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IZVLEČEK 

Gibalna vzgoja je pomemben dejavnik psihofizičnega razvoja predšolskega otroka. Za otroka 

je dobro, da čim več časa preživi na prostem. Kadar vzgojitelji z otroki bivamo na prostem, 

izvajamo načrtovan program ali se z njimi spontano igramo. Ena izmed načinov za izvajanje 

načrtovanega programa v vrtcu na prostem je izletništvo.  

Diplomsko delo z naslovom Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v 

vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Cilj diplomskega dela je predstaviti 

postopek in realizacijo načrtovanja programa planinskih izletov za vrtčevsko skupino otrok 

(enota Biba) Vrtca Škofja Loka s pomočjo programa Ciciban planinec. V teoretičnem delu smo 

predstavili načrtovanje v vrtcu; gibanje ter igro, kot otrokovo osnovno potrebo; gibanje in hojo 

v gorah; možnosti za medpodročno povezovanje; spremljevalne okoliščine načrtovanja izletov 

v vrtcu; vlogo vodje izleta; program Ciciban planinec; izlet v smislu celotne dejavnosti od 

priprave do zaključka in podoživljanja izleta ter možnosti za diferenciacijo na izletu.  

V empiričnem delu smo prikazali načrtovane primere izletov, ki so bili izvedeni v šolskem letu 

2015/ 16. Prikazali smo celoten program izletov, ki je bil načrtovan za skupino Zvonček. 

Celotno načrtovanje zajema osnovne podatke in naslednje vsebine: letni koledar izletov, 

spremljajoče dejavnosti, zaključni izlet, oblika priprave in priložene priprave ter evalvacije za 

vsak posamezni izlet. Izleti so prilagojeni starosti otrok in območju enote Biba Vrtca Škofja 

Loka, ki so potekali v sodelovanju z Vrtcem Škofja Loka, starši, otroki in planinskim društvom 

Škofja Loka ter ostalimi zunanjimi sodelavci. V prilogah so priložene slike in didaktični 

material, ki nam je lahko v pomoč pri načrtovanju in izvajanju izletov v vrtcu. Ugotovili smo, 

da se je program Ciciban planinec uspešno integriral v letni načrt oddelka oz. načrtovanega 

kurikula skupine Zvonček. V skupini je 90,5 % otrok, starih od 4 do 6 let, v enem šolskem letu 

osvojilo cilje programa Ciciban planinec. S predstavitvijo devetih načrtovanih priprav oz. 

različnih ciljev izletov smo ugotovili, da se enoti Biba in Najdihojca iz vrtca Najdihojca 

nahajata na razgibanem območju, ki je zelo primerno za izvajanje raznovrstnih planinskih 

izletov za predšolske otroke. Zaradi tako uspešnega načrtovanja in izvajanja ter podoživljanja 

izletov je program velika spodbuda za integracijo programa v letni delovni načrt Vrtca Škofja 

Loka.  

Ključne besede: načrtovanje, gibanje, predšolski otrok, vrtec, izlet, program Ciciban planinec, 

načrtovanje izleta 



ABSTRACT 

Motor education is an important factor in the psychophysical development of a preschool child. 

It is good for a child to spend as much time as possible outdoors. Whenever we, preschool 

teachers, spend time with children outdoors, we either carry out a planned programme or play 

with them spontaneously. One way of carrying out a planned programme in a kindergarten 

outdoors is hiking.  

The diploma thesis titled Načrtovanje planinskih izletov s programom Ciciban planinec v vrtcu 

[Planning Hiking Trips with the Preschool Mountaineer Programme in Kindergarten] is made 

up of a theoretical and empirical section. The aim of this diploma thesis is to present the 

procedure and realisation of planning a programme of hiking trips for a kindergarten group of 

children (Biba unit) of the Škofja Loka Kindergarten by means of the Preschool Mountaineer 

programme. The theoretical section presents the planning carried out in kindergarten; 

movement and play as a child’s basic need; movement and walking in the mountains; 

possibilities of interdisciplinary integration; the accompanying circumstances of planning trips 

in kindergarten; the role of the trip leader; the Preschool Mountaineer programme; a trip as the 

entire activity ranging from preparation to conclusion and reliving the trip; and possibilities of 

differentiation during the trip.  

The empirical section presents the examples of planned trips, which were carried out in the 

2015/16 school year. It presents the entire programme of trips, which were planned for the 

Zvonček (Little Bell) group. The entire planning stage includes the basic data and the following 

contents: yearly trip calendar, accompanying activities, end-of-year trip, lesson plan format, 

and enclosed lesson plans and evaluations for each individual trip. The trips were adapted to 

the age of the children and the area of the Biba unit of the Škofja Loka Kindergarten, and were 

carried out in cooperation with the Škofja Loka Kindergarten, the parents, the children, the 

Škofja Loka mountaineering club and other external collaborators. The appendices include 

photographs and didactic materials that may be of help in planning and carrying out trips in 

kindergarten. It has been established that the Preschool Mountaineer programme has been 

successfully integrated into the unit’s annual plan or the planned curriculum of the Little Bell 

group. In the group, 90.5% of the children, ages 4 to 6, have successfully reached the goals of 

the Preschool Mountaineer programme in a single school year. By presenting the nine lesson 

plans for trips or their different destinations, it has been determined that the Biba and Najdihojca 

units of the Najdihojca Kindergarten are located on variegated terrain, which is highly suitable 



for carrying out diverse hiking trips for preschool children. Owing to such successful planning, 

implementing and reliving of trips, this programme is a great incentive for integrating the 

programme into the annual action plan of the Škofja Loka Kindergarten.  

Keywords: planning, movement, preschool child, kindergarten, trip, Preschool Mountaineer 

programme, planning a trip 
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1 UVOD 

Področja otrokovega razvoja (čustven razvoj, socialen razvoj, gibalen razvoj, spoznavni razvoj) 

so med seboj povezana, kar pomeni, da razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega 

področja ter obratno. Med tem, ko se dojenček začne plaziti, s tem začne tudi raziskovati, s 

čimer si razvija sposobnost mišljenja ter obratno (Marjanovič Umek, 2010).  

»Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja.« 

(Videmšek idr., 2012, str. 2).  

Otrok svet doživlja in dojema na podlagi informacij, ki izhajajo iz njegovega telesa, zaznavanja 

okolja ter izkušenj, ki jih pridobi z gibanjem v različnih situacijah (Videmšek idr., 2012). 

Otrok prvine športnih zvrsti spoznava in usvaja z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in 

na prostem, kjer razvija gibalne in funkcionalne sposobnosti. Zato moramo otrokom omogočiti 

gibalne dejavnosti, ki jim bodo izziv. Pri tem so pomembni stimulativno okolje in spodbude, 

da otroci sami rešujejo gibalne probleme (Videmšek idr., 2012). 

Kurikulum je naravnan procesno in odprto. To vrtcem omogoča oblikovanje različnih 

programskih ponudb, ki morajo upoštevati skupna strokovna merila, ki so opredeljena s 

temeljnimi cilji in načeli kurikula. Poleg oblikovanja različnih programskih ponudb pa 

kurikulum spodbuja tudi individualne pristope vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, in sicer 

tako,  da oblikujeta specifične pedagoške rešitve s pomočjo svojih močnih področij, ki bodo 

dvignila kakovost vzgojne interakcije in doseganje skupnih vzgojno-izobraževalnih ciljev 

(Kroflič, 2010).  

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti 

življenja družin ter soustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih, duševnih in socialnih 

sposobnosti (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). 

Ena izmed možnosti, kjer poskrbimo za uresničevanje temeljne naloge vrtca, je načrtovanje in 

izvajanje programa Ciciban planinec. 

Z navajanjem na zdrav način življenja in seznanjanjem s planinstvom lahko začnemo že v 

najzgodnejšem obdobju, čemur je namenjena akcija Ciciban planinec. Glavni cilj akcije Ciciban 

planinec, ki deluje v okviru Mladinske komisije planinske zveze Slovenije, ki jo najpogosteje 

izvajajo vrtci, je, da otroke in njihove starše ter vzgojiteljice spodbudi k celoletni dejavnosti v 
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naravi, ker se tam odpirajo možnosti za gibanje, igranje, doživljanje, raziskovanje in 

spoznavanje narave. Za sodelovanje v akciji otroci potrebujejo dnevnik, ki ga lahko kupijo v 

domačem planinskem društvu. Dnevnik Cicibana planinca je tudi članska izkaznica planinske 

organizacije, čeprav za udeležbo v akciji članstvo v planinskem društvu ni pogoj. Akcija je v 

alpskih državah na predstavitvah deležna posebne pozornosti, saj je Slovenska planinska 

organizacija med redkimi v Evropi s takšnim načinom planinskega usposabljanja (Peršolja, 

2001).  

 »Gibanje je torej sredstvo za normalen otrokov razvoj. Z njim otrok zaznava ter prepoznava 

sebe ter okolico, komunicira z okoljem, ponavlja gibe in se z njimi uči in razvija.« (Cemič in 

Gregorc, 2013, str. 124). 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

Problem diplomskega dela je integracija in vrednotenje programa Ciciban planinec pri 

načrtovanju programa izletov v oddelku Zvonček vrtca Škofja Loka za šolsko leto 2015/16. 

2.1 Načrtovanje v vrtcu 

Malo je poklicev, kjer je pripravljanje na delo tako pomembno kot pripravljanje vzgojiteljev na 

vzgojno-izobraževalno delo. Osnova za uspešno delo vzgojitelja je torej dobra priprava. 

Retuznik Bozovičar in Kranjc pravita, da je: »Načrtovanje življenja in dela v vrtcu miselni 

proces, končni rezultat tega procesa pa kvaliteten in domiseln načrt dela za določeno obdobje.« 

(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 107).  

»Načelo aktivnega izkustvenega učenja zahteva, da v vzgojne dejavnosti v vrtcu vključimo 

celoto možnih vzgojnih dejavnikov in jih med seboj ustrezno povežemo. Tako posamezne 

vzgojne teme povezujejo prosto in usmerjeno igro, naključne in načrtovane vzgojne teme, 

prilagoditev prostorske in časovne ureditve dnevnega režima, povezovanje vzgojnih ciljev iz 

naštetih področij dejavnosti v smiselne celote, dogodke, ki so povezani z medvrstniškimi odnosi 

ter odnosi med otrokom in vzgojiteljico, hkrati pa poskušajo k izvedbi pritegniti tudi starše 

otrok.« (Kroflič, 2010, str. 22). 

V predšolskem obdobju mora zavestno in sistematično načrtovanje temeljiti na poznavanju in 

prepoznavanju zakonitosti otroka (Cemič in Gregorc, 2013).  
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Načrt vzgojiteljevega dela mora biti uresničljiv, konkreten in objektiven. Poleg tega mora 

upoštevati tudi pogoje, ki so na voljo (okolje vrtca) (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

Vzgojitelj se v vrtcu na delo pripravlja z različnimi vrstami priprav: 

- s strokovno oziroma vsebinsko pripravo, v kateri je zapisano, kaj bo posredoval 

otrokom; 

- z metodično pripravo, ki zajema način, kako bo vsebino posredoval; 

- z organizacijsko-tehnično pripravo, v katero so vključena sredstva, ki jih potrebuje za 

delo in pripravo okolja, v katerem bo izvajal delo; 

- s psihološko pripravo, kar zajema dobro poznavanje situacije, umirjenost vzgojitelja ter 

močno psihično in fizično pripravljenost (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

Temeljna določila za pripravo, ki jih navaja Valenčič-Zuljanova, so naslednja: 

- Priprava naj bo kratka in ne šablonska. 

- Spremljati je treba neverbalne znake učencev. 

- Vsebina pripravljanja je odvisna od glavnega dela in razpoložljivega časa ter značilnosti 

učencev idr.  

- Ko se učenci pri izvedbi uspešno pripravijo, si postopoma pridobijo občutek za to, da je 

priprava pomembna za uspeh velikega dela (Valenčič-Zuljan, 2009).  

Cilji, ki si jih zastavimo pri načrtovanju, nam predstavljajo podlago za analizo učnega procesa 

in raziskovanje pedagoškega procesa, evalviranje učnega načrta ter za diferencirano in 

individualizirano delo (Valenčič-Ziljan, 2009).  

2.1.1 Kurikulum za vrtce 

V predšolski vzgoji se strokovni program dela oblikuje na podlagi nacionalnega dokumenta, 

imenovanega Kurikulum za vrtce. Ta namreč določa temeljna načela in cilje predšolske vzgoje 

ter predloge vsebin dejavnosti glede na starostno obdobje in posamezno področje dejavnosti 

(gibanje, jezik, umetnost, narava, matematika, družba). Kurikulum za vrtce temelji na 

upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, načelih celostnega in uravnoteženega 

razvoja otrok, poznavanju in razumevanju otrokovega načina spoznavanja in doživljanja okolja, 

zagotavljanju pestre ponudbe vsebin, metod, oblik dela z otroki ter na strokovni avtonomiji in 

odgovornosti vseh strokovnih delavcev. Veliko dejavnosti v vrtcu, kot so skrb za zdravje, 



4 
 

moralni razvoj, varnost in podobne, sodi med medpodročne dejavnosti, ki se med letom, vsak 

dan, ko potekajo vrtčevske dejavnosti, prepletajo in dopolnjujejo. Predlagane vsebine za 

področja dejavnosti v vrtcu so dane kot možnosti, ki jih vzgojitelj uporablja pri svojem 

načrtovanju za uresničevanje ciljev. Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja se po strokovnem 

razmisleku in načrtovanju nato odločita, kako, kdaj in zakaj bosta uporabila določene vsebine 

oziroma dejavnosti pri delu v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Pojem kurikulum je širši in celovitejši od pojma program, pri katerem so poudarjene vsebine in 

snov. Osredotoča se predvsem na proces predšolske vzgoje, celoto interakcij in izkušenj, iz 

katerih se otrok v vrtcu uči (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Procesno razvojni model vzgoje temelji na:  

- obojesmerni komunikaciji; 

- uvidu v prepletanje načrtovanih in nezavednih elementov v vzgojni komunikaciji vseh 

akterjev (otrok, strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, staršev in drugih oseb); 

- oblikovanju samoomejitvenega modela avtoritete, ki otroku omogoča sprejetje in 

varnost, ki postopno spodbuja njegovo osamosvajanje in s tem rahljanje navezanosti na 

vzgojitelja; 

- vzgoji, ki je usmerjena na razvoj otrokovih potencialov, ki omogočajo postopno 

oblikovanje avtonomne osebnosti (Devjak, 2011).  

Vrtec je prostor otrok, staršev in delavcev vrtca, zato je v takšnem okolju za načrtovanje in 

izvajanje programa v njem potrebna velika mera sodelovanja na vseh ravneh in z vsemi 

udeleženci tako znotraj kot zunaj ustanove, saj je vsak posamezni vrtec vpet tudi v življenje 

tako v lokalnem kot širšem okolju (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Kurikulum za vrtce  pri področju dejavnosti gibanje navaja globalne cilje, ki predstavljajo okvir, 

znotraj katerega vzgojitelj načrtuje vsebine in dejavnosti: 

- »omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

- razvijanje gibalnih sposobnosti; 

- pridobivanje zaupanja v lastno telo in gibalne sposobnosti; 

- usvajanje osnovnih oblik gibalnih konceptov; 
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- postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti; 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.« 

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

Poleg globalnih ciljev so v Kurikulu zapisane še vsebine za prvo in drugo starostno obdobje 

otrok v vrtcu ter navodila za njihovo izpeljavo, s katerimi vzgojitelj uresniči cilje (Videmšek in 

Kovač, 2010).  

2.1.2 Predšolski otrok in gibanje 

Med področja dejavnosti, ki jih vključuje Kurikulum za vrtce, sodijo gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika. Gibanje in igra sta otrokovi primarni potrebi. Razvoj gibanja se 

v prvih letih otrokovega življenja najbolj izrazi in povezuje z igro, ki prinaša izkušnje, veselje 

in zadovoljstvo. Igra in gibanje otroku z raznovrstnimi izkušnjami prinašata veliko sposobnosti 

na intelektualnem, socialnem in čustvenem razvoju. Pri načrtovanju vsebin in dejavnosti na 

področju gibanja morata biti prilagojena različnim potrebam, sposobnostim in interesom otrok 

za optimalen razvoj (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V predšolskem obdobju je pomembno, da razvijamo gibalne sposobnosti, kot so: ravnotežje, 

koordinacija, moč, vzdržljivost. Gibalne sposobnosti, kot so: hitrost, natančnost in gibljivost, 

pa razvijamo bolj v odrasli dobi (Cemič in Gregorc, 2012).  

Pohodništvo in gorništvo vplivata na posamezne motorične sposobnosti, predvsem na 

vzdržljivostno ali repetitivno in maksimalno moč, zaradi dolgotrajnega vzpenjanja z 

obremenitvijo (nahrbtnikom) in premagovanja velikih zunanjih sil (nahrbtnik in teža telesa) pri 

strmem vzpenjanju; na koordinacijo ali skladnost gibanja v primerih, ko se je treba prilagajati 

različnim razmeram na poti; na ravnotežje, saj je treba ohranjati stabilnost telesa v velikih 

primerih, npr. na neravnih tleh, ozki strmi stezi, pri hoji po kamnih, hoji po snegu idr. (Kristan, 

1993).  

V zgodnjem obdobju otrokovega razvoja so gibanje, počutje, razumevanje in mišljenje 

neločljivi. Le po gibalnih reakcijah pa se ugotavljajo umske sposobnosti in zaznavanje. Razvoj 

motorike poteka od preprostih in refleksnih gibov do bolj hotenih in kompleksnih gibalnih 

dejavnosti. V otroškem obdobju velikost telesnih naporov določa funkcijska sposobnost 

organskih sistemov: živčnega, dihalnega, srčno-žilnega (Cemič, 1993).  
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V predšolskem obdobju je razvoj: 

- zelo intenziven, 

- funkcionalne kapacitete organskih sistemov se postopoma večajo, 

- prilagoditveni mehanizmi v glavnem še niso razviti, 

- razlike med treniranimi in netreniranimi so veliko manjše kot pri odraslih (Cemič in 

Gregorc, 2012, str. 25).  

»Za najboljši telesni in gibalni razvoj je predšolskemu otroku treba omogočiti gibanja, ki 

spodbudno vplivajo na razvoj gibalne skladnosti (motorična koordinacija), gibalne natančnosti 

(motorična preciznost), ravnotežja in ustrezne moči (krepitev mišičja in razvoj skeleta).« 

(Kristan, 2010, str. 408). 

Pomembnost gibalne dejavnosti predšolskega otroka navaja Kristan, preko nekaterih 

strokovnih ugotovitev domačih in tujih avtorjev: 

- Spoznavanje sveta okoli sebe se pri otroku začne skozi gibalne dejavnosti. V primeru, 

da so te omejene, do težav prihaja kasneje, pri zaznavnem in simbolnem učenju. 

- Brez gibalnega in čutnega razvoja ni možen optimalen duševni razvoj. 

- Raznovrstne gibalne naloge spodbujajo delovanje določenih centrov v možganih. 

- Otroci samopodobo oblikujejo predvsem po gibalnih značilnostih in sposobnostih, še 

posebno v družbi svojih vrstnikov. Prav socialne interakcije med otroki so pomemben 

del njihovega spoznavnega razvoja.  

- Gibalne dejavnosti, ki razvijajo skladnost (koordinacija) gibanja, ravnotežje, natančnost 

in deloma moč, so najboljše za celosten razvoj otroka. 

- Pomen kakovostne gibalne dejavnosti je največji v času, ko proces razvojnega zorenja 

živčnih vlaken še ni končan, to pa je prav obdobje pred šolo (Kristan, 2010).  

Z gibanjem se otrok zaveda lastnega telesa in doživlja veselje ter ponos ob tem, ko razvija lastne 

sposobnosti in spretnosti. Preko gibanja si otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter pridobiva 

razumevanje za prostor in čas. Ko otrok išče načine za reševanje gibalnih nalog, je pri tem 

ustvarjalen. Hkrati mora pri tem s svojo lastno domišljijo odgovoriti na nove izzive, ob katerih 

izraža tudi svoja čustva in občutja (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).  

Gibanje oziroma šport je nujna in nezamenljiva sestavina zdravega načina življenja otroka od 

rojstva naprej. Tisti otroci, ki že v zgodnjem otroštvu ne dobivajo dovolj spodbud za razvoj 
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gibalnih spretnosti, navadno tudi kasneje v odrasli dobi niso športno aktivni. Zato je ravno 

obdobje pred vstopom v šolo in v prvih razredih šole odločilnega pomena za poznejši pozitiven 

odnos do ukvarjanja s športom v prostem času (Dolenc idr., 1997). 

V predšolskem obdobju naj otrok pridobi čim bolj raznovrstne gibalne izkušnje, ki so osnova 

za kasnejše zahtevnejše gibalne vzorce. »Ta temelj naj bo kakovostno zgrajen, saj pomembno 

vpliva na otrokov celostni razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in 

nenazadnje tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti 

življenja v vseh starostnih obdobjih.« (Videmšek idr., 2012, str. 3). 

Gibanje je otroku posebno blizu, saj je to njegova primarna potreba. Sproščanje z gibanjem je 

najučinkovitejši način spopadanja s stresom. Kadar otrokom gibanje omejimo, si ga sami 

izborijo, kar nakazuje na to, da ga resnično potrebujejo, zato jim moramo omogočiti čas in 

prostor za gibanje. Vzgojitelji morajo h gibanju pristopiti tako, kot je navedeno v Kurikulumu 

za vrtce: sistematično, načrtovano in premišljeno (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). 

Otrok si z vsakodnevnim gibanjem na prostem pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po 

vsakodnevni gibalni dejavnosti, ki otroku nudi optimalni prispevek k njegovemu razvoju in 

zdravju (Videmšek in Kovač, 2010).  

2.1.3 Športna/gibalna vzgoja in začetek gibalne vzgoje v vrtcih 

Leta 1971 so se začela prizadevanja za sodobnejšo telesno/gibalno/športno vzgojo v vrtcih. Na 

kongresu telesne kulture v Portorožu so ugotovili, da telesna (zdaj športna) kultura ni le 

tekmovalni šport, ampak predvsem zdrav življenjski slog in boj proti gibalni zanemarjenosti s 

športnim življenjskim slogom. Sklenili so, da morajo telesnokulturni dejavniki poskrbeti za 

množične oblike gibalnih dejavnosti. Na kongresu je bil postavljen tudi dolgoročni cilj postati 

športni narod. Inštitut za kineziologijo (danes Fakulteta za šport) je od Telesnokulturne 

skupnosti Slovenije dobil naročilo za izdelavo projekta za množično športno ponudbo (Kristan, 

2010).  

Na podlagi zgledovanja po nekaterih drugih državah se je rodila zamisel o tekmovanju za 

športno značko, ki je v tujini k dejavnosti spodbujala množice prebivalcev vseh starostnih 

kategorij. Filozofije te dejavnosti smo pri nas spremenili, saj smo pomembnost dosežka in 

storitve zamenjali s pomembnostjo udeležbe, procesa in raznovrstnostjo gibalnega znanja. V 

ospredje smo torej postavili vzgojno-izobraževalni učinek, ne pa gibalne/telesne zmogljivosti. 
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Po tem se je začel oblikovati program za posamezne starostne skupine od otrok do starostnikov, 

z izjemo predšolskega obdobja. Na pobudo Zavoda za šolstvo pa se je v program vključilo tudi 

predšolsko obdobje in zasnovalo se je množično športno-kulturno gibanje z imenom 

Tekmovanje za športno značko. Vzvod za razširjanje programa športne značke na predšolsko 

obdobje je dala republiška svetovalka za vrtce Irena Levičnik (Kristan, 2010). 

Torej je nacionalni program športne značke začel nastajati prav v vrtcu, kasneje pa se je 

postopno, v triletnih intervalih, uvajal najprej na razredno ter nato še na predmetno stopnjo 

osnovne šole (Kristan, 2010). 

Program športne značke je nato postal športni vzgojno-izobraževalni program, imenovan Zlati 

sonček, ki je nastal na zahtevo pedagoške stroke za predšolsko vzgojo. Ta se je vsebinsko in 

organizacijsko izpopolnjevala s sodelovanjem neštetih vzgojiteljic. Program Zlati sonček je 

postal zelo priljubljen in razširjen neobvezen športno-vzgojni program v vrtcih. To je bil razlog 

za podlago in predlog za vključitev Zlatega sončka v redni vzgojno-izobraževalni program v 

vrtcih. Odbor programa Zlati Sonček je pričakoval, da bo kurikularna komisija za vrtce sprejela 

program Zlati sonček kot obvezni del vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih (Kristan, 

2010). 

Leta 1995 kurikularna komisija programa ni uvrstila v obvezni standardni vzgojno-

izobraževalni program vrtcev, kar je bilo popolnoma nepričakovano. Kurikularna komisija je 

imela odpor do imena šport, iz športne vzgoje pa je nastalo področje gibanje. Kurikularno 

komisijo je pri programu Zlati sonček zmotil izraz športna vzgoja, ker naj ga v vrtcu še ne bi 

bilo, zato je kurikularna komisija v zapisniku leta 1997 predlagala, da je program lahko ponujen 

kot del gibalne vzgoje, ne da bi omenjali besedo šport. Komisija je predlagala tudi, naj izraz 

športna vzgoja zamenja gibalna vzgoja in naj se pripravljavci programa Zlati sonček uskladijo 

z načeli Bele knjige. Menila je, da je program v nasprotju s teoretičnimi izhodišči v Beli knjigi 

in z novo koncepcijo predšolske vzgoje. Poleg tega je komisija dejala, da program ne nudi 

alternative tistim otrokom, ki tega ne zmorejo. Zapisali so tudi, da gre pri programu Zlati sonček 

za neskladnost med namenom programa in izvajanjem v praksi ter da naj bo program Zlati 

sonček otrokom ponujen kot izbirni program, čeprav naj bi komisija najprej predlagala, naj bo 

program vrtcem ponujen kot del gibalne vzgoje. Če je program ponujen vrtcem kot del gibalne 

vzgoje, to pomeni, da je del obveznega vzgojno-izobraževalnega programa. Če pa je programa 

izbirni, ga lahko nekdo izbere. Kasneje so se pojavili še drugi javno objavljeni očitki programu 

Zlati sonček (Kristan, 2010). 
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Ob programu Zlati sonček je nastal tudi zunanji motivacijski sistem – vpisna knjižica skupaj z 

nalepkami, značkami in diplomami, ki je pritegnila tako starše kot vzgojitelje. Ta sredstva so 

bila še najmanj namenjena motiviranju otrok, saj so bile motiviranju otrok v prvi vrsti 

namenjene privlačne ciljne naloge. Ostala sredstva so bila namenjena priznanju za sodelovanje 

in poznejši spomin na vrtčevska športna leta (Kristan, 2010).   

Program je bil dobro sprejet tudi na seminarju ravnateljic iz vse Slovenije. Program predhodne 

športne značke se je v vrtcih širil predvsem zaradi vrtcev in vzgojiteljic, ki so ga sprejele kot 

dobrodošlo novost. Večinsko mnenje vzgojiteljic, ki so se udeleževale mnogih dopolnilnih 

seminarjev, je bilo, da je s programom športne značke telesna/gibalna/športna vzgoja postala 

smiselna, smotrna in kakovostna. Redki so bili vrtci, ki športne značke niso udejanjali. Program 

se je ohranil predvsem zato, ker so ga vzgojiteljice vzele za svojega, čeprav ni bil obvezen 

(Kristan, 2010). 

Program športne značke je bil predlagan za obvezni del vzgojnega procesa v vrtcih. To je bilo 

zapisano v publikaciji Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje: Koncepcija in strategija športne 

vzgoje (Zavod za šolstvo republike Slovenije, 1991) v poglavju, ki obravnava predšolsko 

vzgojo (Kristan, 2010). 

Ugotovljeno je bilo, da je program Zlati sonček oblikovan v skladu z Belo knjigo o vzgoji in 

izobraževanju ter z Zakonom o vrtcih in z Izhodišči kurikularne prenove predšolske vzgoje v 

vrtcih. Zaradi te ugotovitve je strokovni odbor ministrstva za šolstvo in šport program potrdil 

(Kristan, 2010).   

Na dan 3. 3. 2000 je državni zbor RS sprejel Nacionalni program športa. Takrat so predšolski 

vzgojno-izobraževalni programi Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec zaradi 

nacionalnega interesa postali del nacionalnega programa športa. S tem so bila sistemsko 

zagotovljena najnujnejša finančna sredstva za izvajanje programa Zlati sonček (Kristan, 2010). 

Ker so določeni strokovnjaki priprli vrata Programu Zlati sonček v redni oziroma standardni 

program vrtcev, so s tem tudi zaprli dotok namenskih sredstev iz rednega  sistemskega 

financiranja programa, hkrati pa vpeljali dve kakovostni vrsti vrtcev: prvo, ki strokovno 

zasnovan program  gibalne oziroma športne vzgoje ceni in izvaja, in drugo, ki ga odklanja 

(Kristan, 2010). 
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Cilj programa Zlati sonček torej še vedno ostaja enak kot pred četrt stoletja: vključitev v redno 

vzgojno-izobraževalno delo vseh vrtcev in s tem izenačenje možnosti tako vrtcev kot otrok iz 

vseh okolij (Kristan, 2010). 

Seveda pa nobena stvar ni večna, tudi program Zlati sonček ne. Program bosta čas in stroka 

zagotovo še dopolnjevala in posodabljala. Kljub pozivanju k bojkotu programa so vrtci leta 

2006/2007 kar 81 % odstotkom otrok omogočili, da so v njem sodelovali (Kristan, 2010). 

Kristan je predvideval prav, Zlati sonček se je razširil, posodobil in obogatil. Poleg programa 

Zlati sonček je nastal program Mali sonček, ki izhaja iz Zlatega sončka. Gibalni/športni 

program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti (Videmšek idr., 

2012).  

»Namen programa Mali sonček je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi 

gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 

otroku.« (Videmšek idr., 2012, str. 4). 

Program Mali sonček v svoj program vključuje cilje kurikuluma s področja gibanja in dodaja 

še nekaj ciljev gibalnega/športnega programa Mali sonček (Videmšek idr., 2012).  

Program Mali sonček se povezuje s programom Ciciban planinec. Otrok, ki v sklopu programa 

Mali sonček skupno opravi štiri izlete za Modrega planinca, pridobi nalepko Modri planinec. 

Če je otrok, ki pridobi nalepko Modrega planinca, vključen tudi v program Ciciban planinec, 

na podlagi te nalepke pridobi tudi nalepko markacije. Podobno velja za naslednje starostne 

skupine otrok oziroma za zelenega, oranžnega in rumenega planinca. Pri vsakem posameznem 

planincu (modrem, zelenem, oranžnem) otrok opravi skupno štiri izlete, le pri rumenem 

planincu otrok opravi skupno pet izletov. Za nalepko zeleni planinec otrok, ki je vključen v 

program Ciciban planinec, pridobi nalepko Gorskega apolona, za nalepko oranžni planinec pa 

nalepko Clusijevega svišča. Za nalepko rumeni planinec otroci, ki so vključeni v program 

Ciciban planinec, pridobijo spominsko diplomo in začetni dnevnik Mladega planinca 

(Videmšek idr., 2012).  

Tako kot se Mali sonček povezuje s programom Ciciban planinec, se tudi Zlati sonček povezuje 

s programom Ciciban planinec.  

V Pravilniku programa Ciciban planinec 11. člen (povezanost s programom Zlati sonček) pravi, 

da: 
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»Otroci, ki nimajo dnevnika in so sodelovali v programu Zlati sonček in so uspešno končali: 

- začetni in nadaljevalni program (A in B program), lahko izjemoma pridobijo nalepko 

markacije, 

- programa C in D, lahko po koncu D programa izjemoma pridobijo nalepko Gorskega 

apolona« (Pravilnik programa Ciciban planinec in Mladi planinec, 2011, str. 18). 

Vrtec ali osnovna šola po opravljenih programih pošlje prošnjo s podatki o izvajalcih in 

udeležencih programa na praviloma najbližje društvo za pridobitev nalepk (Pravilnik programa 

Ciciban planinec in Mladi planinec, 2011).  

2.1.4 Hoja 

Večina globalnih ciljev, ciljev in primerov vsebin dejavnosti, ki so zapisani v Kurikulumu za 

vrtce za področje gibanja, se med seboj povezuje in lahko uporabi pri hoji oziroma na planinskih 

izletih. Kurikulum za vrtce v primerih dejavnosti izlete za drugo starostno obdobje izrecno 

opredeli v naslednjem primeru: »Otrok hodi v naravi (sprehodi v bližnjo in daljno okolico, 

orientacijski izleti, izleti – napor pri hoji naj presega vsakodnevno obremenitev).« Torej otrok 

hodi v naravi, kar se v največji meri nanaša na hojo in naravo (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

29).  

Možnosti za hojo v naravi so odvisne od gibalnega razvoja otrok in okolja, v katerem je vrtec 

oziroma otrok, zato so primeri dejavnosti ter s tem načrtovani sprehodi in izleti odvisni tudi od 

geografske lege vrtca. Gibalni razvoj v zgodnjem otroštvu poteka od naravnih oblik gibanja do 

celostnih in zahtevnejših gibalnih dejavnosti v povezavi med zorenjem, učenjem in 

posameznikovo samoaktivnostjo (Zajec idr., 2010, str. 73). Geografska lega vrtca se lahko zelo 

razlikuje med posameznimi vrtci; na primer vrtci, ki imajo v bližini bazen, lahko izvajajo tudi 

vsebine plavanja, tisti, ki so na področjih, kjer imajo pozimi sneg, lahko izvajajo dejavnosti na 

snegu (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 29). 

Hoja ni dejavnost, za katero bi potrebovali posebna znanja, saj se hoditi razvojno naučimo okoli 

enega leta starosti. Pri hoji ne potrebujemo posebnih didaktičnih pripomočkov ali prostorov, da 

jo lahko udejanjimo, v nasprotju z drugimi gibalnimi spretnostmi. Hoja je najcenejša športna 

dejavnost, ki se lahko odvija v vseh letnih časih. Hodimo lahko kadar koli v dnevu in hojo je 

mogoče ponavljati vsak dan. Omogoča najcenejšo obliko športne dejavnosti, če ne upoštevamo 

vrhunske gorniške opreme in odprav. Za hojo ne potrebujemo partnerja ali družbe, ki bi nam to 
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omogočila, ampak jo lahko opravi vsak sam. Za razliko od drugih športnih zvrsti je pri hoji 

mogoče, da med hojo skupaj hodijo udeleženci večje starostne razlike, kar je velika prednost 

pri družinskem preživljanju časa (Kristan, 1993).  

2.1.5 Igra 

»Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je 

notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 

19). 

Značilnosti igre: 

- v njej se pojavljajo vsebine iz otrokovega življenja; 

- igro soodločajo igralni materiali in igrače; 

- je notranje motivirana; 

- njen cilj je lahko dejavnost sama; 

- igra otroka močno osebnostno angažira, zato je njena izraznost zelo velika; 

- v njej se prepletajo različna področja otrokovega razvoja (čustveni, gibalni, spoznavni, 

socialni); 

- zanjo je značilna visoka stopnja divergentnosti (kreativnosti) (Marjanovič Umek, 2010).  

»Otroku je igra glavna dejavnost, vzgojitelju pa najboljše sredstvo za spoznavanje, usmerjanje 

in razvijanje njegovih sposobnosti, lastnosti in znanj.« (Cemič, 1997b, str. 255). 

Gibalne igre in ostale aktivnosti lahko odlično popestrijo vzpon, vendar morajo biti primerne. 

Nekaj primerov je: skrivanje, iskanje zaklada, ciljanje s storži, kotaljenje, plezanje po drevesih, 

preskakovanje luž, krajša tekmovanja, pri katerih preizkušamo naše sposobnosti (Stritar in 

Stritar, 1998). 

Na planinskem izletu otroci ne mislijo le na hojo, ampak tudi igro. Otroku ob vzponu na vrh ne 

pomenijo veliko čudoviti razgledi, ampak ga bolj zanima njegovo početje med hojo, npr.: 

letanje za metulji, bezanje s palico med koreninami (Bele, 2005). 

Prostor za igro si lahko izberemo skoraj kjer koli, tako na avtobusu kot tudi v gozdu, na travniku 

in še kje. Igro je treba omejiti le takrat, kadar moramo poskrbeti za varnost. Igra omogoča 

veselje in prinaša zadovoljstvo, med njo se sprostimo in lahko povežemo z različnimi 

generacijami. Med igro se naučimo uživati v zmagi in preizkušati v porazu (Jazbec, 2005).  
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 »Gibanje in z njim povezana otroška igra je in vedno bo otrokova primarna dejavnost.« 

(Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015, str. 77). Vzgojitelj je tisti, ki otroku ti dve dejavnosti 

omogoči in poskrbi, da se bosta odvijali v varnem in spodbudnem okolju. Z otroki je treba čim 

večkrat koristiti zunanje površine vrtca, saj obstajajo zdravstveni in vzgojno-izobraževalni 

razlogi za prednosti gibanja na prostem. Pri tem vreme ne bo ovira, ampak pomeni prilagoditev 

izbire gibanja oz. igre (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). Otrok v času odraščanja za svoj 

harmonični razvoj nujno potrebuje gibanje na čistem zraku (Kristan, 1993). 

»Igra je najvišja oblika raziskovanja.« 

Albert Einstein 

2.1.6 Gibanje in hoja v gorah 

Gibanje in hojo v gorah bi lahko na kratko opisali tako, da je to hoja, ki je zelo raznovrstna. 

Vključuje menjavanje hoje po ravnih površinah s hojo navkreber in kratkimi spusti (Peršolja, 

2001).  

Kristan (1993) opredeli naslednje prednosti hoje:  

- s hojo se lahko ukvarjamo vse letne čase; 

- ne potrebujemo veliko finančnih sredstev, 

- je zelo preprosta športna dejavnost, saj od nas ne zahteva posebnega tehničnega znanja, 

kot je to značilno za druge športne zvrsti; 

- hoja je primerna za vse, tudi za tiste, ki zaradi omejitev ne morejo teči; 

- hodimo lahko v vseh starostnih obdobjih; 

- hodijo lahko vsi, tudi tisti, ki se nikoli niso ukvarjali z drugimi športi; 

- starostnih omejitev za ukvarjanje s hojo ni;  

- hoja je šport z najmanj nevarnostmi; 

- hoja ni omejena na primerne športne objekte. 

Zaradi vseh naštetih prednosti hojo lahko štejemo med univerzalne športne dejavnosti (Kristan, 

1993). 

Hoja ima na posameznika zelo velik psihični učinek glede na ostale športne zvrsti, saj pri njej 

vsak lahko doseže zadovoljstvo in zmagoslavje. Pri gorništvu namreč velja, da to ni mesto za 

poražence, saj so vsi, ki prehodijo določeno pot oziroma osvojijo cilj/vrh, ne glede na čas, 
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zmagovalci. Ta vidik nam pojasni tudi razlog za tako številčno udejstvovanje v planinstvu in 

njeni organizaciji (Kristan, 1993).  

Najbolj pogosti metodi in obliki dela za hojo in gibanje v gorah z otroki sta igra in raziskovanje 

oziroma doživljanje narave (Peršolja, 2001). 

Gibanje v gorah ne zajema samo fizične aktivnosti, ampak tudi vir etičnih, poučnih, estetskih, 

raziskovalnih, kulturnih in duhovnih vrednot. Tako gibanje v gorah nudi nenadomestljiv 

prispevek k splošni izobrazbi, razgledanosti in osebni rasti (Peršolja, 2005a).  

Čudovita popotnica za življenje je ravno organizirano planinstvo. Ta vrsta popotnice se bogati 

še posebej ob vzgoji in izobraževanju za spoznavanje narave in samega sebe (Peršolja, 2001).  

2.1.7 Motivi za hojo v gore 

Človeka v gore žene več različnih motivov, pri katerih je največkrat v ospredju stik z naravo. S 

starostjo se motivi za hojo v gore spreminjajo.  

Motivacija predstavlja usmerjeno in dinamično komponento vedenja, ki je značilna za vse 

živalske organizme, od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka (Tušak in Tušak, 1994).  

Kristan (1993) pravi, da ljudi v gore ženejo naslednji motivi: socialni motivi, želja po 

potrjevanju, zdravstveno-higienski motiv, čustveno romantični motiv, narodnostni motiv, 

športno storilnostni motiv, želja po identifikaciji, želja po kompenzaciji, beg v samoto in pred 

različnimi problemi, želja po dogodivščinah, strokovno raziskovalni in znanstveni motiv, 

odkrivanje neznanega in novega.  

Krpač (2007) pravi, da se motivacija pri posameznikih izboljšuje takrat, ko se osebnostno 

uveljavijo pri posameznih športno kreativnih in drugih dejavnostih, in sicer zato, ker so 

zadovoljni takrat, ko pri ukvarjanju s športom in drugimi dejavnostmi dobijo občutek 

pomembnosti.  

