2005, str. 3740) je v svoji raziskavi med 451 osnovnimi šolami v Kanadi uporabil 

kategoriziranje ovir pouka na prostem po Rickinson idr. (2004). Rickinson idr. (2004) so kot 

veliko oviro pouka na prostem definirali strah in skrb za učenčevo zdravje in varnost. Tudi v 

naši raziskavi so učitelji zagotavljanje varnosti označili kot veliko oviro pouka na prostem. 

Večina kanadskih šol pa te ovire ni definirala kot zaskrbljujočo. Učitelji so s to oviro 

seznanjeni, vendar se namesto z dodatnimi skrbmi ukvarjajo z ukrepi, kako morebitne 

nevarnosti izključiti iz pouka na prostem (npr. opisujejo, kako strateško postaviti kompostnik 

za eko vrt, da se zmanjša tveganje čebeljega pika). Tudi zagotavljanju spremstva in 

vremenskim razmeram kanadski učitelji ne posvečajo posebne pozornosti, pa čeprav je 

kanadsko podnebje manj ugodno kot naše. Kot največje ovire izpostavljajo vsebinske 

probleme  učiteljevo samozavest in znanje pri poučevanju na prostem, zahteve učnih načrtov 

in širše spremembe v šolskem sektorju in zunaj njega. Podatki v naši raziskavi pa kažejo, da 

so izpostavljene ovire večinoma povezane z organizacijskimi problemi, pa naj bo to problem 

spremstva, varnosti ali vremenskih razmer, ki lahko zaradi nepredvidljivosti povzročijo težave 

pri organizaciji pouka na prostem.  

 

Četrto hipotezo lahko v delu, ki se navezuje na ovire pri izvajanju pouka na prostem, 

ovržemo. Učitelji ne menijo, da je največja ovira pri izvajanju pouka na prostem 

»pomanjkanje pripomočkov«, temveč »vremenske razmere« in »zagotavljanje spremstva«.  
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Del četrte hipoteze lahko tako potrdimo, del pa ovržemo. Učitelji menijo, da je največja 

prednost pri izvajanju pouka na prostem »realna, pozitivna izkušnja«, največja ovira pouka na 

prostem pa ni »pomanjkanje pripomočkov«, temveč »vremenske razmere« in »zagotavljanje 

spremstva«.  

 

6.5 Primernost okolice šole za izvajanje pouka na prostem  

Pri vprašanju številka 9 smo učitelje spraševali, ali imajo učenci med odmorom pri rednem 

pouku možnost iti ven. Če so na vprašanje odgovorili z da, smo jih prosili, da dopišejo, 

kolikokrat dnevno. Vprašanje št. 10 pa se je nanašalo na primernost okolice šole za izvajanje 

pouka na prostem.  

 

Graf 5: Primernost okolice šole za pouk na prostem  

 

Največji odstotek učiteljev (52,3 %) meni, da okolica šole deloma zagotavlja možnosti za 

kvaliteten pouk na prostem. 43,0 % učiteljev meni, da okolje zagotavlja dobre možnosti za 

kvaliteten pouk na prostem, 4,6 % učiteljev pa meni, da okolje ne zagotavlja možnosti 

kvalitetnega pouka na prostem.  

 

Naše ugotovitve so zanimive, saj Šuklje Erjavec (2012, str. 168) v svoji raziskavi ugotavlja 

nasprotno  več kot polovica anketiranih osnovnih šol meni, da njihove zunanje ureditve niso 
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ustrezne. Strokovne analize in ocene stanja podrobneje obravnavanih šol so bile še bolj 

kritične, saj se prav pri nobeni šoli ni ugotovilo ustrezno urejenega in opremljenega prostora 

za kakovostno odvijanje pouka na prostem. Edini elementi zunanjih ureditev, ki so dejansko 

prisotni pri šolah, so zunanja športna igrišča. Ta so prisotna pri 96 % anketiranih šol. Kljub 

kritičnim ocenam v raziskavi Šuklje Erjavec menimo, da se je stanje šolske okolice izboljšalo. 

