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POVZETEK 

Diplomsko delo proučuje področje igre in učenja na prostem v vrtcu ter v tem okviru 

predstavlja gozdno pedagogiko kot koncept, ki ima mnogo pozitivnih vplivov na vsa 

področja otrokovega razvoja. V teoretičnem delu je predstavljen razvoj tega koncepta 

skozi nastanek prvih gozdnih šol in vrtcev, ki so umeščeni v naravno okolje in 

zagotavljajo reden obisk narave v vseh letnih časih. Danes je v gozdnih vrtcih in šolah 

velik poudarek na konstruktivističnem in izkušenjskem učenju skozi prosto igro. Različne 

raziskave kažejo, da takšen pristop pozitivno vpliva na otrokovo zdravje, motorični 

razvoj, kognitivni in čustveno-socialni razvoj ter hkrati tudi na razvoj ekološke zavesti. 

Predstavljene prednosti so podprte tudi s primerom dobre prakse angleškega gozdnega 

vrtca Dandelion.  

V Sloveniji otroci - kljub dokazanim pozitivnim učinkom - preživijo manj časa na prostem 

kot na primer v skandinavskih državah, od koder gozdni vrtci in šole tudi izvirajo. Prav 

tako pomen bivanja v naravnem okolju v slovenskem Kurikulumu za vrtce (1999) ni 

posebej poudarjen. Vidni pa so premiki v tej smeri, saj sta bila pred kratkim ustanovljena 

Inštitut za gozdno pedagogiko ter Mreža gozdnih šol in vrtcev Slovenije, ki skrbita za 

razvoj gozdne pedagogike pri nas. 

V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov, 

izvedenih na vzorcu 42 vzgojiteljic, ki kažejo, da otroci v povprečju preživijo na prostem 

sedem ur na teden. Bivanje na prostem je večinoma posvečeno gibalnim dejavnostim, 

sprehodu in prosti igri, v katero se vzgojitelji pogosto vključujejo z namenom, da bi 

prepoznali lastnosti otrok in kot kompetentnejši partnerji dvignili igro na višjo raven. 

Rezultati so prav tako pokazali, da vzgojiteljice čas na prostem najpogosteje organizirajo 

na vrtčevskem igrišču, redkeje pa se z otroki odpravijo v naravo. Cilj raziskave je bilo tudi 

preučiti otrokovo doživljanje bivanja na prostem. Rezultati krajšega projekta, izvedenega 

s skupino otrok drugega starostnega obdobja iz Vrtca Tržič, kažejo, da otroci dejavnosti 

na prostem doživljajo kot razveseljujočo aktivnost, ki jim lahko nudi občutek uspeha in 

predstavlja nove izzive. 

 

Ključne besede: igra in učenje na prostem, gozdna pedagogika, gozdna šola in vrtec, 

dejavnosti na prostem, izkušenjsko učenje 

 





ABSTRACT  

The article examines the field of outdoor learning and play, within it represents the forest 

education as the concept with many positive effects on the child's overall growth. The 

theoretical part of the thesis describes the development of the concept and establishing 

of the first forest school and nursery school, which are located into the natural 

environment and provide a regular visit to nature in all seasons. They give emphasis on 

constructivist and experiential learning through unstructured play. Various studies show 

that such approach has a positive impact on the child's health, motor development, 

cognitive, emotional and social development, and the development of ecological 

awareness. The represented advantages are also supported by an example of good 

practice of the English forest nursery school Dandelion. 

Despite proven positive effects of the forest pedagogic, children in Slovenia spend less 

time outdoors than children in the Scandinavian countries, where forest school and 

nurseries come from. The natural environment is also not specifically defined in the 

Slovenian Curriculum for Preschools, but there were established the Institute for Forest 

Education and the Network of forest school and nurseries of Slovenia, which are 

responsible for the development of forest pedagogy in this country. 

The empirical part of the thesis presents the results of survey questionnaires, carried out 

on a sample of 42 educators. It shows that children spend an average of approximately 

seven hours a week on the open, within the time are mainly dedicated to motor activities, 

a walk and unstructured games, in which educators often involve themselves in order to 

recognize the characteristics of children and raise their game to a higher level as more 

competent partners. The results also show that teachers most often organize leisure time 

at the playground, and they rarely go in nature with children. The aim of the research 

was to study how children experience the outdoor living. The results of a shorter project, 

carried out with a group of preschool children from the Nursery School Tržič, unite Križe, 

show that children experience outdoor activities as a delightful activity that can give them 

a sense of success and present new challenges. 

 

Key words: outdoor learning and play, forest education, forest school and nursery 

school, outdoor activities, experiential learning  
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UVOD 

Igra in učenje na prostem sta postala pomembna šele v času urbanizacije. Pred tem je 

bilo namreč precej običajno, da so otroci preživeli na prostem veliko časa, s tem pa sta v 

naravnem okolju potekala tudi igra in učenje. V času industrializacije, ko so se delavci 

naselili v mestih, je dostop do podeželja, svežega zraka in zdravega gibanja postal 

privilegij bogatih, zato so posamezni pedagogi začeli še posebej poudarjati pomen igre 

in učenja na prostem (Knight, 2009). Šele po drugi svetovni vojni, v sredini 20. stoletja, 

pa je Gösta Frohm na Švedskem ustanovil eno prvih gozdnih šol, imenovano 

Skogsmulle, katere osnovni cilj je bil, da otroci raziskujejo naravo in se v njej igrajo 

(Joyce, 2012). 

Z začetkom gozdnih šol se je razvil tudi koncept gozdne pedagogike kot načina igre in 

učenja na prostem, znotraj katerega se otroci učijo osebnih, socialnih in tehničnih veščin 

ter pri tem spoznavajo naravo (Györek, 2012). Predstavlja proces, ki spodbuja otrokov 

celovit razvoj, predvsem pa učencem nudi možnosti za razvoj samozavesti in realne 

samopodobe skozi aktivno učno izkušnjo v gozdu ali drugem naravnem okolju. Pri tem 

ne gre le za posamezen obisk, temveč za pogoste in redne obiske lokalnega naravnega 

okolja, v katerem otroci skozi neposredno izkušnjo razvijejo odnos do narave (Knight, 

2013). 

Različni avtorji navajajo razne pozitivne učinke igre in učenja na prostem za razvoj otrok. 

Nekaj teh učinkov sem lahko videla tudi sama, ko sem v okviru programa Erasmus+ 

opravljala prakso v angleškem gozdnem vrtcu Dandelion. Ker menim, da je gozdna 

pedagogika zanimiv pristop, ki se ga v slovenskih vrtcih po mojih opažanjih ne 

poslužujejo pogosto, me je zanimalo, koliko pozornosti vzgojitelji namenijo igri in učenju 

na prostem. Ker odrasli pogosto poudarjamo korist otrok, ne da bi nas zanimalo otrokovo 

počutje, sem se ob tem tudi spraševala, kako igro in učenje na prostem doživljajo otroci. 
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1. IGRA IN UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Igra je sestavni del otrokovih vsakodnevnih aktivnosti v večini skupnosti po svetu 

(Roopnarine, 2011). Zajema paleto različnih vedenj, ki se odvijajo v različnih kontekstih, 

ta pa imajo lahko za otroka drugačen pomen kot za odraslega (Burghartd, 2011, Wood in 

Attfield, 2005).  

S. Pellegrini in Sarachi (1991, v Wood in Attfield, 2005) sta igro opredelila kot dejavnost, 

v kateri ima otrok aktivno vlogo. Motivacija za igro izhaja iz nje same in ni vodena z 

zunanjimi dejavniki, kot so socialne zahteve in osnovne potrebe. Igralci se bolj kot s cilji 

ukvarjajo z aktivnostjo, tako njihovo vedenje kot uresničevanje ciljev pa je spontano. 

Otroci se lahko igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo neznane. Igralne dejavnosti, ki 

so lahko nerealne, sami dopolnjujejo s svojimi predstavami in jim dajejo svoj pomen, 

prav tako jih tudi nadzirajo. Pravila niso naložena od zunaj, temveč jih igralci oblikujejo 

sami in po želji spreminjajo.  

Burghardt (2011) poudarja, da igro prepoznamo po petih kriterijih: 

1. kriterij: Igra predstavlja izvajanje vedenja, ki ni popolnoma funkcionalno v 

kontekstu oziroma ne vključuje elementov, usmerjenih v dražljaje, ki prispevajo k 

trenutnemu preživetju. 

2. kriterij: Igra mora biti spontana, prostovoljna, namerna, prijetna, zadovoljujoča, 

utrjujoča in izvajana zaradi dejavnosti same.  

3. kriterij: Igra se razlikuje od strogo funkcionalnih izrazov vedenja v vsaj enem 

pogledu: glede na običajno vedenje je lahko nepopolna, pretirana, nerodna, 

nenavadna ali vključuje vzorce s spremenjeno obliko. Ima torej značilnosti, ki jo 

strukturno ali časovno ločijo od resnega vedenja.  

4. kriterij: V vsaki igri zaznamo ponavljanje vzorca. Koncept pravil, ki so prisotna v 

igri, namreč narekuje ponavljanje, ki lahko pozitivno vpliva tako na učenje kot tudi 

splošen otrokov razvoj. 

5. kriterij: Igra poteka le v varnem okolju, saj se namreč lahko začne le, če so 

zadovoljene otrokove osnovne potrebe in se otrok počuti varno ter je sproščen. 

Kurikulum za vrtce (1999) otrokovo igro opredeli kot »tisto dejavnost, ki na najbolj 

naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je 

opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti v tako imenovan akademski 
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in razvojni pristop v predšolski vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja 

v zgodnjem obdobju« (str. 19).  

Način in vsebina igre omogočata prepletanje različnih področij kurikula in s tem 

uresničujeta tudi načelo horizontalne povezanosti, ki poudarja »povezovanje različnih 

področij dejavnosti v vrtcu in pri tem tudi različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja« 

(prav tam, str. 14). Igra prav tako oblikuje bolj sproščeno okolje, znotraj katerega 

omogoča aktivno udeležbo v procesu učenja, s čimer učeči se doseže višje stopnje 

znanja (Riley in Jones, 2010). Wilson (2008, v Kos 2010) meni, da večine stvari, ki naj bi 

se jih otrok naučil v predšolskem obdobju, ne moremo poučevati, temveč jih lahko otrok 

spozna le z raziskovanjem skozi igro. Riley in Jones (2010) tako poudarjata pomen igre 

pri učenju matematike in naravoslovja, saj lahko otrok z raziskovanjem med drugim 

odkriva oblike in lastnosti materialov. Z igro se razvija njegovo ustvarjalno mišljenje in 

oblikujejo strategije problemskega učenja, obenem pa igra predstavlja tudi del učenja 

jezikov, pridobivanja socialnih veščin in je del kulturnega učenja.  

2. IGRA IN UČENJE NA PROSTEM SKOZI ZGODOVINO 

Igra je torej pomembna dejavnost v zgodnjem otroštvu, v katerem predstavlja tudi 

osnovo za učenje. Naravno okolje je ravno tisti prostor, ki otroke spodbuja h kreativni igri 

in nudi bogastvo konkretnih izkušenj ter nestrukturiranega materiala, s katerim lahko 

otrok manipulira. Igra v naravi mu zagotavlja celovit razvoj, znotraj katerega se razvija 

tako na kognitivnem in telesnem kot tudi emocionalnem in socialnem področju (Wilson, 

1995, v Kos, 2010).  

Pred urbanizacijo v 19. stoletju ni bilo potrebe, da bi posebej izpostavljali povezavo med 

vzgojo in izobraževanjem ter naravnim okoljem. Otroci so namreč veliko časa kot del 

vsakdana preživeli na prostem, kjer so bila znanja in spretnosti pogosto povezana s 

prehransko ekonomijo in – le za manjšino privilegiranih – tudi s prostim časom. Kasneje 

je industrializacija povzročila množično preseljevanje delavcev v mesta, kjer so hitro 

nastali slumi oz. revne četrti1. Dostop do podeželja, svežega zraka in zdravega gibanja je 

postal razkošje srednjega in višjega sloja prebivalstva, koncept učenja na prostem pa 

nujna sprememba v šolskih reformah (Knight, 2017).  

Z družbenimi spremembami se je skozi zgodovino pomembno spreminjal tudi pogled na 

otroka, kar je prineslo nove metode in načine dela (Veitch, Bagley, Ball in Salmon, 2006; 

Staempfli, 2009, v Ridgers, Knowles in Sayers, 2012). Vsi pionirji gozdne pedagogike so 

                                                
1
 slum (ang.) = mestna četrt, v kateri živi revno prebivalstvo (SSKJ, 1995) 
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naravno okolje, ki nudi varnost in stabilnost, videli kot osnovo za otrokov razvoj ter na 

podlagi te zamisli gradili svoj koncept igre in učenja na prostem.  

