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POVZETEK  

 
Današnji življenjski ritem in sodobne tehnologije nas vedno bolj zapirajo v prostore, kjer je 
gibanje omejeno. Ti vzorci se lahko pojavijo že zelo zgodaj v otroštvu. Zato želim ugotoviti, 
kako in koliko vzgojitelji omogočajo in spodbujajo dejavnosti na prostem. Otrokom smo 
dolžni zagotoviti zdrav način življenja, jih naučiti uživati v naravi ter jim omogočiti čim več 
aktivnosti na prostem. Prepričana sem, da lahko veliko idej uresničimo zunaj, v naravi, ne le v 
zaprtem prostoru, saj lahko otrok ob pomoči vzgojitelja v naravnem okolju vsako situacijo 
izkoristi za učenje, vzpostavljanje interakcij z vrstniki ter objekti na prostem. Bivanje na 
prostem vzgojiteljem nudi ogromno možnosti za učenje otrok, le smiselno ga moramo 
načrtovati. 

Raziskava je kvantitativna, vzorec je zajemal 117 strokovnih delavcev, zaposlenih v Vrtcu 
Velenje. Uporabila sem anketni vprašalnik. Raziskovala sem, kakšna so stališča strokovnih 
delavcev do bivanja otrok na prostem, koliko časa otroci povprečno na dan preživijo na 
prostem ter kako pogosto v načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dejavnosti na prostem 
vključujejo otroke. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo razlike v stališčih in upoštevanju 
participacije otrok pri dejavnostih na prostem med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ter med 
strokovnimi delavci prvega in drugega starostnega obdobja. Dobljene rezultate sem 
interpretirala ter primerjala s preteklimi raziskavami s tega področja.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da se strokovni delavci zavedajo pomena bivanja na prostem, 
vendar ga ne izkoriščajo v tolikšni meri kot bi ga lahko. Strokovni delavci dejavnosti na 
prostem povezujejo z različnimi področji kurikula, vendar bi se morali v večji meri zavedati 
pomena vključevanja otrok v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vzgojnega dela, saj to 
pomembno pripomore k razvoju otroka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: predšolska vzgoja, dejavnosti na prostem, vloga vzgojiteljev, participacija 
otrok 
 
 



ABSTRACT  
 
Today's rhythm of life and modern technologies are more and more often putting us to the 
places with limited movement. Those patterns can occur in very early childhood. 

Therefore, I would like to acknowledge how much teachers facilitate and encourage outdoor 
activities. We are obliged to ensure the children a healthy lifestyle, to teach them to enjoy 
nature and give them as many outdoor activities as possible. My belief is that many ideas 
happen outside, in the nature, not only indoors as a child with the help of an educator in the 
natural environment can take advantage of any situation for learning, for interaction with 
peers and outdoor facilities. Staying outdoors provides kindergarten teachers a huge 
opportunity for teaching children, if it is reasonably planned. 

The study is quantitative; the sample consisted of 117 employees in kindergarten Velenje. I 
used a questionnaire. My research based on kindergarten teachers to stay children outdoors, 
how much time children spend on average per day in the open air and how often in the design, 
implementation and evaluation of outdoor activities involving children. I wanted to know is 
whether there are differences in views and children's participation in outdoor activities among 
educators and assistant educators during the first and second age. The results were interpreted 
and compared with previous studies in this field. 

The survey results show that employers in kindergarten are aware of the importance of being 
outside, but are not utilizing it as much as they could. Kindergarten teachers associate outdoor 
activities with the different areas of the curriculum, but should be more aware of the 
importance of including children in the planning, implementation and evaluation educational 
work, as it contributes significantly to the development of the child. 
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1 UVOD 
 
V teoretičnem delu bom najprej predstavila participacijo otrok pri načrtovanju, 
izvajanju in evalviranju dejavnosti na prostem. Osvetlila bom participacijo otrok v vrtcu 
in vlogo vzgojitelja pri spodbujanju participacije otrok. Drugi del se bo navezoval na 
pomen bivanja na prostem za otrokov razvoj, vlogo vzgojitelja pri igri na prostem ter 
kakšne možnosti nudi okolje vrtca za bivanje na prostem.  
 
Raziskovala sem, kakšna so stališča strokovnih delavcev do bivanja otrok na prostem, 
koliko časa otroci povprečno na dan preživijo na prostem ter kako pogosto v 
načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dejavnosti na prostem vključujejo otroke. Zanimalo 
me je tudi, ali obstajajo razlike v stališčih in upoštevanju participacije otrok pri 
dejavnostih na prostem med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ter med strokovnimi 
delavci prvega in drugega starostnega obdobja. 
 
Znano je, da otroci na prostem zelo uživajo, zato je prav, da v vrtcih namenimo večjo  
pozornost načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dejavnosti na prostem. Otroke moramo 
vključiti v vse segmente dela ter izkoristiti okolje in naravo v vsem njunem bogastvu, 
otrokom pa omogočiti  dejavno učenje na prostem. 

2 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU 
 
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) zasledimo pojem 
participacija otrok v vzgoji  in izobraževanju, ki je postala del obvezujoče razprave, saj 
sta bili vzgoja in participacija v demokratičnih procesih eni izmed načel uresničevanja 
vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 30). 
 
Participacija otrok je v današnji družbi predmet številnih raziskav in razprav (Batistič 
Zorec 2010; Kroflič 2011; Rutar 2006; Turnšek 2011) med teoretiki in strokovnimi 
delavci v vrtcu, kar pa ne pomeni, da je široko uveljavljena v vrtcih, saj je, kot 
ugotavljajo navedeni avtorji, bolj retorika kot dejanska praksa. Raziskava Weikarta, 
Olmsteda in Montie (2003, v Turnšek, 2007) je pokazala, da v institucijah za predšolske 
otroke prevladuje vzgoja, ki je usmerjena k odraslemu ter da odrasli premalo poslušajo 
otroke. Pri razpravah o participaciji prihaja do nelagodja in nasprotij, ki se kažejo v 
dejstvu, da se otrok rodi kot bitje, ki potrebuje zaščito in oskrbo, po drugi strani pa 
aktivno posega v svet okoli sebe. Nujno se je potrebno soočiti s pojmovanjem otroka in 
otroštva v različnih sociokulturnih okoljih, da bi lahko uresničevali načela 
participativnosti. Narediti je torej potrebno refleksijo podobe o otroku z vprašanji, kdo 
je otrok, kaj od njega pričakujemo, katere zmožnosti mu pripisujemo ter kakšna je 
njegova vloga sedaj v tem svetu ter končno, kaj je otroštvo (Rutar, 2012). A.T. Kjørholt 
(2005) opozarja, da se je potrebno seznaniti s kontekstom internacionalnega diskurza o 
otrocih kot socialnih akterjih, ki imajo pravico participirati oz. odločati o stvareh, ki jih 
zadevajo.  
 
Demokratično odločanje skozi izkušnjo v vzgoji in izobraževanju je poudarjal Dewey (v 
Dýrfjörđ, 2006, str. 112). Zagovarjal je, da morajo biti otroci aktivni pri oblikovanju 
svojega sveta. Participacijo otrok zasledimo tudi v nekaterih alternativnih pedagoških 
konceptih 20. stoletja (npr. O'Neilov Sumerhill), kjer je poudarek na otrokovem 
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odločanju in svobodni izbiri aktivnosti v vzgojno-izobraževalni instituciji (Batistič 
Zorec, 2010, str. 69). 
V Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) najdemo utemeljena izhodišča patricipacije 
otrok, ki državo podpisnico obvezujejo k uresničevanju otrokovih pravic. Ključni je 12. 
člen konvencije (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009), ki poudarja participacijo 
otrok in vključenost v socialnem prostoru. Otrokom moramo dati možnost, da 
spregovorijo, da jim prisluhnemo in da to vzamemo resno. Konvencija otrokovih pravic 
(1989) neposredno opredeljuje participacijo v 12. in 13. členu: 
 

12. člen 
 
Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna 
mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z 
njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo 
starostjo in zrelostjo. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja 
v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi 
neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je 
v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje. 

 
13. člen. 
 
Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno 
iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede 
na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug 
način po otrokovi izbiri. Glede uveljavljanja te pravice so možne nekatere 
omejitve, vendar le take, ki jih predpisuje zakon in ki so potrebne zaradi 
spoštovanja pravic in ugleda drugih; ali  zaradi zavarovanja državne 
varnosti ali javnega reda ali javnega zdravja ali morale. 
 

N. Turnšek (2007, str. 1) participacijo definira kot udeležbo otrok v oblikovanju 
njihovega življenja v vrtcu in odločanja o stvareh, ki se jih tičejo. Osnovna teza sodobne 
državljanske vzgoje v zgodnjem otroštvu je, da otrok ne bi smeli zgolj pripravljati na 
njihovo prihodnjo državljansko vlogo, temveč bi jim morali že v vrtcu zagotoviti 
neposredno izkušnjo participacije. 

 
N. Turnšek (prav tam) navaja, da je participacija udeležba otrok v načrtovanju 
vsakodnevnih aktivnosti, vključenost in pripadnost skupini ter sodelovanje pri reševanju 
problemov. Pomemben je posameznik v instituciji, ki ima možnost odločati in vplivati o 
stvareh ter sodelovati z odraslimi pri spreminjanju sveta. M. Batistič Zorec (2010, str. 
70) pravi, da bi se strokovni delavci morali zavedati pomena tega, da otroci sodelujejo 
pri izbiri in načrtovanju dejavnosti. Poudarjanje aktivne udeležbe otrok v vzgojno-
izobraževalnem procesu je bilo v preteklosti omejeno le na alternativne pedagoške 
pristope, v zadnjih desetletjih pa je otrokova pravica do participacije v vrtcu zapisana v 
številnih nacionalnih kurikulih. Participacija je povezana z danes popularnim pogledom 
na otroka kot kompetentno bitje, ki se poudarja v družboslovnih znanostih, pa tudi v 
nekaterih pedagoških konceptih. S. Rutar (2015, str. 15) pravi, da mora pojem 
patricipacije v  vzgoji in izobraževanju vsebovati priložnost za otrokovo prispevanje in 
priložnost za biti del nečesa. Biti del nečesa in prispevati pomeni dati konstruktivne 
pobude in prispevek pri nečem, del česar smo. S tem se vzpostavi inkluzivna skupnost, 
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kultura in demokracija, v kateri je cenjen in slišan prispevek in glas vsakega 
posameznika in vseh skupin. 
Posebej je participacija poudarjena v pristopu Reggio Emilia. Predstavniki pristopa 
Reggio Emilia (v Batistič Zorec, 2010, str. 71) poudarjajo, da participacija v njihovih 
vrtcih ne pomeni zgolj sodelovanja otrok, temveč predvsem način vključevanja v 
vzgojno-izobraževalni proces, ki stremi k izgrajevanju skupne identitete in oblikovanju 
občutka pripadnosti skupnosti. Malaguzzi (1993) poudarja, da imajo otroci številne 
potenciale, zato jim je potrebno dati možnosti, da se izražajo in da so dejavni. Kar se 
otroci naučijo, ni  povezano samo s poučevanjem, ampak je v veliki meri odvisno od 
njihove lastne angažiranosti in aktivnosti. Dahlberg, Moss in Pence (2000,  v Batistič 
Zorec 2010, str.  72) navajajo, da so predstavniki Reggio Emilia v zadnjem času 
uveljavili še en soroden in z njim delno prekrivajoč se pojem, to je poslušanje. 
Poslušanje je eden osrednjih konceptov Reggio Emilia pedagogike; avtorji tega 
koncepta poudarjajo, da je poslušanje pomembnejše od govorjenja. Pomembno je, da 
pedagogi poslušajo vprašanja, odgovore, ideje in razlage otrok brez predhodnih 
predpostavk o tem, kaj je prav in kaj narobe. Moss, A. Clark in A. T. Kjørholt (2005) 
opisujejo razliko med participacijo in poslušanjem na naslednji način: »poznam svoje 
pravice« (participacija) in »želim biti del tega« (poslušanje). Poslušanje lahko 
povežemo z etiko odnosov z drugimi in ima večjo težo kot odločanje.  

Organizacija Save the Children (2003, v Rutar 2013, str. 79) poudarja, da je treba 
zagotoviti smiselno in etično participacijo. V svojem dokumentu poudarja, da mora biti 
participacija: 

- etična – z željo po transparentnosti, poštenosti, zanesljivosti, ki zagotavlja 
spoštovanje vsakemu otroku; 

- varna – otrokove pravice do zaščite so zagotovljene; 
- nediskriminatorna – otroci morajo imeti vsi enake priložnosti za vključenost; 
- otroku prijazna – otroku omogoča participacijo po njegovih najboljših močeh. 

G. Lansdown (2005, v Rutar 2013, str. 79) navaja, da je pogoj za vzpostavljanje etične 
in smiselne participacije, ki preprečuje manipulacijo, zagotoviti poleg prej naštetih 
pogojev tudi prisotnost odraslih s skupnim razumevanjem in predanostjo načelom 
participacije; da obstajajo skupna načela o tem, kako se ljudje vedejo drug do drugega, 
da otrokom zagotovimo primerne informacije o predlagani pobudi, v kateri bodo 
aktivno vključeni; z otroki se pogovorimo o možnih ovirah ter da oblikujemo prostor, 
kjer bodo lahko razvijali svoje ideje. S. R. Arnstein (1969, v Rutar  2015, str. 15) pravi, 
da je mogoča participacija otrok takrat, ko vzgojitelj ni več ključni nosilec moči v 
vzgoji in takrat, ko ima otrok vpliv na dogajanje v vzgoji in priložnosti za sledenje 
dogajanju. 
 
M. Batistič Zorec (2010) meni, da moramo biti zaradi popularnosti koncepta 
participacije kritični in se zavedati pasti in nevarnosti njenega nereflektiranega uvajanja 
v prakso vrtcev. Nedvomno se za idejo »usmerjenosti k otroku« in »otrokovih potreb« 
lahko skrivajo nove oblike vodenja otrok in manipuliranja z njimi. Tudi A. Hočevar, M. 
Kovač Šebart in Štefanc (2009, str. 27) pravijo, da je pri vključevanju participacije 
potreben razmislek, o čem lahko otroci v vrtcu (so)odločajo in o čem ne. Vrtec je 
javnoizobraževalna institucija, zato mora delovati po zunaj predpisanih pravilih in 
normah. Otroci lahko imajo svobodo odločanja, vendar morajo spoštovati pravila in 
dolžnosti. Zavedati se je potrebno tudi dejstva, da otroci do polnoletnosti ne nosijo 
enake odgovornosti kot odrasli. Iz tega sledi, da če verjamemo, da otroci participirajo o 
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vsem, je to (so)odločanje le na videz, realni učinki pa so večinoma nasprotni od želenih. 
A. Rožič in N. Turnšek (2010, str. 345) navajata, da se pri odraslih poraja dvom, ali so 
otroci sposobni in imajo dovolj izkušenj za participacijo, zlasti za sprejemanje odločitev 
in prevzemanje odgovornosti. Pogosto je izpostavljena tudi zahteva, da se morajo 
otroci, preden so jim dodeljene pravice (so)odločanja, naučiti prevzemati odgovornost 
za svoja dejanja. Mnogi opozarjajo na implikacije soodločanja otrok; prisotna je zlasti 
teza, da s soodločanjem otroke preveč obremenimo oz. jih prikrajšamo za otroštvo. Za 
nekatere vodi participacija otrok v zmanjševanje avtoritete odraslih, drugi pa 
izpostavljajo nevarnosti praks participacije otrok. 
 

2.1 PARTICIPACIJA IN KURIKULUM ZA VRTCE 
 
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki s sprejetimi cilji, načeli in 
vsebinami daje strokovno podlago za delo v vrtcu.  Namenjen je vsem strokovnim 
delavcem v vrtcu in jim omogoča strokovno in kakovostno načrtovanje dela. Kurikulum 
je procesno-razvojno naravnan, kar pomeni, da je v ospredju proces, ki temelji na ciljih, 
prilagojenih razvojni stopnji otrok. Vseh šest področij dejavnosti v vrtcu predstavlja 
kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) participacija otrok v vrtcu ni neposredno omenjena. 
Omenjena je le možnost izbire otrok med različnimi dejavnostmi, vendar pa 
participacijo v našem nacionalnem kurikulumu podpirajo nekatera načela, kot so načelo 
demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikuluma, omogočanja izbire in drugačnosti, 
aktivnega učenja (Batistič Zorec, 2010). 

Načelo omogočanja izbire in drugačnosti pravi, da je potrebno načrtovati dejavnosti, ki 
omogočajo otrokom izbiro med različnimi vsebinami, pri tem pa upoštevati njihove 
želje, interese, sposobnosti in razpoloženje ipd. Zelo pomembno je, da gre za izbiro med 
alternativnimi dejavnostmi in vsebinami, na pa za izbiro med sodelovanjem in 
nesodelovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro 
(prav tam, str. 12). 

Načelo demokratičnosti in pluralizma nam omogoča izbiro med različnimi programi, 
uvaja različne teoretske pristope in modele ter različne metode in načine dela s 
predšolskimi otroki v vrtcu. Prizadevati si je potrebno za čim bolj pester izbor vsebin ter 
biti fleksibilen v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu (prav tam, 
str. 11). 
 
Načelo odprtosti kurikuluma pravi, da naj bo kurikulum za predšolske otroke v vrtcu 
odprt za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev, za uveljavljanje 
avtonomnosti vrtca ter vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcu ter za 
prilagajanje različnim spremembam, hkrati pa naj bo ustrezno strukturiran, da bo 
predstavljal kakovostno podlago za visoko profesionalno delo. V okviru posameznega 
področja dejavnosti mora biti v vrtcu omogočena čim bolj pestra ponudba vsebin, 
dejavnosti in metod. Vrtec in strokovni delavci morajo imeti možnost dopolnitve z 
dejavnosti, vsebinami in metodami po lastni presoji, če so usklajene s Kurikulumom za 
vrtce (1999, str. 11). 
 
S participacijo povezano načelo je tudi načelo aktivnega učenja (prav tam, str. 16), ki 
pravi, da morajo vzgojitelji skrbeti za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje 
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spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in 
nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud. 
 