Krpač (2007) je raziskoval motive za hojo v gore, kjer je preiskoval veliko avtorjev, ki so 

opravljali raziskave na tem področju. Če strnemo njegove zapise, so motivi za hojo v gore 

naslednji: stik z naravo, premagovanje razdalj in višine, umik hrupu, druženje, zbiranje žigov, 

svoboda, dobro počutje,  terapevtski motiv, želja po občutku pomembnosti v družbi oz. znotraj 

športno kreativnih in drugih dejavnostih, želja po določeni meri izpostavljanja nevarnostim oz. 
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želja po  »avanturistični rekreaciji«. Avtor poudarja, da so motivi za hojo v gore »pluralistični«, 

kar pomeni, da ima ena oseba več motivov za hojo v gore, ki se med seboj navadno prepletajo. 

Nekoliko se motivi med seboj razlikujejo glede na starost osebe in spol. Močnejši razlog za 

planinarjenje med mlajšimi je možnost za druženje.  

Paziti moramo tudi na svoje komentarje, ki jih otrokom podajamo med hojo. Še posebno 

občutljiva je še vedno tema o oblačilih. Pomembno je, da otroku ponudimo primerno obleko, 

ki mora biti v prvi vrsti udobna in uporabna. V nasprotnem primeru se otrok v njej ne bo dobro 

počutil. Če mu odrasli ne bomo dovolili bližjega stika z naravo, se bo tudi njegova motivacija 

za nadaljevanje s hojo zmanjšala. Dober primer tega je že najbolj običajno dejanje v hribih, 

usedanje na tla, korenine, travo. V hribih moramo torej pozabiti na estetski ali modni videz, 

otrokom rajši privzgojimo primeren odnos  do stvari in možnost za izkustveno učenje v naravi 

(Stritar in Stritar, 1998).  

Hoja pri učencih na razredni stopnji naj ne bi dajala užitkov, prej nasprotno, zato so za 

motivacijo pomembne vzporedne dejavnosti. Primer tega so sodelovanja s planinci, alpinisti, 

gozdarji, lovci, gorskimi reševalci, kar da izletu poseben pečat. Poleg tega je velika spodbuda 

za vzpon na cilj priznanje pedagogov ter družaben zaključek izleta. Pri večji meri uporabe 

dnevnikov Ciciban planinec in Mladi planinec ter lokalnih planinskih poti bi z leti prišlo iz 

zunanje motivacije v notranjo željo po obiskovanju gorskega sveta (Krpač, 2000). 

Skrbi, da bi otroka preobremenili, ponavadi ni, saj otroci jasno in odločno pokažejo, da so 

utrujeni. Bolj je v tem starostnem obdobju nevarno, da se izgubi motiv za gibanje v naravi, kar 

lahko za vedno zaznamuje posameznika v kasnejših obdobjih življenja (Peršolja, 2001).  

Motivov za hojo v gore je na pretek, vprašanje je, kako jih prenesti v svoje življenje in kako 

uresničiti svoje želje in načrte. »Hoja v gore je živo dejanje, gibanje, ne le stvar izročila, 

podoživljanja po knjigah in člankih piscev v revialnem tisku. Pisana beseda, slika, diapozitivi, 

film so le sopotniki. Dajo nam morda prvo pobudo, poglobe radovednost, ji odpro pot, širijo 

obzorja. Gore je treba obiskati, se povzpeti na vrhove, premagati težnost, se srečevati z 

zaprekami, zmagovati težave, doživeti strah in veselje, bol in srečo! Šele potem bodo jasni 

stavki, ki jih beremo v berilu o hoji v gore. Tega ne smemo nikoli pozabiti!« (Šegula in Malešič, 

1978, str. 13).  
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Izkušnje kažejo, da pri otrocih za hojo v gore prevladujejo socialni motivi. Tako se veliko raje 

odpravijo na izlet v družbi vrstnikov kot s starši. Nekaj naključnih otrok iz skupine Zvonček 

vrtca Škofja Loka je na vprašanje »Zakaj hodiš v hribe/ gore?« odgovorilo tako:  

- »Jaz zato hodim v planine, ker rad hodim, pa ker so tam drevesa in rastline.« 

- »Jaz rad hodim v hribe zato, ker je lepo v gorah in ker smo veliko v naravi.« 

- »Zato mi je všeč, ker imamo več svežega zraka, pa ker ga ni še noben vohu, pa ker je v 

dolini prevohan zrak in, če greš v gore, je boljši zrak in ni tako vroče.« 

- »Men je pa zato všeč, ker rad hodim v planine in enkrat sem šel z mami na Lubnik.« 

- »Zato, ker so korenine in lahko po njih plezam.«. 

Iz odgovorov otrok lahko razberemo, da jih za hojo v gore v največji meri motivirajo že narava 

in njene danosti. Morda je razlog za take odgovore, da sva z vzgojiteljico velik poudarek pri 

zahajanju v gore dali na varstvo in doživljanje narave kot posebne vrednote.  

2.1.8 Izletništvo, pohodništvo, gorništvo 

V besedilu so večkrat uporabljene besede pohodništvo, planinstvo, izletništvo ali gorništvo. 

Zaradi lažjega razumevanja pojmov so ti opredeljeni v nadaljevanju.  

2.1.8.1 Razlaga terminov 

V primeru, da se odpravimo na časovno in daljinsko krajšo pot, to poimenujemo izlet. Izlet, ki 

je po času in razdalji zahtevnejši, se imenuje pohod. Izpeljanki, ki sledita tema besedama, sta 

izletništvo in pohodništvo, iz česar ugotovimo, da sta to športni dejavnosti, ki se ukvarjata z 

udeleževanjem izletov ali pohodov. Pohod je organizacijsko, ciljno, psihično in fizično bolj 

zahteven kot izlet. Največkrat je izlet bližje domu, pri čemer je pot bolj poznana, za razliko 

pohoda, pri katerem velja ravno obratno. Mejo med enim in drugim pojmom je težko postaviti, 

saj moramo za njegovo uporabo upoštevati značilnosti udeležencev, kot so npr.: starost, 

zmogljivost itn. To pomeni, da je za otroka v predšolskem obdobju določena pot lahko tako 

zahtevna, da jo imenujemo pohod, pri odraslem pa je enaka pot poimenovana izlet, saj je zanj 

manj zahtevna (Kristan, 1993). 

2.1.9 Povezovanje planinskih vsebin s področnimi dejavnostmi Kurikula 

Pri načrtovanju sprehodov in izletov, ki vključuje hojo oziroma področje dejavnosti gibanja, pa 

ne smemo pozabiti, da vsako hojo spremljajo tudi druga področja dejavnosti, ki se prepletajo, 



17 
 

dopolnjujejo in nadgrajujejo s področjem gibanja. Z vključevanjem in povezovanjem drugih 

področij z gibanjem oz. hojo, sprehodom in izletom otrok pridobi raznovrstne izkušnje, znanje 

in sposobnosti.  

Gibalne vsebine lahko na ravni izvedbenega kurikula povezujemo in dopolnjujemo na različne 

načine in z različnimi področji dejavnosti matematike, jezika, narave, umetnosti, družbe, saj so 

med seboj povezani in soodvisni tudi različni vidiki otrokovega razvoja (telesni, gibalni, 

intelektualni, čustveni in socialni) (Videmšek in Kovač, 2010).  

Načelo horizontalne povezanosti nam pove, da naj bodo dejavnosti različnih področij v vrtcu 

vzporedno povezane z vidiki otrokovega razvoja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Medpodročno povezovanje je učna strategija oziroma didaktični pristop, s pomočjo katerega 

dosegamo določene vzgojno-izobraževalne  cilje. Ker vzgojitelj želi določeno vsebino podati 

otrokom čim bolj celostno, izhaja iz povezovanja vsebin oziroma ciljev več področij. Oblike in 

metode dela, ki jih vzgojitelj uporablja pri tem pristopu, so lahko različne. V glavnem ta 

strategija posnema življenjske situacije, kar pomeni, da je to za otroke močan motiv in dober 

zgled za učenje. Takšno delo zahteva ustrezno izbiro ciljev in vsebin različnih področij, njihovo 

povezovanje, načrtovanje, ki je natančno ter dobro vsebinsko, in organizacijsko izpeljavo 

(Hodnik Čadež, 2017).  

Hojo na izletu lahko odlično popestrijo kakšne izmed spremljevalnih dejavnosti, da ne postane 

preveč monotona. Hoji se lahko pridružijo tek, plezanje, ciljanje, sankanje, drsanje, gibalne igre 

in podobno. Otroci lahko med hojo uporabljajo zemljevid ali se urijo v sledenju planinskim 

oznakam (Stritar in Stritar, 1998).  

Izlete in pohode je treba povezovati z drugimi učnimi in vzgojnimi predmeti. S tistimi učitelji, 

ki sodelujemo pri povezovanju predmetov, skupaj oblikujemo vsebinsko načrtovanje. Takšno 

sodelovanje, kjer med sabo sodelujejo športni pedagog in učitelji iz drugih predmetov, je 

vsestransko koristno. Koristnost se kaže v obogatitvi športnih izletov, športnem udejstvovanju 

ostalih učiteljev na izletu, kot pedagoška korist, saj na izletu popusti napetost med učitelji, kar 

učiteljem omogoča boljše spoznavanje otrok in možnost za spletanje tesnejših vezi med 

učiteljem in učenci (Kristan, 1993). 

»Zanimiv je podatek o tem, za katere vsebine pedagogi vidijo priložnosti za izvajanje na 

športnem dnevu s planinsko vsebino. Na prvem mestu je pričakovano športna vzgoja, sledijo 
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spoznavanje narave in družbe, estetska vzgoja, na repu tega seznama pa je matematika.« 

(Krpač, 2012, str. 18). 

Krpač in Samida pravita, da se izleti na razredni stopnji ne razlikujejo prav veliko od nekaterih 

oblik ekskurzij, kulturnih in naravoslovnih dni. Zato bi bili učitelji, glede na usposobljenost za 

celostno vodenje pedagoškega procesa, lahko samozavestnejši, okolica pa bi jim lahko bolj 

zaupala. Za vodenje planinske dejavnosti in vzgoje imajo namreč odlično izhodišče, saj vodijo 

pouk pri vseh predmetih. Tako lahko športno vzgojo povezujejo z drugimi področji in hkrati 

planinstvo vključujejo tudi v druge šolske oblike (šole v naravi, naravoslovne, kulturne dneve, 

ekskurzije). Prednost učiteljev razrednega pouka je tudi, da učence zelo dobro poznajo, ker z 

njimi preživijo veliko časa in imajo na učence velik vpliv. Vlaganje vanje je zato neprecenljivo 

tako z vidika šolstva kot planinske organizacije in kulture, saj je planinsko dejavnost v šolskem 

okviru mogoče nadgraditi tudi v obliki planinskih krožkov, kjer je izbor nekoliko selekcioniran 

in lažje vodljiv (Krpač in Samida, 2004). 

Podobno kot za razredne učitelje velja za vzgojitelje, ki ravno tako ogromno časa preživijo z 

otroki in jih dobro poznajo, kar je odlična podlaga za izvajanje planinskih izletov, ki se lahko 

povezujejo z ostalimi področji kurikula. Prav tako bi bilo tako kot v šoli tudi v vrtcu izvedljivo 

nadgraditi izvajanje planinskih izletov znotraj oddelkov na planinski krožek, ki bi se izvajal na 

ravni vrtca.  

Kristan pravi, da nikoli ne vemo, kaj v otroku »spi«, zato moramo z dejavnostjo prebuditi 

potencialne in tiste zmožnosti, ki so v njem prisotne, pa jih še ne opazimo. To je tudi ena izmed 

najpomembnejših nalog vzgojno-izobraževalnega procesa. Z raznovrstnimi dejavnostmi otroku 

pomagamo, da odkrije svoje nagnjenosti in oblikuje svoje interese (Kristan, 2010). 

Vsebine iz planinstva je treba vključevati v vsebine rednih programov vrtcev in šol in v njih 

poudariti medpredmetni značaj. Planinske vsebine je treba smiselno in smotrno povezovati z 

vsebinami iz naravoslovja, družboslovja in humanistike, ki morajo biti med sabo smiselno 

povezane (Peršolja, 2001). 

2.1.9.1 Družba  

»Področje družbe je tisto področje, ki združuje specifične vsebine družbe in medpodročne teme. 

Teme naj bi bile tako izbrane, da bi otroke spodbujale h kritičnemu mišljenju, k upoštevanju 

različnosti ipd.« (Kranjc, 2010, str. 155). Glavna cilja področja družbe, ki otroku omogočata 
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razvijanje tolerantnega človeka s spoštovanjem različnosti, sta spodbujanje razvoja lastne 

identitete in spoznavanje lastne kulture. Teme, kjer področje družbe lahko dobro povezujemo z 

drugimi področji, so promet in okoljska vzgoja (Kranjc, 2010).  

Izlet je odlična izbira dejavnosti za to, da otroci spoznajo samega sebe. Svojih sposobnosti in 

pomanjkljivosti se zavejo skozi telesne napore, ki jih premagujejo na izletih. Poleg telesnih 

sposobnosti si razvijajo še mnogo drugih sposobnosti, kot so preverjanje in utrjevanje čustev, 

kaljenje značaja, doživljanje poraza in zmage ter pridobivanje samozavesti. Med otroki zaživi 

tudi skupinska dinamika, ki se pokaže skozi potrpljenje drug z drugim, delitev raznih stvari 

med seboj in pomoči pri skupinskih odločitvah. Vodjo izleta otroci zelo dobro opazujejo, saj je 

njihov zgled, zato mu težko oprostijo kakšno neprimerno vedenje ali dejanje. Veliko več 

spoznanj vidijo prav v zgledu oz. pri vodji izleta, kar jim lahko nudi več znanja kot mnogo 

podanih učnih vsebin. Tako spoznavajo sebe, druge otroke in odrasle iz skupine, poleg tega pa 

se lahko srečajo tudi s kakšnim neznancem na poti, kjer se urijo v odzivanju na njegova 

vprašanja ali dejanja (Stritar in Stritar, 1998).  

Veliko gibalnih dejavnosti poteka v družbi, kjer je potrebno sodelovanje otrok in odraslih. 

Otroci se ob tem zavedajo eden drugega ter si z drugimi delijo prostor in stvari. V dejavnostih, 

ki potekajo v paru ali skupini, ima otrok možnost, da poskuša z drugimi otroki doseči cilj. Ob 

iskanju lastnih poti za reševanje gibalnih nalog otrok izraža svoja čustva in občutja (Videmšek 

idr., 2012).  

Ljudje smo družabna bitja. Preživljanje trenutkov na planinskih poteh ima za planinca posebno 

moč, kjer lahko najdemo priložnosti za učenje, doživljanje drug drugega in razvijanje pristnih 

medčloveških odnosov. Druženje lahko skozi človeške odnose postane dobro vzgojno sredstvo. 

Pri vedenju se ravnamo preprosto, tako kot bi radi, da se drugi vedejo do nas. Stvari, pa tudi če 

so majhne, počnemo s srcem, da si bodo pridobile vrednost. Še posebej pri otrocih se velika 

mera družabnosti izraža skozi igro, kjer se urijo socialne veščine, kot so: sodelovanje, 

spoznavanje drug drugega in poglabljanje vase (Jazbec, 2005).  

2.1.9.2 Narava 

»Okolje je tretji vzgojitelj. Nekatere snovi in materiali iz okolja nudijo neizčrpne možnosti za 

odkrivanje in učenje.« (Krnel, 2007, str. 41).  
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Otroci lahko v vrtcu naravo odkrivajo z »raziskovanjem«, prilagojenim njihovi razvojni stopnji. 

Ključna je osebna izkušnja z naravo, kjer morajo otroci spremembe in dogajanja v naravi 

izkusiti, doživeti in začutiti, kar otroke spontano privabi v sodelovanje pri pojavih. Zaradi tega 

je priporočljivo, da del dejavnosti s področja narave poteka izven vrtca (v gozdu, na kmetiji, ob 

gradbišču). Za medpodročno povezovanje narave z drugimi področji naj se odkrivanje in 

spoznavanje narave prestavita od vrtca na okolico vrtca (mesto, podeželje, park, cvetlični vrt, 

poraščen zid, votlo drevo). V širši okolici vrtca, kjer se nahajajo širša in ožja življenjska okolja, 

otroci odkrivajo lastnosti živega, kaj raste in oveni, kakšna so zavetišča in domovanja, kdo ali 

komu je hrana. Isto okolje otrokom nudi tudi drugačna vprašanja, npr.: kakšen je vzorec opek 

na zidu, kje škriplje gugalnica, v koliko različnih barvah so kamenčki na dvorišču, kako bi jih 

ločili po velikosti ipd. Učenje naravoslovja je pretvarjanje ene oblike predstavitev v drugo, kar 

pomeni, da lahko otroci tisto, kar so zavohali, otipali in poslušali, tudi narišejo ali o tem 

pripovedujejo in obratno. Opazovanje živali lahko otroci gibalno ponazarjajo ipd. (Krnel, 

2010). 

Veliko dejavnosti med hojo lahko izhaja tudi iz narave, ki nas obdaja med izletom in se kaže v 

živalskem ter rastlinskem svetu, skozi kamnine, vode, oblake, sonce ter zvezde. V naravnem 

okolju lahko že najmlajši začutijo pomembnost sožitja z naravo. Otrokom lahko okolje 

približamo s spremljajočimi dejavnostmi na izletu (Stritar in Stritar, 1998).  

Z otroki lahko na izletu: 

- opazujemo vreme in njegove značilnosti (vrste oblakov, smer vetra, temperaturo zraka, 

znanilce lepega in slabega vremena); 

- opazujemo okolico (reko, vrt, travnik, pašnik, različna domovanja živali, skalovje, gozd, 

drevesa, kažipot, poljske pridelke, ptice, kmetijo, žago, senco, vrsto snega itn. ); 

- se orientiramo v naravi (blizu, daleč, višje, nižje, poimenovanje vidnejših naselij, 

iskanje različnih objektov, ocenjevanje razdalj, časa že hoje in podobno) (Dolenc idr. 

1997).  

Čut za lepoto narave otroci pridobijo postopoma, zato smo pedagogi tisti, ki estetsko 

dojemljivost poskušamo doseči z vodenjem otrok na izlete (Kristan, 1993).  

S hojo in pogostimi obiski v naravi si oblikujemo čustven odnos do narave. Ta je podlaga za 

samostojno bivanje v naravi in razvijanje naravovarstvene in okoljevarstvene ozaveščenosti. 

Otroke na izletu navajamo na čistočo okolja, varstvo narave, prijazen odnos do živali, vedenje 
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v naravi itd. Če opazimo, da so v naravi odpadki, ki so jih odvrgli drugi, jih z otroki poberemo, 

iz česar se otroci naučijo, kako ne smejo ravnati (Dolenc, idr. 1997). 

Borut Peršolja (2005a, str. 39) je zapisal: »Najmlajšim približajmo naravo kot posebno vrednoto 

in jih učimo živeti v njej in z njo.«  

Naravo je treba varovati in imeti do nje spoštljiv odnos. Res je, da ima vsak obiskovalec prost 

dostop do narave, a to še ne pomeni, da lahko v njej počnemo vse, kar želimo. Če se nam zgodi, 

da o svojem početju v naravi podvomimo, se rajši odpovemo nepremišljenemu ravnanju 

(Peršolja, 2005a).  

Človek je prav tako kot živali izpostavljen ekološkemu ravnotežju. V primeru, da bi na zemlji 

nastale tako velike ekološke spremembe, da se jim človek kot biološka vrsta ne bi mogel več 

prilagoditi, bi to zanj pomenilo propad njegove vrste. Za naravo pa to ne bi bilo nič novega, saj 

bi se človek le pridružil ostalim izumrlim živalskim vrstam. Toda, človek se od ostalih živalskih 

vrst razlikuje po tem, da ima razum in sposobnost, da predvidi vzroke in posledice, zato lahko 

vpliva na okolico okrog sebe. Skozi zgodovino si je človek z razvojem tehnike naravo začel 

podrejati in jo s tem spreminjati. Ko človek začne iz narave pridobivati več, kot potrebuje za 

svoj biološki obstanek, njegovo okolje ni več ekološko uravnoteženo. Seveda to ne pomeni, da 

bi se moral ves tehnični razvoj ustaviti, vendar se kakšni tovarni lažje odpovemo kot zraku, 

vodi in prehrani ter lepoti. Skrb za varstvo okolja pa ni le skrb vsakega posameznika, ampak 

tudi družbe kot celote. V Sloveniji so na začetku naravo varovali prav planinci, ki so cenili 

lepote in znamenitosti naše gorske narave (Selan, 1982).  

»Ko otroci pridejo v stik z naravo, odkrijejo svojo moč.« 

Maria Montessori 

2.1.9.3 Umetnost  

»Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem 

igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in 

vsebin na vseh področjih dejavnosti.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37). 

»Otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne strukture, ko artikulira vsebine, 

ko zamišlja in oblikuje sliko, pesem, igro, ples, predmet.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 37). 
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Likovno dejavnost lahko prepletamo z ostalimi področji dejavnosti predšolskega kurikula, kjer 

se moramo zavedati, da ima likovna dejavnost enakovredno in s svojimi cilji pogojeno 

področje. S področjem glasba lahko likovne dejavnosti povežemo tako, da združimo glasbeni 

in likovni ritem z nizanjem zvočnih in vizualnih prvin. Otrok se lahko ob poslušanju glasbe ali 

določenega instrumenta likovno izraža. Ob likovnem upodabljanju instrumenta se otrok 

seznanja z velikostnimi odnosi. Jezik ima pomembno vlogo pri likovnem vrednotenju, kjer 

otrok pripoveduje, opisuje itd. (Denac in Vrlič, 2010).  

Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota, saj se otrok začne gibalno izražati že v prvem 

letu njegovega življenja. Z gibanjem lahko izraža glasbene vsebine, doživetja, posamezne 

značilnosti zvoka (hiter jež, počasen polž; ob glasni glasbi dvigne roke; v ritmu glasbe ploska) 

v Denac in Vrlič, 2010.  

Marjeta Keršič-Svetel (2006, str. 48) pravi: »Gorske pokrajine sodijo med tiste, ki jim 

pripisujemo največjo doživljajsko zmožnost« in ravno to je tako močno prisotno pri predšolskih 

otrocih.  

V likovni umetnosti se gore pojavljajo predvsem v slikarstvu in redkeje v kiparstvu. Bolj 

pogosto se podobe gora odražajo na fotografijah, še posebej v sodobnem svetu, ko ima že skoraj 

vsak obiskovalec gora s sabo svoj fotoaparat. V književnosti ne manjka motivov, kot so škrati 

in vile ter še kateri izmed junakov, ki izhajajo ravno iz gorskega sveta, največkrat pa so zapisani 

v pravljicah. Najbolj znana slovenska pravljica je zagotovo pravljica o Zlatorogu. Glasba se v 

povezavi z gorami kaže skozi petje, instrumente in različna upodabljanja zvokov, npr. jodlanje 

in vriskanje. Velikokrat se za različne namene uporabljajo tudi naravni zvoki, npr. grmenje in 

žvrgolenje ptic. Pesem, ki je v slovenskem planinskem svetu zelo dobro poznana in je tudi 

uradna himna slovenskih planincev, je. »Oj Triglav moj dom«. Bolj redko se gore pojavljajo v 

gledališki umetnosti. V filmih so se gore pojavile kmalu po iznajdbi »gibljivih slik«. Pojavljajo 

se v alpinističnih filmih, dokumentarcih in tudi celovečernih mladinskih filmih, kot so filmi o 

Kekcu (Keršič-Svetel, 2006).  

Gore so tako na različne načine prisotne v vseh vrstah umetnosti; likovni umetnosti, fotografiji, 

književnosti, glasbi, filmu, gledališču. Zato je lahko gorsko okolje odlično za to, da otroci 

spoznajo tudi s področje dejavnosti – umetnost, kot ga opredeli Kurikulum za vrtce. Prav tako 

velja obratno, da je lahko gorsko okolje odlično izhodišče in navdih za dejavnosti, ki jih lahko 

izvajamo ali dopolnjujemo v vrtcu. To pride v poštev zlasti pri podoživljanju izleta.  
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Marjeta Keršič Svetel pravi, da se gore bolj redko pojavljajo v gledališču, vendar lahko pri delu 

z otroki ravno gledališke vloge zelo dobro izkoristimo. Tako se gore ne pojavljajo ravno 

neposredno v gledaliških dejavnostih (lahko pa tudi, če naredimo tako predstavo z otroki), 

ampak posredno, skozi gorske junake, označbe itd. V vrtcu je ena izmed možnosti, kjer otroke 

privabimo v gore, animacija z lutko. Tako ima lutka pomembno vlogo pri povezovanju področja 

gibanja in umetnosti na izletu. Lutka je lahko podoba markacije, škrata, gore, koče, kjer je 

povezanost področij še močnejša in bolj smiselna. Lutka je lahko odlična motivacija (Korošec, 

2010), ki kasneje ob večkratni prisotnosti postane ljubljenec skupine. V skupini Zvonček si je 

lutka – markacija priborila naziv ljubljenec skupine (prisotna v različnih vsakodnevnih 

situacijah in navadah skupine), kot jo poimenuje Korošec (2010), že ob prvem izletu, ko so jo 

otroci našli. Nato ni smela manjkati na nobenem izletu več. Včasih je imela vlogo prijateljice, 

drugič vodnice. Imela je posebno moč znotraj skupine. Otroci so se z njo pogovarjali o skrbeh 

in poteh, ona pa jim je odgovorila in svetovala. Lahko bi rekli, da je bilo to projektno delo z 

lutko, za katero je značilno, da se lutka pojavi z nekimi problemom. Ta problem nato otroci 

lutki pomagajo rešiti in ob tem spoznavajo svojo okolico (Korošec, 2010). 

2.1.9.4 Jezik 

Jezika se otroci učijo preko različnih priložnosti, kot so: vsakdanji pogovor, pripovedovanje 

literarnih besedil, poslušanje glasnega branja odraslih, pripovedovanje, opisovanje, raba jezika 

v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, učenje otrok od otrok v 

socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah, besednih igrah itn. 

(Kurikulum za vrtce, 1999).  

Med hojo se z otroki lahko pogovarjamo o veliko stvareh, tako resničnih kot domišljijskih, kar 

imajo najmlajši še posebno radi. Govorno ustvarjalnost otrok lahko izkoristimo za sestavljanje 

zgodb in pesmi ali pa si izmislimo kakšno uganko, igro. Otroci še posebno radi prisluhnejo 

pravljicam in zgodbam. Če zgodbe izhajajo iz naših hribovskih doživetij in izkušenj, imajo 

otroci še bolj napeta ušesa za poslušanje. Skozi pripovedovanje jim lahko podamo mnogo 

spoznanj, resnic in znanj, širimo obzorja in njihovo radovednost. Tako preko komunikacije drug 

z drugim jo izboljšujemo in se med seboj spoznavamo (Stritar in Stritar, 1998).  

Kot vidimo, lahko prvine jezika na izletu otroci spoznavajo skozi pravljice in zgodbe, 

komunikacijo ter pogovor, pesmi in še kaj. V Kurikulu za vrtce ima jezik posebno funkcijo, saj 

je v bistvu neke vrste povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti, kot tudi pri vsakdanjem 
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življenju in delu v vrtcu. Vzgojiteljica je v vseh interakcijah, ki se zgodijo v vrtcu, zgled za 

prijetno in prijazno komunikacijo. Lep primer za povezovanje med področji je primer vabila, 

ki ga izdelajo otroci. Vabilo na prireditev se povezuje s področji družba (otroci spoznavajo 

način, kako je mogoče nekomu posredovati vabilo; poklic poštar), matematika (število vabil, 

znamka z napisano ceno, urnik, ko je odprta pošta ipd.) in umetnost (ustvarjanje vabila z 

različnimi likovnimi tehnikami in materiali) (Kranjc in Saksida, 2010).  

2.1.9.5 Matematika 

Najverjetneje marsikdo misli, da je povezovanje planinskih vsebin z matematiko nemogoče, 

vendar se z izvirnimi idejami in zamislimi tudi ti dve področji lahko med seboj zelo dobro 

povezujeta in dopolnjujeta. Veliko matematičnih prvin otroci spoznavajo že spontano ali preko 

najpreprostejših dejavnosti, ki so tako rekoč obvezne pri delu z otroki. Tak primer je štetje 

otrok. Poleg tega lahko na izletu štejemo še živali in rastline, opremo, ki spada v nahrbtnik, 

vzgojitelje, markacije itn. Spoznavamo lahko tudi oblike, se urimo v razvrščanju in urejanju 

predmetov, jih med seboj primerjamo, spoznamo števila, preko usmerjevalnih tabel, nadmorske 

višine na žigu ali vrhu ipd.  

Katja Osredkar (2012) v svojem diplomskem delu meni, da lahko najdemo veliko povezav med 

področjem gibanja in matematike. V primeru, ko otrok s skoki izmeri dolžino igralnice, se lahko 

povezujeta metodični enoti, kot sta merjenje z relativno enoto (matematika) in vzdržljivost 

(gibanje). Vsak dan nato merimo večje dolžine, npr. hodnika ali telovadnice, in s tem pri otroku 

razvijamo tudi vzdržljivost. V gibalni igri, kjer otroci z žabjimi poskoki skočijo v pet obročev, 

naredijo pet počepov in vsakič nekaj poberejo s tal, se povezujeta štetje (matematika) in moč 

(gibanje). 

Dejavnosti na izletu je težko načrtovati tako, da v načrtu opredelimo samo cilje s področja 

gibanja, razen v primeru, ko si cilje zastavimo zelo v »grobem« in na splošno. Včasih se nam 

lahko zgodi, da kakšnega izmed ciljev, ki smo ga načrtovali, ne moremo uresničiti. Do tega 

pride zaradi spleta okoliščin, zato je pomembno, da je vzgojitelj na tako situacijo tudi 

pripravljen. V takem primeru so predhodno znanje in izkušnje vzgojitelja ter sposobnost 

fleksibilnosti in prilagodljivosti okoliščinam dogajanja še kako dobrodošle spretnosti 

vzgojitelja za ukrepanje v kočljivih situacijah. Tako pravita tudi Retuznik Bozovičar in Kranjc: 

Poleg sheme v pripravi predvsem v predšolskem obdobju pride v poštev ustvarjalna 
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improvizacija (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). Če so na to poleg vzgojitelja pripravljeni 

še ostali odrasli spremljevalci izleta, toliko bolje.  

2.2 Okoliščine in spremljevalci načrtovanja programa izletov 

Na začetku je za načrtovanje programa izletov in kasnejše izvajanje potrebnih veliko 

dogovorov, priprav in odobritev na več ravneh z več sodelujočimi, ki so vključeni v program 

dela. Treba jih je seznaniti s potekom vzgojnega planinskega dela in spremljajočimi dejavniki.  

2.2.1 Načrtovanje na ravni vrtca, enote in oddelka 

Pri oblikovanju načrta za program izletov je treba najprej pridobiti odobritev za izvajanje 

programa na ravni vrtca. Ob začetku šolskega leta je zato treba program in načrt izletov najprej 

predstaviti ravnatelju oziroma ravnateljici. Najbolje je, da to opravimo na pogovoru oz. 

sestanku z njim. Pri pogovoru mu predstavimo ime projekta oz. programa, okviren načrt izletov, 

vključujoče sodelavce, čas trajanja programa in možnosti povezovanja programa znotraj 

kurikuluma oziroma letnega delovnega načrta vrtca. Pristojnost ravnatelja je, da oblikuje 

predlog nadstandardnih programov (Pristojnosti ravnatelja, Zakon o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja, 2007). Če je ravnatelj odprt za nove projekte, ki so strokovno podprti, 

program podpre oziroma nadstandardni program predlaga svetu staršev. Spodobi se, da 

ravnatelja vrtca ali njegove pomočnike povabimo na kakšen izlet, da spozna projekt, ki ga je 

podprl, ter opazuje dogajanje, ki je del vrtca, ki ga vodi. Pri tem je vodstvo vrtca čez celo šolsko 

leto vključeno v projekt, predvsem pri sprejemanju in odobritvah načrtovanja planinskih 

dejavnosti v oddelku. Te dejavnosti lahko zahtevajo tudi izpolnitev določenih obrazcev ali 

oddajo dokumentov, kot so letni delovni načrt, poročilo roditeljskega sestanka, najava izleta s 

prevozom. V 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je 

navedeno, da svet staršev poda soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. Prav 

tako poda mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oz. šole in letnem delovnem načrtu (Svet 

staršev, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2007). 

Letni delovni načrt vrtca, kjer sta zajeti organizacija in podrobna vsebina življenja (obratovalni 

delovni čas, programi vrtca, razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih delavcev, 

sodelovanje s starši itn.), v vrtcu sprejme svet vrtca.  Preden se sprejme letni delovni načrt, mora 

vrtec z občino ustanoviteljico uskladiti elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje 

sredstev ustanovitelja (Letni delovni načrt, Zakon o vrtcih, 2005).  
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 V Vrtcu Škofja Loka se je projekt Ciciban planinec oz. program izletov povezoval z 

dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji vrtca, zapisanimi v letnem delovnem načrtu.  

V šolskem letu 2015/2016 so bili dolgoročni cilji: 

- »razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega 

posameznika; 

- vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm in za medsebojno strpnost in 

spoštovanje drugačnosti; 

- skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok; 

- razvijanje komunikacijskih sposobnosti (verbalnih in neverbalnih); 

- omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke 

kakovosti izvajanja dejavnosti; 

- ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji; 

- seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja; 

- izboljšanje pogojev bivanja v obstoječih enotah vrtca in gradnja novega vrtca na 

Kamnitniku; 

- večja avtonomnost in večja možnost samoodločanja o delovanju vrtca.« (Bogataj, 2015, 

str. 6).  

V šolskem letu 2015/2016 so bili kratkoročni cilji: 

- »organizacija in izvedba aktivnosti za trajnostni razvoj; 

- razvijanje samostojnosti in socializacije otrok; 

- aktivno učenje otrok in odraslih; 

- ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vse starostne skupine; 

- navajanje na strpnost in spoštljivo medsebojno komunikacijo; 

- uspešno sodelovanje s starši – aktivno preživljanje prostega časa; 

- izboljšanje govorno-jezikovnih sposobnosti otrok; 

- vključevanje prostovoljcev in opravljanje prostovoljnega dela; 

- upoštevanje in spoštovanje drugačnosti in različnosti; 

- razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in družbe.« (Bogataj, 2015, str. 6).  

Vrtec Škofja Loka je oblikoval tudi prednostne naloge vrtca, obogatitvene dejavnosti in 

projekte vrtca, ki se prav tako povezujejo z načrtovanjem dejavnosti za program izletov v 

skupini Zvonček.  
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Prednostne naloge v šolskem letu 2015/2016 so: skrivnostni gozd, praznovanja v kulturni 

dediščini Škofje Loke, etika in vrednote (zmanjšanje razkoraka med vrednotami in vedenjem), 

sprejem in oddaja otrok v dnevni rutini (Bogataj, J. 2015). 

Vsebine obogatitvenih dejavnosti se navezujejo na glasbene, lutkovne, športne in druge vsebine 

(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). 

Obogatitvene dejavnosti in projekti vrtca so: projekt Eko šola/vrtec »z majhnimi koraki do 

čistega okolja, program/projekt »Medi Medo«, Športni program »Mali sonček« (Bogataj, J. 

2015). 

»Če želi šola ponuditi učinkovito vzgojo, je treba izlete smiselno integrirati v letno pripravo 

oddelka, da je tako omogočeno krmiljenje pedagoškega dela v okviru celoletnega šolanja. Načrt 

pomeni stalnost in jasnost pedagoških ciljev, fizični cilj (vrh, koča, sedlo ...) je le sredstvo. 

Navadno se dogaja, da učenci vsa leta obiskujejo isti vrh po isti poti. Za pripravo tovrstnega 

načrta je potrebno tesno sodelovanje aktiva za športno vzgojo in razrednih učiteljev, pri izvedbi 

pa naj bi sodelovali tudi drugi učitelji. Kar nekaj šolam takšnega programa ni uspelo narediti.« 

(Krpač, 2000). 

Letno ali kompleksno pripravo lahko poimenujemo tudi kot makro načrt, ki zajema najdaljše 

obdobje načrtovanja oz. pripravljanja vzgojitelja na vzgojno-izobraževalno delo in je usklajen 

z letnim delovnim načrtom vrtca, v katerem je vzgojitelj zaposlen (Retuznik in Kranjc, 2011). 

Vzgojitelji v vrtcu o svojem strokovnem delu vodijo dokumentacijo, ki vključuje letni načrt 

dela, usklajen z letnim delovnim načrtom vrtca in programom za predšolske otroke, ter končno 

poročilo o uresničevanju letnega načrta dela in vsebinske priprave na delo. Te so oblikovane za 

določeno časovno obdobje, ki je usklajeno z izbrano vsebino oziroma temo in značilnostmi 

otrok v oddelku (6. člen, Dokumentacija o delu strokovnih delavcev, Pravilnik o dokumentaciji 

v vrtcu, 1997).  

Načrtovanje na ravni oddelka je najbolj odvisno od vzgojitelja oz. sodelavca znotraj oddelka in 

staršev. Najprej je, tako kot ravnatelja, o programu oz. projektu treba obvestiti vzgojitelja (če 

ni pobudnik projekta on sam), ki po dogovoru odobri projekt. Nato vzgojitelj program vključi 

v letni delovni načrt oddelka oz. skupine. Tega predstavita skupaj s pomočnikom vzgojiteljem 

na roditeljskem sestanku za starše, ki ga po glasovanju oziroma dogovoru potrdijo. Tim 

vzgojitelja/-ice in pomočnice/-ka vzgojiteljice lahko po sprejetem in odobrenem letnem 
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delovnem načrtu s strani staršev in vrtca začne podrobno načrtovanje, ki poteka po dogovoru 

vzgojitelja in pomočnika in je v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca ter oddelka. Največkrat 

je načrt oblikovan s tematskimi pripravami, ki so glede na obseg lahko mesečne, dvotedenske, 

tedenske, dnevne itd. Tematske ali sprotne priprave lahko poimenujemo tudi kot mikro načrt. 

Take vrste priprava je namenjena posamezni temi oziroma načrtovani dejavnosti in je natančna 

ter podrobna. V načrtovanje oz. tematske sklope so zajete priprave na delo v posameznih dneh, 

kjer so zapisani in opisani cilji in dejavnosti (Retuznik in Kranjc, 2011). Dnevne načrtovane 

dejavnosti se prilagajajo in spreminjajo glede na veliko dejavnikov, kot so: število prisotnih 

otrok, vreme, dopolnilne dejavnosti, čas izvedbe in še kaj. Način zapisovanja priprave na 

vzgojno-izobraževalno delo vzgojitelja ni predpisan, zato lahko vsak vzgojitelj pripravo napiše 

na svoj način (opisno, z alinejami, miselni vzorec itd.) (Retuznik in Kranjc, 2011).  

V enoti vrtca je o izvajanju projekta Ciciban planinec treba obvestiti organizacijsko vodjo enote 

in kuhinjo, zaradi organizacijskega vidika izpeljave planinskih izletov.  

2.2.2 Načrtovanje programa na ravni sodelovanja s starši in lokalnega 

planinska društva 

Načelo sodelovanja z okoljem v Kurikulumu  za vrtce pravi, naj upoštevamo različnosti in 

možnosti uporabe naravnih in družbeno kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca in 

hkrati specifike okolja, iz katerega prihajajo otroci (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Načrtovanje izleta od vodnika zahteva veliko organizacijskih sposobnosti. Otroci si želijo, da 

so njihovi izleti zanimivi in razgibani, zato se je za zadovoljitev teh potreb treba povezovati in 

iskati tudi zunanje sodelavce. S tem si sodelavci pridobijo določeno mero odgovornosti, za kar 

so pomembni natančni dogovori (Jazbec, 2001). 

2.2.2.1 Sodelovanje s starši 

Tesno sodelovanje s starši je zelo pomembno. Staršem je treba na začetku šolskega leta na 

uvodnem sestanku predstaviti program, posamezne naloge in jih povabiti k sodelovanju 

(Videmšek idr., 2012).  

Po sprejetju projekta na roditeljskem sestanku običajno niso prisotni vsi starši otrok iz oddelka, 

zato je projekt in delo v oddelku treba čim hitreje predstaviti tudi na roditeljskem sestanku 

odsotnim staršem. To najlažje in najhitreje naredimo tako, da jih povabimo na prve pogovorne 
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ure v začetku novega šolskega leta. Ko so vsi starši obveščeni o izvajanju projekta, moramo v 

primeru fotografiranja otrok ali zbiranja raznih dokumentacij, izjav otrok za to pridobiti 

soglasje staršev. Dokumentacijski material lahko zbiramo le od otrok staršev, od katerih smo 

pridobili potrjeno in podpisano ter izpolnjeno soglasje. Dobro je, da oblikujemo soglasje, ki se 

ne nanaša samo na zbiranje dokumentov in fotografij, ampak tudi za prijavo/izpeljavo projekta 

oz. izvajanje izletov. Soglasje oblikujeta vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v sodelovanju z 

ravnateljem vrtca. Stritar in Stritar (1998) pravita, da je pisno soglasje staršev za vsakega 

mladoletnega udeleženca nujno, da si vsaj delno olajšamo neprijetne posledice v primeru 

nesreče.  

