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POVZETEK 

Predmet preučevanja diplomske naloge je alpsko smučanje na predšolski stopnji in problem 

primerjava pedagoških dosežkov med smučarskim tečajem in zimovanjem. 

Raziskovalno vprašanje je, katera od omenjenih metod je otroku, v celostnem pogledu, 

učinkovitejša, ponuja več pridobljenih izkušenj in znanj. 

Podatke smo pridobili z anketiranjem staršev, učiteljev in vzgojiteljev ter intervjuji otrok. 

Predvsem smo želeli ugotoviti razlike v pridobljenem znanju in izkušnjah za otroke, ki so se 

udeležili smučarskega tečaja in tistimi, ki so se udeležili zimovanja.  

Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika in intervjuva. Anketirali smo starše, 

učitelje smučanja in vzgojitelje. Podatke smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel. 

Izračunali smo frekvence odgovorov in izrisali grafe. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo 

potrdili predvidevanja, da se otroci udeležujejo in veselijo obeh oblik, vendar pridobijo različne 

izkušnje, znanja in vtise. Otroci udeleženi na zimovanju se poleg smučarskih tehnik naučijo 

tudi samostojnosti pri skrbi in negi zase, medtem ko se s smučarskega tečaja vrnejo le z 

osnovnim ali dodatnim znanjem smučarskih tehnik. 

Ključne besede: predšolski otroci, zimovanje, smučarski tečaj, vzgojitelji, učitelji smučanja, 

starši 
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ABSTRACT 

The subject of the diploma thesis is alpine skiing on the preschool level. The problem of the 

diploma thesis is a comparison of educative achievements between a ski course and wintering. 

The research question is which of the mentioned methods is, in the integrated view, more 

efficient, and which offers more of the acquired experiences and knowledge. 

We acquired data by surveying parents, teachers, and by interviewing children. Above all, we 

wished to determine the differences in the acquired knowledge and experiences for children, 

who participated in a ski course, and those, who participated in wintering. 

We acquired data by means of a survey questionnaire and an interview. We surveyed parents, 

ski instructors, and teachers. We processed the data by means of the Microsoft Excel program. 

We calculated the frequencies of answers and drew charts. On the basis of the acquired results, 

we confirmed the anticipation that children participate in and enjoy in all the forms. However, 

they acquire different experiences, knowledge, and impressions. In addition to ski techniques, 

children who participate in wintering also learn independence in taking care of themselves. 

Meanwhile, children who participate in a ski course, return home only with some basic or 

advanced knowledge of skiing techniques. 

Key words: preschool children, wintering, ski course, teachers, ski instructors, parents.   
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1.0 UVOD 

Da bom svojo diplomsko nalogo posvetila prebiranju literature na temo smučanja sem vedela 

takoj ko sem se odločila za pričetek pisanja dela. S smučanjem povezujem zabavo, druženje, 

gibanje, svež zrak, naravo in nasploh užitek. Smučam že od malih nog in ta športna aktivnost 

mi prinaša neizmerno veselje, ki ga imam priložnost pomnožiti še z delom z otroki, kar mi 

predstavlja sanjsko delo za vse življenje. 

Z vrtcem, v katerem sem trenutno zaposlena, se že tretje leto v mesecu februarju in marcu z 

najstarejšimi skupinami otrok, torej 5–6 let, odpravimo na zimovanje v kraj Weinebene v 

Avstrijo. Letos sem teden zimovanja podoživela še na drugačen način, saj sem dnevno beležila 

vtise otrok, si zapisovala pridobljena znanja in napredke v določenem dnevu ter dejavnosti, ki 

smo jih izvajali. 

Smučanje otrokom predstavlja zabavo na snegu, igro v čudoviti zimski idili, užitek in smeh. S 

tako pozitivno podobo moramo otrokom tudi predstaviti omenjeno dejavnost. To pa najlažje 

storimo preko igre, saj predšolskim otrokom igra kot primarna dejavnost predstavlja motivacijo. 

Preko nje jim tako lahko približamo še tako zahtevne dejavnosti. Otroci, ki bodo prve stike s 

smučanjem navezali preko igre, bodo to dejavnost tudi v kasnejših letih dojemali kot veselje in 

zabavo. Če otroka učimo in naučimo smučati, pripomoremo k razvijanju njegovih trajnih navad. 

Če bo del teh zapisan v športu, bo smučanje ostalo na seznamu njegovih rekreativnih dejavnosti. 

Svoj prosti čas pa bodo tako radi preživeli na belih strminah in v čudovitem gorskem svetu. 

Poleg kvalitetnega preživljanja prostega časa pa gibanje na prostem pripomore tudi k zdravemu 

načinu življenja. 

Športna dejavnost in s tem smučanje je za otrokov celostni razvoj izrednega pomena. Otrokova 

potreba in pravica po gibanju oz. gibalnih aktivnostih morata biti zagotovljeni, kjer koli pač 

otrok je. Tudi v zimskem času, ko so igrišča pokrita s snegom in je temperatura nekoliko nižja. 

Poleg številnih drugih radosti, ki jih otrok doživlja in spoznava na snegu, usvoji tudi specifičen 

način gibanja, ki predstavlja pomemben prispevek k njegovi motorični učinkovitosti (Pišot, 

Videmšek, 2004). 

Mišljenje, da otrok igra v vetru, mrazu in snegu ne pritegne, je zmotno. Z veseljem izrabijo 

priložnost za aktivnost, le ponuditi mu jo moramo in primerno organizirati. Takšna dejavnost 
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je poleg zabave pozitivna in koristna poživitev, saj otrok z njimi usvoji tudi specifičen način 

gibanja, ki prispeva k njegovi motorični učinkovitosti. Otrokom moramo s pozitivno energijo 

dokazati, da tudi pozimi lahko uživamo v svežem zraku. Otroci se tako prilagodijo na nove 

življenjske razmere in vzljubijo zimsko idilo, ki nas vabi k sproščenemu, veselemu in 

prijetnemu gibanju.  

Prav z gibanjem na svežem zraku izdatno pripomoremo k ohranjanju in h krepitvi otrokovega 

zdravja ter k bujenju njegove ljubezni do narave. Zato so vse aktivnosti v naravi v zimskem 

času prijetna in koristna poživitev (Pišot, Videmšek, 2004). 

Ob iskanju literature pa sem ugotovila, da se na temo smučanja za predšolske otroke piše dokaj 

malo. Organizatorji zimovanj se tako srečajo z različnimi vprašanji o tem, kako otroka vpeljati 

v radost na snegu in mu hkrati razvijati gibalne sposobnosti in znanja, potrebna za usvajanje 

smučarskega znanja, vendar lahko odgovore bolj kot ne najdejo le v lastnih izkušnjah in 

izkušnjah svojih sodelavcev.  

Zimovanje vsebuje kar nekaj priprav, ki se začnejo že doma in v vrtcu. V diplomskem delu 

bomo podrobneje predstavili potek zimovanja in primerjavo s smučarskim tečajem. Dotaknili 

se bomo vloge staršev in vrtca pri vključevanju otrok v smučarske dejavnosti. Opisali bomo 

potek zimovanja vrtca dr. France Prešeren. Predvsem pa nas bo zanimalo kakšne izkušnje in 

znanja otroci pridobijo pri posamezni obliki.  
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2.0 TEORETIČNI DEL 

2.1 Alpsko smučanje 

Alpsko smučanje opredelimo kot športnorekreativno dejavnost v gorskem in visokogorskem 

svetu v specifičnih temperaturno-vremenskih razmerah. Smučanje je izredno pestra in 

dinamična dejavnost. Gre za kompleksne gibalne naloge, ki se rešujejo na nestabilni podlagi (v 

nenehnem rušenju in ponovnem vzpostavljanju ravnotežja), kjer sta odločujoči predvsem 

sposobnosti koordinacije in ravnotežja ob pomembnem deležu moči (Lešnik, Žvan, 2007; Pišot, 

Murovec, Gašperšič, Sitar in Janko, 2000).  

Dokler je pomenilo alpsko smučanje nošnjo smuči navkreber in nato spust navzdol, je bil ta 

zimski šport le domena bolj redkih, fizično krepkih posameznikov. Kolikor pa je šlo za 

smučanje na visokogorskih terenih, dostopnih z vzpenjačami, kabinskimi žičnicami ali gorsko 

zobato železnico, je bilo smučanje dostopno le premožnim osebam, ki so si lahko, ob spremstvu 

smučarskega učitelja, privoščile smučanje v gorskih zimskošportnih središčih (Marušič, 2006). 

Že Agrež je s sodelavci zapisal, da je smučanje v svetu najbolj množična oblika zimske 

rekreacije. Kasneje sta misel ubesedila tudi Lešnik in Žvan in zapisala, da smo Slovenci alpski 

narod in smučanje je del slovenske kulture. Smučanje zelo pomemben del zgodovine 

slovenskega naroda in s ponosom lahko predstavimo širši javnosti bloško smučanje, pohorsko 

smučanje, uspešne dosežke v smučanju itd. Mogoče je vse to vplivalo tudi na to, da je danes 

smučanje v Sloveniji eden najbolj priljubljenih športov in načinov preživljanja prostega časa na 

snegu (Agrež et al., 1998; Lešnik, Žvan, 2007). 

Kljub tej množičnosti pa je alpsko smučanje razmeroma mlado, saj je nastalo šele proti koncu 

devetnajstega stoletja. Posreden vpliv na razvoj alpskega smučanja so imeli alpinisti. Sprva so 

uporabljali smuči le kot prometno sredstvo; s smučmi so si olajšali dostop do sten, prek katerih 

so plezali do alpskih vrhov. V zadnjem stoletju prejšnjega stoletja pa so začeli uporabljati smuči 

tudi pri spustu v dolino. Tako so spoznali radosti in užitke ob smuku navzdol. Smuči tedaj 

nimajo več le uporabnostnega, ampak tudi že športno-planinski značaj (Agrež et. al., 2000). 

Roman Šturm, trener smučanja iz smučarske zveze, pa za časopis Delo pove, da so se socialne 

razmere družin poslabšale, kar je opazno tudi na smučiščih. Ljudje si namreč vse težje 
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privoščijo smučarsko opremo, ki pa je trenutno predraga za večino gospodarskih statusov. Za 

majhen, a vseeno opazen, upad obiska na smučiščih pa so krive tudi vremenske razmere. Zime 

so namreč mile in brez snega, zaradi česar so nižje ležeča vaška smučišča izumrla. Obisk 

smučišč je povezan s snegom v dolini. Pozimi je bilo bolj hladno, zato ni bilo toliko možnosti 

za kolesarjenje, tek in druge dejavnosti na prostem. To se je zaradi milih zim precej spremenilo. 

Tudi službe so se spremenile. Včasih so se začele ob šestih in končale ob dveh, potem je bil še 

čas za popoldansko smuko. Zdaj so ljudje v službi do pol petih, petih, zato se je povečal obisk 

na nočni smuki.« Nič pa ne more spremeniti tega, da so se Slovenci zdavnaj postavili na smuči 

in na njih obstali. Zato zanj ni nobenega dvoma, kaj nam smučanje še zdaj pomeni. »Prepričan 

sem, da smo še zmeraj smučarski narod, čeprav se navade pač spreminjajo. Malo je na to 

vplivala kupna moč. Še vedno smučamo, a ne več tako pogosto kot včasih« (Fidermuc, 2017).  

