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POVZETEK 

V predšolskem obdobju je otrokov razvoj celosten, kar pomeni, da se telesno, gibalno, 

spoznavno, čustveno in socialno področje med seboj prepletajo. Zato je težko meriti samo eno 

področje naenkrat. Poleg tega je razvoj v predšolskem obdobju različno hiter na različnih 

področjih. Razvoj opredeljujemo z rastjo, zorenjem, izkušnjami in z adaptacijo. Pri razvoju v 

najzgodnejšem obdobju imamo odrasli možnost vplivati na otroka predvsem z ustreznimi 

izkušnjami. Pomen pravih, dovolj pogostih in primerno intenzivnih izkušenj ob pravem času  

omogoča, da otrok čim bolj skladno s svojimi predispozicijami razvija svoj potencial. Tisto, 

kar zamudi v najzgodnejšem obdobju, pozneje namreč težko nadomesti.  

Načrtovanje ustreznih izkušenj je zaupano vzgojitelju. Na podlagi analize skupine 

otrok, ki mu je zaupana, načrtuje, izvaja, analizira in spreminja pedagoški proces, tako da 

sledi procesno-razvojnim ciljem. Realizira jih lahko na različne načine oziroma jih uresničuje 

po različnih poteh.  

V magistrskem delu s kvantitativno raziskavo analiziramo pomen materialnih, 

kadrovskih in organizacijskih dejavnikov za pogostost, vrsto in za trajanje gibalnih dejavnosti 

v naravi. 

 Vzorec predstavlja 60 vzgojiteljev iz različnih krajev v Sloveniji. Vzorec 

spremenljivk predstavlja vprašalnik, zgrajen iz 7 sklopov. Ti so razdeljeni na: osnovne 

podatke, povprečno izvajanje gibalnih dejavnosti v naravi, znanje vzgojitelja, vrtčevski 

okoliš, odnos vzgojitelja do narave, mnenje vzgojitelja o pomenu gibanja otroka v naravi in 

vodstvo. Vprašalnike so vzgojitelji izpolnjevali v mesecu aprilu 2017. 

Dobljene podatke smo statistično obdelali s programom SPSS. Pri tem smo uporabili 

podprograma Frequencies za izračun posameznih odgovorov in Descriptives za izračun 

opisne statistike. Na podlagi rezultatov, pridobljenih v tej fazi, smo za preverjanje hipotez 

naredili ustrezne kompozitne spremenljivke, ki so enakovredno vključevale več komponent 

posameznega sklopa. Na podlagi dozdajšnjih raziskav in dostopne literature smo skonstruirali 

naslednje spremenljivke: materialni, organizacijski in kadrovski dejavniki. Vpliv izbranih 

dejavnikov smo merili z regresijsko analizo. Za ugotavljanje povezav med izbranimi 

spremenljivkami smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Hipoteze smo sprejemali na 

ravni 5-odstotnega tveganja. 

Analiza rezultatov je pokazala, da imajo materialni, kadrovski in organizacijski 

dejavniki vpliv na izvajanje organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi. Ugotovili smo tudi, da 

znanje in mnenje vzgojitelja ne vplivata na pogostost, vrsto in na trajanje gibalnih dejavnosti 

v naravi.  

 

Ključne besede: gibanje, gibalna dejavnost, kadrovski dejavnik, narava, materialni dejavnik, 

organizacijski dejavnik, organizirane gibalne dejavnosti, predšolski otroci 
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ABSTRACT  

 

Child development in the pre-school period is comprehensive, which means that the 

physical, locomotory, cognitive and social aspects are intertwined. It is, therefore, hard to 

measure achievements in each of these areas separately. Moreover, pre-school development 

varies in terms of the speed at which particular milestones in different fields are achieved. 

Development is characterized by growth, maturation, experience and adaptation. In its earliest 

stages child development can be influenced by adults, mainly by way of exposing children to 

relevant experiences. The importance of that lies in appropriate, sufficiently frequent and 

adequately intensive experiences provided at the right time, thus allowing children to develop 

their potential as much in line with their personal predispositions as possible, bearing in mind 

that any new skill or ability they had missed in the earliest stages may be hard to catch up 

with.  

It is teachers who are responsible for relevant experience planning. Based on an 

analysis of a group of children entrusted to them, they plan, implement, analyze and adapt the 

pedagogical process, making sure that it follows the developmental milestones. A teacher can 

pursue such goals in different ways, i.e. he or she can implement them following different 

paths.  

In this Master’s thesis, which includes quantitative research, we analyze the 

importance of material, personnel and organizational factors in the frequency, type and 

duration of physical activities in nature. 

 The studied sample includes 60 teachers from different locations in Slovenia. The 

variables sample constitutes a questionnaire composed of 7 parts. The individual sections are 

divided into: basic information, average rate of physical activities conducted in nature, 

teacher’s knowledge, the kindergarten area, teacher’s attitude to nature, teacher’s knowledge 

of the significance of a child’s physical activity in nature and management. The 

questionnaires were completed by teachers in April 2017. 

The data gathered for this purpose were statistically processed in SPSS program. We 

also used subprogram Frequencies for calculation of individual answers and Descriptives for 

calculation of descriptive statistics. Based on the results obtained in this phase, in order to test 

the hypotheses, we prepared appropriate composite questionnaires, which in equivalent scope 

included a few components from each individual part. On the basis of different studies 

conducted so far as well as available literature, we constructed the following variables: 

material, organizational and personnel factors. The impact of the chosen factors was measured 

with the use of a regression analysis. In order to establish the connections between selected 

variables Pearson correlation coefficient was used. We accepted the hypotheses with a 5% 

risk rate. 

The analysis of results has shown that material, personnel and organizational factors 

influence the implementation of organized physical activities in nature. We have also 

determined that teachers’ knowledge and opinions do not affect the frequency, type and 

duration of physical activities performed in nature. 

 

Key words: movement, physical activity, personnel factor, nature, material factor, 

organizational factor, organized physical activities, pre-school children 
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1 UVOD 

Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova, v katero se lahko vključuje vse otroke med 

prvim in šestim letom starosti.  

Javni vrtci delujejo po Kurikulumu za vrtce. Glavna značilnost tega dokumenta je njegova 

avtonomnost. To pomeni, da vzgojitelj
1
 uporablja različne poti za realizacijo istih ciljev. Na 

izbiro teh poti vplivajo kadrovski, materialni in organizacijski dejavniki. 

V tem magistrskem delu želimo raziskati, koliko posamezni dejavniki vplivajo na izbiro 

poti. Zanima nas predvsem področje gibanja. 

Gibanje je v kurikulumu opredeljeno v svojem področju. V prvih letih življenja 

strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen gibanja. Trdijo, da otroci prek gibanja zaznavajo 

svet, pridobivajo izkušnje o svojem telesu in odnos svojega telesa do sveta. Tisto, kar 

zamudijo v najzgodnejšem obdobju, pozneje težko nadomestijo. Zato je zelo pomembno, da 

jim ponudimo čim več gibalnih dejavnosti na prostem. Na prostem lahko izvajamo 

organizirane in neorganizirane gibalne dejavnosti. K organiziranim sodijo: sprehod, izlet, 

vodena gibalna dejavnosti v naravi, orientacijski pohod itn., k neorganiziranim pa: prosta igra 

v gozdu, hoja po deblih, tek med drevesi, pobiranje storžev itn. Čas trajanja gibalnih 

dejavnosti je odvisen od številnih dejavnikov, med drugim od starosti otrok, zahtevnosti in 

intenzivnosti gibanja pa tudi od dela dneva, pogostosti dejavnosti itn. 

Vzgojitelj je odgovoren za ustrezno pripravo dejavnosti in njihovo prilagoditev, tako da je 

mogoča hkratna vključitev vseh otrok. Pri svojem delu je avtonomen, kar pomeni, da na 

podlagi svojih znanj in specifičnih značilnosti skupine otrok samostojno odloča o tem, kako 

izvajati pedagoški proces v vrtcu. Od njega je odvisno, kdaj in na kak način bo realiziral 

procesno-razvojno postavljene cilje. Pri tem mora upoštevati kadrovske, materialne in 

organizacijske dejavnike. 

V tem magistrskem delu preučujemo vlogo izbranih kazalnikov teh dejavnikov.  

 

                                                
1 V nadaljevanju uporabljam moško obliko za oba spola. 
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2 PREDMET IN PROBLEM RAZISKOVANJA 

V magistrskem delu preučujemo vpliv kadrovskih, materialnih in organizacijskih 

dejavnikov na izvajanje gibalnih dejavnosti v naravi. Predšolski otroci, vključeni v javne 

slovenske vrtce, so deležni vzgojno-izobraževalnega procesa, ki izhaja iz Kurikuluma za 

vrtce, zato v magistrskem delu najprej osvetlimo Kurikulum za vrtce. Ena izmed pomembnih 

postavk, ki jo Kurikulum za vrtce predvideva, je avtonomnost vzgojitelja, zato nekoliko 

podrobneje preučimo raziskave o avtonomnosti in z njo povezane subjektivne teorije. Te naj 

bi bile povezane z vzgojiteljevim usmerjanjem učnega procesa na področja, kot so: gibanje, 

narava, jezik, matematika, družba in umetnost. V magistrskem delu se osredinimo predvsem 

na področje narave in gibanja. Izhajamo iz pomena gibanja v naravi za krepitev zdravja, nato 

pa prek kurikularnih ciljev ter njihovega načrtovanja in izvajanja v vrtcu osvetlimo, kaj vse 

vpliva na pogostost, vrsto in na trajanje gibalnih dejavnosti v naravi.  

2.1 KURIKULUM ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, predlogih in 

v rešitvah, ki so okvirile koncept in sistem predšolske vzgoje. V njem so prepoznani temeljna 

načela in cilji predšolske vzgoje. Kurikulum je procesno-razvojno naravnan, saj je v ospredju 

proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih razvojni stopnji otroka (Bahovec, Kranjc, Cvetko, 

Marjanovič Umek in Videmšek, 1999). Avtonomnost vzgojitelja pri realizaciji vsebin pomeni, 

da metode in oblike dela prilagaja glede na okoliščine, socialni kontekst in aktualnost. Pri tem 

po svoji strokovni usposobljenosti določi, kako, kdaj, na kak način in s katerimi vsebinami bo 

dosegel cilje (Kropej, 2007).  

V nadaljevanju bomo izbrali le dve področji, in sicer gibanje in naravo. Še vedno pa  

poudarjamo, da je treba čim bolj enakovredno obravnavati vsa kurikularna področja. Gibanje 

predstavlja eno izmed temeljnih področij dejavnosti v vrtcu. Gibalni razvoj je v ospredju 

predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja do 

sestavljenih in zahtevnejših gibalnih dejavnostih. V predšolskem obdobju otroci z igro 

pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Potrebi po 

gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je povezano zaznavanje 

okolice, prostora, časa in samega sebe. Izvedba organiziranih gibalnih dejavnosti mora biti 

prilagojena različnim potrebam, interesom in sposobnostim otroka, tako da optimalno 

prispeva k njihovemu razvoju in zdravju (Bahovec, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek in 

Videmšek, 1999). Skozi gibanje in izvajanje gibalnih dejavnosti v naravi se lahko obrnemo 

tudi na področje narave.  

Narava je področje v Kurikulumu za vrtce, v katerem so cilji procesno-razvojno 

opredeljeni. Poudarjeno je prebivanje v gozdu, na travniku, ob potočku … Narava je posebno 

področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja 

in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter na 

veselju v raziskovanju in odkrivanju (Bahovec, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek in 

Videmšek, 1999). Kurikulum za vrtce poudarja pomen upoštevanja človekovih in otrokovih 

pravic ter nujnost upoštevanja različnosti in drugačnosti otrok. Pri tem mora biti otrok aktiven 

udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, s preizkušanjem in z možnostjo izbire dejavnosti 

pridobiva nova znanja in spretnosti. Poudarek je na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na 

interakcijah in izkušnjah, iz katerih se otrok uči (Bahovec, Kranjc, Cvetko, Marjanovič Umek 

in Videmšek, 1999). 
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2.2 SUBJEKTIVNE TEORIJE VZGOJITELJEV 

Subjektivno mnenje vzgojitelja vodi v izbiro vrste gibalnih dejavnosti. 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 8) argumentira subjektivne teorije kot »subjektivna ali 

osebnostna pojmovanja naše osebne ideje, ki jih imamo v nekem pojavu in nam pomagajo 

razložiti svet ter se v njem znajti. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvana, ne povsem 

zavestna in logična.« Nastanejo kot nereflektirana, rutinska ter pretežno nezavedna ravnanja, 

ki izražajo stališča in vrednote.  

 

Avtorji J. Zajec, M. Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in M. Meško (2011) 

predpostavljajo, da so subjektivne teorije vsestransko izražena stališča, vrednote in navade 

vzgojiteljev, ki jih pridobivajo in oblikujejo ter spreminjajo na osnovi evalvacijskega vedenja 

skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces in pozneje v praktičnem delu z otroki.  

K njihovemu spreminjanju bi pripomogli z razpravljanjem o različnih razumevanjih in 

interpretacijah temeljnih postavk ter s sistematičnem poudarjanjem evalvacije vzgojnega dela 

skupaj s kritičnim diskutiranjem. Spremembe subjektivnih teorij so sicer dolgotrajen in 

verjetno nikoli povsem končan proces (Batistič Zorec, 2004). 

Predpostavlja se, da na subjektivne teorije vpliva behavioristična teorija, o čemer sta 

pisala že tudi Veseljko (1999) in M. Batistič Zorec (2004). 

Behavioristična teorija poudarja, da je človek produkt okolja; pomemben je vpliv na 

psihološko in pedagoško znanost pa tudi na osebne teorije o razvoju in vzgoji otrok.  

Vzgojitelji so pri svojem delu avtonomni; največkrat se morajo odločati hitro in ni časa, 

da bi tehtali argumente. V teh primerih delujejo avtomatično in rutinsko; to je še zlasti 

razvidno pri prosti igri zunaj in realizaciji različnih dejavnosti (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Karpljuk, Tušak in Meško, 2011). Na podlagi tega, koliko časa vzgojitelj posveti gibanju, se 

oblikujejo tudi zdrav življenjski slog in subjektivne teorije.  

2.2.1 Kako zdrav življenjski slog vpliva na subjektivne teorije in nasprotno 

Povezavo med zdravim življenjskim slogom in subjektivnimi teorijami so raziskovali J. 

Zajec, M. Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in M. Meško (2011). V svoji raziskavi so 

predpostavili povezavo med življenjskim slogom in subjektivnimi teorijami. Zdrav življenjski 

slog vpliva na oblikovanje subjektivnih teorij vzgojiteljev, te vplivajo na usmerjenost v 

poučevanju in posledično na pozitivne učinke oz. zametke za oblikovanje subjektivnih teorij 

predšolskih otrok. Subjektivne teorije vzgojiteljev in pomočnikov posredno in neposredno 

vplivajo na usmerjenost izvajanja gibanja v vrtcu.  

J. Zajec, M. Videmšek, Štihec, Karpljuk, Tušak in M. Meško (2011) ugotavljajo, da 

vzgojitelji, ki so gibalno aktivni in imajo urejeno prehrano, pogosteje v svoje delo vključujejo 

gibalne dejavnosti. Predpostavljajo, da bi bilo primerno, če bi vzgojitelj in njegov pomočnik 

izoblikovala integrirano celoto, ki bi temeljila na aktivnem življenjskem slogu, kar bi vplivalo 

na neposredno delo z otroki.  

Tako bi omogočili otrokom, da sprejmejo zdrav življenjski slog in s tem pozitivno 

vplivajo na svoje zdravje. Zdrav življenjski slog pa lahko otrokom približamo tudi skozi 

gibanje v naravi oz. v naravnem okolju. Če gremo v naravo, bomo ravnali prav. Tam nas čaka 

ves svet: življenje, zdravje, znanje, veselje in sreča.  
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2.3 NARAVA 

 Življenjsko okolje delimo na naravno in grajeno okolje. To je svet, ki nas obdaja, se mu 

prilagajajmo in se čustveno navezujemo nanj (Keber, 2016). 