Kasneje starše ustno ali pisno obveščamo o izletih in planinskih dejavnostih. V vrtcu se 

največkrat starše obvešča na prostoru, kjer je nameščena oglasna deska, z obvestili, ki jih lahko 

objavimo v e-zbornici (elektronska oblika obveščanja) ali ob prihodih in odhodih otrok, lahko 

pa tudi z izdelki otrok ali pogovorom med otroki  in starši.  Krnel, D. (2007, str. 45) pravi, da 

imajo iz izbranih izdelkov otrok tako otroci kot starši priložnost za ponoven pregled in 

podoživljanje opravljenega dela. Namen tega pa ni zgolj polepšanje prostora, ampak 

spremljanje in oblikovanje učnega procesa (Krnel, 2007). Sodelovanje s starši lahko poteka tudi 

na način aktivnega vključevanja staršev v vzgojno delo po dogovoru z njimi. Tak način je še 

posebej priporočljiv, saj tako starši najbolje spoznajo dejavnost in neposredno delo z otroki in 

vzgojitelji. Takega načina sodelovanja je v vrtcu malo zaradi prevladujočega izvajanja 

usmerjenih dejavnosti v dopoldanskemu času, ko je večina staršev na svojem delovnem mestu. 

Zato lahko določene planinske vsebine staršem predstavimo v popoldanskem času na 

pogovornih urah, srečanjih s starši, zaključnih izletih itd. V največji meri so starši v sodelovanje 

z oddelkom vključeni pri organizaciji oz. pripravi otrok na izlet ter podoživljanju izleta, kar je 

zelo pomembno za motivacijo in samopodobo otroka pri razvoju planinske vzgoje. Primeri 

takšnega sodelovanja so: 

- informiranje staršev o programu na roditeljskem sestanku z ustreznim pojasnilom o 

pomenu gibalne oziroma športne vzgoje za celosten razvoj otroka in prihodnost; 

- starši si na roditeljskem sestanku ogledajo knjižico, vzgojiteljica pa jih pouči o namenu 

in pomenu posamezne naloge; 

- na govorilnih urah je treba govoriti tudi o športnih programih; 

- ko starši pridejo po otroka, jim vzgojiteljica svetuje, kje in kako naj otroku pomagajo 

oziroma ga zaposlijo; 
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- starše povabijo na izlet ali jih celo spodbudijo, da prevzamejo organizacijo izleta (na 

primer prevoz in podobno); 

- starši z otrokom sami opravijo kakšen izlet; 

- starši so navzoči pri slovesni podelitvi priznanj; 

vsi starši dobijo zgibanko o programu (Dolenc idr., 1997).  

Kristan (1997) v priročniku za Zlati sonček pravi, da za zanimanje staršev za otrokove dosežke 

lahko zelo dobro poskrbijo vzgojiteljice. To lahko storijo s svojim ravnanjem z otroki, kar nato 

otroci prenesejo naprej na starše. Vzgojitelji lahko na roditeljskih sestankih in govorilnih urah 

neposredno motivirajo starše in oblikujejo njihovo zanimanje za izvajanje programa Zlati 

sonček. Ko jim to uspe, se velikokrat zgodi, da zaradi zanimanja staršev stvar preide v 

neposredno sodelovanje. Tisti starši, ki jih začnejo zanimati otrokovi uspehi, začno tudi doma 

pomagati otrokom na način, da jim kupijo potrebno opremo, jih učijo posameznih spretnosti ali 

pa se z otroki odpravijo na kakšen izlet (Dolenc idr. 1997). Takšen način sodelovanja vzgojitelja 

s starši lahko uporabimo tudi s programom Ciciban planinec. Za lažjo predstavo delovanja 

medsebojnih spodbud pri izvajanju programa prilagam shemo iz priročnika Zlati sonček (str. 

60):  

Slika 1: Medsebojne spodbude 

filozofija športne vzgoje 

športna znanja 

oblikovanje pozitivnih stališč 

 

 »Cilj (spodbuditi sodelovanje staršev) je dosežen, če starši skupaj z otroki aktivno preživljajo 

prosti čas ter se zanimajo za njegov telesni in gibalni razvoj.« (Videmšek idr., 2012, str. 38). 

Sodelovanje s starši lahko poteka v obliki različnih oblik dejavnosti v vrtcu, kot so izlet, 

orientacijski izlet, športno dopoldne ali popoldne, zimovanje, skupinska vadba v popoldanskem 

času. Poleg tega, da starše vključimo v gibalne dejavnosti v vrtcu, lahko z njimi tudi načrtujemo 

dejavnost, pri čemer morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vzgojiteljice. Starši se o 

gibalnem razvoju svojega otroka in njegovih posebnostih lahko pogovorijo z vzgojiteljico, 

pomočnico vzgojiteljice ali svetovalno delavko vrtca. Tako starši pridobijo koristne informacije 
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o tem, kako vplivati na otrokov celostni razvoj v družinskem okolju. V vrtcu so dobrodošli tudi 

odpadni materiali ali športni pripomočki, ki jih starši podarijo vrtcu za razne gibalne 

pripomočke ali gibanja (blago, tulci, smuči, drsalke)  (Videmšek in Kovač, 2010).  

Če je okolje, v katerem otrok odrašča, usmerjeno v telesne aktivnosti, potem je otrok na dobri 

poti, da si ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje vplivali na njegov razvoj in življenje 

(Tušak, Marinšek in Tušak, 2009). 

2.2.2.2 Vključevanje staršev na izlete 

Pri sodelovanju med vrtcem in starši je pomembna jasna delitev različnih pristojnosti in 

odgovornosti (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

Sodelovanje s starši in njihovo vključevanje v izvedbo izletov je lahko velika prednost ali pa 

tudi ovira na planinskih poteh. Starši so nam lahko v veliko pomoč pri vodenju ali nam s svojim 

lastnim znanjem pomagajo popestriti izlet. Lahko pa se zgodi, da  starši želijo uveljaviti svoje 

cilje na skupnem izletu, s čimer prekrižajo načrte in cilje, ki si jih je zadala vodja izleta. Dobro 

je, da imajo starši možnost, da sem nam na kakšnem izletu pridružijo, da spoznajo naravo dela 

in pridobijo zaupanje v spremljevalce otrok na izletu. V primeru, ko starše povabimo na izlet, 

je dobro, da katerega izmed njih vključimo v vodenje izleta, predvsem pa večino poskušamo 

vključiti v družabni del izleta oz. igre (Peršolja, 2001). 

Ko otrok usvoji rutino in pravila na planinskem izletu, je bolje, da na izlete hodi sam, saj je tako 

bolj sproščen in samostojen pri opravilih, ki bi jih sicer namesto njega opravili starši. Seveda 

so v primeru brez pomoči in spremstva staršev na izletih bolj obremenjeni vodniki in ostali 

sodelavci, vendar so na takem izletu otroci bolj veseli in zadovoljni (Peršolja, 2001).  

Največkrat se zgodi, da se starši zelo zaščitniško vedejo do svojega otroka in mu onemogočijo 

samostojnost. To je ena skrajnost, kjer je skrb staršev za svoje otroke pretirana. Druga skrajnost 

pa je, da starši celotno dogajanje in skrb za njihovega otroka prepustijo vzgojiteljem. Koliko je 

priporočljivo, da se starši vključujejo v skrb za svoje otroke in koliko za druge ter koliko v 

dejavnosti na izletu? Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Ena izmed možnosti je, da tako 

kot vodji izleta in spremljevalcem določimo naloge na izletu in jih razdelimo tudi med starše. 

Toda, ali bi se potem izlet sploh še štel pod izvedbo vrtca oz. vzgojitelja, če bi mnogo nalog 

izvedli starši? Sama menim, da jih je z njihovo vlogo na izletu najbolje seznaniti že na začetku 

šolskega leta ali pred izletom, pri katerem bodo prisotni. Če se odločimo, da staršev ne 
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povabimo na izlet oz. načrtujemo, da se nam na nobenem izletu ne bodo pridružili, je morda 

dobro, da jim to tudi sporočimo in pojasnimo z zgoraj navedenimi pojasnili. Najverjetneje pa 

je za skupinsko dinamiko skupaj s starši z njimi treba izvesti kar nekaj izletov na leto in ne 

samo zaključni izlet. Načrtovanje izletov, kjer se otrokom pridružijo tudi starši, zahteva dodatno 

skrb in čas ter voljo za tistega, ki načrtuje.   

Sodelovanje s starši bi se lahko v najboljšem primeru od izvajanja izletov v vrtcu, kjer so 

pobudniki otroci in vzgojitelji, razširilo v družinsko planinstvo.  

Družinsko planinstvo je oblika in metoda za skupno aktivnost, sproščen pogovor, igro, 

medsebojno spoznavanje in utrjevanje medsebojnih vezi. Postane lahko vzgojno sredstvo za 

spoznavanje zdravega načina življenja in raziskovanja v naravi, utrjevanje naučenega v praksi 

in predvsem ohranjanje naučenega v poznejših starostnih obdobjih (Peršolja, 2001). To dejstvo 

sem sama, in še kdo od mojih planinskih kolegov, doživela predvsem v času, ko sem odšla od 

doma na samostojno življenjsko pot. S starši smo, ko sem bila otrok, veliko hodili ravno po 

neokrnjenih koncih Slovenije, kjer sem urila svoje odnose z bratom, prijatelji in starši. Poleg 

tega sem spoznavala naravo od blizu (kar pomeni z vsemi čutili) in se kalila v različnih vrstah 

spretnosti, ki so me čakale na izletih. Ob tem sem se naučila uživati v malenkostih in »vračati 

nazaj k naravi«, uživati v spontanih trenutkih in premagati nepredvidljive težave, na katere sem 

naletela. Tudi iznajdljivost včasih ni lahka vrlina. Predvsem pri predšolskih otrocih poleg 

priprave pride v poštev ustvarjalna improvizacija (Retuznik in Kranjc, 2011). To so bili in so 

še zdaj trenutki, kjer imamo občutek, da se čas ustavi, in kjer užijemo naravo/gore s polnimi 

pljuči. Tako se zdaj vračam na iste kraje, kamor smo hodili skupaj s starši, in poskušam 

doživljati in uporabljati naučeno v prostih trenutkih sedanjosti.  

Otroka je kdaj težko odtujiti od avdio-vizualnih sredstev in motivirati za hribe, vendar moramo 

biti vztrajni, saj bo otrok na to po nekaj časa hoje pozabil in se prepustil hoji v hrib skupaj z 

nami (Bele, 2005).  

2.2.2.3 Sodelovanje z lokalnim planinskim društvom 

Zelo priporočljivo je, da vodja planinske skupine otrok stopi v stik z lokalnim planinskim 

društvom, saj z njim lahko ustvari zelo kakovostno sodelovanje. Najbolje je, da se s 

predsednikom društva dogovori za pogovor, na katerem ravnatelju in vzgojitelju ter staršem 

predstavi program izletov. V primeru, ko vodja za načrtovanje uporabi program Ciciban 

planinec, je sodelovanje s planinskim društvom oz. Planinsko zvezo Slovenije skorajda nujno, 
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če ne nujno, pa vsekakor zelo priporočljivo zaradi številnih koristi, ki pozitivno vplivajo na vse 

vključene v projekt. Po dogovoru s predsednikom planinskega društva se oblikuje način 

sodelovanja z društvom. Zaradi vpeljave novega projekta v oddelek je dobro, da načrtujemo 

obisk planinskega društva, si ga ogledamo in se vključimo v pogovor s predsednikom ali drugim 

članom društva. Število obiskov prilagodimo glede na dogovor in oblikovanje načrta programa 

izletov. Društvo ponuja veliko strokovnega in didaktičnega materiala, ki ga lahko uporabimo 

pri delu z otroki. Na sedežu društva si starši ali vzgojitelji z otroki pridobijo dnevnik Cicibana 

planinca in vse informacije ter material (nalepke, diplomo). Člane planinskega društva lahko 

tudi povabimo na izlet, kjer pridobijo vlogo spremljevalca, lahko pa tudi vlogo vodje, če je izlet 

tako načrtovan ali zahtevnejše oblike. Najbolje je, da so to člani, ki so vključeni v odbor 

planinskega društva oz. raznih odsekov društva in imajo pridobljena strokovna poglobljena 

znanja za delo na gorniškem področju. Lokalno planinsko društvo upravlja lokalne planinske 

koče oz. postojanke, do katerih lahko dostopajo tudi otroci v vrtcu, zato je dobro sodelovati tudi 

z oskrbniki koč, ki najbolje poznajo oskrbovano planinsko postojanko in njeno okolico. Vpetost 

v lokalno okolje je za spoznavanje kraja in njegovih značilnosti ter ljudi v njem še posebej 

pomembna za predšolske otroke, ki najprej spoznajo prav najbližji prostor, v katerem se gibajo 

skupaj s svojimi starši, vzgojitelji.  

Za izvedbo planinske akcije je potreben velik odmerek organizacijskih sposobnosti. Še posebno 

to velja za planinske akcije, ki vključujejo mlade, ki imajo radi razgibane izlete. Če želimo 

zadovoljiti te potrebe, moramo poiskati zunanje sodelavce in strokovnjake z različnih področij. 

Za uresničitev načrtov mentorji potrebujejo pomoč vodnikov PZS, staršev otrok, oskrbnikov 

planinskih koč, alpinistov, gorskih vodnikov, reševalcev, markacistov in drugih, ki pripomorejo 

k temu, da so vsebine v hribih bolj zanimive, hkrati pa poskrbijo za varnost. Zaradi tega se 

mentorji povežejo z lokalnim planinskim društvom, da skupaj dosegajo optimalno varnost na 

turi in učenje za življenje udeležencev na izletu ali turi (Jazbec, 2001). 

2.2.2.3.1 Planinsko društvo Škofja Loka 

Planinsko društvo Škofja Loka je društvo, s katerim so sodelovali predšolski otroci iz skupine 

Zvonček v času izvajanja programa Cicibana planinca. Planinsko društvo (PD) Škofja Loka je 

bilo ustanovljeno leta 1907. Na začetku je PD Škofja Loka delovalo kot podružnica 

Slovenskega planinskega društva z delovanjem v Selcih, kasneje pa se je sedež preselil v Škofjo 

Loko, kjer deluje še danes. Po številu članov društvo spada na tretje mesto na Gorenjskem in 

šesto mesto v Sloveniji (Jelenc idr., 2017). PD Škofja Loka pokriva celotno območje občine 
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Škofja Loka. Za načrtovanje izletov in poti si lahko pomagamo z zemljevidom Škofjeloško in 

Cerkljansko hribovje. Koča na Lubniku (1025 m. n. v.) in koča na Blegošu (1526 m. n. v.) sta 

koči, ki ju oskrbuje PD Škofja Loka in sta primerni tudi za dosego cilja pri predšolskih otrocih. 

Loška planinska pot (LPP) poteka po njenih najvišjih vrhovih od Lubnika, Blegoša do Črnega 

vrha nad Novaki, gre pa tudi po Polhograjskem hribovju in se dotakne Idrijskega hribovja ter 

prečka Cerkljansko pogorje, prav tako pa se vzpne tudi na Ratitovške vrhove, ki so skrajno 

sleme Julijskih Alp (PD Škofja loka, 2009). 

Ob opisanih ravneh in sodelovanjih z vrtcem, starši, lokalnim okoljem ugotovimo, da je to treba 

urediti že pred izvedbo in se dogovoriti s sodelavci. Potrebni so usklajevanje, dopolnjevanje in 

prilagajanje za to, da bo program potekal po predvidenem načrtu, brez večjih zapletov. Ko se 

na vseh ravneh dogovorimo za izvajanje, lahko začnemo dejansko izvajanje v skupini. Če  ostali 

sodelujoči niso seznanjeni z delom, med izvajanjem lahko pride do zapletov in slabe volje, saj 

je to treba urejati naknadno, ob dejanski izvedbi, kjer se lahko celoten program prekine ali 

ukine, če nekdo ne bi želel več sodelovati.  

2.2.3 Načrtovanje programa izletov in planinskih dejavnosti v oddelku  

Na začetku šolskega leta, ko oblikujemo letni delovni načrt oddelka, vanj zapišemo projekte, ki 

jih bomo izvajali. Metoda dela oz. pot za uspešno posredovanje znanj in spoznanj nam pomaga 

doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. V vrtcu vzgojitelj uporablja več metod (igra, 

delo z lutko, metoda opazovanja, metoda eksperimenta, metoda razgovora oz. pogovora, 

metoda pripovedovanja, metoda praktičnega dela, projektno delo). Pri projektnem delu, kjer je 

pobudnik za projektno delo vzgojitelj, ta vnaprej predvidi temo in upošteva vsa področja 

otrokovega razvoja, integracijo vseh vzgojnih področij, načela sistematičnosti in postopnosti. 

Pri projektnem delu za drugo starostno obdobje vzgojitelj okvirno predvidi temo in cilje 

projekta za dobo enega šolskega leta (Retuznik Botzovičar in Kranjc, 2011). Projekt opišemo z 

vrsto projekta, dejavnostmi, cilji, časom trajanja in okvirnim načrtom. V primeru, da se 

odločimo za izvajanje planinskih dejavnosti oz. program izvajanja planinstva s pomočjo 

Cicibana planinca, lahko v letni delovni načrt oddelka napišemo načrt izletov, ki jih želimo 

uresničiti v danem šolskem letu. Najbolje je, da si okvirno za vsak mesec izberemo po en izlet, 

ki ga bo mogoče izpeljati glede na letni čas in ostale dejavnike. V primeru, da za izlet 

potrebujemo prevoz do izhodišča in s tem spremljevalce, pa že vnaprej določimo datum, 

prevoznika, spremljevalce in sklenemo dogovor z npr. oskrbnikom koče.  
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Pri izbiri izletov in načrtovanju programa moramo upoštevati značilnosti otrok, njihove 

zmogljivosti in opremo, okolje, v katerem je vrtec, zmogljivost vzgojiteljev itd. Pri tem je zelo 

dobro, če skupino otrok, za katero načrtujemo program dela, že dobro poznamo. Prav tako je 

za to pomembno dobro timsko delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, ki se dobro poznata. 

»Timsko delo je tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-

izobraževalnimi nameni (cilji) hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne 

pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« 

(Polak, 2007, str. 10). 

Otroke na planinske izlete pripravimo na različne načine; vsebinsko s tematskimi pripravami in 

sklopi, fizično in psihično pa z gibanjem v obliki sprehodov, vadbenih ur v telovadnici in 

drugimi oblikami gibanja oz. dejavnosti, ki so zajete v letnem programu dela. Če otroku 

ponudimo čim bolj pestro paleto različnih športnih vsebin in ga pogosteje vključujemo v 

pedagoški proces, to vpliva na njegov celostni razvoj (Zajec idr., 2010). Kadar se pripravljamo 

na izlete, moramo vedeti, da se pripravljamo skozi celo šolsko leto in hkrati za vsak izlet 

posebej. Dobro je, da se odpravimo na sprehode z različnimi nakloni, dolžino, terenom, da so 

otroci pripravljeni na vse vrste podlage in si nabirajo fizično pripravljenost, ki omogoča 

lahkotnejšo hojo, ko je na vrsti izlet. Pri sprehodih ne smemo pozabiti, da se lahko nanje s 

primerno opremo odpravimo v vsakem vremenu. Izgovora zaradi vremena ne sme biti, razen v 

izjemnih primerih, kadar so temperature zelo nizke, je velik naliv itd. (Stritar in Stritar, 1998). 

V telovadnici prav tako ponudimo čim bolj različne oblike gibanj z veliko mero igre, kjer imajo 

otroci željo po novih in postopoma težjih oblikah gibanj. Največkrat je vrtec opremljen z veliko 

izbiro telovadnih pripomočkov, ki jih lahko uporabimo za dosego določene vrste gibanja. 

Materialni, kadrovski in organizacijski dejavniki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

pogostosti in vsebinske pestrosti pri izvajanju gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu (Zajec idr., 

2010). Z nekaj iznajdljivosti in domišljije lahko nekatere oblike gibanj dosežemo s postavitvijo 

otrok v določene položaje, kjer ne potrebujemo dobrih materialnih pogojev. Tako so otroci in 

vzgojitelji eden drugemu npr. ovira, most, prepreka itd. Če otrokom ponujamo različne oblike 

gibanj, ki se čez šolsko leto po zahtevnosti višajo glede na gibalni razvoj otrok, so tako lahko 

pripravljeni na različne nepredvidljive izzive na planinskih poteh oz. izletih. Pri pripravi na 

izlete oz. načrtovanih dejavnostih z gibanjem naj bo telovadnica kot prostor raje izhod v sili, 

saj narava in svež zrak ponujata veliko več prostora, različnih gibanj in zagotovljenega dobrega 

počutja (Hmelak in Lepičnik Vodopivec, 2015). Narava nudi številne ovire (štor, hlod, luža, 
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kamenje), ki jih lahko izkoristimo za vadbo na prostem. Otrok tako v naravnem okolju na 

zanimiv način pridobiva najrazličnejše gibalne izkušnje (Videmšek in Kovač, 2010).  

Planinske/gorniške vsebinske dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo znotraj skupine v 

oddelku, se načrtujejo glede na potrebe in predhodno znanje otrok. Na začetku leta je dobro, da 

nekaj več pozornosti namenimo pripravi na izlet vsakega posameznika. To lahko storimo tako, 

da predstavimo planinsko opremo, se oblečemo v planinca in pogovorimo o primerni opremi, s 

pomočjo delovnih-učnih listov, pri katerih je poudarek na samostojnem izdelovanju otrok. 

Lahko izdelamo tudi razne didaktične pripomočke v obliki učnih knjig (zavezovanje čevljev), 

dečka in deklice, ki ju oblečemo v primerno opremo, ter nahrbtnika, na katerega lepimo 

ustrezno opremo. Čez celo leto ob priložnosti, najbolje pred in po izletu, čas posvetimo tudi 

pregledu in izpolnjevanju Cici dnevnikov.  

2.3 Vloga vzgojitelja – vodje izleta 

Vloga odraslih pri izvajanju gibanja v vrtcu je, da otrokom nudijo ustrezne izzive in jim 

omogočajo, da se sproščeno, brez strahu pred neuspehom udeležujejo dejavnosti. Njihova vloga 

je tudi, da otroke spodbujajo, opogumljajo, usmerjajo, popravljajo, jim svetujejo, 

demonstrirajo, z njimi sodelujejo, se igrajo in se tudi sami učijo. Prav tako odrasli otroke 

pozorno opazujejo in spremljajo njihov gibalni razvoj. Njihova naloga je, da dejavnosti 

organizirajo tako, da so otroci čim bolj aktivni. Vzgojitelj spodbuja sodelovanje med otroki, 

starši in vrtcem, pri čemer sodelovanje s starši lahko poteka v okviru dejavnosti v vrtcu, kot so 

npr. izlet, športno popoldne itn. Odrasli so pri vseh dejavnostih odgovorni za varnost. Pri tem 

otroke navajajo na varnost pri izvajanju dejavnosti in jih ozaveščajo o sprejemanju osebne 

odgovornosti za varnost (Kurikulum za vrtce, 1999).  

Običajno planinsko vzgojo v prvih triletjih izvajajo razredni učitelji. Med študijem se zanjo 

usposabljajo pri predmetu teorija in didaktika športne vzgoje, kjer potekajo predavanja in vaje 

na terenu. Poglobljeno se s tematiko seznanijo študenti izbirnega predmeta izletništvo, 

pohodništvo, gorništvo ali izbirni modul šport. Po prenovi fakultetnih programov predmetoma 

ne kaže dobro. Tudi Planinska zveza Slovenije študentom ne ponuja pridobitve naziva mentor 

planinske skupine, s čimer zamuja sistematično priložnost, da bi prek krožkov v osnovnih šolah 

obnavljala svoje članstvo. Podatki kažejo, da razrednim učiteljem teoretično znanje ne dela 

preglavic, prej sta težavi kondicijska pripravljenost in pomanjkanje izkušenj gibanja v gorskem 

svetu. Podobno velja za vzgojitelje (Krpač in Samida, 2004). 
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Dolenc idr.  pravijo, da prevladuje mnenje, da so več vredni naklonjenost k programu, ponudba 

programa otrokom, organizacijska spretnost in spodbujevalna vloga kot pa praktično osebno 

znanje posameznih spretnosti. Toda, osebno obvladovanje posamezne dejavnosti ima dodatno 

vrednost v strokovnem in motivacijskem pogledu, prav tako pa lastna gibalna dejavnost koristi 

vzgojiteljici, saj naredi nekaj dobrega zase, za svoje zdravje in lastno počutje (Dolenc idr., 

1997).  

Domiselna vzgojiteljica oz. učiteljica najde nešteto priložnosti za vzgojo otrok, ki so ji zaupani. 

Izlet je priložnost, na kateri lahko uresničimo mnogo vzgojnih nalog. Na izletu otroke 

opozarjamo na lepoto narave, nenehno opozarjamo na čistočo okolja. Vse odpadke 

pospravljamo v plastično vrečko ali odložimo v koš za smeti. Če na izletu izvedemo čistilno 

akcijo, se otrokom močno vtisne v spomin. Otroke je treba starosti primerno podučiti o ravnanju 

z naravo, npr. ne hodimo po nepokošenih travnikih, ne lomimo vej in ne trgamo cvetja, ter jim 

pojasniti, zakaj tako ravnamo. Ljudi, ki jih srečujemo na poti pozdravljamo, jih kaj povprašamo 

ali se z njimi pogovorimo o koristnih informacijah. Otroke navajamo na življenje v skupini. To 

storimo tako, da jih spodbujamo, da malico in priboljške delijo z drugimi in da si med seboj 

pomagajo. Če katerega od otrok ni na izletu, se nanj lahko spomnimo z razglednico (Dolenc, 

idr. 1997). 

Najbolje za celotni razvoj otroka bi bilo, da bi ure športne vzgoje v vrtcu skupaj vodila profesor 

športne vzgoje in vzgojiteljica oz. vzgojitelj (Videmšek, Žnidaršič in Šimunič, 2010). 

»Dobro vodenje motivira udeležence za hojo v gore in mentorje, da vodijo z veseljem. Veselje 

pa je, kot ostala čustva nalezljivo.« (Jazbec, 2001, str. 157). 

2.3.1 Vloga vodje izleta 

Prva naloga vodnika, ali v danem primeru vzgojitelja, ki otroke vodi na planinske izlete, je, da 

ima rad otroke in gore, saj le tako lahko srečno in z ljubeznijo opravlja svojo nalogo. Če 

vzgojitelj nima rad narave, gora in otrok, izlet težko ali polovično izpelje, kar takoj začutijo 

tudi otroci. Naslednja stvar, ki se je mora vzgojitelj v vlogi vodnika na izletu zavedati, je velika 

odgovornost. Pri izpeljavi izleta mora biti vodnik izleta sposoben varno izpeljati izlet in biti 

dobro telesno, psihično in tehnično pripravljen. Vodnik mora biti prepričan o sposobnostih 

udeležencev in ne sme nikoli tvegati. Vloga vodnika je tudi odločanje o številu udeležencev, 

taktiki in tehniki pohoda ter nudenje pomoči otrokom, poleg tega pa mora biti svetovalec. Svoja 

znanja naj bi vodnik ves čas bogatil in jih širil med svoje udeležence, da si tako omogoči lažje 
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delo. Pri vodenju otrok mora starše seznaniti s podrobnostmi na izletu, kar najlažje opravi s 

pisnim obvestilom. Zavedati se mora, da osvojen vrh ni končni cilj izleta, temveč je končni cilj 

varna vrnitev na izhodiščno točko (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

Mentor planinske skupine ne more biti vsak, saj vodenje otrok zahteva odločne ljudi s trdno 

voljo in veliko mero potrpežljivosti, vzdržljivosti in pedagoškega optimizma ter človeka, ki je 

telesno in duševno zdrav. Kakovostno vodenje je pogojeno z mentorjevo osebnostjo. Zaradi 

tega je za mentorja pomembno, da dovolj dobro pozna sebe in pozna svoja pričakovanja, 

osebnostne lastnosti, temperament in značaj ter zmogljivosti. Pri tem je pomembno tudi 

mentorjevo samozaupanje, ki je realno le takrat, kadar izhaja iz poznavanja samega sebe, in to 

tako iz svojih dobrih kot tudi slabih lastnosti oziroma pomanjkljivosti. Vzgojitelj je na izletu 

vzgojno živ in ne tog, pri čemer izkoristi vse priložnosti, ki se mu pokažejo na poti (Jazbec, 

2001).  

Tisti vzgojitelj, ki ima vlogo vodje na izletu, ima posebne naloge na posameznih delih izleta, 

kot so: zbirno mesto izleta, med prevozom, na izhodišču izleta, med potekom izleta, v planinski 

koči ter pri vrnitvi z izleta. 

Na zbirnem mestu mora biti vodnik vedno pred časom, ki ga je za zbor podal svojim 

udeležencem. Tu še enkrat preveri spisek ljudi, ki so prijavljeni za izlet, ter ga po potrebi 

dopolni in popravi. Ko udeleženci pridejo na zbirno mesto sebe in spremljevalce na izletu 

predstavimo, če nas še ne poznajo, ter povemo nekaj besed o poteku izleta in vedenju na izletu. 

Otrokom namenimo še večjo pozornost na zboru predvsem zaradi varnostnega vidika, saj so 

ponavadi bolj razigrani. To je tudi čas, da se zaradi posebnih okoliščin odločimo za morebitno 

spremembo smeri poti in pregled opreme udeležencev ali zavrnitev udeležencev, ki nimajo 

ustrezne opreme, če je zaradi tega ogrožena varnost ostalih otrok (Koželj Stepic in Bobovnik, 

2006).  

»Ponekod imajo navado, da na zbornem pred odhodom zapojejo kakšno pesem, najraje pa 

Kekčevo.« (Dolenc idr. 1997, str. 69). 

Vodnik med prevozom udeležencev poskrbi za njihovo udobno namestitev in shrambo njihove 

opreme. Poleg tega  tiste, ki jim je večkrat slabo, posede na sprednje sedeže avtobusa. Odvečna 

vrhnja oblačila naj potniki med prevozom odložijo ali shranijo k opremi. Čas med vožnjo lahko 

vodja izleta izkoristi za podajanje navodil, ki bi bila sicer podana na izhodišču izleta (Koželj 

Stepic in Bobovnik, 2006). 
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V primeru prevoza naj na izhodišču izleta v ustreznem vrstnem redu poteka izhod iz avtobusa 

na primerno mesto z dovolj prostora za udeležence. Iz avtobusa najprej izstopi vodnik, ki 

udeležence usmeri na izhodiščno točko, zadnji pa izstopi spremljevalec izleta, ki preveri tudi, 

če so iz avtobusa odšli vsi udeleženci in s seboj vzeli vso potrebno opremo. Na izhodišču vodnik 

predstavi morebitna pojasnila glede načrta izleta, svetovanj za opremo in navodil za vrnitev z 

izleta. V primeru večje skupine je nujno prešteti udeležence (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

Otrokom je navodila in pojasnila na izhodiščnih točkah treba podati zelo jasno in glasno ter 

razumljivo zaradi večje odgovornosti oziroma zagotovila varnosti. Obvezno jih je treba šteti in 

posebno pozornost nameniti prečkanju prehodov cest ali hoji ob cesti.  

Na splošno naj bi izlet potekal sproščeno in v duhu dobrega počutja. V primeru nevarnih situacij 

pa mora vodnik nastopiti odločno z jasnimi in kratkimi navodili, ki rešujejo nastalo situacijo. 

Prvi v koloni hodi vodnik, za njim fizično šibkejši udeleženci, nato še preostali. Tempo je na 

začetku namenjen ogrevanju telesa. Ko to dosežemo, je čas za odložitev in shranjevanje 

odvečnih oblačil. V primeru, ko se skupina ustavi zaradi različnih razlogov in opravil, mora 

vodnik poskrbeti za varno mesto ustavitve. Postanki za otroke so bolj pogosti in krajši, pred 

nadaljevanjem pa je potrebno ponovno štetje otrok. Med potekom je treba večkrat preverjati in 

opazovati počutje udeležencev in komunicirati s spremljevalci, da lahko izberemo primeren 

tempo, opozarjati na nevarnosti in tehniko gibanja, morebitno hojo v koloni itd. V primeru 

razlage med hojo mora biti vodnik pozoren, da sem med tem ustavijo vsi udeleženci in šele nato 

začne z razlago, pri nadaljevanju s hojo pa preneha z razlago, da je pozornost ponovno 

usmerjena na hojo in značilnosti poti. Pri srečevanju z ostalimi pohodniki ne pozabimo na 

pozdravljanje in informiranje o vremenskih razmerah in stanju poti ali koče (Koželj Stepic in 

Bobovnik, 2006).  

V planinski postojanki oz. koči vodja prav tako poda navodila v zvezi s časom, ki ga bodo 

preživeli v koči, preoblačenju oblačil in poteku obroka. Poskrbi za zbiranje dnevnikov in vpis 

ter žigosanje izleta. Pozornost je treba nameniti tudi hišnemu redu, ki velja v planinski 

postojanki (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

Vodja izleta v primeru vodenja otrok v koči otrokom točno določi mesto, kjer bo celotna 

skupina zbrana in bo pojedla obrok. V primeru raznih dejavnosti jim sporoči, kdaj bodo 

potekale, koliko jih bo in koliko časa bodo trajale. Velikokrat je treba v čas preživljanja časa v 
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koči za otroke všteti tudi čas za opravljanje fizioloških potreb in načrtovati, kdo od odraslih bo 

skrbel za njihovo varnost (Dolenc idr., 1997).  

Ko osvojimo vrh in pojemo obrok v koči, izlet še ni zaključen. Treba se je varno vrniti na 

izhodiščno točko in v primeru prevoza varno pripeljati na začetno zbirno mesto. Vloga vodje 

je, da udeležencem sporoči, da so opravili šele polovico poti, kar ne pomeni, da je že na vrhu 

čas za zmagoslavje. V veliko primerih je sestop mnogo bolj zahteven zaradi utrujenosti. Za 

prevoz pri vrnitvi z izleta veljajo enaka navodila kot za prihod. Med vožnjo lahko vodja od 

udeležencev pridobi povratne informacije o izletu in z njimi na kratko podoživi izlet, saj na tem 

mestu pridobi najbolj sveže informacije in vtise. Čas prihoda na zbirno mesto naj bo čim bolj v 

skladu z dogovorjenim, saj v primeru, ko so udeleženci otroci, tam lahko že čakajo starši. Zaradi 

navdušenja in utrujenosti pa se lahko tudi na mestu prevzema otrok zgodi nezgoda, zato je vloga 

vodje, da tudi temu delu izleta nameni pozornost in poda točna navodila tako otrokom kot 

tistim, ki pridejo ponje. Dobro je, da vodja izleta točno ve, kdo bo prevzel otroka oz. to osebo 

pozna. Pred poslovitvijo se vodja zahvali svojim pomočnikom za izvedbo in z njimi na hitro 

spregovori o morebitnih dogajanjih na izletu ter jih povabi na naslednje odprave (Koželj Stepic 

in Bobovnik, 2006).  

Odrasli so otrokom zgled za doseganje in uresničevanje planinskih vrednot, kar je izjemno 

zahtevna naloga. Zgledi naj bodo opazni, zato je o njih treba pisati, govoriti in jih predstavljati 

ter poročati v medijih in na spletu (Peršolja, 2005a).  

V naravi ni nič stalnega, vse je spremenljivo. Del narave smo tudi ljudje, ki smo prav tako 

nepredvidljivi, zato so reakcije otrok pogosto popolnoma v nasprotju s pričakovanji vodnika 

izleta. Reakcije otrok so odvisne od fizičnih in psihičnih lastnosti posameznikov, njihovih 

izkušenj ter v skladu s posameznikovimi prepričanji, vrednotami, življenjsko naravnanostjo. 

Vloga vodje je, da se skozi pedagoška in psihološko pridobljena znanja nauči prepoznati  

dogajanja pri otrocih, kjer mora imeti na otroka celotni pogled, kot na bio, psiho in socialno 

bitje (Jazbec,  2001). 

2.3.2 Pomočnik vzgojitelja/pomočnik vodje izleta 

Pomočnik vodje izleta na planinskem izletu za predšolske otroke je največkrat tisti vzgojitelj, 

ki z vodjo izleta skupaj dela v timu. Poleg njega je lahko pomočnik na zahtevnejših turah tudi 

kdo drug znotraj kolektiva (vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnatelja, ravnatelj/-ica, 

študent) ali pa, bolje, strokovni sodelavec iz npr. planinskega društva. Pomočnik vzgojitelja z 
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vzgojiteljem sodeluje pri pripravi, načrtovanju in izvajanju dela (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 

2011).  

Vloga vodje izleta je, da si izbere pomočnika izleta, če ga potrebuje. Kjer gre za večje skupine, 

vodja potrebuje enega, če ne celo več pomočnikov, odvisno od zahtevnosti izleta in 

udeležencev. Če je na izletu prisoten pomočnik vodje, je dobro, da je vključen že v pripravo 

izleta. Včasih se vodja odloči za pomočnika, kjer je pomočnikova vloga lahko le skrb za 

dodatno varnost, ki se v praksi izkaže na primer tako, da hodi zadnji. Enotnost je vrlina vodje 

izleta in njegovega pomočnika, s katero si pridobita zaupljivost udeležencev v neprijetnih 

situacijah (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

2.4 Program Ciciban planinec 

Program Ciciban planinec se je najprej izvajal v Ilirski Bistrici. Ta planinski program je 

vključeval pet izletov v okolico vrtca, kjer so otroci na cilju v posebne knjižice dobili žige. Izleti 

so pokrivali vsebine narave, glasbe in odnosov med otroki. Po končanih izletih je bilo še nekaj 

dni po izletu namenjenih dogodkom, ki so jih otroci doživeli na izletu (Kristan, 2010). 

Program Ciciban planinec je leta 1969 oziroma 1975izoblikovala Planinska zveza Slovenije. 

Poglavitni namen programa je usmerjati otroke k zdravemu življenju v naravi ter jim predstaviti 

osnovne planinske dejavnosti in varnostne ukrepe v gorah. Pri tem naj bi si otroci razvili vrline, 

kot so tovarištvo, plemenitost, delavnost, vztrajnost, poštenost in vedoželjnost. Program 

Ciciban planinec je odsek mladinske komisije prenovil z željo po bolj organiziranih oblikah 

gorništva in kakovostnejšem usposabljanju, s čimer je bil končni cilj varnejšega in 

samostojnejšega gibanja v gorah dosegljiv. Prenova je vključevala tudi posodobitev Cici 

dnevnikov, ki otrokom nudijo dodatno motivacijo pri doseganju ciljev (Kovšca, 2011).  

Program Ciciban planinec je odlično sestavljen program za izvajanje izletov v predšolskem 

obdobju. Za načrtovanje programa izletov in izvajanje teh, poleg Kurikuluma za vrtce, 

uporabimo pravilnik programa Ciciban planinec in programske usmeritve za izvajanje ter 

navodila za izpolnjevanje dnevnikov, ki jih je prav tako oblikovala mladinska komisija 

Planinske zveze Slovenije.  
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2.4.1 Pravilnik programa Ciciban planinec 

Leta 1975, ko je Planinska zveza Slovenije uvedla akcijo Ciciban planinec, je bil njen namen 

otrokom, vključenim v akcijo, približati hojo in okolico domačega kraja ter jih seznaniti z 

okoliškimi vzpetinami, poleg tega pa tudi razviti planinske vrline. Leta 2010 pa so zaradi novih 

obiskovalcev narave na upravnem odboru Planinske zveze Slovenije sprejeli Pravilnik 

programa Ciciban planinec (Pravilnika Ciciban planinec in Mladi planinec, 2011). V njem so 

opisana temeljna pravila, ki jih bom opisala v nadaljevanju. 

V programu Ciciban planinec lahko sodelujejo otroci od predšolskega obdobja do drugega 

razreda osnovne šole. Za sodelovanje potrebujejo dnevnik Ciciban planinec. Namen programa 

je s pomočjo Planinske zveze Slovenije in planinskih društev uvajati otroke v planinstvo. Po 

usvojeni določeni ravni znanja lahko Cicibani planinci v osnovni šoli nadaljujejo program 

Mladi planinec. Cilji programa so udeležencem približati celovitost aktivnega planinstva, 

predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih, hkrati pa tudi 

spodbujati organizirane oblike planinstva in družinskega planinstva. Program vsebuje vsebine 

planinske šole, ki so prilagojene znanju, izkušnjam, starosti in veščinam otrok. Med drugim 

vsebuje tudi tekmovalni del, katerega namen je predvsem dodatno motivacijsko sredstvo. Za 

dosego posameznega priznanja je izlete treba načrtovati tako, da so si med seboj različni glede 

na potek poti ter vmesne in končne cilje, poleg tega pa morajo biti izpeljani v vseh letnih časih. 