2.1. Narava postane center predšolske vzgoje 

Joyce (2012) začetke gozdne pedagogike postavlja že v 17. stoletje, ko si je John Amos 

Komenski zamislil, da bi se otroci učili skozi igro. Menil je, da je resnično razumevanje 

sveta mogoče le preko stika z naravo in da znanje ni prirojeno, temveč pridobljeno s 

spektrom praktičnih senzornih izkušenj.  

Njegov pristop je naravo postavil v center predšolske vzgoje in izobraževanja. Otroci naj 

bi že v prvem letu življenja čim več časa preživeli na prostem, kasneje pa naj bi ob 

podpori odraslih raziskovali naravo. Pri tem bi jim starši pomagali prepoznati in ubesediti 

vse, kar lahko čutijo, vidijo, slišijo, okusijo in otipajo. S to osnovo lahko potem začnejo 

razlikovati med stvarmi in spraševati odrasle po novem znanju. Otrok tako postane 

aktiven udeleženec svojega učenja, odrasel pa namesto avtoritarnega vodenja usmerja 

in podpira otroka v procesu izkustvenega učenja, kar je tudi danes pomembna značilnost 

gozdne pedagogike (Joyce, 2012). 

2.2. Postopno učenje na osnovi izkušenj 

Pestalozzi je zasnoval metodo vzgoje in učenja, ki jo lahko povežemo s koncepti 

sodobnih gozdnih vrtcev, saj je poudarjala pomen samoiniciativne dejavnosti otrok. 

Zajemala je dva dela. Splošni del je predstavljalo oblikovanje varnega in ljubečega 

okolja, ki omogoča nastanek otrokove pozitivne samopodobe kot osnove za uspešno 

učenje. Posebni del je poudarjal pomen otrokovih izkušenj, pri tem pa je bila zelo 

pomembna kontinuiteta med različnimi stopnjami učenja ter stopnjami prehoda med 

domom in šolo. Učenje je torej moralo potekati postopoma, učenje doma in v šoli pa sta 

drug drugega nadgrajevala (Joyce, 2012).  

Verjel je, da se mora učenje začeti z resničnimi naravnimi predmeti, ki jih lahko otrok 

samostojno raziskuje. Prav raziskovanje je namreč predpogoj za razvoj konceptualnega 

mišljenja in poimenovanje predmetov. Skrivnost njegove metode je v tem, da otroku 

predstavimo pravi predmet ob pravem času, pri čemer mu moramo dovoliti, da se s 

predmetom igra in si ustvari svojo predstavo o njegovi naravi, šele kasneje pa ga vodimo 

v obsežnejše opise in značilnosti danega predmeta (Gutek, 1972, v Joyce, 2012). 

Učenje torej poteka preko konkretne izkušnje, ki jo otrok pridobi z raziskovanjem. 
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2.3. Aktivno učenje skozi delo 

Tudi Friedrich Fröbel je – tako kot Komenski in Pestalozzi pred njim – zagovarjal pomen 

varnega okolja, v katerem bo lahko otrok sam sprožil učenje v skladu s stopnjo svojega 

biološkega razvoja, ter vlogo ljubečega in izobraženega vzgojitelja, ki otroka usmerja v 

procesu tega učenja (Joyce, 2012). Verjel je torej, da mora biti otrok aktiven in je zato 

nadgradil Pestalozzijevo metodo učenja na osnovi izkušenj z elementom učenja skozi 

delo, vključeno v kontekst otrokove igre (Joyce, 2012). Na podlagi te misli je oblikoval 

didaktične materiale oziroma tako imenovana darila, ki naj bi otrokom pomagala 

izboljšati sposobnosti in jih učila zakonov narave, obenem pa tudi koncept zaposlitev, ki 

naj bi otroke naučile, kako biti dober državljan in kako delovati v dobro skupnosti. Primer 

take zadolžitve je vrtnarjenje, kjer je vsak otrok dobil gredico, za katero je moral skrbeti v 

korist celotne skupnosti (Batistič Zorec, 2003; Joyce, 2012). 

2.4. Camp School - šola na prostem 

M. McMillan je kot članica Froebel Society delovala v Združenem kraljestvu ravno v 

razmahu industrijske revolucije, ko so v procesu urbanizacije nastale revne četrti, v 

katerih so delavci živeli v zelo slabih higienskih pogojih, zrak v mestih pa je bil zaradi 

industrije močno onesnažen. Podobno kot M. Montessori je verjela, da je telesna in 

čustvena dobrobit otrok predpogoj njihovega intelektualnega razvoja. Ob opažanju, da 

slabe higienske razmere in revna prehrana slabo vplivajo na vzgojo in izobraževanje, in 

z mislijo, da je treba otrokom ne glede na ekonomske okoliščine njihovega rojstva 

zagotoviti okolje, v katerem bodo lahko dihali svež zrak in imeli možnost zdravega 

gibanja, je ustanovila šolo na prostem Camp School (Joyce, 2012; Knight, 2009). 

Sestavljal jo je vrt z lopami, kjer je imela vsaka skupina otrok iste starosti svojo lopo, 

posameznim skupinam pa je bila prilagojena tudi oprema, kot na primer manjše stopnice 

za malčke. Prostor je spodbujal otroke k namenski igri z možnostjo svobodne izbire in 

gibanja. Tako kot Fröbel je tudi M. McMillan videla pomen zaposlitev pri učenju otrok in 

jih nadgradila tako, da so postale manj didaktične in bolj povezane z dnevnimi potrebami 

šolske skupnosti (Joyce, 2012). Po Fröblovem zgledu je ohranila tudi raziskovanje 

lokalnega in širšega okolja, v okviru katerega so obiskovali muzeje, parke in zgodovinske 

stavbe. Takšne ekskurzije so aktualne še danes (prav tam). 

Za razliko od državnega gibanja Open Air School Movement je M. McMillan podpirala 

vključenost družine v proces vzgoje in izobraževanja. Njena Camp School je kot del 

skupnosti omogočala staršem, da so videli svoje otroke, vedoč, da so ti srečni in varni, 
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hkrati pa je služila tudi njihovemu izobraževanju, ko so preko opazovanja prakse bolje 

spoznavali potrebe otrok in njihov razvoj (prav tam). 

2.5. Stalen dostop do naravnega okolja 

K. Constable (2012) je koncept Rudolfa Steinerja zgodovinsko označila kot najbližjega 

konceptu gozdne pedagogike v sodobnih predšolskih ustanovah. Steiner je namreč želel 

razviti način učenja, ki bo otrokom omogočal razvoj kognitivnih in socialnih sposobnosti 

znotraj varnega in mirnega okolja. Spodbujal je ustvarjalno razmišljanje in prosto igro, pri 

čemer so otroci na prostem svobodno raziskovali, uporabljali vse čute in sami prevzeli 

določeno odgovornost za svojo varnost. Igro na prostem je spodbujal v vseh letnih časih, 

neodvisno od vremena, obenem pa zagotavljal čim bolj naraven prostor, ki je vključeval 

veliko elementov današnjih gozdnih učilnic in igralnic, torej drevesa, peskovnike, vrtne 

gredice, kompost in ognjišče za kurjenje ognja. Ob tem je otrokom omogočil tudi pokriti 

prostor, da so se lahko odmaknili od zunanjih elementov.  

Otroci v njegovi oskrbi so razvijali spoštovanje drug do drugega in do okolja, s tem pa 

pridobili pomembne socialne veščine ter pozitiven odnos do dela in igre z drugimi. Verjel 

je, da bi se morali otroci igrati brez vmešavanja odraslih, katerih naloga ni poučevanje, 

temveč usmerjanje in podpora (Constable, 2012). Udeležba otrok v naravnem okolju ob 

podpori odraslega tudi danes predstavlja bistvo gozdne pedagogike.   

2.6. Gozdni vrtci, kot jih poznamo danes 

Prva gozdna šola se je razvila na Švedskem (Györek, 2014, Joyce, 2012, Knight, 2009) 

pod vodstvom Gösta Frohma in je pomembno prispevala k napredku v razmišljanju o 

poučevanju ekološkega koncepta. Frohm je čutil, da otroci niso več povezani z naravo, 

zato je menil, da lahko njihovo ljubezen in spoštovanje do narave razvijemo le, če 

začnemo dovolj zgodaj, še preden stopijo pod vpliv družbe in tehnologije. V okviru 

neprofitne organizacije prostovoljcev Friluftsfrämjandet je ustanovil gozdno šolo 

Skogsmulle School za otroke med 5. in 6. letom starosti. Podobno kot M. McMillan in 

Fröbel je verjel, da lahko metoda učenja na osnovi izkušenj, ki vključuje redne obiske 

gozda, otroke ponovno poveže z naravo in s tem zmanjša škodo, ki jo povzroča sodoben 

način življenja. Njegova metoda se je od prejšnjih razlikovala predvsem po tem, da si je 

izmislil domišljijsko osebo Skogsmulle2, s katero si je pomagal pri poučevanju otrok o 

naravi (Joyce, 2012).  

Skogsmulle je bil prvič predstavljen leta 1957 v okviru prve gozdne šole. Te so na 

začetku vodili prostovoljci organizacije Friluftsframjendet, Frohm pa je potoval po vsej 

                                                
2
 Skog (šved.) = gozd, Mulle je ime osebe, ki živi v gozdu (Joyce, 2012). 
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državi, predstavljal svoje ideje in izobraževal prostovoljce. Glavno načelo, ki ga je želel 

predati pedagogom, je predstavljala praksa, kjer odrasli in otroci vrednotijo svoje 

izkušnje in se iz njih učijo. Skupaj se družijo v naravi po konceptu Vigotskega, kar 

pomeni, da odrasli spodbuja otroka in mu pomaga na poti do naslednje stopnje preko 

aktivnega poslušanja in neposredne interakcije z njim (Joyce, 2012). 

Šola Skogsmulle z vizijo I Ur och Skur3 se zavzema za trajnost in kognitivno 

razumevanje znanja. Izobraževalni proces naj bi se začel z vrednotenjem posameznika, 

nadaljeval z učenjem sodelovanja v skupini, kasneje pa naj bi posameznika oblikoval v 

dobrega državljana in ga na koncu pripravil za aktivno vlogo pri obravnavi globalnih 

okoljskih vprašanj. 

J. Westermark, predšolska pedagoginja na univerzi v Stockholmu in predsednica 

fundacije Skogsmulle, je v dejavnostih na prostem videla velik potencial tudi za otroke, 

mlajše od petih let. Ker je bila prepričana, da bi jih gozdno bitje Skogsmulle prestrašilo, 

je leta 1984 oblikovala skupino Skogsknytte4, s katero je zamisel gozdne pedagogike 

skozi igro v naravi predstavila tudi mlajši populaciji. V vrtcih so koncept Skogsmulle 

začeli uporabljati v 90. letih prejšnjega stoletja. Danes je po vsej Švedski že okoli 223 

enot I Ur och Skur, v katere so vpisani otroci od prvega do enajstega leta starosti (Joyce, 

2012).  

Gozdna pedagogika se je torej po svetu razširila iz Švedske. V 80-ih letih je postala del 

kurikula predšolske vzgoje na Danskem, v 90-ih letih se je uveljavila v Združenem 

kraljestvu, kjer so na Škotskem ustanovili organizacijo Forest Education Initiative. Od 

leta 1990 gozdne vrtce ustanavljajo tudi v Nemčiji, kjer je gozdna pedagogika bolj 

uveljavljena v zasebnih vrtcih (Györek, 2012). Pristop učenja in igre v naravi postaja vse 

bolj priznan koncept tudi v Sloveniji.   

3. GOZDNA PEDAGOGIKA 

Igra in učenje v naravi imata osrednjo vlogo v konceptu gozdne pedagogike. Izraz 

namreč predstavlja učenje v naravi, o njej in za njo (Donaldson in Donaldson, 1958) in je 

definiran kot proces, v katerem imajo vsi učenci – ne glede na svojo starost in 

sposobnosti –  možnost, da dosežejo in razvijejo svojo samozavest in pozitivno 

samopodobo skozi praktično, izkušenjsko učenje v gozdu ali drugem naravnem okolju 

(Forest school association, b. d.; Murray and O'Brien, 2005, v Ridgers, Knowles in 

                                                
3
 I Ur och Skur (šved.) = V vsakem vremenu (prevajalnik Google) 

4
 Skogsknytte (šved.) = pikapolonica (Joyce, 2012). 
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Sayers, 2012). Vzgoja in izobraževanje na prostem tako spodbujata okoljsko učenje kot 

tudi podpirata osebni razvoj, kar Henderson (v Harris, 2017) označuje kot "eko" in "ego" 

cilj gozdne pedagogike. Ta naj bi otrokom omogočila, da doživljajo naravo, se soočajo z 

izzivi in v tem procesu razvijajo spretnosti timskega dela, pogajalske sposobnosti, 

sodelujejo pri ustvarjalnem razmišljanju, kritično analizirajo situacije in razvijajo 

spretnosti za reševanje problemov (Harris, 2017).  