Njena raziskava je namreč potekala v letih od 1999 do 2002, v zadnjih letih pa je v osnovnih 

šolah opazno izboljšanje zunanje šolske okolice. Prenavljajo se zunanje igralne površine, 

veliko šol se odloča za lasten vrt (eko šole), pod zavetja dreves pa se dodajajo lesene klopi za 

učilnico na prostem.  

Šuklje Erjavec (2012, str. 161) opozarja, da je »zunanji prostor šole izjemno pomemben tudi 

za sprostitev, igro in šolski prosti čas med odmori in podaljšanim bivanjem ter za neformalna 

druženja in dejavnosti«. Ta čas ima zelo velik pomen v razvoju vedenja, vrednot in 

socializacije otrok, zato smo v anketi preverjali tudi, če imajo otroci med odmorom pri 

rednem pouku možnost iti ven.  

V naši raziskavi ugotavljamo (graf 6), da pri kar 63,0 % anketiranih učiteljih učenci nimajo 

možnosti iti ven med odmorom pri rednem pouku, kar je zanimivo, saj večina učiteljev 

(52,3 %) meni, da je njihova šolska okolica primerna (graf 5). Ob tem se postavlja vprašanje, 

zakaj potem učenci nimajo možnosti odhoda ven med vsakim odmorom pri rednem pouku. 

Učenci te možnosti verjetno nimajo, ker večina anketiranih razredov nima lastnega vhoda in 

izhoda iz razreda, ki bi učencem omogočal hiter prehod do zunanjih površin. Odmori med 

učnimi urami trajajo večinoma pet minut. Drugi možni razlog, da učitelji učencem ne 

ponujajo te možnosti, pa je varnost. Učitelje je verjetno strah, da se bo učencem zunaj kaj 

pripetilo (poškodbe, piki insektov ipd.). 
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Graf 6: Možnost odhoda ven med odmorom pri rednem pouku  

 

Učitelji, pri katerih imajo učenci možnosti iti ven, so dopisali tudi podatek, kolikokrat dnevno 

gredo lahko ven. Podatke smo predstavili v spodnjem grafu.  

 

Graf 7: Količina možnosti odhoda ven med odmorom pri rednem pouku  
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Med 37,0 % učencev, ki imajo možnost iti ven med odmorom pri rednem delu pouka, jih gre 

največ (72,2 %) lahko ven 1-krat, 16,7 % jih gre lahko ven 2-krat, 11,1 % pa jih gre lahko ven 

kar 5-krat. Ta odgovor nas je presenetil, saj je tedensko število ur v prvem razredu 20, torej 

imajo učenci vsak dan na urniku 4 učne ure. Morda so učitelji, pri katerih je pri rednem pouku 

mogoče iti ven 5-krat, upoštevali tudi jutranje varstvo ali podaljšano bivanje. Najpogosteje 

zastopan odgovor, da imajo učenci enkrat na dan možnost iti ven med odmorom pri rednem 

pouku, je pričakovan. To možnost imajo najverjetneje med glavnim odmorom, ki traja dlje 

kot ostali odmori.  

Zanimala nas je tudi korelacija med možnostjo odhoda ven med odmorom pri rednem pouku 

in mnenjem učiteljev o primernosti okolice šole za izvajanje pouka na prostem.  

Preverjali smo peto hipotezo, ki pravi, da pri učiteljih, ki menijo, da okolica njihove šole ni 

primerna za izvajanje pouka na prostem, učenci nimajo možnosti iti ven med odmorom pri 

rednem pouku.  

Okolje ne zagotavlja možnosti 

kvalitetnega pouka na prostem 

Možnost iti ven med odmorom pri rednem pouku 

DA 33,3 % 

NE 66,7 % 

Preglednica 14: Povezanost med možnostjo odhoda ven med odmorom pri rednem pouku in mnenjem učiteljev glede 
okolice šole  

 

Med 4,6 % učiteljev, ki menijo, da okolica šole ne zagotavlja možnosti kvalitetnega pouka na 

prostem, je 66,7 % učiteljev, kjer učenci nimajo možnosti iti ven med odmorom pri rednem 

pouku in 33,3 % učiteljev, kjer imajo učenci možnost iti ven.  