Program vodi in izvaja mladinska komisija na Planinski zvezi Slovenije, izvajajo pa ga družine, 

vrtci, šole in društva. V dnevniku otroci vsa poglavja izpolnjujejo sami ali s pomočjo odraslih. 

V poglavjih so zajeti članski, tekmovalni in spominski del dnevnika. Priznanja v tekmovalnem 

delu otroci prejmejo na podlagi števila opravljenih izletov v obliki nalepk, spominske diplome, 

knjižice Ciciban v gorah in dnevnika Mladi planinec. Izročitev priznanj je mogoča po pregledu 

dnevnika v lokalnem planinskem društvu ali planinski zvezi. Otroci s posebnimi potrebami prav 

tako pridobijo priznanja, vendar jim vsebino in dejavnost v naravi za dosego posameznega 

priznanja določijo starši oziroma izvajalci programa. Določena priznanja lahko pridobijo tudi 

otroci, ki so vključeni v program Mali sonček (Pravilnika Ciciban planinec in Mladi planinec, 

2011). 

2.4.2 Programske usmeritve za izvajanje 

Za izvajalce so, tako kot pravilnik programa, pomembne tudi usmeritve izvajanja, ki so v 

ospredju pri izvedbi izleta. 
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Za planinsko vzgojo je tako kot za druga področja človekovega delovanja potrebno večletno 

delo, ki je načrtovano in sistematično. S programom otroci pridobijo znanje, veščine in 

izkušnje, ki jim omogočajo varno in doživeto gibanje v naravi; celovito doživljanje in 

soustvarjanje planinstva; osebnostni razvoj, ki je kakovosten in postopen; zavedanje pomena 

aktivne in kritične vloge posameznika pri odnosu do narave in ljudi. Ob koncu uvajalnega 

obdobja ali (pozneje) ob koncu osnovne šole in v odraslosti naj bi otroci pridobili raven 

samostojnejšega gibanja v gorah, kar vključuje prevzemanje odgovornosti na področju varstva 

gorske narave, izbire cilja in opreme, prav tako pa tudi prevzemanje odgovornosti tveganja. 

Izvajalci programov naj bi bili iz različnih področij delovanja in ustrezno usposobljeni za varno 

ravnanje v gorah. Ob tem se moramo zavedati, da smo odrasli kot izvajalci pri načrtovanju 

programa planinstva prisotni zaradi udeležencev in ne obratno. Odrasli so tisti, ki prenašajo 

znanja, izkušnje in veščine na otroke, za njihovo prihodnost in spoštovanje preteklosti. Po 

izkušnjah naj bodo izvajalci oziroma mentorji planinske skupine za otroke v predšolskem 

obdobju vzgojitelji, ki lahko svoja poklicna znanja najučinkovitejše izrabijo tudi za planinsko 

dejavnost. Najboljša kombinacija še vedno ostaja vodnik Planinske zveze Slovenije in 

vzgojitelj v eni osebi. Če pri vsem tem oseba, ki je mentor, nima veselja do usposabljanja in 

prenašanja znanja na otroke, so vsi njegovi nazivi brezpredmetni. Sodelovanje s starši je 

velikega pomena, saj imajo veliko motivacijsko in organizacijsko nalogo pri pripravi svojih 

otrok. Starši naj imajo tudi možnost spoznati delo mentorja (vzgojitelja) planinske skupine, da 

si ustvarijo zaupanje v profesionalno delo izvajalca programa. Izlet je hkrati oblika in metoda 

dela planinskega usposabljanja. Celoletni program načrtujemo tako, da vanj vključimo različna 

območja gorskega sveta. Program načrtujemo v vseh letnih časih, vse leto, saj tako skrbimo za 

redno športno dejavnost in kakovost zdravega sloga življenja. Naše razvito planinsko okolje 

nam ponuja različne možnosti za izvedbo planinske dejavnosti tudi v okoljih, ki so bolj 

oddaljena od gora. Dejavnosti v naravi nam ponujajo odličen prostor za povezovanje 

posameznih vsebin, ki se pri izletu povezujejo v celoto, ki deluje po načelih od znanega k 

neznanemu, od bližnjega k daljnemu ter od konkretnega k abstraktnemu. Tako v prvem 

starostnem obdobju otroci spoznavajo predvsem svojo domačo okolico, pozneje pa bodo lahko 

spoznali Slovenijo in območja po svetu. Otroci naj ob pridobivanju izkušenj sami odkrivajo 

planinske vsebine, jih primerjajo in kritično ovrednotijo. Povezanost vsebin jim omogoča 

poglobljeno razumevanje planinstva, ki ga lahko uporabijo pri vsakem naslednjem planinskem 

pohodu. Spremljanje napredka otrok naj poteka v pozitivnem duhu, pri čemer naj izvajalci 

uporabijo osebni pristop, kjer upoštevajo osebne značilnosti otrok z namenom razvijanja lastnih 

otrokovih talentov in sposobnosti, ne ozirajoč se na druge. Če je otrok deležen pozitivnih 
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povratnih informacij in spodbud o napredku, nam njegovega znanja ni treba posebej preverjati, 

zato raje uporabimo takšno spremljanje napredka kot pa metode ocenjevanja znanja. Zaradi 

spremljanja otroka po načinu pozitivnega vplivanja, da doseže določene cilje, je za to treba 

vnaprej predvideti dejavnosti in cilje, ki se bodo spremljali pri otroku. Najbolje je, da 

uporabljamo neformalne oblike preverjanja otrokovega napredka, kot so pogovor, izpeljava 

naloge in opazovanje na izletu. Pri posameznikovem napredku je pomembno tudi, da ni vezan 

samo na pridobljeno znanje, ampak tudi na izkušnje oziroma dejavnosti posameznika. To 

znanje otrok se dokazuje predvsem v obliki rednega gibanja v gorah (Programska vodila za 

izvajanje MK PZS, 2011).  

Tabela pričakovane ravni znanja in planinske usposobljenosti Cicibana planinca ob koncu 

programa Ciciban planinec (Programska vodila za izvajanje MK PZS, 2011). 

Preglednica 1: Ciciban planinec 

TEMA USVOJENI POJMI 

Planinstvo nekoč in danes − Ustvarja na temo planinskih pravljic: riše, barva, 

fotografira, posluša, pripoveduje, obnovi, gleda slike. 

Oprema planinca − Prepozna (pobarva, nariše, pokaže) za gore primerna 

oblačila in osebno opremo (za enodnevni izlet). 

− Pozna svoj nahrbtnik in njegov namen: kapa, rokavice, 

dnevnik, barvice, priboljšek. 

Hoja v naravi − Hodilni napor: višinska razlika vsaj 150 metrov v 

vzponu, od ene do dve uri hoje. 

− Spozna korak, pomen dobre obutve, loči različno 

gibanje navzdol in navzgor, navaja se na razdaljo v 

koloni. 

− Na poteh razvija koordinacijo oziroma skladnost 

gibanja, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost, 

gibljivost, vztrajnost, sproščeno izvajanje naravnih 

oblik gibanja v naravnem okolju, usvaja nove gibalne 

koncepte: zavedanje pokrajine, spoznava položaje in 

odnose med deli lastnega telesa, med predmeti in 
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ljudmi, med ljudmi; išče lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov. 

− Sodeluje in pomaga drugim v skupini (nošnja skupne 

opreme, dela prve pomoči, osebne priboljške deli z 

drugimi.) 

− Prepozna markacijo in ji sledi. 

Moj kraj − Na sprehodih ob igrah, izdelkih in opazovanju odkriva, 

spoznava pojave na nebu in vremenske pojave (oblaki, 

dež, veter, mraz) ter prepoznava ustrezno ravnanje. 

− Dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti 

spreminjanja narave po letnih časih. 

− Prepoznava vzpetine in opiše razliko z ravnino. 

Narava − Ostri občutek za opazovanje in raziskovanje narave, 

bližnje in daljne okolice doma. 

− Zna našteti rastline in živali v gozdu in na travniku. 

− Spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti ter razvija spoštljiv, naklonjen in 

odgovoren odnos. 

− Smeti nosi v svojem nahrbtniku. 

Gore in zdravje − Seznanja se z varnejšim obnašanjem ter se nauči živeti 

in ravnati varneje v različnih okoljih – travnik, gozd, 

območje ob reki. 

− Pozna pomen stalnega pitja in spreminjanja porabe 

tekočine. 

Ustvarjalnost − Pozdravlja obiskovalce v naravi. 

− Neguje, spodbuja in razvija čutno doživljanje z 

usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa. 

− Spoznava pesmi, zgodbe, pripovedke, povezane z 

gorami. 
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2.4.3 Navodila za izpolnjevanje Cici dnevnikov 

Izvajalec programa mora biti seznanjen z navodili za izpolnjevanje dnevnikov, da jih lahko 

prenese na udeležence programa. Upoštevanje navodil za izpolnjevanje dnevnikov je najbolj 

opazno pri pregledu dnevnikov oziroma ovrednotenju in podoživljanju izleta.  

Dnevnik je razdeljen na tri dele: članskega, tekmovalnega in spominskega. V članski del otrok 

vpiše svoje osebne podatke, prilepi fotografijo, vpiše zdravstvene posebnosti, v primeru 

članstva v planinskem društvu pa vpiše podatke društva in prilepi člansko znamko. V 

tekmovalnem delu beležimo podatke in vtise z izleta, ki jih dopolnjujejo besedilne ali likovne 

naloge. Spominski del je namenjen zapisom o izletih, ki jih lastnik ne uvrsti v tekmovalni del. 

Gre za vpisovanje dodatnih izletov, ki jih opravimo med izvajanjem programa. V dnevniku 

Cicibana planinca otrokom, ki še ne znajo brati, pri izpolnjevanju dnevnikov pomagamo odrasli 

(Navodila za izpolnjevanje dnevnikov MK PZS, 2011). 

2.5 Izlet 

Beseda izlet je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika razložena tako, da je to: »krajše 

potovanje, navadno za razvedrilo, zabavo« (SSKJ). V Planinskem slovarju je razlaga besede 

izlèt bolj natančno opredeljena, in sicer tako, da je to: »nekajurna ali ves dan trajajoča hoja, 

smučanje, bivanje v gorskem svetu zaradi rekreacije, spoznavanja krajev, znamenitosti« 

(Planinski terminološki slovar). Za planinski izlet pa je razlaga v Planinskem slovarju najbolj 

podobna dejanskim izletom z otroki: krajši, manj naporen izlet planinca ali skupine planincev 

v gore (Planinski terminološki slovar).  

Če se opremo na razlago Kristana, ki se nanaša na pomen besede planinec, bi bilo morda bolje, 

da bi to besedo zamenjali z besedo gornik.  

2.5.1 Kakšno vlogo ima izlet predvsem iz vzgojno-izobraževalnega vidika?  

Vzgojno-izobraževalna vrednost izletništva se kaže v več razsežnostih. Ena izmed njih je 

izobraževanje v »živo«. Tukaj gre za neposredno vključevanje otrok v naravo in na planinske 

poti, kjer pridobijo znanja, ki so jih prej pridobivali le preko knjig. Pri tem gre za izkušenjsko 

učenje. Naslednja vrednost je, da se povezuje in dopolnjuje z ostalimi vedami (zgodovina, 

geografija, narava itd.). Mnogo so vredni tudi vzgojni učinki (v ožjem pomenu besede), ki se 

jih otroci naučijo na izletu, npr.: poštenost, skupinska dinamika, sprejemanje pozitivnih 
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vedenjskih vzorcev, kulturen odnos do narave idr. Ti na izletu bolj zaživijo zaradi pristnejših 

odnosov med odraslimi in otroki, ki se pojavijo na izletu, za razliko od učenja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Eden izmed blagodejnih učinkov je tudi gibanje na svežem zraku, ki 

ga otrok potrebuje za razvijanje svojega organizma. Ima tudi sprostitveno vlogo, kjer se otrok 

nauči in spozna, da mu bo lahko izlet tako kot v mladosti tudi v odrasli dobi nudi sprostitev 

(Kristan, 1993).  

2.5.2 Cilji in naloge izleta 

Izletniška vzgoja je nenadomestljiva. Uresničimo jo lahko preko ciljev in nalog, ki si jih 

zastavimo. To so:  

- Spoznavati svojo zmogljivost in jo kasneje tudi izboljšati. 

- Spodbujati preživljanje časa v naravi in veselje do hoje. 

- Spoznati izletniške točke bližnje in daljne okolice. 

- Oblikovati čustvene in kulturne odnose do narave. 

- Posredovati gorniško znanje in veščine. 

- Smotrno povezovati druge učne in vzgojne predmete z izleti.  

- Spoznavati učence in s pristnejšim osebnim stikom v neformalnih okoliščinah 

vključevati v pozitivno oblikovanje njihovih vedenjskih vzorcev (Kristan, 1993).  

Izleti tako niso namenjeni samo sprostitvi otrok, ampak vsebujejo tudi mnoge kratkoročne (npr. 

telesni napor) in dolgoročne učinke, kot so na primer: sprejeti naravo kot vrednoto in vgraditi 

gorništvo kot način življenja (Kristan, 1993).  

Pri izletu, ki ga načrtujemo v predšolskem obdobju, moramo upoštevati temeljne zahteve izleta, 

po katerih mora biti izlet: poučen, fiziološko učinkovit ter prijeten. Zgodi se, da katera od njih 

kdaj prevladuje, kar ni napačno, dokler se ne zgodi, da je katera izmed njih izvzeta.  

Za fiziološko zahtevo velja, da je premajhna ali prevelika zahtevnost lahko nekoristna. Zato je 

najbolje, da se odločimo za srednjo pot ali raje manjšo zahtevnost kot preveliko. Fiziološka 

učinkovitost je učinkovita takrat, ko imajo otroci občutek, da so po koncu opravili veliko 

fiziološko dejanje. Ena od možnosti, da zadovoljimo vsem potrebam, je, da se skupina razdeli 

na več manjših, ki so si po zmogljivostih podobne. Pri tem je pomembno, da odločitev za 

izbrano zahtevnost poti prepustimo otrokom (Kristan, 1993). 
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Izlet naj bi bil poučen z vidika pridobitve znanja na izletu. Znanje otroci lahko pridobijo iz 

vsebin, ki izhajajo iz usmerjenih dejavnosti v vrtcu/predmetnika v šoli ali iz izletniških, 

planinskih, gorniških vsebin.  

Prijetnost na izletu je v veliki meri odvisna od vodje izleta in njegove drže. Izlet ne sme biti 

prenaporen in dolgočasen. Vodja za to lahko uporabi različne načine vzpostavljanja prijetnega 

poteka izleta (Kristan, 1993).  

»Cilje in vse dejavnosti na izletu je treba podrediti otrokom.« (Peršolja, 2005a, str. 40). 

2.5.3 Priprava izleta 

Na izlet s skupino otrok se moramo vedno skrbno pripraviti. Načrtovanje mora biti natančno, z 

vsemi podrobnostmi, pri tem pa moramo poskrbeti tudi za dobro organizacijo. Izlet kot celoto 

lahko v grobem razdelimo na izbiro cilja, pripravo, izvedbo in ovrednotenje s podoživljanjem 

(Stritar in Stritar, 1998).  

Velikokrat smo že slišali, da dobra priprava zajema polovico izleta, če ne celo še več. To hitro 

pojasni, da moramo temu delu izleta nameniti veliko mero pozornosti, da bomo uspešni pri 

izvedbi. Kljub temu se zgodi, da še vedno naredimo kakšno napako, kaj spregledamo ali pa smo 

površni, iz česar se nekaj naučimo. Novo pridobljena znanja iz napak in slabih izkušenj pa lahko 

uporabimo pri načrtovanju novih priprav/izletov. Pri pripravi moramo v načrtovanje vključiti 

fizično aktivnost, aktivnosti, s katerimi bomo pridobili nova znanja, zagotovili dobro počutje, 

in ogled zanimivosti, s katerimi se srečamo na poti (Koželj, 2005). 

Proces priprave poteka predvsem v učilnici. Učenci spoznavajo geografski cilj izleta, njegove 

družbene in naravoslovne značilnosti. Odčitajo, izmerijo in izračunajo lahko dolžino in trajanje 

hoje, višine, izdelajo skico poti, vetrovnico za razgledne točke. Spoznajo tudi knjižna, likovna 

in glasbena dela, povezana z izletom. Izdelajo lahko seznam potrebne opreme in se dogovorijo 

o poteku izleta, vedenju, dobijo informacije o tehniki hoje in organizaciji. Poleg vednosti in 

razvijanja sposobnosti se v tej pripravljalni fazi močno krepi tudi motivacija. Učenci so aktivno 

vključeni v pedagoški proces, kar običajno zagotavlja trajnejše znanje. Vse te dejavnosti 

opravijo teden ali več pred izletom pri pouku slovenščine, naravoslovja, družboslovja, estetskih 

predmetih, športni vzgoji. Določene dejavnosti so v tej fazi odvisne od cilja izleta in so 

neponovljive, druge se ponavljajo, utrjujejo in dograjujejo, poglabljajo glede na starostno 
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učencev in fazo pedagoškega procesa. Kondicijska priprava za učinkovitost dražljajev zahteva 

najdaljši čas (Krpač, 2000). 

Pomembno je, da vsak planinski izlet razumemo kot proces v treh podsistemih. Prvi del je 

priprava na izlet, sledi glavni del – izvedba in doživljanje izleta ter podoživljanje izleta. 

Časovno naj bi podoživljanje izleta trajala toliko kot izvedba izleta, še več časa pa zahteva 

priprava (Krpač, 2012).  

2.5.3.1 Psihološka priprava 

Kadar je otrokom na izletu dolgčas, začno govoriti, da so utrujeni, zato moramo poskrbeti tudi 

za psihološko plat priprave (Dolenc idr. 1997).    

Na izletu z otroki morajo imeti vodja in spremljevalci veliko mero potrpežljivosti. Otrokom se 

moramo na posameznem izletu popolnoma posvetiti, če želimo, da bodo imeli radi izlete 

(Kristan, 1993).  

Pod psihološko pripravo štejemo različne motivacijske prijeme. Pri otrocih je najprej treba 

vzbuditi željo po izletu, pri čemer poskušamo doseči, da se bodo izleta veselili. O izletu, na 

katerega se odpravljamo, se z otroki veliko pogovarjamo. Povemo jim, kam gremo, kaj je tam 

zanimivega, ali pa preberemo kakšno pravljico, pesmico ali basen, ki se nanaša na cilj 

načrtovanega izleta. Zelo dragocene so fotografije ali videoposnetki s prejšnjih izletov (Dolenc 

idr., 1997).  

Najprej je pomembno, da je tisti, ki izpelje izlet, psihično stabilna oseba. To mora biti oseba z 

bogatim znanjem in izkušnjami ter veliko mero strokovnosti, kar ji prinese visoko mero 

zaupljivosti pri udeležencih. Vodja izleta mora znati tudi pritegniti udeležence za izlet, kar 

lahko stori tako, da se ga tudi sam izredno veseli. Svoje veselje in naklonjenost do izleta lahko 

podkrepi s prikazom fotografij, opisom poti, zanimivostmi na izletu itd. Pri tem mora paziti, da 

so informacije o izletu realne in ne zavajajoče (Koželj, Stepic in Bobovnik, 2006).  

2.5.3.2 Telesna priprava 

Pri fizični (telesni) pripravi velja načelo postopnosti večanja obremenitve. Začnemo z več 

sprehodi, tekom in izleti, ki so po težavnosti podobni načrtovanemu izletu. Tisti, ki imajo manj 

izkušenj s hojo v hribe, naj tej pripravi namenijo še toliko več pozornosti. Pri telesni pripravi 
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na izlet se je treba preizkusiti v hoji, preizkusiti opremo, imeti primerno težo in položaj 

nahrbtnika ter primerno hrano (Kristan, 1993).  

Fiziološko učinkovit je tisti izlet, pri katerem telesni napor preseže vsakodnevni napor otroka, 

kjer se ravnamo po najmanj zmogljivem otroku. Na izletu ves čas opazujemo otroke in se 

prilagajamo njihovemu razpoloženju, saj pri prevelikem naporu lahko pride do odpora do hoje. 

Velikokrat otroke podcenjujemo glede sposobnosti. Pozabimo, da so skoraj ves čas v gibanju 

in zato dobro telesno pripravljeni (Dolenc idr. 1997).   

Telesna priprava vodje izleta mora biti po stopnji vsaj še enkrat boljša od udeležencev na izletu, 

da jim lahko pomaga v primeru težjih in nepredvidljivih okoliščinah. Vendar naj vodja izleta 

svoje telesne pripravljenosti nikar ne razkazuje tako, da pred otroki kar divja naprej, oni pa za 

njim komaj dihajo (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

Ali smo fizično in psihično pripravljeni, lahko ugotovimo tako, da se opazujemo med hojo. Če 

ugotovimo, da smo se velikokrat ustavili, popili zelo veliko vode in hlastali za zrakom, potem 

si raje izberemo lažji cilj. Pri tem ne smemo obupati nad zahtevnejšimi cilji, ponovimo jih lahko 

že čez nekaj dni ter to ponovimo še čez nekaj dni. Ko večkrat osvojimo nižje vrhove, smo kmalu 

pripravljeni na zahtevnejše in višje ture. Pri tem se nam bo ob boljši fizični pripravljenosti 

povečala tudi psihična pripravljenost v obliki samozavesti, ki jo krepimo z osvajanjem vrhov. 

Seveda pa se z višjo zahtevnostjo vzponov višajo tudi potrebe. Pri težjih vzponih je pomen 

psihične pripravljenosti pogosto večji od fizične, kar bolje poznamo iz priprav vrhunskih 

športnikov (Bele, 2005).  

2.5.3.3 Vsebinska priprava 

Vsebinska priprava določa, kaj bomo na izletu počeli. Tisti izlet, ki je dober, je vsebinsko bogat, 

na njem ni dolgčas, prav tako pa se ves čas nekaj dogaja. Če je izlet prijeten, poučen in 

fiziološko učinkovit, je vsebinsko bogat. Vse tri razsežnosti morajo biti v primernem razmerju 

(Dolenc idr. 1997).  

Poučen je tisti izlet, pri katerem si z otroki kaj novega ogledamo, spoznamo in naučimo. Prav 

na izletu imamo tudi možnost, da si od blizu ogledamo kakšno stvar, o kateri smo se prej le 

pogovarjali. Narava je naša največja učiteljica, kar še posebno drži za otroke (Dolenc idr. 1997). 
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Prijeten izlet naredimo tako, da nanj odidemo v lepem vremenu ali pa za otroke  pripravimo 

kakšno družabno ali zabavno igro, ki jim bo ostala v spominu. Možnosti je veliko, le domisliti 

si jih je treba (Dolenc idr. 1997). 

Vsebinsko pripravo je treba pripraviti za vsak izlet posebej. Pri otrocih je pri vsebini treba paziti 

na to, da si za vsebino vzamemo dovolj časa. Ni nujno, da je vsebina zelo natančno načrtovana, 

saj je otrokom na poti zanimivo skoraj vse, bolj je pomembno, da dogodkom in stvarem, ki 

otroke zanimajo, namenimo dovolj časa. Počitke lahko otrokom popestrimo z igro. Vsebinska 

priprava mora biti pripravljena tako, da se bodo udeleženci z izleta vrnili srečni, veseli, prijetno 

utrujeni ter polni novih spoznanj (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006). 

2.5.3.4 Organizacijska priprava 

V sklop organizacijske priprave za izlet uvrščamo izbiro cilja in udeležencev izleta, pripravo 

otrok, spremstvo otrok, izbiro poti, načrt stroškov in prevoza, opremo ter aktivnosti, ki potekajo 

pred odhodom na izlet.  

2.5.3.4.1 Izbira cilja 

Vzgojitelj v vrtcu se pri izbiri cilja izleta odloča predvsem na podlagi namena in ciljev izleta, 

ki se lahko med posameznimi izleti zelo razlikujejo. V vrtcu so največkrat poučne in rekreativne 

narave, lahko pa tudi nagradne, doživljajske ali zabavne narave. Otroci v vrtcu redko sami 

izberejo cilj izleta, čeprav imajo veliko predlogov in želja. O tem, ali bodo izbire in želje otrok 

uresničene, odloči odrasla oseba, ki dobro pretehta želje otrok. Vzgojitelj se mora pri izbiri cilja 

odločati tudi na podlagi fizičnih in psihičnih zmogljivosti sebe, otrok in vseh spremljevalcev 

izleta. Ko izberemo cilj, moramo dobro poznati smer vzpona in spusta. V primeru snega si 

izberemo bližji in krajši cilj, saj je zaradi razmer težji in zahtevnejši (Stritar in Stritar, 1998).  

Različne izkušnje otrok lahko zelo močno vplivajo na izbiro cilja (Stritar in Stritar, 1998).  

Po Stritarju in Stritarju (1998) naj bi bila izbira cilja glede na starost otroka taka, da naj bi bil 3 

do 4 leta star otrok zmožen do 4 ure bivati na zraku, od tega do 2 uri hoditi, kar je seveda 

odvisno tudi od sposobnosti otrok. Otrok, star od 4 do 5 let, naj bi bil zmožen hoditi od 3 do 4 

ure, otroci, stari od 5 do 7 let, pa 4 ure. Pri vseh starostih so v hojo vključeni vmesni počitki.  

Čas otrokove hoje postopoma podaljšujemo, pri čemer se lahko orientiramo po otrokovem 

razpoloženju. Otrok nikoli ne silimo hoditi, saj lahko v tem primeru zasovražijo izlete, kar jih 
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lahko spremlja celo življenje. Vodilo naj bo, naj bo izlet prijeten in všeč otrokom. Če nas čas 

na izletu priganja, otrokom pomagamo pri hoji tako, da jim ponudimo roko, nosimo nahrbtnik 

ali jih narahlo potiskamo za boke; v primeru skupine se lahko to spremeni v igro – lokomotiva 

vleče vagone (Kristan, 1993).  

Otroci so največkrat zelo dobri hodci, velikokrat boljši od svojih staršev, saj se že v igri z 

vrstniki vsak dan gibljejo, za razliko od staršev, ki imajo gibalnih dejavnosti ponavadi manj. 

Zato otroke prevečkrat podcenjujemo. Njihove zmogljivosti se pokažejo še zlasti v izkušnjah z 

njimi, kadar rečejo, da so med vzponom utrujeni, potem pa se na vrhu vzpetine ali pri koči 

igrajo razne igre, ki vključujejo tek. Toda te izkušnje nam dobro govorijo o tem, kako so otroci 

ves čas željni igre, predvsem v družbi vrstnikov, kjer so manjkrat »utrujeni« (Kristan, 1993).  

Izberemo tak cilj, da je zanimiv, poučen in vabljiv. Večkrat naj bo to vrh kakšnega hriba, od 

koder je lep razgled. Poskušamo izbirati različne cilje in se izogibamo ponavljanju istih, če pa 

se ponovijo, naj bo izbrana pot do cilja in nazaj druga. Načrt za izlete oblikujmo natančno, tako 

za letni načrt izletov kot za vsak izlet posebej. Če na cilju ni žiga, tega izdelamo sami in ga 

nesemo s seboj (Dolenc idr., 1997).  

Največkrat si vodnik za cilj izleta izbere kraj ali vrh, ki ga dobro pozna, mu je ljub, lahko pa 

cilj izleta predlagajo udeleženci sami. Za takšen izlet je navadno treba imeti več časa za 

pripravo, saj mora vodja narediti ogledno turo, če še ni bil na tem cilju. Pri tem si ga lahko 

udeleženec malo razbremeni tako, da se mu pridruži na ogledni turi oz. postane vodnikov 

pomočnik na izletu. Pri postavitvi cilja pazimo na izbiro letnega časa za izpeljavo danega cilja 

(Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

Izbira cilja pohoda je včasih težja, kot si mislimo, tudi bližnjih in malo višjih hribov je lahko 

veliko več, kot si predstavljamo. Ko izberemo cilj, začnemo z zbiranjem podatkov o njem, pri 

čemer si lahko pomagamo s planinskim vodnikom. Ko dodamo še nekaj podatkov, kot so: smer 

dostopa, čas hoje, težavnost, fotografija, nam je cilj že bolj blizu in bolj izoblikovan. Pri izbiri 

cilja so nam lahko v pomoč tudi razne transverzale ali predlog prijatelja. Ko imamo zbrane 

podatke o cilju, začnemo z izdelovanjem načrta, kjer so nam v pomoč planinski zemljevidi. V 

pomoč nam je poleg zemljevida tudi kompas, višinomer. Odločimo se za prevoz, če ga 

potrebujemo do izhodišča. Razdelimo pot in vanjo vključimo postanke in prenočevanja. 

Predvidimo čas, kdaj bomo osvojili vrh in kdaj zaključili z izletom. Pomislimo tudi na rezervne 
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možnosti za določene situacije. Ob tem ne pozabimo preveriti vremenske napovedi in o izletu 

obvestiti nekoga od domačih ter se na pot odpraviti zgodaj zjutraj (Bele, 2005). 

2.5.3.4.2 Izbira udeležencev 

Če je vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja vodja izleta, otroke dobro pozna. Dobro ve, kaj otroci 

iz skupine zmorejo in kako se bodo vedli. Pri tem ne izbira udeležencev, saj so udeleženci izleta 

tisti otroci, ki so na dan izvedbe izleta prisotni v vrtcu, v skupini, ki odhaja na izlet. Kot vodja 

izleta se večkrat vprašamo, ali na izlet vzeti otroka, ki nima primerne opreme. Zaradi 

odgovornosti in zagotavljanja varnosti na izletu bi lahko otroka z neprimerno opremo zavrnili 

pri prihodu na izhodiščno točko. Zato je zelo pomembno, da se usmerimo predvsem na pripravo 

otrok oz. preventivna dejanja, ki onemogočajo takšne situacije. Preventivnim dejanjem 

namenimo veliko časa in poudarkov ter poudarimo problem primerne opreme na obvestilih, 

roditeljskih sestankih in pogovorih s starši otrok, ki odhajajo na izlete. Res pa je, da predšolski 

otroci navadno hodijo na izlete, ki niso zelo zahtevni, za kar je sprejemljiva tudi »športna« 

obutev (supergi). Torej v vrtcu načeloma izbire udeležencev ni, saj so otroci dodeljeni v 

formalne skupine. To pomeni, da je v takšni skupini struktura predpisana, načrtovana in 

postavljena od zunaj. Otroci se znotraj formalne skupine praviloma ne poznajo od prej 

(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

2.5.3.4.3 Priprava otrok 

Ko načrtujemo izlet, moramo v načrtovanje vključiti tudi udeležence izleta oziroma otroke. 

Seznanimo jih z namenom izleta in njegovim ciljem ter opremo, ki jo na danem izletu 

potrebujejo. Ena od možnosti je, da jih vključimo v načrtovanje tako, da tudi sami začnejo 

zbirati informacije o izletu s pomočjo razne literature. Spodbudimo jih, da čim več hodijo in 

tekajo ter veliko časa preživijo zunaj v naravnem okolju, da bodo zmogli tudi večje telesne 

napore. Pomembno je, da je izlet smiselno obarvan, da je otrokom zanimiv, s primerno 

motivacijo, ki ni pretirana, v smislu, da bi dali predšolskemu otroku za motivacijo pohod na 

Triglav, ki bi jo sam sicer takoj sprejel zaradi močne volje in želje po vzponu nanj. Pri pripravi 

skupine je treba veliko časa nameniti pravilom na izletu, dogovorom, spoštovanju zakonitosti 

narave itd. (Stritar in Stritar, 1998).  
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2.5.3.4.4 Spremstvo otrok 

Dolenc in drugi pravijo, da za število spremljevalcev na izletu upoštevamo merila, ki veljajo v 

vrtcu oziroma šoli (Dolenc idr. 1997). 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje narekuje, kakšno mora biti 

spremstvo otrok v primeru, ko jih vodimo izven zgradbe in igrišča vrtca.  

Po 35. členu Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list 

RS, št. 27, 2014) velja, da: 

- »Če je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora vsak oddelek 

vrtca, zaradi večje varnosti, poleg vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki 

izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati vsaj še ena 

polnoletna oseba.« 

-  »Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma 

strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, 

spremljati še najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let.« 

- »Če je število otrok pri dejavnostih, vezanih na prevoz, enako ali manjše od polovice 

najvišjega, z normativom določenega števila za posamezni oddelek, mora biti, poleg 

vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali 

svetovalnega delavca, prisotna še ena polnoletna oseba, ki je dopolnila 21 let«. 

- »Če gre le za spremstvo do bližnjega ograjenega igrišča ali do zbirnega mesta, lahko 

otroke namesto vzgojitelja spremlja pomočnik vzgojitelja.« 

2.5.3.4.5 Izbira poti  

Vodja izleta mora pri izbiri poti razmišljati o tem, ali bodo udeleženci zmogli prehoditi pot. 

Poleg tega mora v primeru težav na izletu misliti tudi na rezervni cilj ali pot. Ko vodja izleta že 

pozna pot in cilj, mora načrtovati tudi časovni razpored. Predvidenemu času za dosego cilja 

mora dodati tudi nekaj časa zaradi skupinske odprave na izlet, katera potrebuje več časa za 

doseganje cilja, kot ga potrebuje posameznik. Dodati je treba tudi čas za postanke in 

nepredvidljive okoliščine. Pri izbiri poti, kjer je na določenih delih več pozornosti treba 

nameniti varnosti, je prav tako potrebna dodatna skrb. Vodja naj izbrano pot pozna v vseh letnih 

časih, še posebej takrat, kadar so na poti opazne velike razlike, npr. poleti in pozimi (Koželj, 

Stepic in Bobovnik, 2006). 
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2.5.3.4.6 Načrt prevoza in oskrbe 

Na izletih, ki so nekoliko bolj oddaljeni od doma, je v pripravo nujno vključiti načrt za prevoz 

in oskrbo s hrano. V primeru prevoza se mora vodja odločiti za vrsto prevoza, kjer mora dobro 

premisliti, ali izbrani prevoz ustreza časovnemu načrtu izleta (vozni red, trajanje izleta). Kadar 

si vodja izbere javni prevoz, mora poskrbeti za skrben dogovor s prevoznikom, kar vključuje 

rezervacijo prevoza, popuste, podatke o številu oseb, kraju, datumu in času prevoza. Pri 

dogovoru prevoznik sporoči ceno za prevoz glede na število potnikov oz. vrsto prevoza, vodja 

pa nato izračuna ceno za posameznega udeleženca (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006). 

Način oskrbe za udeležence izleta se lahko razlikuje glede na to, ali je kje na poti kakšna izmed 

planinskih postojank, ki ponuja hrano ali je ni. V primeru, da gremo na poti mimo planinske 

koče, lahko vodja udeležencem priporoča in ponudi topel obrok, za katerega se dogovori z 

oskrbnikom koče. Kadar planinske postojanke na poti ne srečamo, izberemo način osebne 

oskrbe iz nahrbtnika. V tem primeru si vsak pripravi tisto, kar mu je všeč, vodnik pa ima vlogo, 

da odloči količino hrane in pijače (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006).  

V primeru, ko se odpravljamo na izlet z otroki iz vrtca, se vodja izleta odloči, ali bo prehrana 

na dan izleta vrtčevska ali pa bo oskrba osebna iz nahrbtnika, ki jo bodo pripravili starši skupaj 

z otroki. V nekaterih primerih se lahko odločimo za kombinacijo obojega, spet v drugih za 

oskrbo hrane iz planinskih postojank. Če se vodja odloči, da imajo otroci oskrbo iz nahrbtnika, 

lahko predlaga, kakšna naj bo izbira primernih živil. Pri prosti izbiri staršev in otrok se hitro 

opazijo tako slabe kot dobre prehranjevalne navade, ki so povezane z izkušnjami na podobnih 

izletih. Veliko lahko na to vplivamo vzgojitelji oziroma vodje izleta, ki se z otroki in posledično 

starši pogovorimo o primernih živilih, ki jih potrebujemo za določen izlet. Med tem, ko 

spodbujamo zdrave in živilsko bogate prehranjevalne navade za izlete, s spodbudami in vzorom 

ne smemo prenehati do konca načrtovanega programa izletov oziroma izpeljave, saj se lahko 

hitro vrnejo v stare neprimerne vzorce. Vsak izlet zahteva določeno mero fizične zahtevnosti, 

za katero porabimo sorazmerno količino energije in pri tem je pomemben vnos primernih hranil. 

Ena izmed možnosti, kadar smo dalj časa na izletu z otroki iz vrtca, je, da si namesto kosila 

izberemo »lunch paket«, ki nam omogoča, da ga vzamemo s seboj. Ta nam sicer ne zagotovi 

toplega obroka, ampak olajša delo staršem, ki jim ni treba pripravljati in kupovati malice za 

izlet, in vodjem izletov, ki jim nudi manj skrbi zaradi določene časovne vrnitve v vrtec 

(določena ura za čas kosila). Pri odločitvi za »lunch paket« mora vzgojitelja načrtovati dogovor 

z vrtčevskim osebjem v kuhinji. Dogovor z njimi mora biti pravočasen in vključevati 
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predvideno število naročil in vsebino hrane. V Vrtcu Škofja Loka lahko izbiramo med dvema 

vrstama osnove »lunch paketa«, med sendvičem s salamo in sirom in sendvičem z ocvrtim 

piščancem. Poleg osnove so zraven priloženi sezonsko sadje, Frutabela in napitek. Z 

vzgojiteljico sva se pri izbiri tekočine za izlet večkrat odločili za vodo ali čaj, ki je najbolj 

zdrava tekočina za izlet. Če se na izlet odpravimo v zgodnejših jutranjih urah, se moramo za 

časovni razmik zajtrka dogovoriti z osebjem v kuhinji. Izbira oskrbe od vodje zahteva kar nekaj 

odgovornosti in načrtovanja, poleg tega pa tudi informiranja vseh udeleženih o izbiri in načinu 

oskrbe. Za informiranje lahko poskrbimo pisno ali ustno z obvestili, pogovori, vabili, 

elektronskimi sporočili ali unikatnimi izdelki otrok, npr. plakati.  

2.5.3.4.7 Načrt stroškov 

Načrt stroškov se lahko okvirno razdeli na dva dela: na skupni del in stroške za lastne potrebe. 

Vodja izleta mora pripraviti pravočasen načrt za zbiranje skupnih stroškov, ki največkrat 

vključujejo prevoz, bivanje, vstopnine in podobno. To naredi zato, da udeleženci stroške 

poravnajo že pred odpravo ali pa imajo ločene od ostalih. Udeleženci morajo vedeti, koliko 

denarja bodo porabili za skupne in lastne potrebe. Dobro je, da vodnik ve, na kakšen način bodo 

lahko udeleženci poravnali svoje stroške in koliko posamezna stvar stane, npr. enolončnica, čaj, 

spominki (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006). 

Pri vrtčevskih otrocih se načrt stroškov posreduje staršem, saj so oni plačniki. Skupni del se 

največkrat poravna že tako, da se doda k mesečnemu obračunu za varstvo otroka. Zato je nujno, 

da vodja izleta načrt stroškov posreduje tudi računovodji na upravo vrtca, ki nato upravlja 

mesečne obračune. Otroci v vrtcu še niso dovolj zreli, da bi lahko sami upravljali z denarjem, 

zato je nesmiselno, da na izlet nosijo denar za lastne potrebe. Izjema je primer, kjer se morda 

kateri izmed stroškov ne bi dal plačati preko položnice. V takem primeru bi se lahko vodja 

izleta dogovoril s starši, da otrokom pripravijo določen znesek, za katerega morajo otroci vedeti, 

da je namenjen točno določeni stvari/plačilu in ga prinesejo s seboj, skrbno pospravljenega v 

nahrbtniku.  

2.5.3.4.8 Oprema 

Na izletu ima primerna oprema veliko vlogo. Najbolj vpliva na pohodnikovo udobje ter varnost. 

Oprema, ki jo vzamemo na izlet, je odvisna od letnega časa, zahtevnosti izleta in vremena. 

Kadar izlet organiziramo in je vanj vključena skupina, si lahko opremo razdelimo oziroma jo 
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ločimo na osebno in skupno opremo. Vedno je bolje vzeti več opreme kot premalo, saj v naravi 

ni nič stalnega in ne moremo predvidevati vsega (Kristan, 1993).  

Osebno opremo je najbolje nositi v nahrbtniku in nikakor ne v rokah. Roke morajo biti proste 

iz varnostnih razlogov. Najvažnejši del opreme, poleg nahrbtnika, je obutev. Otroci naj imajo 

obute višje čevlje z gumijastim podplatom, ki so dobro uhojeni in nikakor novi. Za krajše izlete 

so dobre tudi » superge«. Gumijasti škornji so primerni le v primeru krajšega izleta po snegu. 