Učenci se v okviru gozdne pedagogike vključujejo v različne dejavnosti, kot so igra na 

prostem (v zgodnjih letih), projekti v šolskih okoljih, okoljsko izobraževanje in podobno 

(Greenaway, 2005, v Institute for Outdoor Learning, b. d.). Koncept je v različnih oblikah 

prisoten v skoraj vseh državah po svetu, vendar je nekje bolj povezan s telesno vzgojo 

ter osebnostnim in socialnim razvojem, drugje pa se nanaša bolj na okoljsko vzgojo 

(Seierǿe Barfod, 2010). Nekatere šole razvijajo svoja šolska igrišča oziroma igralna 

okolja v naravi, druge pa prirejajo različne dnevne ali večdnevne izlete v naravo. Gozdno 

pedagogiko je tako mogoče realizirati na različne načine (Harris, 2017), enega izmed njih 

pa predstavljata tudi gozdna šola in vrtec.  

3.1. ZNAČILNOSTI GOZDNE ŠOLE IN VRTCA 

Temelj gozdne šole in vrtca sta igra in učenje v naravnem okolju, ki ga Fjørtoft (2004, v 

Ridgers, Knowles in Sayers, 2012) definira kot nenačrtovano in nekultivirano. Prostor, ki 

opredeljuje gozdno šolo in vrtec, ni nujno vezan na gozd, vendar se razlikuje od našega 

vsakdanjega sveta in zato ponuja drugačne izkušnje, preko katerih otroci pridobivajo 

novo znanje (Knight, 2013; Schirp in Vollmar, 2013; White, 2008).  

Raznolikost naravnega prostora lahko zadosti potrebam otrok po spodbudnem in 

različnem igralnem okolju, pri čemer so vrsta, ustvarjalnost in iznajdljivost igre tesno 

povezane z okoljskimi značilnostmi (Fjørtoft in Sageie, 2000, v Ridgers, Knowles in 

Sayers, 2012). Tako lahko na primer premajhen prostor onemogoča igro z veliko 

gibanja, prevelik pa otežuje osredotočenost na določeno igralno dejavnost (Harriman, 

2007). White (2008) meni, da mora biti tudi prostor v naravi dobro načrtovan in 

organiziran tako, da bo ustrezal otrokovim interesom in potrebam ter mu omogočal 

občutek svobode, da lahko raziskuje okolje in odnose, ki jih vzpostavi v njem. Pri tem 

poudarja pomen možnosti, da otroci svoje igralno okolje spreminjajo, sodelujejo pri 

njegovem načrtovanju, oblikovanju in so zanj tudi odgovorni. 

Gozdna pedagogika predstavlja dolgoročen proces s pogostimi in rednimi obiski 

lokalnega naravnega okolja (Knight, 2013; White, 2009). Medtem ko S. Knight (2013) 

priporoča obisk gozdne šole vsaj vsak drugi teden, pa je White (2009) prepričan, da bi 
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morali imeti otroci možnost vsakodnevnega obiska narave, kjer bi lahko skozi čas razvili 

svoje zamisli. Otroci, ki dlje časa sodelujejo v gozdni šoli ali vrtcu, namreč razvijejo 

globljo in bolj smiselno igro, učinek igre in učenja v naravi pa je dolgotrajnejši, tudi ko se 

vrnejo v običajno okolje. Zato je smiselno, da otrokom omogočimo obisk narave ne glede 

na letne čase, pri čemer se moramo izogniti le ekstremnim vremenskim pogojem, kot je 

na primer toča. Ob različnih letnih časih in vremenskih okoliščinah moramo tako 

poskrbeti za primerno obleko ter obutev in seveda varnost (Knight, 2009).  

Pomembna značilnost gozdnega vrtca in šole je tudi konstruktivistično učenje, ki poteka 

preko igre (Harris, 2017). Konstruktivistične teorije učenja temeljijo na predpostavki, da 

je »znanje subjektivni konstrukt vsakega posameznika, torej vsak učenec svoje znanje 

ustvarja sam, pri čemer so drugi, ki pri tem sodelujejo (denimo učitelji), lahko zgolj bolj ali 

manj uspešni spodbujevalci in usmerjevalci tega procesa učenja« (Štefanc in Muršak, 

2008, str. 6). Oblikovanje znanja je odvisno od kognitivnih, emocionalnih in socialnih 

dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri organizaciji poučevanja. Pri pripravi dejavnosti je 

treba izhajati iz otrokovih predhodnih znanj, stališč, interesov in sposobnosti (Plut 

Pregelj, 2008), zato gozdna šola in vrtec zagotavljata tudi inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje (Knight, 2011; White, 2009). V knjigi Forest School for all (Knight, 2011) 

različni avtorji pišejo o gozdni pedagogiki kot pristopu, ki upošteva potrebe vseh otrok in 

je zato primeren tako za nadarjene kot tudi otroke s posebnimi potrebami.  

V skladu s konstruktivističnimi načeli učenja in poučevanja lahko učenje v gozdnem vrtcu 

in šoli opredelimo tudi kot izkušenjsko učenje oziroma proces, »v katerem se ustvarja 

znanje s pretvorbo posameznikove izkušnje z vzajemnim vplivanjem osebnega in 

družbenega znanja. Za izkušenjsko učenje je pomembna aktivna vpletenost 

posameznika v izkušnjo, hkrati pa tudi razmišljanje - refleksija o izkušnji« (Špilek 

Štumberger, 2000). Takšno učenje predstavlja osnovo koncepta gozdne pedagogike. 

White (2009) pri tem dodaja, da moramo otrokom zagotoviti izkušnje, ki so za njih 

relevantne in pomembne. Prednost gozdnega vrtca in šole vidi ravno v tem, da otrokom 

omogočata, da izkusijo resnični svet, pridobijo neposredne izkušnje, opravljajo stvarne 

naloge in počnejo tisto, kar delajo odrasli, vključno s tem, da skrbijo za prostor. Gozdna 

šola in vrtec tako nudita paleto različnih dejavnosti, kot so grajenje brlogov, prižiganje 

ognja in kuhanje na njem, prepoznavanje rastlin in živali, ustvarjanje z naravnimi 

materiali, plezanje …, preko katerih otroci spoznavajo svet okoli sebe (Harris, 2017; 

Murray in O’Brien, 2005, Forest Education Initiative, 2008, v Ridgers, Knowles in Sayers, 

2012).  
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Dejavnosti na prostem morajo zajemati vsa področja učenja. Otroke morajo spodbujati, 

jim omogočiti samostojnost in sodelovanje, razvijati sposobnost samoorganizacije ter 

krepiti njihovo moč. Najpomembnejšo dejavnost predstavlja igra, ki temelji na otrokovi 

pobudi in vodenju (White, 2009). Vloga odrasle osebe je, da se na otrokovo povabilo igri 

pridruži in jo nadgradi. Kot kompetentnejši partner lahko skozi igro usmerja otrokovo 

mišljenje in tako aktivira miselne strukture, ki so pri otroku že razvite, vendar jih še ni 

sposoben samostojno uporabljati (Svetina, 2005). »Učenje je namreč najbolj plodno 

ravno takrat, ko se dogaja v obdobju, ki ga določa območje bližnjega razvoja« (Vigotski, 

2010, str. 252). Vzgojitelj oziroma učitelj torej ne predstavlja avtoritarne osebe, od katere 

bi bila odvisna vsa otrokova aktivnost in njegovo znanje, temveč spodbuja sodelovanje in 

takšno okolje, ki otrokom nudi možnost različnih izzivov in raznovrstne igre. 

Pomembno načelo gozdne pedagogike se nanaša tudi na varnost. Gozdni vrtec in šola 

omogočata učečim se, da se soočijo z določenim tveganjem v okolju, kjer bodo varovani 

pred najhujšimi posledicami. Namesto da bi odstranili vso nevarnost iz igralnega okolja, 

vzgojitelji oziroma učitelji otroke naučijo, kako prepoznati določeno nevarnost in ob tem 

poskrbeti za svojo varnost ter varnost vseh okoli nas (Savery idr., 2016). To je 

bistvenega pomena, saj otroci potrebujejo izzive. Če njihovo igralno okolje naredimo 

preveč varno, si ga namreč popestrijo kar sami na način, ki je nevaren. Po drugi strani 

lahko zaradi pretirano varnega okolja njihova igra postane enolična in ponavljajoča se, s 

čimer se zmanjšajo tudi priložnosti za učenje preko igre (Lindon, 2003, v Knight, 2009). 

Če otrokom zaupamo, da bodo upoštevali osnovna pravila, in jim dovolimo tvegati, pa 

jim ravno s tem omogočimo, da se naučijo spoštovati okolje in poskrbeti za svojo varnost 

(Knight, 2009). 

3.2. VPLIV GOZDNE PEDAGOGIKE NA RAZVOJ OTROK 

Različne raziskave potrjujejo, da je učenje na prostem prav tako učinkovito kakor učenje 

znotraj vrtca in šole, saj lahko otroci na prostem pridobijo izkušnje, ki pomagajo pri 

njihovem razvoju. Zato velja, da dobro načrtovano, premišljeno ter ovrednoteno delo 

zunaj zidov vrtca in šole omogoča otrokom optimalen razvoj njihovega znanja, 

sposobnosti, spretnosti, navad in vrednot (Kabra idr., 2008). O'Brien in Murray (2007) pa 

sta prepričana, da ravno gozdna pedagogika daje kurikulu globino in pomembno 

prispeva k telesnemu, osebnemu in socialnemu razvoju. 

3.2.1. Zdravje in motorični razvoj 

Prednost gozdne pedagogike je, da otroke uči zdravega in dejavnega življenjskega sloga 

(Györek, 2012 in 2014). Raziskave namreč kažejo, da je v gozdnem vrtcu oziroma šoli 

dnevno prisotne več telesne aktivnosti kot v običajnih vrtcih in šolah (Austin, Knowles in 
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Sayers 2013; Lovell 2009; Lovell, O’Brien in Owen 2010, v Smith, Dunhill in Scott, 2017). 

Gozdna pedagogika zagotavlja redno aktivnost, s čimer prispeva k boljšemu zdravju in 

počutju otrok (O'Brien, 2009). Živahna telesna dejavnost namreč poveča delovanje pljuč, 

prispeva k zdravju kosti, sklepov in mišic ter izboljša moč srca. Prav tako poveča dotok 

kisika v možgane, kar pozitivno vpliva na njihovo delovanje. Pomanjkanje časa na 

prostem povezujejo s kratkovidnostjo, astmo in pomanjkanjem vitamina D (Kemple, Oh, 

Kenney in Smith-Bonahue, 2016).  

Ker gozdna pedagogika zagotavlja veliko priložnosti za igro, ki vključuje telesno 

aktivnost, prispeva tudi k razvoju motoričnih sposobnosti otrok. Ker aktivnosti na prostem 

spodbujajo različna lokomotorna gibanja, se otroci tako razvijajo na področju grobe 

motorike, medtem ko fino motoriko razvijajo preko majhnih zapletenih gibanj, kot so na 

primer uporaba orodij, vozlanje vozlov ali risanje s palčkami (Kemple, Oh, Kenney in 

Smith-Bonahue, 2016, O'Brien in Murray, 2007). 

3.2.2. Kognitivni razvoj 

Gozdna pedagogika omogoča tudi boljši kognitivni razvoj, saj so otroci skozi igro in 

učenje na prostem celovito aktivni, s čimer se v možganih vzpostavi večje število sinaps, 

kar pozitivno vpliva tudi na njihove miselne zmožnosti (Györek, 2014). Izkustveno 

učenje, značilno za koncept gozdne pedagogike, namreč omogoča »pestrost 

uravnoteženih čutnih dražljajev, ki predstavljajo osnovo za razvoj višjih možganskih 

funkcij« (Györek, 2014, str. 46).  »Številnejšim spremenljivim okoliščinam so izpostavljeni 

otroci, več inventivnosti lahko pri njih zaznamo« (Karba idr., 2008, str. 43). Mnoge 

raziskave so prav tako pokazale, da se otroci v naravnih okoljih bolj vključujejo v 

simbolno igro (Kirkby, 1989, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016), kjer je 

prisotno bolj ustvarjalno razmišljanje (Moore in Wong, 1997; Taylor, Wiley, Kuo, in 

Sullivan, 1998, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016). Vzgojitelji in učitelji v 

gozdnih vrtcih in šolah opažajo tudi, da skozi igro in učenje na prostem otroci aktivno 

eksperimentirajo in se učijo reševanja problemov (Harris, 2017).  