Katalinič (2010) poudarja, da naj spoznavanje naravnega okolja v predšolskem obdobju 

poteka v prijetnem vzdušju z namenom privzgajanja naravnega življenjskega ritma in sloga v 

sožitju z naravo. Ta nam nudi prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev 

samozaupanja in pobeg v domišljijo (Danks in Schofield, 2007). D. Keber (2016) pravi, da 

smo v današnjem času zaradi hitrega načina življenja, potrošniške družbe in naglega napredka 

tehnologije izgubili stik z naravo in to nezavedno prenesli na otroke, ki odraščajo odtujeni od 

narave. Otroci veliko časa preživijo v zaprtih prostorih neaktivni, brez ustreznih spodbud in 

čutnih dražljajev. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika dražljaj in čutilo opredeljuje različno. Dražljaj je 

vpliv, spodbuda, ki povzroči reakcijo organizma. Čutila so organ za sprejemanje dražljajev. 

Otrok z odkrivanjem in raziskovanjem novih stvari izpopolnjuje svoja čutila in dražljaje. 

Katalinič (2010) meni, da otrok poteši svojo radovednost tako, da želi živali ali rastline 

prijeti, otipati, povohati; otrok hrepeni po zadoščanju čutnih zaznav. Posledica radovednega 

zaznavanja seznanjanja ali raziskovanja so čutne zaznave, kot so: bolečine, toplota in mraz. 

Ta spoznanja otrok pridobiva z izkušnjami. Pridobivanje osnovnih spoznanj o naravi in 

življenju spada v predšolsko obdobje in se tam tudi začne. Avtor poudarja, da ima okolje, v 

katerem otrok živi, na njegov osebnostni razvoj velik vpliv. Človek se je skozi evolucijsko 

dobo razvijal v naravnih okoljih. Različne raziskave potrjujejo, kako pomembno vlogo je 

imela in še ima narava za celostni razvoj, zdravje in za življenje človeka (Kaplan in Kaplan, 

1989; Ulrich in sod., 1991; Taylor in sod., 1998; Wells in Evans, 2003). N. Gyӧrek, R. Hojs, 

M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) opisujejo, da se spremembe pri prehodu 

v urbano okolje ne kažejo samo v poslabšanju osnovnih življenjskih pogojev, kot sta na 

primer onesnažena zrak in voda, ampak vplivajo tudi na socialno, telesno in na psihološko 

življenje ljudi. Kuo (2010) meni, da so ljudje, ki živijo v okolju brez elementov narave, 

agresivnejši, nedružabni in nimajo socialnih stikov. Pomembno je, da si zapomnimo, da ena 

sama igrača ne stimulira vseh čutov naenkrat tako kot sama narava. D. Keber (2016) pravi, da 

moramo otrokom ponuditi to, kar najbolj potrebujejo, in sicer čas za prebivanje in igro v 

gozdu oz. naravnem okolju. 

 Narava je od človeka neodvisni predmetni svet in ima sile, ki v njej delujejo pozitivno pa 

tudi negativno. Prav svet in sile so privlačni in privlačujejo, da človek naravni svet opazuje in 

raziskuje od zgodnjega otroštva do pozne starosti, iz generacije v generacijo. Predvsem ga 

privlači čudovito in raznovrstno razvito življenje. Opazovanja se učimo že zelo zgodaj, od 

rojstva naprej, in to z vsemi čutili (Katalinič, 2010). 

.  

2.3.1 Globalni cilji področja narave 

Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce na področju narave opredeljuje globalne in 

operativne cilje. 

»Globalni cilji za področje narave: 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave in 

nežive narave; 

 spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega 

načina življenja; 
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 spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe; 

 spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju 

tehnike in tehnologije; 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave« (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 56). 

 

»Operativni cilji za področje narave: 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo; 

 odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega 

izmed njih; 

 spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter spoznava in 

dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter enakovrednost vseh; 

 spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo; 

 spoznava, kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje 

in krepitev zdravja; 

 odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo; 

 odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih 

živih bitjih ter v neživi naravi; 

 spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

 odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem in 

med seboj; 

 spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste; 

 otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij 

in nežive narave; 

 pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo ter kako 

lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja; 

 spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v domišljijskem svetu tudi 

lastnosti, ki jih v naravi nimajo; 

 spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam; 

 spoznava, da mu uživanje različne hrane, telesne vaje in počitek pomagajo 

ohranjati zdravje; 

 spoznava različno prehrano ter pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja; 

 spoznava, kako se lahko varuje pred poškodbami, boleznimi in škodljivimi 

snovmi; 

 pridobiva navade o negi telesa; 

 odkriva in spoznava pojave na nebu ter spoznava vremenske pojave; 

 starosti ustrezno si oblikuje predstavo o planetu Zemlja; 

 spoznava, da imata urejanje prostora in lega predmetov določen namen; 

 odkriva različna gibanja glede na trajanje in hitrost; 

 razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo, in o zaporedju dogodkov; 

 doživlja čas kot trajanje neke dejavnosti in spoznava merjenje časa; 

 spoznava, kaj gibanje povzroči in kaj ga vzdržuje; 

 spoznava gibanje teles po zraku, v vodi in na kopnem; 

 odkriva in spoznava lastnosti teles; 

 odkriva in spoznava lastnosti vode in drugih tekočin, mivke in drugih snovi 

ter zmesi in jih med seboj primerja; 
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 odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo 

lastnosti; 

 odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah ter spoznava 

izhlapevanje tekočin, taljenje snega in ledu ter zmrzovanje vode; 

 razlikuje pijače in pitno vodo od preostalih tekočin; 

 odkriva lastnosti zraka; 

 odkriva in spoznava lastnosti zvoka, njegovo nastajanje in potovanje; 

 odkriva in spoznava lastnosti svetlobe: širjenje, odbijanje, sence, barve in 

izvor svetlobe; 

 prepoznava in uporablja tehnične predmete in procese, spoznava njihov 

namen in pomen ter v igri ponazarja njihovo delovanje; 

 uri se v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost; 

 razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave; 

 spoznava delovni proces ter razvija primeren odnos do dela in 

organizacijske sposobnosti; 

 spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenos informacij« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 57–58). 

2.3.2 Povezanost z naravo je pomembna za razvoj posameznika 

N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) opisujejo  

teorijo Erica Fromma, ki jo poimenuje teorijo biofilije. V šestdesetih letih je teorija pomenila 

povezanost med naravo in biološko podedovano potrebo. Teorijo je potrdil E. O. Willson 

(1984), ki trdi, da smo ljudje v evoluciji pridobili genetsko pozitivno naravnost do naravnega 

okolja, kar pomeni, da se čustveno pozitivno odzivamo na naravo. Teorija zagovarja trditev, 

da prav tako kot ljudje potrebujemo hrano in zrak, potrebujemo stik z naravo. Včasih smo 

ljudje živeli v naravnih okoljih in se skozi tisočletja razvijali ter oblikovali sobivanja v naravi. 

Biofilija daje poudarek na pozitivne učinke ljudi do narave (Kellert in Derr, 1998; Willson, 

1984). Teorija, ki je tesno povezana s teorijo biofilije in opisuje zmanjševanje stresa, opisuje 

avtor Ulrich. 

Ulrich (1997, 1981) v svojih delih opisuje psihoevolucijsko teorijo ali teorijo o 

zmanjšanju stresa. Ta temelji na tem, da naravna okolja pri človeku omogočajo zmanjševanje 

stresa, medtem ko urbana območja ovirajo ta proces. Naravna okolja v primerjavi z urbanimi 

okolji ne vsebujejo velike količine informacij, ki bi jih bilo treba predelati, kar pa posledično 

vpliva na zmanjšanje stresa v naravnih okoljih.  

Informacijske vidike okolja in teorijo, ki je povezana z nravnim okoljem, opisujeta 

avtorja Kaplan in Kaplan v svojih delih.  

Kaplan in Kaplan (1989) pišeta o teoriji, ki je utemeljena v kognitivni psihologiji in ki 

poudarja informacijski vidik okolja. Teorija temelji na evolucijskih predpostavkah in 

razvojnih potrebah človeka. Ta se je razvijal tako, da se je s svojimi zaznavnimi sposobnostmi 

odzival na pridobljene informacije in dogodke iz okolja. Vzorci informacij, ki smo jih 

pridobili iz okolja, so nam omogočili preživetje in bili vgrajeni v naš nevronski sistem. Pri 

tem pa ne gre le za čustveni in estetski odziv na določeno okolje, ampak za kognitiven proces, 

ki nam omogoča preživetje. Pri tem procesu smo glede pridobivanja informacij izostrili 

notranjo občutljivost in izboljšali zaznavne sposobnosti. 

Poleg teorije, ki je omenjena v prejšnjem odstavku, Kaplan (1995) opisuje tudi teorijo o 

obnovi pozornosti. Definira jo kot usmerjeno mentalno aktivnost in trdi, da obstajata dve vrsti 

pozornosti: usmerjena (namerna) in neusmerjena (nenamerna). Namerna pozornost je vrsta 

pozornosti, ki jo uporabljamo, ko naloga zahteva premišljeno in dolgotrajno pozornost. 
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Medtem pa nenamerna pozornost, ki jo imenujemo tudi »mehko navdušenje«, od nas ne 

zahteva napora. Nepozornost je proces, ki se pojavlja med izvajanjem kognitivnih nalog, ki 

zahtevajo dolgotrajno uporabo usmerjene pozornosti. Naravna okolja pozitivno vplivajo na 

obnovo pozornosti. Po Kaplan in Kaplan (1989) je usmerjena pozornost samodejno povezana 

z naravo. Naravno okolje ima veliko privlačnih objektov, ki nas brez truda in napora odvrnejo 

ter oddaljijo od vsakodnevnih aktivnosti, misli in rutin. Naravno okolje nam omogoča številne 

nove izkušnje, ki nas popeljejo stran od resničnih problemov. Raziskave so pokazale, da so 

naravna okolja najprimernejša za obnovo pozornosti.  

Naravna okolja pa ne vplivajo le na našo pozornost, ampak tudi na naše zdravje. Ulrich in 

Parsons (1992) opisujeta, da smo se pripravljeni v biološkem smislu bolj spoprijemati z 

nevarnostmi v naravnih okoljih, medtem ko se še ni razvila podobna notranja biološka 

pripravljenost za hitro razvijajoča se ubrana okolja. N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. 

Semprimožnik in B. Urbanija (2014) pišejo, da so danes naravna okolja v medicinski stroki 

prepoznana kot pomemben dejavnik zdravja in da se v nekaterih evropskih državah gibanje v 

naravi svetuje kot terapija proti stresu. Koristi, ki jih pri tem dobimo, so predvsem terapevtske 

in preventivne narave, njihov učinek je kumulativen in se pokaže na dolgi rok. Tudi naslednja 

avtorica piše o gozdu kot v naravnem okolju. 

D. Keber (2016) meni, da gozd velja za idealno, vzgojno, učno in spodbudno okolje, ki 

pozitivno vpliva na celostni razvoj otroka. Okolje sestavljata ali tvorita stvarni in duhovni svet 

z določenimi značilnostmi. Posebej v predšolskem obdobju je čustvenost pri otrocih zelo 

velika in povezanost z okoljem, v katerem živi, je pretkana s čustvenimi odnosi. Med 

odraščanjem je pomemben stik z naravo zaradi spoznanja naravnih zakonitosti v najširšem 

smislu, predvsem pa zaradi spoznanja, da so vsa živa bitja skupaj s človekom v medsebojni 

povezavi. Naravo je treba doživeti; najlažje to storimo, če smo v njej. Ne moremo je doživeti 

s filmom in z drugimi elektronskimi mediji. Biti v naravi pomeni biti v učilnici 

vseživljenjskega razvoja. Za prebivanje v taki učilnici otroci potrebujejo spodbudo ter 

usmerjanje staršev in vzgojiteljev. Sprehod z otrokom v naravo ima v družinskem življenju 

pomembno vzgojno vlogo, še posebej, če je sprehod pri starših, vzgojiteljih skrbno in ciljno 

naravnan: počasi in umirjeno opazovati naravo, pojave v naravi, uživati v njeni lepoti, 

izvirnosti ter se o vidnem in doživetem pogovarjati. Naloga staršev in vzgojiteljev je, da 

otroka spodbujajo, da izrazi svoja čutenja, razmišljanja, želje … Podobno kot D. Keber trdi 

tudi R. Hojs (2014, v Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 2014), da danes 

otroci premalo časa preživijo v naravi, da so neaktivni, brez zadostne količine gibanja in 

čutnih dražljajev. Posledice je tako močno prepoznati pri fizičnem, čustvenem in pri 

kognitivnem razvoju.  

Shaffer (1989) ugotavlja, »da je okolje, ki ga otroku nudijo starši, odvisno tudi od 

njihovega lastnega genotipa (genska sestava organizma, ki se nanaša na lastnosti)« (Katalinič, 

2010, str. 11). Otroci si svoj genotip delijo s starši, zato je vzgojno ravnanje staršev povezano 

in pogosto tudi skladno z otrokovim genotipom. Če so starši bolj naklonjeni gibanju, bodo 

otroka zelo verjetno spodbujali h gibalnim dejavnostim. Ravnanje oseb, ki so v stiku z 

otrokom, vplivajo na okolje, zato ker so naša dejanja vedenjski vzorci. Zaradi tega smo starši 

in vzgojitelji spodbujevalci ali zaviralci otrokove aktivnosti in ustvarjalnosti (Katalinič, 

2010). M. Monteessori pravi: »Ko gre otrok ven, je pravi svet tisti, ki se v svoji resničnosti 

ponuja njegovim očem. Namesto da proizvajamo predmete, ki predstavljajo ideje, in jih 

zapiramo v omaro, otroka raje pripravimo do tega, da gre ven, kjer mu pokažemo stvari v 

njihovi avtentičnosti« (Montessori pedagogika, 1996, str. 51). 
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2.3.3 Vpliv narave na zdravje in življenje otrok 

Zdravje je odvisno od naših genov, okolja, v katerem živimo, in od izobrazbe (Buzeti idr., 

2011). Na zdravje človeka vpliva veliko dejavnikov, najbolj izpostavljeni pa so prej omenjeni 

trije, ki jih imenujemo tudi determinante zdravja: okolje, izobrazba in geni. Kot četrta 

determinanta je pogosto omenjena tudi možnost dostopa do narave. Maller, Towsend, Pryor, 

Brown in Leger (2006) namreč trdijo, da lahko ta dejavnik bistveno vpliva na zdravje 

človeka. 

 
Slika 1: Determinante zdravja 

(Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 2014) 

 

Zgoraj navedeni avtorji so prek raziskovanja ugotovili, da na zdravje vplivajo tudi geni. 

Ugotovili so, da na genetsko zasnovo ne moremo vplivati. Lahko pa vplivamo na 

izobraževanje in okolje, v katerem živimo in se gibljemo. Naravno okolje je ključni dejavnik 

za zdravje človeka v več pogledih, saj je v večji meri ohranjeno in primernejše za zdravje 

ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je zapisala, da v svetovnem merilu tretjina vseh 

bolezni med otroki izhaja iz spremenjenih okoljskih dejavnikov, kot sta onesnaženost tal in 

nedostopnost do čiste vode (Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 2014). 

Splošno znano je, da smo ljudje del narave. Na nas še vedno vplivata ritem narave in 

menjava letnih časov. V naših življenjih se pojavlja protislovje – sodobni človek je odtujen od 

teh sporočil narave, odtujen od virov vsaj do takrat, dokler ne zbolimo. Nezavedno 

nekakovosten način življenja s premalo gibanja in slabo prehrano posredno prenašamo tudi na 

svoje otroke (Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 2014). Strokovnjaki menijo, 

da sta ključna dejavnika za poslabšanje zdravja otrok tako imenovana »motnja pomanjkanja 

narave«, ki jo je poimenoval Louy (2005), in »zmanjševanje pridobivanja lastnih izkušenj«. 