Nogavice morajo biti otrokom ravno prav. Hlače za na izlet naj bodo dolge tudi v toplejšem 

vremenu, saj zaščitijo noge pred praskami, klopi itd. Za količino vrhnjih oblačil se odločimo 

glede na letni čas, zunanjo temperaturo in oddaljenost cilja od izhodiščne točke, kjer velja, da 

je bolje imeti več tanjših oblačil kot eno debelejše. Pokrivalo naj bo vedno v nahrbtniku. V 

toplejšem vremenu je priporočljiva kapa s ščitnikom za sonce, v hladnejšem pa volnena kapa, 

ki jo lahko potegnemo čez ušesa. Tako kot kapa v nahrbtnik spadajo tudi rokavice . V njem naj 

bodo tudi rezervna oblačila, hrana in pijača, plastična vrečka idr. Paziti moramo, da nahrbtnik 

ne bo pretežak. Seznam opreme pripravljamo za vsak izlet posebej, saj moramo upoštevati 

posebnosti vsakega izleta (Dolenc idr. 1997). 

Za skupno opremo je priporočljivo, da si vsaka vzgojiteljica ali učiteljica pripravi svoj seznam 

skupne opreme, ki ga bo potrebovala na izletu. Tega lahko postopno dopolnjuje. V skupno 

opremo sodijo igralni pripomočki, žig, če ga na cilju ni, robčki, fotografski aparat in podobno. 

Nikakor pa ne smemo pozabiti na torbico prve pomoči (Dolenc idr. 1997). 

Na izletu, ki ga organiziramo za najmlajše, pa ne moremo zahtevati najboljše gorniške opreme. 

Ena od možnosti je, da si v primeru, da nam kaj od opreme manjka, to izposodimo. Največ 

poudarka pri skupinskih izletih namenimo primerni obutvi. Pri tej naj podplat ne bo gladek in 

drseč, prav tako je dobro, da je čevelj nekoliko višji in zračen. Pomanjkljiva oprema 

udeležencev izleta za vodjo izleta pomeni večjo odgovornost in pazljivost, izbiro varnejše poti 

ter bolj skrbno načrtovano pot po varnejših odsekih poti (Kristan, 1993). 

Primerno opremljen za izlet mora biti najprej tisti, ki vodi izlet, saj vodniku, ki bi mu morali 

udeleženci ves čas posojati opremo, udeleženci ne bodo več zaupali. Vodja izleta mora imeti 

zase opremo za vse primere vodenja izletov oz. za vse letne čase in vse zahtevnosti izleta. Poleg 

osnovne opreme naj bi imel vodnik v nahrbtniku še nekaj dodatne opreme, če bi jo moral 

posoditi kakšnemu izmed udeležencev (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006). 
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Predšolski otroci opremo skupaj s starši ponavadi pripravijo doma, pred odhodom v vrtec. Pri 

tem lahko z aktivnim vključevanjem otroka s pregledom seznama opreme naučimo, da 

samostojno pripravi primerno opremo za izlet. Če nam to uspe, je starš oz. vodja izleta nato le 

še tisti, ki pregleda opremo. Otroci se veliko naučijo z opazovanjem svojih prijateljev, ki 

največkrat znajo točno povedati, čemu oprema, ki jo imajo s seboj, služi. Iz izkušenj se veliko 

naučijo in tako eden drugega spontano opozarjajo in navajajo na pripravo primerne opreme za 

izlet. Veliko vlogo pri tem ima vzgojitelj, ki mora temu posvetiti veliko pozornosti z raznimi 

dejavnostmi, pogovori, ki bodo otroka motivirale za samostojno pripravo opreme. 

Svojo opremo in opremo udeležencev na izletu mora vodja izleta dobro poznati in uporabljati. 

S svojo opremo mora biti vodja vzor udeležencem na izletu. Pozoren mora biti na to, ali imajo 

udeleženci pravo opremo in ali jo znajo dobro uporabljati. Zato kakšen dan pred odhodom na 

turo poskrbimo za tehnično pripravo tako, da opremo dobro spoznamo in se jo naučimo 

uporabljati. Pregledamo vso opremo, s katero se lahko srečamo na izletu, da bodo udeleženci 

kos vsej opremi. Ali so se udeleženci dobro tehnično pripravili, ugotovimo na izletu, ko pride 

do situacije, ko si udeleženci med seboj pomagajo pri nameščanju nahrbtnika, pripenjanju pasov 

za nameščanje nahrbtnika, zavezovanju vezalk  itd. Ob nepredvidljivih situacijah pa si otroci 

pridobijo mnogo raznovrstnih izkušenj z ravnanjem s svojo in tujo opremo (Koželj Stepic in 

Bobovnik, 2006). 

2.5.3.5 Aktivnosti pred odhodom 

»Ko smo preverili vremensko napoved, napovemo izlet. Dan ali dva pred izletom morajo otroci 

oziroma njihovi starši dobiti ustrezno obvestilo o njem in seznam opreme. Ponekod imajo 

navado, da predšolskim otrokom pripravijo slikovno informacijo. V vrtcu imamo možnost, da 

tudi starše opozorimo na kakšno pomembno stvar, ko pridejo po otroka.« (Dolenc idr., 1997, 

str. 66). 

En dan pred izletom mora vodnik izleta preveriti vremensko napoved in oceniti, ali je treba izlet 

zaradi posebnih vremenskih situacij prestaviti na drug termin. Prestavitev izleta zaradi vremena 

je odvisna tudi od zahtevnosti izleta in značilnosti poti. Lahko pa se zgodi, da nas na izletu 

preseneti nenadna sprememba vremena, za kar mora vodnik najti zasilno rešitev. Dan pred 

odhodom naj vodnik še enkrat pregleda celotno načrtovanje izleta, ki si ga je pripravil. Če ima 

vodnik s seboj pomočnika izleta, naj bo tudi z njim v stiku z zadnjimi informacijami in za 

primer zdravstvenih težav vodnika. V tem primeru je dobro, da vodnik predvidi, kdo ga bo 
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nadomeščal in ali bo pomočnik izlet lahko izpeljal sam itd. Kadar pride do odpovedi izleta, 

prijavljenim na izlet razumljivo predstavimo odpoved, da spremembo lažje sprejmejo. Če 

vodnik pripravi vse, kar je načrtoval, je na zbornem mestu miren in v veselem pričakovanju 

izvedbe izleta in ga neprijetni dogodki ne morejo presenetiti (Koželj Stepic in Bobovnik, 2006). 

2.5.4 Oblika priprave na izlet za vzgojno delo v vrtcu 

Kurikulum za vrtce ne ponuja nobene predpisane oblike vzgojne priprave, saj je ta v domeni 

vzgojitelja (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011). Skozi proces izobraževanja za poklic 

vzgojitelja predšolskih otrok na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so bile načrtovane priprave na 

vzgojno delo v vrtcu napisane v obliki, ki jo je predlagal posamezni predavatelj za vsak predmet 

oz. področje posebej. Zato se priprave na delo oz. načrtovanje dejavnosti v vrtcu največkrat 

nekoliko razlikujejo glede na izbrano prednostno področje dejavnosti. V primeru izbranega 

prevladujočega področja dejavnosti gibanje, kjer se načrtovana dejavnost nanaša na vadbeno 

oziroma gibalno uro, priprava vsebuje naslednje podatke: vrtec, starost otrok, število otrok, 

datum, uro, prostor, temo, področja dejavnosti, na katera posega vadbena ura, glavni cilj ure 

(motorična sposobnost), učne metode in (organizacijske) oblike dela, pripomočke oz. sredstva. 

Nato pa je v pripravi poleg podatkov bolj podrobno opisana vadbena ura v poglavjih uvod, 

glavni del in zaključek. Na koncu priprave je priložena skica postavitve prostora. Ta model 

oblikovanja in zapisovanja priprave sem prevzela iz predavanih vsebin in zapisov, s katerimi 

smo se seznanili na fakulteti, pri predmetu gibanje.  

Priprava in načrtovanje izleta potrebujeta obliko, ki se nekoliko razlikuje od oblike za vadbeno 

uro, saj izlet ne poteka v časovnem merilu samo eno uro, ampak vsaj celotno dopoldne 

(predvsem izvedbeni del), če ne celo nekaj dni. Oblika priprave je podrejena uspešni izvedbi 

določene dejavnosti in zadovoljstvu otrok ter doseganju ciljev (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 

2011).  

Torej, če upoštevamo predloge za obliko priprave s področja pedagogike in planinstva ter jih 

med seboj združimo, potem naj bo oblika priprav oz. načrtovanja taka, da vključuje podatke, 

kot so: vrtec, skupina, število otrok, datum in ura, tema, oblike in metode dela, pedagoški oz. 

kurikularni cilji, izhodišče in cilj ture, vodjo izleta in spremljevalci, način prevoza, če je 

vključen, sredstva, možne priloge (zemljevid poti, območja ali opis poti, fotografije itd.). 

V vzgoji in izobraževanju vzgojitelji in učitelji pri svojem delu uporabljajo učne metode in 

oblike dela. Didaktične metode so načini, sredstva in postopki, s katerimi učinkujemo na 
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osebnost, z namenom, da bi dosegli želene vzgojne namene. Izbira metod pri pedagoškem delu 

pa je odvisna od starosti otrok, števila otrok, individualnih posebnosti otrok, s katerimi delamo, 

vsebin, ki jih posredujemo otrokom, ciljev, ki jim sledimo pri dejavnosti, in prostorskih 

možnosti (Valenčič-Zuljan, 2009).  

Poznamo več metod: verbalne (pripovedovanje, opisovanje itd.), operacijske (metode 

praktičnih del, laboratorijsko eksperimentalna), demonstracijske (metoda demonstracije), 

dokumentacijske (elektronska, foto, filmska itd.) (Valenčič-Zuljan, 2009).  

Pri področju dejavnosti gibanja uporabljamo raznovrstne metode (razlaga, demonstracija, 

pogovor) in oblike dela (skupinska: vadba po postajah, vadba z dodatnimi nalogami, igralne 

skupine; frontalna: poligon, štafete, vadba v vrsti, v krogu itn.; individualna oblika), ki so 

odvisne od ciljev, ki jih želimo doseči. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so: 

otrokova sposobnost in zanimanje, število otrok, vsebina dela, prostor, pripomočke itn. 

(Videmšek in Kovač, 2010).  

V akciji Ciciban planinec sta najprimernejši obliki in metodi dela igra in raziskovanje oziroma 

doživljanje narave. Ti dve metodi izvajamo na družinskih sprehodih in izletih ali v okviru 

organizirane dejavnosti v planinskem društvu ali vrtcu. Namen in vsebina morata biti v celoti 

prilagojena otrokom oziroma njihovim zmožnostim, željam in razpoloženju (Peršolja, 2001).  

V predšolskem obdobju največkrat uporabljamo metodo igre, metodo spodbujanja, metodo 

pogovora in metodo demonstracije. 

Igra-gibanje-razvoj je koncept, ki izhaja iz otrokovega razvoja ter upošteva načela in globalne 

cilje Kurikuluma za vrtce, predvsem pa temelji na treh stebrih: igri, gibanju in razvoju. Danes 

se pedagogika vse bolj usmerja v »poučevanje« brez metode poučevanja, zato je metoda, 

imenovana metoda igre, ki jo upošteva ta koncept, toliko bolj primerna za uporabo in 

načrtovanje (gibalnih) dejavnosti v predšolskem obdobju. Trditev, ki jo izpostavljata avtorici 

koncepta, je naslednja: »neločljivost igre, gibanja in razvoja je svoboda znotraj katere lahko 

vzgojitelj strokovno oblikuje učni proces«. Ta trditev nekako zaobjame koncept in predstavi 

njegovo bistvo. Poleg tega moramo vedeti, da v tem konceptu ne gre za »prosto« igro, v katero 

vzgojitelj ne posega, in ne gre za elementarno igro, ki temelji na razvoju posamezne motorične 

sposobnosti. To je  metoda igre, kjer gre za način poučevanja – mišljeno kot učenje preko igre 

in igrivo postavljenega okolja. Vzgojitelj je v tej metodi aktivno vključen – igra lik v igri, saj s 

tem lahko spremlja in nadzoruje dogajanje in hkrati otrokom pušča popolno participacijo, 
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ustvarjalnost, možnost izbire, različne zaključke. Organizacija gibalnih dejavnosti po konceptu 

igra-gibanje-razvoj od vzgojitelja zahteva dobro pripravo okolja, ki otroka usmerja v točno 

določene in hkrati ustvarjalne rešitve problemov, pravila igre pa mu skozi dobro zgodbo dajejo 

dosegljive in spreminjajoče se cilje (Cemič in Gregorc, 2013).  

Predvsem moramo vedeti, da: »priprava služi predvsem vzgojitelju. Njena oblika je zato 

podrejena drugim vidikom, predvsem uspešni izvedbi določene dejavnosti, doseganju ciljev in 

zadovoljstvu otrok« (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 108). 

Termin učna ali didaktična oblika se nanaša na sociološko-komunikacijsko organizacijo dela 

pri pouku. Glede na način sociološke formacije učencev ter obliko razredne komunikacije in 

interakcije pri pouku ločimo: 

- frontalno obliko – neposredno poučevanje, 

- individualno delo – posredno poučevanje, 

- delo v dvojicah ali skupinsko delo – posredno poučevanje (Valenčič-Zuljan, 2009). 

Delo v vrtcu se razlikuje od dela pri pouku v šoli, zato tudi učne oblike niso enake šolskim, 

predvsem pa v vrtcu ne gre v prvi vrsti za učenje, ampak za igro. Zato si namesto učnih oblik v 

pripravi za načrtovanje izleta zapišemo organizacijsko obliko, ki nam pove, v kakšni obliki so 

otroci pri določeni dejavnosti ali na izletu organizirani. Izbiramo med obliko dvojic (parov) ali 

skupine, ki je oblikovana v vrsto, kolono, krog, gručo. »Pri pripravi na izlet se vedno 

zavedajmo, da » ne gre otrok z nami v gore, ampak gremo mi z njim.« (Bele, 2005).  

2.5.5 Izvedba izleta 

Na izletu otrok izvaja predvsem naravne oblike gibanja (hoja, tek, plezanje, skok itn.). 

Didaktična priporočila, ki veljajo za izvedbo naravnih oblik gibanja, so: 

- Naravne oblike gibanj organiziramo v zaprtem prostoru ali na prostem, kjer izkoristimo 

naravno okolje. 

- Otroka seznanjamo z osnovnimi varnostnimi ukrepi. 

- Postopoma vpeljujemo nove pojme in izraze, kot so: naravnost, skozi, pod, nad, skrčeno, 

počasi itn. 

- Otroka navajamo, da spozna različna igrala in športne pripomočke ter ga navajamo na 

pripravo in pospravljanje pripomočkov. 
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- Otrokom pomagamo pri določenih gibalnih nalogah (npr. mlajšemu otroku pri 

plezanju). 

- Otroka spodbujamo, da sam išče svoje rešitve. 

- Dejavnost organiziramo tako, da poteka brez večjih zastojev. 

- Otroku pomagamo, da zazna svoj lastni napredek, ne glede na napredke ostalih otrok, 

da svoj lastni napredek doživi kot uspeh (Videmšek in Kovač, 2010).  

Če izvedemo dobro pripravo, je izvedba izleta izvrstna nadgradnja. V resničnosti v naravi 

učenci sami ali ob pomoči pedagoga izvedejo in preverijo teoretično predpripravo ter mogoče 

dobijo še kakšno nalogo opazovanja in neposrednega doživljanja narave in sebe v njej. Merijo 

lahko čas hoje, ritem dihanja, srčnega utripa, korakov, opazujejo, poslušajo, vonjajo, tipajo. 

Ugotavljajo, kje so in koliko časa bodo še hodili, katere kraje vidijo, se orientirajo po objektih 

v naravi (Krpač, 2000).  

Kadar se odpravljamo na izlet, to novico sporočimo komu od bližnjih. Najbolje je, da mu 

sporočimo, kam se odpravljamo in kdaj predvidevamo, da se bomo vrnili. Za odrasle je ena od 

možnosti, kadar se odpravimo do izhodišča z avtom, da na avtomobilski armaturi pustimo listek 

s podatki o turi. Na mestih, kjer je vpisna knjiga, se vanjo vpišemo. Na obveščanje o odhodih 

na ture ali izlete navajamo že majhne otroke, prav tako jih spodbujamo, da se vpišejo v vpisne 

knjige, ki so na poti. Največkrat so vpisne knjige v kočah, zavetiščih ter na vrhovih gora. Z 

vpisi v vpisne knjige otroke navajamo na pomembnost vpisa v primeru nesreče, saj so mesta 

vpisov v vpisne knjige v pomoč gorskim reševalcem za lažjo izvedbo reševalne akcije. Ko 

začnemo hojo, nas o izletu obvestijo smerne table, na katerih so ponavadi časovni podatki ter 

imena smeri, vrhov ter težavnosti vzpona. Na njih je napisan tudi oskrbnik table, postavitev pa 

kaže pravo smer. Med hojo nas po poti vodijo Knafelčeve markacije, bele pike z rdečo obrobo, 

v višjih hribih, kjer je teren že bolj skalnat, pa tudi rdeče črte, ki nam kažejo  pravo smer. Vedno, 

ko se podajamo v hribe, hodimo po urejenih planinskih poteh in ne izven njih, po tako 

imenovanih bližnjicah. Bližnjice so lahko strme in nas hitro utrudijo ali pa se zaradi njih 

izgubimo. Nevarno je tudi hitro sestopanje izven urejenih poti, ki lahko povzroči rušenje 

kamenja ter zemlje, ki kasneje ob močnem deževju naredi razpoke v podlago ali celo odnese 

del pobočja. Pri srečevanju z drugimi planinci je najbolje, da se pri sestopu ustavimo na 

notranjem robu poti in tistega, ki se vzpenja, spustimo naprej. V nekaterih primerih velja, da se 

umakne tisti, ki se lažje umakne, glede na teren pri srečevanju skupin, pa skupino spustimo 

naprej (Bele, 2005).  
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2.5.5.1 Hitrost hoje 

Hitrost hoje naj se prilagaja najpočasnejšemu, ki ponavadi hodi na začetku skupine. V naši 

neposredni bližini imamo tudi razposajene in živahne otroke. Na začetku hodimo počasi. Ko se 

ogrejemo, lahko tempo povečamo, če to zmorejo otroci in če je to potrebno. Primerno je, da 

poskrbimo tudi za hitrejšo hojo, kjer se srčni utrip poveča, kar je odlična priložnost, da otroci 

otipajo srčni utrip (Dolenc idr. 1997). 

Najprej začnemo počasno hojo, s katero ogrejemo telo. Ko opazimo in menimo, da je čas, da 

se slečemo, naredimo počitek samo za ta opravek, za njim pa že nadaljujemo hojo. Korak naj 

ne bo predolg in ne prekratek, izberemo nekaj sredinskega. Dihanje naj bo globoko in počasno. 

Če začnemo hlastati za zrakom, se spočijemo tako, da svoj korak upočasnimo. V primeru, da 

se takšna utrudljivost nadaljuje, je bolje, da se odločimo za vrnitev na izhodišče in vzpon 

opravimo kdaj drugič (Bele, 2005) 

2.5.5.2 Počitek 

Ob začetku zahajanja v hribe me je spoštovani  modri gospod z nazivom predsednik planinskega 

društva, g. Gabrijel Jelovšek vprašal: »Kaj je v hribih najlepše?« Pravilen odgovor se je glasil 

počitek. Sama sem naštevala vse drugo, saj sem bila pod vtisom doživljanja gorske narave. 

Natančnih meril za odmore ni mogoče postaviti, ne smejo pa biti prepogosti. S prepogostimi 

postanki nikamor ne pridemo, poleg tega pa so še utrujajoči.  

Počitke prilagodimo utrujenosti otrok in značilnostim okolja, po katerem nas vodi pot. Daljši 

počitek naj bo na cilju. Če na poti opazimo kakšno zanimivost, si jo oglejmo, to pa je hkrati 

tudi oblika krajšega odmora. Tiste otroke, ki pri hoji popuščajo, zaposlimo z nalogo, npr. 

štetjem otrok ali planinskih oznak, ali pa se z njim zapletemo v živahen pogovor. Seveda 

utrujenosti ne smemo kar izključiti in otroke preusmeriti v druge zaposlitve v vsakem primeru. 

(Dolenc idr. 1997). 

Počitki naj ne bi bili prepogosti. Prvi naj bi bil po dveh urah hoje, vsak naslednji pa na eno uro, 

kar velja za počitek pri vzponu. To vsekakor ne velja za otroke. V primeru, ko načrtujemo izlet 

z otroki, naj bodo počitki pogostejši. Prilagajati se morajo sposobnostim otrok in dinamiki 

skupine. Pri sestopu navadno, ko se pot položi, ne potrebujemo toliko počitka kot pri vzponu. 

Vendar to nujno; otrokom je treba tudi pri spustu omogočiti počitek, če ga potrebujejo, da je 
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korak še vedno varen. Seveda pa si ne moremo privoščiti počitka v primeru, ko se kmalu stemni 

ali nas ujame slabo vreme oz. nevihta. (Bele, 2005).  

Počitka si ne moremo privoščiti na vsakem mestu, ampak mora biti to primerno. Na mestu mora 

biti dovolj prostora, mesto ne sme biti nevarno, v poletnih mesecih je mesto počitka v senci, ob 

vetrovnem vremenu pa v zavetrju. Počitek za pitje in umiritev naj ne bo daljši od 15 minut. Ko 

po počitku ponovno začnemo hojo, naj bo hitrost takšna, da zmoremo priti do naslednjega mesta 

počitka. Počitki so daljši v planinskih kočah ali na vrhu (Bele, 2005).  

2.5.5.3 Pijača 

Splošna doktrina planinarjenja opozarja na pomembnost pitja tekočine, saj pravi, da veliko 

tekočine izgubljamo z znojenjem in dihanjem. Če izgubljene tekočine ne nadomeščamo, pride 

do dehidracije. Ta povzroči močno utrujenost, močnejše bitje srca, lahko pa tudi nezavest. Ob 

tem Bele navaja dve pravili pitja. To sta: pijemo, še preden postanemo žejni (žeja je namreč 

dokaj zapoznel signal, ki se pojavi, ko je zmogljivost mišic že nepopravljivo zmanjšana), in 

pijemo pogosto, v majhni količinah. Napitek naj ne bo premrzel in ne pretopel. Idealno bi bilo, 

če bi pili 2–3 požirke na 15 minut. Zadostno količino popitega lahko zaznamo tudi z barvo in 

količino uriniranja. V primeru, da je ta opravek pogost in urin svetlejši, je to dober znak (Bele, 

2005).  

2.5.5.4 Hrana 

Pri prehrani otrok pazimo, da so njihovi obroki bolj pogosti od odraslih, saj imajo manjšo 

energijsko rezervo kot odrasli. Prav tako imajo otroci manjšo toplotno kapaciteto kot odrasli, 

zato so bolj občutljivi na veter, mraz, vročino, kar moramo upoštevati pri pripravi opreme za 

otroke (Kristan, 1993).  

Hrana v hribih ni tako pomembna kot tekočina, a vendarle je dobro, da telo opomoremo z 

raznovrstnimi hranili, ki nadomestijo izgubljeno. Za hrano, glede količine, velja podobno kot 

za vodo – večkrat po malo in preden postanemo lačni. Hrana naj ne bo premastna (Bele, 2005).  

2.5.5.5 Na vrhu 

Meni osebno se pred vrhom vedno zgodi, da me vrh preprosto vleče nanj, kot po nevidni vrvici.  
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Ko nas otroci med izletom sprašujejo, koliko je še do vrha ali do kakšne druge točke, jim nikar 

ne lažemo ali se izmišljujemo ter skrajšujmo časa, ki ga mora še prehoditi. Nikar si ne dovolimo 

takega manevriranja z otrokom, saj bodo sami hitro ugotovili, kaj je res in kaj ne. Informacija 

naj bo zgolj resnična, saj nam bodo otroci le tako še naprej zaupali in verjeli (Stritar in Stritar, 

1998).  

Takrat, ko je izlet dobro pripravljen, lahko predvidimo, da bo skoraj tako, kot smo ga načrtovali, 

tudi izpeljan. Seveda ne smemo izključiti možnosti, da se nam med izvedbo zgodi kaj 

nepredvidljivega. Ko nastopi taka situacija, se moramo reševanja novonastalih razmer lotiti 

pravilno. Med izvajanjem izleta določimo primerno hitrost hoje, pazimo na usmerjenost na 

pravo pot, se ustavljamo, kjer se nam to zdi pomembno. Če moramo turo iz kakršnega koli 

vzroka prekiniti, to naredimo, saj je pomembnejša varna vrnitev na zborno mesto kot osvojitev 

vrha (Koželj Stepic, 2005).  

Vrh ima posebno mesto pomembnosti, čeprav večino stvari doživimo med potjo. Toda vrha 

včasih tudi ne moremo osvojiti, zaradi različnih okoliščin, vendar zaradi tega ne smemo biti 

razočarani. Pomembna je premišljena odločitev. Če vrh vendarle osvojimo, si na njem 

privoščimo počitek z malico, ki naj poteka na podlagi (nahrbtnik, podloga). Na njem se 

preoblečemo in ne motimo ostalih prisotnih, ki se ravno tako prepuščajo užitkom. Na vrhu 

imamo možnost za opazovanje in poimenovanje ostalih vzpetin. Ne pozabimo na vpis v knjigo 

in žig (Bele, 2005). 

Če nam izlet omogoča vrnitev po lažji poti, vodja izbere prav to. Poleg tega naj pazi, da 

udeleženci ne hitijo preveč s hojo navzdol, saj lahko predstavlja hudo obremenitev za sklepe in 

hrbtenico (Stritar in Stritar, 1998; Kristan, 1993).  

2.5.5.6 Nevarnosti 

Hoja v gore je zelo prijetna, a včasih lahko prinese tudi kakšno neprijetnost. Nevarnostim smo 

izpostavljeni prav povsod, zato se moramo zavedati, da se nam nesreča lahko zgodi tudi, ko na 

izlet vodimo otroke. Da bi se temu čim bolj izognili, največ vložimo v dobro pripravo in 

preventivo, kot sta na primer dobra pripravljenost in oprema. Na izletih z otroki se največkrat 

pripetijo nesreče v obliki padcev in zdrsov ter žuljev, zato oprema iz kompleta prve pomoči 

hitro nudi rešitev za ustavljanje krvi in preprečevanje bolečin ter sušenje solz. Pogoste 

neprijetnosti, ki se zgodijo otrokom, so prebavne motnje, ki se zgodijo bodisi zaradi neprimerne 

hrane bodisi zaradi neprimernega načina prehranjevanja. O tem, koliko je ta vrsta neprijetnosti 
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resna, odloči vodja in se nato glede na stanje odloči, ali bo s hojo nadaljeval proti cilju ali bo 

obrnil nazaj proti izhodišču. Večjo pozornost moramo nameniti primerom, kjer pride do 

udarcev v glavo. V takem primeru moramo otroka ves čas dobro opazovati in mu prilagoditi 

napore. Previdni moramo biti, če pri takem ponesrečencu pride do bruhanja, vrtoglavice ali 

zaspanosti. Če pride do poškodbe udeleženca, mora eden izmed odraslih poskrbeti za 

poškodovanca, drugi pa za ostalo skupino otrok. O nadaljnjem ravnanju se odrasla dogovorita 

skupaj (Stritar in Stritar, 1998). 

Otrok ne smemo nikoli voditi v kakšne prepadne predele poti in zasnežena strma pobočja. 

Kadar se srečamo z nevarnejšim predelom poti, ga zavarujemo ali pa nanj dobro opozorimo 

otroke. Prav tako z otroki ne hodimo v gore v primeru neviht, hudega mraza in visokih 

temperatur. Hudi nalivi, mokrota in treskanje lahko otrokom povzročijo fizične in psihične 

posledice. Probleme nam lahko povzroči tudi majcena žival z imenom klop, zato se, kadar 

hodimo po gozdu in podrasti, primerno oblečemo (dolge hlače, srajca in kapa iz lahkotnega 

materiala) in obujemo ter zaščitimo z zaščitnimi sredstvi proti klopom in mrčesu. Po planinskih 

poteh ne srečamo samo živali, kot je klop, ampak tudi večje in zelo pogoste ter priljubljene – 

to so psi. Ti največkrat spremljajo razne obiskovalce gora, zato se jim ne moremo kar tako 

izogniti, lahko pa preprečimo stike in dotike z njimi, če o tem podučimo otroke. To je zelo 

priporočljivo, saj nikoli ne vemo, kako in zakaj se bo žival v danem trenutku odzvala (Stritar in 

Stritar, 1998).  

Otroke je treba med izletom zelo dobro opazovati, da vemo, kdaj so resnično utrujeni, čeprav 

je pri otrocih do pubertete strah pred prevelikim telesnim naporom največkrat neutemeljen. 

Znake utrujenosti opazimo po tem, ko vidimo, da so manj družabni, manj zgovorni in sitni ter 

tako, da opazimo, da manj jedo. V primeru, da to opazimo, moramo načrt izleta spremeniti 

oziroma skrajšati pot. Ne pozabimo, da vsak izlet namen doseže le takrat, ko je prijeten, poučen 

in fiziološko učinkovit (Kristan, 1993). 

Otroci največkrat nimajo občutka za enakomerno in počasno hojo, zato mora vodja preprečiti, 

da bi nekateri otroci hiteli in uhajali naprej. To pomeni, da mora odločno vztrajati pri tem, da  

hodi prvi, ostali pa za njim, saj ravno za skupino otrok velja pravilo, da hodijo skupaj in se 

tempo hoje prilagaja najšibkejšemu hodcu (Kristan, 1993). 

Zagotavljanje varnosti in zaupanja v odnosu otrok-odrasel lahko zagotovimo s stiskom roke, ki 

ga lahko uporabimo pri vodenju otrok v gore, saj vrtčevsko obdobje ne mine brez rokovanja. 
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Največkrat nas na planinskih poteh k držanju za roko pripeljejo situacije, kot je premagovanje 

ovir in strmin. Poleg takšnih situacij pa stisk roke zagotavlja tudi pomoč ob utrujenosti in  

spodbudi za nadaljnjo hojo. Največkrat otroka primemo za roko v situacijah, ko ocenimo, da se 

pojavi velika verjetnost padca ali zdrsa. Pri držanju za roko otroka ne držimo premočno. Otrok 

naj še vedno nosi težo lastnega telesa in sam vzpostavlja ravnotežje. Roka pomeni telesni stik 

med osebama, ki se držita, kar lahko v določenih situacijah zelo dobro izkoristita za sporočanje 

preko stiskov roke. Stisk lahko na primer pomeni, da smo takrat tiho, ker opazujemo nekaj 

zanimivega. Še vedno pa ne pozabimo, da otroka za roko držimo samo ob posebnih okoliščinah, 

ko gre za pomoč ob zahtevnejšem terenu ali utrujenost. Kadar je pot lahka in bolj položna, pa 

vsekakor pustimo, da otrok hodi sam (Peršolja, 2012).  

Pri izletih moramo posebno skrb nameniti varnosti. Obstaja nekaj dejavnikov, ki lahko ogrozijo 

otroke. Med prvimi je nestabilno vreme. V tem primeru z otroki ne odhajamo na izlet. Otroke 

moramo zelo dobro poznati, če ima morda kdo kakšne zdravstvene težave oz. kronično bolezen, 

da ob morebitnih bolezenskih znakih znamo primerno ravnati. Otroke opozorimo, da nam 

povedo, če jih začne žuliti čevelj, da žulj pravočasno oskrbimo. Prav tako je treba takoj oskrbeti 

praske in manjše rane. V primeru hujših udarcev poiščemo zdravniško pomoč. Proti klopom se 

zaščitimo tako, da čim več kože pokrijemo z oblačili in otrokom ne dovolimo, da stikajo po 

podrasti. Otroke opozorimo, da nam povedo, če jih kaj srbi, in ob možnosti, da se je klop že 

prisesal, tega odstranimo. Več pozornosti pa pregledu za klope namenimo ob prihodu v vrtec 

ali domov. Pozorni moramo biti tudi, da otroci ne žvečijo kakšnih zeli ali uživajo strupenih 

plodov (Dolenc idr. 1997). 

Pri izvedbi se je dobro zavedati dejstva, da so najlepši deli izleta počitek, malica in igra, čemur 

moramo nameniti ustrezno pozornost.  

Glede na to, da je zastopanost planinstva v učnih načrtih kar velika, pa se zavedamo, da do 

največjih težav prihaja pri izvedbi. Problema, ki sta med seboj tesno povezana, sta pomanjkanje 

ustrezno motiviranih in usposobljenih strokovnih delavcev v športu s področja planinstva in 

različni normativi za vodenje po gorah (Peršolja, 2001).  

2.5.6 Zaključek/podoživljanje izleta 

Izlet naj se ne konča s prihodom domov, v vrtec oz. na izhodiščno točko. Nadaljuje naj se 

naslednje dni, ko izlet po prespani noči podoživimo. Podoživljanje izleta lahko otroci v vrtcu 

izrazijo z risbo, izpolnjevanjem dnevnikov, ogledom fotografij, prebiranjem literature ali s 
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pogovorom. Časa, ki ga namenimo podoživljanju v vrtcu, nam ne sme biti žal. Svoje vtise lahko 

otroci, ki so bili na izletu, predstavijo ostalim otrokom, staršem ali vzgojiteljem. Otroke 

moramo spodbuditi k temu, da svoje občutke, želje, vtise in sanje delijo z drugimi. S temeljitim 

podoživljanjem se lahko vsi skupaj pripravimo na nove izzive življenja, saj smo s tem, ko damo 

iz sebe svoje občutke, ponovno notranje umirjeni in polni energije. Bogatim in lepim 

doživljanjem pa se največkrat pridružijo nove ideje za igro in prosti čas ali pa načrt za naslednje 

srečanje z gorami. Hkrati pa moramo, tako kot z otroki, izlet podoživeti tudi odrasli. Predvsem 

je pomembno, da ga ovrednotimo. Vodja izleta naj se s spremljevalci pogovori o primernosti 

cilja, organizaciji in izvedbi izleta, zastavljenih ciljih, vedenju otrok na izletu, vsebini ter vlogah 

posameznikov in skupine kot celote (Stritar in Stritar, 1998).  

Zelo pomembno je, da opravljeno delo znamo kritično ovrednotiti, zato vrednotenja oziroma 

evalvacije ture nikakor ne smemo izpustiti. Pomembno je, da se zavemo napak, ki smo jih 

naredili, in se po turi pogovorimo z ostalimi mentorji, vodniki in mladimi, saj ravno pogovor 

predstavlja povratno informacijo, ki je lahko izhodišče za naslednjo izboljšano akcijo. 

Vrednotenje nas navaja na sposobnost sprejemanja različnih mnenj in k razvijanju sposobnosti 

vživljanja v drugega. Pri vrednotenju ne smemo pozabiti spregovoriti o tem, kako se je odvijal 

celoten proces metakomunikacije med vsemi udeleženci. Največkrat nam takoj po akciji ne 

uspe opraviti evalvacije in analize, saj je skupina utrujena, udeležencem pa se mudi domov. Če 

nam to vendarle uspe, jo ravno tako spodbudimo. Evalvacija je uspešnejša čez nekaj dni, saj od 

akcije mine nekaj časa, zato lahko na dogodke gledamo manj kritično. Nikoli pa ne pozabimo 

evalvirati tudi sebe. Pri vrednotenju se vprašajmo, ali smo se držali načrta, pogovorimo se o 

tem, kakšno je bilo splošno počutje udeležencev. Povratne informacije udeležencev oz. 

kritičnost ravno tako zajamemo v predmet pogovora. Po turi napišemo poročila o turi (analiza 

akcije) in financah, organiziramo sestanek z udeleženci akcije, kjer z njimi opravimo skupno 

analizo in se zahvalimo sodelujočim. Sprejmemo in oblikujemo tudi idejo za novo turo 

(Peršolja, 2001).  

Izlet se konča s ponavljanjem in utrjevanjem spoznanj ter podoživljanjem in izražanjem prek 

pisane besede, likovnih izdelkov ali glasbe. Ker ta faza zaokrožuje celoten proces, je zelo 

pomembna. Odstotek učiteljev, ki to fazo vključujejo v celosten pedagoški proces, narašča 

(Krpač, 2000).  
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Podoživljanj po izletu preko pogovorov in raznih načinov izražanj lahko nastane zelo veliko. 

Pri tem se velikokrat ustvarijo nepozabni spomini, ne samo za tiste, ki smo bili vključeni v izlet, 

temveč tudi za naslednje rodove (Stritar in Stritar, 1998).  

Zaključek največkrat poteka doma, kjer poskrbimo za opremo, obleke, čevlje in nahrbtnik. 

Nadomestimo porabljeno, popravimo in očistimo, kar je potrebno. To je čas, da si svoje 

doživljanje spravimo v lep spomin (Bele, 2005) 

Evalvacija izvedbe projektnega dela se izraža v končnem dosežku, ob katerem že nastajajo 

pobude za nov projekt. Če je projekt opravljen dobro, to vpliva na razvijanje pozitivnega odnosa 

do drugih in oblikovanje pozitivne samopodobe (Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

»Še tako dobro načrtovano delo izgubi pomen, če ga ne spremlja tudi vrednotenje.« (Retuznik 

Bozovičar in Kranjc, 2011, str. 113). 

Pri vrednotenju vzgojnega dela vzgojitelj spremlja interakcijo otrok (med otroki, med otroki in 

vzgojiteljem in med otroki in straši ter ostalimi vključenimi), dejavnost otrok (kako so se 

vključevali v delo), pri čemer sledi otrokovim pobudam in razpoloženju, splošno vzdušje 

(počutje, vedenje otrok), izbiro metod, oblik in sredstev (ustreznost). Poleg tega vzgojitelj 

spremlja še posebne situacije, ki so se zgodile v določenem okolju (npr. nenadna toča, srne v 

gozdu), in svojo aktivnost oziroma lastno ravnanje. Ugotovitve o neučinkovitosti in zamisli, ki 

bi jih lahko uporabili v prihodnje, so prav tako del spremljanja vzgojnega dela vzgojitelja. Pri 

celotnem procesu vrednotenja je pomembno, da je to objektivno, ustvarjalno in kritično 

(Retuznik Bozovičar in Kranjc, 2011).  

2.6 Diferenciacija in individualizacija pedagoške in planinske dejavnosti 

Diferenciacija in individualizacija pedagoške in planinske dejavnosti sta za vodjo izleta oz. 

pedagoge in vodnike težek izziv. Vendar diferenciacija in individualizacija omogočata, da 

zadovoljimo veliko različnih potreb, ki bi bile v nasprotnem primeru neupoštevane. Kadar niso 

upoštevane, lahko rečemo, da se udeleženci kalijo v prilagajanju in strpnosti. To še posebej 

velja za različne zmogljivosti in sposobnosti otrok, ki se na izletih največkrat pokažejo pri 

hitrosti hoje. 

Otroci se po znanju in sposobnostih ter družbenem položaju zelo razlikujejo, kar se dobro opazi 

v izvajanju planinskih dejavnosti. Te razlike so bolj kot v planinskih krožkih, kjer je že 
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izoblikovana ciljna skupina, izrazite pri športnih dnevih in ostalih množičnih pohodih, kjer gre 

za heterogene skupine, ki se jim moramo prilagoditi. Na splošno menimo, da v planinstvu kot 

dejavnosti ni tekmovalnosti, ampak se skriva v otrocih samih. Nekateri otroci želijo zadovoljiti 

potrebe po uveljavljanju in dominaciji s tem, da silijo naprej, spet drugi imajo težavo, ko ves 

čas lovijo skupino pred sabo. Obema skupinama je skupno to, da zaradi prilagajanja drugim 

postajata utrujeni in manj dojemljivi. Poleg tega se lahko zaradi razlik in nezadovoljstva 

pojavijo konflikti, kar zmanjša zagotavljanje varnosti in doživljanja. V tem primeru ima vodja 

izleta veliko dela in potrebuje močno voljo, da situacijo uredi. Osnova gorniške vzgoje je načelo 

prilagajanja najšibkejšemu, vendar to v velikih skupinah povzroča težave. Poleg načela 

prilagajanja najšibkejšemu in odnosa do narave ter gorniškega usposabljanja je cilj gorniške 

vzgoje tudi krepitev otrokovega odnosa do hoje. Za bolj zmogljive udeležence je počasen tempo 

neprijeten in utrujajoč. Enak učinek ima za šibkejše prehitra hoja. S takimi izkušnjami se lahko 

udeleženci oddaljijo od gorništva. Tem težavam se lahko izognemo z diferenciacijo oziroma 

procesom delitve velike skupine na več manjših in homogenih. Ta proces se izvaja le v dvajsetih 

odstotkih šolskih programov, saj ta način predstavlja velik organizacijski in didaktični zalogaj. 

Kadar se lotimo procesa diferenciacije, poleg telesne pripravljenosti upoštevajmo tudi druge 

značilnosti in želje otrok, npr. vedoželjnost, zabavo. Če nam uspe oblikovati bolj homogene 

skupine pri izbiri ciljev, postanejo izleti bolj pedagoško polni in prijetni. Ta pristop zahteva več 

dela vodje izleta. Potrebna sta kakovostna predpriprava in aktivno ter samostojno delo 

pedagogov in vodnikov. Vendar je učinkovitost pristopa diferenciacije hitro opazna, zato naj 

bo ta proces izziv vsem pedagogom in vodnikom, ki delajo z mladimi (Krpač, 2012).  