Peto hipotezo bi lahko glede na zgornje podatke potrdili, vendar smo vseeno opravili še Hi-

kvadrat preizkus. Preverjali smo povezavo med pogoji šolske okolice in možnostjo, da učenci 

med odmori pri rednem pouku lahko odidejo ven (preglednica 15). Pri analizi smo odgovore 

anketiranih učiteljev glede primernosti šolske okolice razdelili v tri skupine. V prvi skupini so 

odgovori učiteljev, ki menijo, da šolska okolica zagotavlja dobre možnosti za kvalitetno 

izvajanje pouka na prostem, v drugi tisti, ki menijo, da so ti pogoji le delno zadoščeni, v tretji 

skupini pa so odgovori anketiranih učiteljev, ki menijo, da šolska okolica ne zagotavlja 

možnosti kvalitetnega izvajanja pouka na prostem. 
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Pogoji šolske okolice 

Učenci imajo 

možnost iti ven med 

odmorom pri rednem 

pouku 

Učenci nimajo 

možnosti iti ven med 

odmorom pri rednem 

pouku 

Skupaj 

Okolje zagotavlja dobre možnosti za 

kvaliteten pouk na prostem 
13 15 28 

Okolje deloma zagotavlja možnosti za 

kvaliteten pouk na prostem 
10 24 34 

Okolje ne zagotavlja možnosti za 

kvaliteten pouk na prostem 
1 2 3 

Skupaj 24 41 65 

Preglednica 15: Vhodni podatki za Hi-kvadrat preizkus hipoteze  

 

Izbran je bil 95 % interval zaupanja, kar pomeni, da je za izbrane podatke kritična vrednost 

znašala 6,0. Izračunan Hi-kvadrat vrednost znaša 1,9, kar pomeni, da analiza ni potrdila 

povezave med kvaliteto šolske okolice in možnostjo učencev, da gredo ven med odmori pri 

rednem pouku. Peto hipotezo, ki pravi, da učenci nimajo možnosti iti ven med odmorom pri 

rednem pouku pri učiteljih, ki menijo, da okolica njihove šole ni primerna za izvajanje pouka 

na prostem, lahko ovržemo. 

 

6.6 Pripomočki za izvajanje pouka na prostem 

Vprašanji št. 11 in 12 sta se navezovali na pripomočke za izvajanje pouka na prostem. 

Zanimalo nas je, če so učitelji zadovoljni z danimi pripomočki na šoli ter katere pripomočke 

največkrat uporabljajo pri izvajanju pouka na prostem. Ugotovili smo, da največ učiteljev 

(52,3 %) meni, da pripomočkov za izvajanje pouka na prostem ni dovolj. 29,2 % učiteljev 

meni, da imajo na voljo dovolj pripomočkov, 10,8 % učiteljev izdelavi pripomočkov namenja 

svoj prosti čas, 7,7 % učiteljev pa meni, da so pripomočki za izvajanje pouka na prostem 

zastareli. Na podlagi teh rezultatov lahko potrdimo šesto hipotezo, ki pravi, da učitelji menijo, 

da na šoli ni dovolj pripomočkov za izvajanje pouka na prostem. 
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Graf 8: Mnenje učiteljev o pripomočkih za izvajanje pouka na prostem  

 

Učitelj lahko pri učenju na prostem uporablja veliko pripomočkov. Katere, je odvisno od 

tematike, aktivnosti in tudi od tega, ali učitelj poučuje z neposredno ali posredno uporabo 