Avtorji Castonguay in Jutras (2009) in Derbyshire (2007) opisujejo, da je duševno zdravje 

otrok ogroženo zaradi premajhnega deleža časa, ki bi ga morali preživeti v naravi.  

N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) utemeljujejo, 

da otroci danes odraščajo v notranjosti prostorov. Posledice takšnega življenjskega sloga niso 

več zanemarljive, saj so otroci zaščiteni pred vsemi bolj ali manj namišljenimi nevarnostmi.  

Negativni učinki se kažejo pri fizičnem, čustvenem in pri kognitivnem razvoju otrok. Otroci 

danes preživljajo velik del budnega časa v vrtcih in šolah. Šolski sistem je naravnan tako, da 

večino časa presedijo. Otroci povprečno v šoli presedi 9 ur na dan (»Zdravje v Sloveniji«, 

2010). V Sloveniji je vse večji poudarek na uvajanju dodatnih športnih dejavnosti v vrtce in 

šole. 

Na celostno zdravje otrok in privzgajanje zdravega načina življenja vplivamo pozitivno s 

pomočjo gozdne pedagogike. Pri njej se izvaja vzgojno-izobraževalni proces v naravi, kar 

posledično pomeni več gibanja in manj stresa. Pouk ali igra v naravnem okolju lahko pomeni 
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pomembno pot do zdravja naših otrok. Rezultati takšnega pouka so lahko boljše počutje, 

duševno in fizično zdravje ter posledično bolj zdravi otroci. Narava pozitivno vpliva na 

telesni, čustveni in na intelektualni razvoj naših otrok ter na njihovo zdravje. Dokazano je, da 

zdravi otroci dosegajo boljši učni uspeh (Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 

2014). 

 

2.3.4 Vpliv narave na posamezna področja otrokovega razvoja 

N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) v svojem delu 

opisujejo, da je osnova za razvoj in oblikovanje vseh področij sprejemanje dražljajev z vsemi 

čutili: sluh, vonj, okus, tip in vid. Narava s svojimi lastnostmi kot naravni ekosistem nudi 

dražljaje, ki pozitivno vplivajo na vse otrokove primarne čute in tudi na otrokov razvoj. 

Pridružita se jim še dva čuta, proprioceptivni, ki je čut za lastno telo, in vestibularni, ki je čut 

za ravnotežje. Sprejemanje dražljajev iz okolja in njihov prenos do možganov je bistvenega 

pomena za otroke do sedmega leta. V predšolskem obdobju čutila vplivajo tudi na razvoj 

govornih in jezikovnih funkcij, kognitivno področje in na poznejše abstraktno mišljenje. Pri 

tem se pojavljajo kritična obdobja za usvajanje različnih dejavnosti, kot so: gibalna znanja, 

govor, vzorci delovanja in mišljenje.  

Veliko iger in gibalnih dejavnosti se lahko izvaja tudi v naravi; te imajo ključni pomen 

tudi na razvoj možganov. Brown (2009) je igro poimenoval kot gonilno silo za razvoj 

možganov, toda navaja, da te povezave ne delujejo tako. Če igre ne spodbujamo, so osnova za 

nadaljnjo organizacijo možganov. Otroci se danes igrajo predvsem na igriščih, plezanje po 

drevesih in raziskovanje gozda pa se ne pojavljata (Bergant, 2010). 

N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) trdijo, da ima 

narava izjemno veliko vlogo pri razvoju osebnih otrokovih lastnosti. Narava je primerno učno 

okolje, ki omogoča celostni razvoj otroka. To so potrdile tudi raziskave, v katerih so 

primerjali nekatere razvojne značilnosti otrok, ki so obiskovali vrtce, ki poučujejo po gozdni 

pedagogiki, z otroki iz navadnih vrtcev. Otroci v vrtcih, v katerih razvijajo zavest o gozdni 

pedagogiki, imajo razvitejše motorične sposobnosti, še posebej koordinacijo, gibljivost in 

ravnotežje (Fjørtoft in Sageie, 2001). 

 

2.3.5 Gozd kot vir kakovostnejšega otroštva 

Otroci lahko pridobivajo izkušnje in znanja o naravi na različnih mestih. To so v 

današnjem svetu zelena igrišča, šolski vrtovi, mestni parki itn. Na bližnji travnik ali gozd 

zaidejo redke skupine v vrtcu (Gyӧrek, Hojs, Lampret, Semprimožnik in Urbanija, 2014). 

Louv (2005) je razhajanje med otrokom in naravo poimenoval motnja pomanjkanja narave in 

jo uvrstil med tako pogosto moteče motnje, kot so: debelost, depresija in vedenjske motnje. 

Kellert (1996, 2002) deli izkušnje otrok na direktne, indirektne in simbolne. Direktne izkušnje 

se nanašajo na stik z naravnimi okolji. To niso načrtovane izkušnje, ampak gre predvsem za 

spontano igro in aktivnosti. Indirektne izkušnje z naravo otrok pridobiva s fizičnim stikom; 

sem spadajo načrtovane aktivnosti. Tretje izkušnje so simbolične in zaznamujejo odsotnost 

fizičnega stika s svetom narave. Te izkušnje nam vsiljujejo elektronski mediji. Narava je v 

njih prikazana zelo simbolično, pogosto v oblikah metafor in v nerealnih podobah. Danes 

otroci skozi celotno razvojno obdobje potrebujejo prostor, v katerem se lahko spontano 

gibljejo. Starejši otroci tako iščejo tudi svojo identiteto. Ko otroci preživljajo svoj čas v 

naravi, s tem vplivamo tudi na njihovo empatijo do narave in povezanost z naravo ostane tudi, 

ko odrastejo.  
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Sebba (1991) trdi, da ima narava že po sebi intrinistično vrednost in da se kakovostno 

razlikuje od vsega. Bilton (2010) meni, da lahko vrhunsko oblikovano igrišče ali igralnica 

nudi številne možnosti za igranje in učenje. Ustvarjalna igra lahko poteka v katerem koli 

okolju, vendar je najustvarjalnejša zunaj. 

2.3.6 Gozdno igrišče kot dobro igrišče 

V spodnjem odstavku bodo povzeta načela Noren - Bjorna (1982), ki je opredelil, kako 

naj bodo načrtovana otroška igrišča v vrtcih in zunaj njih. 

Opisuje prostor, v katerem lahko igra traja dlje časa. Igra se v tem prostoru lahko prekine 

in se nato ponovno začne. Lahko se razvije v veliko raznovrstnih prostorov in materialov ter v 

prostor, v katerem lahko otroci sami določajo začetek in konec igre. Otroci uporabljajo 

material in orodja glede na stopnjo razvoja in potrebe. Z materialom manipulirajo; ta nam 

ponudi možnosti nove izkušnje in izzive. Otroci se samostojno odločajo, ali se bodo igrali 

individualno ali v skupini. Poudarek naj bi bil na prijateljstvu, sodelovanju, reševanju 

problemov, pogajanjih in delu, pričakujeta se čustveni razvoj in socialna rast. Otroci si lahko 

delijo različne izkušnje. Imajo možnost kontrole prostora, raziskovanja, gradnje in rušenja. 

Imajo resničen vpliv na bližnje okolje, na voljo imajo različne izbire in so obenem odgovorni 

do okolja. Okolje zagotavlja široko množico senzornih in čustvenih izkušenj, pri čemer se 

najdejo vedno novi prostori za raziskovanje in nove izzive. Otroci imajo svobodo gibanja. 

Fizično okolje jim ponuja različne ravni uporabe.  

Odrasli skupaj z otroki raziskujejo, si izmenjujejo, delijo izkušnje ter ustvarjajo. Otroci se 

lahko sami odločijo glede na potrebe in želje ter se seznanijo z resničnim svetom in se mu 

pridružijo. N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. Urbanija (2014) trdijo, da 

so določene nevarnosti, ki lahko izhajajo iz človekovih vplivov na naravno okolje. Gozd je po 

zakonu v Sloveniji javno dobro in je prosto dostopen vsem prebivalcem (Zakon o gozdovih, 

1993). Smiselno pa je, če se večkrat nahajamo na istem delu gozdnega zemljišča, da lastnika 

obvestimo o svojih dejavnostih in ga prosimo za dovoljenje (Gyӧrek, Hojs, Lampret, 

Semprimožnik in Urbanija, 2014). 

2.3.7 Gozdna pedagogika 

Izobraževanje na prostem je predvsem v domeni pedagoške stroke. Termin gozdna 

pedagogika pa izhaja iz avstrijske in nemške gozdarske stroke in se je v zadnjem času dobro 

uveljavil (Gyӧrek, 2013). Gozdna pedagogika ponuja pozitivne in doživljajske vrednote, kar 

se kaže kot pozitivno doživljanje narave. Pri tem krepimo samozavest, samozaupanje in 

radovednost ter s tem spodbujamo ustvarjalnost (Žorž, 2012). 

Gozdno pedagogiko v Sloveniji še vedno bolj ali manj prepoznamo kot različne 

dejavnosti, ki poudarjajo naravoslovje, gozd in gozdarstvo. V današnjem času se gozdna 

pedagogika vse bolj prepleta s pedagogiko v gozdu in z izobraževanji na prostem, saj je 

nemogoče podajati znanja, izkušnje o gozdu in v gozdu, če nimamo potrebnega pedagoškega 

in didaktičnega znanja (Gyӧrek, 2013). N. Gyӧrek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in 

B. Urbanija (2014) trdijo, da je gozdna pedagogika vzgoja proti potrošništvu, saj otrok v 

gozdu ne potrebuje igrač, ampak ima omogočeno druženje s prijatelji. Gozdna pedagogika 

promovira tudi zdrav način življenja. Otroci, ki v zgodnjem otroštvu odraščajo v naravi, so 

bolj polni življenja in njihovo življenje ima več vsebin. Gozdna pedagogika naj ne bi bila 

samo načrt dejavnosti, ki jih bomo izvajali z otroki, da bi zapolnili čas in dosegli cilje. Cilji 

naj bodo usmerjeni v doživljanje, ustvarjanje, spodbujanje, druženje, zdravje otrok in v 

razvoj. Gozdna pedagogika naj bi bila recept za zdrav in umirjen razvoj otrok ter vseh nas.  
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2.4 GIBANJE 

Gibanje je eno izmed osnovnih oblik izražanja predšolskega otroka. Z njim otrok zazna in 

odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos do razvijajočih se 

spretnosti in sposobnosti. Pri tem gradi tudi zaupanje vase (Zajec, 2009). 

M. Videmšek in M. Visinski (2001) v svojem delu pišeta, da je predšolsko obdobje 

temeljnega pomena za gibalni razvoj. Otrokov organizem je najdovzetnejši za vplive okolja v 

zgodnjem otroštvu. Avtorja na podlagi ugotovitev strokovnjakov trdita, da tisto, kar otroci 

zamudijo v zgodnjem otroštvu, pozneje ne moremo nadomestiti.  

 Temeljna naloga vrtca je, da otrokom vsakodnevno omogočijo in jih spodbudijo, da z 

različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo in razvijajo gibalne sposobnosti. 

Gibalne dejavnosti izhajajo iz različnih potreb in zmožnosti otrok, prispevajo pa k razvoju 

otroka. Zaradi prevelikega števila otrok v igralnici in premajhnih igralnic vrtci v današnjem 

času ne namenijo dovolj časa gibanju. V gibalnem pogledu so najbolj zapostavljeni otroci iz 

urbanih okolij. Potrebi po gibanju in igri sta nedvoumno otrokovi temeljni potrebi, česar se 

moramo zavedati vsi, ki delamo s predšolskimi otroki. Gibalno dejavnost predstavljajo vse 

tiste dejavnosti, s katerimi uresničujemo cilje, ampak nekatere med njimi so opredeljene tako, 

da so bolj vezane na drugo starostno obdobje, druge na prvo, toda vedno je treba temelje 

postaviti že v prvem starostnem obdobju (Videmšek in Pišot, 2007). 

2.4.1 Cilji področja gibanja 

V nadaljevanju so predstavljeni cilji s področja gibanja, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce.  

1. »Cilji predšolske vzgoje: 

 razvijanje sposobnosti razumevanja ter sprejemanje sebe in drugih; 

 razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in za 

sodelovanje v skupinah;  

 razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter spodbujanje čustvenega 

doživljanja in izražanja; 

 negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter 

razvijanje neodvisnega mišljenja; 

 spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo 

govora, pozneje tudi branja in pisanja; 

 spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; 

 posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega 

življenja; 

 spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja; 

 razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje« (Zakon 

o vrtcih, 1996, str. 2). 

 

Cilji v Kurikulumu za vrtce so razdeljeni na štiri sklope in so v nadaljevanju tudi 

predstavljeni.  

1. »Cilji z vidika razvoja gibalnih sposobnosti: 

 razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacije gibanja 

celotnega telesa, rok, nog) in ravnotežja; 

 povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora; 

 razvijanje prstnih spretnosti oziroma t. i. fine motorike; 

 razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti ter vzdržljivosti« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26). 
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2. »Cilji z vidika usvajanja različnih znanj: 

 sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, 

valjanje, plezanje, plazenje …); 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo 

giblje), načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in 

odnosov med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi ter med ljudmi;  

 poznavanje in usvajanje elementarnih gibalnih iger; 

 usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo; 

 iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

 sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja; 

 pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, kotalkami, z rolerji; 

 spoznavanje zimskih dejavnosti; 

 usvajanje osnovnih prvih ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger« 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26). 

 

3. »Čustveno-socialni cilji: 

 uvajanje otrok v igre, pri katerih je treba upoštevati pravila; 

 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

športnega obnašanja; 

 spoznavanje različnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 

uporaba; 

 spoznavanje osnovnih načel osebne higiene; 

 spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti; 

 spoznavanje elementarnih iger in športnih zvrsti, značilnih za naša in druga 

kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti; 

 spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi; 

 spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov in zavest o skrbi za lastno 

varnost in varnost drugih« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26–27). 

 

4. »Globalni cilji za področje gibanja: 

 omogočanje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok; 

 zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

 omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

 razvijanje gibalnih sposobnosti; 

 pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 

 usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; 

 postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti; 

 spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja 

različnosti« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 26). 

 
 

2.4.2 Kompetence vzgojiteljev za kakovostno izvajanje gibalnih dejavnosti  

Kompetence vzgojitelja se začnejo oblikovati že v dodiplomskem študiju. Pišot in 

Jelovčan (2006) trdita, da pedagoško-didaktične sposobnosti, ki jih poudarja specialna 

didaktika na področju gibalne vzgoje prilagojene starosti otrok, opredeljujejo poseben pristop, 

ki se ga mora vsak, ki želi delati z otroki, naučiti. Velik poudarek omenjena avtorja pripisujeta 

posebnostim, ki jih zaznavamo v motoričnem učenju otrok (pomen predhodnih izkušenj, 
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motorični transfer, poznavanje tehnike, učnih oblik in metod, emocionalno-socialna 

naravnanost učenja in poučevanja). 

Ena izmed nalog predšolske vzgoje je zadovoljevanje potrebe po gibanju. Vzgojiteljeva 

glavna naloga je, da pedagoško učinkovanje gibalnih dejavnosti prepozna in uresniči v 

zastavljenih ciljih skozi gibalne dejavnosti.  

Za kakovostno izvajanje gibalnih dejavnosti v vrtcu je odprta široka izbira gibalno 

specifičnih kompetenc, ki jih ponuja vzgoja za izobraževanje.  

