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POVZETEK 

Magistrsko delo preučuje igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok. 

V teoretičnem delu sem predstavila pomen participacije otrok in vlogo notranjega in 
zunanjega prostora za igro in učenje otrok v predšolskem obdobju, s poudarkom na igrišču 
vrtca. Ob tem sem izhajala iz standardov in normativov za otroška igrišča, ki jih določa 
zakonodaja, ter opisala poglede nekaterih sodobnih pedagoških pristopov na vlogo prostora 
in vlogo odraslega v vrtcu. 

Raziskava je kvantitativna. V vzorec je bilo vključenih 78 strokovnih delavcev oz. delavk 
iz treh vrtcev. S pomočjo anketnih vprašalnikov za strokovne delavce in delavke, ki delajo 
v oddelkih otrok od 4. do 6. leta starosti, sem raziskovala, kakšno vlogo ima igrišče, 
njegova urejenost in funkcionalnost pri organizaciji igre in učenja na prostem. Zanimalo 
me je, ali je zadovoljstvo z urejenostjo in funkcionalnostjo igrišča povezano s tem, da ga 
strokovne delavke več in bolj učinkovito uporabljajo. Preučevala sem tudi odnos 
strokovnih delavcev oz. delavk do participacije otrok pri dejavnostih na prostem ter 
dobljene rezultate primerjala z rezultati podobnih raziskav (Batistič Zorec, 2010; Jan, 
2016). 

Rezultati raziskovanja kažejo, da se strokovne delavke, vključene v raziskavo, zavedajo 
pomembnosti otrokove participacije in menijo, da je participacija otrok v vzgojnem 
procesu nujna. Anketiranke večinoma pravijo, da pri načrtovanju dejavnosti prisluhnejo 
željam, pričakovanjem in zamislim otrok ter jih vnašajo v načrtovanje in izvedbo 
vzgojnega dela, kar pa še ne pomeni, da otroci dejansko sooblikujejo dejavnosti oz. 
življenje v vrtcu. V raziskavi se je torej pokazal razkorak med načelnim stališčem 
strokovnih delavcev oz. delavk, da je participacija otrok pomembna, in dejanskim 
ravnanjem v praksi. 

Statistična analiza je pokazala, da ocena urejenosti in funkcionalnosti igrišča ne vpliva na 
dolžino časa bivanja na prostem, iz česar sklepam, da na dolžino bivanja zunaj vplivajo 
drugi dejavniki, ki mi jih v opravljeni raziskavi ni uspelo ugotoviti.  

Tudi analiza povezanosti med količino bivanja zunaj in vključenostjo otrok v načrtovanje 
aktivnosti ni pokazala statistično pomembnih razlik, kar pomeni, da je participacija otrok 
pri dejavnostih zunaj neodvisna od časa, ki ga preživijo na igrišču oz. drugje na prostem. 

Opravljena raziskava je v nekaterih elementih potrdila rezultate že omenjenih drugih 
raziskav, ki so preučevale participacijo otrok pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu znotraj ali 
na igrišču. Z izbranim vzorcem sem dobila rezultate, ki sicer kažejo na težave, ki so 
verjetno aktualne tudi v drugih vrtcih, ob čemer se zavedam, da jih ni mogoče posplošiti na 
celotno populacijo vrtcev. 

Pričakujem, da bodo ugotovitve raziskave prispevale k spreminjanju stališč strokovnih 
delavk in delavcev glede uporabe igrišča vrtca ter k spreminjanju prakse, predvsem v smeri 
večjega upoštevanja participacije otrok pri dejavnostih v vrtcu. 