šolske okolice. Pri neposredni uporabi šolske okolice bodo učitelji za aktivnosti večinoma 

uporabili naravne predmete, pri posredni uporabi, kjer učitelj uči na prostem, kot bi učil v 

učilnici, pa učbenike in zvezke. Zanimalo nas je, katere pripomočke anketirani učitelji 

največkrat uporabljajo pri izvajanju pouka na prostem. 
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Graf 9: Pripomočki za izvajanje pouka na prostem  

 

Iz grafa 9 je razvidno, da največ učiteljev (70,8 %) pri izvajanju pouka na prostem največkrat 

uporablja naravne predmete. 23,1 % anketiranih učiteljev pri izvajanju pouka na prostem 

uporablja druge pripomočke, malo učiteljev pa uporablja slike in fotografije (3,1 %), učbenike 

in zvezke (1,5 %) ter makete in modele (1,5 %). Na podlagi dobljenih rezultatov je sedma 

hipoteza, ki se glasi, da učitelji pri izvajanju pouka na prostem največkrat uporabljajo 

učbenike in zvezke, ovržena. 

 

Pričakovali smo, da anketirani učitelji pri izvajanju pouka na prostem največkrat uporabljajo 

učbenike in zvezke, saj s tem nimajo dodatnega dela. Dejstvo, da največ anketiranih učiteljev 

pri pouku na prostem največkrat uporablja naravne predmete, je navdušujoče. Narava sama in 

naravni predmeti so namreč brezplačni, lahko dostopni in mogoče jih je večkrat uporabiti. 

Učence prek njih vzgajamo in izobražujemo za trajnostni razvoj.  

 

Kar nekaj učiteljev (23,1 %) je pri vprašanju glede pripomočkov, ki jih uporabljajo pri pouku 

na prostem, odgovorilo z »drugo«, zato smo preverili, kateri so pripomočki, ki jih učitelji še 

uporabljajo pri izvajanju pouka na prostem. Odgovore smo kategorizirali in predstavili v grafu 
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Graf 10: Drugi pripomočki, uporabljeni za izvajanje pouka na prostem  

Največ učiteljev, ki je pri prejšnjem vprašanju odgovorilo z »drugo«, uporablja športne 

pripomočke (33,3 %), 26,6 % jih uporablja naravo in okolje, 20,0 % učiteljev uporablja 

delovne liste, 6,7 % vrtne pripomočke, prav toliko jih uporablja odpadni material ter 

eksperimentalne pripomočke.  

Ker je veliko učiteljev naštelo druge pripomočke za izvajanje pouka na prostem, smo za boljši 

pregled naredili preglednico, ki vključuje vse pripomočke, tudi tiste pripomočke, ki so jih 

učitelji dodatno navedli. Odgovora »naravni predmeti« in »narava, okolje« smo združili.  

Pripomočki za izvajanje pouka na prostem Delež učiteljev (f%) 

naravni predmeti in narava 77,0  

športni pripomočki 7,7 

delovni listi 4,7 

slike, fotografije 3,1 

učbeniki, zvezki 1,5 

makete, modeli 1,5 

vrtni pripomočki 1,5 

eksperimentalni pribor 1,5 

odpadni material 1,5 

Preglednica 16: Pripomočki za izvajanje pouka na prostem  
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V preglednici 16 vidimo, da tudi pri vključitvi drugih pripomočkov, ki so jih navedli 

anketirani učitelji, še vedno prevladuje odgovor (77,0 %) naravni predmeti in narava, okolje. 

Sledijo športni pripomočki in ta podatek lahko povežemo s preglednico 7, kjer smo ugotovili, 

da učitelji največ ur na prostem poučujejo pri predmetu šport, torej tudi velikokrat uporabljajo 

pripomočke za šport. Nekaj učiteljev (4,7 %) pri pouku na prostem uporablja delovne liste, 

najverjetneje pri ekskurzijah, na naravoslovnih taborih in v šoli v naravi.   

 

6.7 Pouk na prostem in medpredmetno povezovanje  

V anketi smo pri zadnjem vprašanju preverjali, ali učitelji udejanjajo medpredmetno 

povezovanje pri pouku na prostem. 