1. Družbeni, biološki, fiziološki vidiki gibanja (subdisciplinarne kompetence, ki 

jih vzgojitelj neposredno vnaša v svoje delo, omogoča pa širjenje znanja s 

področja gibanja. To znanje je s področij sociologije, filozofije, psihologije in 

biomehanike): 

 poznavanje anatomsko-funkcionalnih vidikov gibanja; 

 poznavanje družbenega pomena športa; 

 poznavanje zdravstvenih vidikov pri gibalnih dejavnostih;  

 upoštevanje socialnih okvirov pri gibalnih dejavnostih; 

 poznavanje kulturnih, filozofskih in zgodovinskih vidikov športa; 

 poznavanje biomehanskih vidikov športa; 

 poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok;  

 poznavanje psiholoških vidikov gibanja (Davidovski, 2015). 

 

2. Splošno didaktično znanje (poznavanje značilnosti in zakonitosti izvajanja 

procesa gibalnih dejavnosti): 

 poznavanje področja gibanja v kurikulumu;  

 poznavanje didaktičnih postopkov pri poučevanju posameznih gibanj, 

ki so navedena v Kurikulumu za vrtce;  

 usposobljenost za jasno določene in definirane cilje na področju 

gibanja; 

 poznavanje splošne didaktike pri izvedbi gibalnih dejavnosti; 

 poznavanje didaktičnih postopkov pri poučevanju posameznih gibanj 

(Davidovski, 2015). 

 

3. Načrtovanje (usposobljenost za izdelavo načrta, ki je naslednji korak v 

pedagoškem procesu, in načrtovanje gibalnih vsebin glede na analizo stanja): 

 sposobnost načrtovanja gibalnih vsebin glede na analizo stanja in 

Kurikulum za vrtce; 

 usposobljenost za pripravo analize stanja, ki je podlaga za načrtovanje 

gibalnih vsebin (Davidovski, 2015). 

 

4. Metode dela (poučevanje izvajanja gibalnih vsebin za izbiro ustreznih 

metodičnih postopkov): 

 usposobljenost za prikaz gibalnih nalog, ki so določene v kurikulumu; 

 poznavanje didaktičnih postopkov pri podajanju in izvajanju 

posameznih gibanj, ki niso jasno opredeljena v kurikulumu 

(Davidovski, 2015). 

 

5. Pedagoško-didaktične sposobnosti za vodenje gibalnih dejavnosti: 

 usposobljenost za pedagoško vodenje skupine pri izvajanju gibalnih 

vsebin; 
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 sposobnost uporabe različnih oblik in metod pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti; 

 vključevanje individualizacije in diferenciacije pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti; 

 usposobljenost za posebne pedagoške pristope (delo z otroki s 

primanjkljaji na gibalnem področju, delo z otroki, ki že trenirajo v 

društvih, delo z nemirnimi, vedenjsko problematični, zdravstveno 

ogroženimi); 

 prepoznavanje gibalno sposobnejših otrok in njihovo usmerjanje; 

 spodbujanje ustvarjalnosti v gibalnih dejavnostih; 

 spodbujanje otrokovega prostočasnega športnega udejstvovanja; 

 usposobljenost za posredovanje teoretičnih vsebin s področja gibanja 

staršem; 

 usposobljenost za različne načine preverjanja in ocenjevanja gibalnih 

sposobnosti in spretnosti gibalnih znanj otrok; 

 organizacijske sposobnosti in znanja za izvedbo po Kurikulumu za 

vrtce v obveznih in tudi zunajvrtčevskih športnih programih; 

 podajanje in oblikovanje povratnih informacij (pojasnitev mnenja, 

svetovanje otrokom in staršem); 

 sposobnost vrednotenja lastnega vzgojiteljevega pedagoškega dela na 

področju gibanja (Davidovski, 2015). 

 

2.4.3  Načela psihomotoričnega učenja 

»Nenehno spreminjanje gibanja je psihomotorično učenje. Otrokov gibalni razvoj poteka 

na osnovi prirojenih dispozicij, na kar v nenehni interakciji z okoljem v procesu 

psihomotoričnega učenja vplivajo nove izkušnje. Vsaka sprememba gibanja, načina in 

prostora pomeni novo izkušnjo. Ves ta proces poteka čez določene faze, ki jih ne moremo 

prehitevati« (Pišot in Jelovčan, 2006, str. 20). 

 

 
 

 Slika 2: Faze psihomotoričnega učenja (Pišot in Jelovčan, 2006) 
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Slika 3: Faze psihomotoričnega učenja (Pišot in Jelovčan, 2006) 

 

Po predhodnem opazovanju in prilagajanju sledi začetna faza do izvajanja grobe oblike 

gibanja. Tej sledi nadgradnja do usvajanja in avtomatizacije sestavljenih oblik gibanj, to je 

osnovna faza. Na koncu je popolno obvladovanje zahtevnejših oblik gibanj v različnih 

okoliščinah, imenovano zaključna faza. Celotni otrokov razvoj je zagotovljen z usvajanjem 

znanj ter s pridobivanjem in z razvijanjem potrebnih gibalnih sposobnosti. Otrok lahko tako 

gibalne sposobnosti usvoji skozi tri stopnje ter razvija gibalno znanje in sposobnosti, ki mu 

omogočajo kakovostno izvajanje gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006). 

Razvojne stopnje gibalnih sposobnosti so: 

1. stopnja – stabilnost 

Na tej stopnji otrok realizira gibalne naloge v stabilni situaciji, kar pomeni, da obvlada 

gibalno in situacijsko ravnotežje. 

 

2. stopnja – lokomotorika 

Na tej stopnji otrok v procesu reševanja gibalne naloge preprosto doseže cilj, in to ne glede na 

situacijo. Kakovost procesa ni pomembna.  

 

3. stopnja – manipulacija 

Otrok pri tej stopnji kakovostno doseže cilje; pri tem je pomembna tudi kakovost izvajanja 

gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006). 

 

Gibalni razvoj otroka poteka od preprostih refleksnih gibov do zahtevnih in sestavljenih 

gibanj ter zahtevnejših gibalnih športnih aktivnosti.  

 

»Gallahue (1998) je gibalne faze opredelil, kot sledi: 

 refleksa gibalna faza; 

 stopnja vkodiranja informacij, stopnja dekodiranja informacij do 1. leta; 

 rudimentalna gibalna faza; 

 stopnja inhibicij refleksov in predkontrolna stopnja do 2. leta; 

 temeljna gibalna faza; 

 začetna, osnovna in zrela stopnja od 2. do 7. leta starosti; 

 športna gibalna faza; 

 splošna, specifična in specializirana stopnja od 7. do 14. leta in dalje« (Pišot in 

Jelovčan, 2006, str. 22). 
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2.4.4 Otrokov gibalni razvoj 

 

Celosten razvoj otroka nas usmerja k povezovanju vsebin med seboj. Pomembno je, da 

gibalne dejavnosti povezujemo z vsemi preostalimi področji, k čemur nas vodijo tudi načela 

uresničevanja ciljev kurikuluma, in sicer načela horizontalne povezanosti.  

Kurikulum za vrtce opredeljuje načelo horizontalne povezanosti takole:  

 Povezovanje dejavnosti različnih področij in pri tem z različnimi vidiki otrokovega 

učenja in razvoja. Za predšolske otroke je posebej značilno, da so soodvisni in med 

seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja.  

 Izbirati moramo tiste metode in načine dela, ki upoštevajo specifičnost predšolskega 

otroka in ki v največji meri omogočajo povezavo različnih področij dejavnosti v 

naravi (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Otrokov razvoj je celosten proces. To pomeni, da poteka hkrati s telesno rastjo in z 

zorenjem funkcij v družabnem okolju (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). Na 

otrokov razvoj vplivajo okolje, lastna dejavnost in dednost. Pod okolje se štejeta primarno 

okolje, kamor sodijo starši, in sekundarno okolje. Avtorji poudarjajo, da so ravno starši in 

vzgojitelji tisti, ki bistveno posežejo v otrokov razvoj in prispevajo k oblikovanju njihovega 

življenjskega sloga. Za oblikovanje zdravega življenjskega sloga je treba razviti zdrav sistem 

vrednot, ki ga otroci oblikujejo skozi celotno obdobje odraščanja (Zajec, Videmšek, Štihec, 

Pišot in Šimunič, 2010). »Otrokov gibalni razvoj se začne v predporodni dobi in se neprestano 

izpopolnjuje v nadaljnjem razvoju. Posebno je izrazit v prvih letih življenja. K hitrejšemu 

gibalnemu razvoju vplivajo tudi ustrezne razmere: primeren prostor, ustrezna obleka in 

obutev, športni pripomočki, ki spodbujajo h gibanju« (Videmšek in Visinski, 2001, str. 21).  

Vsak otrok se rodi z določenimi dispozicijami, kako se bodo te razvile, pa je odvisno od 

okolja, ki nanj vpliva, in od otrokove lastne aktivnosti (Pišot in Jelovčan, 2006). Pišot in G. 

Jelovčan (2006) trdita, da je v zgodnjem otroštvu razvoj zelo dinamičen in celosten, toda 

ravno v tem obdobju je gibalna aktivnost zelo pomembna. Tudi avtorja M. Videmšek in Pišot 

(2007) trdita, da je otrokov razvoj kot dinamična interakcija sprememb na področju razvoja. 

Otrok s tem pridobi različne informacije in nabira nove izkušnje ter razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti. V obdobju odraščanja je otrok razpet med različne spremembe na 

telesnem, gibalnem, spoznavnem, čustvenem in na socialnem področju. Otrokom je treba 

ponuditi čim več spodbud na vseh področjih, da se lahko skladno in harmonično razvijejo. 

Razvojne spremembe se kažejo na dveh ravneh: na količinski in kakovostni. Medtem ko se 

kakovostne kažejo kot način, strukturiranje in organizacija vedenja, količinske izražajo 

pogostost in intenzivnost vedenja. »Otroci, ki so deležni spodbudnega učnega okolja prek 

staršev in vzgojiteljev, bodo lahko učinkoviteje izkoristili možnost za ukvarjanje z gibalno 

dejavnostjo. Otroci so si med seboj zelo različni, vendar pa vsak nosi v sebi informacije, ki so 

lastne in ga ločijo od drugih v skupini. Vsak, ki se loti dela z otroki, se mora tega zavedati in 

biti pri svojem delu potrpežljiv ter strpen. Otroku mora dati čas, da se celostno razvije« (Pišot 

in Jelovčan, 2006, str. 19–28). 

Razvoj gibalnih funkcij je rezultat otrokovega zorenja in učenja. Če otrok nima možnosti 

za izvajanje različnih gibalnih dejavnosti, lahko zaostane v gibalnem razvoju (Videmšek in 

Visinski, 2001). M. Videmšek in Pišot (2007) utemeljujeta gibalni razvoj kot odraz zorenja, ki 

določa sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti. Za razvoj gibalnih sposobnosti 

je potrebna določena raven razvitosti otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema.  

M. Videmšek in M. Visinski trdita, da je gibalna dejavnost eno najpomembnejših 

področij v otrokovem razvoju. Z različnimi gibalnimi dejavnostmi pridobiva zaupanje v svoje 
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telo in gibalne sposobnosti; s tem si gradi ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in si ustvarja 

čustveno vez z okoljem.  

 Zaradi manjšega števila gibalnih dejavnosti in nezdravega načina življenja so otroci 

izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja različnih bolezni. Eden izmed pomembnih 

dejavnikov, ki zmanjša tako tveganje, je redna gibalna dejavnost. Pomembno je, da otroci 

usvojijo takšen vzorec, ki temelji na redni gibalni dejavnosti, kar bo imelo dolgoročen in 

pozitiven učinek na kakovostno življenje (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

 

 

 
Slika 4: Gibalni razvoj otroka (Pišot in Jelovčan, 2006) 

 

V nadaljevanju so opisane gibalne sposobnosti otroka do 6. leta. 

 

Gibalne sposobnosti otroka do 3. leta starosti 

Otrokov gibalni razvoj poteka v dveh smereh. Od glave navzdol se imenuje v cefalokavdalni 

in od hrbtenice navzven proksimodistalni smeri. Cefalokavdalna smer pomeni postopen 

nadzor mišic od glave navzdol. Proksimodistalna smer pomeni nadzor mišic celotnega telesa 

od hrbtenice navzven. M. Videmšek in M. Visinski trdita, da se otrokov gibalni razvoj začne 

najprej z gibi glave in poteka prek rok, zgornjega dela trupa do nog in stopal. Otrokov gibalni 

razvoj je opazen, ko se začne obračati okrog svoje vzdolžne osi s hrbta na trebuh in nazaj na 

hrbet. Otrok naj bi nekje do tretjega leta usvojil vse naravne oblike gibanja: hoja, tek, skoki, 

poskoki, plazenje, lazenje, dviganje, nošenje, valjanje, potiskanje, vlečenje, metanje in 

lovljenje. M. Videmšek in Pišot (2007) utemeljujeta, da gibalni razvoj predstavlja dinamične 

in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem vedenju, ki se kažejo v razvoju 

motoričnih sposobnosti.  

 

Gibalne sposobnosti otroka od 3. do 6. leta starosti 

Od 3. do 6. leta starosti naredi gibalni razvoj pri otroku silovit napredek. Otrokova motorika 

napreduje tako hitro, da gibanje ni le spretnejše, ampak je tudi bolj smotrno. Otrok z 

gibalnimi dejavnostmi ne razvija samo funkcionalnih sposobnosti, ampak tudi gibalne, 

spoznavne, čustvene in socialne (Videmšek in Visinski, 2001). 
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Mejniki v gibalnem razvoju so ključna vedenja, ki so pomembna za posamezno razvojno 

obdobje. Gibalni razvoj poteka v določenem zaporedju, v hitrosti njegovega razvoja pa se 

kažejo precejšnje individualne razlike (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

2.4.5 Vloga in pomen gibalnih aktivnosti za otrokov celosten razvoj  

V program področja dejavnosti gibanja so vključene naravne oblike gibanja (hoja, tek, 

skoki, plazenje, lazenje, valjanje, dvigovanje, nošenje, potiskanje, vlečenje, visenje, plezanje) 

in ritmično-plesne. Kompleksnejše gibalne dejavnosti so: premagovanje ovir, dejavnosti z 

žogo, kotalkanje oz. rolanje, plavanje, smučanje itn. Za cilje, ki jih želimo uresničiti, moramo 

izbrati prave metode in oblike dela. Upoštevati moramo tudi druge dejavnike otrokove 

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

Pišot, 2007).  

Pri načrtovanju gibalnih dejavnosti izbiramo vsebine glede na vremenske razmere in letne 

čase, od katerih je odvisno izvajanje gibalnih dejavnosti na prostem, ter glede na zemljepisni 

položaj vrtca, zgodovinsko preteklost in tradicijo (Zajec, 2009).  

 

2.4.6 Struktura otrokovega gibalnega prostora  

Za človeka je značilno, da njegovo gibalno učinkovitost omejuje šest gibalnih in ena 

funkcionalna sposobnost. Te so: moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje, gibljivost, preciznost 

in vzdržljivost. Te sposobnosti določajo učinkovitost posameznika pri uresničitvi gibalnih 

nalog. Zaradi celostnega razvoja predšolskega otroka je tudi pri opredelitvi gibalnega prostora 

potrebna previdnost, saj se jih veliko med njimi prepleta in do neke mere izključuje.  

Na gibalni razvoj v predšolskem obdobju pa močneje kot pri odraslem vpliva vloga 

spoznavnih (kognitivnih) aktivnosti in aktivnosti emocionalnega prostora (Pišot in Jelovčan, 

2006). 

V gibalnem razvoju posameznika je bistvena dimenzija ravnotežje. To namreč predstavlja 

sito za opravljanje katere koli gibalne dejavnosti. Poleg tega pa pomembno vlogo prevzamejo 

tudi druge gibalne sposobnosti (koordinacija, moč, gibljivost, preciznost, hitrost in 

vzdržljivost). Posebno pomembni sta koordinacija in moč, ki skupaj predstavljata temeljne 

gibalne sposobnosti znotraj gibalnega prostora (Videmšek, Karpljuk in Štihec, 2008).  