Ključne besede  

Predšolski otroci, igra, igrišče vrtca, aktivno učenje, participacija otrok 

 



 

ABSTRACT 

This master's thesis explores playground in preschool as a place for active learning and 
children's play. 
In the theoretical part, I presented the importance of children's participation and the role of 
internal and external space for playing and learning of preschool children with an emphasis 
on the kindergarten playground. At the same time, I derived from the standards and norms 
for playgrounds defined by law, and described the views of some contemporary 
pedagogical approaches to the role of space and the role of an adult in preschool. 
The research was quantitative, with 78 educational workers from three preschool included 
in the sample. Using the questionnaires for educational workers that lead classes of 
children aged 4–6, I examined the role of a playground, its organisation and functionality 
in organising play and outdoor learning. I was focused on the question whether satisfaction 
with the organization and functionality of the playground is connected with the fact that 
professional staff uses it more often and with more efficiency. I also studied the attitude of 
educational workers towards children's participation in outdoor activities and compared my 
results with the results of similar studies (Batistič Zorec, 2010; Jan, 2016). 
The results of the research show that the educational workers involved in the research are 
aware of the importance of child's participation and believe that participation of children in 
the educational process is necessary. Most respondents say that when planning activities, 
they listen to wishes, expectations and ideas of children, and bring them into planning and 
implementation of educational work. However, this does not mean that children actually 
co-shape activities or the life in preschool. The study thus showed a gap between the 
principled view of educational workers that the participation of children is important and 
their practical behaviour.  
Statistical analysis showed that the assessment of arrangement and functionality of a 
preschool playground does not affect the length of time spent outdoors, which leads me to 
conclusion that other factors, that I could not determine in the survey, influence the length 
of outdoor time. 
In addition, the analysis of the relationship between the length of time spent outdoors and 
the inclusion of children in planning of activities did not show statistically significant 
differences, which means that the participation of children in outdoor activities is 
independent of time they spend at the playground or elsewhere outdoors. 
The research in some elements confirmed the results of the aforementioned other studies, 
which were focused on participation of children in planning activities in preschool – indoor 
or at playgrounds. With the selected sample, I have obtained results that, although indicate 
problems that are probably also topical in other preschool, I am aware that they cannot be 
generalised to the entire preschool population. 
I expect that the findings of the research will contribute to changing attitudes of 
educational workers regarding the use of preschool playgrounds and change the practice, 
especially in the direction of greater consideration of children’s participation in preschool 
activities. 

Keywords 

Pre-school children, play, preschool playground, active learning, children’s participation  
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1 UVOD  

V teoretičnem delu magistrskega dela bom najprej predstavila participacijo otrok v 
sodobnih pedagoških pristopih, aktivno učenje v spodbudnem učnem okolju in pomen 
prostora za igro in učenje. Empirični del magistrskega dela pa se bo navezoval na 
sodelovanje otrok pri načrtovanju pedagoškega dela in igre na prostem ter pomen igrišča 
za otroke.  

Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja osnovo oziroma podlago za kakovostno strokovno 
delo v vrtcu. V njem so: »prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot 
tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni 
povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem« (prav tam, 7). 

Izvedbene oblike priporočil kurikula so (v Komljanc, 2014) oblikovanje lastnega načrta, ki 
se v realnosti prepletajo z dogajanji v igralnici in na igrišču vrtca, z odnosi med vzgojitelji 
in otroki. Oblikovane morajo biti tako, da omogočajo uveljavljanje posebnosti okolja in 
prilagoditve, povezane z izkušnjami, predznanji in značilnostmi otrok. V takem 
pedagoškem procesu se preoblikuje vloga vzgojitelja in proces poučevanja na eni strani in 
vloga otroka in proces učenja na drugi. Poudarjena vloga odraslih je, da spodbujajo 
otrokovo učenje in mu nudijo izzive, ne pa da ga neposredno poučujejo (Turnšek, 2008). 
Zato je v vrtcu treba ustvarjati fizično okolje, ki povečuje otrokov interes za igro in učenje 
(aktivno raziskovanje in razpolaganje z okoljem). Gre namreč za odgovorno načrtovanje 
okolja, ki ustreza otrokovim interesom, sposobnostim in nagnjenjem, ki ga vzgojitelj 
oblikuje tako, da v njem otroci ustvarjalno povežejo svojo igro.  

Pomen prostora v učnem procesu so poudarjali tudi priznani pedagogi, kot so Marija 
Montessori, Rudolf Steiner (Waldorfska pedagogika), Celestin Freinet, Korak za korakom 
in v zadnjem času Malaguzzijeva zasnova vrtcev Reggio Emilia (Kroflič in sod., 2001) ter 
mnogi drugi, ki so s kreiranjem bogatega učnega okolja otroku omogočali aktivno vlogo v 
procesu učenja. Številni sodobni avtorji (Batistič Zorec, 2003; Dolar Bahovec in Bregar 
Golobič, 2004; Hohmann in Weikart, 2005; Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008; 
Turnšek, 2004) prav tako poudarjajo pomen bogatega in spodbudnega učnega prostora kot 
nujen pogoj za kakovostno učenje in celosten razvoj otrok. 