Čeprav smučarska dejavnost zaradi socialnih razmer upada, pa imajo pomemben del pri 

alpskem smučanju tudi otroci. Imajo namreč kar dve pomembni vlogi. Začetki smučanja se 

začnejo že v otroštvu, redkokdo se učenja smučanja loti kot odrasel človek. Ti zgodnji začetki 

pa so zelo pomemben temelj za celotno šolo smučanja. Smučanje je za otroke pomembno tudi 

z vidika celostnega razvijanja telesa in gibalnih sposobnosti. V predšolskem obdobju je gibalna 

dejavnost zelo pomembna. Dejavnost, kot je smučanje, ima pri tem več pozitivnih lastnosti, saj 

zajame več komponent razvijanja gibalnih sposobnosti (koordinacijo, ravnotežje in posledično 

tudi moč), poleg tega pa je ta gibalna dejavnost prijetna, saj poteka v naravi in čudoviti zimski 

idili.  

2.2 Pomen gibalnih dejavnosti za predšolske otroke 

Gibanje je v predšolskem obdobju primarna potreba, saj se takrat zgradi osnova za vse življenje. 

Kot vzgojitelji se moramo še posebej zavedati pomembnosti pozitivnih spodbud h gibanju, k 

temu pa sodi tudi razvijanje pozitivnega odnosa do narave in krepitev ter ohranjanje zdravja. 

Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno 

zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. Ko otrok začne obvladovati svoje roke, noge 

in trup, sčasoma začenja čutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se počuti, pridobi si 

samozaupanje in samozavest (Kurikulum za vrtce, 1999; Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in 

Šimunič, 2010). 
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Vsak otrok se rodi z dispozicijami, ki so mu prirojene. V kolikšni meri se bodo te v prihodnje 

razvile, pa je odvisno od okolja, ki nanj vpliva, in od otrokove lastne aktivnosti. Vsa področja 

razvoja so med seboj tesno povezana in se skozi otrokov razvoj prepletajo in dopolnjujejo. 

Spremembe in napredek na enem vplivajo na spremembe in napredek na vseh drugih področjih 

otrokovega razvoja. Hkrati poteka usvajanje znanj in razvijanje sposobnosti in nasprotno (Pišot, 

Videmšek, 2004). 

Gibalna dejavnost je integralni del otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, s pomočjo 

katerega se otrok neposredno vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi 

razsežnostmi okolja, hkrati pa mu omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še 

posebej v obdobju zgodnjega otroštva. Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta 

(Thelen, 2000 povzeto po Videmšek, Pišot, 2007). 

Igra omogoča otrokom komuniciranje, vzpostavljajo se različne situacije, pri katerih se otrok 

uči nadzorovati svoje vedenje, izražati čustva in sodelovati z drugimi. S sodelovanjem v 

gibalnih igrah se lahko dosežejo številni pozitivni učinki na otrokov čustveno-socialni razvoj 

(Videmšek, Pišot, 2007). 

2.3 Stik otroka s smučanjem 

Starostno določiti, kdaj začeti, je predvsem zaradi individualnosti težko. Vsak otrok je 

posebnost. Vzemimo, da želimo otroka prilagoditi na gibanje na snegu in da nam maksimalna 

prilagoditev pomeni, ko lahko po strmem bregu čez kuclje in v celem snegu mehko in sproščeno 

smučamo, kot nam narekuje sam teren. Tako gledano je za 3-letnega otroka drsenje na smučeh, 

pa čeprav le nekaj metrov, kar velik korak (Pišot et. al., 2000 povzeto po Pišot, Videmšek, 

2004). 

V povprečju velja, da lahko začnemo otroka učiti smučati med tretjim in četrtim letom starosti. 

Če pa želimo, da bo usvajanje določenih znanj na snegu potekalo hitreje, kot bi sicer, lahko 

ogromno storimo že prej. Temeljno vodilo pri delu z najmlajšimi je: otroka naučimo gibanja na 

snegu in ne tehnike! Ko ta znanja usvoji in avtomatizira, lahko smiselno nadaljujemo z 

nadgradnjo – tehniko (po sedmem letu) in postopoma prehajamo na pravi smučarski trening, ki 

pa naj bo še vedno prirejen otroku (Pišot, Videmšek, 2004). 
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Koščeva in Mramor (1991) menita, da je na ravnem terenu otrok prve korake s smučmi 

sposoben napraviti že pri dveh letih. Njihov interes je le kratkotrajen, s smučmi se igrajo in 

kopljejo po snegu. Tako menita tudi Videmškova in Pišot (2007) in nadaljujeta, da se je otrok 

pri treh letih sposoben spustiti po blagi strmini, medtem ko štiriletni otrok poskuša izpeljati že 

preproste zavoje. V smučarski tečaj lahko vključimo štiri do petletnega otroka, kjer pa se 

vsebine posredujejo skozi različne igre. V zimovanja, kjer se zahteva tudi nekajdnevna 

odsotnost staršev, pa vključimo otroka, ki je star vsaj pet let.  

Smučanje lahko otroku predstavimo na različne načine. Lahko je zahtevna športna aktivnost, 

lahko pa najlepši način za doživljanje zimske idile. Vsekakor je na začetku kot pri vsaki športni 

aktivnosti tudi pri smučanju – učenje. Da bi lahko kasneje v tej aktivnosti uživali ali celo to 

nadgradili s pravim treningom, se je moramo najprej naučiti. Tega se običajno lotimo v 

otroštvu, kar pa ni vedno pravilo (Pišot, Videmšek, 2004). 

Ker je otrokova najljubša dejavnost igra, jo kot učno metodo izkoristim tudi pri učenju 

smučanja. Igra pa naj se ne konča že po ogrevanju in privajanju na smučarsko opremo, ampak 

naj bo osnovna metoda od prvih korakov na snegu do paralelnih zavojev (Jakomin, 1997; 

Kosec, Mramor, 1991; Pišot, Videmšek, 2004). 

Velika vrednost igre je tudi njen spoznavni vidik. Vpliv skozi igro deluje celostno na otroka in 

njegov razvoj. Nam pa daje igra povratne informacije o celostnem psihosomatskem statusu 

otroka. V sproščenem ozračju lahko spoznavamo otrokov značaj, njegove spoznavne, čustvene 

in socialne sposobnosti in lastnosti. Od učitelja to zahteva dobro poznavanje otroka in njegovih 

razvojnih posebnosti, jasnost idej in ciljev ter veliko strokovnega znanja (Marjanovič Umek et 

al., 2004; Pišot, Videmšek, 2004). 

Vodilo za poučevanje smučanja otrok v zgodnjih letih mora biti poznavanje celovitega razvoja 

otrok. Izbira vsebin, sredstev, vaj in nalog mora biti prilagojena starosti in individualnosti 

posameznika. Upoštevati moramo otrokove želje, sposobnosti, predznanja in interese. Učenje 

mora potekati v sproščenem ozračju, veselju, užitku do igre na snegu in pozitivnem odnosu do 

dela-učenja smučanja predšolskih otrok.  

Kristan (1998) navaja pozitivne vplive alpskega smučanja na otroke: 

 krepijo telesno odpornost, 
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 z usvajanjem novih znanj krepijo samozavest in motiviranost, 

 razvijajo odnos do skupine, 

 z bivanjem zunaj svojega doma in v odsotnosti staršev postopoma razvijajo 

samostojnost in neodvisnost, kar pozitivno vpliva tudi na razvoj njihove osebnosti, 

 socializacijski procesi – usvajajo osnovna življenjska pravila, 

 učijo se pozornosti, koncentracije in vzdržljivosti. 

Vloga staršev pri vključevanju predšolskega otroka v smučanje in ostale gibalne 

dejavnosti 

Tako kot pri vseh dejavnostih imajo tudi pri pripravi svojega otroka na zimovanje in/ali 

smučarski tečaj največjo vlogo starši. Dobrodošlo pa je, če se, glede na to, koliko časa otrok 

preživi s strokovnimi delavci v vrtcu, starši povezujejo tudi z njimi.  

Največkrat so prav starši prvi, ki skušajo otroka seznaniti s smučanjem in ga za ta šport 

navdušiti. Pogosti so primeri, ko veliko navdušenje in pripravljenost staršev pri otroku ne 

izzoveta želenega učinka in smučarski dan se konča s slabo voljo otrok in staršev. Prve izkušnje 

pa lahko odločujoče vplivajo na otrokovo veselje in nadaljnje ukvarjanje s smučanjem. 

Pomembno je, kako otroke prilagodimo na sneg, na prve korake na smučeh in kakšne metode 

izbiramo. Zato ni dovolj le dobro poznavanje tehnike smučanja in dobra smučarska oprema. 

Starši se danes pogosto določajo, da to prepustijo učiteljem smučanja, od katerih pričakujejo 

tudi dobro poznavanje metodik učenja smučanja mlajših otrok, ki temelji na poznavanju 

otrokovih razvojnih zakonitosti. Le tako bo učitelj smučanja znal svoje cilje uskladiti z 

otrokovimi potrebami in interesi (Pišot, Videmšek, 2004).  

Pomen, ki ga otroci in mladina dajejo športnim dejavnostim, lahko pripišemo zlasti vplivu 

okolja, kjer otroci rastejo in kjer poteka proces primarne socializacije, to je v družini in njenemu 

najbližjemu socialnemu okolju. V okviru družine otrok pridobiva različne vzorce vedenja, 

vrednotenja dejavnosti in delovanja v prostem času. Če si družina nekaterih športnih dejavnosti 

ne more privoščiti ali iz različnih drugih razlogov v prostem času ni športno dejavna, teh 

vzorcev tudi otrok ne bo pridobil (Pišot, Videmšek, 2004). 
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Sodelovanje s starši 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to 

sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. 

Institucija naj staršem nudi storitve, ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti. Starši imajo 

pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z 

vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne 

avtonomnosti vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Sodelovanje s starši je nuja in obveza vsakega vrtca, ki pa mora temeljiti na spoštovanju in 

upoštevanju staršev kot primarnih skrbnikov. Ti namreč nosijo glavno odgovornost za otrokovo 

vzgojo in razvoj. Za uspešno vzgojo in dobro počutje otroka je pomembno, da se vzgojni 

funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata.  

Vloga vrtca pri vključevanju predšolskih otrok v smučanje in ostale gibalne dejavnosti 

Otroci večino dneva preživijo v vrtcu. Zato je zelo pomembno, da se vzgojitelji zavedamo 

pomena gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju. Skrbno je potrebno načrtovati in izvajati 

kvalitetne dejavnosti na področju gibanja. Celosten otrokov razvoj je sestavljen iz gibalnega, 

čustvenega, socialnega, telesnega in kognitivnega področja. Spremembe na enem od omenjenih 

področij pa so povezane z ostalimi področji. Tega se je potrebno zavedati in otrokom nuditi 

možnosti, da spoznavajo in aktivo doživljajo gibalne dejavnosti preko igre. Otroka je potrebno 

spodbujati in mu do gibalnih dejavnosti dajati pozitiven odnos.  

Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj otrokom 

vsakodnevno omogoči in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem 

spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

Videmšek in Pišot (2007) navajata naloge vzgojiteljev pri vključevanju predšolskih otrok v 

gibalne dejavnosti. Vzgojitelj pri gibalnih dejavnostih otroke usmerja, spodbuja, opogumlja, 

preusmerja, popravlja, svetuje, pomaga, demonstrira, z njim sodeluje, se igra in tudi sam uči. 

Dejavnosti, ki jih izvajajo, naj bodo različne po vsebini, prostoru, trajanju in vlogi odraslih. 
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Zelo pomembno je, da odrasli ustvarijo tesno povezavo med vrtcem, starši in otroki. 

Sodelovanje s starši je lahko v okviru različnih oblik športnih dejavnosti v vrtcu, kot so: izlet, 

športno dopoldne ali popoldne, zimovanje, letovanje, javni nastop. 

Kompleksa in problemsko zastavljena gibanja, s poudarkom na razvoju ravnotežja in 

koordinacije gibanja, ki bodo podana skozi zanimivo in didaktično gibalno igro, bodo otroka 

pritegnila in mu razvila potrebna znanja in sposobnosti. Pri tem se bo aktivno vključil v skupino, 

pridobil zaupanje v učitelja smučanja in se otresel strahu. Ta priprava naj bo pravočasno 

načrtovana in izvedena, da bo prenos pridobljenih znanj in sposobnosti dovolj učinkovit (Pišot 

in Videmšek, 2004). 

2.4 Smučarski tečaji 

Tečaji so oblike dejavnosti, namenjene spoznavanju in utrjevanju določene športne zvrsti, kjer 

strjen čas dela pozitivno vpliva na pridobljeno znanje v določeni športni zvrsti. Ko so otroci v 

skupini, na tečaju posnemajo drug drugega, prihajajo do novih spoznanj o sebi in drugih, se 

potrjujejo in si ustvarijo čustven odnos do skupine ter svojih dejanj. Otroci sodelujejo med 

seboj, prilagajajo svoje zanimanje ciljem skupine in spoštujejo pravila, ki veljajo za skupino, 

in so vsekakor bolj motivirani, kot če bi bili sami (Videmšek, Gregorčič, Štihec in Karpljuk, 

2004). 

Za smučarske tečaje je značilno, da se otroci vsakodnevno vozijo na smučišče in nato domov. 

Prevoz je navadno skrb organizatorja in hkrati strošek staršev. Otroci so na smučišču v oskrbi 

smučarskih učiteljev, ki so za učenje otrok usposobljeni in otrokom nudijo kakovosten proces 

učenja smučanja (Videmšek in Pišot, 2007).   

Poznavanje tehnike smučanja in dobra demonstracija je za učitelja nedvomno eden od pogojev, 

da lahko otroka pripelje do želenega cilja, ni pa zagotovilo. Poznati mora tudi pot. Vedeti mora, 

kako ga bo do tega pripeljal, na kakšen način, s katero metodo … (Pišot, Videmšek, 2004). 

2.5 Zimovanje 

Zimovanje je vzgojno-izobraževalna oblika, kjer otroci skupaj z znanimi vzgojitelji za nekaj 

časa odidejo v naravo, glavni cilj pa je, da otroci uživajo v gibanju in odnosih. Otrok na 
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zimovanju pridobiva nova spoznanja, si širi obzorja, se navaja na zdrav način življenja, na 

samostojnost, na osebno odgovornost … in si s tem bogati intelektualne, moralne, čustvene, 

estetske in gibalne zmogljivosti. Gre za večdnevni integralni proces, kar pomeni, da je 

zimovanje (vrtec v naravi) vsebinsko večrazsežen (Kristan 1998; Pišot, Videmšek 2004). 

Večina otrok od petega do šestega leta starosti se prav na zimovanju prvič sreča s smučanjem. 

Ker je pomembno, da otrok vzljubi smučanje, mu je to aktivnost treba približati na kar se da 

zanimiv in prijeten način. To pa lahko dosežemo le, če izhajamo iz samega sebe, iz njegovih 

potreb in želja. Otrokom te starosti mora biti smučanje predvsem zabava (Pišot, Videmšek, 

2004). 

Za predšolske otroke odhod na zimovanje ne predstavlja nujno nečesa zabavnega. Nekateri 

otroci čutijo ob tem strah za neuspeh, skrbi jih ločitev od staršev, drugo okolje, mraz … 

Smiselno je, da otrokom odhod na zimovanje poskusimo olajšati tudi v vrtcu. Otroke spoznamo 

z vrstniki in vzgojitelji, ki se bodo zimovanja prav tako udeležili, predstavimo jim potek 

zimovanja, povemo kakšno pozitivno prigodo z zimovanja, jim pripravimo raznolike vadbe, s 

katerimi usvajajo gibe, ki jih bodo uporabljali pri smučanju in podobno. 

Poglavitni cilj zimovanja je vračanje k naravi. Otroke seznanjamo z lepoto in vrednostjo narave 

ter naravovarstvenim ravnanjem, kar lahko dosežemo samo z bivanjem v naravnem okolju 

(Pišot, Videmšek, 2004). 

Pomemben del zimovanja je vzgoja otrok, ki je prisotna skozi vse aktivnosti zimovanja. 

Vzgojiteljice in učitelji morajo paziti na svoje vedenje in ravnanje, saj predstavljajo zgled, po 

katerem se otroci ravnajo in jih s tem navajajo na kulturen odnos do narave in osebno higieno 

(Pogačnik, Videmšek, 1988). 

Nikakor ne smemo oditi na zimovanje samo zaradi smučanja. Smučarske vsebine ne smejo biti 

edina oz. celodnevna zaposlitev otrok, ampak le integracijsko jedro, okoli katerega se prepletajo 

druge vsebine. Dejavnosti zimovanja naj bodo sproščene, temeljijo naj predvsem na igri. Ne 

smejo nas zmotiti pričakovanja staršev, ki velikokrat mislijo, da bo njihov otrok znal smučati, 

ko se bo vrnil z zimovanja. To nas ne sme zmesti, da bi otroke za vsako ceno silili na smuči 

(Pišot, Videmšek, 2004).  
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Kristan (1998) navaja cilje bivanja izven vzgojnih institucij:  

 spoznavanje dejavnosti v naravi, 

 izobraževanje za koristno preživljanje prostega časa v naravi, 

 oblikovanje čustvenega, kulturnega in spoštljivega odnosa do narave, 

 socializacija, osamosvajanje, pristnejši odnosi, sprejemanje ustreznih vedenjskih 

vzorcev, 

 priložnost za izobraževanje in povezovanje znanj iz različnih področij, 

 družabno življenje, ki prispeva k dobremu razpoloženju otrok, 

 iskanje priložnosti za vsakega otroka, da sodeluje in se uveljavlja v skupini.  

Glavno vodilo je torej zdrav, sproščen in zadovoljen otrok, ki je sposoben zrelo prenašati 

odsotnost staršev, ki se znajde v novem okolju in je ponosen na svoje dosežke in pridobljeno 

znanje (Kristan, 1998). 

Organizacijska priprava in načrtovanje zimovanja 

Jošt, Pustovrh in Močnik (1996) menijo, da mora učitelj oziroma vzgojitelj, ki je organizator 

zimovanja, vnaprej smotrno načrtovati vzgojno-izobraževalni proces, ki ne sme biti 

improviziran, temveč dobro programiran, vsebinsko bogat, zanimiv in raznolik. Otrok se bo 

tudi kasneje ukvarjal s športom, če bo aktivnost, ki se bo izvajala, vsebinsko bogata ter mu bo 

dala znanje in športno osveščenost za samostojno izvajanje športne dejavnosti. Pozitivne 

izkušnje so ključnega pomena, da se bo človek k športni aktivnosti tudi vračal.  

Pišot in Videmšek (2004) navajata, da so vrtci mnogokrat v dilemi, ali naj organizirajo tedenski 

smučarski tečaj ali jih peljejo na zimovanje. Tečajna oblika je vsekakor cenejša, hkrati pa 

vsebinsko revnejša in manj učinkovita. 

Zimovanje organizira pedagoški vodja, ki določi tudi svojo ekipo. Pri izbiri kadra je potrebno 

upoštevati starost otrok in to, da gre za predšolske otroke, ki se v večini primerov takrat prvič 

ločijo od staršev za dalj časa. Poleg učiteljev z opravljenim tečajem s področja alpskega 

smučanja, ki morajo biti zakonsko prisotni z otroki na smučišču, naj otroke spremlja tudi 

ustrezno število strokovnih delavcev s področja vzgoje. Nekaj vzgojiteljic naj bo na smučišču 

brez smuči, in naj skrbijo za malico in individualne potrebe otrok, pomagajo pri vožnji z 
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vlečnico itd. Pri določanju števila strokovnih delavcev mora imeti varnost otrok prednost pred 

vsemi ostalimi komponentami.  

Pedagoški vodja izbere kraj in čas zimovanja glede na vsebino programa in ceno. Pri izboru 

mora upoštevati ustreznost bivalnih pogojev, oddaljenost smučišča, primernost terena, 

vremenske razmere in snežne razmere. 

Nato starše povabi na sestanek. Čas sestanka mora biti ustrezno izbran, saj moramo dati staršem 

dovolj časa za nakup opreme in ostalih potrebščin. Na sestanku jih seznanimo s krajem in časom 

zimovanja, izbiro strokovnega kadra, ceno in načinom plačila, osnovno opremo, potrebno za 

udeležbo na zimovanju in okvirnim programom. Na sestanku naj se s staršem deli tudi pozitivne 

vplive zimovanja na otrokov razvoj, zgodbe s preteklih zimovanj itd. 

Staršem smo dolžni tudi povedati, kako zelo pomembno vlogo pri smučanju ima smučarska 

oprema, ki bo otroku omogočala predvsem varno in udobno smučanje. Starše pozovemo k 

nakupu oziroma izposoji primerne smučarske opreme. Primerna smučarska oprema pomeni, da 

so smuči ravno prav velike, prilagojene na otrokovo težo in znanje ter robniki smuči nabrušeni, 

smučarska čelada dovolj velika in odporna na padce, smučarska zaščitna očala morajo biti 

dobro tesniva z elastiko in zračna, da se otroku med smučanjem ne bodo rosila, smučarska 

obleka mora biti otroku dovolj velika, da ga ne ovira pri gibanju (najbolj primerno da je komplet 

dvodelen – smučarske hlače in bunda ločena). 