Če primerjamo Slovenijo, kjer v vrtcih delamo po Kurikulu za vrtce  (1999), in Reggio 
Emilia pristop, ugotovimo, da vrtci Reggio Emilia gradijo na povsem nestrukturiranem 
kurikulumu. Malaguzzi (1998, v Hočevar in Kovač Šebart, 2010, str. 89) poudarja, da 
zagovorniki tega pedagoškega pristopa poudarjajo, da vzgojitelji sledijo otrokom, ne pa 
načrtom. Skladno s tem v pedagoškem pristopu Reggio Emilia verjamejo, da je bolje, če 
je kurikulum rezultat nenehnega procesa dogovarjanja med otroki in vzgojitelji in med 
vzgojitelji. Kroflič (2002, v Kovač Šebart, 2010) opozarja, da se za takšen pristop v 
Sloveniji nismo odločili tudi zato ne, ker lahko povsem nestrukturiran kurikulum, v 
katerem niso jasno opredeljeni splošni in operativni cilji predšolske vzgoje, povečuje 
nevarnost za nekonsistentno, slabo premišljeno in slabo načrtovano vzgojno prakso. 
Vendar pa isti avtor (Kroflič, 2011) meni, da slovenski Kurikulum za vrtce ne 
predstavlja ovire za uvajanje pristopa Reggio Emilia, a ga tudi ne spodbuja. 
 
Tudi M. Batistič Zorec in sodelavke (2012, str. 16) menijo, da Kurikulum za vrtce 
(1999) ni ne ovira ne spodbuda za uveljavljanje koncepta Reggio Emilia v naše vrtce. 
Širše uveljavljanje tega koncepta bi lahko vplivalo na spreminjanje nacionalnega 
kurikula v prihodnosti. Na osnovi izkušenj, v projektu Pedagoške fakultete v Ljubljani, 
si želijo, da bi v prihodnosti kurikulum bolj poudaril podobo otroka kot kompetentnega 
ter iz tega izhajajočo participacijo otrok v življenju vrtca. 
 

2.2  PARTICIPACIJA IN AKTIVNO UČENJE 
 
M. Batistič Zorec (2003; 2010; 2012) pravi, da se participacija v vrtcu povezuje z 
načelom aktivnega učenja, saj izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok 
sam gradi svoje znanje in razumevanje. Sodobni pedagoški koncepti vrtcev poudarjajo, 
da se otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v procesu učenja. Aktivno učenje 
zasledimo že v teoriji M. Montessori, pa tudi razlagi razvoja mišljenja Piageta in 
Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri sprejemanju informacij iz okolja ne gre za 
»polnjenje prazne posode«, temveč za aktivno predelavo informacij. Otrok tako 
informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja  Otrok je 
lahko miselno zelo aktiven v procesu učenja, vsebine so lahko zanimive, vendar se 
participacija otrok v vzgoji začne, ko otrok vpliva na proces načrtovanja, izvedbe in 
evalvacije procesa učenja in rezultatov učenja (Lansdown, 2005). 
 
M. Montessori  (v Batistič Zorec, 2009).je poudarjala, da morajo otroci uporabljati 
svoje čute. Pustimo jim, da so radovedni, da ustvarjajo stike, saj imajo neizmerno 
sposobnost sprejemanja in prilagajanja. Otrok ne smemo siliti k učenju, ker se sami radi 
učijo in najbolje vedo, kako naj se učijo. Otroci se najboljše učijo takrat, ko so aktivni v 
procesu.  
 
Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter vstopa v 
interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje. 
Otroci, ko nekaj naredijo, doživijo ob tem izkušnje (Hohmann in Weikart 2005, str. 17). 
Učenje je najuspešnejše, če je otrok v tem procesu aktiven, soudeležen, sodeluje pri 
ustvarjanju skupnih ciljev ter ima možnost graditi smisel učenja, namesto da zgolj 
sprejema (Bruner, 1996, str. 15). Otroci v vrtcih Reggio Emilia imajo aktivno vlogo v 
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pridobivanju in konstruiranju razumevanja, saj pedagogi dajejo prednost učenju pred 
poučevanjem. Pri učenju otrok se ne zmanjša vloga odraslih, pomembno pa je 
poudarjati udeležbo otrok v tem procesu (Malaguzzi 1993, str. 60). 
 
Bruner (v  Turnšek, 2004b, str. 2) navaja, da je učenje v vrtcu aktiven oz. participativen 
proces z vidika otrok, kadar so izpolnjena naslednja merila:  

- nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, pojmovanjih 
otrok;  

- zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja informacij, s 
katerimi odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja;  

- omogočimo, da otroci nova spoznanja aplicirajo (ne le skladiščijo) oz. jih 
uporabijo za reševanje različnih problemskih situacij.  

 
 N. Turnšek (2004b, str. 2) pravi, da ni vsak pristop vzgojitelja aktivno učenje. O 
aktivnem (participativnem) učenju oz. poučevanju lahko govorimo takrat, ko vzgojitelj 
namenoma uporablja takšne pristope (metode, tehnike ipd.), ki vključuje čim višjo 
stopnjo otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja informacij, izkušenj, še zlasti v 
nastajanju novega znanja, novih predstav in pojmov. 
 
Sociologija otroštva v zadnjih desetletjih vključuje otroke kot aktivne udeležence v 
raziskovanju. Poudarek dajemo otrokovim idejam, izbiram in odnosom z drugimi, ki so 
usmerjene na sedanjost (Moss, Clark in Kjørholt, 2005). Karba in sodelavci (2010, str. 
41) pravijo, da so otroci aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju; zastavljajo 
vprašanja, iščejo odgovore nanje, rešujejo probleme. Z uresničevanjem svojih namenov 
pa se dejansko vključujejo v t.i. ključne izkušnje, ki jih Hohmann in Weikart (2005) 
opredeljujeta kot ustvarjalne, trajne interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi, ki 
podpirajo njihovo miselno, čustveno in socialno rast. 
 
Hohmann in Weikart (2005) v proces aktivnega učenja vključujeta štiri pomembna 
področja ali sestavne dele: interakcija med odraslim in otrokom, učno okolje, 
vrednotenje in dnevna rutina. Ta področja najdemo tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), 
saj so izredno pomembna za kakovostno izvajanje programa vzgoje in izobraževanja v 
vrtcu. V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 10) so zapisani naslednji cilji, ki jih lahko 
povežemo z aktivnim učenjem: dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter 
med otroki in odraslimi v vrtcu (pomembno je, da je odrasla oseba zgolj usmerjevalka, 
vendar ne direktivna, interakcija mora biti pozitivna), pestrejša in raznovrstnejša 
ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih in večje omogočanje 
individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. Hohmann in 
Weikart (2005, str. 7) navajata, da dnevna rutina ne vključuje samo procesa izvedbe, 
temveč tudi načrtovanje in evalvacijo, ki otrokom omogoča izražati njihove namere, jih 
izpeljati in razmisliti o tem, kaj so počeli.  

Aktivno učenje je kompleksen fizični in mentalni proces. Poteka takrat, ko je 
neposredno usmerjeno v doživljanje okolja, objektov, ljudi in dogodkov. O njem 
govorimo, ko otrok manipulira s predmeti, deluje nanje, vstopa v interakcije z ljudmi, 
zamislimi in dogodki in ob tem konstruira svoje znanje. To mora storiti otrok sam ob 
ustrezni podpori kompetentne odrasle osebe. Aktivno učenje je odvisno od uporabe 
naravnih in odpadnih materialov, gospodinjskih predmetov, igrač, opreme, orodij ... 
Bistveno je ravnanje s temi predmeti in njihovo raziskovanje z uporabo vseh čutov 
(Karba idr., 2010).  
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2.3 VLOGA OTROKA PRI NAČTROVANJU, IZVEDBI IN EVALVACIJI  
VZGOJNEGA DELA 
 
Langsted (1993) poudarja, da morajo biti otroci vključeni v načrtovanje in izvajanje 
aktivnosti, skladno s starostjo in z zrelostjo, ker s tem pridobijo izkušnje povezanosti 
med vplivom in odgovornostjo na osebni in družbeni ravni. 
 
Dejavnosti v vrtcu morajo biti načrtovane na osnovi temeljnega spoznanja in 
razumevanja otrokovega razvoja in potreb. Otrok je lahko uspešen, če upoštevamo 
značilnosti posameznika, zato pa morajo vzgojitelji pomagati otroku, da zazna svoj 
napredek in ga doživi kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. Otrokova prizadevanja, 
poskuse in rešitve je potrebno jemati resno in objektivno. Pri tem ne pozabimo na 
pohvalo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29). 
 
Otroci participirajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah takrat, ko imajo možnosti. 
Vključijo se lahko v proces načrtovanja, izvedbe in evalvacije. Najvišja stopnja 
participacije je, ko otroci izražajo pobudo, odrasli pa mu jo pomagajo realizirati. Torej 
se participacija zgodi takrat, ko otrok izraža pobude, ki so slišane in vključene v 
odločitve (Rutar, 2013). Otroke moramo dejavno vključevati v vse segmente življenja v 
vrtcu ter sprejemati, spoštovati in upoštevati njihove ideje. Če bi otroke večkrat vprašali 
ali jim rekli, poglejte, kaj je to; kako bi vi to storili; zakaj; kam gremo; kaj bomo tam 
počeli; kje to najdemo; zakaj se to uporablja; kako nastane; kaj vi mislite o tem; bomo 
poskusili; kaj za to potrebujemo, bi najbrž dobili zelo zanimive pobude in zamisli. 
Večina bi jih bila verjetno vezana na dejavnosti na prostem. Nobena razlaga, noben 
film, slika ali kako drugače pripravljena »umetna« situacija v igralnici otrokove 
pozornosti ne pritegne tako močno kot konkretno dogajanje zunaj, v naravi, v okolju, na 
cesti, pred vrtcem, na igrišču, v trgovini, v muzeju … Povsod, kjer se znajdemo, se 
nekaj dogaja in to je tista prava motivacija za učenje, če jo seveda vidimo, izkoristimo 
in načrtujemo. Otroci so nam pri takšnem načrtovanju lahko v veliko pomoč. Z 
aktivnim sodelovanjem se že pri načrtovanju prične aktivno učenje otrok. Aktivno se 
otroci učijo tudi med samimi dejavnostmi in pri refleksiji le-teh (Karba idr., 2010, str. 
49). 
 
Igra je za otroke že sama po sebi dovolj zanimiva in privlačna, v njej so aktivni in pri 
tem prevzemajo različne vloge. Lahko pa se zgodi, da se igra po določenem času 
ponavlja, otroci prevzemajo iste aktivnosti in vloge ter enake oblike vedenja, ki 
temeljijo na izkušnjah otrok. Vloga vzgojitelja pri razvoju, oblikovanju in poteku 
otrokove igre je ključna. Vzgojitelj mora prevzemati vlogo spodbujevalca, ki stremi k 
razvoju višjih in zahtevnejših igralnih dejavnosti, pri tem pa mora upoštevati pobude in 
zanimanje otrok ter jih vpeti v načrtovanje, izvedbo ter evalvacijo, predvsem pa da jim 
dopušča dovolj časa za raziskovanje (Kobal, 2009, str. 51–52). 
 
M. Batistič Zorec (2012) meni, da smo z novim kurikulom dobili priložnost, da smo 
spremenili prej pošolano vzgojno delo v sodobnejše pristope. Čeprav so se odnosi v 
vrtcih  spremenili v smeri večje demokracije, avtorica meni, da še marsikje prevladuje 
mnenje, da le odrasli vedo, kaj bi morali otroci znati, iz česar sledi ciljno načrtovanje. 
Temu mnenju se pridružuje N. Turnšek (2011b), ki pravi, da imajo otroci v vrtcu 
možnost izbire med alternativami, ki jih ponudi odrasli, medtem ko redko lahko izbirajo 
po svoji volji. 
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Za kakovostno izvedbo vzgojnega procesa (Turnšek, 2009) je ključno ustvarjanje klime, 
ki dopušča ustvarjalnost in iskrivost idej. Vzgojitelji se morajo naučiti, da ni potrebno, 
da vse naredijo sami, dopustiti je potrebno otrokom, da kaj naredijo sami oz. skupaj z 
odraslimi. Če otroci niso vajeni, da bi se vzgojitelji pogosto posvetovali z njimi, so ideje 
sprva osamljene, ko dobijo  izkušnje in če jih jemljemo resno, pa postanejo vse bolj 
domiselni in ustvarjalni. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je potrebno spodbujati 
vsakega otroka, da prispeva svoj predlog. Vzgojitelj mora ohraniti odprtost za 
nenavadne zamisli, domišljijo, pri tem pa naj ne sodi; predlog, ki izgleda še tako 
neumen in neuresničljiv, je neredko najbolj izviren. Danks in Schofield (2007, str. 18) 
opozarjata, da moramo dovoliti otrokom, da so vključeni v  načrtovanje. Otroci imajo 
radi občutek, da so pri načrtovanju pomembni in upoštevani. M. Videmšek in Visinski 
(2001) pa dodajata, da so še kako pomembne aktivnosti po želji otrok, pri katerih otroci 
izražajo svoje notranje nagibe in želje. Otroci lahko izbirajo med aktivnostmi, ki jih v 
danem trenutku najbolj privlačijo. To pa lahko poteka tako v zunanjih kot notranjih 
prostorih. 
 
V javnih vrtcih v Sloveniji vzgojiteljice izbirajo in izvajajo dejavnosti, s katerimi 
dosegajo v zakonodaji in nacionalnem kurikulumu zapisane cilje predšolske vzgoje, 
izbira didaktičnih strategij, sredstev in vsebin, prek katerih bodo otroci skozi dejavnosti 
te cilje dosegli, pa je v celoti prepuščena avtonomni presoji strokovnih delavk vrtca. Ker 
imamo v Kurikulumu  za vrtce (1999) zapisano načelo odprtosti, mora biti vzgojiteljem 
omogočena dopolnitev z dejavnostmi, vsebinami in metodami po lastni presoji 
(Hočevar in Kovač Šebart, 2010). N. Turnšek (2009, str. 30) opozarja, da pozabljamo na 
priložnosti za demokratično vključevanje otrok v vsakdanje življenje v vrtcu. V vrtcu je 
otrokov dan v mnogih pogledih vnaprej določen z omejitvami, kot so: prostor, materiali, 
dnevni red, čas, pravila ipd., poleg tega pa ga domala povsem usmerjajo odrasli. 
Vzgojiteljice, ki se tega zavedajo, ustvarjajo pogoje za demokratične poti dogovarjanja 
in sovplivanja, ki otrokom omogoča sooblikovanje poteka življenja v vrtcu. 
 
S. Rutar (2013, str. 158) opozarja, da vprašanja otrok oz. otrokov glas na ravni 
načrtovanja, izvedbe in evalvacije programa predstavlja priložnost za refleksijo 
strokovnih delavcev, ki je lahko: 

- posredna – z vprašanji otrok, vsebinami, ki so za otroke pomembne; 
- neposredna – verbalni in drugi znaki otrokovega zadovoljstva (fotografije, 

posnetki, risbe, poslušanje otrok).  
 

Otrok v interakciji in dialogu z vzgojiteljico tako vidi, ali ima priložnost za izražanje in 
upoštevanje svojih predlogov ali ne (prav tam). L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj 
in K. Bajc (2005, str. 111) so mnenja, da so pri ugotavljanju kakovosti v vrtcu otroci 
ena od ciljnih skupin, katere stališče se zdi še kako pomembno. Otroci morajo imeti 
možnost v vrtcu izraziti svoja stališča o okolju in osebju, dejavnostih, socialnih odnosih 
in pravilih, ki jih zaznavajo v oddelku, v katerega so vključeni (prav tam). 
 
Sodobni koncepti, ki temeljijo na razvojno-procesnem pristopu, dajejo pomembno 
mesto vrednotenju oz. evalvaciji vzgojnega procesa. Evalvacija daje osnovo za 
nadaljnje načrtovanje vzgojnega dela. Priporočljivo in zaželjeno pa je, da pri evalvaciji 
sodelujejo tudi otroci ter drugi strokovni delavci, ki so bili vpeti v vzgojni proces 
(Batistič Zorec, 2003b). 
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2.4 VLOGA VZGOJITELJA PRI PARTICIPACIJI OTROKA 
 
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 22) je navedeno, da morajo odrasli v vrtcu biti zgled 
otrok. Strokovni delavci imajo vlogo usmerjevalca, ki ne sme biti direktiven. 
Pomembno je, da imamo z otroki prijazno komunikacijo in pozitivne interakcije. Na 
otrokove prošnje in vprašanja se je potrebno odzivati, spodbujamo jim k zastavljanju 
vprašanj, razgovoru, udeležbi in raziskovanju. Otroke je potrebno pozorno in spoštljivo 
poslušati. N. Turnšek (2009) opozarja, da morajo vzgojitelji vedno imeti v mislih, 
koliko prostora je v vrtcu za otrokovo soustvarjanje. 
 
N. Turnšek (prav tam, str. 30) državljansko vzgojo predšolskih otrok razlaga v smislu 
udejanjanja vloge otroka kot udeleženca socialnih skupin, vrtca in drugih institucij, ki 
lahko s svojim delovanjem pomembno vpliva na podobo tega sveta. Novi pogled na 
otroka, ki se začel pojavljati konec 20. stoletja, je prinesel spremembe v opisanem 
smislu. Koncepti, kot so udeležba, pedagogika poslušanja, krepitev moči, aktivno 
državljanstvo prinašajo zaupanje v otrokove sposobnosti in zmožnosti, spoštovanje 
otroka in zahtevo po vzpostavljanju dialoga med odraslimi in otroki. Otroci so že v 
otroštvu pomembni sogovorniki odraslih, zato je potrebno njihova mnenja in prispevke 
upoštevati. Tudi Moss, A. Clark in A. T. Kjørholt (2005) so mnenja, da nam ne sme biti 
mar le za to, da otroke pripravimo na  prihodnje vloge, ki jih bodo prevzeli kot odrasli v 
družbenem, kulturnem in političnem življenju. S. Rutar  (2013, str. 70) poudarja, da je 
ključnega pomena refleksija vzgojiteljevih pričakovanj, stališč, razumevanja otroka in 
njegove podobe o otroku. Vzgojitelj je tisti, ki otroku ponudi priložnosti za razvoj 
socialnih kompetenc, se odziva na njegove pobude, načrtuje interakcije, prestavlja vzor 
in pojasnjuje dogodke v skupnem delovanju z otroki.  
 