Nudenje izzivov otrokom omogoča premik na kakovostno višjo razvojno stopnjo. Vedeti pa 

moramo, da se to zgodi le takrat, ko razkorak med aktualnim razvojem in razvojem, h kateremu 

otrok teži, ni prevelik (Marjanovič Umek, 2010).  

Tudi Kristan pravi, da učence včasih razdelimo na dve ali tri homogene skupine. Vsaka skupina 

nato hodi po svoji poti, ki se med seboj razlikujejo po zahtevnosti, vse pa se srečajo na cilju. 

Pri razporeditvi v skupine je pomembno, da se učenci sami odločijo za manj zahtevno in bolj 

zahtevno pot. V primeru skupinskih izletov, kjer načrtujemo dvojni ali trojni program, 

potrebujemo tudi dva ali tri vodnike (Kristan, 1993).  

Peršolja (2005a) pravi, da je možnost diferenciacije na izletu v primeru večje skupine taka, da 

skupino razdelimo na več manjših skupin, pri čemer lahko uporabimo več različnih poti, s čimer 
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poskrbimo za večjo varnost otrok, polnejše doživljanje in zmanjšamo obremenitev narave oz. 

poti. 

Na dve skupini se lahko razdelimo tudi, ko odhajamo na izlet z več otroki ali s še eno skupino 

otrok iz vrtca. Tako lahko dve popolnoma heterogeni skupini razdelimo na dve homogeni ter 

zamenjamo in prilagodimo spremljevalce. Počasnejšo in manj zmogljivo skupino spremlja 

vzgojitelja s slabšo pripravljenostjo in obratno. Skupina, ki je počasnejša, si za cilj lahko izbere 

planinsko kočo, hitrejša skupina pa vrh, kjer se ob vračanju srečajo s počasnejšo skupino. To je 

ena izmed možnosti. V takem primeru moramo biti pripravljeni na to, da bodo ob srečanju vsi 

otroci želeli tekmovati med seboj, češ mi smo bili na vrhu, vi pa ne. Vse je odvisno od tega, 

kakšni so nameni in cilji vodje izleta, ki jih želi doseči. Morda je dobro, da se vrstni red ciljev 

izleta oz. prioritet malo obrne, saj se tudi v takšnih primerih otroci naučijo določenih socialnih 

veščin, ki jim sicer ne bi bili kos, če se z njimi ne bi srečali.  

3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Cilji diplomskega dela so: 

- Predstaviti postopek načrtovanja programa planinskih izletov za vrtčevsko skupino 

otrok (enota Biba) vrtca Škofja Loka s pomočjo programa Ciciban planinec.  

- Predstaviti načrtovane primere izletov za vrtec Škofja Loka za najstarejšo skupino otrok 

(enota Biba), Zvonček. 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Raziskovalno vprašanje 1: V kolikšni meri program Ciciban planinec zajema vsebine oziroma 

program dela, ki ga lahko uporabimo v predšolskem obdobju?  

Raziskovalno vprašanje 2: Koliko odstotkov otrok, starih med 4 in 6 let, je v enem šolskem 

letu sposobnih usvojiti cilje programa Ciciban planinec? 

Raziskovalno vprašanje 3: Kaj lahko program Ciciban planinec prispeva k načrtovanju 

planinskih izletov za najstarejšo skupino otrok v vrtcu? 

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšne so možnosti planinskih izletov za vrtec Škofja Loka, za 

enoti Biba in Najdihojca? 
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5 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu bom uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

raziskovanja, ki temelji na izvedenih dejavnostih in sprotnem evalvacijskem zapisu (priprave 

in izvedbe izletov). 

VZOREC RAZISKOVANJA: Izleti projekta, v katerega je bilo vključenih 22 otrok, starih od 

4 do 6 let, iz vrtca Škofja Loka.  

ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV: Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativne 

tehnike, in sicer z mojim in vzgojiteljičinim opazovanjem pred, na in po izletu.  

6 NAČRTOVANJE PROGRAMA PLANINSKIH IZLETOV ZA 

SKUPINO ZVONČEK 

6.1 Osnovni podatki  

Vrtec: Škofja Loka 

Enota: Biba 

Skupina: Zvonček 

Vzgojiteljica: Tina Bogataj 

Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Padežnik 

Izvajalka programa in vodja izletov: Mojca Padežnik 

Spremljevalci na izletih: vzgojiteljica, podpredsednik planinskega društva Škofja Loka, 

strokovni sodelavci vrtca 

Število otrok v skupini: 21 

Starost otrok: 4–6 let  

Število predvidenih izletov: 9 

Izbira vrste izletov: enodnevni 
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Izbira vrste poti glede na zahtevnost: lahke poti 

Za lahke poti velja, da si pri njih med hojo ni treba pomagati z rokami. Primerne so tudi za manj 

izurjene in dovolj široke in varne (Kristan, 1993). »Lahka pot je pot, pri kateri si pri hoji ni 

potrebno pomagati z rokami. Kadar taka pot preči strmo pobočje je dovolj široka, da omogoča 

varnejšo hojo tudi manj izurjenim planincem. Od njih zahteva le pazljivost in kondicijo. 

Opozorila na poti ni.« (Jordan, 2005, str. 164). 

Izbira poti glede na označbe: markirane in nemarkirane poti.  

Markirane poti so poti, ki so označene s Knafelčevo markacijo. Markacija je dvobarvno (najbolj 

pogosto belo-rdeča) znamenje okrogle oblike in določene velikosti, ki ga na poteh napravijo 

markacisti PZS. Poleg markacij nas na izletu usmerjajo tudi planinske smerne table pravokotne 

oblike, ki so rdeče barve z belim napisom (Jordan, 2005).  

6.2 Letni koledar izletov 

Pri načrtovanju letnega koledarja izletov nam je lahko v pomoč nekaj smernic iz učbenika 

mentor planinske skupine (Peršolja, 2001): 

- Upoštevajmo načelo postopnosti. 

- Spoznajmo različne kraje Slovenije. 

- Prvi izlet naj bo nekaj posebnega. 

- Eden izmed izletov naj bo izbran tako, da bo vključeval vsebine naravne in kulturne 

dediščine, 

- V program naj bo vključena orientacija, ki se lahko odraža tudi v igri Iskanje skritega 

zaklada. 

- Kateri izmed izletov lahko poleg planinstva vključuje tudi druge športne panoge, kot sta 

igra z žogo, plavanje. 

- Izlet, ki je izveden pozimi, naj vključuje čim več različnih razmer zime (hoja po celem 

snegu, hoja po steptanem snegu). 

- Izbirajmo javni prevoz, kadar načrtujemo izlete, kjer potrebujemo prevoz do izhodiščne 

točke. 

- Zaključni izlet naj udeležencem predstavlja nagrado za celoletno delo in vztrajnost. 
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Preglednica 2: Letni koledar izletov v skupini Zvonček 

MESEC CILJ NAMEN IZLETA/ TEMA 

Oktober Krancelj Prvi izlet, markacija, lov na 

markacijo 

November Ruparjeva kmetija Narava, gozdarstvo 

December Škofjeloški grad Srečanje s starši, nočni pohod 

z lučkami 

Januar Jernejev hrib Sledi živali in ljudi 

Februar Vodohran na Kamnitniku Izlet v dežju, voda 

Marec Sten Kulturna pot v Puštal in 

naprej na Sten 

April Stari grad Pravljice in pesmi nas peljejo 

na izlet 

Maj Križna gora Z markacijo na pot 

Junij Blegoš Zaključni izlet 

6.3 Spremljajoče vsebine in dejavnosti izletov 

Skozi celo leto so izlete v skupini Zvonček spremljale mnoge dejavnosti in vsebine: 

- Predstavitev programa ravnatelju, staršem, vzgojiteljici, otrokom in drugim 

zainteresiranim pred začetkom izvajanja.  

- Urejanje planinskega kotička v igralnici in pred igralnico. Planinski kotiček je 

opremljen s pritrjenim plakatom Cicibana planinca in planinskimi knjižicami Cici 

dnevniki vseh otrok ter z lutko Markacijo. Poleg tega vsebuje še dodatne vsebine in 

predmete, ki se prilagajajo glede na izlet (knjiga sledi, planinski bonton, družabna igra 

Spomin s planin itd.). 

- Urejanje planinskega kotička pred vhodom v igralnico, namenjenega staršem in vsem 

mimoidočim. Pred vrati igralnice bo celo leto postavljen smerokaz z usvojenimi cilji, ki 

se sproti dodajajo. Na njem sta poleg cilja zapisana še datum izleta ter oznaka za letni 

čas, v katerem je bil opravljen.  

 



75 
 

Slika 2: Smerokaz 

 

Avtor: Mojca Padežnik (2016) 

Obisk Planinskega društva Škofja Loka. Spoznavanje lokacije sedeža planinskega društva in 

njegovih značilnosti. Podpredsednik se predstavi in pogovori z otroki. Spoznavanje opreme. 

Predstavitev Cici dnevnikov in podelitev otrokom.  

Obveščanje staršev o programu Ciciban planinec in posameznih izletih na oglasnih deskah in 

po elektronski pošti. Za vsak izlet bodo starši in otroci obveščeni z vabilom na oglasni deski in 

sporočilom na E-zbornici (elektronska oblika obveščanja staršev o aktivnostih v vrtcu). Po 

izletu bodo na oglasni deski in v elektronskem sporočilu utrinki z izleta. 

Slika 3: Vabilo na izlet 

 

Avtor: Mojca Padežnik (2016) 
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- Spoznavanje in izpolnjevanje Cici dnevnika. Najprej prejem Cici dnevnika na 

planinskem društvu, nato sledi izpolnjevanje dnevnika. Najprej slika sebe in podpis, 

kasneje izpolnjevanje nalog in risanje risb pred, med in po izletih skozi celo šolsko leto.  

Slika 4: Cici dnevnik 

 

Avtor: Mojca Padežnik (2016) 

- Ogled in izbor knjig v knjižnici na temo gore. En obisk knjižnice je namenjen izboru 

knjig na temo gore. Knjige si bomo izposodili in jih še nekaj časa ogledovali v vrtcu. 

Namen pregledovanja knjig je seznanjanje z novimi informacijami in doživljanje ugodja 

ob listanju ter ogledovanju knjig.  

- Skrb za varstvo narave. Varstvu narave nameravamo posvetiti veliko časa. Na začetku 

veliko pogovorov o pravilih, ki veljajo v naravi, nato doživljanje narave »od blizu« in 

razvijanje spoštovanega odnosa do nje ter učenje otrok sobivanja z njo.  

- Spoznavanje opreme planinca. Pred izvajanjem izletov bo veliko časa namenjenega 

spoznavanju primerne opreme Cicibana planinca. Otroci bodo to tematiko spoznavali z 

naslednjimi dejavnostmi: prihod opremljene planinke v igralnico, izdelava učnih listov, 

predstavitev planinske opreme v planinskem društvu, preko didaktičnega slikovnega 

pripomočka (obleci planinko in planinca ter napolni nahrbtnik). 

- Kdo je Planinec kot oseba? Čas nameniti tudi pogovorom o tem, kdo je planinec, kakšno 

je njegovo vedenje in povezovanje z dejanji, ki jih počnejo otroci v vsakdanjem 

življenju doma in v vrtcu. Bližje spoznanje s Kekcem kot osebo, ki šteje za vzornega 

gornika.  

- Planinski bonton. Spoznavanje planinskega bontona pred izvajanjem izletov. Ponovitev 

planinskega bontona pred izleti ali med izvedo. Izdelava plakata Planinski bonton.  
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Slika 5: Plakat Planinski bonton 

 

Avtor: Mojca Padežnik (2016) 

- Markacija kot motivacija (lutka) in vodnica na poti. Otroci lutko Markacijo spoznajo in 

najdejo na prvem izletu. Ona je njihova zaveznica, prijateljica in vodnica. Celo leto jim 

dela družbo v igralnici, v planinskem kotičku in ima vlogo ljubljenca skupine. Posebno 

vlogo ima na izletu, kjer jim nudi pomoč in odgovore na vsa vprašanja.  

Slika 6: Pogovor z lutko 

 

Avtor: Mojca Padežnik (2016) 

- Spoznavanje in premagovanja strahu pred kačami. Mati deklice iz skupine s svojo ekipo 

predstavi nekaj vrst kač. Pouči nas o pravilnem ravnanju, kadar se srečamo z njimi. 

Predstavi različne kače: strupene in nestrupene.  
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- Vključevanje staršev. Srečanje s starši v obliki izleta. Vključevanje staršev v pripravo 

opreme za izlet skupaj z otroki. Spodbujanje staršev za hojo v gore in podoživljanje 

izletov. 

6.4 Zaključni izlet 

Cilj: Blegoš 

Letni čas: poletje 

Mesec: junij 

Vodja izleta: Mojca Padežnik 

Spremljevalci izleta: Jože Stanonik, Tina Bogataj, drugi sodelavci vrtca 

Vrsta izleta: enodnevni 

Malica: iz nahrbtnika 

Prevoz: vključen v obe smeri, do izhodiščne točke 

Prevoznik: Alpetour 

Napoved izleta: vsaj en teden pred izvedbo izleta 

Poročilo izleta: vrtcu in planinskemu društvu 

Namen izleta: zaključni izlet v okviru programa Ciciban planinec v letu 2015/2016 v skupini 

Zvonček 

Okvirni cilji in dejavnosti:  

- pridobivanje znanja, izkušenj in veščin, ki omogočajo varnejšo in doživetij polnejše 

gibanje na izletu, 

- doživljanje in soustvarjanje planinstva. 

Predvideni stroški: stroški prevoza 
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6.5 Način oz. oblika priprave/načrtovanja izletov 

Za načrtovanje izletov v okviru programa Ciciban planinec v skupini Zvonček sem izoblikovala 

pripravo, ki vključuje vsebino s pedagoškega in planinskega področja. Pri tem sem uporabila 

znanje, ki sem ga za pisanje priprav pridobila na pedagoški fakulteti in upoštevala teorijo za 

pripravo na izlet. V največji meri je napisana v skladu s Kurikulumom za vrtce, saj predstavlja 

podlago za oblikovanje programa dela v predšolski vzgoji oz. v vrtcu. Seveda sem v pripravo 

vključila še znanja in pojme, ki jih otrok pri posameznem izletu usvoji iz programa Ciciban 

planinec. Ta način oblike priprave predstavlja dober vpogled v povezovanje kurikularnih ciljev 

s cilji oz. pojmi, ki izhajajo iz programa Ciciban planinec. Z namenom sem globalne cilje in 

cilje zapisala v zelo podobni obliki, kot so zapisani v Kurikulumu za vrtce, da je jasno razvidno, 

kateri cilji ter iz katerega področja dejavnosti izhajajo.  

V nadaljevanju bom po vrstnem redu navedla vsebino, ki jo vsebuje priprava na izlet v okviru 

programa Ciciban planinec v skupini Zvonček. Poleg vsakega podatka ali vsebine, ki jo vsebuje 

priprava, sem zapisala, zakaj je pomembna. 

- Letni čas, v katerem se bo izlet izvajal, saj se v izvajanju programa Ciciban planinec 

poudarja celoletna aktivnost otrok, hkrati pa ima vsak letni čas svoje specifike, na katere 

se je treba, še posebno v planinstvu, ustrezno pripraviti. 

- Datum izvajanja izleta, ki bolj natančno določi izvedbo izleta in zelo pomembno vpliva 

na vse vključene na izlet, da se lahko nanj pravočasno pripravijo. Poleg tega nam je 

datum v pomoč pri vpogledu za nazaj, ko iz kakršnih koli razlogov potrebujemo 

dokumentacijo. 

- Čas izvajanja izleta nam sporoči trajanje izleta in predstavlja zelo pomembno 

predpostavko za organizacijo ostalih spremljajočih dogodkov na dan izleta, kot so npr.: 

prihod otrok v vrtec, čas zajtrka, kosila, čas ,v katerem morata biti prisotna vzgojitelj in 

pomočnik vzgojitelja, ki navadno spremljata skupino, itd.  

- Izhodišče, saj je velika razlika med tem, ali izlet začnemo pred stavbo vrtca ali na sredini 

vzpetine/vrha, ki ga želimo osvojiti. Izhodišče je lahko vezano tudi na prevoz.  

- Predviden čas hoje (do vrha), da se lahko nekoliko orientiramo, koliko dejansko traja 

samo vzpon/hoja do cilja brez dodatnih dejavnosti ali iger itd. 

- Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta nam približa informacijo o zahtevnosti 

izleta, hkrati pa nam pove, ali smo kdaj osvojili vsaj 150 m višinske razlike hodilnega 
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napora v vzponu. Ta vrednost napora nam pove, da so otroci usvojili enega izmed 

pojmov ali »ciljev«, ki so predlagani za usvojitev ob koncu programa Ciciban planinec.  

- Vsebina izleta oz. tema nam pove vsebino, ki bo med celotnim izletom spremljala 

otroke. 

- Organizacijska oblika dela, ki jo uporabimo pri izvedbi posameznega izleta. Izbira 

organizacijske oblike dela je odvisna od števila otrok in strukture poti na izletu ter 

dejavnosti, ki se na njem izvajajo. Organizacijska oblika dela nam pove, kako 

organiziramo otroke. Lahko si izberemo obliko dvojic (parov) ali skupine, ki je 

oblikovana v vrsto, kolono, krog, gručo.  

- Metoda dela je način, s katerim otrokom podajamo znanje. S pomočjo izbrane metode 

dela tudi vodimo otroke in jih vključujemo k dejavnostim na izletu. 

- Sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo izleta. Zelo dobro je, da jih navedemo v 

pripravo, da katerega izmed njih ne pozabimo prinesti na izlet. Prav tako pa so napisana 

sredstva v pomoč izvajalcu ob ponovni uporabi določene priprave na izlet ali pri 

izvajanju določenega izleta po pripravi, ki jo oblikuje nekdo drug izmed vključenih na 

izlet.  

- Kurikularno področje dejavnosti predstavlja prevladujoče področje dejavnosti, ki se 

izvaja na izletu.  

- Povezava z ostalimi področji: Pod ta podatek vpišemo vsa področja dejavnosti, ki se 

prepletajo in dopolnjujejo s prevladujočim področjem dejavnosti. Pri tem imamo v 

pripravi natančen vpogled poseganja v ostala področja, poleg področja prevladujočega 

(gibanja). 

- Globalni cilji iz Kurikuluma za vrtce, ki so zajeti v določen izlet.  

- Cilji iz Kurikuluma za vrtce, ki se nanašajo na področja dejavnosti in starostno skupino 

otrok, ki odhaja na izlet. Poleg tega so ti cilji odvisni tudi od značilnosti skupine oziroma 

specifike (razvoja) otrok.  

- Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane 

ravni znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec, da vemo, katere 

pojme in znanja pričakovane ravni so otroci usvojili na določenem izletu ob koncu 

programa Ciciban planinec.  

- Dejavnosti: V ta podatek so po vrsti vpisane vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru 

posameznega izleta. V tem podatku lahko točno razberemo, kakšne tako imenovane 

»dopolnilne« dejavnosti se bodo odvijale na izletu poleg hoje.  

- Priloga k pripravi na izlet z: 
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o Navodilom za pot (besedilni opis poti od izhodišča do cilja in nazaj na zbirno 

mesto, ki je bolj natančno zapisano). V pomoč je vsem udeležencem izleta in 

ostalim zainteresiranim za cilj/vrh. 

o Vrisano potjo na zemljevidu, kjer dobro vidimo, kako in kje poteka pot, služi za 

vpogled komu, ki mu okolje ni poznano, dobro je razvidno tudi, ali je pot krožna 

ali ne itd. 

o Fotografijo, ki jo priložimo po koncu izleta in predstavlja bogato popestritev 

priprave. 

o Evalvacijo, ki jo priložimo po izletu. Evalvacija je zelo pomemben del izleta, ki 

ovrednoti izlet in ponudi možnost in načrtovanje za prihodnje priprave na izlete. 

7 PRIPRAVE 

7.1 Priprava na prvi planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

skupini Zvonček 

Letni čas: jesen 

Datum: 22. 10. 2015 

Čas izvajanja izleta: 8. 45–11.30 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj izleta: Zgornji stolp na Kranclju (453 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1,30 h 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 100 m  

Vsebina izleta oz. tema: Na lov za skrito Markacijo 

Organizacijska oblika dela: gruča 

Metode dela: pogovor, igra, opazovanje, poslušanje 

Sredstva: didaktični material (slikovni material): slike planinke in planinca ter nahrbtnika in 

njune opreme, navodila za pot, nepremočljive vrečke, kreda, lepilni trak, lutka Markacija. 



82 
 

Kurikularno področje dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: družba 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje ter razvijanje gibalne dejavnosti otrok; 

- usvajanje osnovnih gibalnih konceptov; 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Cilji: 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa); 

- razvijanje vztrajnosti; 

- spoznavanje oblačil in obutve, primerne za planinski izlet; 

- ozaveščanje o skrbi za lastno varnost in varnost drugih; 

- otrok spoznava, da morajo vsi med sabo sodelovati, da lahko skupina deluje in omogoči 

dobro počutje in udobje; 

- otrok spoznava planinska pravila; 

- otrok dobi izkušnje o dojemanju časa, povezane z zgodovinskimi spremembami; 

- otrok se ozavešča o zdravem načinu prehranjevanja na izletu. 

Znanja (pojmi )in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Cicibana planinec: 

Tema: 

Oprema planinca 

- prepozna (pobarva, nariše, pokaže) za izlet/pohod primerna oblačila in osebno opremo 

(za enodnevni izlet). 

Hoja v naravi:  

- spozna korak, pomen dobre obutve in loči različno gibanje navzgor in navzdol; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: moč, vztrajnost, ravnotežje, 

sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravnem okolju, spoznava odnose med 

predmeti in ljudmi, išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 
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- sodeluje in pomaga drugim v skupini: osebne priboljške deli z drugimi; 

- prepozna markacijo in ji sledi. 

Moj kraj: 

- prepozna vzpetine. 

Narava: 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku. 

Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem. 

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava pesmi. 

Dejavnosti: 

- posluša sporočilo, napisano na pismih; 

- izdela učni list s primerno planinsko opremo; 

- pritrjuje dele opreme na ustrezno mesto na slikovnem materialu; loči med opremo 

planinca in nahrbtnika; 

- pripravi se na izlet (obleče in obuje); 

- spozna pravila na izletu; 

- z opazovanjem sebe in drugih ugotovi, katera je primerna oprema Cicibana planinca, ki 

jo nosi na sebi in v nahrbtniku; 

- išče dele opreme z navodili za nadaljevanje poti, skritimi na poti; 

- sledi navodilom na poti, ki ga vodijo do končnega cilja izleta; 

- prepozna markacijo in pozna njeno vlogo; 

- hodi po poti navzgor in navzdol v gruči; 

- opazuje ruševine nekdanjega Zgornjega stolpa na Kranclju; 

- poje in popije hrano in pijačo iz nahrbtnika; 

- opazuje okolico; 

- poje pesmi: Kekčevo (Kajetan Kovič) in Rastejo v strmi gori; 
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- ogleda si sliko nekdanjega stolpa in iz lesenih kock zgradi približek; 

- barva pobarvanko – markacijo; 

- z barvicami nariše Markacijo (lutko). 

PRILOGA: potek poti, navodila za pot, vrisana pot na zemljevidu, slika: didaktični material, 

sliki: z izleta. 

Potek poti: Vrtec–Zgornji stolp na Kranclju  

Iz izhodišča se najprej usmerimo proti naselju Vincarje, kjer prečkamo most čez Selško Soro, 

nato pot nadaljujemo proti Mini hotelu Zorka. Ko pridemo do odcepa (desno – Mini hotel 

Zorka), na levi strani zagledamo mostiček, kjer prečkamo potok. Začnemo vzpon po ozki stezi 

navzgor do ulice. Usmerimo se levo do konca ulice, nato pa zavijemo desno po klancu navzgor. 

Asfaltno cesto zapustimo po približno 100 m in zavijemo levo na makadam. Nadaljujemo po 

poti navzgor in se držimo levo. Čez nekaj časa pridemo do obzidja škofjeloškega gradu. 

Ostanemo na tej poti, vse dokler ne pridemo do asfaltirane poti. Tu zavijemo desno na gozdno 

pot, ki nas pripelje do ruševin Zgornjega stolpa na Kranclju (na začetku gozdne poti hodimo po 

urejenih gozdnih stopnicah).  

Navodila za pot: 

1. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? MAJICO 

Pod vrtcem Najdihojca poiščite veliko drevo z imenom hrast. 

Pod tem mogočnim drevesom se pod koreninami skriva del opreme CICIBANA PLANINCA. 

2. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? NOGAVICE 

Pot nadaljujte do mostu čez Selško Soro. Ko pridete čez most, se ozrite na desno stran, kjer 

boste zagledali vrtove. Na robu vrta, kjer so en zelen kompostnik in trije veliki sodi, se skriva 

naslednji namig.  

3. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? HLAČE 

Z izletom nadaljujte po makadamski poti, po kateri ste prišli, naravnost do velikega oreha. 

Tukaj bodite pozorni na avtomobile. Najbolje je, da se zvrstite v kolono. Če s potjo nadaljujete 
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naravnost, kmalu pridete do majhnega mostička, za katerim vas bodo pozdravili palčki in vam 

pomagali z naslednjim namigom.  

4. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? DOLGA 

MAJICA/JAKNA 

Z izletom v koloni nadaljujete po ozki stezici do ceste oziroma ulice. Na tleh vam bodo sled 

pokazale puščice.  Ko se sledi puščic končajo, stopite na makadam in poiščite omarico, na kateri 

je narisan znak strele. Poleg te omarice je na tleh kup peska, pod katerim se skriva oprema 

planinca.  

5. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? TRAK/KAPA 

Naprej hodite po makadamski cesti, tisti, na kateri je tudi kup peska/kamenja. Začnite se 

vzpenjati. Hodite po dovolj široki poti, dokler ne pridete do klopi, ki skriva namig. Ne pozabite 

se ozreti na najvišji vrh mesta Škofja Loka. Ali se vidi tudi koča ? Ali se skriva za oblaki? 

6. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? POHODNI 

ČEVLJI 

Pot nadaljujete po poti poleg obzidja škofjeloškega gradu. Nekje na obzidju je narisano sonce. 

Poiščite ga. Je na nebu tudi že sonce? Ker ste tudi vi mali sončki, hitro poiščite prijatelje sončke 

in jih objemite kot pravi planinci. Poleg sonca na obzidju je tudi modra tabla, ki modro skriva 

nekaj za vas. Opozorilo: pazite robide! 

7. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj oblečem jaz? NAHRBTNIK 

Nadaljujete po poti poleg obzidja gradu. Ko pridete do skladovnice hlodov, se ustavite. Tudi 

hlodi skrivajo nekaj, kar vam bo pomagalo, da oblečete planinca in planinko. 

8. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj sodi v nahrbtnik? VREČKA ZA 

REZERVNA OBLAČILA IN REZERVNA OBLAČILA 

Obrnite se tako, da se bodo vaši nahrbtniki dotikali obzidja oziroma bodo z zadnjim delom 

obrnjeni proti obzidju. Ozrite se okrog in izberite pot, kot je označeno na skici:  
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Slika 7: Skica poti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pojdite v označeno smer. Tukaj boste kmalu opazili vrata z ogrado. Pri planincih je navada, da 

v takem primeru nekdo odpre vrata, jih pridrži toliko časa, da gredo vsi skozi, in jih nato zapre. 

Nadaljujte strmo navzgor. Prečkajte nekaj drevesnih korenin. Hodite do table, na kateri je 

narisan močerad. Za njo se nekaj skriva.  

9. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj sodi v nahrbtnik? VREČKA ZA 

HRANO IN PIJAČO SKUPAJ Z IMENOVANO VSEBINO.  

Nadaljujte po poti, na kateri ste bili nazadnje. Najprej se usmerite desno, nato pa se povzpnite 

po »stopnicah«. Ob poti na tleh boste zagledali večjo skalo – nekaj skriva za hrbtom.  

10. OPREMA CICIBANA PLANINCA/ PLANINKE: Kaj sodi v nahrbtnik? DEŽNIK ALI 

DEŽNI PLAŠČ (PALERINA) 

Nadaljujte naprej po poti do klopi. Tukaj si oglejte mesto Škofja Loka. Pokažite, kje je cerkev 

na Križni gori. Namig: skriva se nad stolpnicami. Tako, zdaj pa pri vhodu v ogrado poiščite 

leseno tablo. Nekje okrog stebra vas čaka del opreme nahrbtnika. 

11. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj sodi v nahrbtnik? CICI 

DNEVNIK 

Naredite pet poskokov, nato pa poglejte naprej in malo navzgor. Kaj ste opazili? To so ruševine 

nekdanjega  Zgornjega obrambnega stolpa. Pojdite naprej na pot do klopi. Tukaj se ozrite okrog 

in v enem izmed dreves poiščite duplinico – bolj pri tleh. Kaj je notri? 

12. OPREMA CICIBANA PLANINCA/PLANINKE: Kaj sodi v nahrbtnik? ROBČKI IN 

VREČKA ZA SMETI. 

CESTA 

OBZIDJE 
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Čestitam! Kmalu me boste našli. Skrivam se na vrhu Kranclja oziroma porušenega  Zgornjega 

stolpa, tam, čisto v sredini nekdanjega stolpa. Do tja pridete po kamnitih stopnicah in 

nadaljujete pod podrtim drevesom. »Ojoj, ste me že našli?« Še zadnji namig: Sem blizu drevesa, 

ki ima črno-belo lubje. Ne pod lubjem, ampak pod streho.  

Slika 8: Na zemljevidu vrisana pot 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 
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Slika 9: Didaktični material 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

Slika 10: Na poti 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 



89 
 

Slika 11: Lutka Markacija »oživi« 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA IZLETA 

Dobro vemo, da se izlet pravzaprav začne že s pripravo na izlet. Tako se je tudi ta začel dan s 

pripravo ob prihodu vsakega otroka v vrtec. Na ta dan sem jih pozdravila: »Pozdravljen/ dobro 

jutro planinec/planinka.« Moram reči, da se je, ko so otroci ozdravili, na njihovem obrazu videlo 

ponosni nasmešek, poln pričakovanj. Vsak otrok je v igralnico prinesel nahrbtnik in ga dopolnil 

z opremo, ki mu je še manjkala – z dežnim plaščem in CICI dnevnikom. Tako so imeli otroci 

nahrbtnik pripravljen v skladu z učnim listom, didaktičnim slikovnim primerom in smernicami 

o primerni opremi pred izletom, o katerih smo se pogovarjali. Dežni plašč je otrokom v 

nahrbtniku zavzel skoraj ves prostor, zato bomo v prihodnje ta del skupne opreme nosili 

vzgojitelji oz. spremljevalci izleta. Na učni list so otroci v eno polje lepili slike primerne obleke 

in obutve, v drugega pa primerno opremo za nahrbtnik. Ta izdelek jim bo služil kot opomnik 

pred izletom, ko bodo doma pripravljali nahrbtnik. Didaktični oz. slikovni primer primerne 

opreme so otroci preizkusili in spoznali pred izletom, nato pa so ga srečali tudi na izletu, z 

namenom iskanja poti do vrha hriba.  

Po zajtrku se je vsak otrok v garderobi pripravil na izlet. Otroci so se sami oblekli in obuli v 

planinsko opremo ter si nadeli nahrbtnik. Večina otrok je imela primerno obutev – pohodne 



90 
 

čevlje. Vedeli so, da imajo pohodne čevlje zato, ker gredo na planinski izlet in da so s tem in z 

ostalo opremo ustrezno pripravljeni za planinski izlet. Pomoč so potrebovali pri zavezovanju 

čevljev in zapenjanju jaken. Moram reči, da nam je to vzelo kar nekaj časa (odhod 5–10 min 

kasneje), saj imajo otroci običajno čevlje brez vezalk. To bo ena od spretnosti, ki jih bomo urili 

v prihodnje, za hitrejšo in večjo samostojnost vsakega otroka.  

Zbrali smo se na izhodišču, kjer sem kot vodja izleta otroke preštela, nato pa prebrala pismo, ki 

je bilo del vabila na izlet. Na prvem izletu je manjkala ena deklica. Pogovorili smo se tudi o 

pravilih. Otroci so dobro poslušali pismo in pravila, saj so se na izletu vedli v skladu z 

dogovorjenim. 

Otroci so komaj čakali, da najdejo prvo opremo (sliko) planinca/planinke po navodilu oziroma 

točko, ki jih vodi na pravo pot na izletu. To se je opazilo tako, da so skrito točko/opremo (vrečko 

s sliko in navodili) iskali zelo podrobno – pogledali so pod vsako korenino pri hrastu. Zgodilo 

se nam je tudi nekaj neprijetnega. Listek z navodilom je bil raztrgan na več manjših, s čimer 

smo ugotovili, da nam je to najbrž povzročila žival, ki živi v bližini drevesa. Sama sem situacijo 

improvizirala tako, da sem otrokom rekla, da je morda nogavice (slika – del opreme planinca) 

potrebovala veverica ali pa vrana, ki jo je zeblo v noge. Otroci so situacijo razumeli, vendar so 

bili malo začudeni. Ta dogodek so sprejeli kot del izleta.  

Pri nadaljevanju sem zaradi manjkajočega navodila otroke usmerila z lastno aktivnostjo – 

vodila sem jih v pravilno smer. Po podrobnem in malo daljšem iskanju so našli vrečko z opremo 

in navodilom. Dalj časa je najverjetneje trajalo zato, ker po prejšnji izkušnji niso točno vedeli, 

kako je videti skriti »paket«. Pri nadaljevanju so ob plastičnem predmetu točno vedeli, da gre 

za pravo stvar. Ker so didaktični-slikovni material poznali, s pritrjevanjem opreme na ustrezno 

mesto na oba planinca in kasneje na nahrbtnik ni bilo težav. Otroci so začeli teči od točke do 

točke z navodili, saj so si čim hitreje želeli izvedeti, kje je skrito naslednje navodilo. Prehiteli 

so tudi mene kot vodjo izleta, zato smo se ustavili, nato pa sem jih opozorila na to, da se morajo 

še vedno držati cele skupine, se počakati in hoditi za vodjo. Bolj kot smo se bližali koncu izleta, 

bolj so usvojili to pravilo.  

Dober pokazatelj dobrega počutja otrok je bilo opaziti pri enem izmed navodil, ki je vsebovalo 

nalogo: objemi prijatelja. To so otroci opravili brez pomisleka, brez izjeme. Tam, kjer je bila 

razdalja med dvema točkama daljša, so bili otroci začudeni in se spraševali, kje se nahaja, ter 

bili bolj pozorni na okolico in druge možnosti poti. Dober pokazatelj poslušanja planinskih 
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pravil se je zgodil pri prehodu skozi vrata ograde. Eden izmed otrok je vrata pridržal za celotno 

skupino in jih zaprl, ko so odšli vsi mimo, ne da bi jaz ali sodelavka spomnili na to pravilo pred 

vrati. Drugi so se mu zahvalili za storjeno. 

Utrujenosti med udeleženci ni bilo opaziti. Ena izmed deklic je med pohodom dejala le: »Kdaj 

bomo jedli sendvič?«, kar pa ne nakazuje točno na utrujenost, ampak na to, da je lačna. Na cilju 

so imeli nekateri otroci v sredini obzidja težavo s hojo po podlagi, saj so bili na tleh večji kamni 

– ostanki obzidja. Toda to je bila enkratna priložnost, saj so si otroci med sabo pomagali v 

primeru padca.  

Najdeno lutko so otroci gledali polni pričakovanj, še posebno, ko je »oživela«. Poslušali so jo 

in se z njo pogovarjali. Markacija jim je čestitala za osvojen cilj, preverila, kakšne so njihova 

planinska oprema in slike ter z njimi zapela pesmi. Lutka je postala osrednji motivacijski lik 

otrok, saj so jo med nadaljevanjem poti želeli nesti in biti v njeni družbi, se z njo pogovarjati. 

Malica je potekala nižje od cilja/vrha, na bolj sončnem in toplejšem mestu. Do tja smo prišli po 

drugi poti. Od stolpa smo se vzpeli še malo višje, do vrha Kranclja, nato pa desno po poti 

navzdol čez travnik do domačije pr Grebenarju. Opaziti je bilo, da so si okrepčila otroci zelo 

želeli, saj so do mesta počitka v skupini pritekli in se hitro namestili ter začeli jesti. Zanimivo 

jim je bilo, kaj imajo v nahrbtniku in kaj imajo drug. Znali so deliti priboljške. Pri malici smo 

bili najbolj pozorni na to, da je vsak otrok poskrbel za svoje stvari v nahrbtniku in smeti 

pospravil v vrečko. Moram reči, da niso imeli vsi vrečke za smeti. To bo vsekakor tudi eden 

izmed ciljev za naprej, za katerega si želim, da postane stalnica oz. da ga otroci osvojijo.  

Med izletom sem imela občutek, da je nekaterih navodil za mlajše otroke preveč, vendar so jim 

otroci kljub temu sledili. Ugotovila sem, da je na izletu najbolj pomembno poskrbeti za varnost 

– ta skrb mora prevladovati, čeprav so za to poskrbeli sami, na primer pri odseku asfaltne ceste. 

To so storili tako, da so se zvrstili v kolono in hodili ob robu ceste. Otroci so prepoznali 

markacijo. Okolico so prepoznali tako, da so pokazali na določen okoliš in ga pravilno 

poimenovali. 

Ob koncu izleta smo srečno prispeli nazaj na izhodišče izleta, se prešteli in odšli na kosilo. 

Mimoidočim sodelavkam v vrtcu na hodniku so otroci pripovedovali o izletu.  

Po izletu, naslednji dan, so otroci Markacijo risali z veliko podrobnostmi. V risbi so vztrajali 

dalj časa kot ponavadi. Pobarvanko je najprej pobarvalo samo nekaj otrok, drugi pa so potem 

sami opozarjali na to, da si jo želijo pobarvati. Opaziti je bilo, da so z njo stkali poseben odnos. 



92 
 

Na mestu v sobi, kjer je postavljena, jo večkrat obiščejo, pozdravijo, se z njo pogovarjajo. Ena 

izmed nalog podoživljanja izleta je bila tudi zgraditi podoben stolp iz kock, kot je bil nekoč 

Zgornji stolp na Kranclju. Zgradbo iz kock so otroci dobro približali sliki. O stolpu so mi otroci 

zastavili vprašanja informacijskega značaja. 

7.2 Priprava na drugi planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec 

v skupini Zvonček 

Letni čas: jesen 

Datum: 13. 11. 2015 

Čas izvajanja izleta: 9.00 –11.45  

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj izleta: Ruparjeva kmetija (420 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1,30 h 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 67 m  

Vsebina izleta oz. tema: Od občudovanja gozda do ogleda obdelovanja lesa z gozdarjem  

Organizacijska oblika dela: gruča 

Metode dela: razgovor, demonstracija (lastne aktivnosti), spodbujanje 

Sredstva: lutka Markacija 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: narava 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 
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Cilji: 

- sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja – hoje; 

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

- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih; 

- otrok spoznava delovni proces, prepoznava tehnične predmete in spozna njihov namen; 

- otrok pridobiva izkušnje, kako ljudje vplivajo na naravo; 

- otrok odkriva in spoznava živa bitja, njihovo okolje in sebe kot enega izmed njih. 

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- pozna svoj nahrbtnik in njegov namen. 

Hoja v naravi:  

- spozna korak, pomen dobre obutve in loči različno gibanje navzgor in navzdol; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja, izvajanje naravnih oblik gibanja v 

naravnem okolju, spoznava odnose med ljudmi, med predmeti in ljudmi, išče lastne poti 

pri reševanju gibalnih problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini: osebne priboljške deli z drugimi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob opazovanju odkriva in spoznava pojave na nebu in vremenske pojave; 

- pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih. 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje narave; 

- zna našteti rastline v gozdu;  

- spozna doživljanje žive narave in razvija spoštljiv, naklonjen in odgovoren odnos; 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku. 
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Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v gozdu. 

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava pesmi. 

Dejavnosti: 

Otrok: 

- hodi v naravi; 

- opazuje nebo in pojave na nebu, opisuje in sodeluje (primerno vreme za izlet); 

- išče, opazuje ter spoznava rastline v gozdu, opazuje živali na kmetiji; 

- obišče gozd (hodi po gozdni poti); 

- sodeluje v pogovoru o tem, kaj že zna (o rastlinah – drevesih); 

- spozna delo gozdarja in si ogleda proces žaganja hloda z motorno žago; 

- ugotavlja, kaj povzroči gibanje (motorna žaga-bencin-veriga); 

- spoznava material: les; 

- skrbi za svoj nahrbtnik. 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–Ruparjeva kmetija  

Izpred enote Biba se usmerimo proti naselju Vincarje. Pri tem prečkamo most čez Selško Soro. 