V sodobnih pedagoških zasnovah vrtcev nedvomno prevladuje mnenje, da se otrok 
najbolje uči, kadar je sam aktivno udeležen v procesu učenja. Posledično ima večje 
možnosti za lastno participacijo. Pomembno je načelo aktivnega učenja, ki izhaja iz 
spoznanj kognitivnih psiholoških teorij, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje – 
kako misli, se uči, pomni. Otrok informacije iz okolja preoblikuje in prilagaja svojemu 
načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi spreminja oziroma razvija 
njegov način razmišljanja (Batistič Zorec, 2003). 
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2 PARTICIPACIJA OTROK V SODOBNIH PEDAGOŠKIH 
PRISTOPIH 

2.1 Filozofija participacije 

Filozofija participacije oziroma soodločanja otrok v vzgojnem procesu se v sodobnih 
pedagoških pristopih vse bolj uveljavlja. Zasnove izhajajo iz predpostavke, da otroci 
zmorejo in želijo soustvarjati življenje in sodelovati z drugimi. Skupno sodobnim 
pedagoškim pristopom je pojmovanje otroka kot kompetentnega sogovornika odraslim, 
akterja in soustvarjalca, ki je v mejah svojih fizičnih sposobnosti sposoben sodelovati, 
soodločati, izbirati in spreminjati stvarnost (Rutar, 2013). 

Vendar pa je pred dobrim desetletjem opravljena mednarodna raziskava Weikarta, 
Olmsteda in Montia (2003, v Turnšek, 2007) pokazala, da v institucijah za predšolske 
otroke še vedno prevladuje »k odraslemu usmerjena« vzgoja in korigiranje nezaželenega 
vedenja otrok ter da odrasli le malo poslušajo otroke. 

Formalni vidik otrokove participacije in njegove obravnave predstavlja v sodobnem času 
Konvencija o otrokovih pravicah (1989), ki je definirala pomembno spremembo v pogledu 
na otroka in otroštvo. Uveljavlja se kot eden ključnih neizpodbitnih standardov, ki jih 
moramo upoštevati pri iskanju pedagoških konceptov in praktičnih rešitev v vzgoji in 
izobraževanju (Kroflič, 2001: 17). Konvencija o otrokovih pravicah pomeni pomemben 
preobrat, s tem ko postavlja otroka ne le v vlogo objekta družbene skrbi in zaščite, temveč 
postane subjekt pravic, ki deluje samostojno. Z vidika participacije otrok z 12. in 13. 
členom zagotavlja otrokom pravico, da izrazijo svoje mnenje, poglede, stališča in pravico, 
da jih odrasli slišijo, spoštujejo in upoštevajo vsakokrat, ko je to mogoče. Odrasle 
zavezuje, da se posvetujejo z otroki, da pri otrocih spodbujajo razumevanje posledic 
njihovih odločitev za druge in jih učijo veščin demokratičnega sprejemanja odločitev 
(Devjak idr., 2009). Breskvar (2009: 24), predsednik Unicefovega Nacionalnega odbora za 
participacijo otrok in mladostnikov, je v Konvencijah o otrokovih pravicah zapisal: »Glas 
otrok in mladostnikov je še vedno premalo slišan, tako na lokalni kot tudi na nacionalni in 
mednarodni ravni. Obstaja vedno več načinov, kako lahko mladi povzdignejo svoj glas, in 
nemalokrat so na srečanjih z njimi prisotni tudi tisti, ki odločitve sprejemajo. Žal pa se 
prepogosto dogaja, da se otroke in mladostnike posluša, vendar ne sliši in njihovih 
predlogov ne upošteva. Posledice so pomanjkanje motivacije, občutek nemoči ter vse večja 
nezainteresiranost in pasivnost mladih.« (prav tam) 

G. Lansdown (v Rutar, 2013) interpretira Konvencijo o otrokovih pravicah in eksplicitno 
poudari pomene konvencije na ravni otrokove participacije: vsi otroci so zmožni izražati 
svoje poglede, pravico do svobodnega izražanja svojega pogleda, pravico biti slišan v vseh 
stvareh, ki zadevajo otroka, pravico resnega odnosa do otrokovega mnenja, v skladu z 
njihovo starostjo in zrelostjo. 