N. Turnšek (2004a) poudarja, da se je vloga vzgojitelja spremenila. Ta naj ne bi le 
podajal izdelanih znanj, njegova naloga je organizacija, mediacija med otroki in viri 
informacij ter nudenje pomoči otrokom. M. Kobal (2009) pravi, da je vloga vzgojitelja 
otroku omogočiti, da sam odkriva znanje, pri tem pa mu nudimo oporo, ko jo potrebuje. 
S. Rutar (2013, str. 70) opozarja, da je od vzgojitelja odvisno, ali bo otrokove pobude 
vključil v sam proces, ali pa bo vzgojitelj togo sledil svoji ideji in idealizirani predstavi 
o procesu in cilju, skladnemu z razvojnimi pričakovanji (kot jih sam razume). 
 
Vloga pedagoških delavk ne more biti samo odzivanje na otrokove potrebe in trenutno 
izražene interese, temveč morajo otroku omogočiti dejavnosti, ki se jih sam od sebe ne 
bi lotil, jim je pa razvojno psihološko gledano že zmožen slediti oz. jih ob ustrezni 
pomoči odraslega izvajati (Kovač Šebart in Hočevar, 2014, str. 14). Strmčnik (2001, v 
Kovač Šebart in Hočevar, 2014, str. 14) pravi, da doseganje vnaprej načrtovanih ciljev 
kurikula ne pomeni, da pedagoške delavke v načrtovanje dejavnosti ne vključujejo otrok 
ali da pri izbiri vsebin, s pomočjo katerih le-ti dosegajo cilje kurikula, ne izhajajo tudi iz 
njihovih interesov, želja in potreb. Nenazadnje so načela aktivnosti, razvojne bližine, 
individualizacije, doživljanja ipd. med temeljnimi didaktičnimi načeli, ki jih je mogoče 
smiselno aplicirati na področje predšolske vzgoje, saj izražajo splošne smernice in 
pogoje za uspešno ciljno, vsebinsko ter organizacijsko metodično vodenje vzgojnega 
procesa.  
 
Da je v večini sodobnih slovenskih vrtcev dobro poskrbljeno za otroke, se strinja tudi N. 
Turnšek (2009). Če sodimo iz vidika sklopa pravic, opredeljenih v Konvenciji o 
otrokovih pravicah (1989), je najbolje poskrbljeno za pravice oskrbe in zaščite, 
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vprašanje pa je, kako se uresničuje pravica do sodelovanja. Ista avtorica meni, da otroke 
v vrtcu bolj ali manj čaka vnaprej načrtovan dan, pri katere imajo otroci malo možnosti 
za sooblikovanje. To je potrdila z raziskavo (Turnšek, 2009), ki je pokazala, da imajo 
otroci v vrtcu le redko priložnost izraziti, kaj želijo. Rezultati so podobni rezultatom 
raziskave, ki sta jo opravili S. Sheridan in I. Pramling Samuelson (2001) v švedskih 
vrtcih.  
 
Kako odrasli gledamo na otroka, je pogojeno s subjektivnimi teorijami odraslih o 
otrocih in vzgoji, ki pomembno vplivajo na naša vzgojna ravnanja. V Reggio Emilia 
vrtcih delajo po principu odprtosti, da vedo, kakšni so otroci, kaj je zanje najbolje in 
kako jih vzgajati. Zavedajo se, da obstaja množica različnih otrok in otroštev, ki jih 
vselej znova poskušajo spoznati prek izražanja otrok skozi njihovih sto jezikov in skozi 
kulturo, ki ji pripadajo. Pri vsakem otroku poskušajo najti, kaj zmore, zna in razume, 
namesto da bi iskali, kaj mu manjka in kaj bi morali nadoknaditi s poučevanjem 
(Batistič Zorec, 2012). V Reggio Emilia vrtcih vzgojiteljice in drugi delavci vrtca 
skupaj z otroki, njihovimi starši in s krajevnim okoljem odkrivajo, kaj je najboljše za 
posameznega otroka (Batistič Zorec in Krnel, 2009, str. 74). Velik poudarek dajejo 
projektnemu delu, v katerem so otroci angažirani, tako da neposredno opazujejo, 
postavljajo vprašanja različnim ljudem, zbirajo predmete, dokumente ipd. (Turnšek idr., 
2009, str. 210). Naloga vzgojiteljic pa je, da delo dokumentirajo in arhivirajo. 
Dokumentiranje otrokove dejavnosti je osnova za načrtovanje in evalvacijo 
opravljenega dela v vrtcu. Izjemno mesto v tem pristopu ima okolje, ki ga pojmujejo kot 
tretjega vzgojitelja (Devjak idr., 2009, str. 9–11).  
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3 BIVANJE NA PROSTEM 
 

3.1 POMEN NARAVNEGA OKOLJA ZA IGRO PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Igranje na prostem bi moralo biti najpomembnejši del otroštva. Otroke svet narave 
neustavljivo privlači, so radovedni in sposobni se čuditi že najmanjšim podrobnostim. 
Že samo to, da so otroci na prostem, poveča njihovo naravno radoživost. Zunaj imajo 
otroci veliko zamisli, kako bi se lahko igrali, vendar potrebujejo odgovornega 
odraslega, ki bo imel energijo, čas in jim znal prisluhniti in svetovati (Danks in 
Schofield, 2007). Otroci morajo zgodaj razviti pozitiven odnos do narave, zato jim je 
potrebno nuditi številne izkušnje in priložnosti za igro na prostem, sicer lahko razvijejo 
nepotrebne strahove (Wilson, 2008). Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v 
katerem se otroci gibljejo. A ta svet je neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, 
želijo potipati, povohati in okusiti in vse, kar slišijo, želijo videti. Da bi zadovoljili ta 
spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje razširiti in ga 
narediti različnega (Krnel, 2001, str. 160). 
 
Igra na prostem je pomembna, saj otrokom omogoča, da se izražajo na načine, ki 
običajno niso možni pri igri v prostoru. Igra na prostem daje veliko priložnosti, da 
otroci raziskujejo naravno okolico, jo spoznavajo ter doživljajo vremenske razmere in 
letne čase. Igra na prostem je koristna, saj otroci dihajo svež zrak, srkajo sončno 
energijo, krepijo srce, pljuča in mišice ter imajo širši razgled. Plašni in tihi otroci 
pogosto postanejo na prostem zgovornejši in bolj ustvarjalni. Med igro na prostem 
otroci doživljajo naravni svet na zanje smiseln način. Zunaj se izražajo na načine, ki po 
navadi niso možni pri igri v prostoru, npr. zbirajo cvetlice, liste in plodove, vidijo, da se 
nebo stemni, ko gre sonce za oblake (Hohmann in Weikart, 2005). Predšolski otroci 
doživljajo naravo drugače kot odrasli in so običajno tudi aktivnejši. Otroci opazijo 
stvari, ki jih odrasli spregledajo in se jim zdijo nepomembne. Uporabljajo vsa čutila, 
zato želijo tipati, vonjati, okušati, raziskovati in preizkušati (White, 2008). 
 
Ko otroci raziskujejo in se igrajo na prostem, doživijo številne ključne izkušnje, na 
osnovi katerih razvijajo (Hohmann in Weikart 2005, str. 282):  

- ustvarjalno reprezentacijo (mi smo glasbeniki, pojdite za mano…);  
- jezik in opismenjevanje (že vem, naredimo palačinke, spomnimo se besed v 

pesmi Na planincah...);  
- socialne odnose (narediva luknjo v zemljo vsak z ene strani, pomagaj mi 

kopati...); 
- gibanje (na različni igralih in terenih);  
- glasbo (predmeti iz narave predstavljajo instrument); 
- klasifikacijo (škatla je za lopate);. 
- števila (število veder, lopat);  
- prostor (orientacija v prostoru); 
- čas (sledenje dejanjem).  

 
Otroci se na igrišču in v naravi lahko izražajo glasneje kot v prostoru, igre na prostem 
so živahnejše in z vidika učenja učinkovitejše (prav tam). Wilson (2008) trdi, da se 
prosta igra  v naravi razvija bolj kreativno kot pa v zaprtih prostori. Narava otrokom 
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omogoča ogromno materialov in predmetov, ki jim lahko prepisujejo simbolni pomen in 
jih uporabijo v domišljijski igri. 
 
Dobri programi igre in učenje na prostem bolj uspešno spodbujajo tako dečke kot 
deklice k simbolni igri v primerjavi z igro oz. učenjem v zaprtem prostoru. Na prostem 
je tudi več možnosti za socialne igre. Zunanje okolje nudi večje igralne površine in 
vrsto drugačnih materialov, opreme in gradiv, ki ponujajo priložnosti za projekte, ki 
zahtevajo timsko delo in sodelovanje. Igra na prostem je torej vsakodnevna priložnost 
za sprostitev in učenje. Otrokom omogoča raziskovanje naravnega okolja, spoznavanje 
in doživljanje vremenskih razmer in letnih časov ter neposredno ravnanje z objekti. 
Otroci so med igro na prostem veseli, razigrani in telesno dejavni. Vzgojitelji jih pri tem 
podpirajo in spodbujajo. Oboji uživajo v razgledih, zvokih iz narave, v raziskovanju 
igrišča, parka, gozda, mesta, zgradb … Priložnosti za učenje na prostem je torej zelo 
veliko, le zaznati jih moramo. Pogosto nas nanje opozorijo že otroci, če jih le dovolj 
pozorno poslušamo (Karb idr.,  2010, str. 49). M. Videmšek in Pišot (2007) priporočata,  
da z otroci izvajamo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 20 minut ne 
glede na vremenske  razmere, še boljše  pa je, da jih izvajamo vsak dan. Waller, 
Sandseter, Wyver, Ärlemalm-Hagsér, in Maynard (2010) opozarjajo, da imajo 
predšolski otroci  v zahodnih državah manj priložnosti za igro na prostem kot nekoč. 
Tovey, (2007)  pa pavi, da je to posledica spremembe družbe, pretirane organizacije 
časa in strahu, ki vpliva na otroško igro v naravi. 
 
Predšolski otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli in v stiku z naravo tudi drugače 
reagirajo. Naravno okolje zanje ni le ozadje za neke druge dejavnosti (nap: sprehode, 
šport, nabiranje gob…). Otroci so v naravi aktivni. Poleg tega, da gledajo, morajo tudi 
tipati, prijemati, kopati, vonjati, okušati, torej raziskovati in preizkušati. V okolju se 
izražajo skozi gibanje, kjer je vključeno celo telo. Pri izražanju je govor veliko manj 
pomemben kot pri odraslih.  Otroci v naravi uporabljajo vsa svoja čutila in opazijo 
detajle, ki jih odrasli pogosto spregledajo. Narava jim ponuja veliko neposrednih 
izkušenj, kjer preizkušajo materiale ter raziskujejo.  Odrasli pa jim moramo dati 
priložnost, da to podoživijo skozi igro, ki jo usvajajo in vodijo sami. Naravno okolje 
ponuja neizmerno bogastvo izkušenj, ki spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogoča 
njegov napredek na vseh področjih: kognitivnem, estetskem, senzoričnem, motoričnem, 
socialnem in čustvenem (White, 2008).  
 
Dejavnosti na prostem so veliko več kot le gibanje, saj gre za nenačrtno prepletanje in 
razvijanje socialnih, čustvenih in kognitivnih sposobnosti. Kristan (1998, str. 41) 
izpostavlja prednosti dejavnosti na prostem: 

- v naravnem okolju izrabljamo vse priložnosti za pridobivanje novih spoznanj o 
naravi in družbi ter s tem širimo otrokovo obzorje in spodbujamo njegovo 
osebnostno rast; 

- otroke seznanjamo z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih ni mogoče 
izvajati v prostoru, ter jih s tem uvajamo v koristen in zdrav način preživljanja 
prostega časa v vseh starostnih obdobjih; 

- poglabljamo stike z naravo ter oblikujemo čustven, kulturen in spoštljiv odnos 
do nje; 

- otroke seznanjamo s prvinami samozaščitniškega ravnanja. 
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Raziskave so pokazale, da se v naravnem okolju med otroki pojavlja manj agresivnega 
vedenja. Tudi H. Bilton (2010) poudarja vpliv naravnega okolja na socialne odnose med 
otroki in med otroki in vzgojitelji. Vzgojitelje v igralnicah moti hrup in intenzivne 
aktivnosti, naravno okolje pa daje možnosti, kjer je to lahko dovoljeno. Hohmann in 
Weikart (2005) menita, da igra na prostem pogosto združuje otroke. Razna oprema, kot 
so tobogani, hišice na drevesu, plezala, imajo socializacijski učinek, ker se igri hkrati 
lahko pridruži več otrok.  Wilson (2008) pravi, da se igra v naravnem okolju razvija v 
ustvarjalnejše oblike kot pa v igralnicah in na urejenih igriščih. 
 
Karba in sodelavci (2010, str. 53) so ugotovili, da je igra na prostem pomembna, ker: 

- podpira zdrav in dejaven življenjski slog; 
- otrokom ponuja možnost za svobodo in fizično dejavnost;  
- pospešuje občutek zaupanja vase in občutek dobrega počutja; 
- ponuja veliko možnosti za urejanje medsebojnih odnosov otrok; 
- spodbuja učno zmogljivejše otroke;  
- spodbuja razvoj otrokovega mišljenja; 
- otrokom omogoča razvijanje ustvarjalnosti in samostojnega reševanja 

problemov; 
- pomaga jim razvijati domišljijo in  komunikacijske spretnosti; 
- otrokom ponuja tesen stik z naravo, stik z vremenskimi spremembami in 

spremembami, povezanimi z letnimi časi. 
 
Na prvem mestu skrbi glede bivanja na prostem je varnost. Seveda je v naravi lahko 
nevarno – tam so stvari, ki grizejo, praskajo in pičijo, tam so stvari, ki jih ne smemo 
jesti, voda, v katero lahko pademo, gozdovi, v katerih se lahko izgubimo – toda to še ni 
razlog, da bi otrokom preprečili odhod v naravo. Čeprav so ti strahovi morda 
upravičeni, otroci potrebujejo priložnost za igro na prostem. Otroci se morajo igrati in 
raziskovati zunaj, naloga odraslih pa je, da jim posredujemo potrebno znanje, da bodo 
znali paziti nase in na okolje (Danks in Schofield, 2007). 
 

3.2 VPLIV GIBANJA NA PROSTEM NA OTROKOVO ZDRAVJE 
 
Oblikovanje zdravega načina življenja se začne že v zgodnjem otroštvu (Gabrijelčič 
Blenkuš, 2005, v Zajec, 2010) Vloga staršev in vzgojiteljev je ključna pri razvoju 
otrokovega vedenjskega sloga. Da bo otrok razvil zdrav življenjski slog, ki mu bo 
omogočal zdravo odraščanje, mora tak življenjski slog uživati že v otroštvu in ga 
ohranjati skozi celotno obdobje odraščanja (Zajec, 2010). 
 
Gibalna/športna aktivnost je za skladen celostni razvoj otroka nujno potrebna in otroku 
smo jo dolžni zagotoviti v primerni količini in kakovosti. Pri terminu gibalna/športna 
dejavnost gre za vse vrste gibanja lastnega telesa s pomočjo skeletnih mišic, ob katerih 
se porablja energija. Zaradi specifičnosti razvoja predšolskega otroka težko ločujemo 
med terminoma gibalna in športna dejavnost. Športna dejavnost predšolskega otroka se 
razlikuje od športne dejavnosti odraslega. Termin športna dejavnost pri odraslem 
uporabljamo, kadar govorimo o aktivnostih, ki jih izvajamo v prostem času z določenim 
namenom in so vnaprej načrtovane, sistematične in nadzirane, kar za predšolskega 
otroka ne moremo trditi. Pri predšolskem otroku so vse dejavnosti prilagojene njegovi 
stopnji razvoja ter se razlikujejo od dejavnosti odraslih (Zajec, 2010, str. 215). Večkrat 
je bila že zapisana misel, da otrok za svoj razvoj potrebuje gibalno aktivnost ravno tako 
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nujno kot hrano in tekočino. Ali mu je s takim pomenom in spoštovanjem tudi 
ponujena? In ne samo količina, tudi kakovost te več kot potrebne »hrane« je še kako 
pomembna. Strokovni delavci so preveč obremenjeni s širjenjem vsebin in programov, 
zato se na drugi strani poraja vprašanje kakovosti ponujenih programov ter kakšna je pri 
tem vloga vzgojiteljev. Gibalna aktivnost je proces, ki otroka pritegne in ga notranje 
motivira in mu z množico kompleksnih gibalnih nalog vzbudi željo po aktivnosti, po 
vključevanju. Aktivnosti pa lahko izvedemo v telovadnici, na dvorišču, igrišču, parku 
ali v gozdu skozi igro (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 11–12).  
 
V sodobnem času se otroci premalo gibljejo, zato se moramo ukvarjati z zagotavljanjem 
potrebne količine gibalnih/športnih vsebin. Zavedati se je potrebno, da je gibanje v 
obdobju otroštva in adolescence najboljša naložba za zdrav in gibalno aktiven način 
življenja v kasnejših letih.  Do sprememb pa lahko pride le, če vanje vključimo tako 
otroke kot odrasle.  Zagotoviti je potrebno bogato gibalno okolje, v katerem naj imajo 
otroci vzor, so osveščeni ter usmerjeni (prav tam). Završnik in Pišot (2005) priporočata 
vsaj petkrat tedensko po pol ure zmerno-intenzivnega gibanja, ker to pozitivno vpliva  
na  zdravje vsakega posameznika. 
 
Za zgodnje otroštvo je gibalna/športna aktivnost izjemno pomembna. V tem obdobju 
pridobivajo otroci različne informacije, nabirajo nove izkušnje ter razvijajo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005). Prve gibalne izkušnje v najbolj 
zgodnjem obdobju otrokovega razvoja mora otrok dobiti v družini. Družina mora 
spodbujati otrokov razvoj, njegove telesne aktivnosti in raznovrstno gibanje. Če rast in 
razvoj otroka v družini potekata normalno in če je vsak otrokov dan zapolnjen z veliko 
raznovrstnega gibanja, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da bo otrok take izkušnje 
sprejel kot življenjski slog, ki jih bo razvijal tudi, ko odraste (Pišot in Završnik, 2001). 
 
Rajtmajer (1994) poudarja, da je spontana telesna aktivnost naravna otrokova potreba, 
ki izhaja iz biološke in socialne potrebe. Otrok, ki je shodil, je sposoben ob prekinitvah 
več ur teči, in tako pride po naravni poti do povečane obremenitve. Dolžnost 
pedagoških delavcev je, da poznamo dejavnike zdravega razvoja in da jim omogočamo 
razvoj in zadovoljevanje tovrstnih potreb v pravi meri. M. Videmšek in M. Kovač 
(2001, str. 58) poudarjata, da naj ima otrok vsak dan možnost za gibanje, zlasti na 
prostem. Tako si pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevni gibalni 
dejavnosti, ki optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju. 
 