Na sestanku staršem oz. skrbnikom po možnosti razdelimo tudi seznam z osnovno opremo, ki 

naj jo otrokom pripravijo in informacijami o odhodu, prihodu in dosegljivimi telefonskimi 

številkami. Vsa oprema (torba, smuči, smučarski čevlji, čelada) mora biti zaradi lažje 

organizacije podpisana z otrokovim imenom in priimkom. Priporočljivo je, da starši stvari 

pripravljajo skupaj z otrokom, saj otrok tako svoje stvari lažje loči od ostalih. Starše seznani 

tudi s tem, da bolnih otrok ne oddajajo na zimovanje in da na otroke z morebitnimi dietami, 

alergijami ter boleznimi še posebej opozorijo, priložijo zdravila in navodila za uporabo.  

Strokovni delavci skupaj pripravimo tudi stvari, potrebne za izvajanje pedagoškega procesa v 

naravi. Pripravimo športne pripomočke, pripomočke za aktivnosti na snegu, družabne igre, 

barvice, albume za vsakodnevno risanje o vtisih na zimovanju, bakle, lepilo … 
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Nujno pripravimo tudi torbico z opremo za prvo pomoč, ki mora vsebovati povoje, sterilni 

zloženec, obliže, razkužilo, pinceto, škarje in termometer.  

Pri načrtovanju zimovanja gre za izbiro ustreznih vsebin, metod in sredstev vzgoje in učenja. 

Programa se poskušamo čim bolj držati, vendar ne za vsako ceno. Zaradi različnih dejavnikov 

(slabo vreme, gneča na smučišču – otroci ne napredujejo tako hitro, kot smo si zamislili) je 

namreč treba od programa pogosto nekoliko odstopiti. Vztrajanje pri začrtani poti bi kakovost 

vadbe nedvomno poslabšalo, povečala pa bi se tudi nevarnost poškodb (Pišot, Videmšek, 2004). 

Glavni del zimovanja poteka na snegu. Da pa bi bila možnost nepredvidenih situacij čim 

manjša, se moramo ustrezno pripraviti. Improvizacijam med procesom se moramo izogibati, 

čeprav to ni vedno mogoče. V ta namen uporabljamo učne priprave. Pri učitelju začetniku so te 

obsežnejše kot pri bolj izkušenih. Ustrezna priprava je vsekakor temeljni pogoj za kakovostno 

delo na snegu. Temeljna vprašanja, na katera moramo v pripravi odgovoriti, so: kaj želimo 

doseči, kaj bomo delali, kako bomo do tega prišli, koliko in kje bomo delali. Učna priprava naj 

vsebuje opredelitev temeljnih značilnosti vadbene enote ter opis pripravljalnega, glavnega in 

sklepnega dela (Pišot, Videmšek, 2004). 
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3.0 NAMEN, CILJ, RAZISKOVALNI PROBLEM, METODE 

DELA 

3.1  Namen, cilj, raziskovalno vprašanje 

Predmet preučevanja je alpsko smučanje na predšolski stopnji. Problem preučevanja je 

primerjava med smučarskim tečajem in zimovanjem predšolskih otrok.  

Cilj raziskave je ugotoviti razlike v pedagoških dosežkih (izkušnje, vtisi, znanje …) med otroki, 

ki so se udeležili smučarskega tečaja in tistimi, ki so se udeležili zimovanja. 

Raziskovalno vprašanje je, katera od omenjenih metod je otroku, v celostnem pogledu, 

učinkovitejša, ponuja več pridobljenih izkušenj in znanj. Na podlagi teoretičnih znanj 

predvidevamo, da je zimovanje učinkovitejše v pedagoških dosežkih. 

Raziskovalno vprašanje torej temelji na iskanju primerjav med izkušnjami in znanji, ki jih otrok 

pridobi na smučarskem tečaju in zimovanju, ki je organizirano s strani vzgojno varstvenega 

zavoda. 

3.2 Metoda dela 

Vzorec merjencev 

Vzorec merjencev zajema: 

 4 spremljevalke na zimovanjih,  

 3 učitelji smučanja na smučarskih tečajih,  

 1 spremljevalec in učitelj smučanja na zimovanju in učitelj na smučarskem tečaju, 

 27 staršev predšolskih otrok, vključenih v smučarski tečaj oziroma na zimovanje, 

 15 otrok, vključenih na zimovanje v letošnjem letu.  

Med vzgojitelje in učitelje smučanja je bilo razdeljenih 10 vprašalnikov, vrnjenih pa 8. 

Med starše je bilo razdeljenih 32 vprašalnikov, vrnjenih pa 27. 
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V intervjuju je sodelovalo 15 otrok, vključenih na zimovanje. 

Število otrok, vključenih v programe 

Graf 3.1: Število otrok, vključenih v programe 

 

Iz grafa je razvidno, da se je zimovanja udeležilo 16 otrok, smučarskega tečaja in zimovanja pa 

11 otrok. 

Anketirani učitelji smučanja in spremljevalci na zimovanju 

Graf 3.2: Število anketiranih učiteljev smučanja in spremljevalcev na zimovanju  
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Anketne vprašalnike so vrnili 3 učitelji smučanja, 4 spremljevalci na zimovanjih in eden, ki je 

tako spremljevalec kot učitelj smučanja. 

Vzorec spremenljivk 

Za pridobitev podatkov sem uporabila anketne vprašalnike in intervju.  

Anketni vprašalnik za starše je zajemal 8 vprašanj odprtega, zaprtega in pol odprtega tipa.  

Anketni vprašalnik za vzgojitelje in učitelje je zajemal 5 vprašanj odprtega in zaprtega tipa.  

Intervju za otroke pa je zajemal 4 vprašanja.  

VPRAŠALNIK ZA STARŠE: 

1. Udeležba na kateri od oblik 

2. Cilji pred udeležbo 

3. Vtisi 

4. Znanje 

5. Zaupanje v vzgojitelje 

6. Katere od oblik so se udeležili raje 

7. Razlog za izbiro 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE SMUČANJA 

1. Status 

2. Pedagoški cilji 

 Veščine 

 Tehnika 

 Uživanje 

 Red in disciplina 

 Samostojnost 

INTERVJU Z OTROKI: 

1. Vtis 

2. Pridobljeno znanje 
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3.3 Organizacija in potek zbiranja podatkov 

Anketne vprašalnike sem staršem in vzgojiteljem ter učiteljem razdelila v mesecu maju 2017. 

Z otroki sem intervju opravljala meseca marca 2017, ko smo bili na zimovanju.  

Pred razdelitvijo anketnih vprašalnikov sem se z vodstvom vrtca dogovorila za dovoljenje o 

izvajanju ankete v zvezi z zimovanjem, ki se organizira v okviru vrtca.  

Ankete sem razdelila vsem staršem otrok, ki so se udeležili zimovanja, in 5 vzgojiteljem, ki so 

spremljali otroke na zimovanju. 

Anketna vprašanja sem preko elektronske pošte posredovala tudi učiteljem smučanja enega 

izmed slovenskih izvajalcev smučarskih tečajev. Vrnjeni so bili 4 vprašalniki. 

Eden izmed vzgojiteljev spremljevalcev je hkrati tudi učitelj smučanja na smučarskih tečajih. 

3.4 Metode obdelave podatkov 

Za statistično analizo sem uporabila program Microsoft Excel 2013. Za obdelavo podatkov so 

bili kot statistična metoda uporabljeni odstotki in frekvence. 
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4.0 REZULTATI 

Rezultati anketnih vprašalnikov so razdeljeni v dva dela, predstavljeni pa so s tabelami in grafi. 

Prvi del zajema odgovore staršev, katerih otroci so bili vključeni na zimovanja ali/in v 

smučarski tečaj. 

V drugem pa so predstavljeni rezultati anketnih vprašalnikov, namenjenih vzgojiteljem 

spremljevalcev in učiteljem smučanja.  

V tabelah število N pomeni število odgovorov, % pa pomeni odstotek odgovorov. Pri odstotkih 

pride zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti do možnosti odstopanja za 0.01%. 

4.1 Rezultati anketnih vprašalnikov za starše 

Cilji staršev 

Graf 4.1: Prikaz ciljev, ki so si jih starši (za otroka) zastavili pred vpisom na zimovanje  

 

Starši so imeli na razpolago naslednje odgovore: 

 a) da se otrok nauči osnovnih smučarskih prvin, 

 b) da se otrok zabava in z vrstniki preživi čim več časa v naravi, 

 c) da imam nekaj časa zase (brez skrbi za otroka), 

 d) drugo. 
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Najpogostejša cilja, ki so si ga starši zadali za svojega otroka, sta a in b. Torej da se otrok nauči 

osnovnih smučarskih prvin (7 staršev) in da z vrtniki preživi čim več časa v naravi ter se pri 

tem zabava (7 staršev).  

Enemu izmed staršev je bilo najpomembnejše, da si lahko privošči nekaj časa zase. 

Pod možnost drugo pa je eden od staršev navedel, da si pred vstopom svojega otroka v šolo želi 

več samostojnosti za otroka in da se prvič za nekaj dni loči od družine.  

Rezultati se razlikujejo od pričakovanj. Preseneča me, da so starši za cilj zimovanja, na katerega 

vpišejo svojega otroka, izbrali odgovor a, da se otrok nauči osnovnih smučarskih prvin. Staršem 

namreč na sestankih povemo, da cilj zimovanja ni učenje smučanja, saj ne moremo predvideti, 

kakšni bodo vremenski pogoji in razmere na smučišču. Cilj zimovanja je, da otroci ob različnih 

zanimivih dejavnostih v naravi, kvalitetno preživijo čas z vrstniki.  

Naučiti otroka smučati je cilj, ki si ga postavijo starši, učitelji …, zagotovo pa ne otrok. Otrok 

ima veliko zase pomembnejših razlogov, da se priključi aktivnosti, če je le-ta primerno 

organizirana. Otroka zanima pot do cilja, raznolikost in kakovost procesa ter izkušenj, ki jih na 

tej poti dobiva, in ne cilj kot končni produkt (Pišot et al., 2000; Pišot, Videmšek, 2004). 
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Graf 4.2: Prikaz ciljev, ki so si jih starši (za otroka) zastavili pred vpisom otroka na 

zimovanje in smučarski tečaj  

 

Starši so imeli na razpolago naslednje možne odgovore: 

 a) da se otrok nauči osnovnih smučarskih prvin, 

 b) da se otrok zabava in z vrstniki preživi čim več časa v naravi, 

 c) da imam nekaj časa zase (brez skrbi za otroka), 

 d) drugo. 

Med starši, ki so svojega otroka vpisali tudi na smučarski tečaj, so se cilji razlikovali.  

Tako v programu zimovanja kot smučarskega tečaja je staršem zopet najpomembnejše, da se 

otrok nauči osnovnih smučarskih prvin.  

Pet staršev je od zimovanja pričakovalo tudi, da se bo otrok zabaval in preživel čim več časa v 

naravi, kar se je dvema staršema zdelo pomembno tudi na smučarskem tečaju.  

Eden izmed staršev je otroka na smučarski tečaj vpisal, da je imel nekaj časa zase.  
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Pozitivno sta me presenetila odgovora dveh staršev, ki sta otroka vpisala na smučarski tečaj 

tudi z razlogom, da bi se na njem zabavala in z vrstniki preživela čim več časa v naravi. Ne 

preseneča pa me dejstvo, da starši otroka vpišejo na tečaj z razlogom, da se otrok nauči smučati. 