Velik premik k sodelovanju, soustvarjanju in soodgovornosti v procesih učenja, skupnega 
življenja, načrtovanja in uresničevanja sprememb nakazujeta zasnovi etike udeleženosti in 
soodločanja (Hoffman, 1994, v Turnšek, 2009). Le-ta pomeni sodelovanje, v katerem nima 
nihče ne glavne ne končne besede, v sodelovanju je samo pogovor, ki se nadaljuje. 
L. Hoffman navaja, da je pri etiki udeleženosti in soodločanju pomembno, da strokovnjak 
odstopi od moči, ki mu pripada, in jo nadomešča z nadomestljivim skupnim iskanjem in 
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sointerpretiranjem ter soustvarjanjem rešitev in temelji na konceptu soodgovornosti 
(Turnšek, 2009: 13).  

Soustvarjanje življenja v vrtcu je naloga vseh, ki so v njem udeleženi (otrok, strokovne 
delavke, starši). Pomembno je spoštovanje drugačnosti, zagotavljanje možnosti izbire, 
spoštovanje družine in njenih vrednot, upoštevanje nasprotujočih si interesov in podpiranje 
udeleženosti otrok (Čačinovič Vogrinčič, 2004: 77). 

Participacija se je najbolje uveljavila v pedagoški zasnovi Reggio Emilia, ki soodločanje 
otrok uspešno udejanja v praksi. V vrtcih Reggio Emilia je participacija osnovana na 
konceptu kompetentnega otroka. Osrednja vloga odraslih je aktivirati, zlasti posredno, 
otrokove sposobnosti ustvarjanja smisla kot osnovo procesa učenja. Poiskati morajo pravi 
trenutek in pravi pristop, da bi dosegli dialog med svojimi pomeni in interpretacijami ter 
tistimi, ki jih ustvarijo otroci. (Turnšek, 2009: 33).  

Menim, da strokovna delavka mora slediti komunikaciji med otroki, razpravljati z njimi o 
različnih težavah in preko tega iskati vsebine, ki otroke zanimajo. Izhajajoč iz vloge, ki jo 
ima v pristopu Reggio Emilia participacija otrok, bi lahko predpostavljali, da otroci 
participirajo tudi pri oblikovanju in sprejemanju pravil v vrtcu, pri čemer imata pomembno 
vlogo dialog in iskanje konsenza.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) participacija ni posebej opredeljena, lahko pa se razbere iz 
vloge, ki jo kurikulum nalaga strokovnim delavkam. Opredeljena je z načeli: omogočanja 
izbire in drugačnosti (omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in 
vsebinami, glede na njihove želje, interese, sposobnosti, razpoloženja …), načelom 
demokratičnosti in pluralizma, odprtosti kurikuluma ter načelom aktivnega učenja, ki 
govori o zagotavljanju spodbudnega in za učenje udobnega okolja, ki omogoča izhajanje 
tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih 
samoiniciativnih pobud (prav tam, 16–17).  

Metodologija Korak za korakom temelji na načelih demokratizacije družbe in 
zagotavljanju enakih priložnosti vsem otrokom, ob upoštevanju otrokovih pravic. Procesni 
vidik programa temelji na socialnem konstruktivizmu, razvojni, individualni in kulturni 
primernosti ter progresivni pedagogiki, ob upoštevanju sodobnih spoznanj na področju 
učenja, poučevanja ter vplivov okolja na otrokov razvoj (Rutar, 2013: 147). V pristopu 
pedagoške iniciative Korak za korakom je poudarjanje participacije družine ena od 
pomembnih značilnosti. Pri tem izhajajo iz spoznanja, da ima družina največji vpliv na 
svoje otroke in da so prav starši primarni vzgojitelji.  