Otroci vse več časa presedijo in zato že zelo zgodaj prevzemajo življenjski slog, ki vodi 
v gibalno/športno pasiven način življenja. Ocene strokovnjakov o gibalni/športni 
aktivnosti Slovencev niso spodbudne. Prav tako niso dobre ocene pri predšolskih in 
šolskih otrocih, zlasti če se poglobimo v kakovost ponujene gibalne/športne aktivnosti 
otrok. Zlasti premajhen je odstotek gibalnih/športnih aktivnosti v vrtcu in osnovnih 
šolah, ki se izvajajo na prostem.  Ko govorimo o športnih/gibalnih aktivnostih, ki jih 
ponudimo otrokom za njegov zdrav in celostni razvoj, moramo razmisliti, koliko 
aktivnosti ponuditi in kakšne naj bodo le-te. Gibalne/športne aktivnosti imajo pozitivne 
učinke na zdravje, še posebno, če so kakovostno izvedene. O kakovosti pa lahko 
govorimo, če so dovolj dinamične, kompleksne, prilagojene starosti, predznanju in 
sposobnosti otroka, varne, dostopne, zabavne in strokovno vodene. Pri vsem tem se 
moramo vprašati, v kakšnem okolju naj se ta aktivnost odvija (Pišot in Jakomin, 2002, 
str. 440).  
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Pišot in Jakomin (prav tam) pravita, da raziskave kažejo na pogostost obolenj dihalnih 
poti, tako pri otrocih, ki so v vrtcu, za spoznanje manj pa pri tistih, ki niso. Otroci v 
večjih skupinah (20–24 otrok), ki preživijo v zaprtih prostorih veliko časa, so bolj 
izpostavljeni okužbam. Upoštevati moramo, da živimo v geografskem pasu, kjer so 
letne temperaturne razlike tudi več kot 40oC (–10 oC pozimi ali manj in 30 oC ali več 
poleti). Glede na razvade današnjega časa, ko želimo ustvariti umetno okolje s približno 
21 oC (kurjava, klimatske naprave), postaja gibanje na svežem zraku toliko bolj 
pomembno (prav tam). Mehanizmi termoregulacije, s katerimi si telo povečuje 
odpornost, pa v takem okolju niso spodbudni, saj adaptacija na spremenljive pogoje v 
takem »inkubatorju« ni potrebna. Zato je brez take adaptacije velika nevarnost, da bo 
otrokovo neprilagojeno telo že ob prvem srečanju »s svežim zrakom« v nevarnosti. Z 
obolevanjem dodatno pada splošna odpornost otrok in znajdemo se v začaranem krogu 
(prav tam). Tudi Fjørtoft (2001, 2004) opozarja, da bivanje v naravi pozitivno vpliva 
tako na telesno kot duševno zdravje. 

Pišot in Planinšec (2005) pravita, da zdrav življenjski slog vključuje tudi 
gibalno/športno aktivnost, ki vpliva na zmanjšano tveganje za pojav različnih bolezni. 
Različne študije dokazujejo, da so mnogi otroci premalo gibalno dejavni, kakor tudi da 
narašča število otrok s prekomerno telesno težo. Gibalna (ne)dejavnost se povezuje s 
trendom naraščanja deleža otrok s prekomerno telesno težo in debelostjo. Prav na tem 
področju lahko vrtci naredijo ogromno ter poskrbijo za gibanje in aktivnosti na prostem, 
ki vplivajo na zdravje in počutje otrok. Prekomerna telesna teža v otroštvu lahko poveča 
ogroženost za nastanek in razvoj številnih bolezni v odraslem obdobju. Pogosto prihaja 
do bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni (ki se pojavljajo tudi pri otrocih), 
osteoartritisa in karcinoma debelega črevesa (Pišot, Završnik in Kropej, 2005).  Brown 
in Summerbell (2009) priporočata, da se otroci čim bolj gibljejo, še posebno v 
naravnem okolju, saj to lahko zmanjša delež otrok s prekomerno telesno težo. Primerne 
gibalne/športne aktivnosti, ki koristijo že v otroštvu in mladostništvu, se uspešno 
prenesejo tudi v odraslo obdobje (Planinšec, Fošnarič in Pišot, 2004). Razvoj možganov 
pa je odvisen tudi od medsebojnega vpliva genske zasnove ter količine in kakovosti 
ponujenih izkušenj. Otroku, ki bo odraščal v stimulativnem okolju, bodo ostali usvojeni 
gibalni programi trajno zapisani v gibalnem spominu (Pišot in Planinšec, 2005).  
 
Pišot in Završnik (2001) poudarjata, da moramo otrokom nuditi čim več pozitivnih 
spodbud,  kar bo zagotavljalo izkušenjsko bogato okolje ter primerne vsebine. U. 
Černuta (2004) je proučevala vpliv, ki ga ima vsakodnevna gibalna/športna aktivnost na 
prostem v različnih vremenskih pogojih na počutje in zdravje otrok. Z raziskavo je 
dokazala, da s skrbno načrtovanim programom in vsakodnevno gibalno/športno 
aktivnostjo krepimo zdravje, počutje in veselje do športnih aktivnosti. 
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3.3  UČENJE OTROK PO PODROČJIH KURIKULA ZA VRTCE  
 
Vse do leta 1999, ko je stopil v veljavo Kurikulum za vrtce, je bil osnova za delo v vrtcu 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok (1979). V njem je bilo zapisano, 
da je bivanje na prostem obvezna vsakodnevna sestavina dnevnega reda. Vzgojitelj je 
moral pri bivanju na prostem upoštevati čas bivanja na prostem, letni čas, klimatske 
razmere in zdravstveno stanje otrok. Bivanje na prostem je trajalo približno 1,5 do 2 uri 
dnevno (prav tam, str. 13). 
 
Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki predstavlja osnovo, podlago za 
kakovostno vzgojno delo v vrtcu. V njem so prepoznana tako temeljna načela in cilji 
predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se 
razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v 
interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost (prav tam, 
str. 7). Kurikulum za vrtce (1999) vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja 
področja: jezik, umetnost, družba, narava, matematika in gibanje. Doseganje vzgojnih 
ciljev je potrebno povezovati z vsemi področji dejavnosti, kar nam omogoča 
medpodročno povezovanje, ki je za dejavnosti na prostem zelo pomembno. Eno od 
načel uresničevanja kurikuluma za vrtce je načelo horizontalne povezanosti, ki pravi 
(prav tam, str. 14): 

- da je potrebno povezovati dejavnosti iz različnih področij in različnih vidikov 
otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka značilno, da so 
soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja; 

- izbirati je potrebno vsebine in metode, ki upoštevajo specifičnosti predšolskega 
otroka ter omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v vrtcu. 
  

Naloga vrtcev je, da omogočajo takšne pogoje in okoliščine, ki bodo otrokom pomagali, 
da se bodo razvijali v skladu s svojimi razvojnimi zmožnostmi in da bodo s svojo 
dejavnostjo zadovoljevali svoje interese in potrebe (Karba idr., 2010). Različne 
dejavnosti na prostem nam nudijo možnosti za razvijanje otrokovih sposobnosti. Otroci 
se lahko na ta način dejavno vključujejo v fizično in družbeno okolje ter oblikujejo 
zdravo in varno življenjsko okolje in navade. Na ta način otroci pridobijo izkušnje z 
živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselje v raziskovanju in odkrivanju (Kurikulum za 
vrtce, 1999).  
 
V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 58) ne najdemo posebej poudarjenega pomena igre in 
učenja na prostem. Poglavje »Prostor kot element kurikula« zunanjega okolja posebej 
ne omenja. Dejavnosti v zunanjem okolju so omenjene pri področjih Narava in Gibanje. 
Pri področju dejavnosti Narava je zapisano: »Otrok naj biva v naravi in jo doživlja v 
različnih okoljih, dnevih, letnih časih, vremenskih razmerah; doživlja naravo in se 
pogovarja o svojih zaznavah. Področje Gibanje pa kot zunanje okolje omenja prostor, 
kjer otroci razvijajo gibalne spretnosti. A. Bradač (2009) poudarja, da je naravoslovje 
bogat vir znanja in izkušenj, ki nam kaže možnosti povezav z vsemi drugimi področji, 
ki jih obravnava Kurikulum za vrtce (1999). Še posebej tesna je povezava med 
naravoslovjem in gibanjem. Tudi Krnel (2001) pravi, da sta kurikularni področji gibanje 
in narava tesno povezana, prepletena in dopolnjujoča, kar pa zahteva skrbno načrtovanje 
usmerjenih dejavnosti, ki vključujejo različne možnosti za aktivnost otrok. 
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3.3.1 GIBANJE IN IGRA NA PROSTEM 
 
A. Cemič in J. Zajec (2011) opozarjata, da preko gibanja otroci komunicirajo, zaznavajo 
in spoznavajo svet ter iz njega pridobivajo izkušnje za svoj celostni razvoj. M. 
Videmšek in Pišot (2007) pa poudarjata, da z izvajanjem različnih gibalnih dejavnosti v 
prostoru in na prostem spoznavajo in usvajajo gibalne koncepte. M. Videmšek in 
Visinski (2001) pravita, da je gibalna dejavnost eno najpomembnejših področij v 
otrokovem razvoju. Temeljna naloga vrtca je, da otrokom vsakodnevno omogoči 
različne dejavnosti v zaprtem prostoru in na prostem, kajti le tako bodo otroci spoznali 
in razvili gibalne in druge sposobnosti. Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja. 
Kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, ne more nikoli več nadoknaditi. Pišot in 
Planinšec (2005) dodajata, da je vsaka razvojna stopnja rezultat predhodne in je pogoj 
za vzpostavljanje naslednje, višje stopnje. Pomembno je, da so gibalne/ športne 
dejavnosti za predšolske otroke zabavne in zanimive. V tem obdobju moramo na njih 
vplivati motivacijsko (Dolenc idr., 2008) Upoštevati je treba naravo gibalne/športne 
dejavnosti, ki je pri otrocih pretežno intervalne narave in ne toliko kontinuirana (Bailey, 
1995, v Zajec 2010, str. 215). Raziskave so pokazale, da so dejavnosti pri predšolskih 
otrocih krajše in prekinjene ter zmernih do visokih obremenitev s pogostimi obdobji 
mirovanja (Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Gibanje je otrokova primarna potreba, zato bomo podrobneje predstavili globalne cilje 
za področje dejavnosti »Gibanje«, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999) in 
podrobneje razdelani v delu  M. Videmšek in Pišota (2007): 
 
Omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok 
Otrokom vsakodnevno  nudimo dejavnosti, ki so različne po vsebini, trajanju, času, 
vlogi otroka in prostoru. Tako dečke kot deklice spodbujamo, opogumljamo in 
usmerjamo, da se enakovredno vključujejo v vse gibalne dejavnosti. Otrokom moramo 
dati možnost, da sami iščejo rešitve, kajti s tem spodbujamo njihovo ustvarjalnost. 
 
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju 
Otroci se s pomočjo športnih pripomočkov zavedajo lastnega telesa, tako lahko lažje 
upravljajo z njim in na ta način osvojijo druga gibanja. Ko obvladajo telo (roke, noge, 
trup), začnejo doživljati ugodje v gibanju. Pomembno pa je, da je sproščeno in zaupno 
razpoloženje. 
 
Omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti 
Otrokom omogočimo, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti in se veselijo napredka. 
 
Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne spretnosti 
Otrokovo zavedanje lastnega telesa omogoča zaupanje vanj, s čimer pridobivajo na 
samozavesti. 
 
Usvajanje osnovnih gibalnih konceptov 
Otroci prostor dojemajo postopoma. Spoznavajo različne položaje in odnose med deli 
lastnega telesa in pripomočkov ter drugih otrok in odraslih. 
 
Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti 
Otroke je potrebno čim bolj pripraviti in motivirati, preden doživijo neko novo športno 
izkušnjo. 
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Spoznavanje pomena sodelovanja, spoštovanja ter upoštevanja različnosti 
Otroke je potrebno navajati, da z drugimi otroki delijo prostor in športne pripomočke ter 
da z njimi sodelujejo. Pomembno je, da otrok zazna lasten napredek in ga doživi kot 
uspeh. Navajamo ga, da spoštuje in upošteva različnost drugih otrok. 
 
Igra na prostem oz. v naravnem okolju še toliko bolj spodbuja razvoj gibalnih 
sposobnosti, kot so koordinacija, moč in ravnotežje, to pa otrokom omogoča boljšo 
kontrolo gibov (Tovey, 2007; Fjørtoft, 2001, 2004). Zavedanje in izpostavljanje 
pomena, ki ga ima gibalna/športna aktivnost na prostem oz. v naravi, je za organiziranje 
dela v vrtcih in izbor ustreznih vsebin, ki ga otroku ponudimo, izredno pomembna. 
Splošno vzdržljivost, katere osnova je aerobna zmogljivost organizma in katere rezultat 
je povečanje odpornosti organizma, lahko ustrezno razvijamo le z aktivnostmi na 
prostem (Pišot in Jakomin, 2002). 
 

3.3.2 NARAVA IN IGRA NA PROSTEM 
 
Igra na prostem spodbuja tudi razvoj naravovarstvene etike, ki naj bi se pričela že v 
zgodnjem otroštvu, ko si otrok oblikuje osnovne vrednote. Da bo lahko otrok razvil skrb 
za okolje, mu moramo omogočiti pogoste pozitivne izkušnje v naravnem okolju. Če 
tega otroci niso prejeli, lahko nastanejo strahovi in predsodki, ki negativno vplivajo na 
njihov odnos do narave (Wilson, 2008). Odgovornost za to, da današnji otroci nimajo 
dovolj stika z naravo, si delijo starši in vzgojitelji. Veliko raziskav potrjuje, da ima na 
oblikovanje otroka največji vpliv zgodnje obdobje razvoja, to je do približno 6. leta 
starosti (Skribe Dimec, 2015). Otrokom moramo torej v predšolskem obdobju 
zagotoviti čim več stika z naravo. Poudarek naj bo na pridobivanju izkušenj v 
raziskovanju in odkrivanju. Pri naravoslovnih dejavnostih otrok spozna, da vsega ni 
mogoče razumeti (Kurikulum za vrtce, 1999). Vzgojitelji naj bi bili tisti, ki bi zapletena 
vprašanja poenostavili, razčlenili in otrokom na razumljiv način preoblikovali, da bodo 
lahko sami poiskali odgovore. V tem primeru lahko govorimo, da je naravoslovje 
aktivna, poučna in zabavna dejavnost (Krnel, Blagotinšek in Kostanjevec, 2012). 
 
Narava je večna, tam se čas ustavi, srce in duša umiri, človek najde pot k sebi. V takem 
okolju in stanju človeka se realizirajo misli in ideje, želje, potrebe, se rodi ustvarjalnost 
in izvirnost (Pori, 2014). Narava odpira možnosti za najgloblje doživljanje in možnosti 
spoznavanja, raziskovanja, vrednotenja okolja, ki daje nova znanja in nove poglede na 
prostor, ki nas obdaja in kjer živimo. Tako otroci pri opazovanju spoznajo naravo v 
njeni kompleksnosti, lepoto in probleme ter oblikujejo svoj odnos do narave (Ferjan, 
2009). Narava nudi ogromno čutnih izkušenj, materialov in objektov, ki jih lahko otroci 
raziskujejo, s tem pa pridobijo znanje in različne spretnosti (Fjørtoft, 2004). Narava 
ponuja neizmerne možnosti za domišljijsko igro, vznemirljive pustolovščine in 
osupljiva odkritja (Danks in Schofield, 2007). Krnel (2001) pravi, da moramo otrokom 
pomagati, da zadovoljijo svojo potrebo po odkrivanju in spreminjanju tako, da jim 
okolje, v katerem živimo, naredimo še bolj različno in polno vzpodbud za nadaljnje 
odkrivanje in učenje. 
 
Katalinič (2008) opisuje naravo kot okolje, ki navdihuje in spodbuja. V takšnem okolju 
lahko otrok izrazi svoja občutja, vzgojitelj pa mu pomaga ubesediti nova doživetja in 
spoznanja. Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati naravo hkrati z razvojem 
lastnih miselnih sposobnosti in z osebnostnim razvojem in to so pravi trenutki, ko 
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narava dobi globlji in trajnostni pomen za otroka, za njegovo razvijajoče se življenje. 
Naravno okolje je zanimivo, saj se spreminja iz dneva v dan skozi letne čase in nikoli ni 
popolnoma enako. Danks in Schofield (2007) poudarjata, da če želimo ceniti raznolikost 
narave, jo moramo razlikovati na čim več različnih načinov. Spodbuditi je potrebno 
otroke, da zaznavajo okolje z različnimi čutili. Narava nam ponuja ogromno možnosti, 
zato ni razloga, da ne bi bivali v naravi v kateremkoli letnem času, v kateremkoli času 
dneva in v kakršnemkoli vremenu.  
 
V dobi odraščanja je pomembno, da so otroci pogosto v stiku z naravo, saj le tako 
spoznajo naravne zakonitosti, da so vsa živa bitja s človekom vred v medsebojni 
povezavi. Brez te verige medsebojne povezanosti ni življenja. Naravo moramo doživeti. 
To pa se lahko zgodi samo, če smo v njej, narave se ne da doživljati s filmom ter z 
drugimi elektronskimi mediji. Biti v naravi pomeni biti v učilnici vseživljenjskega 
učenja, v učilnici za trajnostni razvoj. Za bivanje v taki učilnici otroci in mladostniki 
potrebujejo k naravi usmerjene vzgojitelje, učitelje, prijatelje, ki jih spodbujajo in jim 
stojijo ob strani (prav tam). M. Kos (2013) poudarja, da je za učenje začetnega 
naravoslovja v naravnem okolju pomembna prosta igra, ki izhaja iz otroka, pri bolj 
strukturiranih dejavnostih pa je pomembno vključevanje odraslih. 
 