Starši so torej za glavni cilj zimovanja izbrali, da se otrok zabava in da kvalitetno preživi čim 

več časa v naravi. Glavni cilj smučarskega tečaja po mnenju staršev pa je, da se otrok nauči 

osnovnih smučarskih prvin.  

Vtisi in izkušnje otrok 

Graf 4.3: Prikaz vtisov in izkušenj, s katerimi so se otroci vrnili z zimovanja  

 

Starši so največkrat izpostavili, da se je otrok z zimovanja vrnil poln pozitivnih vtisov.  

Drugi najpogostejši odgovor je bil, da se je otrok vrnil vesel in razigran. 

Dodali pa so še, da se jim zdi termin zimovanja prepozen, saj jim otroci želijo novo znanje 

smučanja pokazati, vendar je smučarska sezona končana.  

En otrok se je z zimovanja vrnil nezadovoljen, z negativnimi izkušnjami. 
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Štirje starši so na možnost –e vpisali odgovor sami, in sicer da je bil otrok utrujen, a zadovoljen 

z zimovanjem in je vznemirjeno pripovedoval o vsem, kar se je zgodilo. Dva otroka pa sta 

izražala nezadovoljstvo, domotožje in se ne želita več ločiti od staršev za več dni.  

Najpogosteje se otroci z zimovanja vrnejo s pozitivnimi vtisi. Razlog najdemo v tem, da 

udeležencem nudimo ogromno različnih dejavnosti, kjer lahko vsak posameznik najde nekaj, 

kar mu je všeč in kar rad počne. Nekaterim to predstavlja ravno smučanje, nekaterim različne 

igre na snegu, raziskovanje zasnežene okolice itd. Pomembno je, da poslušamo želje otrok in 

jih ne silimo v dejavnosti, v katerih se ne počutijo varne. Z otrokom se pogovorimo o težavi in 

najdemo ugodno rešitev.  

Pričakovano je tudi, da otroci občutijo domotožje in pogrešajo svoje starše, saj je to zanje, v 

večini, prva večdnevna ločitev od staršev. Nekateri otroci na to ločitev še niso pripravljeni in 

teh otrok je vse več. Izkušnjo zato sprva doživijo kot negativno, vendar se kmalu pokaže kot 

dobra. Nekateri otroci zaradi stresa, ki ga doživijo ob ločitvi, tudi zbolijo. V tem primeru starše 

seznanimo s situacijo in se skupaj dogovorimo, kako naprej. V nekaterih primerih starši pridejo 

otroka iskat na nastanitveno lokacijo, nekateri pa prosijo za enodnevni počitek in z naslednjim 

dnem nadaljujejo z aktivnostmi. 

Graf 4.4: Prikaz vtisov in izkušenj, s katerimi so se otroci vrnili z zimovanja in s 

smučarskega tečaja 
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Rezultati glede vtisov pri primerjavi smučarskega tečaja in zimovanja so bili podobni.  

Največ staršev se je opredelilo za odgovor c, da se je otrok vrnil poln pozitivnih vtisov.  

S smučarskega tečaja se je eden izmed 11 otrok vrnil nejevoljen in utrujen. Z zimovanja pa 

eden z negativnimi izkušnjami.  

Pod možnost, kjer so starši sami zapisali odgovor (4 starši), so za zimovanje zapisali, da se je 

otrok vrnil utrujen a zelo zadovoljen z dosežki in druženjem z vrstniki in odraslimi, eden pa je 

izkazoval veliko veselje, da je doma.  

Prav tako se je en otrok s smučarskega tečaja vračal utrujen, a ponosen na svoje dosežke, eden 

pa je vsak dan na tečaj odhajal z muko in je bil ob koncu zelo vesel. 

Tako kot na zimovanju se tudi otroci s smučarskega tečaja vračajo polni pozitivnih vtisov.  

Na to, s kakšnimi vtisi se bo otrok vrnil, vpliva kar nekaj dejavnikov. Odvisno je od tega, kakšno 

vreme bo v času aktivnosti, ali se bo otrok pred aktivnostjo dobro naspal, kakšna po snežna 

podlaga, ali bo otrok primerno oblečen in obut, da ga nič ne bo oviralo pri aktivnostih, energija, 

ki jo oddaja učitelj oz. vzgojitelj in še mnogo drugih fizikalnih in psihosocialnih dejavnikov.  

Pomembno je, na kakšen način učitelj smučanja podaja otrokom znanje. Dobrodošlo, če ne celo 

nujno je, da učitelj oddaja ogromno pozitivne energije, s katero navdušuje otroka za izvajanje 

dejavnosti na snegu in s tem neposredno za smučanje.  

Pomembno je tudi, na kakšen način pristopiš do otroka, kako hitro ga spoznaš in začutiš njegove 

potrebe, kar je na smučarskem tečaju malo težje, a vseeno dokaj hitro dosegljivo. 

Učenje smučanja mora potekati v sproščenem okolju, učitelj se mora postaviti v vlogo 

animatorja in spodbujevalca. Pri delu z otroki pomembno vplivamo na različne sposobnosti 

otrok, ki vplivajo na napredek v gibalnih sposobnostih. Pomembno je, da spoznamo otroka in 

prilagodimo svoje delo otroku (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 2011).  
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Nova znanja in spretnosti otroka 

Graf 4.5: Nova znanja in spretnosti, s katerimi se je otrok vrnil z zimovanja  

 

Na voljo so bili naslednji odgovori: 

 a) otrok se je naučil osnovnih smučarskih veščin, 

 b) otrok se je naučil vrhunsko smučati, 

 c) otrok je postal bolj samostojen pri pripravi na smučanje (oblačenje, obuvanje), 

 d) otrok je postal bolj samostojen pri skrbi zase (higiena, prehranjevanje, oblačenje, 

urejenost, večerno spanje …), 

 e) drugo. 

Anketirani so imeli pri tem vprašanju možnost več odgovorov.  

Kot po pričakovanjih je največ staršev opazilo, da so otroci bolj samostojni pri skrbi zase, kar 

vključuje higieno, prehranjevanje, oblačenje, urejenost, večerno spanje … in da so se naučili 

osnovnih smučarskih prvin.  

Nekaj staršev pa je opazilo tudi napredek pri oblačenju in obuvanju v pripravi na smučanje.  

Najvišji odstotek odgovorov je po pričakovanju dobil odgovor –d. Vzgojitelji na zimovanju 

temu posvetimo res ogromno časa, saj se nam zdi pomembno, da otroci pred vstopom v šolo 
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znajo poskrbeti zase. Kljub temu da jih v vrtcu navajamo na samostojnost, se na zimovanju, ko 

z njimi preživimo cel dan, izkaže, da pri večerni negi še vedno niso sposobni poskrbeti sami 

zase. Skozi ''potek večerne rutine'' jih moramo voditi in z besedami usmerjati v zaporedje 

dejavnosti. Seveda pri tem upoštevamo tudi utrujenost po celodnevnem fizičnem naporu.  

Grah (2010) pravi, da otroci na zimovanju poleg smučanja uživajo še v drugih snežnih radostih, 

ki jih ta letni čas omogoča (sankanje, kepanje, postavljanje sneženega moža itd.). Velik 

poudarek je na socializaciji otroka, kjer si otrok oblikuje osebnost, spoznava nova prijateljstva, 

ponudi medsebojno pomoč, pridobiva pozitivne navade … Otrok se na tak način osamosvoji in 

skrbi za svoje osebne stvari, za osebno higieno. Oblikuje si športne navade, osvaja in nadgrajuje 

osnovno smučarsko znanje, oblikuje kulturni odnos do narave.  

Graf 4.6: Nova znanja in spretnosti, s katerimi se je otrok vrnil z zimovanja in s 

smučarskega tečaja 

 

Na voljo so bili naslednji odgovori: 

 a) otrok se je naučil osnovnih smučarskih veščin, 

 b) otrok se je naučil vrhunsko smučati, 

 c) otrok je postal bolj samostojen pri pripravi na smučanje (oblačenje, obuvanje), 

 d) otrok je postal bolj samostojen pri skrbi zase (higiena, prehranjevanje, oblačenje, 

urejenost, večerno spanje …), 

 e) drugo. 
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V primerjavi med zimovanjem in smučarskim tečajem je pri tem vprašanju prišlo do največjih 

razlik v odgovorih. 

Starši so pri otroku po zimovanju v največji meri opazili napredek pri samostojni skrbi zase 

(higiena, prehranjevanje, oblačenje, urejenost, večerno spanje …). Otroci so se z zimovanja 

vračali tudi z osnovnim smučarskim znanjem in postali bolj samostojni pri pripravi na smučanje 

(oblačenje in obuvanje).  

S smučarskega tečaja pa so se otroci v največji meri vrnili z na novo usvojenim, osnovnim 

smučarskim znanjem.  

Eden izmed otrok se je na smučarskem tečaju, po merilu njegovega starša, naučil vrhunsko 

smučati. Dva pa sta pri svojem otroku po smučarskem tečaju opazila tudi napredek v pripravi 

na smučanje (oblačenje in obuvanje). 

Otroci so na smučarskem tečaju od 8.00 do 13.00. Starši torej od smučarskega tečaja niti ne 

morejo pričakovati posebnega napredka v samostojnosti. Pričakovala bi, da bo odstotek števila 

odgovorov pri pripravi na smučanje na smučarskem tečaju višji, saj se mi zdi poleg učenja 

smučanja zelo pomembno, da pozna otrok zaporedje oblačenja (smučarsko perilo, nogavice, 

hlače, bunda, smučarske rokavice …) in zna pravilno obuti ter zapeti smučarske čevlje. 

Samostojnost pri predvsem obuvanju pa se mi zdi zelo pomembna zato, ker je od tega odvisna 

tudi varnost otroka na smučeh.  

Zaman pa sem pričakovala tudi kakšen odgovor glede navajanja otrok na FIS pravila, torej 

učenja otrok na varno obnašanje in reagiranje na smučišču.  
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Zaupanje v vzgojitelje spremljevalce in učitelje 

Graf 4.7: Zaupanje staršev v vzgojitelje spremljevalce  

 

Najpogostejši odgovor glede zaupanja vzgojiteljem in spremljevalcem na zimovanju se je 

glasil: popolnoma sem jim zaupal/-a. 

Odgovor pa so utemeljevali na podlagi referenc vrtca, preteklih izkušenj in s tem, da vzgojitelje 

poznajo, saj jih dnevno srečujejo v oddelkih oz. enoti vrtca. Pomembno jim je bilo, da 

vzgojitelji poznajo individualnost otroka, to individualnost upoštevajo, čutijo otroka in z njim 

znajo vzpostaviti tudi prijateljski odnos. Poudarjali pa so tudi pretekle pozitivne izkušnje z 

vzgojitelji in spremljevalci, tako da z oddajo svojega otroka v več dnevno oskrbo tem osebam, 

niso imeli težav ali pomislekov.  