Pedagoška zasnova, na kateri temeljita igra in učenje v gozdu, poznamo pod pojmom 
gozdna pedagogika. V ospredje postavlja učenje preko igre in neposredno pridobivanje 
izkušenj iz dogajanj v naravi. Vsak posameznik participira v skladu s svojimi 
sposobnostmi in predhodnim znanjem. V pristopu gozdne pedagogike otroci od obrobne 
participacije postopoma pridejo do popolne participacije. Učenje tako ni samo pridobivanje 
znanja posameznika, temveč bolj proces družbene participacije (Wenger, 2007). 

2.2 Pomen in namen participacije  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994: 821) je participacija definirana kot 
»udeležba, sodelovanje pri odločanju«. M. Batistič Zorec (2010) zasnovo participacije 
razloži z vidika aktivnega učenja in vzgoje za aktivno državljanstvo. Primerja ga s pojmom 
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poslušanja, pri čemer poudari Reggio Emilia pogled pedagogov, ki poslušanje in 
participacijo razumejo kot etiko in odnos, ter Kurikulum za vrtce (1999), kjer participacija 
ni neposredno omenjena, jo pa zagotovo podpirajo nekatera načela – demokratičnosti in 
pluralizma, odprtosti kurikula, omogočanje izbire in drugačnosti, aktivnega učenja. 

M. Batistič Zorec (2009: 70) o participaciji razmišlja kot o kontinuiranem procesu, ki 
vključuje izmenjavo informacij in dialog med otrokom in odraslim. Temelji na 
obojestranskem zaupanju, v katerem se otroci lahko naučijo, kako se njihovo razumevanje 
in razumevanje odraslih upošteva in oblikuje v rezultat tega procesa. Je močno povezana z 
danes popularnim pogledom na otroka kot kompetentnega bitja. N. Turnšek (2007, v 
Batistič Zorec, 2010: 71) participacijo definira kot »udeležbo otrok v oblikovanju 
njihovega življenja v vrtcu in odločanje o stvareh, ki se jih tičejo«.  

Prenova kurikuluma konec prejšnjega stoletja je bila osredotočena predvsem na 
demokratizacijo predšolske vzgoje, ki se na področju družbe in kulture uveljavlja tudi z 
uvajanjem participativnih strategij učenja v vrtcu (Turnšek, 2004: 1). Moss, Clark in 
Kjørholt (v Batistič Zorec, 2010: 69) menijo, da je v zadnjem času participacija oziroma 
soudeležba otrok pri odločanju in izbiranju popularna tema na področju predšolske vzgoje. 
To pa ne pomeni, da je tudi v praksi vrtcev široko zastopana. Isti avtorji ugotavljajo, da je 
to bolj retorika kot dejanska praksa (Batistič Zorec, 2010: 69), vendar ne gre zanemariti 
njenega pomena pri spreminjanju vzgojne paradigme in postopoma tudi ravnanj. Rezultati 
švedske raziskave, ki sta jo opravili Sheridan in Pramling Samuelson (2001, v Batistič 
Zorec, 2010) na osnovi intervjujev s petletniki o njihovem soodločanju v vrtcu, so jasno 
pokazali, da otroci lahko odločajo le o (prosti) igri. O vseh preostalih stvareh, pravilih, 
prepovedih, organizaciji dela, rutini in aktivnostih odločajo vzgojitelji. Morda bi mislili, da 
se je stanje glede na razvoj in mnoge razprave čez leta spremenilo, vendar N. Turnšek 
(2009, v Batistič Zorec, 2010) s podobno študijo pokaže, da se rezultati tudi pri nas čez leta 
niso bistveno izboljšali v korist participaciji otrok. Otroci imajo le redko priložnost, da 
izrazijo svoje želje in največkrat izbirajo le med alternativami, ki jih predlaga vzgojitelj. 
Otrokova pravica do soudeležbe je eden od vidikov demokracije. Demokratična 
soudeležba otrok v življenju vrtca je osnovana na ideji kompetentnega otroka. Otroci preko 
izobraževanja postanejo udeleženi v lastnem socialnem razvoju. 