Za razvoj taktilnega občutka, ki pozitivno vpliva na razvoj koordinacije in na gibalno 

ravnotežje, otrokom ponudimo čim več različnih športnih pripomočkov nenavadnih oblik, tež, 

hrapavih površin … Z motenjem ali začasno odstranitvijo določenih čutil (zaprta očesa, 

vrtenje okrog svoje osi, postavitev ogledal pod določenim kotom) otroku omogočimo uporabo 

preostalih čutil in mu s tem omogočimo gibalne dejavnosti, ki jih sicer ne bi nikoli izvajal 

(Zajec, 2009). 

Čutni organi so vhodi za dražljaje in prek njih telo sprejema informacije. Čutne organe 

delimo na proprioceptorje in eksteroreceptorje (Cemič, 1997). Naše telo dobiva z njihovo 

pomočjo informacije o položaju celotnega telesa, o njegovih delih v mirovanju in gibanju; 

takšne informacije omogočajo telesu (posamezniku), da sprogramira ustrezen motoričen odziv 

v obliki nastajanja ustrezne napetosti v ustreznih mišicah. Integracija vseh čutil vpliva na 

celostni razvoj predšolskega otroka. Razumevanje uporabe čutil pri gibalnem razvoju izhaja iz 

anatomije in fiziologije otroka. Živčevje omogoča sprejemanje, prenašanje in obdelavo 

informacij ter odzivanje nanje. Za ohranjanje ravnotežnega položaja naše telo potrebuje 

čutilne organe. Vključevanje čutnih organov ima pomembno vlogo v gibalnem ravnotežju, ki 

je glavno za vsa nadaljnja gibanja. Šele ustrezno stimulativno okolje, ki bo vplivalo na 
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senzorno integracijo vseh čutnih organov v spoznavnem procesu, bo omogočalo ustrezen 

razvoj ravnotežja in temeljne gibalne sposobnosti predšolskega otroka (Zajec, 2009). 

2.4.7 Pomen elementarnih gibanj 

Pri razvoju in razvijanju skozi gibalne dejavnosti ima izjemni pomen spoznavanje in 

uresničevanje različnih načinov gibanja, ki so večinoma filogenetsko pogojeni. To so: tek, 

hoja, plazenje, lazenje, plezanje … (Pišot in Jelovčan, 2006). Druge vrste gibanja, kot so: 

plavanje, smučanje in drsanje, pa umeščamo med ontogenetska gibanja. Ta gibanja so enako 

pomembna kot prva, saj predstavljajo način gibanja v drugačnih okoljih ali z drugačnimi 

pripomočki. Filogenetska gibanja so značilna za vse ljudi in se bodo razvila, če bo razvoj 

potekal normalno. Ontogenetska gibanja bodo posamezniki razvili, le če se bodo z njimi 

srečali.  

2.5 RAZISKAVE 

Naslednje poglavje o raziskavah je strukturirano po določenih temah. V prvem poglavju 

so predstavljeni termini v drugem pomen gibanja in v tretjem pogostost gibanja.  

2.5.1 Raziskave o terminih 

Mutrie (2005) ugotavlja, da termin gibalna dejavnost uporabljamo kot splošen termin, ki 

se nanaša na katero koli gibalno dejavnost, katere poraba energije je večja kot v mirovanju. 

Pozorni moramo biti na razlike med kakršno koli gibalno dejavnostjo na eni strani in športom 

oz. športno dejavnostjo na drugi strani. 

2.5.2 Raziskave o pomenu gibanja 

U. Černuta (2004) v svoji raziskavi poudari pomen gibanja v naravi predvsem v 

povezanosti z razvojem in zdravjem. Poudari tudi pomen vsakodnevnih gibalnih aktivnosti na 

prostem v različnih vremenskih pogojih. Z raziskavo so želeli uresničiti, da bi redna 

vsakodnevna gibalno/športna aktivnost postala obvezna vsebina v vzgojno-izobraževalnih 

programih v vrtcih in nadaljnjem izobraževanju. Rezultati raziskave so pokazali, da so med 

raziskavo obolevali eni in isti otroci in da se je odsotnost otrok eksperimentalne skupine 

povečala. Ugotovljeno je bilo, da so bili ti otroci oboleli že pred izvajanjem raziskave. 

Analiza končnih rezultatov je pokazala pozitiven odziv tudi vzgojiteljev in staršev. 

Pomen narave in zdravega okolja posredno raziskuje več avtorjev. B. Zupančič (2002) je 

primerjala npr. tekalne sposobnosti petinpolletnih otrok s podeželja in iz mestnega jedra. Cilj 

raziskave je bil ugotoviti, kakšne so razlike med aerobnimi sposobnostmi petinpolletnih 

predšolskih otrok, katerih življenjsko okolje je zelo različno. Glavni namen raziskave je bil 

opozoriti na pomen funkcionalnih sposobnosti mlajših otrok v okolju ter opozoriti, kako to 

okolje vpliva na zdrav razvoj. Potrjeno je bilo, da ni vseeno, v kakšnem okolju otrok živi in 

koliko možnosti ima za vsakodnevno gibalno udejstvovanje. Poudarili so, da otrokom tek ne 

sme biti prisila oz. kazen, ampak igra, ki jo morajo starši in vzgojitelji vedno znova popestriti. 

Raziskava je ovrgla dvome; otroci so dokazali, da so sposobni nekajminutnih in razmeroma 

močnih obremenitev.  

V. Bolka (2010) je raziskovala vlogo športnega pedagoga v vrtcu. Raziskava je bila 

izvedena v Kranjskih vrtcih. Pri njej so sodelovali strokovni delavci in starši. Ugotovila je, da 

prevladuje predvsem starejši kader in da starejše delavke navajajo drugačne oblike, načine 

pristopa h gibalnim dejavnostim. Prav tako je tudi ugotovila, da ima večina vzgojiteljev 

končano pedagoško fakulteto, 35 % delavk pa ima dokončano samo srednjo šolo. Večina 
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strokovnih delavk se ne vključuje v organizirane gibalne dejavnosti, tako da se ne zaveda 

pomena gibanja. Ugotovila je, da je potreba po športnem pedagogu velika, saj si nekateri to 

predstavljajo kot samo koordinatorja, drugi pa za pomoč pri izvajanju gibalnih dejavnosti. 

 

2.5.3 Raziskave o vplivih na pogostost gibanja 

J. Zajec (2009) je analizirala povezanost gibalne/športne aktivnosti predšolskih otrok 

in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Raziskava je bila del 

projekta Otroci med vplivi sodobnega življenjskega sloga gibalne sposobnosti, telesne 

značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok. Ugotovila je, da se 91,9 % otrok 

neorganizirano ukvarja s gibalno/športno aktivnostjo v povprečju sedem ur tedensko. Med 

dejavnostmi prevladujejo: lovljenje, tek, igre z žogo in kolesarjenje. Z organizirano 

dejavnostjo se ukvarja 56,5 % otrok v povprečju slabi dve uri tedensko. Največkrat obiskujejo 

splošno vadbo, ples, plavanje, igre z žogo, smučanje in gimnastiko. 

M. Videmšek, Pogelšek, Štihec, Karpljuk in J. Zajec (2006) so raziskovali športno 

aktivnost in prehranske navade predšolskih otrok in njihovih staršev. Rezultati so pokazali, da 

tisti starši, ki se sami ukvarjajo s športom, za šport motivirajo tudi svoje otroke. 

L. Kropej in M. Videmšek (2003) sta ugotovili, da se približno polovica otrok ne 

ukvarja z nobeno gibalno dejavnostjo. Analiza raziskave je pokazala, da se predšolski otroci z 

gibalno dejavnostjo ukvarjajo pretežno neorganizirano. V. Kropej in M. Videmšek (2002) v 

raziskavi ugotavljata, da se starši iz mestnega okolja bolj zavedajo pomena gibalnih 

dejavnosti in k temu stremijo tudi pri svojih otrocih. To pomeni, da svoje otroke bolj načrtno 

vozijo na organizirane dejavnosti kot starši iz vaškega okolja, katerih otroci so na splošno 

manj dejavni kot mestni. Strel, Zavašnik, Pišot, J. Zurc in L. Kropej (2005) so v raziskavi 

preučevali pogostost in oblike ukvarjanja z gibalno športno dejavnostjo otrok 4. in 7. razreda 

osnovne šole ter 1., 3. in 5. letnika srednje šole. Ugotovili so, da so otroci najbolj gibalno 

aktivni v šoli. Raziskava je potrdila trditev, da se v športne klube vključuje več fantov kot 

deklic ter da se razlike s starostjo povečujejo. Zurc, Pišot in Žerjal (2006) so v svoji raziskavi 

ugotovili, da je največ merjencev gibalno aktivnih od dva- do trikrat tedensko. K. Strniša in 

Planinšec (2014) raziskujeta gibalno dejavnost otrok z vidika socialno-ekonomskih 

razsežnosti. Ugotavljata, da obstajajo razlike med spoloma v času trajanja gibalnih dejavnosti 

ter da obstajajo razlike glede na izobrazbo očetov in mater glede na gibalne dejavnosti 

njihovih otrok. Analiza raziskave je pokazala, da so dečki v primerjavi z deklicami gibalno 

dejavnejši. Otroci iz mestnega okolja so dnevno kar 20 minut gibalno dejavnejši v primerjavi 

z otroki iz podeželskega okolja. Izobrazba staršev je povezana z gibalno dejavnostjo otrok, 

kar je pokazalo, da so gibalno aktivnejši otroci staršev z najvišjo stopnjo izobrazbe. 

D. Davidovski (2015) je ugotavljala kompetence vzgojiteljev predšolskih otrok pri 

izvajanju gibalnih dejavnosti v vrtcu. Poudarili so gibalno specifične kompetence in pri tem 

ugotavljali, v kolikšni meri strokovni delavci ocenjujejo posamezne kompetence po 

pomembnosti, raven usposobljenosti in želeno stopnjo znanja oziroma želje po nadgradnji 

obstoječega znanja. Ugotovili so, da obstajajo razlike med trenutnim znanjem in željo 

usposobljenosti posameznih gibalno specifičnih kompetenc. Kakovosti izvajanja gibalnih 

dejavnosti v vrtcu temeljijo na vrsti različnih sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pa so 

strokovnim delavcem različno pomembni. Potrdili so tudi, da je usposobljenost vzgojiteljev 

na področju gibanja zelo različna. Najmočnejši so v znanju na temeljnih področjih, to so: 

Kurikulum za vrtce, poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok, usposobljenost za jasno 

definiranje ciljev in dosežkov glede na področje gibanja v kurikulumu. Ocenili so, da so 

najslabše usposobljeni na družbeni, biološki in na fiziološki ravni gibanja. Strokovni delavci 
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so tudi v raziskavi ocenili, da si želijo dvigniti raven usposobljenosti glede gibalno specifičnih 

kompetenc. 

L. Kropej (2001) je raziskovala vpliv okolja na športno aktivnost otrok, starih od štiri 

do šest let. Raziskala je, da starši z višjo izobrazbo in višjimi dohodki v večji meri skrbijo za 

športne dejavnosti otrok. Prav tako je tudi ugotovila, da se starejši roditelji, starši z enim 

otrokom ali samohranilci v večji meri ukvarjajo s svojim otrokom, vendar ta ne obiskuje 

gibalnih dejavnosti. Pogostost ukvarjanja z gibalnimi dejavnostmi je zelo nizka, saj se velika 

večina ljudi z gibalnimi dejavnostmi ukvarja enkrat tedensko, kar pa je bistveno premalo. M. 

Bergant (2009) je to raziskovala na starših otrok in ugotovila, da se starši med tednom 

ukvarjajo največ z neorganiziranimi dejavnostmi, npr. kolesarijo (46,6 %). Naslednja 

najpogostejša dejavnost je hitra hoja (39,7 %), nato rolanje (25,9 %), planinarjenje (22,4 %), 

smučanje in deskanje na snegu (20,7 %) ter tek v naravi (19,0 %). V ospredju so predvsem 

dejavnosti, ki se lažje izvajajo zunaj mest in kjer je prostor bolj razgiban. 

  M. Videmšek, Štihec, Karpljuk in Starman (2008) so ugotavljali, ali športna dejavnost 

in prehranske navade v otroštvu vplivajo na debelost in način življenja v odrasli dobi. 

Dobljeni rezultati so pokazali, da se večina debelih odraslih oseb v otroštvu ni ukvarjala z 

organizirano gibalno dejavnostjo. Ugotovili so, da se debelejše odrasle osebe z organizirano 

vadbo ukvarjajo dvakrat tedensko, čeprav se jih v mladosti več kot polovica ni športno 

udejstvovala. Prav tako jih tudi starši v mladosti niso ne usmerjali in ne spodbujali h gibalnim 

dejavnostim. Iz raziskave lahko ugotovimo, da bodo, če ne bomo gibalno/športno aktivnejši, 

populacije debelejših oseb naraščale.  

Matejek in Planinšec (2012) sta raziskovala delež gibalno ogroženih in gibalno 

nadarjenih otrok v severovzhodni Sloveniji. Za ugotavljanje gibalnih sposobnosti so uporabili 

7 testov gibalnih sposobnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da je pri obeh spolih delež 

gibalno ogroženih in gibalno nadarjenih otrok višji od 10 %. 

Dolenec in Pišot dajeta poudarek v svoji raziskavi na dejavnike gibalne aktivnosti 

otrok in mladostnikov. Menita, da je pri razvijanju različnih strategij za poučevanje zdravja in 

načrtovanje učinkovitih intervencijskih programov za dvig gibalnih aktivnosti treba poznati in 

upoštevati dejavnike, ki so povezani z gibalnim vedenjem otrok in mladostnikov (Šimunič, 

Volmut in Pišot, 2010). V raziskavi T. Volmut (2014) piše o gibalnih/športnih navadah med 

otroki, starimi med pet in osem let. Avtorica je prišla do rezultatov, da imajo dečki od 2,8 % 

do 18,8 % večjo celokupno količino dejavnosti od deklic in da ta s starostjo pada pri obeh 

spolih. Skrb vzbujajoče je stanje med počitnicami, saj se gibalno/športne aktivnosti zmanjšajo 

za 16,4 %. 

P. Zaplantič (2007) je ugotovila, da na vasi obiskuje športni krožek 57 % anketirancev, v 

mestu pa 30 %. Otroci na vasi, ki se ukvarjajo z gibalno aktivnostjo, počnejo to le od 1-krat 

do 2-krat tedensko. Čeprav se v mestu s športom ukvarja manj otrok, so ti aktivnejši večkrat 

tedensko. Iz mesta se otroci raje gibljejo v naravi in so rajši gibalno dejavni, kot pa da sedijo 

pred televizorjem ali računalnikom. Vaški otroci izvajajo gibalne dejavnosti v naravi ali 

zaprtih prostorih.   

Vzgojitelji pri svojem delu niso samostojni, ampak morajo upoštevati nacionalni 

dokument Kurikulum za vrtce. V njem so zapisana priporočila, načela in procesno-razvojno 

zastavljeni cilji, ki jih lahko dosežemo na različne načine. V primerjavi s šolskim načinom 

dela v vrtcu ni tako jasno načrtovanih ur posameznih področij, načini izvedbe pa so 

prepuščeni avtonomiji vzgojitelja. V raziskavi tega magistrskega dela želimo ugotoviti, kako 

izbrani dejavniki vplivajo na količino časa, vrsto in na trajanje organiziranih gibalnih 

dejavnosti predšolskih otrok. Raziskovali bomo, v kolikšni meri je pogostost izvajanja 

gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi odvisna od kadrovskih, organizacijskih in od 

materialnih dejavnikov.  
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3 CILJA 

 

 Analizirati pogostost, trajanje in vrsto organiziranih gibalnih dejavnosti 

predšolskih otrok v naravi. 