Prednost gozdne pedagogike je, da spodbuja naravno radovednost otrok in s tem 

poveča njihovo motivacijo za učenje. Tako začnejo spontano postavljati vprašanja o 

neznanih stvareh in na tak način gradijo pomen svojih odkritij (O'Brien in Murray, 2007). 

Igra in učenje na prostem torej pozitivno vplivata tudi na pridobivanje in razumevanje 

znanja, saj otroci s ponavljajočimi obiski naravnih okolij urijo sposobnost opazovanja, 

raziskujejo, opisujejo, primerjajo in razvrščajo (Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 

2016), spoznavajo naravo in pridobivajo znanje o naravnih pojavih (O'Brien in Murray, 
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2007). Poleg tega so raziskave pokazale, da so otroci v gozdnih vrtcih bolj uspešni tudi 

pri branju in matematiki ter lažje dosegajo cilje (O'Brien, 2009, v Györek, 2014). 

Naravno okolje pozitivno vpliva tudi na otrokov samonadzor in pozornost, kar so uspeli 

dokazati z dvema različnima raziskavama (Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 

2016). V prvi so pozornost pri otrocih, ki so dlje časa obiskovali programe, kjer jim je bila 

igra v naravnem okolju dosegljiva vsak dan, primerjali s pozornostjo pri otrocih, ki so 

obiskovali programe v bolj urbanih okoljih z manj naravnega igralnega prostora. Ugotovili 

so, da prvi otroci dosegajo višje rezultate, kar so pripisali ravno igri na prostem.  

V drugi raziskavi (prav tam) so sledili družinam z nižjimi prihodki, ki so jih iz urbanega 

okolja preselili v bolj naravno okolje in obratno. Rezultat tega poskusa je bil, da so otroci 

družin, ki so se iz mest preselile na podeželje, dosegli višje rezultate na področju 

pozornosti. Tudi starši otrok z ADHD pogosto navajajo, da interakcija z naravnim okoljem 

pomaga omiliti simptome te motnje (prav tam).  

3.2.3. Socialno-čustveni in osebni razvoj 

Pomemben cilj gozdne pedagogike je tudi osebni, socialni in čustveni razvoj otrok 

(Harris, 2017). Igra in učenje tako med drugim vplivata na zmanjšanje stresa (Wells in 

Evans, 2003, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016) in izboljšanje počutja 

(Bohling-Phillipi, 2006; Louv, 2005, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016). 

Podatki kažejo, da se stopnja stresa pri otrocih zniža že v minuti po njihovem stiku z 

zelenim okoljem (Kuo & Faber Taylor, 2004, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 

2016). Naravna svetloba namreč pomaga pri izločanju serotonina, ki ima pomemben 

vpliv na razpoloženje in hkrati pomaga pri pozornosti in spominu (Baldwin & Rudge, 

1995; Levandoski, Pfaffenseller, Carissimi, Gama, & Loayza, 2013, v Kemple, Oh, 

Kenney in Smith-Bonahue, 2016).  

Igra in učenje v naravi vedno nudita primerno zahtevne aktivnosti in naloge, ki otrokom 

predstavljajo izziv (Harris, 2017). V znanem okolju, kjer se počutijo varne, se lahko z 

njimi samostojno spopadejo, kar vpliva na njihov občutek kompetentnosti in boljše 

samozaupanje (Knight, 2009). Vzgojitelji in učitelji v gozdnih vrtcih in šolah so namreč 

opazili, da otroci preko soočanja z izzivi spoznavajo svoje zmogljivosti in ob uspehih 

pridobivajo boljšo samopodobo in samozavest (Harris, 2017).    

Gozdna pedagogika tako vpliva tudi na boljše komunikacijske veščine, ki so rezultat 

večje samozavesti (Knight, 2009). Hartle (1994, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-

Bonahue, 2016), ki je primerjal socialno interakcijo med otroško igro na prostem in v 

vrtcu, je ugotovil, da igra na prostem spodbuja boljšo komunikacijo, Frost (2004, v 
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Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016) pa je poudaril, da otroci v naravi 

uporabljajo kompleksnejši jezik. 

Razvoj socialnih veščin se vidi predvsem v napredku otrokovega zavedanja, kako 

njegova dejanja vplivajo na druge. Večino dela in aktivnosti v gozdnem vrtcu ali šoli 

namreč vključuje sodelovanje z drugimi. Gozdna pedagogika spodbuja otroke, da 

postanejo del skupine pri opravljanju nalog, ki jih en sam človek ne more opraviti, pri tem 

pa si delijo opremo in materiale (O'Brien, 2007). Obenem tudi urijo svoje sposobnosti 

pogajanja, poslušanja, si medsebojno pomagajo, v interakciji s sovrstniki spoznavajo 

pomen sodelovanja in na tak način pridobivajo pomembne socialne veščine (Harris, 

2017; O'Brien, 2007).  

3.2.4. Ekološka zavest 

Pomemben vidik gozdne pedagogike predstavlja tudi razvoj ekološke zavesti, za katero 

White (2011, v Kemple, Oh, Kenney in Smith-Bonahue, 2016) zatrjuje, da jo lahko 

razvijemo le z rednim stikom z naravo. Neposredne izkušnje namreč oblikujejo 

posameznikov odnos do narave in ga posledično motivirajo za varovanje naravnega 

okolja (Brügger, Kaiser and Roczen 2011 ; Beery and Wolf-Watz 2014, v Smith, Dunhill 

in Scott, 2017), kar so pokazale tudi raziskave. Otroci, ki so sodelovali v gozdni šoli, so 

namreč pokazali več skrbi za naravni svet in njegove sestavine ter pripravljenosti za 

dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje okolja (Turtle, VConvery in Covery, 2015, v 

Smith, Dunhill in Scott, 2016). 

Murray idr. (2003, v Smith, Dunhill in Scott, 2017) so predlagali, naj gozdna pedagogika 

vpliva na otrokov odnos do narave skozi igre in bivanje v naravi v vsakem vremenu ter 

vseh letnih časih. Ob tem bodo namreč začeli ceniti naravno okolje, spoštovati 

življenjske prostore drugih živih bitij ter spoznavati, kakšne posledice imajo človekova 

dejanja na naravo (Smith, Dunhill in Scott, 2017). S tem pa bodo, kot pravijo Murray idr. 

(2003, v Smith, Dunhill in Scott, 2017), prevzeli odgovornost za svoja dejanja.  

3.3.  PRIMER DOBRE PRAKSE: Gozdni vrtec Dandelion 

Kakšen vpliv ima gozdna pedagogika s svojim celovitim pristopom na razvoj otrok, sem 

se lahko prepričala tudi sama s študijsko prakso v okviru programa Erasmus+, ki sem jo 

opravila v gozdnem vrtcu Dandelion blizu Norwicha v Združenem kraljestvu. Med 1. 

septembrom in 1. decembrom 2016 sem tri mesece spoznavala gozdno pedagogiko ter 

opazovala značilnosti in napredek tamkajšnjih otrok.   

Vrtec Dandelion, ki je bil ustanovljen leta 2015, vzgaja otroke, stare od dve do šest let 

(Ofsted report: Dandelion Education Limited, 2017). Je prvi vrtec v Angliji, ki združuje 
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pristop gozdne pedagogike s konceptom filozofije za otroke (Dandelion Education Ltd, b. 

d.). Ta naj bi skozi kakovosten dialog s senzibilnim odraslim še posebej spodbudil razvoj 

emocionalnih, socialnih in intelektualnih veščin, krepil občutek samozavesti ter spodbudil 

razvoj domišljije in njeno uporabo za raziskovanje idej (Dandelion Education Ltd: PFC – 

Philosophy for children, b. d.). Vrtec za kakovostno uresničevanje obeh konceptov 

zaposluje dobro izobražene vzgojitelje in zagotavlja visoko razmerje med odraslimi in 

otroki (Dandelion Education Ltd, b. d.), saj je za približno 25 otrok zaposlenih kar pet 

strokovnih delavcev (Ofsted report: Dandelion Education Limited, 2017). 

Vsi zaposleni se trudijo, da bi s svojim delom zagotovili otrokom čim bolj celovito učenje 

skozi igro, pri čemer vedno poskušajo upoštevati načelo bližnjega razvoja otroka. Vsakih 

14 dni si vsi strokovni delavci izmenjajo informacije o posameznih otrocih in njihovem 

napredku ter skupaj načrtujejo, katera področja bodo razvijali v naslednjem obdobju. Na 

povabilo otrok sodelujejo v njihovi igri in vanjo poskušajo neopazno vključiti tudi učenje 

na načrtovanem področju. Tako na primer spodbujajo otroke, da med igranjem z blatom 

v blatni kuhinji štejejo število sestavin, ki jih dajejo v svoje lonce, ali da poimenujejo 

določene »začimbe« (rastline), ki jih bo vsebovala njihova jed. Na tak način otroci iz 

tedna v teden napredujejo na kognitivnem področju, saj igralna aktivnost izhaja iz njih 

samih, kar uspešno vpliva na motivacijo za pridobivanje novega znanja in veščin.  

Motorični razvoj otrok je povezan z njihovo samostojnostjo, pri tem pa bi izpostavila 

pravilo, da lahko otroci plezajo po drevesih le, če mislijo, da bodo zmogli sami tudi z 

drevesa. Pravilo namreč kaže na to, da odrasli spodbujajo najrazličnejše vrste gibanj, 

tudi tista, ki v običajnih vrtcih veljajo za nevarna in so prepovedana, kar pozitivno vpliva 

na razvoj grobe motorike. Po drugi strani pa kaže na zaupanje odraslega, da bo otrok 

znal presoditi svoje zmožnosti ter samostojno in realno oceniti nevarnost. Tudi kadar je 

otrok precenil svoje sposobnosti, niso obupali nad njegovo zmožnostjo presoje. Niso ga 

enostavno »rešili« z drevesa, ampak so ga spodbudili, da je razmislil o možnostih 

sestopa, in mu pomagali z navodili.   

Samostojnost otrok se mi zdi eden najbolj vidnih učinkov gozdne pedagogike. Pri več 

otrocih, ki so začeli obiskovati vrtec, sem namreč opazila, da so se prvih nekaj tednov 

držali strokovnih delavk, potem pa se je pojavila sprememba v njihovem vedenju in so 

postali malo uporniški. Vse stvari so želeli narediti sami, postali so bolj samozavestni, 

bolj odločni, pogosteje pa so se vključevali tudi v socialne interakcije z drugimi, s čimer 

se je njihova samostojnost očitno povečala. S tem so strokovni delavci spodbujali tudi 

razvoj pozitivne samopodobe. Zanimivo se mi je zdelo, da so otroka ob vsakem 

najmanjšem uspehu vprašali, kako se zdaj počuti, ali je vesel in ponosen. Vodja vrtca je 



15 
 

ob tem pojasnila, da na tak način spodbujajo notranjo motivacijo za učenje, da se bodo 

otroci kasneje učili zaradi občutka uspeha in ne zaradi ocene ali celo materialne 

nagrade. 

Dodano vrednost gozdnega vrtca Dandelion vidim tudi v inkluziji, ki predstavlja eno 

izmed vrednot vrtca, znotraj katere so vsi udeleženci enakovredni, edinstveni in 

dragoceni (Dandelion Education Ltd: Our Forest School Nursery, b. d.). Vodji vrtca se 

namreč še posebej trudita, da v program vključita poznavanje različnih kultur. Tako je 

ena izmed lutk, ki zaživi kot del filozofije za otroke po kosilu, muslimanka, ob ognju smo 

brali indijske mite, pogosto pa tudi štetje ni potekalo le v angleščini, ampak tudi v jezikih 

otrok, katerih materni jezik ni bila angleščina. Vodji sta polega tega razmišljali o različnih 

prilagoditvah za otroke s posebnimi potrebami. Vrtec sta namreč obiskovala dva otroka, 

ki sta bila v postopku za pridobitev potrdila, da imata avtistično motnjo, trije otroci pa so 

bili prepoznani kot otroci z vedenjskimi težavami. Čeprav so strokovni delavci pozorno 

spremljali napredek vsakega otroka posebej in pripravili osnovni načrt njihovega razvoja, 

sta vodji vrtca v sodelovanju s starši še posebej iskali rešitve, ki bi omenjenim otrokom 

olajšale sodelovanje v gozdnem vrtcu in jim pomagale doseči napredek na njihovem 

šibkem področju. 

Gozdni vrtec Dandelion je torej primer uspešne prakse gozdne pedagogike, saj s svojim 

pristopom, usmerjenim v otroka, omogoča napredek brez pritiskov in tekmovalnosti, 

hkrati pa nudi prijetno izkušnjo otroštva, kar dokazujejo tudi nominacije v letu 2017 za tri 

najprestižnejše nacionalne nagrade, med drugim tudi za vrtec leta (Dandelion Education 

Ltd, b. d.).   