Koncept demokratičnega sodelovanja otrok je utemeljen na kritiki sodobnih institucij. 
Otroci v sodobnih vrtcih preživijo večino dneva, zato moramo otrokom omogočiti 
upoštevanje njihovih potreb, pričakovanj, sodelovanja v ustvarjanju in soodločanja. Etika 
soodločanja temelji na konceptu sodelovanja, soodgovornosti in soustvarjanja (Turnšek, 
2009: 33). Ko želi vrtec otrokom omogočati participacijo v življenju in delu vrtca oziroma 
ko želi vrtec otroke navajati na princip svobodnega odločanja, to zahteva izjemno natančen 
premislek, o čem sploh otroci v vrtcu lahko dejansko (so)odločajo (Hočevar idr., 
2009: 27). 

2.3 Uresničevanje participacije v vrtcu  

Spremenjeni pogledi na otroka, vzgojo, raziskovanje otroštva so vplivali na zavedanje o 
pomenu participacije otrok pri vzgojnem delu v vrtcu ter na uveljavljanje participacije v 
vzgojni praksi (Batistič Zorec, 2010). 

V današnjem času je participacija povezana z danes popularnim pogledom na otroka kot 
kompetentnim bitjem, ki se poudarja v psihologiji in drugih družboslovnih znanostih pa 
tudi v nekaterih pedagoških konceptih. Medtem, ko je bilo poudarjanje aktivne udeležbe 
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otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu prej omejeno na alternativne pedagoške pristope, 
je v zadnjih desetletjih otrokova pravica do participacije v vrtcu zapisana v številnih 
nacionalnih kurikulih (Batistič Zorec, 2013: 2). 

Otroci participirajo, ko imajo možnost izražanja stališč, mnenja in pobud ter ko so te 
vključene v odločitve v zvezi z njihovim življenjem. Z otrokom se lahko posvetujemo o že 
načrtovanem, njegove pobude vključujemo v proces načrtovanja, izvedbo, otroci 
spremljajo proces učenja, ocenjujejo in predlagajo spremembe. Najvišja stopnja 
participacije je, ko otroci izražajo pobudo, odrasli pa mu jo pomagajo realizirati (Rutar, 
2013: 166). 

Vzpostavljanje otrokove participacije zahteva širok spekter veščin, znanja in izkušenj – 
veščin spodbudne interakcije, skupnega dela odraslih in otrok, reflektiranje pričakovanja in 
stališč v zvezi z otroki, oblikovanje spodbudnega okolja, ki vzpostavlja in promovira 
kulturo participacije (Rutar, 2013: 82). Čeprav je participacija otroka v vzgoji splošno 
sprejeto geslo sodobne pedagogike, teoretske analize in empirične raziskave razkrivajo, da 
se resnična participacija otrok v vrtcu in v šoli odvija zelo redko (prav tam). 

Vzgojiteljeva kompetentnost za organizacijo participativnega delovanja otrok je odvisna 
predvsem od širših družbenih pričakovanj do otroka, ki posledično oblikujejo vzgojiteljevo 
osebno teorijo poučevanja, ki mu jo uspe med izobraževanjem za vzgojiteljski poklic bolj 
ali manj reflektirati in transformirati v kontekstu osvobajajočega koncepta vzgoje in 
izobraževanja (Rutar, 2013: 12). 

Vprašanje, kako razumeti in uresničevati participacijo otrok v vrtcu, si v naslovu prispevka 
postavlja S. Rutar (2013). V besedilu predstavlja izhodišča razmišljanja o participaciji 
otrok, pri čemer obravnava tudi vprašanji, ali je participacija otrok sploh mogoča in ali gre 
zgolj za navidezno participacijo. Otrok sprejema nove informacije preko lastne izkušnje. 
Njegovo dojemanje temelji na lastni aktivnosti, ki otroku nudi možnost sprejemanja 
spoznanj, ki so lahko nova, ali pa svoje znanje in izkušnje nadgrajuje glede na svoje 
razvojne sposobnosti. Pomembno je, da vzgojitelj spretno načrtuje dejavnosti tako, da vsak 
otrok, ne glede na svoje sposobnosti, lahko aktivno sodeluje z razmišljanjem, 
preizkušanjem in aktivno udeležbo. Vloga odraslega je vzgojiti takšno osebnost, ki bo 
zmogla na igriv, sproščen in samoiniciativen način posredovati svoja razmišljanja in ideje. 
Ko je otrok notranje motiviran in ima možnost participacije od začetka do konca 
pedagoškega procesa oziroma projekta, bo motiviran, imel bo nabor novih znanj in 
izkušenj, ki jih bo uporabljal še naprej v kontekstu novih raziskovanj (Rutar, 2013).  