Eden izmed staršev je izrazil nezadovoljstvo glede števila udeleženih odraslih na zimovanju 

(premalo oseb za tako veliko število). Zaupanje, vendar nekaj skrbi zaradi nepoznanih 

individualnih potreb njegovega otroka pa je prav tako izrazil en starš. 

Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca je lahko v 

skupini največ 8 otrok. Eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci 

(Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojev z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje, 

2005). 
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Na odgovor glede premajhnega števila odraslih oseb na zimovanju smo podali komentar, da je 

odraslih oseb dovolj, oziroma organizacijski vodja zimovanja vsako leto raje vzame še osebo 

več, da je za varnost otrok res dobro poskrbljeno. Normativ odraslih oseb je v skladu s 

pravilnikom. Morda so starši v dilemi ker zjutraj, pred odhodom na lokacijo zimovanja, na 

zbirnem mestu nismo prisotni vsi, ki smo kasneje z otroki tudi na zimovanju. Na smučišču se 

nam pridružita še dva učitelja smučanja, ki z nami ne le učita otroke smučati, ampak sta prisotna 

čez cel dan in pomagata pri izvajanju vseh dejavnosti na zimovanju. Normativ odraslih oseb je 

torej v skladu s pravilnikom in glede tega je skrb staršev neopravičena.  

Graf 4.8: Zaupanje staršev v učitelje smučanja na smučarskem tečaju in na zimovanju  

 

Tudi pri primerjavi glede zaupanja prisotnim odraslim osebam na zimovanju in smučarskem 

tečaju so starši največkrat izrazili popolno zaupanje zaradi poznanih oseb, preteklih izkušenj in 

zaupanja v prvi občutek o človeku.  

Nekaj več staršev je na smučarskem tečaju skrbelo to, da njihovega otroka ne poznajo, vendar 

so vseeno zaupali učiteljem smučanja. 

En starš je izrazil nezaupanje učiteljem na smučarskem tečaju in tudi na zimovanju. Odgovor 

pa utemeljil s tem, da osebe otrok ne poznajo in da delujejo tako, da je njim najlažje ne pa, da 

bo otrokom najbolje.  
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Pravilnik o normativih usposobljenih oseb na smučišču zagotovo upoštevajo tudi smučarske 

šole. Skrb staršev, da učitelji ne poznajo otrokovih individualnih potreb je na smučarskem 

tečaju opravičena. Velik plus zimovanja je to, da čas z otroki preživljajo osebe, ki jim otroci 

zaupajo in se z njimi dobro počutijo. 

Iz odgovorov o zaupanju na smučarskem tečaju lahko sklepamo tudi to, da so se otroci 

smučarskega tečaja udeležili že več kot enkrat, saj način učiteljev na tečaju že poznajo in jim 

zato tudi popolnoma zaupajo. 

Otrokovo veselje do udeležbe 

Graf 4.9: Prikaz, katere od oblik se je otrok veselil bolj  

 

Obeh oblik se je udeležilo 11 otrok od 27 anketiranih staršev. Bolj kot zimovanja se je 

smučarskega tečaja veselil en otrok. 

5 otrok se je bolj veselilo zimovanja. Prav tako pa je 5 staršev imelo občutek, da se otrok 

obojega veseli enako. 
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Razlogi za odločitev 

Graf 4.10: Razlogi za večje navdušenje nad določeno obliko 

 

Največ staršev meni, da se je otrok raje udeležil določene oblike gibanja na prostem zaradi 

družbe z vrstniki. Drugi najpogostejši odgovor pa je bil, da se je njihov otrok raje udeležil 

določene oblike zaradi načina preživljanja časa. Nekaj otrok se je udeležbe bolj veselilo zaradi 

učiteljev, ki so skrbeli zanj, dva izmed otrok pa zaradi načina učenja smučanja.  

Eden izmed staršev je izpostavil, da se je otrok raje udeležil smučarskega tečaja zaradi smučanja 

samega po sebi, vendar se tudi tega ni veselil pretirano.  
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4.2 Rezultati anketnih vprašalnikov za vzgojitelje in učitelje smučanja 

Cilji učiteljev 

Graf 4.11: Cilji za udeležence smučarskih tečajev in zimovanj s strani učiteljev in 

spremljevalcev  

 

Učitelji na smučarskih tečajih si za udeležence želijo, da se naučijo osnovnih smučarskih prvin 

oziroma ob koncu tečaja že kar obvladajo tehnike smučanja. 

Spremljevalci na zimovanju pa imamo za otroke drugačne cilje, in sicer da kvalitetno 

preživljajo čas na snegu in v tem uživajo ter da postanejo bolj samostojni pri skrbi zase (higiena, 

prehranjevanje, urejenost, večerno spanje …). Učenje otrok smučanja postavljamo na tretje 

mesto najpomembnejših ciljev zimovanja.  

Iz grafa je razvidno, da vzgojitelji na zimovanju in učitelji smučanja na tečaju razmišljamo 

drugače. Vzgojitelji si za glavni cilj zastavimo zadovoljstvo otrok. Želimo, da se otroci v naravi 

in v družbi vrstnikov dobro počutijo. Za dobro počutje poskrbimo s pozitivno energijo in 

raznimi dejavnostmi, s katerimi otrokom popestrimo dan in ga preživimo kar se da kvalitetno. 

Vzporedno z zabavo na snegu pa želimo otrokom ponuditi tudi nekaj osnovnih smučarskih 

prvin, ki jih usvajamo skozi igro. Naučiti otroka smučati ni glavni cilj zimovanja, česar se 
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vzgojitelji na zimovanju dobro zavedamo. Ob primernih pogojih na smučišču pa z veseljem 

otrokom ponudimo tudi to dejavnost. Včasih se zgodi, da kakšen dan ali del dneva preživimo v 

koči. Zaradi različnih dejavnikov, ki ne zagotavljajo varnosti (močan veter, neugodna snežna 

podlaga …) ne odidemo na smučišče. Za take primere imamo pripravljeno ogromno materiala 

in dejavnosti, ob katerih se družimo, z otroki načrtujemo nadaljnje delo, se pogovarjamo o 

vtisih, … 

Pomembno nam je tudi, da otroka pripravimo na čim bolj samostojno skrb zase. Na zimovanju 

si tako razdelimo določeno število otrok, ki jih usmerjamo pri jutranji in večerni higieni, 

prehranjevanju, urejenosti sobe in lastnih stvari itd. Kljub temu da otroke v vrtcu navajamo na 

samostojnost in higieno, na zimovanju potrebujejo kar nekaj spodbud. K temu pripomorejo tudi 

sprememba okolja, čustveno neravnovesje otrok zaradi domotožja, utrujenost po celodnevni 

fizični aktivnosti … 

Glavni cilj učiteljev smučanja me ni presenetil. Delajo skladno s cilji smučarske šole, ki učenje 

smučanja predstavlja kot prioriteto. Kot najpomembnejše so izbrali osnovno učenje smučarskih 

prvin, kar je logično, saj je to tudi glavni cilj staršev, ki svoje otroke vpišejo na tovrstno 

dejavnost. Cilj staršev pa morajo v smučarski šoli zadovoljiti.  

Glede odgovora o navajanju na red in disciplino sem presenečena. Razumem, da vzgojitelji red 

in disciplino vzpostavijo že v vrtcu, zato na zimovanju v to ne vlagamo veliko energije. Otroci 

so navajeni na ''meje'', ki jih postavi določen vzgojitelj, zato nam tudi na smučišču sledijo in 

nas upoštevajo.  

Od smučarske šole pa bi, zaradi varnosti in nepoznavanja skupine otrok, pričakovala kakšen 

odgovor v povezavi z navajanjem na upoštevanje pravil, ki veljajo na smučišču. 

Zimovanje poteka nekaj dni brez spremstva staršev v zimskošportnem kraju. Otroci si krepijo 

zdravje, razvijajo gibalne, funkcionalne, spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti in 

lastnosti. Glavni cilj zimovanja je vračanje k naravi. Otroci z bivanjem v naravi spoznavajo 

lepoto in vrednost narave ter naravovarstveno ravnanje. Smučarske vsebine so le integracijsko 

jedro, ki ga prepletajo še druge vsebine, kot so seznanjanje z lepoto in vrednostjo narave itd. 

(Pišot, Videmšek, 2004). 
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Glavno vodilo vsakega učitelja smučanja bi moral biti zdrav, sproščen, zadovoljen otrok, ki je 

sposoben zrelo prenašati odsotnost staršev, ki se znajde v novem okolju in je ponosen na svoje 

dosežke za pridobljeno znanje (Kristan, 1998).  

Graf 4.12: Cilji, ki si jih učitelj smučanja in spremljevalec na zimovanjih zastavi za 

otroke, udeležene na tečaju ali zimovanju  

 

Iz zgornjega grafa je zelo nazorno vidno, kako se cilji iste osebe razlikujejo glede na udeležbo 

programa. 

Za osebo, ki je tako spremljevalec kot učitelj smučanja, smo naredili graf, iz katerega je 

razvidno, katere cilje si zastavi za določeno obliko. Kot učitelj smučanja si tako zada cilj, da se 

otroci naučijo osnovnih smučarskih prvin in da otrok ob koncu programa obvlada tehnike 

smučanja.  

Za udeležence na zimovanju pa želi, da z vrstniki kvalitetno preživljajo čas na snegu in v tem 

uživajo ter da postanejo bolj samostojni pri skrbi zase (higiena, prehranjevanje, urejenost, 

oblačenje, večerno spanje). 

Kljub temu da je oseba vzgojitelj, ima za enako starostno skupino otrok različne cilje. V 

smučarski šoli mora zagotoviti cilje, ki jih smučarska šola ponuja in zagotavlja. Kot učitelj 
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smučanja na zimovanju pa deluje za dobro celostno vzgojo otrok. Na zimovanju mu je bolj kot 

to, da otroke nauči smučati, pomembno, da jih nauči skrbeti zase in da otroci pri dejavnostih 

uživajo.  

Navezovanje prvega stika otrok s smučanjem 

Zimovanje 

Otroci se pred zimovanjem snega naužijejo že pri igri v vrtcu. Tam otrokom nudimo dovolj 

časa za sproščeno igro na snegu. Prav tako otroke na zimovanje pripravljamo že v oddelkih 

vrtca. Izvajamo razne dejavnosti za samostojno oblačenje in obuvanje, igre za krepitev 

potrebnih mišic za zaustavljanje, vaje za ravnotežje in obremenitev določenega dela stopal, vaje 

za orientacijo itd. 

Pišot in Videmšek (2004) navajata smučanje kot pomembno športno dejavnost, ki vpliva na 

otrokov celostni razvoj. Otrokom moramo v zimskem času omogočiti tudi gibalne dejavnosti 

na snegu. Igra in snežni poligon sta vsebina in sredstvo, s katerim pristopimo k smučarskemu 

opismenjevanju otrok. Pri tem pa morajo biti otroci primerno telesno pripravljeni in opremljeni. 

Navajata še, da nas sneg in mraz ne smeta zadrževati v toplih prostorih vrtca.  