4. IGRA IN UČENJE NA PROSTEM V SLOVENSKIH VRTCIH 

Slovenija je po pogozdenosti tretja država v Evropski uniji, saj je približno 60 % njene 

površine pokrite z gozdom (Kos in Jerman, 2013). Kljub temu vzgojitelji v primerjavi z 

ostalimi evropskimi državami igri in učenju na prostem povprečno namenijo razmeroma 

malo časa, le štiri ure na teden, medtem ko sta v nekaterih skandinavskih državah igra in 

učenje del kurikula in sta v vrtcu prisotna vsak dan (Kos, 2010).  

N. Györek (2010) razlog za to pomanjkljivost med drugim pripisuje skrbi vzgojiteljev in 

učiteljev za varnost otrok v naravi ter slabemu pedagoškem znanju, saj ne razlikujejo 

med konceptom narave in okolja (Torkar, 2008; Kranjec, 2010, v Györek, 2010). 

Pomanjkljivost  vidi tudi v  Kurikulumu za vrtce, v katerem gozdna pedagogika ni posebej 

opredeljena (Györek, 2010). Tudi M. Kos in Jerman (2013) pojasnjujeta, da naravno 
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okolje v poglavju Prostor kot element kurikula (v Kurikulum za vrtce, 1999) ni posebej 

omenjeno in da so dejavnosti na prostem povezane s cilji in aktivnostmi na področju 

narave. Ob tem izpostavljata cilja, naj »otrok biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, 

dnevih in letnih časih, vremenskih razmerah« ter naj »otrok doživlja naravo in se 

pogovarja o svojih zaznavah« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 58). Na področju gibanja je 

naravno okolje omenjeno predvsem kot okolje, znotraj katerega naj bi otroci razvijali 

svoje motorične sposobnosti (Kos in Jerman, 2013). Kurikulum za vrtce torej ne poudarja 

posebej pomena igre in učenja na prostem ali v naravnem okolju, N. Györek (2010) pa 

prav tako meni, da bi morali za vzgojitelje pripraviti izobraževanja, s katerimi bi jih 

opremili z metodami in pristopi ter tako usposobili za delo v gozdnem vrtcu.    

Čeprav različne raziskave v slovenskih vrtcih kažejo, da otroci preživijo razmeroma malo 

časa na prostem, pa gozdna pedagogika postaja vse bolj trend tudi pri nas. Pojavlja se 

vse več ponudb različnih oblik igre in učenja v naravi, med katerimi lahko najdemo veliko 

gozdnih vrtcev, kot sta na primer Čarobni gozd v Ljubljani (Gozdalnica: Gozdni vrtec in 

druga gozdna doživetja, 2015) in Gozdni gusarji blizu Spodnjega Brnika (Naraven otrok, 

2017). Posamezni vrtci oblikujejo tudi svoje igralnice, med katerimi je bolj znana Micina 

igralnica v Zgornji Beli (Györek, 2016), kjer sta vzgojiteljici del gozda po načelih gozdne 

pedagogike preuredili skupaj z otroki, svoje znanje in včasih material pa prispevajo tudi 

starši in okoliški vaščani (M. Mušič, osebna komunikacija, julij 2017). Leta 2010 je bil 

ustanovljen tudi nevladni in neprofitni Inštitut za gozdno pedagogiko, ki deluje na 

področju »poučevanja in izobraževanja otrok in pedagoškega strokovnega kadra na 

področju naravnih ekosistemov ter pedagoških pristopov v naravi s poudarkom na 

slovenskih gozdovih« ter »opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost, izdaja strokovne 

in poljudne članke ter oblikuje strokovne smernice za izobraževanja na prostem« (Inštitut 

za gozdno pedagogiko, 2009, odst. 1). Inštitut je tako nosilec projektov, kot so Povabilo v 

gozd in Srce narave nas povezuje, ki spodbujajo razvoj naravnega učnega okolja, ob 

tem pa je zaslužen za ustanovitev Mreže gozdnih šol in vrtcev Slovenije (Inštitut za 

gozdno pedagogiko: Reference, 2009).  

Mreža je nastala leta 2011 pod okriljem Zavoda RS za šolstvo v okviru Inovacijskih 

projektov in se zavzema za »prepoznavanje vrednosti gozda kot učilnice in učnega 

pripomočka, vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih, razvoj koncepta 

gozdne pedagogike in koncepta pedagogike v naravnih okoljih ter prenos znanja in 

izkušenj med vrtci in šolami« (Mreža gozdnih šol in vrtcev, 2013, odst. 4). Leta 2014 se 

je iz mreže razvila tudi interdisciplinarna razvojna skupina, ki »razvija naravoslovne 

metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov in 

trajnostnega gospodarjenja«, pri čemer sodelujoči želijo »približati naravoslovje in 
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znanstveno raziskovalne dejavnosti otrokom in mladini« (Mreža gozdnih šol in vrtcev: 

Predstavitev, 2013, odst. 2). Znotraj raziskovalne skupine iščejo »različne didaktične 

pristope za vsa področja kurikula, težijo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih  metod v 

naravi in z naravo in hkrati proučujejo, kakšen je vpliv narave na zdravje in razvoj otrok 

ter njihovih vrednot« (Mreža gozdnih šol in vrtcev: Predstavitev, 2013, odst. 3 - 4). 

5. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

Preden sem začela pripravljati diplomsko nalogo, sem mislila, da je gozdna pedagogika 

v Sloveniji bolj slabo znana. Z raziskovanjem sem ugotovila, da pristop gozdnega vrtca 

zanima vse več vzgojiteljev in vzgojiteljic. Kljub temu pa ta koncept po mojih opažanjih v 

Sloveniji še vedno ni tako dobro uveljavljen kot v tujini. J. Zajec (2010) sicer navaja, da 

otroci po ocenah vzgojiteljev na prostem preživijo kar 51,92 % časa in da so pri zunanjih 

dejavnostih veliko bolj gibalno aktivni kot znotraj. Vendar je raziskava M. Kos in Jermana 

(2013) pokazala, da slovenski otroci v povprečju preživijo na prostem 10 ur na teden v 

toplih mesecih in le 5,5 ure v hladnih mesecih, od česar v naravnem okolju preživijo le 3 

ure na teden v toplih mesecih in 1,6 ure na teden v hladnih, kar je precej manj od časa, 

ki ga na prostem preživijo otroci skandinavskih držav, kjer je gozdna pedagogika del 

kurikula (Györek, 2012). 

M. Kos in Jerman (2013) sta v raziskavi ugotovila, da tudi čas na prostem vzgojitelji 

pogosto namenijo strukturiranim vodenim dejavnostim in ne toliko prosti igri. Ker je ravno 

samostojno raziskovanje in otrokova participacija eden ključnih dejavnikov v konceptu 

gozdne pedagogike, sem v diplomskem delu najprej (a) ugotavljala, koliko časa 

vzgojitelji z otroki preživijo na prostem v okviru vrtčevske dnevne rutine. Zanimalo me je 

tudi, katere naravne površine za to uporabljajo, na kakšen način organizirajo igro in 

učenje na prostem, ali prevladuje prosta igra, ali vzgojitelj/-ice pripravijo in izvajajo na 

prostem tudi usmerjene dejavnosti in iz katerih kurikularnih področij.  

Drugi del (b) je zajemal projektno delo z otroki v vrtcu. Za otroke enega oddelka sem 

pripravila dejavnosti v naravi po načelih gozdne pedagogike. Namen teh dejavnosti je bil 

raziskati, kako igro in učenje na prostem doživljajo otroci.  
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6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Koliko časa otroci z vrtcem preživijo na prostem in na katerih naravnih površinah se ta 

čas zadržujejo? 

2. Kako vzgojiteljice organizirajo čas na prostem in ali se vključujejo v prosto igro otrok? 

3. Kako otroci doživljajo učenje in igro na prostem? 

7. RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

7.1. VZOREC  

(a) Vzorec prvega dela raziskave je bil neslučajnostni in priložnostni. Raziskavo sem 

izvedla v enotah Kranjskih vrtcev in Vrtca Tržič, v vrtcu Jelka v Dupljah in vrtcu 

Čriček na Zgornji Beli. V vzorcu je bilo vključenih 42 vzgojiteljic predšolskih otrok, od 

tega jih je 9 vodilo oddelek prvega starostnega obdobja, 27 oddelek drugega 

starostnega obdobja, 6 vzgojiteljic pa je vodilo starostno kombinirane oddelke.  

Preglednica 1: Struktura anketiranih glede na starostno skupino, ki jo vodijo 

 f f% 

Oddelek 1. starostne 

skupine 

9 21,4 % 

Oddelek 2. starostne 

skupine 

27 64,3 % 

Kombinirani oddelek 6 14,3 % 

SKUPAJ 42 100 % 

 

V nadaljevanju bom kombinirane oddelke, kjer so otroci stari od 2 do 4 leta, uvrstila v 

prvo starostno skupino, kombinirani oddelek, kjer so otroci stari od 3 do 6 let, pa v 

drugo starostno obdobje. V prvo starostno skupino bodo tako uvrščeni odgovori 14 

vzgojiteljic, v drugo starostno skupino pa odgovori 28 vzgojiteljic. 
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Izmed vseh anketiranih največ vzgojiteljic, torej 21, dela v vrtcu na podeželju, 13 jih 

dela v vrtcu v primestnem okolju in le 8 v mestnem vrtcu.  

Preglednica 2: Struktura anketiranih glede na okolje vrtca, v katerem delajo 

 f f% 

Vrtec v mestu 8 19 % 

Vrtec v primestnem okolju 13 31 % 

Vrtec na podeželju 21 50 % 

SKUPAJ 42 100 % 

 

Med vprašanimi vzgojiteljicami jih 13 dela v vrtcu, ki je vključen v Mrežo gozdnih šol 

in vrtcev Slovenije, 27 jih je zaposlenih v vrtcih, ki v mrežo niso vključeni, dve 

vzgojiteljici pa na to vprašanje nista odgovorili. 

Preglednica 3: Struktura anketiranih glede na vključenost njihovega vrtca v Mrežo 

gozdnih šol in vrtcev Slovenije 

 f f% 

Vrtec je vključen v Mrežo 

gozdnih šol in vrtcev Slovenije 

13 31 % 

Vrtec ni vključen v Mrežo 

gozdnih šol in vrtcev Slovenije 

27 64,3 % 

Neopredeljen 2 4,7 % 

SKUPAJ 42 100 % 

 

(b) Vzorec v drugem delu raziskave je bil prav tako neslučajnostni in priložnostni. V 

raziskavo, ki sem jo izvedla v Vrtcu Tržič, enoti Križe, sem vključila skupino otrok 

homogenega oddelka druge starostne skupine. V njem je bilo 22 otrok, vendar zaradi 

bolezni vsi niso sodelovali ves čas projekta, prav tako sem intervjuje opravila le z 

nekaterimi izmed njih, točneje z 8 otroki. 

V skupini je bilo 10 deklic in 12 dečkov, od tega je bilo 14 otrok starih 4 leta, 8 pa je 

bilo že starih 5 let. 

Preglednica 4: Struktura udeleženih pri projektu glede na starost in spol 

 4 leta 5 let 

 f f% f f% 

Deklice 6 27,2 % 4 18,2 % 

Dečki 8 36,4 % 4 18,2 % 

SKUPAJ 14 63,6 % 8 36,4 % 
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7.2. TEHNIKA IN OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

(a) Pri zbiranju podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 12 

vprašanj, od tega pet zaprtega tipa in pet kombiniranega tipa ter dveh ocenjevalnih 

lestvic. Namenjen je bil vzgojiteljem in vzgojiteljicam predšolskih otrok. Za pomoč pri 

deljenju anketnih vprašalnikov sem zaprosila ravnateljice vrtcev, nekaj pa sem jih 

razdelila tudi sama. Vzgojiteljice so imele 14 dni časa, da anketne vprašalnike 

izpolnijo in vrnejo na upravo vrtca. Od 59 razdeljenih vprašalnikov, sem dobila 42 

izpolnjenih (71,2 %). Zbiranje je potekalo od maja do julija 2017.  

 

(b) V okviru diplomskega dela sem za otroke enega oddelka drugega starostnega 

obdobja pripravila dejavnosti na prostem, pri čemer sem se trudila upoštevati načela 

gozdne pedagogike in cilje Kurikuluma za vrtce (1999). V okviru prakse sem 

dejavnosti, ki so vsakič trajale približno uro in pol, po dogovoru z mentorico vrtca v 

Križah izvedla trikrat v bližnjem gozdu. Pri izvedbi projekta so mi pomagale 

vzgojiteljica mentorica, pomočnica vzgojiteljice in v času njene bolniške odsotnosti 

študentka, ki jo je nadomeščala. Dejavnosti so potekale 12., 13. in 21. aprila 2017. 