 Ugotoviti vpliv izbranih materialnih, kadrovskih in organizacijskih dejavnikov 

na organizacijo gibalnih dejavnosti otrok v naravi. 

 

4 HIPOTEZE 

 

H 1: Na izvajanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi vplivajo materialni, 

kadrovski in organizacijski dejavniki. 

H 2: Pri tistih vzgojiteljih, ki dajejo gibanju večji pomen, trajajo gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok dlje časa.  

H 3: Znanje vzgojitelja vpliva na čas izvajanja gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi. 

H 4: Tisti vrtci, v katerih je vodstvo bolj naklonjeno organizaciji gibalnih dejavnosti v naravi, 

imajo boljše materialne dejavnike. 

 

5 METODE 

Izbrali smo kvantitativno raziskavo, zato smo uporabili deskriptivno in kavzalno-

eksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

5.1 Vzorec 

Vzorec anketirancev je bil zbran neslučajnostno, namensko. V raziskavo smo zajeli 60 

vzgojiteljev iz celotne Slovenije, vsega skupaj 12 vrtcev. Od tega jih je bilo 29 iz kraja, ki ima 

do 6.000 prebivalcev, in 31 iz kraja, ki ima več kot 6.000 prebivalcev. 

  

Tabela 1: Delovna doba 

 

 F % 

Do 5 let 6 10,0 

6–10 let 12 20,0 

11–20 let 15 25,0 

Nad 21 let 27 45,0 

Skupaj 60 100 

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

 

Iz tabele 1 razberemo delovno dobo anketiranih. Razvidno je, da je v vzorec zajetih 

največ vzgojiteljev, ki imajo delovno dobo nad 21 let (45 %), in najmanj vzgojiteljev, ki 

imajo delovno dobo do 6 let (10 %).  
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Tabela 2: Regija nahajanja vrtca 

 

Pokrajina  F % 

Zasavje 13 21,7 

Dolenjska 2 3,3 

Gorenjska 15 25,0 

Osrednja Slovenija 29 48,3 

Notranjska 1 1,7 

Skupaj 60 100 

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

 

Iz tabele 2 je razvidno, v kateri pokrajini se nahaja vrtec. Največ anketirancev, ki je 

reševalo anketni vprašalnik, prihaja iz Osrednje Slovenije.  

5.2 Vzorec spremenljivk 

Vzorec spremenljivk predstavlja anketni vprašalnik, ki je bil namenjen izključno 

vzgojiteljem. Sestavljen je bil iz sklopov odvisnih in neodvisnih spremenljivk. Odvisno 

spremenljivko je predstavljala pogostost izvajanja gibalnih dejavnosti, neodvisne 

spremenljivke pa smo poimenovali kadrovski, materialni in organizacijski dejavniki.  

Sklopi neodvisnih spremenljivk so naslednji: materialni dejavniki, kadrovski dejavniki, 

organizacijski dejavniki. Prvi sklop je zajemal osnovne podatke: spol, delovno dobo, starostno 

skupino in pokrajino, od kod prihajajo. Drugi sklop je vseboval 3 vprašanja zaprtega tipa. 

Sklop znanja je vseboval 5 vprašanj odprtega tipa. Sklop, ki se je navezoval na kraj, je 

vseboval 5 vprašanj zaprtega tipa. V zadnjem delu vprašalnika pa so bili sklopi, ki so se 

navezovali na odnos vzgojitelja do narave, mnenje vzgojitelja o pomenu gibanja otroka v 

naravi, in sklop, ki se nanaša na vodstvo. Pri sestavi anketnega vprašalnika smo si pomagali z 

raziskavo Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot, Šimunič (2010).  

 

5.3 Organizacija in potek zbiranja podatkov 

Pred začetkom zbiranja podatkov smo vzpostavil stik z ravnatelji in pridobili dovoljenje 

za izvajanje vprašalnika v njihovem vrtcu. Ravnatelje, ki so privolili v sodelovanje, smo 

seznanili z nameni in s cilji raziskave ter jim posredovali anketne vprašalnike z natančnimi 

navodili za izpolnjevanje in njihovo vračanje.  

 

5.4 Metode obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo zbrali v Excelu in jih obdelali s programom 

SPSS. Podatke smo obdelali v več zaporednih fazah. V prvi fazi smo s podprogramom 

Frequencies izračunali frekvence posameznih odgovorov. Nato smo na številskih in drugih 

ustrezno transformiranih spremenljivkah s podprogramom Descriptives izračunali opisno 

statistiko. Na podlagi rezultatov, pridobljenih v tej fazi, smo za preverjanje hipotez naredili 

ustrezne kompozitne spremenljivke, ki so enakovredno vključevale več komponent 

posameznega sklopa. Na podlagi dozdajšnjih raziskav in dostopne literature smo skonstruirali 

naslednje spremenljivke: materialni, organizacijski in kadrovski dejavniki. Vpliv izbranih 

dejavnikov smo merili z regresijsko analizo. Za ugotavljanje povezav med izbranimi 
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spremenljivkami smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Hipoteze smo sprejemali na 

ravni 5-odstotnega tveganja. 

6 REZULTATI 

6.1 Izbrana vprašanja analize podatkov 

Tabela 3: Tabela vzorca po znanju, kraju, odnosu, mnenju in vodstvu. 

 

 N Mmin. Mmaks. Srednja 

vrednost  

Standardni 

odklon 

Material 60 6,00 23,00 18,32 3,46 

Organizacijski 60 10,00 25,00 20,70 3,45 

Mnenje 60 12,00 25,00 23,82 2,30 

Znanje 60 3,00 23,00 14,37 4,32 

 

Legenda: N – število odgovorov 

V tabeli 3 lahko razberemo združene ocene za materialne, organizacijske in kadrovske 

dejavnike. Zadnji zajemajo znanje in mnenje vzgojitelja. Opazimo, da je najnižjo oceno 

dosegla spremenljivka znanje, saj je srednja vrednost 14,37, najvišjo oceno pa spremenljivka 

mnenja, saj je srednja vrednost 23,82. Vsakega izmed dejavnikov bomo analizirali v svojem 

sklopu v naslednjih tabelah. 

 

Tabela 4: Frekvenčna in strukturirana tabela spremenljivke znanja 

 

 Ocena 

 

F % Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

V čem ima 

pridobivanje 

izkušenj v 

naravi prednost 

pred 

poučevanjem v 

notranjih 

prostorih?  

 

0 0 0 2,750 1,3229 

1 12 20,0 

2 17 28,3 

3 13 21,7 

4 10 16,7 

5 8 13,3 

Na katere 

dejavnike 

otrokovega 

razvoja ima igra 

v naravi 

pomembnejši 

vpliv od igre v 

zaprtih 

prostorih? 

0 1 1,7 2,567 1,1984 

1 12 20,0 

2 14 23,3 

3 23 38,3 

4 5 8,3 

5 5 8,3 

Navedite pet 

primerov 

izkustvenega 

učenja. 

0 1 1,7 4,300 1,3442 

1 4 6,7 

2 3 5,0 

3 4 6,7 
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 4 4 6,7 

5 44 73,3 

Katere gibalne 

sposobnosti še 

posebej 

učinkovito 

razvijamo v 

predšolskem 

obdobju? 

0 12 20,0 1,950 1,5230 

1 15 25,0 

2 13 21,7 

3 7 11,7 

   

4 10 16,7 

5 3 5,0 

Navedite 

različne vidike 

vpliva gibanja v 

naravi na 

zdravstveni 

status otroka. 

 

0 3 5,0 2,800 1,5492 

1 14 23,3 

2 7 11,7 

3 15 25,0 

4 10 16,7 

5 11 18,3 

 

Pri poglavju, ki se nanaša na znanje, smo vprašanja ocenili s točkami od 0 do 5. Iz analize 

je razvidno, da je pri prvem vprašanju, pri katerem smo spraševali o pridobivanju izkušenj v 

naravi prednostno pred poučevanjem v notranjih prostorih, največ anketirancev odgovorilo za 

2 točki (28,3 %). Drugo vprašanje se je nanašalo na znanje o dejavnikih, ki vplivajo na 

otrokov razvoj pri igri v naravi. Iz analize razberemo, da je največ anketirancev odgovorilo za 

3 točke (38,3 %). Pri tretjem vprašanju so anketiranci napisali pet primerov izkustvenega 

učenja. Razberemo, da je največ anketirancev odgovorilo za 5 točk (73,3 %) in je naštelo pet 

primerov izkustvenega učenja. Četrto vprašanje se je nanašalo na znanje vzgojiteljic o 

gibalnih sposobnosti predšolskih otrok. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da je največ 

anketirancev odgovorilo za 1 točko (25,0 %) in najmanj anketirancev za 5 točk (3,0 %). Pri 

zadnjem vprašanju so vzgojitelji odgovarjali o vidikih vpliva narave na zdravstveno stanje 

otrok. Iz podatkov razberemo, da je največ anketirancev odgovorilo za 3 točke (25,0 %) in da 

srednje dobro poznajo vidike vpliva narave na zdravstveno stanje otrok. 

 

Tabela 5: Frekvenčna in strukturirana tabela spremenljivke kraj 

 

  F % Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Naš vrtec je 

oddaljen 

_________ (m) 

od prvega 

primernega 

prostora za 

izvajanje 

dejavnosti v 

naravi. 

 

0 2 3,3 4,15 1,273 

1 1 1,7 

2 3 5,0 

3 9 15,0 

4 10 16,7 

5 35 58,3 

Okolica našega 

vrtca ima na 

voljo naslednje 

0 1 1,7 3,27 ,800 

1 0 0 

2 3 5,0 
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možnosti 

izvajanja 

dejavnosti 

(označite, le če 

je do njih manj 

kot 2 km oz. cca 

15 minut hoje.  

 

3 38 63,3 

4 14 23,3 

5 4 6,7 

Koliko 

prebivalcev ima 

kraj, v katerem 

je vaš vrtec? 

0 12 20,0 1,70 1,720 

1 31 51,7 

2 3 5,0 

3 0 0 

4 5 8,3 

5 9 15,0 

Imamo možnost, 

da otroke 

peljemo v 

naravno okolje 

in jim tam (bolj 

ali manj) 

brezskrbno 

dovolimo prosto 

gibanje.  

 

0 0 0 4,583 ,7431 

1 0 0 

2 1 1,7 

3 6 10,0 

4 10 16,7 

5 43 71,7 

V okolico vrtca 

(primeren 

prostor za 

prebivanje v 

naravi) lahko 

odidemo peš, 

brez posebnih 

organizacijskih 

težav. 

0 0 0 4,617 ,8045 

1 1 1,7 

2 1 1,7 

3 3 5,0 

4 10 16,7 

5 45 75,0 

 

Pri poglavju, ki se nanaša na materialni dejavnik – kraj, smo vprašanja ocenili s točkami 

od 0 do 5. Iz analize je razvidno, da je pri prvem vprašanju, ki se je nanašalo na oddaljenost 

vrtca od prvega primernega kraja izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi, 

odgovorilo največ anketirancev za 5 točk (58,3 %). To pomeni, da je vrtec oddaljen od prvega 

primernega kraja približno od 0 metrov do 249 metrov. Drugo vprašanje se je nanašalo na 

možnosti izvajanja gibalnih dejavnosti, npr. gozd, travnik, park, njiva in gora. Iz analize 

razberemo, da je največ anketirancev odgovorilo za 3 točke (63,3 %). To pomeni, da ima    

63,3 % anketirancev možnost izvajanja organiziranih gibalnih dejavnostih na treh mestih. 

Tretje vprašanje se je navezovalo na prebivalce, tj. koliko prebivalcev ima kraj, v katerem se 

nahaja vrtec. Iz tabele razberemo, da je 31 anketirancev (51,7 %) odgovorilo za 1 točko, kar 

pomeni, da je več kot 6.000 prebivalcev. Pri četrtem vprašanju so anketiranci sami ocenili, ali 

imajo možnost, da otroke peljejo v naravno okolje, in jim tam bolj ali manj dovolijo prosto 

gibanje. Iz tabele razberemo, da je 71,7 % anketirancev odgovorilo s 5. Pri zadnjem vprašanju 

so anketiranci ocenjevali, ali lahko do prvega primernega kraja odidejo peš brez kakršnih koli 
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težav. Razvidno je, da je 45 anketirancev (75,0 %) odgovorilo s 5, kar pomeni, da se z 

odgovorom popolnoma strinjajo.  

 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturirana tabela spremenljivke odnos vzgojitelja do narave 

 

 Ocena 

 

F % Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Narava mi 

pomeni največjo 

vrednoto. 

0 0 0 4,650 ,5150 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 1,7 

4 19 31,7 

5 40 66,7 

Nikoli nisem 

nobenega 

odpadka odvrgla 

v naravo. 

0 0 0 4,233 ,9088 

1 2 3,3 

2 1 1,7 

3 4 6,7 

4 27 45,0 

5 26 43,3 

Udeležujem se 

vseh akcij 

čiščenja okolja. 

0 0 0 3,317 1,1273 

1 3 5,0 

2 12 20,0 

3 18 30,0 

4 17 28,3 

5 10 16,7 

Dejavno 

sodelujem pri 

organizaciji 

akcij o 

varovanju 

narave. 

0 0 0 2,850 1,3126 

1 12 20,0 

2 12 20,0 

3 17 28,3 

4 11 18,3 

5 8 13,3 

Pogosto grem 

peš po nakupih, 

v službo itn., če 

je oddaljenost 

manjša od 5 km. 

0 0 0 3,467 1,3588 

1 7 11,7 

2 8 13,3 

3 13 21,7 

4 14 23,3 

5 18 30,00 

 

Pri naslednjih razdelkih so vzgojitelji podajali svoja mnenja z ocenami od 1, ki je 

pomenila sploh se ne strinjam, do 5, ki je pomenila popolnoma se strinjam. Iz tabele 6, ki se je 

nanašala na odnos vzgojitelja do narave, lahko razberemo, da pri prvi trditvi vzgojitelju 

narava pomeni največjo vrednoto, nihče pa ni odgovoril z 1 in 2. Kar (66,7 %) jih je 

odgovorilo s 5 in se s to trditvijo popolnoma strinjajo. Pri trditvi nikoli nisem nobenega 

odpadka odvrgla v naravo je 27 anketirancev (45,0 %) odgovorilo s 4. Skoraj 26 anketirancev 

(43,3 %) pa se je s trditvijo popolnoma strinjalo. Pri trditvi »Udeležujem se vseh akcij 

čiščenja okolja« se je kar 30,0 % anketirancev delno strinjalo s trditvijo. Na četrto trditev, ki 

se je nanašala na dejavno sodelovanje pri organizaciji akcij o varovanju narave, je 28,3 % 

anketirancev odgovorilo, da se s trditvijo delno strinjajo. Največ anketirancev je odgovorilo z 
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2 in 1. Pri zadnji trditvi, ki se je nanašala na pogostost odpravljanja po nakupih peš, jih je 30,0 

% odgovorilo, da to zanje popolnoma velja.  

 

Tabela 7: Frekvenčna in strukturirana tabela spremenljivke mnenja vzgojitelja o pomenu 

gibanja otrok v naravi 

 

 Ocena 

 

F % Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Otroci so v 

naravi bolj 

sproščeni kot v 

zaprtem okolju. 

0 0 0 4,800 ,6587 

1 1 1,7 

2 0 0 

3 2 3,3 

4 4 6,7 

5 53 88,3 

Narava otrokom 

omogoča odprto 

učno okolje. 

0 0 0 4,900 ,3542 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 1,7 

4 4 6,7 

5 55 91,7 

Otroci v naravi 

lahko razvijajo 

večjo domišljijo 

kot v zaprtem 

učnem okolju. 