3.4 VLOGA VZGOJITELJA PRI IGRI NA PROSTEM 
 
Pomembno vlogo pri igri na prostem imajo vzgojitelji. Vzgojitelji, ki v sebi čutijo 
navdušenje in čudenje do narave, to prenašajo na otroke in poskrbijo da se otrokom 
odpre ves potencial, ki ga nudi naravno okolje (White, 2008). Pišot in Jakomin (2002, 
str. 442) menita, da je vloga vzgojiteljev, da poznajo dejavnike zdravega razvoja, da jih 
predstavijo drugim in da so jih otroci v pravi meri deležni. Kurikulum za vrtce (1999) pa 
navaja, da je vloga vzgojitelja v tem, da otroku nudi ustrezne izzive ter da se dejavnosti 
udeležujejo sproščeno brez strahu.  Otroke je potrebno spodbujati, opogumljati, 
preusmeriti, jim svetovati, demonstrirati ter z njimi sodelovati. Pomembno je, da 
otrokom vsakodnevno nudimo različne dejavnosti, jih povezujemo z vsemi področji 
kurikuluma. Krnel in sodelavci (2012) pa poudarjajo, da morajo vzgojitelji otrokom 
nuditi spodbude in možnosti, da sprašujejo in eksperimentirajo. Z opazovanjem, 
opisovanjem in z eksperimentiranjem se učijo sami poiskati odgovore. Otroka je 
potrebno pustiti, da najprej sam poskuša priti do rešitve, če potrebuje pomoč, pa ga 
usmerimo v situacije, v katerih sam najde in reši problem. Otrok mora imeti občutek, da 
lahko pove svoje zamisli, čeprav so napačne, saj nam to lahko daje priložnost in 
izhodišče za nove izkušnje in poti do novega znanja. Katalinčič (2008, str. 29) pravi, da 
se morajo vzgojitelji zavedati, da ima vsaka dejavnost svoj smisel, svoje bistvo, ki pa ga 
predšolski otrok brez pomoči odraslih še ne more pravilno dojeti. Na tej točki se prične 
partnerski odnos vzgojitelja, ki naj prevzame vlogo spodbujevalca, svetovalca, 
usmerjevalca, pa tudi pomočnika. Otrok je po svojih značilnostih »raziskovalec« sveta 
okrog sebe. Skozi opazovalne aktivnosti in situacije se aktivno vključuje v dogajanje ter 
tako spoznava, da lahko z lastnim znanjem vpliva na nekatere procese, jih spodbuja ali 
ustavi. 
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Hohmann in Weikart (2015, str. 285) poudarjata, da je vloga vzgojitelja med igro na 
prostem zelo podobna vlogi med strukturirano igro. Razumeti morajo otrokove pobude 
in jih podpreti brez neposrednega vodenja. V pomoč so jim naslednje strategije: 

- razmislijo o svojem odnosu do otrokovega učenja med igro na prostem; 
- otrokom pomagajo dobiti materiale, ki jih potrebujejo; 
- uporabljajo strategijo podpiranja kot pri strukturirani igri; 
- z otroki opazujejo naravo; 
- pripeljejo igro na prostem do zaključka. 

 
Vzgojitelji morajo razmisliti, kakšno vlogo imajo na prostem in kaj pomeni pristop 
aktivnega učenja. Igra na prostem za vzgojitelja ni čas za sprostitev, za pogovor z 
drugimi odraslimi ali sedeti na klopi, medtem ko otroci sami poskrbijo zase v »prosti 
igri«.  Odrasli v High/Scopovi skupini ne prepuščajo otrok samih sebi, tudi ne usmerjajo 
njihovih dejavnosti, pač pa se jim pridružijo in podpirajo igro na prostem. Preko teh 
interakcij se približajo otrokom, kar jim je v pomoč pri prepoznavanju interesov in 
razvoju otrok (prav tam, str. 285). Tudi v našem Kurikulumu za vrtce najdemo cilj: 
»Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu« 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 10). Vzgojitelji smo dolžni otroku omogočiti možnosti 
za vsestransko gibanje, predvsem z veliko naravnega gibanja, ki ga je mogoče 
zadovoljiti na igrišču ali v naravi (Pišot in Videmšek, 2004). 

Karba in sodelavci (2010) pravijo, da je podpora vzgojitelja zelo pomembna, saj prav on 
kot odrasla in kompetentna oseba podpira otrokov razvoj. Naloga vzgojitelja je, da 
opazuje otroka, stopa z njim v interakcijo, saj le tako lahko odkrije, kako otrok razmišlja 
in sklepa. Truditi se mora odkriti otrokove interese in sposobnosti in mu ponuditi 
primerno spodbudo. Organizirati mora učno okolje, kjer je dobra klima in socialne 
interakcije, ki spodbujajo otroke k razmišljanju in reševanju problemov ter k 
verbalizaciji. Otrokovo učenje na prostem bo učinkovitejše, če bodo odrasli poskrbeli 
predvsem za to, kaj naj otrok dela, in manj za to, kaj mora imeti. Danks in Schofield 
(2007) pa še poudarjata, da je potrebno otrokom dati dovolj časa, da se lahko predajo 
igri in domišljiji. Nekateri otroci morda potrebujejo na začetku nekaj spodbude. 

Vzgojitelji morajo vedeti, da otroci konstruirajo svoje znanje prek svojih pobud in 
interakcij z drugimi ljudmi in materiali in to tako v prostoru (vrtec, dom) kot na 
prostem. Otrokovo socialno, gibalno in kognitivno učenje ni omejeno na določene kraje 
in čase, zato je bistvenega pomena ozaveščenost vseh vzgojiteljev glede tega, da igra na 
prostem ni samo čas za sprostitev, temveč pomemben vir za učenje. Vzgojitelji bi se 
morali vključiti v igro na prostem, se je veseliti in otroke v njej podpirati. To je tudi 
priložnost, ko vzgojitelji preko interakcij z otroki izvedo več o interesih otrok in 
njihovem razvoju (Karba idr., 2010, str. 53). Vse to pa se nam posreči, če smo dovolj 
občutljivi in dojemljivi za otroške potrebe, občutke in zamisli (Krnel idr.,  2012). 
Vzgojitelj mora vsakega posameznika obravnavati individualno, saj na ta način 
posameznik dobi največ, občuti pripadnost in se je veseli (Pišot in Jelovčan, 2006). 
 
Bilton (2002, v Kos in Gregorič, 2011, str. 6–7) meni, da nekateri odrasli in med njimi 
tudi vzgojitelji niso zadovoljni, če otroci porabijo preveč časa za to, da se »samo 
igrajo«. Otroška igra se jim sicer zdi prikupna, a ne tako pedagoško pomembna kot bolj 
strukturirane oblike učenja. Odrasli se včasih sprašujejo: »Ali otroci s simbolno igro 
samo izgubljajo čas? Ali naj bi se raje učili o resničnem svetu?« Odgovor je seveda: 
»Ne.«  Domišljijski svet pomaga otrokom, da se naučijo številnih ključnih konceptov o 
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svetu, ki ga imenujejo »resnični svet«. Pristop, ki ga otroci uporabljajo v simbolni igri, 
pa je, da nekaj ali nekdo predstavlja nekaj ali nekoga drugega, na primer lesena paličica 
je lahko čarobna paličica, kamni so lahko jajca, veja metla, mah je postelja, otrok je 
lovec … Na prvi pogled mogoče to ni videti pomembno.  A če se vzgojitelji  zavedajo 
osnovnih spretnostih, ki naj bi jih otrok osvojil za življenje (branje, pisanje, risanje, 
načrtovanje, računanje), je jasno, da te spretnosti vključujejo sposobnost razmišljanja, 
da nek simbol predstavlja nekaj drugega. Raziskave so pokazale, da otroci, ki se veliko 
udejstvujejo v simbolni igri, uspešneje sprejemajo in uporabljajo simbole, povezane z 
matematiko, branjem in pisanjem (prav tam). 
 
T. Ferjan (2009) pravi, da opazovanje narave odpira pot v akcijsko raziskovanje. 
Vzgojitelj pri opazovanju ne sme bili le zunanji svetovalec, ampak se mora vključiti v 
raziskovalno skupino. Med njim in otroki mora biti vzpostavljena stalna komunikacija, 
v kateri vzgojitelj spodbuja otroke k nadaljnjemu delu in k snovanju novosti. Prav tako 
trdita Hohmann in Weikart (2005), da se naj odrasli pridružijo igri otrok in tako bolje 
spoznajo otrokove interese in sposobnosti. Vzgojitelji morajo opazovati otroke, se z 
njimi pogovarjati in igrati, saj le tako lahko izvedo,  kaj otroci počno in kaj pritegne 
njihovo pozornost. 
 
Razvojne potrebe današnjih otrok po igri na prostem se niso spremenile, spremenili pa 
smo se odrasli. Vse več je strahu zaradi nevarnosti poškodb, naraščajočega prometa in 
drugih družbeno motečih dejavnikov. Ne smemo pozabiti na sodobne medije (televizija, 
video, računalniki), ki otroke že v rani mladosti močno odtegujejo od igre na prostem 
(Karba idr., 2010). 

Karba in sodelavci (2010, str. 55) ugotavljajo, da ima vzgojitelj ključno vlogo pri 
pripravi na učenje na prostem. Zato naj upošteva nekatera pravila, izhajajoča iz dobrega 
poznavanja razvojnih značilnosti otrok. Pravila, ki naj bi jih vzgojitelj oziroma oba 
strokovna delavca v oddelku upoštevala pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji učenja 
otrok na prostem (prav tam): 

- izhajati je potrebno iz otrok (želje, pobude, ideje, aktualni dogodki); 
- biti moramo pozorni na trenutno dogajanje v okolici (uporaba čutil);  
- upoštevamo vremenske in varnostne razmere ter poskrbimo za prijetno vzdušje;  
- spodbujamo, da učenje ponuja nove miselne izzive (sami iščejo pot do rešitev); 
- pomembna so sredstva (pestra, zanimiva, izbrana glede na področje dejavnosti) 

zaradi doseganja ciljev; 
- upoštevamo starost otrok (predhodne izkušnje in načelo postopnosti in 

sistematičnosti); 
- otroku nudimo podporo; 
- sodelovanje z ostalimi strokovnimi sodelavci, starši in okoljem; 
- pomen lastnega izobraževanja, pridobivanje profesionalnih in socialnih 

kompetenc; 
- omogočanje in spodbujanje govorne dejavnosti otrok–otrok, otrok–odrasli ... in 

s tem pridobivanje govorno-jezikovnih kompetenc; 
- redno spremljanje in vrednotenje učinkov svojega dela in dela otrok ter 

upoštevanje ugotovitev pri nadaljnjem načrtovanju učenja na prostem;  
- otroke dejavno vključevati v vse faze pedagoškega procesa. 
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Vzgojitelj mora poskrbeti, da imajo otroci na voljo pripomočke, ki jih spodbujajo h 
gibanju. To so lahko žoge, obroči, kolebnice, različna plezala, tricikli, vozički, skiroji, 
kotalke, smuči, sanke in drugo. Otrokom moramo nuditi pomoč še zlasti na začetku, 
kasneje pa jih prepuščamo njihovi lastni iznajdljivosti in samo skrbimo za to, da ne 
pride do prepirov in nesreč. Ves čas pa moramo spremljati potek dejavnosti in če je 
potrebno, priskočimo na pomoč (Videmšek in Visinski, 2001). V Kurikulumu za vrtce 
(1999) piše, da so vzgojitelji pri vseh dejavnostih in situacijah odgovorni za varnost 
otrok. Otroke morajo seznaniti z varno uporabo igral, jih navajajo na varnost pri 
izvajanju dejavnosti in ozaveščajo o pomenu in sprejemanju osebne odgovornosti. Pišot 
(1997) opozarja, da so vzgojitelji odgovorni za uresničitev ciljev v praksi. Udejanjanje v 
praksi je domena avtonomnosti oziroma strokovne presoje pedagoškega strokovnjaka, 
ki ga pogojujejo številni zunanji pogoji dela (prostor, rekviziti, število otrok v skupini in 
drugo) in, kar je še bolj pomembno, notranji dejavniki (stališča vzgojiteljic, raven 
njihovega strokovnega znanja in usposobljenosti, subjektivne teorije in drugo).  
 

3.5 MOŽNOSTI ZA IGRO IN  DEJAVNOSTI OTROK NA PROSTEM 
 
Hohmann in Weikart (2015) menita, da se nobeden zaprt prostor ne more meriti z zvoki, 
pogledi, vonji in površinami v naravnem okolju. Otroci kažejo zunaj drugačne 
sposobnosti kot v zaprtem prostoru. Bistvo za rast in razvoj je, da imajo vsak dan 
možnost za igro na varnem mestu na prostem. 
 
Opremljenost zunanjih površin (igrišča) je potrebno dobro načrtovati, da  bomo 
dejavnosti na prostem lahko čim bolje organizirali. Tradicionalno opremljena igrišča s 
fiksnimi igrali niso najprimernejša, saj ne ponujajo dovolj priložnosti za bolj ustvarjalno 
igro in bolj omogočajo tekmovalnost kot možnosti za sodelovanje (Barbour, 1999, v 
Karba, 2010). 

Otroško igrišče, ki je ob vrtcu, ponuja veliko možnosti za učenje otrok. Tam se lahko 
otroci gibajo prosto ali po pravilih, ki jih oblikujejo skupaj z vzgojiteljem. Gibanje jim 
omogoča tudi druge dejavnosti, pri katerih so miselno aktivni. Tako lahko po igrišču 
tekajo, skačejo, plezajo, se igrajo igre z žogo, kolesarijo, se igrajo igre vlog, plešejo, 
pojejo, se igrajo in ustvarjajo s peskom, premagujejo ovire, se igrajo na različnih igralih, 
lahko rišejo s kredo, iz odpadnih kartonskih škatel lahko naredijo različne zgradbe, 
prepletajo vrvice v ograji ... Navedene dejavnosti na igrišču vrtca otroke združijo, to so 
priložnosti za družabne igre, ki imajo socializacijski učinek, obenem pa otrokom 
omogočajo aktivno učenje (Karba idr., 2010, str. 49). 
Tudi park, travnik in gozd otrokom omogočajo mnogo priložnosti in izzivov za 
opazovanje in raziskovanje. Čas, ki ga preživijo v naravi, jim omogoča opazovanje in 
spoznavanje sprememb v naravi, rastlin in živali, opazovanje njihovega spreminjanja 
skozi letne čase, odkrivajo njihove značilnosti glede na način razmnoževanja, 
prehranjevanja, medsebojno soodvisnost, boj za obstanek ... Ob tem se otroci igrajo, 
pogovarjajo, raziskujejo in rešujejo probleme, na katere naletijo. Med igro na prostem 
doživljajo naravo in naravne pojave na svojstven, njim razumljiv način. Narava je zelo 
primerna za zbiranje različnih podatkov in njihovo razvrščanje ali beleženje. 
Naravoslovno merjenje si je težko predstavljati v igralnici, saj ga je bistveno lažje 
izvesti v naravi. Narava predstavlja idealno priložnost za prepoznavanje vseh čutov in 
njihov razvoj (Karba idr., 2010, str. 50). Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o 
gozdovih za leto 2011 (2012) navaja, da je več kot polovica (58,4 %) površja v Sloveniji 
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pokrita z gozdovi, zato imamo v slovenskih vrtcih odlične naravne danosti za igro in 
učenje na prostem, le izkoristiti jih je potrebno. Györek (2012, v Pori, 2014, str. 176) 
pravi, da gozdni prostor otroke vsestransko motivira in jim nudi možnosti za 
raziskovanje, aktivnosti in igro, zaradi česar se izboljša tudi njihova koncentracija za 
igro in delo. V naravnem gozdnem okolju in razgibanosti gozdnega terena si otroci 
krepijo sposobnosti grobe in fine motorike in so pri gibanju bolj spretni. 
 
Katalinčič (2008) navaja, da ima sprehod z otrokom v naravo pomembno vzgojno 
vlogo, posebej, če je skrbno in ciljno naravnan. Otroke je potrebno spodbujati, da počasi 
in umirjeno opazujejo naravo, uživajo v njeni lepoti, izvirnosti ter se o videnem in 
doživetem pogovarjati. Vloga vzgojitelja pa je, da otroke spodbuja, da izrazijo svoja 
čustva, razmišljanje in želje. Če  je pogovor odkrit, sproščen, nam bo otrok postavljal 
različna vprašanja, najbolj pogosto tista, ki se začnejo z »zakaj«. Danks in Schofield 
(2007) pa sta prepričana, da se bodo otroci radi udeleževali sprehodov, če bodo ti 
vznemirljivi, zabavni in polni izzivov. Razdalja, ki jo včasih prehodimo, ni bistvena. 
Pomembno je uživanje v bivanju na prostem in bogastvo naravnega sveta se razkrije le, 
če si vzamemo čas, da ga odkrijemo. M. Videmšek in Visinski, (2001, str. 80) navajata, 
da ima sprehod, ki ga načrtujemo trikrat do štirikrat na teden, redkokdaj samo športno-
vzgojni smoter ter je nepogrešljiv za tiste vrtce, ki nimajo možnosti igranja na zunanjem 
igrišču. Sprehod je zelo pomemben tudi z zdravstvenega vidika, saj ga lahko izvajamo v 
vseh vremenskih razmerah in vseh letnih časih. V okviru sprehoda lahko uresničujemo 
različne cilje, ki jih povezujemo z različnimi področji kurikula. 
 
Mesto je zaradi svoje zgodovine, pomembnih zgradb, kulturnih ustanov, prometa in 
javnih služb polno učnih situacij, v katere so otroci lahko dejavno vključeni in jim 
predstavljajo bogato učno okolje. Sprehod po mestu jim omogoča pridobivanje številnih 
izkušenj, kjer lahko zajamemo vsa področja kurikuluma. Obiski posameznih 
zgodovinskih objektov omogočajo otrokom spoznavanje kulturne dediščine in 
razvijanje vedoželjnosti, zbudijo jim zanimanje za življenje in delo naših prednikov. 
Pogosto so to zgodbe, ki jih otroci zelo radi poslušajo in jih skozi lastno igro vlog 
podoživljajo na sebi lasten način. Ob obiskovanju različnih objektov in ustanov 
spoznavajo poklice, različne delovne procese in njihov pomen za življenje (Karba idr., 
2010). 
 
M. Videmšek in Visinski (2001) pravita, da je prednost izletov v tem, da smo v naravi, 
na svežem zraku, soncu, ob vodi, stran od mestnega trušča in sodobne mehanizacije. 
Izlet ni le zabava, razvedrilo, ampak mora biti usmerjen k opazovanju naravnih lepot v 
različnih letnih časih. Tako bodo otroci razvili estetski čut in ljubezen do narave. Izlet 
za predšolske otroke pomeni hojo nad 2 kilometra, zato običajno za njih organiziramo 
vsaj poldnevne izlete. Pogoj za uspešnost izleta pa je dobra priprava, organizacija in 
izvedba. 
 