Za sodelovanje otrok v projektu in uporabo fotografij za potrebe diplomske naloge 

sem pridobila pisno dovoljenje staršev. 

 

Po vsakem bivanju na prostem sem uporabila strukturiran vprašalnik, ki je vseboval 

šest vprašanj, namenjenih otrokom. Po koncu vsake dejavnosti v naravi sem opravila 

intervjuje z osmimi otroki. Vprašanja sem zastavljala v manjših skupinah s tremi ali 

štirimi otroki, saj sem na tak način pridobila več informacij, kot če bi jih izpraševala 

posamično. Podatke o njihovem doživljanju sem pridobila tudi s pomočjo 

nestrukturiranega opazovanja otrok med in po dejavnostih. 

7.3. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

(a) Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, sem obdelala z deskriptivno 

statistično analitično metodo. Za računanje frekvence (f), relativnih frekvenc (f%), 

povprečij oziroma aritmetične sredine, T-testa dveh neodvisnih spremenljivk in 

analize varianc (ANOVA) sem uporabila program Microsoft Excel 2010. Podatke sem 

predstavila s pomočjo preglednic in opisa rezultatov. 

 

(b) Podatke, pridobljene v projektu, ki je vključeval strukturiran intervju in 

nestandardizirano opazovanje, sem obdelala kvalitativno in predstavila opisno. 
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8. REZULTATI IN  INTERPRETACIJA 

8.1. Količina časa na prostem v vrtcu 

Zanimalo me je, koliko časa otroci v okviru vrtca preživijo na prostem, zato sem 

vzgojiteljicam zastavila dve vprašanji. Prvo se je nanašalo na povprečni čas, ki ga 

vzgojiteljice z vrtčevskimi otroci tedensko preživijo na prostem. Odgovori na vprašanje so 

prikazani v Preglednici 5. 

Preglednica 5: Povprečni čas, ki ga vzgojiteljice z vrtčevskimi otroki tedensko preživijo na prostem 

 f f% 

0–2 uri 6 14,3 % 

3–5 ur 7 16,7 % 

6–8 ur 13 30,9 % 

9–11 ur 11 26,2 % 

12–14 ur 2 4,8 % 

15 ali več ur 3 7,1 % 

SKUPAJ 42 100 % 

 

Iz odgovorov lahko vidimo, da največ, in sicer slaba tretjina (30,9 %) vzgojiteljic 

povprečno preživi v vrtcu na prostem od 6 do 8 ur na teden, nekoliko manj (26,2 %) jih 

na prostem preživi od 9 do 11 ur, manj kot 5 ur pa petina (21 %) anketiranih, le dobra 

desetina (11,9 %) vprašanih pa z vrtcem na prostem preživi več kot 12 ur na teden.  

Otroci v povprečju preživijo na prostem 7,4 ure na teden, pri čemer se je pojavila le 

manjša razlika med oddelki prvega starostnega obdobja, ki so na prostem v povprečju 

preživele 6,6 ure na teden, in oddelki drugega starostnega obdobja, ki so na prostem 

preživele 7,8 ure na teden.  

Drugo vprašanje se je nanašalo na čas, ki so ga vzgojiteljice z otroki preživele na 

prostem pretekli teden.  

Preglednica 6: Čas, ki so ga vzgojiteljice v preteklem tednu preživele z vrtčevskimi otroki  
            na prostem 

 f f% 

0–2 ure 0 0 % 

3–5 ur 9 21,4 % 

6–8 ur 12 28,6 % 

9–11 ur 12 28,6 % 

12–14 ur 5 11,9 % 

15 ali več ur 4 9,5% 

SKUPAJ 42 100% 
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Nobena izmed vprašanih ni preživela na prostem manj kot 3 ure, največ pa od 6 do 11 

ur. Približno ena tretjina (28,6 %) vzgojiteljic je z vrtčevskimi otroki na prostem preživelo 

od 6 do 8 ur, prav toliko pa jih je preživelo od 9 do 11 ur. Nekoliko manj (21,4 %) 

anketiranih je na prostem preživelo od 3 do 5 ur,  prav toliko vzgojiteljic je na prostem 

preživelo več kot 12 ur. 

Otroci so torej v preteklem tednu na prostem preživeli v povprečju skoraj 9 ur (8,8 ure), 

kar je eno uro več od časa, kolikor ga po odgovorih vzgojiteljic preživijo v povprečju skozi 

celo leto. Tudi pri tem vprašanju so se pojavile razlike med oddelki prvega starostnega 

obdobja, ki so pretekli teden na prostem povprečno preživeli 7,6 ure, in oddelki drugega 

starostnega obdobja, ki so na prostem preživeli povprečno 9,4 ure.  

Rezultati se ujemajo z rezultati raziskave M. Kos in Jermana (2013). Po njunih 

ugotovitvah naj bi namreč v toplejših mesecih otroci v vrtcu v povprečju preživeli na 

prostem 10 ur na teden, pri čemer avtorja poudarjata, da otroci na Norveškem v poletnih 

mesecih preživijo kar 70 % časa na prostem, medtem ko je ta odstotek v Sloveniji precej 

manjši, saj znaša le 23 % vsega časa v vrtcu (Kos in Jerman, 2013). 

Raziskava M. Kos in Jermana (2013) je pokazala, da med obema starostnima 

skupinama obstajajo statistično pomembne razlike glede na povprečni čas, ki ga otroci z 

vrtcem preživijo na prostem, saj mlajši otroci tam preživijo manj časa. To pomeni, da je 

čas na prostem odvisen od starosti otrok, vendar sama tega nisem uspela statistično 

dokazati. Vrednost T-testa za dve neodvisni spremenljivki, ki je znašala p = 0,36, namreč 

močno presega vrednost p < 0,05, ki bi pokazala statistično pomembno vrednost med 

obema spremenljivkama. Razlog za to je verjetno v majhnem vzorcu vzgojiteljic, ki so 

izpolnjevale anketne vprašalnike. 

Prav tako nisem uspela dokazati, da bi bil čas, ki ga otroci z vrtcem preživijo na prostem, 

odvisen od vključenosti vrtca v Mrežo gozdnih šol. Tako vzgojiteljice iz vrtcev, ki so 

vključeni v mrežo, kot tudi vzgojiteljice iz vrtcev, ki vanjo niso vključeni, so namreč na 

prostem preživele z otroki približno enako količino časa, pri čemer so prve z otroki na 

prostem povprečno preživele 7 ur, druge pa 7,6 ure. Tudi vrednost T-testa neodvisnih 

spremenljivk   (p = 0,46) je presegla vrednost p < 0,05, kar kaže, da vključenost v Mrežo 

gozdnih šol in vrtcev Slovenije ne vpliva statistično pomembno na čas, ki ga otroci 

preživijo na prostem v času bivanja v vrtcu.  

Glede na lokacijo vrtca, v katerem so vzgojiteljice zaposlene, se pojavljajo le majhne 

razlike v količini časa bivanja na prostem. Vzgojiteljice iz vrtcev v mestu povprečno 

preživijo z otroki v naravi 6,3 ure, vzgojiteljice iz vrtcev v primestnem okolju 7,7 ure in 
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vzgojiteljice iz vrtcev na podeželju 7,6 ure. Vendar pa analiza varianc (ANOVA) ni 

pokazala statistično pomembne razlike med spremenljivkami, saj je tudi njena vrednost p 

= 0,70 presegala dovoljeno vrednost p < 0,05, kar pomeni, da čas na prostem ni odvisen 

od lokacije vrtca. Temu nasprotno pa je raziskava M. Kos in Jermana (2013) pokazala, 

da je čas, ki ga otroci z vrtcem preživijo v naravi, odvisen od dosegljivosti naravnih 

površin. Manj časa je potrebnega za dostop do naravnih površin, več časa otroci tam 

preživijo. Vse vzgojiteljice, vključene v našo raziskavo, ocenjujejo, da ima vrtec dostop 

do naravnih površin, le tri pa menijo, da je pot do take lokacije nevarna zaradi prometa. 

Večinoma so zaposlene v vrtcih, ki imajo dostop do gozda, travnika, polja, potoka ali 

rečnega obrežja, medtem ko so nekatere anketiranke navedle tudi hribe in kmetijo.  

8.2. Kraj in način preživljanja časa na prostem v vrtcu 

Zanimalo me je tudi, kje otroci z vrtcem preživljajo čas na prostem, zato sem vzgojiteljice 

prosila, da zapišejo čas, ki so ga v preteklem tednu preživele z vrtčevskimi otroki na 

posamezni lokaciji.  

Preglednica 7: Lokacija preživljanja časa na prostem in povprečna količina časa, 
preživetega na teh lokacijah 

 f f% t (ure/teden) 

Igrišče vrtca oz. enote 41 97,6 % 5,2 

Drugo igrišče 17 40,5 % 1,9 

Gozd 29 69,0 % 3,5 

Travnik 26 61,9 % 1,8 

Rečno obrežje 8 19,0 % 1,1 

Park 4 9,5 % 0,8 

Naselje 11 26,2 % 1,3 

Drugo:    

- izlet (grad, mestno 

središče) 

3 7,1 % 2,7 

 

Iz odgovorov lahko vidimo, da so v tednu pred izpolnjevanjem anket skoraj vse 

anketirane (97,6 %) z vrtčevskimi otroki vsaj nekaj časa na prostem preživele na igrišču 

vrtca oziroma enote. Tam so otroci v povprečju preživeli 5,2 ure, kar je nekoliko manj, 

kot navajata M. Kos in Jerman (2013). Avtorja v raziskavi namreč ugotavljata, da otroci v 

toplejših mesecih na igriščih preživijo približno 7 ur na teden. Nekoliko manj vzgojiteljic je 

čas na prostem organiziralo v gozdu (69,0 %), kjer so z vrtčevskimi otroki v preteklem 

tednu povprečno preživele 3,5 ure, in na travniku (61,9 %), kjer so otroci povprečno 

preživeli 1,8 ure. Manj kot polovica vseh vprašanih (40,5 %) je pri organizaciji časa na 

prostem uporabila druga igrišča, kjer je z vrtčevskimi otroki preživela približno 1,9 ure. 
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Manj pogoste so bile lokacije, kot so naselje (26,2 %), rečno nabrežje (19,0 %) in park 

(9,5%), kjer otroci niso prebili več kot 1,3 ure. Anketirane so kot možno lokacijo za 

organizacijo časa na prostem navedle tudi različne izlete do bližjih lokalnih znamenitosti 

in mestnih središč. 

Iz odgovorov lahko tudi opazimo, da so anketirane v tednu pred izpolnjevanjem anket z 

vrtčevskimi otroki preživele povprečno več časa na urejenih površinah na prostem kot v 

naravi, saj so na prvih preživele 3,6 ure, na drugih pa skupno le 2 uri in pol. Tudi 

raziskava M. Kos in Jermana (2013) je pokazala, da otroci veliko več časa preživijo na 

urejenih zunanjih površinah kot na naravnih. K. Kemple in sodelavci (2016) navajajo, da 

otroci v Ameriki povprečno preživijo manj kot 7 min na dan pri prosti igri zunaj, kar 

pripisuje skrbi staršev in vzgojiteljev za varnost njihovih otrok na prostem. Tudi M. Kos in 

Jerman (2013) ugotavljata, da je skrb za varnost otrok eden najpogostejših razlogov, ki 

tako vzgojiteljem kot tudi staršem branijo, da bi svobodno organizirali več časa v 

naravnem okolju. 

Kot poudarjajo N. Györek (2014) ter M. Karba in sodelavci (2010) pa ni pomemben le 

čas, ki ga preživijo otroci na prostem, temveč so zelo pomembne tudi izkušnje v 

naravnem okolju in predvsem način, kako jih otroci pridobijo. Zato me je zanimalo, kako 

vzgojitelji organizirajo čas na prostem. V spodnji preglednici so predstavljeni odgovori, 

katere dejavnosti so vzgojiteljice načrtovale in izvedle v času bivanja na prostem. 

Preglednica 8: Dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice načrtovale in izvedle v času  
            bivanja na prostem 

 f f% 

Prosta igra  35 83,3 % 

Sprehod 35 83,3 % 

Dejavnosti s področja gibanja 38 90,5 % 

Dejavnosti s področja jezika 15 35,7 % 

Dejavnosti s področja umetnosti 14 33,3 % 

Dejavnosti s področja družbe 16 38,1 % 

Dejavnosti s področja narave 34 81,0 % 

Dejavnosti s področja matematike 13 31,0 % 

 

Kot lahko vidimo iz odgovorov, so v tednu pred izpolnjevanjem anket skoraj vse 

vzgojiteljice (90,5 %) čas na prostem posvetile dejavnostim s področja gibanja. Pogosto 

so vprašane (83,3 %) bivanje na prostem namenile prosti igri in sprehodu, nekoliko manj 

(81,0 %) pa jih je bivanje zunaj izkoristilo za dejavnosti s področja narave. Najmanj časa 

so vzgojiteljice na prostem posvetile dejavnostim s področja družbe (38,1 %), jezika 

(35,7 %), umetnosti (35,7 %) in matematike (31,0 %), navedle pa so tudi raziskovanje 
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gozda in druženje z osnovnošolci v gozdni igralnici. Tako vidimo, da lahko v skladu s 

načelom izbire in drugačnosti ter načelom uravnoteženosti (Kurikulum za vrtce, 1999) 

otrokom zagotovimo pestro izbiro dejavnosti z vseh področij kurikula. 