0 0 0 4,750 ,5712 

1 0 0 

2 1 1,7 

3 1 1,7 

4 10 16,7 

5 48 80,0 

Otroci so med 

prebivanjem v 

naravi dlje časa 

motivirani za 

učenje. 

0 0 0 4,550 ,7903 

1 0 0 

2 2 3,3 

3 5 8,3 

4 11 18,3 

5 42 70,0 

Otrokov odnos 

do narave je 

pozitivnejši, če 

več časa preživi v 

njej. 

0 0 0 4,817 ,5039 

1 0 0 

2 0 0 

3 3 5,0 

4 5 8,3 

5 52 86,7 

 

Iz tabele 7, ki se nanaša na mnenje vzgojitelja o pomenu gibanja predšolskih otrok v 

naravi, je iz prve trditve razvidno, da so otroci bolj sproščeni v naravi kot v zaprtem okolju. S 

to trditvijo se je kar 53 (88,3 %) anketirancev strinjalo. Pri trditvi, da narava otrokom 

omogoča odprto učno okolje, se nihče s trditvijo ni strinjal. 55 (91,7 %) anketirancev je 

trditev potrdilo. S trditvijo, da otroci v naravi lahko razvijajo večjo domišljijo kot v zaprtem 

učnem okolju, se je popolnoma strinjalo 48 (80,0 %) anketirancev. Pri četrti trditvi, pri kateri 

smo spraševali, ali so otroci med prebivanjem v naravi dlje časa motivirani za učenje, se je 42 

(70,0 %) anketirancev strinjalo. Pri zadnji trditvi, pri kateri so anketiranci izrazili mnenje o 
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otrokovem odnosu do narave, se jih je strinjalo 52 (86,7 %). Iz analize je razvidno, da je pri 

razdelku mnenje vzgojitelja o pomenu gibanja otrok v naravi pri vseh trditvah odgovorilo 

največ anketirancev s 5.  

 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturirana tabela spremenljivke vodstvo 

 

 Ocena 

 

F % Srednja 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vodstvo mi pri 

odhodu iz vrtca 

brez težav dodeli 

dodatnega 

spremljevalca. 

0 0 0 3,62 1,342 

1 6 10,0 

2 6 10,0 

3 15 25,0 

4 11 18,3 

5 22 36,7 

Vodstvo nam brez 

težav omogoči 

prevoz do prvega 

primernega kraja 

prebivanja v 

naravi. (Če je ta 

npr. oddaljen več 

kot 10 km.) 

0 0 0 3,47 1,371 

1 8 13,3 

2 5 8,3 

3 17 28,3 

4 11 18,3 

5 19 31,7 

Vodstvo nas 

spodbuja k 

izvedbi dejavnosti 

za otroke v naravi. 

0 0 0 4,62 ,666 

1 0 0 

2 0 0 

3 6 10,0 

4 11 18,3 

5 43 71,1 

Vodstvo nam 

omogoča 

izobraževanja s 

tega področja. 

0 0 0 4,25 ,968 

1 0 0 

2 3 5,0 

3 13 21,7 

4 10 16,7 

5 34 56,7 

Vodstvo je 

naklonjeno 

izvajanju 

dejavnosti v 

naravi. 

0 0 0 4,75 ,628 

1 0 0 

2 1 1,7 

3 3 5,0 

4 6 10,0 

5 50 83,3 

 

Iz tabele 8, ki se nanaša na organizacijski dejavnik, je razvidno, da pri prvi trditvi, pri 

kateri so se anketiranci opredelili o tem, ali jim vodstvo pri odhodu iz vrtca brez težav dodeli 

dodatnega spremljevalca, je največ anketirancev odgovorilo s 5, tj. 22 anketirancev oz.       

36,7 %. Tudi pri drugi trditvi je največ anketirancev odgovorilo s 5. S trditvijo se jih je 

strinjalo 31,7 %. Da vodstvo spodbuja k izvedbi dejavnosti za otroke v naravi, pa se je 

strinjalo 43 anketirancev (71,1 %). S trditvijo, da vodstvo omogoča izobraževanja s tega 

področja, se je strinjala več kot polovica anketirancev (56,7 %). Pri zadnji trditvi, v kateri smo 
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razmislili, ali je vodstvo naklonjeno izvajanju dejavnosti v naravi, je 50 anketirancev 

odgovorilo, da se s trditvijo popolnoma strinja.  

6.2 Analiza hipotez 

V magistrskem delu smo si postavili štiri hipoteze, ki so označene od ena (H 1) do štiri 

(H 4). Rezultati so predstavljeni s pomočjo grafov in tabel. 

H 1: Na izvajanje gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v naravi vplivajo materialni, 

kadrovski in organizacijski dejavniki. 

Hipotezo H 1, ki trdi, da na gibalne dejavnosti predšolskih otrok v naravi vplivajo materialni, 

kadrovski in organizacijski dejavniki, lahko potrdimo.  

 

Z multiplo regresijo smo želeli ugotoviti morebitno odvisnost časa, ki ga vzgojitelji 

predšolskih otrok namenijo gibalnim dejavnostim glede na materialne, kadrovske in 

organizacijske dejavnike. Sestavili smo model (slika 5), ki smo ga preverili z multiplo 

regresijo. 

 
 

 

 

Slika 4: Model pojasnjevanja, kako na pogostost izvajanja dejavnosti v naravi vplivajo 

materialni, organizacijski in kadrovski dejavniki 

 

Rezultati so pokazali statistično značilno povezanost med omenjenimi dejavniki in 

pogostostjo izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi. 

 

Tabela 9: Prispevek posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe 

 

Odvisna 

spremenljivka: 

organizirana gibalna 

Standardizirani ß-

koeficient 
T-test 

Statistična 

pomembnost 

Organizacijski 

dejavniki  
,019 ,152 ,880 

Kadrovski dejavniki ,255 2,047 ,045 

Materialni dejavniki ,437 3,681 ,001 

Pogostost izvajanja 

organiziranih dejavnosti 

v naravi mesečno 

Materialni dejavnik Organizacijski 

dejavnik 

Kadrovski dejavnik 
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Legenda: standardizirani ß-koeficient – standardizirani koeficienti parcialne regresije 

spremenljivke na kriterijsko spremenljivko (betaponder); t-test – statistična pomembnost 

regresijskih koeficientov; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 

0,05)* 

 

Iz tabele 9 razberemo prispevek posamezne neodvisne spremenljivke k oblikovanju 

regresijske enačbe. Standardizirani betakoeficienti nam predstavljajo mere pomembnosti 

posameznih predikatorjev, t-test nam pokaže statistično pomembnost regresijskih koeficientov 

in pojasnjevalnih spremenljivk. Ugotovimo lahko, da organizacijski, kadrovski in materialni 

dejavniki statistično značilno pojasnjujejo model multiple regresije.  

 

Tabela 10: Povzetek ocenjenega modela regresije 

 

Model R R
2
 Popravljen 

R
2
 

F-test Statistična 

pomembnost 

1 ,476
a
 ,226 ,185 5,463 ,002

b
 

 

Legenda: R – multipli regresijski koeficient; R
2
– multipli determinacijski koeficient, 

popravljen R
2
 – multipli determinacijski koeficient, ki kaže na delež variance v odvisni 

spremenljivki, pojasnjen z variabilnostjo števila neodvisnih spremenljivk; F-test – statistična 

pomembnost regresijske enačbe; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja (p 

≤ 0,05)* 

 

Deterministični koeficient R
2
 kaže, da smo z vključenimi pojasnjevalnimi 

spremenljivkami pojasnili okoli 22,6 % variance odvisne spremenljivke. Popravljeni R
2
, ki 

izloča vpliv števila pojasnjevalnih spremenljivk, kaže, da je pojasnjene 18,5 % variance. 

Kljub sorazmerno majhnemu deležu pa F-test zanesljivosti regresijske enačbe kaže na njeno 

visoko statistično pomembnost.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo pojasnili model, ki vključuje odvisno spremenljivko, 

imenovano pogostost izvajanja organiziranih dejavnosti, ki je pojasnjena s tremi neodvisnimi 

spremenljivkami, imenovanimi materialni, kadrovski in organizacijski dejavniki. Iz rezultatov 

multiple regresije lahko razberemo, da bo čas, namenjen organiziranim gibalnim dejavnostim, 

daljši, če bodo vrtci zagotovili boljše materialne, kadrovske in organizacijske dejavnike za 

izvajanje organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi.  
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Slika 5: Model pojasnjevanja, kako na pogostost izvajanja dejavnosti v naravi vplivajo 

materialni, organizacijski in kadrovski dejavniki 

 

Rezultati so pokazali statistično značilno povezanost med omenjenimi dejavniki in 

povprečno dolžino izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi. 

 

Tabela 11: Prispevek posamezne spremenljivke k oblikovanju regresijske enačbe  

 

Odvisna 

spremenljivka: 

organizirana gibalna 

dejavnost 

Standardizirani ß-

koeficient 

T-test Statistična 

pomembnost 

Organizacijski 

dejavniki 
,137 1,050 ,298 

Kadrovski dejavniki ,248 1,882 ,065 

Materialni dejavniki ,227 1,802 ,077 

 

Legenda: standardizirani ß-koeficient – standardizirani koeficienti parcialne regresije 

spremenljivke na kriterijsko spremenljivko (betaponder); t-test – statistična pomembnost 

regresijskih koeficientov; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 

0,05)* 

 

Iz tabele 11 razberemo prispevek posamezne neodvisne spremenljivke k oblikovanju 

regresijske enačbe. Standardizirani betakoeficienti nam predstavljajo mere pomembnosti 

posameznih predikatorjev, t-test pa nam pokaže statistično pomembnost regresijskih 

koeficientov teh pojasnjevalnih spremenljivk. Ugotovimo lahko, da organizacijski, kadrovski 

in vsebinski dejavniki statistično značilno pojasnjujejo model multiple regresije.  

 

Tabela 12: Povzetek ocenjenega modela regresije 

Model 
R R

2
 

Popravljen 

R
2
 

F-test 
Statistična 

pomembnost 

1 ,365
a
 ,133 ,087 2,869 ,044

b
 

 

Povprečna dolžina 

izvajanja ene 

dejavnosti v naravi 

Materialni dejavniki Organizacijski 

dejavniki 

Kadrovski dejavniki 
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Legenda: R – multipli regresijski koeficient; R
2–

 multipli determinacijski koeficient, 

popravljen R
2
 – multipli determinacijski koeficient, ki kaže na delež variance v odvisni 

spremenljivki, pojasnjen z variabilnostjo števila neodvisnih spremenljivk; F-test – statistična 

pomembnost regresijske enačbe; statistična pomembnost – na ravni 5-odstotnega tveganja     

(p ≤ 0,05)* 

 

Deterministični koeficient R
2
 kaže, da smo z vključenimi pojasnjevalnimi 

spremenljivkami pojasnili okoli 13,3 % variance odvisne spremenljivke. Popravljeni R
2
, ki 

izloča vpliv števila pojasnjevalnih spremenljivk, kaže, da je pojasnjene 8,7 % variance. Kljub 

sorazmerno majhnemu deležu F-test zanesljivosti regresijske enačbe kaže na njeno statistično 

pomembnost.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo pojasnili model, ki vključuje odvisno spremenljivko, 

imenovano čas izvajanja organizirane gibalne dejavnosti, ki je pojasnjena s tremi neodvisnimi 

spremenljivkami, imenovanimi materialni, kadrovski in organizacijski dejavniki. Iz rezultatov 

multiple regresije lahko razberemo, da bo čas izvajanja ene dejavnosti v naravi daljši, če bodo 

vrtci zagotovili boljše materialne, kadrovske in organizacijske dejavnike za izvajanje 

organiziranih gibalnih dejavnosti v vrtcu.  

 

H 2: Pri tistih vzgojiteljih, ki dajejo gibanju večji pomen, trajajo gibalne dejavnosti 

predšolskih otrok dlje časa. 

 

Za ugotavljanje statistično značilnih povezav med trajanjem dejavnosti in mnenjem 

vzgojitelja smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Ugotovili smo, da ni statistično 

značilnih povezav med trajanjem organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi in mnenjem 

vzgojitelja (tabela 13).  

 

Tabela 13: Izračun povezanosti med trajanjem dejavnosti in mnenjem vzgojitelja 

 

Pearsonov koeficient 

korelacije 
Povezanost (korelacija) Statistična pomembnost 

Mnenje vzg. : trajanje ,205 ,115 

 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 

 

H 3: Znanje vzgojitelja vpliva na čas izvajanja gibalnih dejavnosti predšolskih otrok v 

naravi. 

Za ugotavljanje statistično značilnih povezav med znanjem vzgojitelja in časom izvajanja 

gibalnih dejavnosti smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Ugotovili smo, da ni 

statistično značilnih povezav med znanjem vzgojitelja in časom izvajanja gibalnih dejavnosti 

(tabela 14).  

 

Tabela 14: Izračun povezanosti med materialnimi pogoji in različnimi oblikami ukvarjanja z 

gibalnimi dejavnostmi 

 

Pearsonov koeficient 

korelacije 
Povezanost (korelacija) Statistična pomembnost 

Znanje vzg. : čas izvajanja ,209 ,110 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 
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H 4: Tisti vrtci, v katerih je vodstvo bolj naklonjeno organizaciji gibalnih dejavnosti v 

naravi, imajo boljše materialne dejavnike. 

Za ugotavljanje statistično značilnih povezav med vodstvom in materialnimi dejavniki 

smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Ugotovili smo, da ni statistično značilnih 

povezav med vodstvom in materialnimi dejavniki (tabela 15).  

 

Tabela 15: Izračun povezanosti med materialnimi pogoji in organizacijskim dejavnikom 

izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi 

Pearsonov koeficient 

korelacije 
Povezanost (korelacija) Statistična pomembnost 

Vodstvo : materialni 

dejavniki 
–,053 ,688 

Legenda: Z * so označene statistične pomembnosti na ravni 5-odstotnega tveganja (p ≤ 0,05). 

 

Iz tabele 15 je razvidno, da med materialnimi dejavniki in naklonjenostjo vodstva do 

organiziranih gibalnih dejavnosti ni statistično pomembnih razlik. 

 

Kompozitnim spremenljivkam smo določili ocene. Naklonjenost vodstva smo ocenili z 

ocenami nezadostno in zadostno, enako smo ocene določilitudi materialnim dejavnikom. 

Razlike med novima spremenljivkama smo testirali s hi-kvadrat preizkusom. 

 

 

 
Graf 1: Naklonjenost vodstva 

 

Ugotovili smo, da ni statistično pomembnih razlik. Razlike so sicer vidne v odstotkih. Iz 

grafa 1 je razvidna razlika v materialnih dejavnikih glede na naklonjenost vodstva. Tam, kjer 

je vodstvo manj naklonjeno izvajanju organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi, imajo slabše 

materialne pogoje (51,40 %). Tam, kjer je vodstvo bolj naklonjeno izvajanju organiziranih 

gibalnih dejavnosti v naravi, imajo za 10 % boljše materialne pogoje (60,90 %). 
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7 RAZPRAVA 

V magistrskem delu smo analizirali izvajanje organiziranih gibalnih dejavnosti 

predšolskih otrok v naravi. Zanimalo nas je, koliko se vzgojitelji poslužujejo organiziranih 

gibalnih dejavnosti v naravi oz. ali se bolj/raje držijo zaprtih prostorov in vrtčevskih igrišč. 

Ugotavljali smo pogostost in trajanje izvajanja organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi ter 

iskali vzroke oz. mogoče vplive na pogostost in trajanje. 

V vzorec smo zajeli 60 vzgojiteljev iz celotne Slovenije, ki smo jih anketirali z 

vprašalniki odprtega in zaprtega tipa. Vprašanja so bila razdeljena na odvisno spremenljivko 

(pogostost in trajanje organiziranih gibalnih dejavnosti) in neodvisno spremenljivko 

(materialni, kadrovski, organizacijski dejavniki).  