Na smučarsko opremo pa se na lokaciji zimovanja navajajo že z obuvanjem smučarskih čevljev 

in oblačenjem smučarskega perila, nogavic, hlač in bunde. Smučarske čevlje jim prvi dan 

obujemo vzgojitelji, vendar se ob tem z njim pogovarjamo in opisujemo pravilen potek. Kasneje 

smučarske čevlje obujejo otroci sami, vzgojitelji pa zaradi varnosti samo preverimo, ali so 

sponke dovolj trdno zapete. Navajanje na opremo nadaljujemo z nošenjem smuči na smučišče, 

ki je oddaljeno nekaj 10 metrov. Smuči jim spnemo in položimo v naročje. Za varnost 

poskrbimo tako, da med otroki držimo varnostno razdaljo. Otroci se med hojo do smučišča 

utrudijo, zato jim je ob prihodu potrebno povrniti pozitivno energijo in veselje do smučanja. V 

smučarskih čevljih izvedemo nekaj dejavnosti ob katerih se sprostijo (mama, koliko je ura, 

lisica, kaj rada ješ, kdo se boji črnega moža …). 

Smučarski čevelj nato zapnemo na smuči. Pri tem otroci prvi dan potrebujejo kar nekaj pomoči. 

Vsi skupaj nato naredimo še dejavnost z drsenjem smuči in tako dobimo občutek o tem, kdo je 

že kdaj stal na smučeh in kdo bo smučal prvič. Sledi vzpenjanje v breg. Vzpenjanje prilagodimo 
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glede na teren, vendar po navadi izberemo stopničasto vzpenjanje, pri katerem se vzpenjamo z 

robniki, ki so obrnjeni prečno na strmino. Otrokom dejavnost tudi demonstriramo, po tem pa 

smo jim na voljo za pomoč. Otrokom pokažemo tudi, kaj se zgodi, če smuči ne bodo povsem 

prečno na strmino. 

Prvi dan smo na smučišču samo 45 minut, tako da se največkrat tukaj ustavimo in odidemo 

nazaj v kočo.  

Naslednji dan nadaljujemo s plužnim zaustavljanjem, ki ga za lažjo predstavo otrok 

poimenujemo ''pica''. Tega dosežemo s potiskom zadnjih delov smuči narazen, medtem ko 

krivine ostanejo sklenjene. Otrokom demonstriramo tudi potisk kolen naprej in navznoter in 

nastavitev notranjega robnika smuči. Robnika morata biti enako obremenjena, da se začnemo 

zaustavljati. Pozorno moramo prikazati tudi držo telesa, rahlo pokrčeno v skočnem, kolenskem 

in kolčnem sklepu. Roke imamo pred telesom (palic ne uporabljamo), pogled pa usmerjen 

naravnost, proti učitelju na smučišču. 

Ko usvojimo zaustavljanje, je na vrsti osnovno zavijanje. Med smučanjem v klinastem položaju 

mora smučar močneje obremeniti bodočo zunanjo smučko ter jo s potiskom kolena naprej in 

navznoter vodi v zavoj. Pri tem notranja smučka zadržuje klinasti položaj glede na zunanjo, 

ramenska os pa sledi smeri smučanja. 

Smučarski tečaj 

Učitelji smučanja so odgovarjali, da se prvi stik vzpostavi z obuvanjem smučarskega čevlja, 

nadaljuje pa z igro na snegu oziroma ogrevanjem. Izpostavljajo problem, da je težko v tako 

kratkem času spoznati otroka, njegove individualne potrebe, saj je namen tečaja učenje 

smučanja. Otroke morajo tako v 5 urnem programu, ki traja 5 dni, kar se da dobro naučiti 

smučati, da otroci postanejo čim bolj samostojni v tej športni panogi. Navajanje oziroma stik s 

snegom, spoznavanje otroka in vzpostavitev pozitivnega odnosa do te dejavnosti je potrebno 

opraviti dokaj hitro. Največkrat za navajanje na smučarski čevelj in smučko združijo igro in 

ogrevanje (korakanje s smučmi na snegu (sonce), igre za drsenje na smučki, lovljenje v 

smučarskih čevljih). 
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Za delo z otrokom je predvsem pomembno, da mu omogočimo doseganje in usvajanje ključnih 

stopenj v smučarskem opismenjevanju na igriv način. Didaktične gibalne igre in vaje z uporabo 

najrazličnejših pripomočkov bodo otroka hitro in skoraj nevede pripeljale do sproščenega 

navezovanja zavojev (Pogačnik, Videmšek, 1998; Videmšek, Pišot, 2007). 

Potek dneva na zimovanju in na smučarskem tečaju  

Dan na zimovanju smo vzgojiteljice in vzgojitelj po urah opisali tako: 

 7.00–7.30 bujenje in zajtrk 

 8.30–9.00 priprava na smučanje (oblačenje in obuvanje) 

 9.00 hoja do smučišča 

 9.30 ogrevanje 

 10.00–10.45 smučanje 

 10.45–11.00 malica 

 11.00–11.45 smučanje 

 12.30 kosilo 

 13.15–14.30 počitek 

 15.00 priprava na smučanje (oblačenje in obuvanje) 

 15.30 hoja do smučišča 

 16.00 – 16.45 smučanje 

 18.30 večerja 

 19.15 sprehod 

 20.00 priprava na spanje 

 20.30 pravljica za lahko noč, predstavitev sob, skupna igra 

 21.00 spanje 

Učitelji in učiteljice smučanja pa so dan na smučarskem tečaju po urah zapisali sledeče: 

 8.00 zbor in ogrevanje (otroci pridejo na zbor že pripravljeni) 

 8.15–10.00 smučanje 

 10.00–10.30 malica 

 10.3–12.30 smučanje 

 13.00 Odhod otrok s smučišča 
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4.3 Intervju z otroki 

Otroke sem spraševala individualno, vendar so na moja vprašanja odgovarjali zelo podobno. 

Najbolj jim je bilo všeč, ko so smučali in se peljali po tekočem traku v ogrevanem tunelu in to 

so izpostavili tudi kot nekaj, kar jim je bilo najbolj všeč na zimovanju.  

Nekaj najbolj izvirnih odgovorov je bilo:  

 ''Naučili smo se narediti pico''. 

 ''Najbolj mi je bilo všeč peljati se s sidrom na največji hrib''. 

 ''Najprej sm šla 'hitr' med 'metlcami' po hribu, pol 'sm' se pa spočila v tunelu''. 

Otroci imajo tudi nekaj negativnih spominov. Predvsem to, da so pogrešali starše. Do težav je 

prišlo prvi dan. Kar pa je popolnoma razumljivo, saj so bili otroci zelo utrujeni od poti, priprave 

sob in priprave na smučanje. Otroci ne izpostavljajo samo težav, povezanih s fizično 

utrujenostjo in konkretno smučarsko dejavnostjo. Nekateri pogrešajo igrače iz vrtca, nekateri 

bi raje spali doma …  

En deček je rekel: ''Ian je skril moje igrače in se mi zlagal.'' ''Ni mi bilo všeč to, da me srbelo 

uho in sem se 'skos' praskal''. 

Izpostavili so, da jim je bila vedno dobra večerja. 

Otroci so z navdušenjem razlagali, da jim je bilo zelo všeč, da so lahko spali na pogradu. Zelo 

so si zapomnili tudi večernega sprehoda z baklami, zabave v pižamah in predstavitev sob, kjer 

so si izmislili igrico, zapeli pesem, zaplesali ali na kakšen drugačen izviren način predstavili 

svojo skupino.  

Na vprašanje, ali bi odšli zopet na zimovanje so otroci v večini odgovorili, da ja. Nekaj 

odgovorov pa je izstopalo: 

 ''Ja 'itak', ker je 'blo ful carsko', ko sem 'šibal z dilcam' po hribu kot puščica od Robbin 

Hooda''. 

 ''Ne, bom šel raje jadrati''. 

 ''Ja, ampak ne bom mogla, ker grem zdaj pa že v šolo''. 

 ''Ne, ker sem zelo mami pogrešal''. 
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5.0 ZAKLJUČEK 

Podatke smo pridobili z anketiranjem staršev, učiteljev in vzgojiteljev ter intervjuji otrok. 

Predvsem smo želeli ugotoviti razlike med tistimi otroki, ki so se udeležili smučarskega tečaja 

in tistimi, ki so se udeležili zimovanja. V delu smo se osredotočili na vidike, ki vplivajo na 

celostni razvoj otrok. Poudarili smo, kako pomembno je gibanje na prostem, tako doma s starši 

kot v vrtcu, kjer otrok preživi večino svojega dneva. V nadaljevanju smo predstavili faze 

organizacije zimovanja in opisali ter časovno opredelili vidike, ki so pri tem pomembni za 

predšolske otroke. 

Rezultati so pokazali, da se kar nekaj staršev pred zimovanjem odloči še za smučarski tečaj. 

Cilji, ki si jih starši za otroka zastavijo ob vpisu, so podobni. Največ staršev si želi, da bi se 

njihov otrok naučil osnovnih smučarskih veščin. Tudi pri vtisih, s katerimi se otroci vrnejo, se 

odgovori ponavljajo; otroci se vrnejo veseli, razigrani in polni pozitivnih vtisov. 

Pri znanjih, ki so jih otroci usvojili, pa se omenjeni obliki razlikujeta. Znanja, ki jih otroci 

pridobijo na zimovanju se razlikujejo od znanja na smučarskem tečaju. Otroci na smučarskem 

tečaju pridobijo le znanja v povezavi s smučanjem. Torej priprava na smučanje – oblačenje 

smučarskih hlač, bunde in obuvanje smučarskih čevljev ter tehnike smučanja. Na zimovanju pa 

otroci poleg usvajanja tehnik smučanja pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za razvoj svoje 

osebnosti. Starši v dneh po zimovanju opazijo, da je otrok bolj samostojen v vseh pogledih – 

za seboj pospravi posodo po obrokih, skrbi za svojo lastnino, skrbi za urejenost svoje sobe, sam 

se uredi za spanje, si pripravi stvari za naslednji dan, se zjutraj sam obleče, umije zobe itd. 

Stvari, ki so za otroka v predšolskem obdobju še kako pomembne, a na njih starši velikokrat 

pozabijo. 

Zimovanje poteka pet dni in na njem so otroci v 24 urni oskrbi vzgojiteljev. Na zimovanju se 

pedagoški proces nadaljuje, otroke še vedno vzgajamo, le da to počnemo v drugačnem okolju. 

Posledica tega je, da se otroci domov vrnejo bolj samostojni pri skrbi za svoje telo, oblačenje, 

obuvanje itd. Smučarski tečaj poteka 5 ur dnevno. Na tečaju gre le in zgolj za učenje smučanja 

in priprave na smučanje. Otroci se s tečaja vrnejo dobro smučarsko podkovani, nikakor pa se 

ne nadgradi njihova sposobnost pri samostojnosti.  
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Starši so izrazili zaupanje tako učiteljem smučanja kot tudi spremljevalcem na zimovanjih, 

razlogi pa so podobni, in sicer pozitivne pretekle izkušnje, dobro izobražen kader in poznane 

osebe.  