Ko prečkamo most, nadaljujemo približno 100 m naravnost po makadamski podlagi. Pri asfaltu 

se usmerimo levo, v ulico. Po približno 50 m zavijemo desno, po klancu navzgor. Pri razpotju 

na makadamu nadaljujemo naravnost. Pot se čez nekaj časa hoje navkreber poravna, na levi 

strani opazimo travnato »jamo« (vrtačo). Tu nadaljujemo še nekaj metrov naravnost, nato pa 

zavijemo desno na stezico (prečkamo manjši potok). Nadaljujemo navzgor, vse do Nunskega 

vodohrana. Med potjo se priključujemo tudi Loški učni poti in trim stezi. Od vodovoda 

nadaljujemo naravnost, po stezici. Pot začne zavijati desno. Ko pridemo do razpotja na 

»grebenu«, izberemo levo »kanalsko pot«. Nadaljujemo naprej približno 50 m, nato zavijemo 

desno – pot pelje navzdol. Pridemo na travnato površino. Zagledamo pašnik. Nadaljujemo po 
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poti o pastirju in se priključimo širši gozdni poti. Ko ponovno pridemo na travnato pot, se pri 

razpotju usmerimo desno. Nadaljujemo do križišča s kozolcem, kjer zavijemo desno. Pot nas 

pripelje do kmetije.  

Slika 12: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 
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Slika 13: Ob Ruparjevi kmetiji z gozdarjem 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA IZLETA 

Tokrat smo izlet začeli ob dogovorjeni uri. Zbor je potekal podobno kot pri prvem izletu, le da 

tokrat dogovor ni vseboval navodil za pot. Otroci so bili željni odhoda, zato so se zelo hitro 

uredili. Na izletu je manjkala ena deklica.  

Na izletu smo večinoma hodili v gruči in bili med potjo pozorni na opazke v naravi. Na to sva 

jih s sodelavko opozarjali z lastnim navdušenjem. Kmalu smo ugotovili, da na nebu med 

izletom prevladuje megla. Otroci so opazili, da, če je prisotna megla, ne vidijo tako daleč kot v 

sončnem vremenu. Nekatere odseke poti so otroci že poznali in o njih pripovedovali (kje so že 

bili in kje ne, kam vodijo posamezne poti). Vedeli so tudi, da se pot razlikuje od poti pri prvem 

izletu, čeprav smo izlet začeli po enaki poti in se s potjo na Krancelj večkrat »spogledovali«. 

Ob najini spodbudi in aktivnosti so otroci v naravi med hojo opazili veliko zanimivih in 

pomembnih opažanj s področja narave, kot so: obarvano belo lubje pri sadnem drevesu, podrto 

drevo, luknja v deblu, pajčevina, mah, mravljišče, označevalne table, vodovod, padanje listja z 

dreves, različne vrste dreves, odpadki v naravi, plodovi dreves, smola, sonce, ki je svetilo skozi 

meglo. O vseh teh opazkah in pojavih med potjo smo se z otroki pogovorili oz. se nanje odzvali. 

Kadar je nekdo izmed otrok opazil kaj izstopajočega, je s svojim navdušenjem pritegnil gručo 
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otrok, ki mu je prisluhnila in opazovala dogajanje. Pri tem smo skozi nepredvidene situacije ob 

poti izvedeli veliko o vlogi narave, čistem okolju ter značilnostih gozda.  

Za tokratna motivacijo za gibanje in hojo so otroci z lastno aktivnostjo poskrbeli sami, ravno s 

toliko najdenimi pojavi in predmeti. Poleg tega je za motivacijo poskrbelo tudi končno 

pričakovanje gozdarja na kmetiji. Pot je bila tokrat bolj razgibana, večkrat je peljala po poti 

navzgor in navzdol, kar se je izkazalo za dobro, saj so si otroci po vsakem naporu pri hoji 

navzgor želeli teči po klancu, ko smo odšli navzdol. Dovolila sem jim hitrejšo hojo, ob koncu, 

kjer se je teren izravnal, pa tudi tek, s čimer so otroci ločili hojo navzgor in navzdol ter spoznali, 

da so lahko pri hoji navzdol hitrejši. Tokrat sem ponovno preizkusila metodo » zadnji naprej«. 

Določen del poti je nekaj deklet, ki so na začetku ostajale zadnje, hodilo prvih in tako so 

narekovale tempo hoje. Otroci so to sprejeli in po nekaj opozorilih so tudi hitrejši to razumeli 

kot pravilo izleta. Enkrat smo se na poti zaradi jasnosti dogovora ustavili in še enkrat pogovorili; 

med tem pa je eden izmed dečkov rekel: »Tudi počasi se daleč pride« in tako zaključil dogovor 

s pozitivnim navdihom. Med potjo so komunicirali tudi z Markacijo, ki sem jo nosila pritrjeno 

na nahrbtniku. Postala je njihova vzornica, ker hodi na izlete/v hribe. Med potjo so otroci 

mimoidoče pozdravljali s pozdravom »Dober dan«.  

Hoji po zadnjih ovinkih do cilja smo pridružili petje in tako poskrbeli za razvedrilo in veselje 

ob prihodu do kmetije. Najprej je otroke pozdravila koza na pašniku, ki je takoj pritegnila 

pozornost, nato pa še celoten objekt z živalmi, gozdar ter gospodarji kmetije. Z vsemi prisotnimi 

smo spregovorili nekaj besed, nato pa se okrepčali s prigrizkom ter popili napitek iz nahrbtnika. 

Tokrat sem opazila, da otroci ob zanimanju za prigrizek pozabijo na tekočino, zato sva jih na 

to s sodelavko opozorili sami in preverili, ali so vsi popili nekaj tekočine. Prigrizke so delili, 

smeti pospravili v vrečke in te v svoje nahrbtnike. 

Predstavitev dela gozdarja je bila za otroke prav posebna. Kmalu so ugotovili, da gozdar za 

opravljanje svojega dela potrebuje veliko opreme za zaščito in delo. Ko je začel žagati deblo, 

smo se od njega nekoliko oddaljili in tako poskrbeli za varnost. Otroci so opazili, da motorna 

žaga ne deluje, če nima verige in bencina. Veliko pozornosti je pritegnil zvok pri žaganju. 

Zanimanje za dejavnost in poslušnost je bila razvidna tako pri dečkih kot pri deklicah. Všeč jim 

je bilo, da so dobili vsak en košček debla, ki so ga kasneje skrbno spravili vsak v svoj nahrbtnik. 

Ob pogovoru so ugotovili, da ima les izredno veliko vlogo pri vsakdanjem življenju ljudi.  
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7.3 Priprava na tretji planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

skupini Zvonček 

Letni čas: zima (nočni izlet) 

Datum: 15. 12. 2015 

Čas izvajanja izleta: 16.30–18.00 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj izleta: škofjeloški grad, muzejski park pri škofjeloškem gradu (393 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 40 min 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 40 m  

Vsebina izleta oz. tema: pravljica Snežno drevo 

Organizacijska oblika dela: gruča, dvojice, kolona 

Metode dela: pripovedovanje, opazovanje, pogovor 

Sredstva: lutka Markacija, naglavne svetilke, lučke (izdelek otrok: kozarci s svečkami), čaj v 

termovkah, piškoti, umetna okrasna smreka, lučke za smreko, pravljica Snežno drevo (Caroline 

Repchuk – Josephine Martin), obeski za smreko  

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: družba, jezik 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- spoznavanje pomena sodelovanja; 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

Cilji: 

- spoznavanje zimskih dejavnosti; 
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- razvijanje koordinacije; 

- sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja: hoja; 

- spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalno dejavnost; 

- otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično okolje ter 

pridobiva pozitivni odnos do literature; 

- seznanjanje z zdravim načinom življenja; 

- spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- prepozna za gore pomembna oblačila in obutev. 

Hoja v naravi:  

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: izvajanje naravnih oblik gibanja v 

naravnem okolju, usvaja nove gibalne koncepte: zavedanje pokrajine, spoznava 

položaje in odnose med predmeti in ljudmi, med ljudmi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob opazovanju odkriva in spoznava pojave na nebu in prepoznava ustrezno 

ravnanje. 

Narava: 

- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv in 

naklonjen odnos. 

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava pesmi. 
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Dejavnosti: 

Otrok: 

- hodi po temi; 

- se pripravi na zimski nočni pohod; 

- doživlja ugodje in sproščeno hodi v družbi otrok, staršev in vzgojiteljic; 

- doživlja pravljico Snežno drevo na srečanju; 

- opazuje nebo in pojave na nebu, opisuje in sodeluje (noč, zvezde, luna); 

- opazuje različne vrste svetlobe; 

- raja in poje ob smreki; 

- okrasi smreko. 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–muzejski park pri škofjeloškem gradu  

Od izhodišča se usmerimo proti Vincarjam, hodimo naravnost v smeri Mini hotela Zorka. Ko 

se približamo tabli za Mini hotel Zorka, ki nas usmeri desno navzgor, se obrnemo levo in 

prečkamo mostiček čez potok. Nadaljujemo po stezici, nato pa do konca ulice v levo smer. Ko 

pridemo do razpotja, se usmerimo desno, po asfaltni cesti navzgor. Na koncu stopimo na 

makadamsko podlago, kjer izberemo levo pot. Po tej poti nadaljujemo naravnost do gradu. 

Najprej opazimo obzidje gradu, nato preidemo na asfalt, sledi malo sestopa do vhoda na grajsko 

dvorišče. Vstopimo skozi velika grajska vrata, nato pa kmalu izberemo desno pot, ki nas vodi 

na grajski park (muzejski park). Na koncu parka, kjer se pot konča, na levi strani zagledamo 

betonske stopnice, sami pa stojimo na betonski plošči. To je naš cilj. Vrnemo se lahko po enaki 

poti ali pa izberemo asfaltno pot naprej od gradu, ki nas vodi do mestnega jedra. 
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Slika 14: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 

Slika 15: Druženje na ploščadi ob smreki 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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EVALVACIJA IZLETA 

Tokrat je bila udeležba na izletu oz. srečanju s starši kar številna, saj sta manjkala samo dva 

otroka s starši. Ostali prisotni so bili z vsaj enim staršem, večina pa s spremstvom obeh ter še s 

katerim od bratov ali sester. Na izhodišču izleta sva z vzgojiteljico pripravili izdelke – kozarce 

s svečkami, ki so jih otroci predhodno izdelali sami – in jih razdelili otrokom. Večina otrok je 

imela tudi naglavno svetilko. Pogovorili smo se o načrtu izleta, pri katerem sva opozorili tudi 

na spremstvo otrok. Pri taki obliki srečanja sta spremstvo in varnost otrok v večji meri predana 

staršem. Otroci so zdaj že usvojili navodilo, da pred vodjo ne hodijo. Tudi hoja poleg staršev 

jim ni bila težavna, glede na to, da so imeli ob sebi polno prijateljev, s katerimi so navajeni 

hoditi v parih ali v gruči. . 

Otroci so bili pri nošenju svojega izdelka – lučke zelo pazljivi. Zame je bil uspeh že to, da ni 

nikomur padla na tla, pri čemer bi se najverjetneje razbila. Nekaterim je nekje na polovici izleta 

ugasnila, ker so jo preveč zibali – s tem se je zibal tudi vosek, zaradi česar je svečka posledično 

ugasnila. Tistim otrokom smo ponudili drugo svečko. Med pohodom smo se ozrli tudi na nebo. 

Otroci so ugotovili, da so tokrat sonce na nebu nadomestile luna, tema ter zvezde. Zaznali so 

tudi prehod od mraka do noči, in sicer tako, da so opisali, koliko vidijo in ali potrebujejo tudi 

naglavno luč ali samo praznično lučko.  

Na pohodu je bilo zaznati dobro vzdušje in voljo. Starši in otroci so opisovali svoje lastne 

pohode in jih povezovali z našimi udeležbami na izletih, ki naj bi prinesli samo pozitivno 

spodbudo za njihove samostojne poti. Otroci so bili precej vznemirjeni in motivirani za cilj 

pohoda, saj so vedeli, da jih na koncu čaka presenečenje. Zaradi tega so nekaj metrov pred 

koncem hodili hitreje in nato stekli do smrečice, ki je bila postavljena na ploščadi grajskega 

vrta. Osupli so bili nad pripravljenimi dobrotami pod smreko.  

Ko smo odprli darilo z njihovimi obeski in jim ponudili, naj jih obesijo, so to z veseljem 

naredili. Starši so dogajanje spremljali z zanimanjem in bili ves čas tik ob smrečici. Če so otroci 

potrebovali pomoč, smo jim pomagali starši in vzgojiteljice. S petjem pesmic nismo imeli težav, 

saj so besedilo in melodijo že dobro poznali. 

Na koncu smo poskrbeli za prijetno druženje s sladkimi dobrotami in čajem. Nekateri otroci so 

se na koncu v bližini ploščadi tudi igrali. Na koncu smo se poslovili in jim ponudili samostojno 

odločitev za vrnitev na izhodišče. Večina se jih je odločila za vrnitev čez mestni del poti. Starši 

so se na koncu zahvalili in dejali, da jim je bila oblika srečanja zelo všeč. Nekateri so nama to 
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govorili  še naslednje dni ob prihodu/odhodu v vrtec. Otroci so srečanje podoživljali tako, da 

so se s prijatelji med prosto igro in dnevno rutino še nekaj dni pogovarjali o vseh dogodkih na 

izletu. Poleg tega so Markaciji že med potjo ob srečanju kot tudi po izletu postavili veliko 

vprašanj. Z njo so se tudi igrali, družili ter jo pozdravljali. Dvakrat se nam je pridružila celo pri 

zajtrkovanju. 

7.4 Priprava na četrti planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec 

v skupini Zvonček 

Letni čas: zima 

Datum: 19. 1. 2016 

Čas izvajanja izleta: 10.00–11.30 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj izleta: Jernejev hrib (461 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 45 min 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 108 m 

Vsebina izleta oz. tema: sledi živali in ljudi nam pokažejo pot do vrha hriba 

Organizacijska oblika dela: gruča, vrsta 

Metode dela: igra, raziskovanje, opazovanje 

Sredstva: lutka Markacija, slike s sledmi, knjiga Sledi 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: jezik, narava 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- jezik kot objekt igre; 
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- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti in 

stalnem spreminjanju. 

Cilji: 

- sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja: hoja; 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

- otrok spoznava knjigo kot vir informacij (knjiga Sledi); 

- otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo; 

- otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa informacij. 

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- pozna svoj nahrbtnik in njegov namen. 

Hoja v naravi:  

- spozna korak, pomen dobre obutve in loči različno gibanje navzgor in navzdol; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: izvajanje naravnih oblik gibanja v 

naravnem okolju, spoznava odnose med ljudmi, med predmeti in ljudmi, išče lastne poti 

pri reševanju gibalnih problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini: osebne priboljške deli z drugimi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob opazovanju odkriva in spoznava pojave na nebu in vremenske pojave; 

- pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih. 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje narave; 

- zna našteti živali v gozdu; 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku. 
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Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: 

travnik, gozd, območje ob reki. 

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava pesmi. 

Dejavnosti: 

Otrok: 

- hodi v naravi; 

- premaguje naravne ovire na poti (podrte veje, debla), večje kamenje; 

- sodeluje v pogovoru o tem, kaj že zna ali zmore, kako se je česa naučil (planinska 

pravila) itn. 

- opazuje nebo in pojave na nebu, opisuje in sodeluje (primerno vreme za izlet) 

- išče, opazuje ter spoznava sledi živali in človeka na poti; 

- samostojno soustvarja knjigo; 

- skrbi za svoj nahrbtnik in priboljške deli s prijatelji; 

- je pozoren na celotno skupino otrok in odraslih (hoja v gruči, odrasli spredaj in zadaj). 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–Jernejev hrib 

Izpred enote Biba se usmerimo proti naselju Vincarje. Ko prečkamo most čez Selško Soro, se 

usmerimo desno po stezici, ki nas vodi ob obrežju reke. Pot nas na koncu polja pelje v levo 

stran, ob robu grmičevja do velikega oreha, kjer se priključimo širši makadamski poti. 

Usmerimo se desno navzgor. Pot nadaljujemo naravnost, do roba gozda, kjer na levi strani 

opazimo stavbo – Mini hotel Zorka. Držimo se levo, proti Mini hotelu, dokler na desni strani 

ne zagledamo gozdne poti, ki nas vodi navkreber v hrib (iz travnika je opaziti vijugasto gozdno 

pot, primerno za traktorska vozila). Pot po gozdni poti nadaljujmo do vrha Jernejevega hriba, 

kjer je manjša gozdna jasa (tu se konča tudi gozdna cesta). 
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Slika 16: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 

Slika 17: Malica na vrhu, kjer nam boljši sedež ponudi podrto deblo v gozdu 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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EVALVACIJA IZLETA 

Tokrat je bila motivacija izleta knjiga Sledi. Pred izletom so otroci spoznali sledi nekaterih 

gozdnih živali in človeka. Na izletu so začeli hojo, pri kateri sta dva otroka nosila knjigo Sledi. 

V njej so bile prilepljene sličice živali, ki so jim otroci med potjo iskali ustrezne sledi. Otroci 

so postavljene sličice videli zelo daleč naprej v naravi, iz česar je bilo jasno, da imajo izrazit 

občutek za opazovanje v naravi oz. na izletu. Sami so med izletom hitro ugotovili, katera pot bi 

bila najbolj primerna za nadaljevanje, ko smo bili v dilemi oz. na razpotju. Pri hoji čez naravne 

ovire otroci niso prosili za pomoč, ampak so ovire samostojno prestopali in se z njimi soočili. 

Če se je med tem kdo spotaknil ali padel, je tudi sam ali s pomočjo prijatelja vstal oz. nadaljeval 

hojo. Pri hoji navzgor so nekateri opazili, da hodijo po višjem naklonu kot običajno pri 

vsakodnevnih sprehodih ali prejšnjih izletih. Na takšnem delu poti sem otrokom ponudila več 

krajših počitkov in jih preusmerila na ogled zanimivih predmetov, rastlin na tleh in na razgled 

Škofje Loke pri »poseki«. Zanimanje za predmete so pokazali tudi otroci, ki so prinašali 

različne vejice, palice za pripomoček pri hoji itd. Nama z vzgojiteljico so zastavljali zanimiva 

vprašanja, npr.: »Mojca, kako bomo na cilju našli ravno ptičico siničico, če pa imajo različne 

ptice enake sledi?« Proti vrhu so bili že zelo vznemirjeni in komaj čakali, da najdejo ptičico 

siničico. Našli so jo v ptičji hišici. Ob najdbi so bili vzhičeni. Skupaj smo zapeli pesem Sinička, 

kasneje pa se namestili na podrto drevo ter pojedli malico iz nahrbtnika. Otroci so poskrbeli za 

svoje nahrbtnike, smeti in deljenje priboljškov. Vzgojiteljici sva jih spomnili na zadostno pitje 

napitka. Nazaj smo se vrnili po isti poti. Vrnitev je bila časovno veliko krajša kot odhod na vrh. 

Otroci prepoznajo že veliko poti, ki jih opazijo v bližnji okolici. Vedo tudi, kam vodijo; opazijo 

kraje v okolici ter vzpetine, ki so vidne v daljavi. Pri tem izletu so poleg uživanja med hojo 

spoznali še osem različnih sledi živali in človeka. Vsi otroci znajo povezati živali z ustreznimi 

sledmi v knjigi Sledi. Tokrat je na izletu manjkala ena deklica.  

7.5 Priprava na peti planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

skupini Zvonček 

Letni čas: zima (izlet v dežju) 

Datum: 26. 2. 2016 

Čas izvajanja izleta: 9.00–11.30 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 
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Cilj izleta: vodohran na Kamnitniku (414 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1 h 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 61 m 

Vsebina izleta oz. tema: voda 

Organizacijska oblika dela: gruča, dvojice (v parih) 

Metode dela: igre, opazovanje 

Sredstva: dežne palice – »žuboriš«, lutka Markacija 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: umetnost, družba 

Globalni cilji: 

- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja; 

- spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja; 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

Cilji: 

- sproščeno izvajanje naravne oblike gibanja: hoja; 

- spoznavanje oblačil in obutve, primerne za gibalne dejavnosti (pelerina, pohodna 

obutev); 

- uporaba in razvijanje spretnosti; spoznavanje, eksperimentiranje z umetniškim  

sredstvom (inštrumentom) in njegovo izrazno lastnostjo; 

- spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost (vodohran); 

- otrok spoznava, kaj potrebuje za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja; 

- otrok spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od nežive narave; 

- spoznava in odkriva vodo v različnih pojavnih oblikah. 
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Znanja (pojmi)in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- prepozna oblačila in osebno opremo za enodnevni izlet v deževnem vremenu. 

Hoja v naravi:  

- hodilni napor: dve uri hoje; 

- spozna korak, pomen dobre obutve in loči različno gibanje navzgor in navzdol, navaja 

se na razdaljo pri hoji v koloni; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: izvajanje naravnih oblik gibanja v 

naravnem okolju, zavedanje pokrajine; išče lastne poti pri reševanju gibalnih 

problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini: nosi skupno opremo (dežnik), osebne priboljške 

deli z drugimi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob izdelku (inštrumentu) in opazovanju odkriva in spoznava  pojave na nebu 

in vremenske pojave (oblaki, dež, voda) in prepoznava ustrezno ravnanje;  

- pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih (sneg, znanilci 

pomladi). 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje in raziskovanje narave, bližnje in daljne okolice doma; 

- zna našteti rastline v gozdu in na travniku; 

- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv, 

naklonjen in odgovoren odnos. 

Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: ob 

cesti. 
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Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava deklamacijo: Kam pa teče voda? 

Dejavnosti: 

Otrok:  

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, v naravi; po različnih površinah); 

- se igra oziroma upravlja s predmetom (žuboriš), ki omogoča gibanje z rokami; 

- hodi v naravi (v daljno okolico – izlet) in na ter ob cesti, na pločniku oz. obrobju mesta; 

- opazuje, komentira, primerja, se opredeljuje in izraža lepo v naravi; 

- izdeluje preprosto glasbilo in nanj igra; 

- s pomočjo izleta spoznava pomemben del lokalne skupnosti; 

- sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev ter odgovornosti za skupno sprejete 

odločitve; 

- opazuje nebo in pojave na nebu, opisuje in sodeluje; 

- opazuje in se pogovarja o vremenu, spremlja vreme v krajšem časovnem obdobju 

(povezuje dež z oblaki, dež z rastlinami, opazuje pretakanje vode po žlebovih, opazuje, 

kje nastajajo luže, kam odteka voda, kaj delamo). 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–vodohran na Kamnitniku–vrtec  

Izpred enote Biba se usmerimo levo, proti glavni cesti, in kmalu zavijemo desno proti OŠ Ivana 

Groharja. Hodimo po pločniku in ob šoli, dokler na levi strani ne zagledamo podhoda. 

Nadaljujemo po podhodu, takoj za njim pa se usmerimo desno. Pot nas naravnost vodi mimo 

gradu v Stari Loki, pod zidnim obokom. Nadaljujemo naravnost čez prehod za pešce, nato pa 

desno mimo trgovine Domači kotiček in naprej po ulici navzgor. Na vrhu ulice pridemo do 

glavne ceste v Groharjevem naselju, ki jo prečkamo in se sprehodimo čez ulico vrstnih hiš. 

Nadaljujemo čez igrišče za otroke, ki je asfaltirano, naprej do gasilskega doma. Nadaljujemo 

mimo gasilskega doma, kjer pričakamo prehod za pešce. Nadaljujemo ob cesti na pločniku 

naprej in malo navzgor. Na vrhu se pločnik konča. Tu se še naprej držimo roba ceste, kjer se 

nekoliko spustimo vse do spomenika 50 talcev. Ko pridemo do njega, se obrnemo levo in 
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hodimo po travniku ob njivi. Zagledamo vrtne hiše, za katerimi zavijemo desno in malo 

navzgor. Vstopimo v gozd, kjer je ozka stezica. Po stezici nadaljujemo pot navzgor. Pred vrhom 

se držimo leve steze, ki prečka travnik. Tu imamo čudovit razgled na naselje Trata, Crngrob 

itd. Kmalu pridemo na cilj, kjer zagledamo manjše kupole, ki gledajo iz zasutega hriba. Pridemo 

do vodohrana na Kamnitniku. Pri starejšem vodohranu je nekoliko več travnate zravnane 

podlage, kjer je primerno mesto za malico in razgled na Škofjo Loko in  bližnje vzpetine. Ko 

se vračamo, s potjo nadaljujemo po širši makadamski poti navzdol, ob starem vodohranu. Ko 

pridemo do glavne ceste, se vrnemo naprej, tako kot smo prišli do tja.  

Slika 18: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 
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Slika 19: Slika z izleta 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA IZLETA 

Tokrat sem se odločila izlet izpeljati v deževnem vremenu, saj si želim, da otroci planinstvo 

spoznajo tudi v nekoliko drugačni luči oz. v luči, kjer je planinec pripravljen na veliko 

morebitnih dejavnikov na izletu. Kljub temu pa sem bila pozorna, da je bilo napovedano malo 

dežja in ne nevihte oziroma večji nalivi. Čez celoten izlet nas je spremljal dež in nekaj časa tudi 

sneg. Opazovanje vremena je bilo zato za otroke še bolj zanimivo. Žuboriš so si otroci izdelali 

pred izletom in je bil namenjen iskanju vode. Na celotni poti do cilja smo bili osredotočeni na 

sledi vode v/na različnih predmetih, materialih, stavbah. Otroci so bili celo pot zelo pozorni na 

vse znake, sledi in mesta, kjer so opazili vodo v vseh oblikah. Ko so to opazili, so zaigrali na 

inštrument – žuboriš in me poklicali. Žuboriš se je izkazal za odlično motivacijsko sredstvo in 

hkrati neke vrste igro med hojo. Presenečena sem bila nad toliko mesti/sledmi vode, ki so jih 

opazili otroci. Našli so vodo v žlebovih, na ograjah, čevljih, pelerinah, kapah, vetrobranskih 

steklih avtomobilov, betonskih ograjah, rastlinah; v potoku, lužah, snegu, različnih jaških itd. 

Izlet je tako, kljub dežju, potekal zanimivo. Otroci so se zavedali varnega načina hoje ob cesti, 

na cesti ter pločniku. Upoštevali so primerno razdaljo pri hoji v koloni. Tokrat sva za hrano in 

napitek poskrbeli vzgojiteljici, ki sva jo nosili v svojih nahrbtnikih. Priboljške, ki so jih otroci 

v vrtec prinesli v svojih nahrbtnikih, smo po dogovoru dali v nahrbtnik vzgojiteljice in jih pri 

malici razdelili med vse otroke. Otroci so vsak prigrizek delili z enim ali več prijatelji. Spoznali 
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so, da je voda odličen ter dragocen napitek na izletu. Spoznali so pomen vode in vodohrana ter 

pomembno nahajališče  lokalne pomembnosti – vodohran. Poleg tega pa smo spoznali tudi, da 

je voda življenjsko pomembna snov, od katere smo ljudje odvisni. Otroci so smeti razvrstili v 

posebno vrečko, ki smo jo nesli nazaj v vrtec in odvrgli v smetnjak. Veliko so sodelovali v 

pogovorih z nama in ostalimi otroki. Tako sem opazila, da jim je tematika všeč in da jih zanima. 

Na vrhu smo si ogledali bližjo in daljno okolico, ki jo otroci deloma že poznajo in poimenujejo 

določena mesta, hribe. Tokrat sem opazila, da so se otroci že navadili na to, da na izletu hodimo 

dalj časa in da ni na vsakem koraki in ob vsakem času možno dobiti dobrine in oditi na malo 

oz. veliko potrebo. Niti en otrok na izletu ni dejal, da ga lulati ali da je moker, čeprav je bila za 

to potrebo možnost v naravi. Toda ta znak mi je dal vedeti, da se zavedajo lastnega telesa in 

gibanja v naravi v daljšem časovnem obdobju. Hkrati pa je to pokazatelj dobrega počutja in 

zadovoljstva.  

Tudi tokrat smo srečno prispeli na cilj, kljub dežju in snegu. Na izletu sta manjkala ena deklica 

in en deček.  

7.6 Priprava na šesti planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

skupini Zvonček 

Letni čas: pomlad 

Datum: 18. 3. 2016 

Čas izvajanja izleta: 8.30–12.00 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj pohoda: Sten (489 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1,30 h 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 136 m 

Vsebina izleta oz. Tema: čez kulturno zaznamovano Pot v Puštal, na Sten 

Organizacijska oblika dela: gruča, kolona 

Metode dela: pogovor, pripovedovanje, spodbujanje, opazovanje 
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 Sredstva: lutka Markacija 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: družba 

Globalni cilji: 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne spodobnosti; 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti; 

- oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje in 

okolje, družba in kultura v času spreminjajo; 

- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. 

Cilji: 

- spoznavanje varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti, ter 

ozaveščanje o skrbi za lastno varno in varnost drugih (hudičeva brv, prehod za pešce, 

hoja v kolini po stezi, hoja poleg gradbišča); 

- razvijanje moči, natančnosti, gibljivosti, vztrajnosti; 

- otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost; kulturne 

znamenitosti (hiše pomembnih ljudi na Kopališki ulici, hudičeva brv, puštalski grad); 

- otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči ravnati varno v različnih okoljih; v 

mestu, pri obisku puštalskega gradu, na brvi, ob gradbišču); 

- otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano 

s prehranjevanjem. 

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- prepozna oblačila in osebno opremo za enodnevni izlet v deževnem vremenu. 

Hoja v naravi:  

- hodilni napor: dve uri hoje; 
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- spozna korak, pomen dobre obutve in loči različno gibanje navzgor in navzdol, navaja 

se na razdaljo pri hoji v koloni; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: izvajanje naravnih oblik gibanja v 

naravnem okolju, zavedanje pokrajine; išče lastne poti pri reševanju gibalnih 

problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini: nosi skupno opremo (dežnik), osebne priboljške 

deli z drugimi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob izdelku (inštrumentu) in  opazovanju odkriva in spoznava  pojave na nebu 

in vremenske pojave (oblaki, dež, voda) in prepoznava ustrezno ravnanje;  

- pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih (sneg, znanilci 

pomladi). 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje in raziskovanje narave, bližnje in daljne okolice doma; 

- zna našteti rastline v gozdu in na travniku; 

- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv, 

naklonjen in odgovoren odnos. 

Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: ob 

cesti. 

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu). 

Dejavnosti: 

Otrok:  

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja v naravi po različnih površinah); 

- hodi v naravi (izlet); 
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- spoznava svoj kraj in se seznanja s tem, kako so ljudje tod živeli in delovali v prejšnjih 

časih; 

- s pomočjo izleta spoznava pomembne dele lokalne skupnosti; 

- govori o svojih doživetjih, če to želi, oziroma začne pogovor o tem; 

- ima možnost pridobivati samospoštovanje in samozavest glede svojega telesa; 

- sodeluje pri načrtovanju in pripravi praznovanja rojstnega dne. 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–Sten–vrtec  

Pot začnemo pred vhodom v vrtec in nadaljujemo levo, v smeri proti OŠ Ivana Groharja, po 

asfaltni peš poti vse do Mestnega trga. Nadaljujemo do konca mesta, kjer je upravna enota, do 

ceste, kjer nas prehod za pešce vodi čez cesto (smer Poljanska dolina) na Kopališko ulico. 

Nadaljujemo naravnost mimo kužnega znamenja, dokler ne zagledamo označbe žabe z 

glavnikom, ki nas vodi po poti v Puštal do hudičeve brvi. Brv previdno prehodimo in si 

ogledamo čudovito okolico in Poljansko Soro, ki šumi pod nami. Nadaljujemo v smeri levo ob 

obzidju puštalskega gradu vse do vhoda v grad. Vstopimo in si ogledamo zgradbo, v kateri 

poteka pouk glasbene šole. Po ogledu nadaljujemo ob cesti naravnost naprej (ob zidu 

puštalskega gradu), dokler na desni strani ne zagledamo makadamske poti, ki nas pelje navzgor 

in ob kateri so označbe žabe ter markacije za Osolnik ter Hribec. Naslednja tabla, ki ji moramo 

slediti, je tabla, ki nas pelje levo za Osolnik. Spustimo se navzdol, nato pa se pot začne strmo 

vzpenjati. Na poti nas spremlja kar nekaj markacij. Ko se ob travniku ozremo nazaj, opazimo 

velik del mesta Škofja Loka. Na vrh Stena prispemo, ko se strmina nekoliko poravna, opaziti 

pa je tudi nekaj gozdnih jas, kjer je primeren prostor za malico. Vrnemo se po enaki poti ali pa 

pot skrajšamo in namesto čez hudičevo brv odidemo mimo nogometnega igrišča, čez asfaltiran 

most, po občinskem klancu navzgor in nato čez mestno jedro do vrtca. 
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Slika 20: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 

Slika 21: Hudičeva brv 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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Slika 22: Strmejši del poti 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

Slika 23: Slavljenka 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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Slika 24: Na jasi na vrhu Stena 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA 

Pot na Sten nas od izhodišča vodi čez mestni del poti, zato sem se odločila, da otrokom 

predstavim nekaj kulturnih znamenitosti na odseku tematske poti Pot v Puštal. 

Pri Firbarjevi hiši, kjer so včasih ob strehi na grabljah sušili platna, smo ugotovili, da imamo 

danes druge načine sušenja blaga. Od znamenitosti je bila otrokom najbolj všeč hudičeva brv, 

pri kateri smo povedali tudi pripovedko o njej. Po poslušanju so otroci zastavili veliko vprašanj 

o hudiču in žabah, hkrati pa spoznali, da se ljudje dandanes čez reko ne vozijo več s čolni in 

trgujejo v mestu, saj jih je nadomestilo veliko mostov ter drugih prevoznih sredstev. Izkazalo 

se je, da je hoja čez brv dobra izkušnja, saj smo jo morali prečkati varno. Pozorni so bili na 

okolico in na to, kje se njihovo telo giblje, in hodili v strnjeni gruči. Otroke sva večkrat spomnili 

na hojo v koloni in ob robu ceste, kar so upoštevali. Še posebno smo bili pozorni na hojo ob 

robu gradbišča. Pri strmem delu poti smo več pozornosti namenili primerni razdalji pri hoji v 

kolini in več časa krajšim postankom. Pri postankih ni bilo treba pripravljati za to namenjenih 

dejavnosti, saj so otroci z veseljem sodelovali pri naštevanju objektov ob pogledu (razgledu) na 

mesto Škofja Loka.  
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Sodelovanje med otroki in med otroki ter odraslimi se med celotnim izletom prepleta, hkrati pa 

upošteva in spoštuje različne potrebe skupine. Tokrat je bilo to dobro opazno pri tem, da sem 

spretnejše otroke in manj spretne menjavala za vodenje izleta pred mano. Vsem je bila 

motivacija iskanje markacij, ki so bile tokrat na zadnjem delu pod vrhom pogosto narisane na 

deblih dreves. Hitrejšim je bilo dobro to, da so bili lahko spredaj in se preizkusili v hoji 

navkreber. Vloge vodenja izleta smo zamenjali z zadnjimi otroki na izletu, ki so kot vodiči nato 

pospešili korak. Vsi otroci so bili zelo osredotočeni na opazovanje okolice in iskanje markacij 

ter naju na vsako tudi opomnili. Spoznali so tudi, da sta na nekaterih mestih dve markaciji: ena 

na eni strani za hojo na vrh in druga na drugi strani za sestop.  

Malica je potekala na gozdni jasi, kjer smo si izbrali s soncem obsijan predel in drevesne 

korenine za stole. Pojedli smo malico in si jo tudi delili, kar je že stalnica na izletih. Po malici 

smo slavljenki skupaj pripravili gozdno torto iz paličic. V miru in ob petju smo praznovali 

planinski rojstni dan, hkrati pa pri tem upoštevali običajen potek praznovanja (voščilo, petje), 

ki so ga otroci vajeni.  

Pri poti navzdol je bilo potrebne izredno veliko pazljivosti, zaradi spolzkega in precej strmega 

terena. Polovica otrok je med hojo padla na zadnjico, ne da bi se kdo poškodoval. Pri tem smo 

se naučili, da je bolje hoditi po travnatem predelu, če je steza blatna in spolzka. Poleg tega so 

pridobili izkušnjo, da po takem terenu ne morejo teči ali prehitevati ter se naslanjati na druge, 

saj je posledica tega padec ali umazana oblačila. Tukaj sva bili z vzgojiteljico pozorni, da sva 

otrokom podali več napotkov za varno hojo, vendar sva ugotovili, da izkušnja še vedno velja 

več. Področje ni bilo tako nevarno, da bi lahko prišlo do hujših poškodb, zato menim, da so 

takšne izkušnje zelo uporabne v prihodnosti pri podobnih situacijah.  

Izlet smo zaključili s postankom na nogometnem igrišču oz. igro na njem. Na izletu je manjkala 

ena deklica.  

7.7 Priprava na sedmi planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec 

v skupini Zvonček 

Letni čas: pomlad 

Datum: 15. 4. 2016 

Čas izvajanja izleta: 9.00–13.00 
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Izhodišče: pred vhodom enote Biba 

Cilj izleta: Stari grad (502 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1,30 h 

Višinska razlika med izhodiščem in ciljem izleta: 149 m 

Vsebina izleta oz. tema: pravljice in pesmi nas peljejo na izlet 

Organizacijska oblika dela: gruča, kolona 

Metode dela: pripovedovanje, poslušanje, spodbujanje 

Sredstva: pravljice, kitara, lutka Markacija 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: umetnost, jezik 

Globalni cilji: 

- razvijanje gibalnih sposobnosti; 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in svoje sposobnosti; 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

Cilji: 

- razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa); 

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

- razvijanje moči, vztrajnosti; 

- ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in pesmi razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja 

književno dogajanje; 

- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja. 

 



122 
 

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Planinstvo nekoč in danes 

- ustvarja na temo planinskih pravljic: riše, barva, posluša, pripoveduje, obnovi, gleda 

slike. 

Oprema planinca: 

- pozna svoj nahrbtnik in njegov namen: kapa, malica, vrečka itn.  

Hoja v naravi:  

- hodilni napor: tri ure hoje; 

- navaja se na razdaljo pri hoji v koloni; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: moč, skladnost gibanja, vztrajnost, 

sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravnem okolju, zavedanje pokrajine; 

spoznava položaje in odnose med deli lastnega telesa, med ljudmi; išče lastne poti pri 

reševanju gibalnih problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini (osebne priboljške deli z drugimi); 

- prepozna markacijo in ji sledi. 

Moj kraj: 

- sojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih; 

- prepoznava vzpetine. 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje in raziskovanje narave, bližnje in daljne okolice doma; 

- zna našteti rastline v gozdu in na travniku; 

- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv, 

naklonjen in odgovoren odnos; 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku. 
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Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: 

travnik, gozd, ruševine gradu; 

- pozna pomen stalnega pitja in spremljanja porabe tekočine.  

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- spoznava pesmi, zgodbe, pripovedke, povezane z gorami in lokalnim okoljem (Starim 

gradom, Lubnikom). 

Dejavnosti: 

Otrok:  

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja v naravi po različnih površinah); 

- hodi v naravi (izlet); 

- posluša pravljice (Stari grad, Lubniški velikan in pesmico Na planincah luštno biti); 

- sodeluje v komunikaciji z odraslimi in otroki; 

- opazuje, komentira, primerja, se opredeljuje in izraža lepo v naravi; 

- poje ljudske pesmi v obsegu svojega glasu; 

- posluša, posnema in razlikuje zvoke iz narave in okolja.  

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–Stari grad  

Izhodišče poti je pred vhodom enote Biba vrtca Škofja Loka. Nato se pot nadaljuje v Vincarje, 

mimo oznak za Mini hotel Zorka, naravnost v Vincarško grapo, kjer že opazimo nekaj markacij, 

ki nas sicer vodijo na Lubnik. Sledimo jim, dokler nas označba na tabli ne vodi levo na Stari 

grad. Pot je dobro markirana. 

Izlet je možno izpeljati v obliki krožne poti, zato od Starega gradu nadaljujemo v smeri »kobile« 

(izhodiščne točke za izlet na Lubnik), nato pa naprej po stezi malce navzgor v smeri Škofje 

Loke oz. domačije Grebenar. Tu je mesto, kjer imamo možnost za malico, igre ali napitek. 

Nadaljujemo levo navzdol od Grebenarja, mimo medvedove doline in Marijinega brezna, vse 

do naselja in asfaltne površine, kjer se ponovno usmerimo levo na pot v Vincarje.  
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Slika 25: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 

Slika 26: Na vrhu, ob objemu obzidja Starega gradu (grad Divja Loka) 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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Slika 27: Razgled ob povratku na poti proti »kobili« 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA IZLETA 

Naš drugi pomladni izlet je bil izlet na Stari Grad, ki ga drugače imenujemo tudi Grad Divja 

Loka. Na mestu, kjer je včasih stal grad, so zdaj le še ruševine nekdanjega gradu. Zaradi bogate 

pravljične podlage v tej okolici sem se odločila, da bodo postanki na tem izletu namenjeni 

pravljicam. Na izlet smo se pripravili tako, da smo dan pred odhodom ponovili vsebine 

planinskega bontona. 