Priljubljeni obliki načina življenja otrok v naravi sta letovanje in zimovanje, ki postajata 
vse bolj priljubljeni obliki športno-vzgojnih dejavnosti predšolskih otrok. Otroci odidejo 
brez spremstva staršev za nekaj dni v kraj, kjer se seznanijo z različnimi športnimi 
dejavnostmi. Krepijo si zdravje, razvijajo, poleg gibalnih in funkcionalnih, tudi 
spoznavne, socialne in emocionalne sposobnosti in lastnosti. Poglavitni cilj zimovanja 
in letovanja je vračanje k naravi. Otroke tako seznanjamo z lepoto in vrednostjo narave 
ter z naravovarstvenim ravnanjem, ki jih lahko dosežemo samo z bivanjem v naravnem 
okolju (prav tam). 
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4 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 
 
V magistrskem delu sem raziskovala pomen bivanja na prostem za razvoj in učenje 
otrok. Namen raziskave je ugotoviti, ali vzgojiteljice načrtujejo različne možnosti za 
izvedbo dejavnosti na prostem za uresničevanje ciljev kurikularnih področij. J. Maučec 
Zakotnik (v Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010, str. 45) dokazuje, da 
gibalna nedejavnost prispeva k nastanku kroničnih ali nalezljivih bolezni. M. Videmšek 
in Pišot (2007) trdita, da primerno izbrane in vodene gibalne dejavnosti pripomorejo k 
uravnoteženemu razvoju otroka. Izvedba teh dejavnosti na prostem ima večji učinek, saj 
pripomore k ohranjanju in krepitvi otrokovega zdravja ter spodbujanju ljubezni do 
narave. V raziskavi (Zajec, 2010), kjer so analizirali mnenja vzgojiteljev o 
gibalni/športni dejavnosti otrok in ugotavljali količino in kakovost preživljanja prostega 
časa, so rezultati presenetljivi, saj po poročanju vzgojiteljev otroci v vrtcu povprečno 
preživijo 51,92 % svojega prostega časa zunaj, 37,32 % v igralnici in 12,04 % v skupnih 
prostorih. V dosedanjih raziskavah (Zajec, 2009) je bilo namreč ugotovljeno, da je 
razmerje ravno obratno oz. da otroci bistveno več časa preživljajo v zaprtih prostorih.   
 
Vpogled v obseg igre in učenja na prostem v slovenskih vrtcih ter poglede vzgojiteljic 
in staršev nanjo sta ugotavljala M. Kos in Jermana (2013, v Kos 2015). Raziskava je 
pokazala, da slovenski otroci povprečno preživijo na prostem 10 ur tedensko v toplem 
delu leta in 5,5 ur tedensko v hladnem delu leta, od tega v naravnem okolju 3 ure 
tedensko v toplem delu leta in 1,6 ure v hladnem. Mlajši otroci preživijo na prostem 
manj časa kot starejši. Količina časa, preživetega na prostem, je pomembna, pomembno 
pa je tudi, kako je ta čas izkoriščen. Rezultati so pokazali, da daje večina vzgojiteljev 
tudi v naravnem okolju prednost vodenim, strukturiranim naravoslovnim in gibalnim 
dejavnostim. Prosta igra otrok v naravi ni bila postavljena v ospredje (prav tam). 

Z raziskavo v okviru magistrskega dela želim ugotoviti, kako strokovni delavci vrtca 
načrtujejo, izvajajo in evalvirajo dejavnosti na prostem ter ali v proces vključujejo 
otroke in kako. N. Turnšek (2009) v raziskavi navaja, da imajo otroci redko priložnost 
izraziti, kaj želijo. Pretežno odločajo odrasli, otroci pa največkrat izbirajo med danimi 
alternativami, ki jih ponuja odrasli. Redko pa postavijo vprašanje odprtega tipa, npr. ali 
bi otroci sploh želeli na sprehod, kaj bi počeli v prostem času zunaj … Tudi raziskava 
M. Batistič Zorec (2010) je pokazala, da otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj pa 
o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnosti v vrtcu. Podobne rezultate navajata 
tudi S. Sheridan in I. Pramling Samuelson (2001). 
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5 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V raziskavi sem si zastavila naslednja raziskovanja vprašanja:      

1. Kako pogosto strokovni delavci vrtca vključujejo otroke v načrtovanje in evalvacijo 
dejavnosti na prostem? 

2. Ali obstajajo razlike med strokovnimi delavci v oddelku prvega in drugega 
starostnega obdobja v stališčih in upoštevanju participacije otrok pri dejavnostih na 
prostem? 

3. Ali obstajajo razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja v stališčih in 
upoštevanju participacije otrok pri dejavnostih na prostem? 

4. Kakšna so stališča strokovnih delavcev do bivanja otrok na prostem? 

5. Kako strokovni delavci ravnajo glede bivanja na prostem: kako pogosto so zunaj in 
kje se otroci največkrat igrajo, ali zunaj potekajo pretežno proste ali tudi načrtovane 
dejavnosti in s katerih področij kurikula? 

6 METODOLOGIJA 
 
Raziskava je kvantitativna, uporabila sem kavzalno neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja.  
 

6.1 VZOREC  
 
Vzorec je neslučajnostni in priložnostni. V raziskavi je sodelovalo 117 strokovnih 
delavcev, ki so zaposleni v Vrtcu Velenje, od tega je samo ena oseba moškega spola 
(0,9 %), ostalih 116 (99,1 %) pa je ženskega spola. Zato bom v nadaljevanju uporabila 
termin vzgojiteljice. Glede na delovno mesto jih je bilo malo čez polovico (51,8 %) 
vzgojiteljic in malo manj kot polovica (48,2 %) pomočnic vzgojiteljic. 
 

 
Slika 1: Stopnja končane izobrazbe anketirancev 
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Največ, skoraj polovica anketirancev ima srednjo izobrazbo ter dobra tretjina visoko. 
Največ (65,2 %) strokovnih delavcev dela v vrtcih v mestnem okolju, slaba četrtina 
(21,7 %) v primestnem okolju in še manj (13,0 %) na podeželju. Dobra polovica (51,8 
%) strokovnih delavcev, zajetih v raziskavo, dela v oddelkih drugega starostnega 
obdobja, slaba polovica (48,2 %) pa  v oddelkih prvega starostnega obdobja. 
V empirični raziskavi so sodelovali zaposleni, stari od 23 do 58 let. Povprečna starost 
zaposlenih je 40,95 let. Delovne izkušnje, ki jih imajo zaposleni v vrtcu, so od 1 leta pa 
do 39 let, v povprečju pa 16,6 let.  
 

6.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA 
 
Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik (priloga 1), ki sem ga sestavila 
sama, v pomoč pa mi je bil vprašalnik M. Batistič Zorec (2010) ter vprašalnik J. Zajec 
(2009). Vprašalnik je sestavljen tako, da se vprašanja navezujejo na raziskovalna 
vprašanja, vsa vprašanja razen enega so v obliki zaprtega oz. izbirnega tipa. Zbiranje 
podatkov je potekalo maja 2016. Določena vprašanja, ki sem jih postavila v anketnem 
vprašalniku, so se nanašala na obdobje dveh tednov pred izpolnjevanjem vprašalnikov, 
ker menim, da sem tako dobila realnejše podatke oz. so se strokovni delavci osredotočili 
na to, kako in koliko časa so otroci dejansko preživeli na prostem ter kako so bili 
vključeni v vzgojni proces v teh dveh tednih. Anketne vprašalnike sem razdelila v 
obdobju ugodnih vremenskih razmer za bivanje na prostem in s tem izključila možnosti, 
da bi vreme pomembno vplivalo na dobljene rezultate. 
 
Anketne vprašalnike sem strokovnim delavcem vseh enot Vrtca Velenje poslala preko 
interne pošte vrtca. V kuvertah je bilo točno določeno število anketnih vprašalnikov, in 
sicer toliko, kolikor je zaposlenih v enoti. Zaposleni so imeli na voljo 7 dni časa za 
izpolnitev vprašalnikov, nato so jih v zaprtih kuvertah vrnili. Navodila so bila napisana 
na kuverti z vprašalniki. Poslanih je bilo 153 vprašalnikov, vrnjenih pa 117, kar je 76 %. 
 

6.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke sem obdelala s pomočjo programa SPSS in jih predstavila v obliki grafov in 
tabel. Rezultate sem analizirala in primerjala z dosedanjimi študijami. Izračunala sem 
srednje vrednosti, mere razpršenosti, odstotne deleže. Za ugotavljanje razlik med 
vzgojitelji oddelkov prvega in drugega starostnega obdobja sem uporabila hi-kvadrat 
test. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

7.1 STALIŠČA IN RAVNANJA STROKOVNIH DELAVCEV DO BIVANJA 
OTROK NA PROSTEM 

 
Če strnemo teoretična in praktična spoznanja, lahko nanizamo nekaj pomembnih 
ugotovitev, ki lahko vzgojiteljicam/vzgojiteljem pomagajo pri razmisleku o igri, učenju 
in delu zunaj prostorov vrtca. Ključne izhodiščne ugotovitve (Karba idr., 2010, str. 53) 
so: 

- zunanje okolje ima enkratne značilnosti in ponuja vedno nove učne priložnosti;  
- učenje na prostem je enakovredno učenju v prostorih vrtca;  
- za učenje otrok na prostem so potrebni skrbni odrasli (strokovni delavci);  
- učenje na prostem bo učinkovitejše v dobro opremljenem okolju z 

najrazličnejšimi pripomočki. 
 

Vsakodnevno bivanje na prostem utrjuje otrokovo zdravje (Pišot, 2006). Izkoristimo 
možnosti ki nam jih ponuja okolje v največji meri, saj je to dobra naložba za razvoj 
otrok in nenazadnje tudi za dobro počutje strokovnih delavcev. Smiselno je načrtovati 
čim več dejavnosti na prostem in v to vključiti vsa vzgojna področja. Vendar ni dovolj 
le to, da omogočimo otrokom igro in gibanje na prostem. Poskrbeti moramo, da je 
preživljanje časa na prostem kvalitetno in pestro. Zato me je najprej zanimalo, kakšna 
so stališča strokovnih delavcev do bivanja otrok na prostem v Vrtcu Velenje. 
 

Tabela 1: Stališča strokovnih delavcev glede bivanja na prostem 

 5 – Se 
popolnoma 
strinjam 

4 – Se 
strinjam 

3 – Se ne 
morem 
odločiti 

2 – Ne 
strinjam 
se 

1 – Nikakor 
se ne 
strinjam 

Predšolskemu otroku 
mora biti omogočeno, da 
je zunaj vsak dan ne glede 
na vremenske razmere. 

60,7 % 35,9 % 0,9 % 1,7 % 0,9 % 

Predšolskemu otroku je 
treba dovoliti gibanje 
zunaj, ko za to izrazi željo. 

18,8 % 40,2 % 20,5 % 19,7 % 0,9 % 

Gibanje ima enak učinek, 
če se izvaja na  
prostem ali v zaprtem 
prostoru. 

2,6 % 8,8 % 0,9 % 57,9 % 29,8 % 

Bivanje zunaj mora biti 
načrtovano in vodeno. 

11,2 % 48,3 % 12,1 % 27,6 % 0,9 % 

Strokovni delavci 
potrebujemo dodatna 
znanja oz. izobraževanja, 
da bi lahko kakovostno 
izvajali dejavnosti na 
prostem. 

5,3 % 30,7 % 19,3 % 28,9 % 15,8 % 
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S trditvijo (v Tabeli 1), da mora biti predšolskemu otroku omogočeno bivanje zunaj ne 
glede na vremenske razmere, se strinja večina (96,6 %) strokovnih delavcev.  
Več kot polovica (59,0 %) strokovnih delavcev se strinja, da bi bilo potrebno otrokom 
omogočiti gibanje zunaj, ko za to izrazijo željo. Da ima gibanje enak učinek v zaprtem 
prostoru kot na prostem, meni le dobra desetina (11,4 %). V raziskavi Effective practice 
(2007, v Karba idr., 2010 str. 42) menijo, da učenje na prostem pomeni dopolnilo 
učenju znotraj vrtca in je enako pomembno. Zato velja, da dobro zamišljeno, skrbno 
načrtovano, premišljeno spremljano in ovrednoteno delo zunaj vrtca omogoča otrokom 
optimalen razvoj njihovega znanja, njihovih sposobnosti, spretnosti in navad. 
 
Anketiranci se večinoma zavedajo, da gibanje na svežem zraku pripomore k ohranjanju 
in krepitvi zdravja otrok teh spodbujanju ljubezni do narave, kar trdita tudi M. 
Videmšek in Pišot (2007). Več kot polovica (59,5 %) se jih strinja, da bi moralo biti 
bivanje zunaj načrtovano in vodeno. Tudi raziskava  M. Kos in Jermana (2013) kaže, da 
večina vzgojiteljev zunaj najraje izvaja vodene in strukturirane dejavnosti, prosta igra in 
samostojno raziskovanje pa nista v ospredju bivanja na prostem.  
 
Le dobra tretjina anketirancev (36,0 %) meni, da potrebujejo dodatna znanja, ki bi 
pripomogla k bolj kakovostni izvedbi dejavnosti na prostem. M. Kos  in Jerman (2013) 
svetujeta, da bi bilo potrebno v izobraževanje vzgojiteljev poleg teorije vključiti 
nazorno predstavitev prednosti, ki ga lahko igra in učenje na prostem prineseta otrokom. 
Trdita, da bi izboljšano znanje in pozitivne izkušnje iz vrtcev drugih evropskih držav 
dodatno motivirali slovenske vzgojitelje, da bi bivanju na prostem dajali večji pomen. 
 
Vzgojitelji se moramo zavedati pomembnosti otrokovega učenja na prostem. Bivanje na 
prostem nam vsak dan ponuja nove in nove izzive. Strokovni delavci bomo izzivom kos 
z novim znanjem in sposobnostjo, da novo znanje tudi uporabimo. 
 
Strokovne delavce sem spraševala, koliko ur na dan otroci njihovih skupin preživijo na 
prostem, v igralnici in v skupnih prostorih. 
 
Tabela 2: Preživljanje časa na prostem, v igralnici in skupnih prostorih v zadnjih dveh 
tednih 

 N min max 
srednja 

vrednost 
standardni 

odklon 
V zadnjih dveh tednih so otroci v 
povprečju na dan preživeli na prostem 115 0,45 h  3,0 h 1,46 h 0,63 h 

V zadnjih dveh tednih so otroci v 
povprečju na dan preživeli v igralnici 113 2,0 h 7,5 h 5,26 h 1,3 h 

V zadnjih dveh tednih so otroci v 
povprečju na dan preživeli v skupnih 
prostorih 

108 ,00 h 4,0 h 0,90 h 0,6 h 

Legenda: N – število odgovorov; min – minimalna vrednost; max – maksimalna 
vrednost; srednja vrednost – ure, ki jih otrok dnevno preživi v posameznem prostoru.  
 
Iz Tabele 2 je razvidno, da otroci povprečno preživijo na dan 1,46 ure na prostem, kar 
predstavlja petino časa, ki ga preživijo v vrtcu. V igralnici v povprečju preživijo 5,26 
ure (69,21 %), v skupnih prostorih le 0,9 ure (11,84 %). Dobljeni rezultati  se nekoliko 
razlikujejo od rezultatov J. Zajc (2010), kjer je bil delež časa, ki so ga otroci preživeli na 
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prostem, za več kot polovico večji. Po poročanju vzgojiteljev (prav tam) otroci preživijo 
51,92 % svojega prostega časa zunaj, za tretjino (37,32 %) manj v igralnici (prav tam). 
Dobro desetino časa preživijo (12,04 %) v skupnih prostorih, kar je primerljivo z našo 
raziskavo.  
 
Naše ugotovitve pa so primerljive z rezultati raziskave M. Kos in Jermana (2013, v Kos 
2015), da slovenski otroci povprečno preživijo na prostem slabo četrtino časa (10 ur) 
tedensko v toplem delu leta, in 5,5 ur (13 %) tedensko v hladnem delu leta, od tega v 
naravnem okolju 3 ure tedensko v toplem delu leta in 1,6 ure v hladnem. Avtorja 
navajata, da otroci na Norveškem preživijo kar 70 % časa zunaj. Količina časa, 
preživetega na prostem, je pomembna, pomembno pa je tudi, kako strokovni delavci ta 
čas izkoristijo. 
 

Zanimalo me je tudi, kje se otroci največkrat igrajo zunaj in katere vrste dejavnosti tam 
potekajo. 

Tabela 3: Kraj bivanja na prostem in vrsta dejavnosti 

Kraj dejavnosti 
(zadnja dva tedna) 

N % Načrtovane oz. 
vodene dejavnosti 

Prosta  
igra 

N % N % 

Na igrišču pri vrtcu  116 100 % 92 79,3 % 112 96,6 % 
V gozdu 69 59,5 

% 
65 56,0 % 53 45,7 % 

Na sprehodu 83 71,6 
% 

35 30,2 % 5 4,3 % 

V mestu  35 30,2% 71 61,2 % 15 12,9 % 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na celoten vzorec (116) 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da so otroci v zadnjih 14 dneh čas zunaj največkrat preživeli na 
igrišču. Na drugem mestu so sprehodi (71,6 %) in nato gozd (59,5 %). Pod drugo je bilo 
navedeno še, da so bili otroci v parku, na izletu, na bližnjem igrišču in ob jezeru. 
Zanimalo me je tudi, kakšnim dejavnosti strokovne delavke posvečajo največ časa, ko 
so z otroki na prostem. Na igrišču prevladuje prosta igra, kadar pa gredo v gozd, mesto 
ali na sprehod, so dejavnosti pogosteje načrtovane kot proste.  
 
Ker sem pričakovala odgovor, da strokovne delavke najpogosteje preživljajo čas na 
igrišču, me je zanimalo, kako ocenjujejo ustreznost igrišča. 
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Želela sem tudi izvedeti, kako pogosto in iz katerih področij kurikula strokovne delavke 
izvajajo različne dejavnosti, s katerimi uresničujejo cilje kurikularnih področij.  
 