 

Graf 11: Pouk na prostem in medpredmetno povezovanje  

 

Rezultati kažejo, da 75,4 % učiteljev izkoristi pouk na prostem za medpredmetno 

povezovanje. Za medpredmetno povezovanje se občasno odloči 23,1 % učiteljev, 1,5 % 

anketiranih učiteljev pa pouka na prostem ne izkoristi za medpredmetno povezovanje. Glede 

na odgovore lahko zadnjo hipotezo, ki predvideva, da učitelji pouka na prostem ne izkoristijo 

za medpredmetno povezovanje, ovržemo. Večina anketiranih učiteljev namreč pouk na 

prostem izkoristi za medpredmetno povezovanje. Ta rezultat lahko pripišemo učnim načrtom, 

ki očitno vsebujejo dovolj informacij o tem, kako zunaj povezati več učnih vsebin.    
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Anketiranci so svoj odgovor pri vprašanju, če pouk na prostem izkoristijo za medpredmetno 

povezovanje, utemeljili tako, da so zapisovali, katere predmete povezujejo pri pouku na 

prostem. Odgovore smo kategorizirali in prikazali v grafu 12.  

 

Graf 12: Najpogostejše povezovanje predmetov pri pouku na prostem  

 

Največ učiteljev (50,0 %) izkoristi pouk na prostem za medpredmetno povezovanje 

spoznavanja okolja in športa. Ta podatek je pričakovan glede na graf 1. Učitelji namreč 

največkrat poučujejo na prostem pri športu in spoznavanju okolja. 25,0 % anketiranih 

učiteljev medpredmetno povezuje spoznavanje okolja in matematiko, kar je zanimivo, saj kar 

66,2 % anketiranih učiteljev matematike ne poučuje na prostem (graf 1). Enako je tudi pri 

podatku o medpredmetnem povezovanju spoznavanja okolja in slovenščine. 10,0 % 

anketiranih učiteljev na prostem povezuje ta dva predmeta, slovenščino pa na prostem 

poučuje le 27,7 % anketiranih učiteljev. Spoznavanje okolja in glasbeno umetnost povezuje 

10,0 % učiteljev, 5,0 % učiteljev pa pouk na prostem izkoristi za povezovanje spoznavanja 

okolja in likovne umetnosti. Podatkov, ali kakšen učitelj povezuje tri ali več predmetnih 

področij nimamo, saj so učitelji zgolj navajali medpredmetno povezovanje med dvema 

predmetoma.   
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7.0 SKLEP  

Živimo v družbi, kjer prevladujejo industrializacija, urbanizacija, hiter tempo, stresno 

življenje, odtujitev od narave in soljudi ... Hiter razvoj in modernizacija vplivata na 

uničevanje rastlinskega in živalskega sveta, zato moramo otrokom omogočiti stik z naravo. 

Pomen izobraževanja na prostem najbolje opiše star kitajski pregovor, ki pravi: »Povej mi in 

bom pozabil, pokaži mi in se bom spomnil, vključi me in bom razumel.« Nekateri učenci 

doma nimajo vrtov ali zunanjih prostorov za igro, zato je pomembno, da jim pri učenju 

ponudimo možnost, da so na svežem zraku.  

Pouk na prostem daje učnemu načrtu globino in pomembno prispeva k fizični, osebni in 

družbeni rasti učencev. Podpira razvoj zdravega in aktivnega življenjskega sloga, ponuja 

možnost za telesno dejavnost, svobodo in gibanje, spodbuja občutek zaupanja in dobrega 

počutja, podpira tiste otroke, ki se najbolje učijo skozi dejavnosti in gibanje, podpira razvoj 

ustvarjalnosti in sposobnosti reševanja problemov, nudi bogate možnosti za domišljijo, 

iznajdljivost itd.  