Vendar tako v Kurikulumu za vrtce (1999) kot tudi v konceptu gozdne pedagogike glavno 

dejavnost še vedno predstavlja prosta igra (White, 2009), ki jo vzgojitelj kot 

kompetentnejši partner lahko nadgradi in vanjo vnese tudi vsa področja kurikula. Zato 

me je zanimalo, kako pogosto se vzgojitelji v slovenskih vrtcih vključujejo v otrokovo igro 

in raziskovanje na prostem.  

Preglednica 9: Vključevanje strokovnih delavk v otrokovo igro in raziskovanje na 
prostem 

 f f% 

Zelo pogosto 5 11,9 % 

Pogosto 22 52,4 % 

Včasih 11 26,2 % 

Redko 4 9,5 % 

Nikoli 0 0,0 % 

SKUPAJ 42 100 % 

 

Iz preglednice 9 lahko vidimo, da se večina vzgojiteljev pogosto ali zelo pogosto vključi v 

otrokovo igro in raziskovanje na prostem, pri čemer se le desetina (9,5 %) vprašanih 

otrokovi igri priključi le redko.  

Vzgojitelje sem preko anketnih vprašalnikov spraševala tudi po namenu njihovega 

vključevanja v otrokovo igro in raziskovanja v naravi.   

Preglednica 10: Namen vzgojiteljevega vključevanja v igro otrok 

 f f% 

Kot sredstvo podporne discipline (s tem preprečim 

neprimerno in nevarno vedenje). 

17 40,5 % 

S tem želim igro dvigniti na višjo raven. 25 59,5 % 

S tem želim spoznati značilnosti in odzivanje 

posameznih otrok. 

27 64,3 % 

S tem želim ugotoviti, kakšno je otrokovo 

predznanje o določeni temi. 

9 21,4 % 

Zaradi lastnega veselja in zanimanja za igro. 6 14,3 % 

 

Najpogostejši razlog za vključevanje odraslega v igro otrok predstavlja spoznavanje z 

značilnostmi in odzivi posameznih otrok, saj je ta odgovor izbralo več kot polovica (64 %) 

vzgojiteljic. Nekoliko manj (59,5 %) jih je izbralo odgovor, da želijo s sodelovanjem 

dvigniti igro na višjo raven. Manj kot polovica vseh vprašanih (40,5 %) sodelovanje v igri 



26 
 

uporablja kot sredstvo podporne discipline. Le petina (21,4 %) anketiranih želi s tem 

ugotoviti, kakšno je predznanje otrok o določeni temi, najmanj vzgojiteljic (14,3 %) pa se 

igri pridruži zaradi lastnega veselja in zanimanja za igro. 

Preglednica 11: Stopnja strinjanja s trditvijo, da lahko vzgojitelj/-ica nekatere kurikularne 
cilje uresniči tudi s prosto igro otrok, če se jim pridruži in ob tem upošteva območje 
bližnjega razvoja otrok. 

 f f% 

Popolnoma se strinjam 26 61,9 % 

Delno se strinjam 8 19,0 % 

Neopredeljen/-a 4 9,5 % 

Delno se ne strinjam 1 2,4 % 

Sploh se ne strinjam 3 7,1 % 

 

Menim, da se vzgojiteljice zavedajo pomena proste igre zunaj vrtca in svoje vključenosti 

vanjo, saj se je večina (80,9 %) vseh vprašanih delno ali popolnoma strinjala s trditvijo, 

da vzgojitelj/-ica lahko nekatere kurikularne cilje uresniči tudi s prosto igro otrok, če se 

jim v igri priključi in ob tem upošteva območje bližnjega razvoja.  

Preglednica 12: Stopnja strinjanja s trditvama, povezanima z vključenostjo vzgojitelja  
            v igro otrok 

 TRDITEV 1: 

Na igrišču prepustim pobudo 

za igro otrokom, vendar se 

pogosto pridružim njihovi igri 

kot soigralka. 

TRDITEV 2: 

Otroci so že v igralnici dovolj 

vodeni, zato bi morala na 

prostem prevladovati prosta 

igra brez vmešavanja odraslih 

 f f% f f% 

Popolnoma strinjam 13 31,0 % 8 19,0 % 

Delno strinjam 7 16,7 % 15 35,7 % 

Neopredeljen 17 40,4 % 12 28,6 % 

Delno ne strinjam 4 9,5 % 5 11,9 % 

Sploh ne strinjam 1 2,4 % 2 4,8 % 

 

S trditvijo, da pobudo za igro prepustijo otrokom, vendar se kot soigralke pridružijo 

njihovi igri, se je v celoti ali delno strinjala skoraj polovica (47,7 %) vprašanih, skoraj 

polovica (40,5 %) pa je ostala neopredeljena. Podoben rezultat sem dobila tudi pri trditvi, 

da so otroci že v igralnici dovolj vodeni, zato bi morala na prostem prevladovati prosta 

igra brez vmešavanja odraslih. Več kot polovica anketiranih (54,8 %) se je s trditvijo 

strinjalo, skoraj tretjina (28,6 %) vseh vprašanih je ostalo neopredeljenih. 

Nenavadno je, da se skoraj polovica vseh anketiranih povsem ali delno strinja z obema 

trditvama, saj sta si trditvi v nasprotju. V času študija sem na praksi opazila, da se 
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vzgojiteljice igri otrok le redko pridružijo kot soigralke in da na igrišču prevladuje prosta 

igra brez vmešavanja odraslih, kar bolj nakazuje na strinjanje vzgojiteljic z drugo trditvijo. 

Preglednica 13: Stopnja strinjanja s trditvijo, ki se nanaša na igro in pogovor s 
posamezniki,ki na igrišču ne vejo, kaj bi počeli 

  f f% 

Popolnoma se strinjam 18 42,8 % 

Delno se strinjam 12 28,6 % 

Neopredeljen/-a 7 16,7 % 

Delno se ne strinjam 5 11,9 % 

Sploh se ne strinjam 0 0 % 

 

Odgovori vzgojiteljic kažejo, da čas na igrišču izkoristijo za pogovor in igro s 

posamezniki, ki ne vejo, kaj bi počeli, saj se je skoraj polovica vseh vprašanih (42,8 %) s 

trditvijo popolnoma strinjala, skoraj tretjina (28,6 %) anketiranih delno, šestina vzgojiteljic 

pa je ostala neopredeljena (16,7 %). 

Preglednica 14: Stopnja strinjanja s trditvijo, da je igra v peskovniku namenjena otrokom 
in se jih zato k tej dejavnosti spodbuja, vendar se ji sami ne priključimo 

 f f% 

Popolnoma se strinjam 5 11,9 % 

Delno se strinjam 8 19,0 % 

Neopredeljen/-a 9 21,4 % 

Delno se ne strinjam 12 28,6 % 

Sploh se ne strinjam 8 19,1 % 

 

Vzgojiteljice prav tako kažejo pripravljenost za sodelovanje v različnih aktivnostih na 

prostem, ki se jih odrasli ponavadi ne udeležujejo. S trditvijo, da je igra v peskovniku 

namenjena otrokom in jih zato k tej dejavnosti spodbujamo, vendar se ji sami ne 

priključimo, so namreč večinoma izkazale vsaj delno nestrinjanje, pri čemer je petina 

(19,1 %) vzgojiteljic trditev povsem zavrnilo, tretjina (28,6 %) pa le delno. Kar petina 

(21,4 %) vprašanih je ostala neopredeljenih. 

8.3. Otrokovo doživljanje učenja in igre na prostem 

Različni strokovnjaki in raziskave kažejo na pozitiven vpliv gozdne pedagogike, vendar 

sem se v času prakse Erasmus+ v gozdnem vrtcu Dandelion srečala tudi s primeri otrok, 

ki jim je prilagoditev na naravno okolje predstavljala velik izziv. Ker me je zanimalo, kako 

otroci doživljajo gozdno pedagogiko, sem za skupino otrok, starih od 4 do 5 let, pripravila 

dejavnosti na prostem, ki so bile izvedene na gozdni jasi blizu vrtca, do katere je smo 

potrebovali 20 minut hoje. 
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Izhodišče projekta je bila pravljica Suzanne Chiew z naslovom Jazbec in strašni vihar, na 

podlagi katere so bile načrtovane vse dejavnosti in je bila hkrati uvod v vse aktivnosti 

našega skupnega bivanja na prostem. Pravljici je vsakič sledila ponovitev glavnih pravil, 

ki veljajo na jasi zato, da smo varni, nato pa so otroci izbirali med sodelovanjem v 

različnih dejavnostih, med katerimi so lahko prosto prehajali. Vsak dan sta jim bila na 

voljo ustvarjalni in raziskovalni kotiček ter dejavnost, povezana z Jazbečevim domom, pri 

čemer je bila ideja vseh načrtovanih dejavnosti, da se postopoma razvijajo in 

nadgrajujejo. Sodelovanje v aktivnostih za otroke ni bilo obvezno, kar je tudi v skladu z 

načeli Kurikuluma za vrtce (1999).  

Prvi dan smo v uvodnem delu prebrali pravljico. V ustvarjalnem kotičku smo na les risali 

z ogljem in kredami, v raziskovalnem kotičku so imeli otroci na voljo lupe, posodice in 

nekatere druge pripomočke za opazovanje živali, osrednja dejavnost pa je bila 

načrtovanje Jazbečevega doma z naravnimi materiali.  

 

 

Slika 1: Opazovanje živali v raziskovalnem kotičku  
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Slika 2: Nabiranje naravnega materiala za Jazbečev dom 

 

Intervjuji, ki sem jih izvedla prvi dan projekta, so pokazali, da so otroci v dejavnostih na 

prostem uživali, saj so prav vsi vprašani odgovorili, da bi v prihodnosti želeli ponovno 

početi podobe stvari. Največji vtis je na njih naredilo iskanje in opazovanje živali, saj je 

bila to dejavnost, ki je bila vsem vprašanim otrokom najbolj všeč in je hkrati predstavljala 

tudi aktivnost, zaradi katere so bili ponosni in veseli. Otrokom se je zdelo zanimivo tudi 

ustvarjanje z ogljem in kredami ter načrtovanje Jazbečevega doma, pri čemer je zadnjo 

dejavnost izpostavilo najmanj otrok. Nihče od njih pa ni izpostavil nobene aktivnosti ali 

dogodka, ki mu ne bi bil všeč. 

Vsi otroci so v času bivanja na prostem počeli nekaj, česar še nikoli prej niso. Pri tem je 

zanimivo, da sem na vprašanja, katera dejavnost jim je bila znana, katera najbolj všeč in 

na katero so ponosni, dobila zelo podobne odgovore, kar kaže na to, da otroke 

pritegnejo tiste dejavnosti, ki predstavljajo nekaj novega in jim hkrati omogočajo občutek 

uspeha.  

Drugi dan smo v uvodnem delu obnovili pravljico preko gibalne zgodbe, kar pomeni, da 

smo ob poslušanju pravljice zgodbo poustvarili z gibanjem. V ustvarjalnem kotičku smo 

izdelali kolaž z naravnimi materiali, v raziskovalnem kotičku pa so nam pomagale ček 

liste, na katerih je bil seznam sličic stvari, ki jih otroci lahko najdejo v naravi ter v zameno 

za najdbo dobijo štampiljko. Jazbecu iz zgodbe smo ta dan postavili tudi pravo 

domovanje. 
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Slika 3: Gradnja Jazbečevega doma - najboljše veje najdemo na vrhu kupa 

 

 

Slika 4: Izdelava kolaža iz naravnih materialov 

 

Tudi drugi dan projekta je bilo šestim otrokom najbolj všeč iskanje živali, eden je 

izpostavil ustvarjanje kolaža in eden izdelavo Jazbečevega brloga. Enako so mi 

odgovarjali tudi pri vprašanju, na kaj so ponosni. Pri dejavnostih, ki jih prej še nikoli niso 

počeli, so omenili predvsem izdelovanje kolaža in postavljanje bivaka, pri čemer so 

izpostavili predvsem svoje izdelke. Tudi v teh intervjujih ni nihče od otrok omenil nobene 
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dejavnosti, ki mu ne bi bila všeč, prav vsi pa bi se želeli še kdaj vrniti na jaso in 

sodelovati v podobnih aktivnostih. 