Tabela 4: Izvedena področja kurikula na prostem v zadnjih dveh tednih  

 Ni 
bilo 

1x 2–3x 4–5x Več kot 
5x 

Vsak 
dan 

Srednja 
vrednost 

GIBANJE / / / 5,1 % 15,4 % 79,5 % 5,74  
JEZIK / 5,6 % 16,8 % 9,3 % 17,8 % 50,5 % 4,91  
DRUŽBA 0,9 % 1,8 % 18,4 % 10,5 % 23,7 % 44,7 % 4,89 
NARAVA / 0,9 % 8,7 % 16,5 % 30,4 % 43,5 % 5,07 
MATEMATIKA 0,9 % 4,5 % 19,6 % 23,2 % 18,8 % 33,6 % 4,54 
UMETNOST 7,5 % 15,0 % 42,1 % 13,1 % 6,5 % 15,9 % 3,99  
 
Kot sem pričakovala, več kot tri četrtine (79,5 %) strokovnih delavcev vsak dan v 
dejavnosti zunaj vključuje področje gibanja. Na drugem mestu je jezik (50,5 %), sledita 
pa družba (44,7 %) in narava (43,5 %). Vloga strokovnih delavcev je, da otroku 
omogočimo vsakodnevne dejavnosti na prostem, in jih povezujemo z različnimi 
področji kurikuluma. 
 

Tabela 5: Ocena ustreznosti igrišča vrtca 

 N % 
Igrišče ni dovolj veliko. 28 23,9 % 
Igrala so prenovljena oz. nova. 79 67,5 % 
Igrala so stara in potrebna obnove. 9 7,7 % 
Na igrišču imamo premalo igral. 36 30,8 % 
Na igrišču imamo možnost za umik. 74 63,2 % 
Na igrišču ni dovolj sence. 32 27,4 % 
Igrišče ni dovolj pregledno. 9 7,7 % 
Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na celoten vzorec (117) 
 
Glede  na pričakovani podatek, da največ časa zunaj otroci preživijo na igrišču pri vrtcu, 
me je zanimalo, kako ocenjujejo ustreznost le-tega. Vsi anketiranci delajo v vrtcih, ki 
imajo svoja igrišča. Da igrišče ni dovolj veliko, pravi slaba četrtina (23,9 %) 
anketirancev, slaba tretjina (30,8 %) pa je menja, da je igral na igrišču premalo. Dve 
tretjini (67,5 %) strokovnih delavcev ocenjuje, da imajo dobra igrala, le malo (7,7 %) pa 
jih je mnenja, da so igrala stara in potrebna obnove.  
Slabi dve tretjini (63,2 %) strokovnih delavcev meni, da na igrišču otroci lahko najdejo 
možnost za umik. Dobra četrtina (27,4 %) je mnenja, da  ni dovolj sence na igrišču, le 
nekaj (7,7 %) pa jih pravi, da je njihovo igrišče premalo pregledno. 
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Zanimalo me je tudi, ali imajo otroci pri bivanju na prostem primerno obutev in obleko 
za različne vremenske razmere.  
 
Tabela 6: Oblačila in obutev za različne vremenske razmere 

 Vedno Skoraj   
vedno 

Redko Nikoli Skupaj 

Otroci imajo primerno 
obutev in obleko za različne 
vremenske razmere. 

N % N % N % N % N % 
103 88,8 3 2,6  10 8,6 / / 116 100 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 

Večina strokovnih delavcev (91,4 %) meni, da imajo otroci vedno oz. skoraj vedno 
primerno obutev in obleko.  
 
Nenazadnje sem anketirance vprašala, če obstajajo ovire, ki jim preprečujejo bivanje na 
prostem in katere. Vprašanje je bilo odprtega tipa in strokovni delavci so lahko napisali, 
kar so želeli. Najpogostejše ovire, ki so jih navedli strokovni delavci, so: odsotnost ene 
od strokovnih delavk v oddelku, pomanjkanje in nepopolni rekviziti za igro na prostem, 
hišni ljubljenčki brez nadzora lastnika ter pasji iztrebki, premalo pokritih zunanjih 
površin, kadar dežuje, blatne in mokre travne površine, otroci, ki še ne hodijo, odprta 
ograja okoli vrtca … 
 

7.2 STALIŠČA  IN RAVNANJA STROKOVNIH DELAVCEV DO 
PARTICIPACIJE OTROK PRI DEJAVNOSTIH NA PROSTEM  
 
Otrok mora imeti možnost razvijati svoj osebni in družbeni smisel, imeti priložnosti za 
izražanje idej pri načrtovanju, izvajanju, refleksiji in evalvaciji svojega učenja oz. 
skupnega učenja in življenja v skupnosti z drugimi. To pa se lahko zgodi takrat, ko 
bomo strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju začeli zaupati in tvegati, da lahko 
različne perspektive otrok in družin predstavljajo priložnost za transformacijo družbe 
(Rutar, 2015, str. 17). 
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V spodnji tabeli so predstavljeni rezultati, ki se nanašajo na oceno vključenosti otrok v 
življenje vrtca. 
  
Tabela 7: Vključenost otrok v življenje vrtca 

TRDITEV Vedno 
 

( %) 

Skoraj 
vedno 
( %) 

Občasno 
 

( %) 

Skoraj 
nikoli 
(%) 

Nikoli 
 

( %) 
Prisluhnila sem željam, pričakovanjem in 
zamislim otrok ter jih vnašala v 
načrtovanje in izvedbo dejavnosti na 
prostem. 

19,1 % 47,0 % 27,0 % 5,2 % 1,7 % 

Vzgojno-izobraževalno delo na prostem 
prilagajam posameznemu otroku. 

9,5 % 28,4 % 53,4 % 7,8 % 0,9 % 

Otroke v svojem oddelku sem vključila v 
evalvacijo dejavnosti. 

2,6 % 27,4 % 46,2 % 17,9 % 6 % 

Otroke sem vključil(a) v urejanje 
zunanjih površin (igrišča, atrija…). 

23,3 % 23,3 % 45,7% 6,0 % 1,7% 

Otroci so sodelovali pri izbiri rekvizitov, 
igrač za igro na prostem. 

21,7 % 53,0 % 23,5 % 0,9 % 0,9 % 

Otroci so imeli možnost izbire, kje se 
bodo lahko zunaj igrali. 

28,7 % 37,4 % 33,0 % 0,9 % / 

Otroci so imeli možnost odločanja, kaj 
bodo počeli v času proste igre. 

49,1 % 34,5 % 13,8 % 1,7 % 0,9 % 

Otroke sem v zadnjih 14 dneh vprašala, 
kaj želijo, npr. ali bi želeli na sprehod, 
kaj bi radi počeli zunaj… 

12,0 % 36,8 % 41,0 % 0,9 % 9,4 % 

Legenda: % – odstotek glede na število odgovorov 

Iz  Tabele 7 je razvidno, da dve tretjini strokovnih delavcev (66,1 %) trdita, da 
prisluhnejo otrokom in njihove želje ter pričakovanja vnašajo v načrtovanje in izvedbo 
dejavnosti na prostem, medtem ko  slaba tretjina  (27 %) to počne le občasno. Pri trditvi, 
ali vzgojno delo prilagajajo posamezniku, pa se pokaže, da dobra tretjina (37,9 %) 
strokovnih delavcev to dela vedno oz. skoraj vedno, več kot polovica (53,4 %)  občasno 
in le manjšina (7,8 %) strokovnih delavcev skoraj nikoli ne prilagaja dela 
posameznikom. 
 
Raziskava M. Batistič Zorec (2010) kaže, da strokovne delavke bolj (71,6 % vedno ali 
skoraj vedno) vključujejo otroke v soustvarjanje podobe vrtca in prisluhnejo otrokom in 
njihovim  željam in tudi bolj prilagajajo vzgojno delo posamezniku, kot to počno v 
Vrtcu Velenje (66,1 %). 
 
V evalviranje dela otroke vključuje slaba tretjina (30 %) strokovnih delavk, občasno 
slaba polovica (46,2%), medtem ko 17,9 % strokovnih delavcev nikoli ne vključuje 
otrok v evalvacijo dejavnosti. Menim, da je treba v prihodnje nameniti več pozornosti 
prav evalvaciji z otroki. Karba s sodelavci  (2010) poudarja, da lahko odrasli prek 
evalvacij zaznajo otrokove potrebe, ideje, želje in jih tako upoštevajo pri nadaljnjem 
načrtovanju. 
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Pri urejanju zunanjih površin so otroci v slabi polovici primerov (46,6 %) vedno ali 
skoraj vedno dejavni, v manj kot polovici oddelkov (45,7 %) pa le občasno. Ta podatek 
je primerljiv z raziskavo M. Batistič Zorec (2010), kjer so bili otroci vedno ali skoraj 
vedno dejavni pri urejanju zunanjih površin v slabi polovici primerov (46,8 %).  
 
Rezultati kažejo, da tri četrtine (74,7 %) strokovnih delavcev daje možnost otrokom, da 
si lahko sami izberejo rekvizite, ki jih bodo uporabljali na prostem, medtem ko jim 
slaba četrtina (23,5 %) to omogoči samo občasno. Pri trditvi, da so imeli otroci možnost 
izbire, kje se bodo lahko zunaj igrali, se pokaže, da to vedno oz. skoraj vedno 
upoštevata dve tretjini (66,1 %)  strokovnih delavcev, ena tretjina (33 %) pa to dovoli 
otrokom občasno. 
 
Polovica strokovnih delavk (49,1 %) vedno omogoča otrokom, da lahko sami izbirajo, 
kaj bodo počeli v času proste igre zunaj, dobra tretjina (34,5 %) pa skoraj vedno. Manj 
kot polovica strokovnih delavk (45,8 %) je vedno oz. skoraj vedno v zadnjih dveh 
tednih vprašala otroke, kaj želijo, da bi počeli zunaj, 41,0 % pa jih je to naredilo 
občasno. N. Turnšek (2009) je v svoji študiji ugotovila, da imajo otroci redko priložnost 
izraziti, kaj želijo. Pretežno odločajo odrasli, otroci pa največkrat izbirajo med danimi 
alternativami, ki jih ponujajo odrasli. Redko postavijo vprašanje odprtega tipa, npr. ali 
bi želeli na sprehod, kaj bi počeli v prostem času zunaj… V Vrtcu Velenje torej le slaba 
polovica strokovnih delavk upošteva želje otrok. 

Drugo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo, ali obstajajo razlike med 
strokovnimi delavci v oddelku prvega in drugega starostnega obdobja v stališčih in 
upoštevanju participacije otrok pri dejavnostih na prostem. Rezultati primerjave (hi-
kvadrat testa) so predstavljeni v tabeli 8 in 9. 
 
Tabela 8: Razlike med 1. In 2. starostnim obdobjem v upoštevanju želja otrok. 

 

Prisluhnila sem željam, pričakovanjem in 
zamislim otrok ter jih vnašala v načrtovanje in 

izvedbo dejavnosti na prostem 

Skupaj Nikoli 
Skoraj 
nikoli Občasno 

Skoraj 
vedno Vedno 

Starost 
otrok v  
oddelku 

     
1.star.   
obdob . 

        N 2 6 16 21 10 55 
            
% 3,6 % 10,9 % 29,1 % 38,2 % 18,2 % 100 % 

2.star. 
obdob. 

        N 0 0 14 31 12 57 
           
%  0,0 % 0,0 % 24,6 % 54,4 % 21,1 % 100 % 

Skupaj         N 2 6 30 52 22 112 
       %  1,8 % 5,4 % 26,8 % 46,4 % 19,6 % 100 % 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
(2Î= 13,305, g=4, α=0,010). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 1 % trdimo, da 
se med strokovnimi delavci prvega starostnega obdobja in drugega starostnega obdobja 
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pojavljajo razlike v tem, ali prisluhnejo željam, pričakovanjem in zamislim otrok ter jih 
vnašajo v načrtovanje in izvedbo dejavnosti na prostem. 
 
Iz podatkov v Tabeli 8 je razvidno, da strokovni delavci drugega starostnega obdobja  v 
večjem deležu (75,5 %) kot strokovni delavci prvega starostnega obdobja (56,4%) 
prisluhnejo željam in pričakovanjem otrok ter jih vnašajo v načrtovanje in izvedbo 
dejavnosti na prostem. Nekaj (14,5 %) strokovnih delavcev v prvem starostnem obdobju 
nikoli oz. skoraj nikoli  ne prisluhne željam in pričakovanjem otrok, medtem ko takih 
med zaposlenimi v drugem starostnem obdobju ni. 
 
Tabela 9: Razlike med 1. in 2. starostnim obdobjem o možnosti izbire dejavnosti zunaj 

 

Otroke sem v zadnjih 14 dneh vprašala, kaj želijo, 
npr. ali bi želeli na sprehod, kaj bi radi počeli zunaj 

Skupaj Nikoli 
Skoraj 
nikoli Občasno 

Skoraj 
vedno Vedno 

Starost 
otrok v  
vašem 
oddelku 

1. star. 
obdob. 

N 11 1 24 15 4 55 
%  20,0 % 1,8 % 43,6 % 27,3 % 7,3 % 100 % 

2. star 
obdob. 

N 0 0 23 26 10 59 
%  0,0 % 0,0 % 39,0 % 44,1 % 16,9 % 100 % 

Skupaj N 11 1 47 41 14 114 
%  9,6 % 0,9 % 41,2 % 36,0 % 12,3 % 100 % 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna 
(2Î= =22,161, g=4, α=0,000). Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,2 % trdimo, 
da se med strokovnimi delavci prvega in drugega starostnega obdobja pojavljajo razlike, 
ali so v zadnjih 14 dneh vprašali otroke, kaj želijo početi zunaj. Strokovni delavci 
drugega starostnega obdobja v večjem deležu  (61,0 %) vprašajo otroke, kaj bi počeli 
zunaj, skoraj za polovico manj (34,6 %) pa to počno strokovni delavci prvega 
starostnega obdobja. Tudi pri drugih trditvah so rezultati podobni, kar sem pričakovala. 
Strokovni delavci ocenjujejo, da otrok v prvem starostnem obdobju ne morejo v tolikšni 
meri vključevati kot lahko to počno strokovni delavci v drugem starostnem obdobju. 
Vzrok je verjetno, da strokovni delavci prvega starostnega obdobja menijo, da so otroci 
premajhni, da bi lahko odločali, kaj bi počeli zunaj. Menim, da moramo že najmlajšim 
otrokom dati občutek pripadnosti in pomembnosti pri odločanju, prav tako lahko tudi 
pri dejavnostih na prostem vključujemo otroke v različne aktivnosti. 
 
Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, ali obstajajo razlike med vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev v stališčih in upoštevanju participacije otrok pri dejavnostih na prostem. 
Tudi tu sem izračunala razlike s pomočjo hi-kvadrat testa, ki sem ga naredila za dve 
trditvi (v Tabelah 10 in 11).  
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Tabela 10: Razlike med vzgojitelji in pomočniki pri poslušanju in upoštevanju želja 
otrok  

 

Prisluhnila sem željam, pričakovanjem in 
zamislim otrok ter jih vnašala v načrtovanje in 

izvedbo dejavnosti na prostem 

Skupaj Nikoli 
Skoraj 
nikoli Občasno 

Skoraj 
vedno Vedno 

Delovno 
mesto 

vzgojiteljica N 1 3 20 22 12 58 
%  1,7 % 5,2 % 34,5 % 37,9 % 20,7 % 100 % 

pomočnik/-ca 
vzgojitelja/-
ice 

N 1 3 11 29 10 54 
%  1,9 % 5,6 % 20,4 % 53,7 % 18,5 % 100 % 

Skupaj N 2 6 31 51 22 112 
%  1,8 % 5,4 % 27,7 % 45,5 % 19,6 % 100 % 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti tu ni statistično pomembna 
(2Î=3,654, g= 4, α=0,455) Ničelno hipotezo, da ni razlik med vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic, torej obdržimo. Čeprav večina (72,2 %) pomočnic 
vzgojiteljic in nekoliko manj vzgojiteljic (58,6 %) prisluhne željam, pričakovanjem in 
zamislim otrok ter jih vnaša v vzgojno delo, razlike niso statistično pomembne.  
 

Tabela 11: Razlike med vzgojitelji in pomočniki pri upoštevanju pobud otrok v zadnjih 
dveh tednih 

 

Otroke sem v zadnjih 14 dneh vprašala, kaj 
želijo, npr. ali bi želeli na sprehod, kaj bi radi 

počeli zunaj … 

Skupaj Nikoli 
Skoraj 
nikoli Občasno 

Skoraj 
vedno Vedno 

Delovno 
mesto 

vzgojiteljica N 7 0 28 18 6 59 
%  11,9 % 0,0 % 47,5 % 30,5 % 10,2 % 100 % 

pomočnik/-
ca 
vzgojitelja/-
ice 

N 4 1 20 22 8 55 
%  

7,3 % 1,8 % 36,4 % 40,0 % 14,5 % 100 % 

Skupaj N 11 1 48 40 14 114 
%  9,6 % 0,9 % 42,1 % 35,1 % 12,3 % 100 % 

Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa  hipoteze neodvisnosti se tudi tu ni pokazala kot 
statistično pomembna (2Î=4,101, g=4, α=0,392). Ničelno hipotezo, ki pravi, da ni razlik 
med vzgojiteljicami in pomočnicami, obdržimo. Iz podatkov lahko ugotovimo, da je 
večji delež pomočnic vzgojiteljic (54,5 %), ki so v zadnjih 14 dneh vprašale otroke, kaj 
bi radi počeli zunaj, kot vzgojiteljic (40,7 %), vendar razlika ni statistično pomembna. V 
odgovorih je prišlo do manjše razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, 
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upamo le, da so vse razumele vprašanje, da otroku ne dajemo samo alternativ, ampak 
možnost odločanja. 
Tudi pri drugih trditvah, kjer ugotavljamo razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic v ravnanjih in upoštevanju participacije otrok na prostem, ni statistično 
pomembnih razlik. Strokovne delavke imajo podobna stališča, kar verjetno pomeni, da 
tudi podobno ravnajo.  
 
Nadalje me je zanimalo, kakšno vlogo prevzameta strokovni delavki pri igri na prostem. 
Rezultati so predstavljeni v Tabeli 12. 

Tabela 12: Vloga strokovnih delavk pri igri na prostem 

TRDITEV N % 
V igro posežem le, če je nujno. 41 25,9 % 
Včasih se igram z otroki, kadar to sami 
želijo. 

75 47,5 % 

Pogosto se kot soigralka vključim v 
igro otrok. 
 

42 26,6 % 

Skupaj 158 100 % 
Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 

 
Pri igri na prostem (Tabela 12) se skoraj polovica strokovnih delavcev (47,5 %)  v igro 
vključi le na željo otrok, le četrtina (26,6 %) pa se jih zaveda, da je vključitev odraslega 
kot soigralca v igro otrok lahko priložnost za učenje in podpiranje razvoja otrok. Dobra 
četrtina (25,9 %) jih v igro poseže le, če je nujno. Dobljene rezultate lahko primerjam z 
raziskavo N. Turnšek (2009), ki je s pomočjo intervjujev z otroki ugotovila, da 
prevladuje ločenost oz. različnost med načrtovanimi dejavnostmi in igro, ki se kaže v 
različnih vlogah otrok in odraslih v vsaki od njiju. 