V teoretičnem delu smo predstavili, kako naj poteka priprava na izvajanje pouka na prostem 

ter na kakšne načine je delo na prostem mogoče organizirati, da bo čim bolj spodbudno za 

učence. Posvetili smo se tudi učnim načrtom v 1. razredu in pregledali, kako pogosto se v 

ciljih, didaktičnih priporočilih ali pri medpredmetnem povezovanju v učnih načrtih pojavlja 

pobuda za pouk na prostem. Izraz pouk na prostem ali podobni izrazi, povezani s poukom na 

prostem, se v učnih načrtih ne pojavljajo, našli pa smo veliko ciljev, ki bi jih učitelji lahko 

uresničevali na prostem.   

V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, s katero smo ugotovili, da učitelji prvih 

razredov osnovne šole pogosto izvajajo pouk na prostem le pri nekaterih predmetih, čeprav se 

strinjajo, da imajo učenci učenje na prostem raje kot delo v razredu in da njihova šolska 

okolica vsaj deloma zagotavlja možnosti za kvaliteten pouk na prostem. Glede na letno število 

ur učitelji za posamezen učni predmet največ ur na prostem izvedejo pri predmetu šport (33,3 

%) in pri spoznavanju okolja (33,1 %). Posledično so najbolj pogosti pripomočki za izvajanje 

pouka na prostem športni pripomočki, naravni predmeti ter narava sama. Poučevanju ostalih 

predmetov na prostem pa učitelji namenjajo manj kot 14 % letnih ur. Učitelji menijo, da ima 

pouk na prostem veliko prednosti  najvišja možna ocena pri ocenjevanju prednosti izvajanja 

pouka na prostem je bila 4 in aritmetična sredina vseh navedenih prednosti je 3,2. Hkrati so 

učitelji ovire pri izvajanju pouka na prostem ocenjevali z relativno nizkimi ocenami, njihovo 
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povprečje je 2,3. Rezultati žal kažejo, da učenci večinoma nimajo možnosti iti ven med 

odmori pri rednem pouku. Spodbudno je dejstvo, da pouk na prostem za medpredmetno 

povezovanje izkoristi 75,4 % anketiranih učiteljev. Pričakovano največkrat povezujejo 

predmeta spoznavanje okolja in šport. Raziskava dokazuje tudi, da učitelji z daljšo dobo 

poučevanja večkrat izvajajo pouk na prostem, kar smo napovedali v drugi hipotezi. V 

nadaljnjih raziskavah bi bilo zanimivo preveriti, če se pridobljeni podatki razlikujejo glede na 

regije v Sloveniji, kjer anketirani učitelji poučujejo (npr. kakšne razlike se lahko pojavljajo v 

odgovorih pri učiteljih, ki poučujejo v primorski regiji, in tistimi, ki poučujejo v gorenjski 

regiji), ali glede na to, ali poučujejo v mestni ali podeželski šoli. Naredili bi lahko tudi 

podrobnejši pregled po učnih načrtih po posameznih predmetih in ugotovili, pri katerih temah 

učitelji najpogosteje uporabljajo pouk na prostem in katere so najpogostejše teme pri pouku 

na prostem, ki jih učitelji medpredmetno povezujejo. 

V naslednjih letih je pričakovati večji razmah pouka na prostem. Nemčija, Velika Britanija, 

Češka, Madžarska, Italija so le nekatere države z organizacijami, ki se ukvarjajo z 

izobraževanjem na prostem in delujejo z namenom, da se pouk na prostem nekoč vpelje v 

šolske učne načrte. Slovenija je ena izmed držav, ki je vključena v omrežje učenja v 

resničnem svetu (»Real World Learning Network«), katerega namen je raziskovanje in 

razširjanje uspešnih in učinkovitih pristopov učenja na prostem. 
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9.0 PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 1. RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL O 

UPORABI POUKA NA PROSTEM 

 

Sem Lea Cankar, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom “Pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredu osnovne šole”. Del 

mojega dela in raziskovanja je anketni vprašalnik, s katerim želim pridobiti čim več informacij o uporabi 

pouka na prostem pri rednem delu pouka v 1. razredih OŠ.  

Prosim, da na vprašanja odgovorite čim bolj jasno in na kratko.  