Kot strategijo dejavnega (aktivnega oziroma participativnega) učenja N. Turnšek (2004) 
opredeljuje raziskovanje, usmerjeno v reševanje težav. Z raziskovalnim pristopom 
ohranjamo radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikujemo sposobnosti otrok, 
ki so potrebne za samostojno reševanje težav. Ko otrokom omogočimo izkušnjo 
raziskovanja, jim s tem sporočimo, da je radovednost zaželena, kar pri otrocih spodbudi 
notranjo motivacijo za vseživljenjsko učenje. Tako učenje ni nekaj dolgočasnega in 
odmaknjeno od tega, kar otroke zanima, s čimer preprečimo tudi izgubo interesa za 
raziskovanje in odkrivanje novega.  

2.4 Kritični pogled na participacijo v vrtcu 

Participacija otrok je zasnova, ki v strokovni javnosti sproža številne dileme. Nujna je 
kritičnost do zasnove participacije in zavedanje pasti in nevarnosti njenega 
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nereflektiranega uvajanja v prakso. Moss, A. Clark in T. Kjørholt (v Batistič Zorec, 2010) 
opisujejo nevarnosti participacije predvsem na podlagi neuspešnih in lažnih pluralističnih 
poskusih nevtraliziranja odnosov moči. Nedvomno se za masko "usmerjenosti k otroku" in 
"otrokovih potreb" lahko skrivajo nove in še hujše oblike manipulacije. To se lahko zgodi, 
ko so novi pedagoški pristopi podpora obstoječim razmerjem moči (prav tam, 73). 
T. Kjørholt (v Batistič Zorec, 2010) meni, da v vrtcih, ki ukazujejo svobodno izbiro, ne gre 
za širjenje pravic, ampak oženje misli, dejanj, čustev in občutka pripadnosti.  

Odrasli moramo dobro razmisliti, o čem lahko otroci (so)odločajo in o čem ne. Če 
verjamemo, da lahko (so)odločajo pri vsem, v resnici (so)odločajo le na videz in učinki so 
običajno nasprotni od želenih (Batistič Zorec, 2010). 

N. Turnšek in A. Rožič (2010) v svojem prispevku povzemata nekaj v praksi pogostih 
zadržkov do participacije: 

− Med najbolj razširjenimi argumentacijami, ki izražajo skepso v participacijo 
otrok, je, da imajo otroci premalo izkušenj in sposobnosti za soodločanje. Avtorici 
pojasnita, da temu oporeka Lansdown (2001), ki trdi, da imajo otroci prav tako 
kot odrasli različno razvite sposobnosti na različnih področjih življenja. Poudarja, 
da možnost participacije ni odvisna toliko od starosti otrok kot od pojmovanja 
otroštva pri odraslih in od njihove pripravljenosti, da zagotovijo primerne načine 
in priložnosti za participacijo (ki bodo ustrezali starosti otrok). Naloga odraslih je 
kreirati takšne ustanove, ki maksimizirajo otrokove priložnosti, da raziskujejo in 
sami spodbujajo dejavnosti (Turnšek in Rožič, 2010: 344).  

− Mnogi oporekajo otrokovi participaciji z utemeljitvijo, da se morajo otroci, preden 
so jim podeljene pravice, naučiti prevzemati odgovornost za svoja dejanja. 
Avtorici sta izpostavili razmišljanje M. Kovač-Šebart in Krek, da načelo 
svobodnega odločanja vključuje kot prvi pogoj, da se subjekt lahko odloči, 
vključuje pa tudi posledice odločitev. Lansdown (v Turnšek in Rožič, 2010) pa 
ugotavlja, da je eden izmed najbolj učinkovitih načinov spodbujanja otrokove 
odgovornosti ravno spoštovanje pravil. Če otroci lahko delijo svoje ideje v skupini 
in jih odrasli resno upoštevajo, se pri tem naučijo, da imajo vsi pravico biti slišani 
in da morajo to pravico spoštovati. Ko so otroci dobili izkušnjo, da so njihove 
pravice spoštovane, so bili posledično sposobni razumeti pomembnost 
spoštovanja pravic. Unicefovo poročilo (2003, v Turnšek in Rožič, 2010) navaja 
določilo Konvencije ZN o pravicah otrok, po kateri je otrokom treba dati več 
odgovornosti, ki poudarja, da je stopnja odgovornosti odvisna od njihovih 
razvijajočih se sposobnosti.  