Anketirance sem spraševala, ali in kako so bili otroci vključeni v načrtovanje vzgojnega 
dela na prostem v zadnjih dveh tednih. Podatki so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 13: Načini vključevanja otrok v načrtovanje vzgojnega dela na prostem v 
zadnjih dveh tednih 

TRDITEV N % 
Otroci niso sodelovali, ker so premajhni. 17 12,7 % 
Otroci niso bili vključeni, ker je to naloga strokovnih 
delavk. 

/ 0 % 

Načrtujem sam/-a, vendar upoštevam želje in interese 
otrok. 

49 36,6 % 

Sam/-a sem izbrala temo in pripravila okvirni načrt, nato 
se o njem pogovorila z otroki in upoštevala njihove želje 
in predloge. 

49 36,6 % 

Skupaj z otroki smo izbrali temo, vsebine ter skupaj 
načrtovali dejavnosti. 

19 14,2 % 

Skupaj 134 100 % 
Legenda: N – število odgovorov, % – odstotek glede na število odgovorov 
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Odgovori v Tabeli 13 kažejo, da več kot tretjina strokovnih delavcev (36,6 %) pravi, da 
načrtujejo sami, pri tem pa upoštevajo želje in interese otrok. Prav tolikšen delež pa je 
strokovnih delavcev, ki sami izberejo temo in naredijo okvirni načrt ter upoštevajo želje 
in predloge otrok. Najmanj, le 14,2 %, pa je tistih, ki skupaj z otroki izberejo temo in 
skupaj načrtujejo dejavnosti. Odgovori v Tabeli 12 in 13 kažejo, da imajo odrasli pri 
načrtovanih dejavnosti vodilno vlogo, igra pa je pretežno prepuščena otrokom. 
Raziskava M. Batistič Zorec (2010) kaže podobno, in sicer da otroci odločajo predvsem 
o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanja dejavnosti v vrtcu. 
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8 SKLEP  
 

Dobljeni rezultati kažejo, da si strokovni delavci v Vrtcu Velenje prizadevajo 
vključevati otroke v soustvarjanje življenja v vrtcu ter da večinoma prisluhnejo željam 
otrok. Pri načrtovanju vzgojnega dela ter evalvaciji pa se je pokazalo, da je participacija 
otrok precej slabo zastopana. Rezultati so primerljivi z raziskavo M. Batistič Zorec 
(2010) in Turnšek (2009) kakor tudi z rezultati, ki jih navajata S. Sharidan in I. 
Premiling Samuelson (2001). Omenjeni avtorji ugotavljajo, da otroci odločajo predvsem 
o prosti igri, manj pa o načrtovanih dejavnostih v vrtcu. Iz mojih rezultatov je razvidno, 
da strokovni delavci upoštevajo interese in želje otrok v oddelku, manj pa vzgojno delo 
prilagajamo posameznemu otroku. Večjo pozornost bomo morali strokovni delavci 
posvetiti posameznemu otroku. Rezultati kažejo, da so otroci drugega starostnega 
obdobja bolj vključeni v soustvarjanje življenja in dela v vrtcu kot otroci prvega 
starostnega obdobja. Menim, da ne smemo zanemariti dejstva, da moramo vsem 
otrokom nuditi spodbudno okolje, jih vanj vključiti ne glede na starost ter jim omogočiti 
optimalne možnosti za razvoj, učenje in patricipacijo. 

Količina časa, ki ga otroci v vrtcu preživijo zunaj, je v primerjavi z rezultati iz tujine 
majhna oz. po mojem mnenju premajhna. Strokovni delavci bi se morali zavedati, da je 
zunanje okolje lahko močnejši motivacijski dejavnik za različne dejavnosti kot je v 
igralnici ali v skupnih prostorih. Otrokom bi morali po mojem mnenju omogočiti daljše 
in pogostejše bivanje zunaj, tako na igrišču kot v naravi. Kot smo že ugotovili, biti 
zunaj ni dovolj, ampak mora imeti čas, ki ga v vrtcu preživimo zunaj, pedagoški namen, 
ki otrokom omogoča učenje v skladu s kurikulom. Čas, preživet zunaj, je zelo 
pomemben, pomembno pa je tudi, kako je ta čas izkoriščen. Rezultati so pokazali, da se 
več kot polovica strokovnih delavcev strinja s trditvijo, da bi moralo biti bivanje zunaj 
načrtovano. Ko pa sem jih konkretno vprašala, kakšne dejavnosti so izvajali zunaj, se je 
izkazalo (Tabela 10), da je na igrišču več proste igre, medtem ko je v gozdu, mestu in 
sprehodu več načrtovanih dejavnosti. Podobno kaže  raziskava M. Kos in Jermana 
(2013), kjer prosta igra ni bila postavljena v ospredje dejavnosti na prostem.  

Strokovni delavci so ocenili, da je gibanje na svežem zraku pomembno, zato ga je 
potrebno omogočati ne glede na vremenske razmere. To pomeni, da se zavedajo, da 
pripomore k ohranjanju in krepitvi otrokovega zdravja, kot trdita tudi M. Videmšek in 
Pišot (2007).   Strokovni delavci se v veliki meri strinjajo, da je treba dovoliti gibanje na 
prostem, ko za to otroci izrazijo željo, s tem pa jim omogočajo, da zadostijo potrebo po 
gibanju in si naberejo nove izkušnje, ki jih nudi naravno okolje. 

Strokovni delavci lahko predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, 
dograjujejo in dopolnjujejo. Vse to pozitivno vpliva na organiziranje in izvedbo 
dejavnosti na prostem, saj so le-te veliko pestrejše in zanimivejše tako za otroke kot tudi 
za vzgojitelje. Vzgojitelji  moramo načrtovati različne možnosti za izvedbo dejavnosti 
za učenje na prostem, v katerih bodo zastopana in povezana vsa področja kurikula, ter 
se zavedati, da se otrok uči v vsaki življenjski situaciji. Zelo pomembno je, da 
dejavnosti na prostem načrtujemo in jih smiselno povezujemo z različnimi področji 
kurikuluma in projekti, ki jih izvajamo v vrtcu. Vloga vzgojitelja je, poleg tega da 
organizira bivanje na prostem in spodbuja otroke pri dejavnostih, tudi da otroke 
sistematično opazuje, zaznava njihov napredek, prepoznava njihovo vlogo in različne 
spretnosti. Strokovni delavci morajo razmisliti, kakšna je njihova vloga na prostem in 
da to ni le čas za sprostitev, za pogovor z drugimi, ampak gre za igro in druge 



Jan, Z. (2016). Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu. Magistrsko delo. 
Ljubljana: PeF. 
 

39 
 

dejavnosti, kjer odrasli zagotavlja ustrezno učno okolje in deluje kot tisti, ki spodbuja in 
podpira učenje. Pri bivanju zunaj naj strokovni delavci sledijo otrokom, se kot mentalno 
razvitejši partner pridružijo igri in jo dvigajo na višji nivo.  

Za ovire, ki jih nekateri vzgojitelji navajajo, npr: blatne in mokre površine, odprta 
ograja okoli vrtca, ne vemo, ali izhajajo iz vzgojiteljeve skrbi za varnost otrok ali iz 
lastnega nelagodja oz. ker motijo vzgojitelje same. Med ovirami so našteli, da je 
premalo rekvizitov, ki bi jih lahko uporabili na prostem. Menim, da bi se strokovni 
delavci morali bolj zavedati, da narava sama nudi širok izbor materialov, ki jih lahko 
izkoristimo za raziskovanje in igro na prostem. 

Strokovne delavke in delavci morajo pri izvajanju dejavnosti čutiti oporo in pomoč 
vodstva. Pri tem pa je pomembno, da vzgojitelj ne sme imeti občutka nadzora, temveč 
da mu vodja pomaga, svetuje, ga spodbuja k razmišljanju o morebitnih spremembah, ki 
bi pripomogle k izboljšanju dejavnosti na prostem. 

Zavedam se, da je prva omejitev rezultatov raziskave način njihovega zbiranja, saj je v 
raziskavo vključen le en vrtec. Rezultati torej nudijo vpogled v bivanje zunaj v tem 
vrtcu in lahko služijo kot dobra osnova za razmislek in spremembe na tem področju 
tako vodstvu vrtca kot strokovnim delavcem, ne moremo pa jih posplošiti na druge 
slovenske vrtce. Za boljši vpogled pa bi bilo potrebno spremljati dejavnosti na prostem 
v vseh fazah načrtovanja, izvedbe in evalvacije, morda s pomočjo akcijske raziskave, v 
kateri bi imeli strokovni delavci bolj dejavno vlogo kot v tej raziskavi. 

Gleda na to, koliko časa z otroki dejansko preživijo na prostem, bi bilo smiselno 
strokovne delavke vprašati, če se jim zdi, ali dovolj časa namenijo bivanju na prostem. 
Kaj menijo o igri in učenju na prostem predšolski otroci, bi bilo zanimivo izvedeti od 
njih samih. Tako bi lahko odgovore otrok primerjala z rezultati, ki sem jih dobila s 
svojo raziskavo. Smiselno bi bilo izvedeti tudi, kako projekte, ki jih v vrtcih ni malo, 
strokovni delavci vključujejo v dejavnosti na prostem. Dobro bi bilo izvedeti, če je 
strokovne delavce kdaj strah izvajati določene dejavnosti na prostem  oz. ali se bojijo 
nesreč in obtožb staršev. Tudi to bi lahko bil vzrok, da dejavnosti zunaj ne izvajajo v 
tolikšni meri, kot bi si želeli. 
 
Rezultati raziskave kažejo, da moramo v proučevanem vrtcu povečati dejavno vlogo 
otroka v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa, tako pri načrtovanju in izvedbi 
kot pri vrednotenju. S skrbnim načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti na prostem 
otrokom omogočamo zadovoljstvo ob doživljanju narave, spretnosti opazovanja, osebno 
odkrivanje, empatijo, spodbujamo začudenje in krepimo povezanost med otroki. Otroci 
odkrivajo okolje, vzgojitelji pa načine in poti, kako v proces načrtovanja, izvajanja in 
evalviranja vključiti otroke. 

Glede na to, da otroci velik del dneva preživijo v vrtcu, se moramo pedagoškega dela 
lotevati sistematično, z vso odgovornostjo in upoštevanjem problemov današnje družbe. 
Današnji tempo življenja, tako v službi kot doma, ne dopušča več toliko časa za bivanje 
na prostem v okviru družine. Zato moramo vsaj v vrtcu otrokom omogočati čim več 
bivanja na prostem in jih vključevati v vzgojni proces. Kar bodo otroci doživeli in se 
naučili danes, bodo znali in izvajali jutri. 
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10 PRILOGA: Anketni vprašalnik za strokovne delavce vrtca 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK – PARTICIPACIJA 
OTROK PRI DEJAVNOSTIH NA PROSTEM V VRTCU 

Sem Zdenka Jan, študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 
smer Predšolska vzgoja. Z vprašalnikom želim pridobiti mnenja vzgojiteljev/-ic 
predšolskih otrok o dejavnostih na prostem v vrtcu in participaciji otrok. Vprašalnik je 
anonimen in vsi podatki bodo pridobljeni izključno za izdelavo magistrskega dela. 
Prosim vas, da skrbno izpolnite vprašalnik in se držite spodaj navedenih navodil. 

 
 Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 

 
1. SPOL (obkrožite):                       a) M                           b) Ž 

 
 

2. DELOVNO MESTO (obkrožite):  a) vzgojiteljica        b) pomočnik/-ca 
vzgojitelja/-ice 

 
 

3. STAROST:_________ let 
 

4. DELOVNA DOBA V VRTCU:___________ let 
 
 

5. NAJVIŠJA DOSEDANJA STOPNJA IZOBRAZBE (obkrožite): 
 

a) 4- ali 5-letna srednja vzg. šola                       
b) druga SŠ in poklicni tečaj                             d) visoka strokovna šola (PV) 
c) višja šola (PV)                                               e) 

drugo:__________________________ 
 

6. STAROST OTROK V VAŠEM ODDELKU: od_______ do_______ let 

 

7. OKOLJE, V KATEREM SE  NAHAJA VAŠ VRTEC (obkrožite): 
a) podeželsko okolje              b) primestno okolje           c) mestno okolje 

 
8. OCENA OPREME NA IGRIŠČU VAŠEGA VRTCA 

Označite z X trditve, ki ustrezajo opisu na zunanjem igrišču vašega vrtca. 

Nimamo 
igrišča 

Igrišče 
ni 
dovolj 
veliko 

Na 
igrišču 
ni 
dovolj 
sence 

Igrišče ni 
dovolj 
pregledno 

Na 
igrišču 
imamo 
možnost 
za umik 

Na 
igrišču 
imamo 
premal
o igral 

Igrala so 
stara in 
potrebna 
obnove 

Igrala so 
prenovljena 
oz. nova. 
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9. STALIŠČA VZGOJITELJEV GLEDE BIVANJA OTROK NA PROSTEM. 
Prosim, vas da pri vsaki trditvi z X označite stopnjo strinjanja. 

 5 – Se 
popolnoma 
strinjam 

4 – Se 
strinjam 

3 – Se ne 
morem 
odločiti 

2 – Ne 
strinjam se 

1 – Nikakor 
se ne 
strinjam 

Predšolskemu otroku 
mora biti omogočeno, 
da je zunaj vsak dan ne 
glede na vremenske 
razmere. 

     

Predšolskemu otroku je 
treba dovoliti gibanje 
zunaj, ko za to izrazi 
željo. 

     

Gibanje ima enak 
učinek, če se izvaja na  
prostem ali v zaprtem 
prostoru. 

     

Bivanje zunaj mora biti 
načrtovano in vodeno. 

     

Strokovni delavci 
potrebujemo dodatna 
znanja oz. 
izobraževanja, da bi 
lahko kakovostno 
izvajali dejavnosti na 
prostem. 

     

 

 

10. BIVANJE NA PROSTEM. 

Označite z X lokacije, kjer ste bili z otroki svojega oddelka v zadnjih dveh tednih. Z X 
označite, kakšne dejavnosti (načrtovane in/ali proste) so tam potekale. 

BIVANJA NA 
PROSTEM 

Kje ste bili v 
zadnjih dveh  

tednih 
(označi z X) 

Načrtovane 
oz. vodene 
dejavnosti 

(označi z X) 
 

Prosta  
igra 

(označi z 
X) 

Igrišče pri 
vrtcu 

   

Gozdu    
Mestu    
Sprehodu    
Drugo:    
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11. PODROČJE DEJAVNOSTI NA PROSTEM 

Iz katerega področja kurikula so bile dejavnosti na prostem v zadnjih dveh tednih? 
Prosim, da vsako področje označite z X, v kolikšni meri je bilo vključeno. 

 Ni bilo 1x 2–3x 4–5x Več kot 5x Vsak dan 
GIBANJE       
JEZIK       
UMETNOST       
DRUŽBA       
NARAVA       
MATEMATIKA       

 
 

12. OBLAČILA IN BIVANJE NA PROSTEM.  Z X označite trditev, s katero se 
strinjate. 

 Vedno Skoraj  
vedno 

Redko Nikoli 

Otroci imajo primerno obutev in 
obleko za različne vremenske 
razmere. 

    

 

13. OCENA VKLJUČENOSTI OTROKA V VRTCU V ZADNJIH DVEH 
TEDNIH.  Z X pri vsaki trditvi označite njeno pogostost. 

TRDITEV Vedno Skoraj 
vedno 

Občasno Skoraj 
nikoli 

Nikoli 

Prisluhnila sem željam, pričakovanjem 
in zamislim otrok ter jih vnašala v 
načrtovanje in izvedbo dejavnosti na 
prostem. 

     

Otroke v svojem oddelku sem vključila 
v evalvacijo dejavnosti. 

     

Vzgojno-izobraževalno delo na prostem 
prilagajam posameznemu otroku. 

     

Otroke sem vključil(a) v urejanje 
zunanjih površin (igrišča, atrija…). 

     

Otroci so sodelovali pri izbiri 
rekvizitov, igrač za igro na prostem. 

     

Otroci so imeli možnost izbire, kje se 
bodo lahko zunaj igrali. 

     

Otroci so imeli možnost odločanja, kaj 
bodo počeli v času proste igre. 

     

Otroke sem v zadnjih 14 dneh vprašala, 
kaj želijo, npr. ali bi želeli na sprehod, 
kaj bi radi počeli zunaj… 
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14. OCENITE, KOLIKO UR NA DAN SO V POVPREČJU OTROCI VAŠE 
SKUPINE V ZADNJIH DVEH TEDNIH PREŽIVELI NA PROSTEM, V 
IGRALNICI IN V SKUPNIH PROSTORIH? 
 

Na dan otrok preživi:  
 
NA PROSTEM 

 
_________ ur 

 
V IGRALNICI 

 
_________ ur 

 
V SKUPNIH PROSTORIH 

 
_________ ur 

 
 

15. VLOGA STROKOVNIH DELAVK PRI PROSTI IGRI OTROK NA 
PROSTEM. Obkrožite trditev, ki najbolj velja za vas. 

a) V igro posežem le, če je nujno. 
b) Včasih se igram z otroki, kadar to sami želijo. 
c) Pogosto se kot soigralka vključim v igro otrok. 
d) Drugo:___________________________________________________________ 

 

16. NAČINI VKLJUČEVANJA OTROK V NAČRTOVANJE VZGOJNEGA 
DELA NA PROSTEM V ZADNJIH DVEH TEDNIH. Obkrožite trditev, ki 
najbolj ustreza  vašemu načinu dela.  

a) Otroci niso sodelovali, ker so premajhni. 
b) Otroci niso bili vključeni, ker je to naloga strokovnih delavk. 
c) Načrtujem sam/-a, vendar upoštevam želje in interese otrok. 
d) Sam/-a sem izbrala temo in pripravila okvirni načrt, nato se o njem pogovorila z 

otroki in upoštevala njihove želje in predloge. 
e) Skupaj z otroki smo izbrali temo, vsebine ter skupaj načrtovali dejavnosti. 
f) Drugo:____________________________________________ 

 

17. NAVEDITE OVIRE, S KATERIMI SE SREČUJETE PRI VAŠEM  DELU NA 
PROSTEM ? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 
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