Rezultati ankete so anonimni in bodo uporabljeni le v raziskovalne namene.  

 

1. Spol 

M Ž 

 

 

2. Izobrazba 

a. višješolska 

b. visokošolska – univerzitetna 

c. magisterij 

d. doktorat 

 

3. Koliko let že poučujete? 

a. manj kot 5 let 

b. od 5 do 10 let 

c. od 11 do 20 let 

d. več kot 20 let 

 

4. Koliko ste stari? 

a. do 30 let 

b. od 31 do 40 let 

c. od 41 do 50 let 

d. več kot 50 let 
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5. Ali kdaj izvajate pouk na prostem pri naslednjih predmetih (obkrožite da / ne in dopišite): 

a. slovenščina   da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

b. matematika   da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

c. likovna umetnost  da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

d. glasbena umetnost  da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

e. spoznavanje okolja  da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

f. šport   da / ne  če da, kako pogosto: ___________________ 

 

6. Ali menite, da imajo učenci raje učenje na prostem kot delo v razredu? 

a. da 

b. ne 

c. ne znam se odločiti 

 

Svojo izbiro pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

7. Katere so prednosti pouka na prostem (1 pomeni najmanj, 4 pomeni največ)? 

a. realna, pozitivna izkušnja     1 2 3 4 

b. izboljša fizično in mentalno zdravje učencev   1 2 3 4 

c. poveča motivacijo, navdušenje, samozavest,   1 2 3 4 

manj je težav z motnjami pozornosti 

d. izboljša vedenje učence v razredu (timsko delo,   1 2 3 4 

povezanost skupine itd.) 

e. poveča ročne spretnosti, koordinacijo, ravnotežje,  1 2 3 4 

manj je poškodb 

d. izboljša učne dosežke     1 2 3 4 

e. omogoča socialni razvoj (sodelovanje, zaupanje itd. ) 1 2 3 4 

f. spodbuja individualne učne metode    1 2 3 4 

g. poveča skrb in odgovornost za okolje (vzgoja in   1 2 3 4 

izobraževanje za trajnostni razvoj) 
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8. Katere so ovire pouka na prostem (1 pomeni najmanj, 4 pomeni največ)? 

a. neprimerno okolje      1 2 3 4 

b. zagotavljanje varnosti     1 2 3 4 

c. vremenske razmere     1 2 3 4 

d. zagotavljanje spremstva     1 2 3 4 

e. nenaklonjenost staršev     1 2 3 4 

f. nenaklonjenost s strani vodstva šole   1 2 3 4 

g. pomanjkanje pripomočkov     1 2 3 4 

h. pomanjkanje idej učitelja     1 2 3 4 

i. zagotavljanje discipline izven razreda   1 2 3 4 

 

 

 

9. Ali imajo otroci med odmorom pri rednem pouku možnost iti ven? Obkrožite in dopišite. 

da / ne   če da, kolikokrat dnevno? ________________________________ 

 

10. Ali menite, da je okolica vaše šole primerna za izvajanje pouka na prostem? 

a. Da, okolje zagotavlja dobre možnosti za kvaliteten pouk na prostem. 

b. Okolje deloma zagotavlja možnosti za kvaliteten pouk na prostem. 

c. Ne, okolje ne zagotavlja možnosti kvalitetnega pouka na prostem. 

 

 

11. Ali menite, da imate na razpolago dovolj pripomočkov za izvajanje pouka na prostem? 

a. sem zadovoljen 

b. so zastareli 

c. ni jih dovolj 

d. temu namenjam svoj prosti čas 

 

 

 

12. Katere pripomočke največkrat uporabljate pri pouku na prostem? 

a. slike, fotografije 

b. učbenike, zvezke 

c. delovne liste 

d. makete, modele 

e. naravne predmete 

f. drugo: ___________________________________________ 
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13. Ali pouk na prostem izkoristite za medpredmetno povezovanje? 

a. da 

b. ne  

c. občasno 

 

Svojo izbiro pojasnite. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 