Skladno s cilji magistrskega dela smo si postavili štiri raziskovalne hipoteze. Podatke 

smo obdelali z osnovnimi podprogrami in multiplo regresijsko analizo. Hipoteze smo 

sprejemali oz. zavračali na stopnji 5-odstotnega tveganja.  

V razpravi poudarjamo mogoče vzroke za dobljene rezultate in jih povezujemo z drugimi 

raziskavami. Analiza rezultatov je pokazala, da na izvajanje organiziranih gibalnih dejavnosti 

vplivajo materialni, kadrovski in organizacijski dejavniki. Tako smo prvo raziskovalno 

hipotezo potrdili. Z multiplo regresijo smo namreč ugotavljali morebitno odvisnost časa, ki ga 

vzgojitelji predšolskih otrok namenijo gibalnim dejavnostim, z materialnimi, s kadrovskimi in 

z organizacijskimi dejavniki. Rezultati kažejo na statistično značilno povezanost med odvisno  

spremenljivko in neodvisnimi spremenljivkami. Iz tega sklepamo, da vzgojitelji, ki imajo 

boljše kadrovske, materialne in organizacijske dejavnike, pogosteje in dlje časa izvajajo 

organizirane gibalne dejavnosti v naravi.  

Tudi J. Zajec (2009) v svoji raziskavi z multiplo regresijo ugotavljala odvisnost časa, 

ki ga otroci namenijo različnim oblikam športnih dejavnosti med tednom in počitnicami, 

glede na materialne, kadrovske, vsebinske in organizacijske dejavnike. Rezultati raziskave so 

pokazali, da obstajajo statistične značilnosti med zgoraj navedenimi dejavniki in časom, ki ga 

otroci namenijo športnim dejavnostim med tednom, počitnicami. Z mutiplo regresijo pa so 

prišli do rezultatov, da bi bil čas, ki je namenjen organiziranim športnim dejavnostim, daljši, 

če bi bili zagotovljeni boljši materialni, kadrovski, organizacijski in vsebinski dejavniki.  

Z drugo hipotezo smo želeli dokazati, da tisti vzgojitelji, ki dajejo gibanju večji pomen, 

dlje časa izvajajo gibalne dejavnosti v naravi. To hipotezo smo ovrgli. Ugotovili smo, da ni 

statistično pomembnih razlik med trajanjem organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi in 

mnenjem vzgojitelja. 

Podobno raziskavo so izvajali tudi drugi raziskovalci, ki pa so prišli do različnih 

ugotovitev. Blažič (2015) navaja, da gibalno aktivni vzgojitelji pogosteje načrtujejo gibalne 

dejavnosti predšolskih otrok skozi vse leto in se bolj zavedajo dobrega zgleda vzgojiteljev. 

Gibalno aktivnejši vzgojitelji se pogosteje zavzemajo za izvajanje programov, kot sta Mali 

sonček in Tečaj prilagajanja na vodo, ter druge gibalne programe.  

Za zgodnje vključevanje otrok v gibalne dejavnosti je ključnega pomena dejstvo, da 

vsega tistega, kar otroci zamudijo v najzgodnejšem otroštvu, pozneje ni več mogoče 

nadomestiti (Videmšek in Visinski, 2001).  

Pri tretji hipotezi smo preučevali, ali znanje vzgojitelja vpliva na čas izvajanja gibalnih 

dejavnosti v naravi. Tudi to hipotezo smo ovrgli. Pri analizi podatkov se je pokazalo, da ni 

statistično pomembnih razlik med znanjem vzgojitelja in izvajanjem gibalnih dejavnosti v 

naravi. Podobno je raziskovala D. Davidovski (2015) in ugotovila, da obstajajo razlike med 

trenutnim znanjem in želeno usposobljenostjo vzgojiteljic. Usposobljenost vzgojiteljev je na 

področju gibanja zelo različna, saj so najmočnejši na temeljnih področjih; ta so: Kurikulum za 

vrtce, poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok, usposobljenost za jasno definiranje 

ciljev in dosežkov glede na področje gibanja v kurikulumu. Strokovni delavci v raziskavi so 
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podali informacije, da si želijo dvigniti raven usposobljenosti glede na gibalno specifične 

kompetence. Menim, da bi bili, če bi od vzgojiteljic zahtevali dokazila o njihovi izobrazbi, 

med njimi vzgojitelji z dokončano pedagoško fakulteto in tudi vzgojitelji z dokončano le 

srednjo šolo. Skozi leta so se spremenili vsi načini, metode in oblike dela, ki pa jih starejši 

vzgojitelji še ne poznajo dovolj dobro. Moj vprašalnik je izpolnilo največ vzgojiteljic, ki ima 

delovno dobo nad 21 let. Sklepam, da so te opravile še dodatno usposabljanje na pedagoški 

fakulteti. Pri tem ne smemo zanemariti tudi subjektivnih vidikov vzgojiteljic.  

 

Z zadnjo hipotezo smo želeli preveriti, ali imajo vrtci, ki imajo vodstvo bolj naklonjeno 

organizaciji gibalnih dejavnosti v naravi, tudi boljše materialne dejavnike. Tudi to hipotezo 

smo ovrgli, saj smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik med naklonjenostjo vodstva 

do organiziranih gibalnih dejavnosti in materialnih dejavnikov.  

J. Zajec (2009) je prišla do podobnih rezultatov. V svoji raziskavi je raziskovala 

povezanost športne dejavnosti predšolskih otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki 

zdravega načina življenja. Poleg tega se je osredinila tudi na mnenja ravnateljev vrtcev o 

gibalnih dejavnostih otrok. Ravnatelji menijo, da so otroci v njihovem vrtcu dovolj gibalno 

dejavni. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo vsi vrtci po mnenju ravnateljev dovolj 

potrebnih pripomočkov za izvajanje gibalnih dejavnosti. Menijo, da bi bilo treba dokupiti 

opremo za nordijsko in alpsko smučanje ter da bi bilo treba za izvajanje gibalnih dejavnosti 

zaposliti še športnega pedagoga in bi skupaj z vzgojiteljico vodila gibalne dejavnosti v vrtcu. 

Iz raziskave je razvidno, da so ravnatelji zelo naklonjeni izvajanju gibalnih dejavnosti v 

naravi. Za neustrezne materialne dejavnike bi lahko poiskali razloge v pomakanju zanimanja 

za novosti, prenizkih finančnih sredstvih, nenaklonjenosti športu ravnateljev in v drugih 

zaposlenih v vrtcu. Za izvajanje gibalnih dejavnosti v njeni raziskavi prevladuje uporaba 

okolice vrtca z igrali, sledijo urejena zunanja igrišča iz umetnih mas, nato travniki in okolica 

vrtca brez igral. V raziskavi so vrtci, ki uporabljajo okolico brez igral, pogosto (40,7 %), 

redno (33,3 %) in občasno (25,9 %). Dobri materialni pogoji niso pomembni samo za 

izvajanje gibalnih dejavnosti.  
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8 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo analizirali izvajanje organiziranih gibalnih dejavnosti 

predšolskih otrok v naravi. S kritičnim branjem sodobne literature smo ugotavljali pomen 

gibanja in prebivanja v naravi v najzgodnejšem obdobju. Preučevali smo kompetence, ki naj 

bi jih imeli vzgojitelji za ustrezno delo, in znanja o značilnostih gibalnega razvoja predšolskih 

otrok. S pomočjo strokovne literature smo ovrednotili vlogo in pomen povezanosti narave za 

razvoj posameznika, vpliv na posamezna področja otrokovega razvoja in ugotavljali pomen 

gozdne pedagogike.  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako pogosto vzgojitelji izvajajo organizirane 

gibalne dejavnosti v naravi in kaj vse posredno in neposredno vpliva na to.  

Rezultati so pokazali, da kadrovski, materialni in organizacijski dejavniki vplivajo na 

pogostost in trajanje izvajanja gibalnih dejavnosti v naravi ter da znanje in naklonjenost 

vzgojitelja gibanju nista povezana z izvajanjem organiziranih gibalnih dejavnosti v naravi. 

Ugotovili smo, da je vodstvo v 60,90 % naklonjeno izvajanju gibalnih dejavnosti v naravi, in 

sicer tam, kjer so zagotovljeni dobri materialni pogoji. Tam, kjer so slabši materialni pogoji, 

pa je tudi vodstvo manj naklonjeno 39,10 %. Do ugotovitev smo prišli z vprašalnikom, ki so 

ga izpolnjevali anketiranci, in ugotovili, da so v vprašalniku zavzeti tudi subjektivni vidiki 

vzgojiteljev, ki so reševali vprašalnik, v kakšnem okolju je postavljen vrtec, iz katerega so 

prihajali anketiranci, ter kak odnos imajo anketiranci in vodstvo vrtca.  

Vzgojitelji imajo pomembno vlogo pri organizaciji organiziranih gibalnih dejavnosti za 

predšolske otroke v naravi, saj imajo pri izbiri poti strokovno avtonomijo. Kljub temu na 

izbiro vplivajo kadrovski, materialni in organizacijski dejavniki. Zato bi bilo smiselno 

kadrovski dejavnik podkrepiti z izobraževanji, s seminarji, sestanki … Vodstveni dejavnik bi 

bilo smiselno podkrepiti z izvajanjem strokovnih srečanj ravnateljev in s pogovorom o tem, 

dati pomen gibanju na celostni razvoj otroka. Materialni dejavnik bi se dalo podkrepiti z več 

časa izvajanja dejavnosti v naravi, prenesti celo kurikulum v naravo.  
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

 

Končujem magistrski študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru 

magistrskega dela raziskujem pogostost izvajanja gibalnih dejavnosti v naravi. Z vašo 

pomočjo bi rada ugotovila povprečno izvajanje gibalnih dejavnosti in kakšni so razlogi za 

izvajanje dejavnosti v naravi. Anketni vprašalnik je namenjen vzgojiteljem in je popolnoma 

anonimen. Pridobljeni podatki bodo namenjeni izključno za raziskavo pri mojem magistrskem 

delu. Za vaše sodelovanje se zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

            

          Mateja Novljan 

 

1. Spol  

a) ženski 

b) moški 

 

2. Delovna doba 

a) Do 5 let 

b) 6–10 let 

c) 11–20let 

d) Nad 21 let 

 

3. Starostna skupina, v kateri delate: 

a) 1–3 

b) 3–6 

c) 1–6 

d) Drugo:____________ 

 

4. Od kod prihajate: 

a) Obalna in Kras   b) Posavje 

c) Zasavje    č) Savinjska 

d) Koroška    e) Podravje 

f) Pomurje    g) Dolenjska 
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g) Goriška     i) Gorenjska 

h) Osrednja Slovenija    k) Notranjska 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI V NARAVI  

Naslednja tri vprašanja se vežejo na otroke vaše skupine v povezavi z izvajanjem dejavnosti v 

naravi (gozd, travnik, park, gora ….). Sem ne sodi izvajanje dejavnosti pred vrtcem, ampak 

izključno izvajanje dejavnosti v naravi. Prosim vas, da za 3 mesece (september, oktober, 

november) naredite kratko analizo in nato podate povprečno oceno na naslednja vprašanja: 

a) Kako pogosto ste v povprečju izvajali dejavnosti v naravi: __________ur/mesečno 

september: ________ur/mesečno 

oktober: _________ ur/ mesečno 

november: ________ur/mesečno 

(primer: september (1. teden – 4 ure, 2. teden – 2 uri, 3. teden – 2 uri, 4. teden – 1 uro) – 

skupaj 9 ur/ mesečno) 

b) Kako dolgo je v povprečju trajala ena dejavnost v naravi: __________min./izvedbo 

september: ________ ur/mesečno 

oktober: __________ ur/ mesečno 

november:________ ur/mesečno 

 

c) Katera vrsta gibalnih dejavnosti je bila najpogostejša (katera je izstopala): 

_____________ 

(npr. orientacijski pohodi, pohod, izlet, vodena gibalna dejavnost …) 

ZNANJE 

Prosim, rešite postavko, ki se navezuje na vaše poznavanje vpliva narave na otrokov 

razvoj. 

1. V čem ima pridobivanje izkušenj v naravi prednost pred poučevanjem v notranjih 

prostorih?  

 

 

 

 

 

2. Na katere dejavnike otrokovega razvoja ima igra v naravi pomembnejši vpliv od igre v 

zaprtih prostorih? Obrazložite s primerom. 
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3. Navedite pet primerov izkustvenega učenja. 

 

 

 

 

 

 

4. Katere gibalne sposobnosti še posebej učinkovito razvijamo v predšolskem obdobju? 

Navedite primer. 

 

 

 

 

 

5. Navedite različne vidike vpliva gibanja v naravi na zdravstveni status otroka. 

 

 

 

 

KRAJ 

Sklop vprašanj se nanaša na oddaljenost vašega vrtca od mogočega izvajanja 

dejavnosti v naravi. 

1. Naš vrtec je oddaljen _________ (m) od prvega primernega prostora za izvajanje 

dejavnosti v naravi. 

2. Okolica našega vrtca ima na voljo naslednje možnosti izvajanja dejavnosti 

(označite, le če je do njih manj kot 2 km oz. cca 15 minut hoje.  

____ Gozd 

____ Travnik 

____ Park 

____ Njiva 

____ Gora 
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Drugo: ________________ 

3. Koliko prebivalcev ima kraj, v katerem je vaš vrtec? ______________ 

4. Imamo možnost, da otroke peljemo v naravno okolje in jim tam (bolj ali manj) 

brezskrbno dovolimo prosto gibanje.  

(nikakor se ne morem strinjati)  1   2   3   4   5  (popolnoma se strinjam) 

5. V okolico vrtca (do primernega prostora za prebivanje v naravi) lahko odidemo 

peš, brez posebnih organizacijskih težav. 

(nikakor se ne morem strinjati)  1   2   3   4   5  (popolnoma se strinjam) 

ODNOS VZGOJITELJA DO NARAVE 

Prosim, da v spodnji tabeli obkrožite številke, pri čemer pomeni 1 – zame ne velja, 5 – 

zame popolnoma velja. 

Narava mi pomeni največjo vrednoto. 1 2 3 4 5 

Nikoli nisem nobenega odpadka odvrgla v 

naravo. 

1 2 3 4 5 

Udeležujem se vseh akcij čiščenja okolja. 1 2 3 4 5 

Dejavno sodelujem pri organizaciji akcij o 

varovanju narave. 

1 2 3 4 5 

Pogosto grem peš po nakupih, v službo itn., 

če je oddaljenost manjša od 5 km. 

1 2 3 4 5 

 

MNENJE VZGOJITELJA O POMENU GIBANJA OTROKA V NARAVI 

Prosim, da v spodnji tabeli obkrožite številke, pri čemer pomeni 1 – se ne strinjam, 5 – 

se popolnoma strinjam. 

Otroci so v naravi bolj sproščeni kot v 

zaprtem okolju. 

1 2 3 4 5 

Narava otrokom omogoča odprto učno 

okolje. 

1 2 3 4 5 

Otroci v naravi lahko razvijajo večjo 

domišljijo kot v zaprtem učnem okolju. 

1 2 3 4 5 

Otroci so med prebivanjem v naravi dlje 

časa motivirani za učenje. 

1 2 3 4 5 

Otrokov odnos do narave je pozitivnejši, če 

več časa preživi v njej. 

1 2 3 4 5 

 

VODSTVO 

Prosim, da v spodnji tabeli obkrožite številke, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam. 
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Vodstvo mi pri odhodu iz vrtca brez težav 

dodeli dodatnega spremljevalca. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo nam brez težav omogoči prevoz do 

prvega primernega kraja prebivanja v naravi. 

(Če je ta npr. oddaljen več kot 10 km.) 

1 2 3 4 5 

Vodstvo nas spodbuja k izvedbi dejavnosti 

za otroke v naravi. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo nam omogoča izobraževanja s tega 

področja. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo je naklonjeno izvajanju dejavnosti 

v naravi. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 