Otroci se radi udeležujejo obeh oblik. Menim, da je potrebno le najti pravi način za predstavitev 

tako ene kot druge oblike. Zelo pomembno pa je tudi, da se otroku posvetimo, ga začutimo in 

mu pomagamo ter tako v njem vzbudimo pozitiven odnos do dejavnosti.  

Cilj zimovanja ni le naučiti otrok smučati, temveč jim ponuditi nekaj več. Otrokom ponudimo 

možnost, da v večini primerov prvič izkusijo, kako je preživeti noč brez staršev, biti cel dan na 

snegu sredi zimske idile, spoznavati prijatelje, odkrivati svoje zmožnosti in sposobnosti v 

drugačnih okoliščinah ter na drugačen način. Podobno menijo tudi avtorji različne literature o 

udeleževanju otrok na zimovanjih in smučarskih tečajih: Pogačnik in Videmšek (1998), 

Videmšek in Pišot (2007), Pišot in Videmšek (2004) in Pišot, Kipp in Supej (2015).  

Različni avtorji (Pišot, Videmšek, 2004; Pogačnik, Pišot, 1998) navajajo, da je gibanje, 

predvsem na prostem, skozi vse leto in v vseh vremenskih pojavih dobro za otrokovo zdravje 

in samozavest. Igra na prostem s prijatelji pripomore tudi k pozitivni klimi skupine, ki se utrdi 

v nekajdnevnem bivanju izven vzgojne institucije, brez staršev. 

S primerno motivacijo in navdušenjem odraslih opazijo in občudujejo okolico in naravne 

pojave, ki jih drugače ne bi opazili. Pogačnik in Videmšek (1998) opozarjata, da morajo otroke 

na zimski tabor spremljati vzgojiteljice in učitelji smučanja, ki uživajo v naravi, imajo občutek 

in ustrezno znanje za delo s tako specifično skupino otrok, kot so predšolski otroci.  

Kot smo predvidevali na podlagi teoretičnih znanj, se je zimovanje pokazalo kot učinkovitejše 

v pedagoških dosežkih. 

Za večjo zanesljivost interpretacije rezultatov bi potrebovali večji vzorec anketiranih in 

intervjuvanih otrok. 
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Priloga 4: FIS pravila 
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Priloga 5: Vprašalnik za starše 

Sem Katarina Okorn, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V 

letošnjem letu izdelujem diplomsko nalogo na temo vključevanja predšolskih otrok v 

smučarske tečaje in na zimovanja. S pomočjo Vaših odgovorov na spodnja vprašanja, bom 

lahko prišla do ugotovitev za mojo raziskavo. 

Podatki, pridobljeni iz anketnih vprašalnikov, bodo služili izključno v raziskovalne namene in 

je zanje zagotovljena popolna anonimnost. 

Prosim Vas za iskrene odgovore. 

 

1.) Ali se je Vaš otrok udeležil smučarskega tečaja, zimovanja ali obojega? 

a.) Smučarskega tečaja 

b.) Zimovanja 

c.) Obojega 

(če se je udeležil obojega izpolnjujte vprašanja v obeh stolpcih, drugače le za določeno 

obliko) 

 

2.) Cilj, ki ste si ga (za otroka) zastavili 

pred vpisom otroka na smučarski tečaj? 

(obkrožite en odgovor)  

 

a.) Da se otrok nauči osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Da se otrok zabava in preživi čim 

več časa v naravi z vrstniki 

c.) Da imam nekaj časa zase (brez 

skrbi za otroka) 

d.) Drugo: 

__________________________________

________________ 

 

2.) Cilj, ki ste si ga (za otroka) zastavili 

pred vpisom otroka na zimovanje? 

(obkrožite en odgovor) 

 

a.) Da se otrok nauči osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Da se otrok zabava in preživi čim 

več časa v naravi z vrstniki 

c.) Da imam nekaj časa zase (brez 

skrbi za otroka) 

d.) Drugo: 

__________________________________

______________________
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3.) Kakšni vtisi in izkušnje so 

prevladovale pri Vašem otroku, ko se je 

vrnil s smučarskega tečaja? 

(obkrožite en odgovor) 

 

a.) Otrok je bil nejevoljen in utrujen 

b.) Otrok je bil vesel in razigran 

c.) Otrok je bil poln pozitivnih vtisov 

d.) Otrok je imel negativne izkušnje 

e.) Drugo: ___________________ 

 

3.) Kakšni vtisi in izkušnje so 

prevladovale pri Vašem otroku, ko se je 

vrnil iz zimovanja? 

(obkrožite en odgovor) 

 

a.) Otrok je bil nejevoljen in utrujen 

b.) Otrok je bil vesel in razigran 

c.) Otrok je bil poln pozitivnih vtisov 

d.) Otrok je imel negativne izkušnje 

e.) Drugo: ________________

 

4.) S kakšnimi novimi znanji se je Vaš 

otrok vrnil s smučarskega tečaja? (možnih 

več odgovorov) 

 

a.) Otrok se je naučil osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Otrok se je naučil vrhunsko smučati 

c.) Otrok je postal bolj samostojen pri 

pripravi na smučanje (oblačenje, obuvanje) 

d.) Otrok je postal bolj samostojen pri 

skrbi zase (higiena, prehranjevanje, 

oblačenje, urejenost, večerno spanje,…) 

e.) Drugo: _____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.) S kakšnimi novimi znanji se je Vaš 

otrok vrnil s smučarskega tečaja? (možnih 

več odgovorov) 

 

a.) Otrok se je naučil osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Otrok se je naučil vrhunsko smučati 

c.) Otrok je postal bolj samostojen pri 

pripravi na smučanje (oblačenje, obuvanje) 

d.) Otrok je postal bolj samostojen pri 

skrbi zase (higiena, prehranjevanje, 

oblačenje, urejenost, večerno spanje,…) 

e.) Drugo: _____________________ 
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5.) Ali ste zaupali učiteljem smučanja 

ki so dnevno skrbeli za Vašega otroka na 

smučarskem tečaju? (obkrožite en 

odgovor) 

a.) Popolnoma sem jim zaupal/-a 

b.) Sem zaupal/-a vendar sem imel/-a 

skrbi glede na to, da mojega otroka ne 

poznajo (različne individualne potrebe)  

c.) Nisem zaupal/-a 

d.) Drugo: 

__________________________________

__________________ 

 

6.) Navedite razlog za zaupanje oz. 

nezaupanje: 

__________________________________

__________________________________

_________________________________ .  

 

5.) Ali ste zaupali učiteljem smučanja 

ki so dnevno skrbeli za Vašega otroka na 

zimovanju? (obkrožite en odgovor) 

 

a.) Popolnoma sem jim zaupal/-a 

b.) Sem zaupal/-a vendar sem imel/-a 

skrbi glede na to, da mojega otroka ne 

poznajo (različne individualne potrebe) 

c.) Nisem zaupal/-a 

d.) Drugo: 

__________________________________

__________________ 

 

6.) Navedite razlog za zaupanje oz. 

nezaupanje: 

__________________________________

__________________________________

_________________________________ . 

 

7.) Se je Vaš otrok bolj veselil smučarskega tečaja ali zimovanja? (če je obiskal oboje) 

 

a.) Smučarskega tečaja 

b.) Zimovanja 

c.) Obojega enako                                                                                              

 

8.)  Zakaj menite da se je te oblike veselil bolj kot druge? (možnih več odgovorov) 

 

a.) Zaradi družbe z vrstniki 

b.) Zaradi učiteljev ki so skrbeli zanj/-o 

c.) Zaradi načina učenja smučanja 

d.) Zaradi načina preživljanja časa 

e.) Drugo:_______________________________________________________________  

  

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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Priloga 6: Vprašalnik za spremljevalce (vzgojitelje) na zimovanju in učitelje smučanja 

Sem Katarina Okorn, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V 

letošnjem letu izdelujem diplomsko nalogo na temo vključevanja predšolskih otrok v 

smučarske tečaje in na zimovanja. S pomočjo Vaših odgovorov na spodnja vprašanja, bom 

lahko prišla do ugotovitev za mojo raziskavo. 

Podatki, pridobljeni iz anketnih vprašalnikov, bodo služili izključno v raziskovalne namene in 

je zanje zagotovljena popolna anonimnost. 

Prosim Vas za iskrene odgovore. 

 

1.) Ste učitelj/-ica smučanja na skupinskih tečajih ali spremljevalec/-ka na zimovanjih v 

organizaciji vrtca? (obkroži) 

 

a. Učitelj/-ica smučanja 

b. Spremljevalec/ - ka na zimovanjih 

c. Oboje 

 

2.) Kakšen je Vaš cilj ob koncu dneva 

za otroke, ki se udeležijo smučarskega 

tečaja? (obkroži največ dva odgovora) 

 

a.) Da se otrok nauči osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Da otrok ob koncu programa 

obvlada tehnike smučanja 

c.) Da otrok z vrstniki kvalitetno 

preživlja čas na snegu in v tem uživa 

d.) Navajanje otrok na red in disciplino 

e.) Da otrok postane bolj samostojen 

pri negi zase (higiena, prehranjevanje, 

urejenost, oblačenje, večerno spanje) 

f.) Drugo: 

__________________________________

__________________ 

 

 

2.) Kakšen je Vaš cilj ob koncu dneva za 

otroke, ki se udeležijo zimovanja? (obkroži 

največ dva odgovora) 

 

a.) Da se otrok nauči osnovnih 

smučarskih veščin 

b.) Da otrok ob koncu programa 

obvlada tehnike smučanja 

c.) Da otrok z vrstniki kvalitetno 

preživlja čas na snegu in v tem uživa 

d.) Navajanje otrok  na red in 

disciplino  

e.) Da otrok postane bolj samostojen 

pri negi zase (higiena, prehranjevanje, 

urejenost, oblačenje, večerno spanje) 

f.) Drugo: 

__________________________________

__________________ 
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3.) Kako na tečaju smučanja vzpostavite 

prvi stik otroka s smučanjem? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

4.) Kakšen je potek vašega dela v 

posameznih delih dneva (na smučarskem 

tečaju) (tako na snegu kot preostanek 

dneva)? 

 (dopišite potek dneva ter čas posameznega 

dela) 

Npr.: Obuvanje smučarskih čevljev: 15 

min 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

3.) Kako na zimovanju vzpostavite prvi 

stik otroka s smučanjem? 

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

 

4.) Kakšen je potek vašega dela v 

posameznih delih dneva (na zimovanju) 

(tako na snegu kot preostanek del dneva)? 

(dopišite potek dneva ter čas posameznega 

dela)  

Npr.: Obuvanje smučarskih čevljev: 15 

min 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

HVALA ZA SODELOVANJE! 
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Priloga 7: Vprašanja za intervju z otroki 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z OTROKI: 

1.) Kaj ti je bilo na zimovanju najbolj všeč in kaj ti ni bilo všeč? 

2.) Česa novega si se naučil/-a? 

3.) Ali bi ponovil/-a udeležbo na zimovanju? 