Tretji dan smo pravljico ponovili z glasbeno-didaktično igro. Ustvarjali smo s slanim 

testom, raziskovali naravo z uporabo pripomočkov iz raziskovalnega kotička ter se igrali 

v Jazbečevem brlogu, ki smo ga postavili prejšnji dan.  

 

 

Slika 5: Ustvarjanje s slanim testom in naravnimi materiali 

 

Zadnji dan projekta so otroci v intervjujih kot najboljšo dejavnost izpostavili igro v 

Jazbečevem domu, ki jih je tudi najbolj razveselila. Še vedno so bili ponosni na živali, ki 

so jih uspeli ujeti, vendar so pogosteje navajali ponos ob izdelovanju živali iz slanega 

testa, pri čemer so svoje živali v intervjujih tudi poimenovali (kosovka, medved, muha in 

jazbec). Izdelavo posameznih živali so opisali tudi kot nekaj, česar prej še niso nikoli 

naredili. Tudi zadnji dan ni nihče izpostavil dejavnosti ali dogodka, ki mu ne bi bil všeč, 

prav vsi pa bi se še kdaj vrnili na gozdno jaso, kjer bi se igrali.   

Preko vseh intervjujev z otroki sem ocenila, da jim je bivanje na prostem všeč, še 

posebej aktivnosti, ki so bile zanje nove in pri katerih se počutijo uspešne. Pri 

opazovanju otrok med in po dejavnostih ter v pogovorih z njimi sem videla, da aktivnosti 

na prostem dojemajo kot razveseljujoče in sproščujoče. O tem sklepam zaradi njihove 

pripravljenosti za sodelovanje. V raziskovalnem kotičku so na primer na lastno željo 

neprekinjeno sodelovali več kot 45 min. Poleg tega je ena izmed deklic pri pospravljanju 
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naročila vzgojiteljici, naj umetniške izdelke kar pusti, saj bodo z delom  še nadaljevali. 

Pogosto so me spraševali, kdaj bomo šli ponovno v gozd, pri čemer so velik interes 

pokazali tudi otroci, ki so v igralnici nemirni in le kratek čas vztrajajo pri dejavnostih. Še 

posebej ti so bili navdušeni nad gradnjo bivaka, saj so lahko plezali po kupu lesa in 

prenašali veje ter težje »hlode«.  

Opazovanje otrok pri dejavnostih je potrdilo tudi izjemen pomen rokovanja z živalmi. 

Lovili so jih namreč zelo previdno in z njimi nežno ravnali, da jih ne bi poškodovali. 

Deček, ki po mnenju vzgojiteljic ni najbolj občutljiv za svojo okolico, pa me je nekega dne 

celo vprašal, kaj se je zgodilo s tistimi mravljicami, ki smo jih ujeli.  

Najbolj doživeto so se priključili dejavnostim v jazbečevem domu, kjer so imeli na voljo 

igrače iz kuhinjskega kotička. V igri, ki sem se ji pridružila tudi sama, so otroci razvijali 

popolnoma druge ideje, ki sem jih do zdaj lahko opazila v igralnici in na vrtčevskih 

igriščih. Med drugim so se prelevili v vodovodarje, električarje, dimnikarje. Eden izmed 

otrok je našemu domovanju postavil dimnik, drugi je poskušal zanetiti ogenj s palčkami 

in lupo, da bi na njem kuhali. Za najrazličnejše izzive so iskali raznolike rešitve, pri čemer 

so pokazali resnično ustvarjalnost. 

 

 

Slika 6: V simbolni igri urimo spretnost prižiganja ognja 
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ZAKLJUČEK 

Gozdna pedagogika je vse bolj poznan pedagoški koncept v svetu in v zadnjem času 

tudi v Sloveniji. Vendar kljub vsem raziskavam o pozitivnih učinkih, ki jih imata igra in 

učenje v naravi na otrokovo zdravje in na  njegov motorični, kognitivni in čustveno-

socialni razvoj, naravno okolje ni posebej poudarjeno v Kurikulumu za vrtce (1999), 

vzgojiteljice pa na prostem organizirajo dejavnosti razmeroma manjši del časa. Rezultati 

anketnih vprašalnikov so namreč pokazali, da otroci v vrtcu v povprečju preživijo na 

prostem približno 7 ur na teden, pretežno na urejenih zunanjih površinah, pri čemer je 

največ časa posvečenega gibalnim dejavnostim, sprehodu in prosti igri. 

Vzgojiteljice se, kot so povedale v anketi, pogosto vključijo v prosto igro otrok, pri čemer 

jih večina želi na ta način spoznati otrokove značilnosti in dvigniti igro na višjo raven. 

Zavedajo se svoje vloge kot kompetentnejšega partnerja v igri in so pogosto pripravljene 

sodelovati v aktivnostih, ki se jih po navadi odrasli ne udeležijo. Vendar pa večina 

vzgojiteljic meni, da so otroci dovolj vodeni že v igralnici in jim je zato treba prepustiti 

pobudo za igro. Večina jih igro in učenje na prostem prepoznava kot priložnost, da čas 

posvetijo posameznikom, ki ne vedo, kaj bi počeli.  

Vzgojiteljice se torej po rezultatih sodeč zavedajo, da je prosta igra zunaj vrtca 

pomembna priložnost za učenje. Tudi projekt, izveden v času praktičnega pedagoškega 

usposabljanja v enem oddelku vrtca, je pokazal, da prostor v naravnem okolju nudi 

otrokom drugačne izkušnje in spodbude za igro kot šolsko igrišče. Otroci razvijejo 

drugačen odnos do naravnega okolja, kadar so v pristnem stiku z njim in pokažejo 

kompetence, ki jih znotraj igralnic ne opazimo (ravnanje z živalmi, natančno opazovanje 

okolice, ustvarjalnost …). Pri tem dejavnosti v naravi doživljajo kot nekaj zanimivega in 

zabavnega, saj jim nudijo tako nove izzive kot tudi možnosti za uspeh.  

Obe raziskavi kažeta na pozitiven odnos tako odraslih kot tudi otrok do igre in učenja na 

prostem, vendar sta bili obe izvedeni na majhnem vzorcu in ju zato ne moremo posplošiti 

na celotno populacijo. Prav tako se v prvi raziskavi pojavljajo razlike med odgovori 

vzgojiteljic na anketna vprašanja in njihovim ravnanjem v praksi. V času prakse v 

različnih vrtcih sem namreč le redko opazila, da bi se vzgojiteljice v času bivanja na 

prostem vključevale v otrokovo igro. Zato bi bilo smiselno raziskati prav področje 

vključevanja odraslih v otrokovo prosto igro v naravi in njihovo delovanje v območju 

bližnjega razvoja, saj menim, da je ravno to srž gozdne pedagogike.   

Za otroke sta igra in učenje v naravnem okolju torej sproščujoč in razveseljujoč način 

preživljanja časa v vrtcu, vzgojiteljem pa nudita paleto različnih možnosti za 
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uresničevanje kurikularnih ciljev. Menim, da je gozdna pedagogika pristop, ki bi mu 

morali v prihodnje posvetiti več časa, saj lahko pomembno prispeva k uresničitvi 

osnovnega cilja predšolske vzgoje. Otrok z dejavnostmi na prostem namreč na njemu 

prijazen način raste v odgovorno, angažirano, solidarno in avtonomno osebo. 
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Kaja Hegedič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in 

pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Igra in učenje na prostem v vrtcu. Namen 

raziskave je ugotoviti, koliko časa otroci v okviru dejavnosti v vrtcu preživijo na prostem, 

kako preživijo ta čas in kje. Namenjena je vzgojiteljem predšolskih otrok, zaposlenih v 

vrtcu. Njihovo sodelovanje je za ta del raziskave ključno, saj lahko le s temi odgovori 

dobim vpogled v organizacijo igre in učenja na prostem znotraj vrtca. 

Anketa je anonimna, za njeno izpopolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut časa. 

Kjer v navodilu ni navedeno drugače, izberite (obkrožite) EN odgovor. Zbrani 

podatki bodo obravnavani in analizirani na splošno ter bodo uporabljeni izključno za 

pripravo te diplomske naloge. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Kaja Hegedič 

1. Spol 

a) Ženski b) Moški 
 

2. Zapišite starost otrok v vaši skupini: od ______ do ______ 

 

3. Ali je vrtec v katerem delate vključen v Zvezo gozdnih vrtcev in šol? 

a) Da b) Ne 
 

4. Kje stoji vaš vrtec? 

a) V mestu. b) V primestnem 
okolju.  

c) Na podeželju 

 

5. Ali imate iz vrtca, otrokom peš dosegljiv dostop do naravnih površin (gozd, 

travnik, rečno obrežje ind.)? 

a) Da. Do katerih (naštejte)?  

___________________________________________________ 

b) Da, vendar je poto precej prometna. 

c) Ne 

 

6. Koliko časa na teden v povprečju preživite z otroki na prostem (zunaj) v okviru 

organizacije rutine v vrtcu (obkrožite)?  

a) 0–2 uri 
b) 3–5 ur 

d) 9–11 ur 
e) 12–14 ur 
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c) 6–8 ur f) 15 ur ali več 
Da bi od vas dobili čim bolj konkretne podatke, vas prosimo, da se spomnite bivanja 

zunaj v preteklem tednu ter odgovorite na vprašanja v nadaljevanju. 

 

7. Koliko časa ste z otroki preživeli na prostem v preteklem tednu (obkrožite)? 

a) 0–2 uri 
b) 3–5 ur 
c) 6–8 ur 

d) 9–11 ur 
e) 12–14 ur 
f) 15 ur ali več 

 

8. Kje ste z otroki preživljali čas na prostem? Prosim, da obkrožite tiste (možnih je 

VEČ odgovorov) izmed spodaj navedenih lokacij, kjer ste bili z otroci iz oddelka 

pretekli teden ter za vsako izmed izbranih lokacij napišete, koliko časa. 

 

 Okvirni čas v urah 

a) Igrišče vrtca oz. enote  

b) Drugo urejeno otroško 
igrišče 

 

c) Gozd  

d) Travnik  

e) Rečno obrežje  

f) Park  

g) Naselje  

h) Drugo (napišite kje): 
______________ 

 

 

9. Ali ste v času bivanja zunaj načrtovali in izvedli kakšno usmerjeno dejavnost? Če 

da, obkrožite iz katerih področij (možnih je VEČ odgovorov) oz. navedite, kaj so 

otroci počeli! 

 

a) Prosta igra  
b) Sprehod 
c) Dejavnosti s področja 

gibanja 
d) Dejavnosti s področja 

jezika 
e) Dejavnosti s področja 

umetnosti 

f) Dejavnosti s področja družbe 
g) Dejavnosti s področja narave 
h) Dejavnosti s področja matematike 
i) Drugo:  

 

 ____________________________ 
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10. Kako pogosto se vključite v otrokovo prosto igro in raziskovanje na prostem? 

Obkrožite eno izmed možnosti.  

 

a) Zelo pogosto b) Pogost
o 

c) Včasi
h 

d) Redko e) Nikoli 

 

11. Če se vključujete v otrokovo igro, prosim napišite, kaj je glavni namen vašega 

vključevanja v otrokovo prosto igro? Izberite 1 oziroma največ 2 odgovora! 

a) Kot sredstvo podporne discipline (s tem preprečim neprimerno in nevarno 

vedenje). 

b) S tem želim igro dvigniti na višjo raven. 

c) S tem želim spoznati značilnosti in odzivanje posameznih otrok. 

d) S tem želim ugotoviti, kakšno je otrokovo predznanje o določeni temi. 

e) Zaradi lastnega veselja in zanimanja za igro. 

f) Drugo: 

______________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________

___ 

 

12. Prosim vas, da ocenite stopnjo strinjanja s trditvami v nadaljevanju tako, da za 

vsako izberete eno izmed ocen od 1 (povsem se strinjam) do 5 (se sploh ne 

strinjam). 

Na igrišču prepustim pobudo za igro otrokom, vendar se 

pogosto pridružim njihovi igri kot soigralka. 

1 2 3 4 5 

Otroci so že v igralnici dovolj vodeni, zato bi morala na 

prostem prevladovati prosta igra brez vmešavanja 

odraslih. 

1 2 3 4 5 

Vzgojitelj/-ica lahko nekatere kurikularne cilje uresniči 

tudi skozi prosto igro otrok, če se jim v igri priključi in ob 

tem upošteva območje bližnjega razvoja otrok. 

1 2 3 4 5 

Ko so otroci na igrišču, se vselej najde kakšen 

posameznik, ki ne ve, kaj bi počel; to izkoristim za 

pogovor ali igro (samo) z njim. 

1 2 3 4 5 

Igra v peskovniku je namenjeno otrokom, zato jih k tej 

dejavnosti spodbujam, sama pa se ji ne priključim. 

1 2 3 4 5 

 