Začetek poti so otroci že dobro poznali, saj v ta del bližnje okolice večkrat odidemo na sprehod. 

Do zdaj niso vedeli, kam nas vodijo markacije, na katere so me večkrat opozarjali, zato so tokrat 

po daljšem opazovanju markacij končno hodili po tej markirani poti. Opazila sem, da je zdaj, 

ko hodimo na nekoliko daljše izlete, kjer so tudi markirane poti, otrokom v interesu že samo 

iskanje markacij. Zelo so pozorni na razne oznake med potjo, ločiti pa znajo tudi gozdarske 

oznake in oznake Loške učne poti od markirane poti za  izlet/vrh hriba. Preden smo začeli hojo 

po strmejšem delu poti, smo se ustavili pri izviru pitne vode. Vsak otrok je popil en požirek 

vode. Z vzgojiteljico sva tu poudarek namenili pomenu pitne in čiste vode in pogovoru o tem. 

Otroci so na izletu hodili sproščeno. To je bilo še posebej dobro opaziti pri veliko prisotnih 

pogovorih med njimi. Pri hoji navkreber, kjer je bila pot na enem delu izrazito strma, so otroci 
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to zaznali tako, da so opisali s komentarji, kot so: »Kako smo visoko.« ali » Mojca, poglej, kako 

daleč smo že.« Pri tem sva bili vzgojiteljici pozorni na to, da sva otroke spodbudili in se z njimi 

pogovarjali o njihovih zmogljivostih ter jih navajali, da so si med seboj pomagali pri padcih oz. 

zdrsih. Planinsko pesem, ki smo jo spoznali, so si otroci prepevali med potjo in še po izletu. 

Pravljica o Lubniških velikanih je pri otrokih vzbudila veliko zanimanja, saj so mi med 

pripovedovanjem zastavljali veliko podvprašanj, s katerimi so želeli izvedeti podrobnosti. 

Enako se je zgodilo pri pravljici o Starem gradu, ki so jo otroci poslušali na vrhu Gradu. Preko 

poslušanja in doživljanja pravljice so spoznali nekaj novih starejših in narečnih izrazov ter imen 

krajev v bližini mesta Škofje Loke. Na vrhu smo praznovali rojstni dan ene izmed deklic. 

Skupaj smo ji naredili gozdno torto, ji voščili in zapeli pesmi. Zanimivo je bilo to, da je bila 

večina pesmi, ki si jih je deklica izbrala sama, prav na temo planinstva in Kekca. 

Otroke je med potjo večkrat treba opozarjati na pozdravljanje mimoidočih, saj so zelo 

»zatopljeni« v pogovor med sabo. Pri odhodu iz vrha Starega gradu po malici niti enega otroka 

ni bilo treba opozoriti na pospravljanje opreme oz. smeti, kar je velik uspeh. Eden izmed njih 

je pozabil vrečko, zato mu jo je z veseljem posodil prijatelj. Med hojo naju otroci z vzgojiteljico 

veliko opozarjajo na odvržene smeti, ki jih tudi poberemo in odvržemo v smetnjake. Na izletu 

smo se večkrat ustavili in si ogledali pomladno prebujanje rastlin in živali. Otroci so jih 

poimenovali in postavljali vprašanja o njihovih lastnostih. 

Zdaj sem na otroke že zelo ponosna, saj so pridobili veliko spretnosti, moči in vztrajnosti pri 

hoji. Prepoznajo velik del okolice in jo poimenujejo ter uživajo na planinskem izletu. Čeprav 

zaznajo napor in kdo vpraša, kje je vrh in koliko časa je še do vrha, je opaziti nasmejane obraze 

in veliko družabnosti, ki se kaže v medsebojni pomoči, pogovorih, spontanem petju pesmi in 

deljenju opreme in priboljškov. Na izletu sta manjkala dva otroka. 

7.8 Priprava na osmi planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

skupini Zvonček 

Letni čas: pomlad 

Datum: 27. 5. 2016 

Čas izvajanja izleta: 8.20–14.00 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba 
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Cilj izleta: Križna gora ali Sveti Križ (680 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 2,00 h 

Višinska razlika od izhodišča do cilja izleta: 327 m 

Vsebina izleta oz. Tema: Z markacijo na pot 

Organizacijska oblika dela: gruča, dvojice (v parih), kolona 

Metode dela: pogovor, spodbujanje, opazovanje 

Sredstva: lutka Markacija, skrinjica, brusnice, ključ 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: družba 

Globalni cilji: 

- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti; 

- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti;  

- seznanjanje z zdravim načinom življenja. 

Cilji: 

- povezovanje gibanja z elementi časa in prostora; 

- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti; 

- iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

- otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da lahko 

deluje ter omogoča preživetje, dobro počutje in udobje; 

- otrok razvija interes in zadovoljstvo o odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja; 

- otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano 

s prehranjevanjem;  

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). 
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Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca: 

- pozna svoj nahrbtnik in njegov namen: zaščitna kapa za sonce, dnevnik, malica, vrečka, 

priboljšek itn.  

Hoja v naravi:  

- hodilni napor: štiri ure hoje; 

- spozna pomen dobre obutve, loči različno gibanje navzgor in navzdol; 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: ravnotežje, moč, natančnost, hitrost 

in gibljivost, vztrajnost, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravnem okolju, 

zavedanje pokrajine; spoznava položaje in odnose med deli lastnega telesa, med ljudmi; 

išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini (osebne priboljške deli z drugimi); 

- prepozna markacijo in ji sledi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob opazovanju odkriva in spoznava pojave na nebu (sonce) in prepoznava 

ustrezno ravnanje; 

- dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spreminjanja narave po letnih časih. 

- prepoznava vzpetine in opiše razliko z ravnino. 

Narava: 

- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv, 

naklonjen in odgovoren odnos; 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku. 

Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: cesta, 

travnik, gozd, območje ob potoku; 
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- pozna pomen stalnega pitja in spremljanja porabe tekočine.  

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa.  

Dejavnosti: 

Otrok:  

- se samostojno pripravi na izlet v garderobi; 

- posluša navodila vodje izleta; 

- se pogovarja o spremembah v naravi, na nebu; 

- se vključuje v pogovor z Markacijo;  

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja v naravi po različnih površinah); 

- hodi v naravi (izlet, napor pri hoji presega vsakodnevno obremenitev); 

- upošteva planinski bonton; 

- govori o domu, družini in svojih doživetjih, če to želi oziroma sam začne pogovor o 

tem; 

- ima možnost pridobivati samospoštovanje in samozavest glede svojega telesa; 

- opazuje okolje in napoveduje primerno nadaljevanje poti; 

- išče skriti zaklad; 

- se okrepča z malico in napitkom iz nahrbtnika; 

- varno nadaljuje pot nazaj in jo primerja z vzponom. 

PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti: vrtec–Križna gora 

Od vrtca začnemo s hojo proti naselju Podlubnik tako, da se usmerimo v smer trgovine Mercator 

v Podlubniku. Ker je možnih več poti do tja, si poskušamo izbrati ožjo pot, kjer ni prometa. Ko 

pridemo do trgovine, se sprehodimo mimo parkirišča in pot nato nadaljujemo do glavne ceste. 

Cesto previdno prečimo čez prehod za pešce, nato pa nadaljujemo naravnost v vas Trnje. 

Hodimo ob robu ceste skozi vas, dokler se cesta ne odcepi. Tu nadaljujemo desno po tisti poti, 

ki se rahlo spusti (prednostna cesta). Ob spustu na začetku desnega ovinka na drevesu opazimo 
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rdečo planinsko smerno tablo, ki nas vodi na Križno goro. Usmeri nas levo na stezo ob 

Virloškem potoku. Nadaljujemo naravnost po travnati stezi, prečimo potoček in kmalu 

prispemo v gozd. Tu se pot začne strmeje vzpenjati in je dobro označena z markacijami. Po 

vzponu skozi gozd nas pot pripelje do zaselka Cavrn, kjer se priključimo asfaltni cesti. Cesta 

nas vodi mimo nekaj hiš. Pot nadaljujemo do križa, kjer nas puščica usmeri levo na kolovoz, 

po katerem se ob lepih razgledih vzpnemo do bližnjega gozda. V gozdu se kolovoz razcepi na 

dva dela. Mi izberemo markiranega, ki se začne vzpenjati proti desni. Podlaga postane bolj 

kamnita, med potjo se nam odpre tudi lep razgled proti cerkvi Svetega Križa in Kamniško-

Savinjskim Alpam. Pot se razcepi. Leva steza pripelje do lovske koče, če nadaljujemo desno, 

pa kmalu zagledamo travnik ter cerkev Svetega Križa, do katere imamo le še nekaj korakov. 

Od tu (vrh Križne gore oz. Svetega Križa) se nam odpre lep razgled. Če želimo nadaljevati pot 

do Gostilne pri Boštjanu oz. do vasi Križna gora s potjo nadaljujemo po stezi za cerkvijo. Kmalu 

se priključimo makadamski široki kolovozni poti, ki nas pripelje do vasi. Ob križišču opazimo 

gostilno.  

Slika 28: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 
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Slika 29: Na vrhu Križne gore oz. Svetega Križa 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

Slika 30: Na stezi med travnikom pod vrhom 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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EVALVACIJA IZLETA 

Na planinski izlet smo ponovno odšli izpred vrtca Škofja Loka, tokrat v malo bolj oddaljen 

okoliš kot običajno. Smerne table za pohod na Križno goro so se začele v vasi Trnje, do koder 

smo z otroki hodili približno pol ure. Od tu naprej smo do vrha hodili še uro in štirideset minut, 

s krajšimi postanki. Od vrha smo se podali še do naselja Križna gora in nato vrnili nazaj po 

enaki poti. Celoten planinski izlet je trajal pet ur in pol. Hoje je bilo malo manj kot za štiri ure, 

kar je že velik napredek za predšolske otroke. Na izletu je manjkala ena deklica.  

Zajtrk smo na dan izleta začeli prej kot običajno, saj je bilo napovedano sončno in toplejše 

vreme. Jutranje temperature so bile popolnoma naklonjene hoji za planinki izlet. Ker je bil izlet 

načrtovan čez celotno dopoldne, smo se vsi zaščitili proti soncu z zaščitno kremo ter kapo. 

Otroci so hitrost spreminjanja letnega časa hitro zaznali in že sami spominjali eden drugega na 

primerno zaščito pri pripravi na izlet. Ko smo začeli hojo, smo se ozrli na nebo in se prepričali 

o vremenu, ki je bilo napovedano, ter o primerni pripravljenosti z opremo, ki smo jo imeli s 

sabo in v katero smo bili oblečeni. Že na začetku so posamezni otroci začeli razlagati, da so na 

Križni gori že bili in kako je bilo ter kje vodi pot do vrha. Spomnili so se tudi pripovedke iz 

Starega gradu, ki je govorila o križnogorskem velikanu. Veselili so se izleta ter tistega, kar so 

videli pred sabo, saj so vedeli, da bodo osvojili višji vrh doslej in da je to vrh, ki smo ga že celo 

leto opazovali iz drugih lokacij. Poleg tega je v naselju Križna gora pri gostilni Boštjan deklica 

iz skupine velikokrat tudi na obisku pri svoji babici in o tem razlaga že od vsega začetka 

obiskovanja vrtca. Ostali otroci so si resnično želeli spoznati ta kraj in vse, o čemer nam je 

deklica govorila. Njena babica je tokrat na obisk povabila kar vse, zato je bil postanek pri njih 

nujen.  

Od vrtca smo se podali skozi naselje Podlubnik, kjer nas je lutka Markacija spomnila na 

nekatera pravila in navodila za pot. Tokrat je bila v vlogi vodje izleta. Pozornost smo usmerili 

varni hoji najprej po cesti, na pločniku, nato prečkanju ceste ter kasneje hoji v koloni z razdaljo 

med otroki, stopanju čez korenine, izbiranju nedrsečih podlag itd. Pri tem smo spoznali, da 

imajo otroci različne potrebe in zmožnosti pri hoji, kar se nanaša na hitrost, moč, premagovanje 

naravnih ovir, strahov. Zaradi tega smo vrstni red otrok v koloni menjali, ob tem pa na strmem 

predelu zadovoljili tudi potrebe bolj zmogljivih. To smo izvedli tako, da smo se za določen del 

poti dogovorili, da gredo zmogljivejši otroci naprej do markacije, pri kateri počakajo, nato pa 

pri izrečeni besedi »srečno« nadaljujejo do naslednje markacije. Ob srečanju pri markaciji smo 

vsem omogočili kratek postanek.  Ta metoda se je izkazala za zelo dobro, saj so bile res vse 
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potrebe naenkrat zadovoljene, za zmogljivejše potreba po večjem naporu in za manj zmogljive 

več druženja z odraslimi, podpore in pogovora ter svetovanja pri hoji. Dejansko smo se skupaj 

učili primernega planinskega koraka, upoštevanja bontona, sledenja markacijam, družabnosti 

pri hoji, pomoči drug drugemu. Ob tem so določeni otroci opazovali še nenadne spremembe v 

naravi (podrtja dreves, več možnih poti, ugotavljanje/iskanje poti) ter živali. Poudariti moram, 

da smo si za vsako pomembno opažanje, ki so ga našli otroci sami, vzeli čas, se o njem 

pogovorili in podrobno pogledali. Otrokom veliko pomenijo njihova lastna odkritja, še posebej, 

če smo nad njimi navdušeni odrasli. Nenačrtovano opazovanje in doživljanje so prinesli veliko 

dodatnega znanja. Otroci si strmo pot predstavljajo kot hitrejšo, prostor pa opazujejo predvsem 

v svoji naravni različnosti in nepredvidljivosti. Več zdrsov je bilo na poti nazaj, saj so bili 

nekateri predeli bolj uhojeni in s tem tudi bolj spolzki zaradi obrabe tal. Otroci so si ob tem 

naklonjeni in si ponujajo pomoč: roko ob padcu, postavljajo vprašanja, če so v redu. Hkrati pa 

se zavedajo, da sta za varno hojo potrebna velika osredotočenost na telo in pogled, ki je 

usmerjen v tla.  Ob tem so ugotovili, da morajo med seboj sodelovati in se spoštovati, da so vsi 

dobre volje in da se dobro počutijo. To se pokaže že pri najobičajnejših opravilih, kot so pitje 

vode, zavezovanje čevljev, ko je potrebno počakati celo skupino.   

V naselju Cavern sem jim izdala skrivnost, da jih na vrhu čaka zaklad. Tako so ob zavedanju, 

da jih čaka še ena strmina, dobili dodatno motivacijo in energijo za vzpon. Zaklad so našli s 

pomočjo Markacije.  

Ob osvojenem vrhu smo se ozrli navzdol proti mestu in našteli nekaj vzpetin. Nato pa smo si 

vzeli čas za malico – sendvič in družabnost, povezano z njo. To se je pokazalo v deljenju 

priboljškov, posojanju vrečke ter spodbudi za to, da so pojedli sendvič, ki nam je okrepil moči 

za nadaljevanje hoje. Hkrati nam je pomembno, da se poje v miru in da se med tem ne počnejo 

druge stvari. Deklica nas je kmalu odpeljala naprej proti svoji babici. Ta nam je pripravila 

sladoled in vodo, s katerima smo se okrepčali. Poleg tega smo v Cici dnevnike odtisnili žige. 

Vrnitev je potekala predvsem mirno, z več opozorili na previdnost pri hoji, pohvalami in ob 

pitju zadostne količine vode.  

7.9 Priprava na deveti planinski izlet v okviru programa Ciciban planinec 

v skupini Zvonček 

Letni čas: poletje 
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Datum: 17. 6. 2016 

Čas izvajanja izleta: 7.00–13.00 

Izhodišče: pred vhodom enote Biba, Črni Kal (Zg. Žetina) 

Cilj izleta: Koča na Blegošu (1391 m. n. v.)/Blegoš (1562 m. n. v.) 

Predviden čas hoje (do vrha): 1,30 h/2,00 h 

Višinska razlika od izhodišča do cilja izleta: 291 m/462 m 

Vsebina izleta oz. tema: zaključni izlet v okviru programa Ciciban planinec 

Organizacijska oblika dela: gruča, dvojice (v parih), krog 

Metode dela: spodbujanje, opazovanje, raziskovanje, pogovor 

Sredstva: lutka Markacija, nagrada – Kekčeve palice 

Kurikularno področja dejavnosti: gibanje 

Povezava z ostalimi področji: družba, narava 

Globalni cilji: 

- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju; 

- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti; 

- seznanjanje z zdravim načinom življenja; 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

Cilji: 

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

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja; 

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.);  
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- otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive 

narave; 

- otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju naravnega okolja.  

Znanja (pojmi) in planinske usposobljenosti, dosežene na izletu, ki so del pričakovane ravni 

znanja in usposobljenosti ob koncu programa Ciciban planinec: 

Tema: 

Oprema planinca 

- pozna svoj nahrbtnik in njegov namen: zaščitna kapa za sonce, dnevnik, malica, vrečka, 

priboljšek, rezervna oblačila itn.  

Hoja v naravi:  

- hodilni napor: višinska razlika vsaj 288 m v vzponu, tri ure hoje; 

- spozna pomen dobre obutve, loči različno gibanje navzgor in navzdol, navaja se na 

razdaljo pri hoji v koloni (prečenje električnega pastirja); 

- na poteh razvija koordinacijo oz. skladnost gibanja: ravnotežje, moč, natančnost, hitrost 

in gibljivost, vztrajnost, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja v naravnem okolju, 

usvaja nove gibalne koncepte: zavedanje pokrajine; spoznava položaje in odnose med 

deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi; išče lastne poti pri reševanju 

gibalnih problemov; 

- sodeluje in pomaga drugim v skupini (osebne priboljške deli z drugimi); 

- prepozna markacijo in ji sledi. 

Moj kraj: 

- na izletu ob opazovanju odkriva in spoznava pojave na nebu (sonce, oblaki, dež, 

mavrica) in prepoznava ustrezno ravnanje; 

- prepoznava vzpetine in opiše razliko z ravnino. 

Narava: 

- ostri občutek za opazovanje in raziskovanje narave, daljne okolice doma; 

- zna našteti rastline in živali v gozdu in na travniku; 
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- spoznava doživljanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti in razvija spoštljiv, 

naklonjen in odgovoren odnos; 

- smeti nosi v svojem nahrbtniku in jih pobira ter daje v zbiralno vrečko pri vodji izleta. 

Gore in zdravje: 

- seznanja se z varnejšim obnašanjem in se nauči ravnati varneje v različnih okoljih: 

gozdna cesta, travnik, območje spravila lesa;  

- pozna pomen stalnega pitja.  

Ustvarjalnost: 

- pozdravlja obiskovalce v naravi (na izletu); 

- negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa; 

- poje pesmi, povezane z gorami.  

Dejavnosti: 

Otrok:  

- se spomni planinskega bontona ter se o njem pogovarja; 

- posluša navodila vodje izleta; 

- se vkrca na avtobus in poskrbi za svojo opremo in da se pripne z varovalnim pasom na 

sedežu; 

- opazuje okolico na poti z avtobusom in se o njej pogovarja; 

- izstopi iz avtobusa in se pridruži vodji ter spremljevalcem izleta na izhodišču;  

- izvaja naravne oblike gibanja (hoja v naravi po različnih površinah); 

- opazuje okolico in opisuje opažene stvari v okolju; 

- hodi v naravi (izlet, napor pri hoji presega vsakodnevno obremenitev); 

- predvideva in napoveduje dejanja, za katera po izkušnjah ve, da bodo sledila; 

- govori o domu, družini in svojih doživetjih, če to želi oziroma sam začne pogovor o 

tem; 

- išče, opazuje, primerja, raziskuje, skrbi za rastline in živali v okolju, kjer živijo. 

- je pozoren na to, da hodi varno in po primerni podlagi oz. markirani poti.  

- spoštuje, posluša in se pogovarja s spremljevalci izleta.  
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PRILOGA: potek poti, vrisana pot na zemljevidu, slika z izleta 

Potek poti:  

Dostop do izhodišča: vrtec–Črni Kal 

Iz Škofje Loke se peljemo proti Poljanam nad Škofjo Loko. Na semaforju za avtobusno postajo 

zavijemo desno v vas Poljane. Od tam naprej sledimo oznakam za Javorje. V naselju Javorje 

sledimo oznakam za Blegoš. Ko pridemo na križišče več cest z makadamsko podlago, smo na 

Črnem Kalu, kjer na parkirišču, kjer parkiramo. 

Opis poti: Črni Kal–Koča na Blegošu  

S parkirišča se umerimo proti partizanskemu spomeniku, za katerim kmalu opazimo markacije 

in oznake za Blegoš. Usmerijo nas nekoliko desno, na široko pešpot oz. gozdno cesto. Po gozdni 

cesti hodimo približno pol ure. Ko na levi strani opazimo markirano pešpot, gozdno cesto 

zapustimo in vzpon nadaljujemo po markirani poti in sledimo oznakam v smeri Koče na 

Blegošu. Pot kmalu zavije nekoliko proti levi, kjer se začne strmeje vzpenjati. Pripelje nas do 

pašne ograje, nato pa nas v nekaj minutah čez travnato površino pripelje do Koče na Blegošu. 
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Slika 31: Vrisana pot na zemljevidu 

 

start   cilj 

Vir: Gaea+, aplikacija za načrtovanje planinskih izletov (2016) 

Slika 32: Priprava na prehod čez pašno ograjo s pastirjem 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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Slika 33: Doživljanje mravljišča – vohanje mravljinčne kisline 

 

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

Slika 34: Malica v koči na Blegošu 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 
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Slika 35: Pred kočo in vrhom Blegoša s Kekčevimi palicami v rokah 

  

Vir: Mojca Padežnik (2016) 

EVALVACIJA IZLETA 

V petek, 17. 6. 2016, je potekal zaključni (deveti) izlet v okviru programa Ciciban planinec v 

šolskem letu 2015/2016. Na Blegoš se je odpravilo vseh 21 otrok iz skupine Zvonček, ki smo 

jih spremljali vzgojiteljici, spremljevalka Petra Debeljak ter podpredsednik Planinskega društva 

Škofja Loka, gospod Jože Stanonik. 

Po zgodnjem zajtrku v vrtcu smo z otroki pred enoto pričakali avtobus, na katerega smo se 

vkrcali v dežju. Tako do Javor, kjer nas je pozdravila mavrica, nismo vedeli, ali nas bo na izletu 

spremljal dež, sonce ali veter, čeprav smo bili pripravljeni na vse. Mavrica nam je prinesla same 

lepe stvari.  Ko smo parkirali na Črnem Kalu in začeli s hojo, nas je prav toplo pozdravilo sonce, 

dež pa je ponehal. Otroci so se zavedali, da imamo s seboj dežne plašče, s katerimi se bomo 

zaščitili ob možnem dežju, vendar so med vožnjo z avtobusom kljub temu recitirali stavek, ki 

so si ga izmislili sami: »Sonce, premagaj dež!«. Stavek je odmeval po avtobusu, vse dokler 

nismo parkirali. Ta optimizem in upanje otrok na boljše vreme in možnost za izlet sta potrdila, 

da so otroci močno željni hoje oz. izleta na Blegoš. Hodili smo po gozdni cesti in po eni uri in 

deset minut prispeli do Koče na Blegošu. S potjo nismo nadaljevali do vrha, ker je bil ovit v 
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meglo in veter. Med potjo smo spoznali nekaj gozdarskih oznak in območje spravila lesa, pri 

čemer so otroci spoznali vpliv človeka na naravo in obratno, saj je bilo mesto spravila območje 

žledoloma. Poslušali smo zvoke narave ter se spomnili planinskega bontona, ki je vključeval 

tudi področje varstva narave. Za naravo smo poskrbeli tako, da smo okolico čistili s pobiranjem 

smeti, ki smo jih odnesli v dolino, in hodili po urejenih planinskih poteh.  S tem so otroci razvili 

odgovoren odnos do narave. 

Pri koči smo z zadovoljnimi obrazi zapeli nekaj planinskih pesmi in opazili veliko gorskih 

cvetlic, ki smo jih slikali, da bomo spomine ohranili za vedno. Otroci so med celotno hojo na 

izletu pokazali veliko zanimanja za cvetlice. Opozarjali so me na vse, ki so po določenih 

značilnostih spominjale na tiste, ki smo jih pred dnevi spoznali v oddelku. Ugotovili smo, da 

so gorske cvetlice na območju okoli koče in proti vrhu Blegoša. Našli smo tudi mravljišče in 

vonjali mravljinčno kislino, ki pozdravi zamašene nosove.  

V koči nam je oskrbnica pripravila čaj, nato pa smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika. V dar 

so otroci ob zaključku prejeli »Kekčevo« palico z vžigom njihovega imena, ki jih bo spremljala 

na njihovih planinskih poteh v nadaljevanju. Sonce nas je ob podelitvi palic objelo še bolj 

močno, kot da bi vedelo, da mora zasijati na ta poseben dan. Otroci so palico s ponosom prejeli 

in bili hvaležni za darilo, jaz in spremljevalci pa še bolj. Pred vrnitvijo smo se zahvalili gospodu 

Jožetu za spremstvo in sodelovanje pri celoletni podpori, ki nam jo je nudil skupaj s Planinskim 

društvom Škofja Loka. Nato smo nekaj minut posvetili še želji otrok za igro na igralih, ki so pri 

Koči na Blegošu. 

V vrtec smo se vrnili srečno in z nasmejanimi obrazi ter v dolino prinesli sonce, dobro voljo in 

lepe spomine. Drug drugemu smo dokazali, da smo v dogodek, kot je planinski izlet, zmožni 

vložiti trud, optimizem in solidarnost ter znanje in s tem obdržati prijateljstvo, ki bo trajalo. 

8 RAZPRAVA 

Cilj diplomskega dela je bil predstaviti postopek načrtovanja programa planinskih izletov za 

vrtčevsko skupino otrok (enota Biba) vrtca Škofja Loka s pomočjo programa Ciciban planinec 

in predstaviti načrtovane primere izletov za vrtec Škofja Loka za najstarejšo skupino otrok 

(enota Biba) v skupini Zvonček. V diplomskem delu sem si zastavila štiri raziskovalna 

vprašanja, na katera sem v nadaljevanju odgovorila.  
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Načrtovanje izletov zahteva veliko časa, truda in volje, vendar se to obrestuje pri izvedbi 

izletov. Za načrtovanje izletov so nam v pomoč mnoge gorniške knjige, pri čemer se najbolje 

nanašati na knjigo Z otroki v gore in vodniški učbenik Planinske zveze Slovenije, kjer je 

postopek priprave izleta dobro opisan. Poleg tega moramo pri načrtovanju programa planinskih 

izletov za predšolske otroke upoštevati nacionalni dokument Kurikulum za vrtce ter Zakon o 

vrtcih, če program želimo izpeljati kakovostno. Za to potrebujemo vse dokumente, teorijo pa 

moramo nekoliko uskladiti in prilagoditi otrokom. Ugotovili smo, da nam je pri tem lahko v 

veliko pomoč akcija Ciciban planinec, ki med seboj povezuje vse vire. V postopek načrtovanja 

programa ni vključen le tisti, ki načrtuje izlet, ampak tudi mnogi drugi. To so strokovni delavci 

in vodstvo vrtca, kuharice in njeni pomočniki, starši in otroci iz skupine, ki je v program 

vključena, ter zunanji sodelavci vrtca, na primer lokalno planinsko društvo. Vsak od njih ima 

določeno vlogo pri načrtovanju in izvedbi planinskih izletov, zato mora biti zagotovljeno 

sodelovanje z njimi, če želimo biti uspešni pri končni pripravi in kasneje izvedbi planinskih 

izletov. Ko oblikujemo in pripravimo celoten načrt programa izletov, začnemo izvajanje. 

Priprave na posamezne izlete so priložene v diplomskem delu. Iz njih se jasno vidi, kako so 

upoštevni posamezni koraki načrtovanja, ki upoštevajo planinska vodila in vodila predšolske 

vzgoje. 

Lahko bi rekli, da program Ciciban planinec zajema vse vsebine oziroma program dela, ki ga 

lahko uporabimo v predšolskem obdobju. Če se osredotočimo predvsem na področja dejavnosti, 

ki so zapisana in opredeljena v Kurikulumu, lahko rečemo, da se lahko prav vsa področja 

dejavnosti vključijo v načrtovanje planinskih zletov. To lahko dokažemo s primeri, opisanimi 

v teoriji medpodročnega povezovanja in pripravami na izlete za skupino Zvonček, ki so bile 

realizirane. Res je, da ima program Ciciban planinec postavljene teme in cilje, ki naj bi jih 

predšolski otrok dosegel, toda te po pravilniku programa lahko doseže do drugega razreda 

osnovne šole. Vendar je ravno primer izvajanja programa Ciciban planinec v skupini Zvonček 

dokaz, da je vse cilje s skupino otrok, starih 4–6 let, možno usvojiti v enem šolskem letu.  

Glede na to, da so cilji programa Ciciban planinec: približati celovitost aktivnega planinstva, 

predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih, hkrati pa tudi 

spodbujati organizirane oblike planinstva in družinskega planinstva, lahko trdimo, da so te cilje 

usvojili vsi otroci, ki so bili prisotni na izletih v vseh letnih časih (meteorološko gledano). Jeseni 

smo skupino Zvonček izpeljali dva izleta, pozimi in pomladi na tri ter poleti na enega. Če je bil 

kateri izmed otrok odsoten na posameznem izletu v določenem letnem času, je značilnosti lahko 

spoznal na naslednjem izletu v enakem letnem času. Na poletnem in hkrati zaključnem izletu 
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so bili prisotni vsi otroci, vključeni v oddelek v tistem času. Nihče izmed ostalih otrok ni 

manjkal na vseh izletih posameznega letnega časa. Izjema sta dva otroka, ki v oddelek skupine 

Zvonček nista bila vključena celo šolsko leto. Deklica, ki je skupino zapustila decembra, je bila 

tako prisotna le na prvem jesenskem in prvem zimskem izletu, deček, ki je zamenjal njeno 

mesto v skupini in se otrokom pridružil februarja, pa je bil prisoten na vseh izletih od tega 

meseca naprej. Ostale cilje so otroci dosegli tudi, če so bili prisotni na samo enem izletu. To 

lahko trdimo zato, ker je bil vsak izlet organiziran in pripravljen za celo skupino otrok, kjer so 

bila upoštevana vsa merila za skupinsko vodenje in izvedbo izletov, torej smo spodbujali 

organizirano planinstvo. Pri vsakem izletu so bili, zlasti v pripravo in podoživljanje, vključeni 

starši, kar pomeni, da smo organizatorji in otroci ves čas spodbujali tudi družinsko planinstvo. 

Do spodbud je prišlo preko planinskih kotičkov, vabil in pošiljanj pozdravov po elektronski 

pošti ter preko oglasne deske ter doživljajskih pogovorov s starši. Prav tako lahko trdimo, da je 

prav vsak izlet vključeval aktivno planinstvo in vseboval različne oblike gibanja. Na prvo 

raziskovalno vprašanje torej lahko odgovorimo, da je 90,5 % odstotkov otrok (19 od 21 otrok), 

starih med 4 in 6 let, v enem šolskem letu sposobnih usvojiti cilje programa Ciciban planinec. 

Če izključimo posebne okoliščine (izpis deklice in vpis dečka) oziroma izvzamemo dva otroka, 

je cilje programa Ciciban planinec doseglo 100 % otrok iz skupine Zvonček, starih 4–6 let.  

Program Ciciban planinec marsikaj prispeva k načrtovanju planinskih izletov za najstarejšo 

vrtčevsko skupino otrok. V njem so zastavljeni cilji, ki so nam v pomoč, da skozi celo leto 

sledimo »rdeči niti«. V programskih usmeritvah za izvajanje so točno določene teme, ki 

posegajo na mnoga področja učenja in tako omogočajo otrokom, da ob usvajanju pojmov 

pridobijo raznovrstne spretnosti in znanja. Cici dnevniki, ki so del programa Ciciban planinec, 

zaradi bogatega oblikovanja vsebin omogočajo dodatno motivacijo in vrednost tistemu, ki 

načrtuje, kot tudi otrokom, ki knjižico izpolnjujejo. Cici dnevnik nudi prostor za vpisovanje 

izletov, podoživljanje preko risbe in poučne naloge ter spominski in tekmovalni del. Zaradi 

celovitega in bogatega programa je Ciciban planinec tudi močno motivacijsko sredstvo za 

nadaljnjo hojo v gore tako z ostalimi organiziranimi planinskimi skupinami kot tudi s starši in 

kasneje s prijatelji. Skratka, omogoča veliko lažje načrtovanje, zaradi opredeljenih smernic v 

pravilniku in usmeritvah za izvajanje programa ter izdelane knjižice Cici dnevnik.  

Možnosti za izvajanje planinskih izletov za vrtec Škofja Loka za enoti Biba in Najdihojca so 

odlične. Enoti sta v bližini mnogih vzpetin, ki jih lahko dosežejo otroci iz omenjenih enot. Na 

mnoge vzpetine je možno priti tudi iz več smeri oziroma po različnih poteh ali prehoditi krožno 

pot. Če se odločimo za zahtevnejše izlete, kjer je cilj oddaljen in je za dostop do izhodiščne 
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točke potreben prevoz, tudi taki cilji niso pretirano oddaljeni. Otroci iz skupine Zvonček so 

osvojili devet končnih ciljev oziroma vrhov v enem šolskem letu, kar pomeni, da je možnosti 

za izlete veliko. To pomeni tudi, da lahko skoraj enkrat mesečno v enem šolskem letu obiščemo 

različne cilje. Pri tem so bili vsi izleti poldnevni oziroma so potekali v času varstva otrok v 

vrtcu.  

Ugotovili smo, da se program Ciciban planinec zelo uspešno povezuje in dopolnjuje oz. 

integrira z načrtovanjem programa planinskih izletov v vrtcu Škofja Loka v oddelku Zvonček. 

Ta ugotovitev nakazuje na to, da bi se lahko program Ciciban planinec bolj pogosto uporabljal 

v vrtcu, z namenom obogatitvene dejavnosti predšolskih otrok. Še posebno to velja za enoti 

Biba in Najdihojca vrtca Škofja Loka, ki sta tako rekoč na izhodiščni točki za mnoge planinske 

izlete. Z izvajanjem planinskih izletov in celotnim procesom, ki se je v skupini Zvonček s 

pomočjo programa Ciciban planinec odvijal celo šolsko leto, si upam trditi, da si otrok v 

takšnem obdobju razvija svojo celotno osebnost, ki posega na vsa področja delovanja človeka 

oz. otroka.  

Razpravo zaključujem s sklepnimi mislimi avtorjev in strokovnjakov s področja pedagogike in 

pohodništva. 

»V gore ne hodimo zato, da bi pošiljali prijateljem in znancem razglednice s štampiljkami 

najvišjih alpskih vrhov, marveč predvsem, ker vse bolj radi beremo iz nikoli prebrane knjige 

narave, ker si želimo novih moči, telesnih in duševnih. Hodimo, ker v tem uživamo, ker nas 

bivanje v prvobitni naravi osrečuje.« (Ulaga, 1980, str. 271). 

»Zavedanje, da je gibalna/športna dejavnost nujna za skladen telesni razvoj slehernega otroka, 

starše, vzgojitelje, pedagoge, strokovne delavce v športu obvezuje k zagotavljanju primerne 

količine in kakovosti ter ozaveščanju vseh ljudi o njenem pomenu.« (Zajec, 2010). 

»Projekta, ki sta namenjena otrokom, Ciciban planinec in Mladi planinec želita pospešiti in 

obogatiti planinarjenje najmlajših in jih opremiti z osnovnimi znanji planinarjenja. Projekta 

sta zasnovana tako, da otroci preko zunanje motivacije (žigi, značke itd.) postopoma gradijo 

notranjo motivacijo za planinarjenje.« (Krpač, 2007). 

»Izlet z otroki je namreč prijeten, pa tudi zahteven podvig, ki terja precej priprav, izkušenj, 

moči in volje vseh udeležencev.« (Stritar in Stritar, 1998, str. 10). 
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»Zavedati se namreč moramo dejstva, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, 

kasneje ne moremo več nadoknaditi.« (Videmšek in Kovač, 2010, str. 75). 

9 SKLEP 

Načrtovanje programa izletov v vrtcu s programom Ciciban planinec je otrokom prineslo 

celostni razvojni proces, saj je temeljil na vsebinah iz predšolske pedagogike oz. na podlagi 

Kurikuluma za vrtce. Poleg tega je načrtovani program izletov uspešno povezoval vsebine in 

cilje tako predšolske vzgoje kot programa Ciciban planinec. Na podlagi raziskovanja v obliki 

mojega in vzgojiteljičinega opazovanja pred, med in po izletih in evalvacijskih zapisih smo 

ugotovili, da program Ciciban planinec pripomore pri načrtovanju planinskih izletov za 

najstarejše skupine otrok v vrtcu in omogoča pridobivanje znanj, veščin in izkušenj za: 

- varno in doživeto gibanje v naravi, 

- celovito doživljanje in soustvarjanje planinstva, 

- osebnostni razvoj, ki je kakovosten in postopen, 

- zavedanje pomena aktivne in kritične vloge posameznika pri odnosu do narave in ljudi. 

Upamo si trditi, da so poleg naštetih usvojenih prednosti otroci iz skupine Zvonček osvojili tudi 

končni cilj programa Ciciban planinec. Torej so pridobili raven za varnejše in samostojnejše 

gibanje v gorah, kar vključuje prevzemanje odgovornosti na področju varstva gorske narave, 

izbire cilja in opreme, prav tako pa tudi prevzemanja odgovornosti tveganja. 

Z načrtovanjem in izvedbo devetih različnih in vsebinsko bogatih planinskih izletov smo 

ugotovili, da so možnosti za izvajanje planinskih izletov za enoti Biba in Najdihojca Vrtca 

Škofja Loka zelo raznovrstne in kakovostne. Zaradi razgibanega površja na omenjenem 

območju bi bilo škoda, če ne bi izvajali izletniške vzgoje v okviru vrtca. 

Sklepne ugotovitve nakazujejo na to, da bi se program Ciciban planinec lahko bolj pogosto 

uporabljal v vrtcu, z namenom obogatitvene dejavnosti predšolskih otrok.  
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PRILOGE  

Priloga 1: Oprema (učni list)  
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Priloga 2: Vabilo za starše 

Spoštovani starši! 

 

V petek, 18. 3. 2016 bomo odšli na 6. planinski izlet v okviru 

programa CICIBAN PLANINEC. 

 

 

 

 

 

Tokrat bo cilj izleta STEN (489 m. n. v.). Izpred vrtca Biba bomo 

odšli čez mesto Škofja Loka, nato pa s potjo nadaljevali po 

tematski poti »Pot v Puštal« skozi Kopališko ulico, kjer bomo 

spoznali nekatere kulturne znamenitosti. Prečkali bomo hudičevo 

brv in odšli skozi Puštal, do Puštalskega gradu. Od tu naprej se 

bomo priključili poti na Hribec, od tam pa se usmerili levo 

navzgor, kjer poteka markirana pot na Osolnik. Na gozdni jasi 

bomo osvojili vrh Stena in pomalicali. 

Izlet bo nekoliko daljši in zahtevnejši, zato prosiva, da so otroci v 

vrtcu na zajtrku najkasneje ob 8. 00, da lahko ob 8.30 odidemo na 

izlet. Vrnili se bomo okrog 12. 00, na kosilo. 

Otroci naj imajo s seboj primerno obutev in opremo ter skromno 
malico in napitek (najbolje vodo). 

 

JU, JU, JUHUHU, TINA IN MOJCA 
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Priloga 3: Soglasje staršev 

SOGLASJE STARŠEV 

Spodaj podpisani (ime in priimek starša ali zakonitega zastopnika): 

_____________________ 

za svojega otroka (ime in priimek 

otroka):_______________________ za šolsko leto 2015/2016  

izdajam naslednja soglasja: 

1. Soglašam, da se moj otrok lahko udeleži vsebin programa 

CICIBAN PLANINEC. 

2. Soglašam, da se mojega otroka lahko fotografira in se te 

fotografije uporabi za potrebe diplomskega dela Mojce 

Padežnik. Podatki bodo namenjeni izključno za učno-

raziskovalne namene (brez imen otrok, staršev, vzgojiteljev), 

razvidna bosta le kraj realizacije programa in vrtec. 

Za zaupanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, 

izvajalka programa Ciciban planinec in  pomočnica vzgojiteljice 

Mojca Padežnik. 

Škofja Loka, dne ___________ 

Podpis starša ali zakonitega zastopnika: ______________ 
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Priloga 4: Didaktični material (Oblecimo Cicibana planinca in planinko in 

napolnimo nahrbtnik) 
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Priloga 4: Učni list (Poveži pare) 

4. PLANINSKI IZLET NA JERNEJEV HRIB 

 (ISKANJE PTICE SINICE PO STOPINJAH ŽIVALI IN ČLOVEKA) 
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Priloga 5: Učni list (Je voda/ni voda) 

5. PLANINSKI IZLET DO VODOHRAMA NA 

KAMNITNIKU 

VODA/NI VODA 

 