− Pogosto je izražen tudi očitek, da s participacijo otroke preveč obremenjujemo in 
jih s tem prikrajšamo za otroštvo. Unicefovo poročilo (2003, v Turnšek in Rožič, 
2010) to omenja kot mit, izražen v prepričanju: »Otroci naj bodo otroci, ne pa da 
jih silimo v odgovornost, ki jih morajo prevzemati odrasli«. Vendar pa avtorici 
(prav tam, 346) zapišeta, da je zdrav razvoj otrok prav tako odvisen od tega, ali 
jim je dovoljeno, da so dejavni v svetu, da sprejemajo neodvisne odločitve in z 
zrelostjo prevzemajo vedno več odgovornosti.  

− Kritiki oporekajo participaciji otrok z utemeljitvijo, da ta vodi v pomanjkanje 
avtoritete in spoštovanja odraslih. Unicefovo poročilo utemeljitev navaja kot 
splošno razširjen mit, po katerem naj bi podeljevanje možnosti za participacijo 
pomenilo, da starši »predajo« otrokom vso svojo moč. To zanikajo, ko pravijo, da 
participacija ne pomeni, da se odrasli odrekajo svoji moči in odgovornosti. 
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Menijo, da Konvencija ZN o pravicah otrok zagotavlja otrokom več možnosti za 
prevzemanje odgovornosti, vendar v odvisnosti od njihovih razvijajočih se 
zmožnosti/sposobnosti (prav tam, 347). 
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3 AKTIVNO UČENJE OTROK V SPODBUDNEM OKOLJU  

3.1 Aktivno učenje in učenje skozi igro 

V vrtcu ima prostor pomembno mesto. Otrokom moramo zagotoviti zdrav in varen prostor, 
ki ga po potrebah tudi spreminjamo, saj je otrokov razvoj odvisen tudi od vseh možnostih, 
ki jih ima na razpolago. V čim večji meri ga morajo urejati in postavljati neposredni 
uporabniki, torej vzgojitelji in otroci. Ker otroci v igralnici preživijo največ svojega časa, 
je pomembno, da je prostor urejen po njihovih zamislih, torej so prisotni pri soodločanju 
urejenosti, organizaciji in opremljanju prostora (Barši, 2004). 

B. Marentič Požarnik (2000: 12) pravi, da je aktivno učenje tisto učenje, ki učenca 
celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj pomembno in vpeto v resnične življenjske 
okoliščine. Poleg tega sodobne pedagoške zasnove poudarjajo pomen kulturnega 
konteksta: da so za uspešno učenje pomembni interakcija otroka z vrstniki in odraslimi, kot 
tudi dejavno vključevanje v okolje, ki mu otrok pripada. 

Mnogi strokovnjaki (Batistič Zorec, 2002, 2003, 2006 in 2009; Batistič Zorec in Krnel, 
2009; Ferjančič, 1994; Hohmann in Weikart, 2005; Marentič Požarnik, 2000, 2002, 2003; 
Turnšek, 2004; Turnšek, 2009), ki se ukvarjajo z vprašanji otroka in njegovega razvoja, 
čedalje bolj poudarjajo pomen aktivnega učenja otrok, ki otrokom omogoča pridobivanje 
neposrednih izkušenj, njihovo sprotno preverjanje in kreiranje novih znanj, ki so otroku v 
pomoč pri razumevanju sebe in okolja.  

Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi želje po 
raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, materialih, 
dogodkih in zamislih, ki zbudijo njihovo radovednost; rešujejo probleme, ki so jim na poti 
do njihovih ciljev; in oblikujejo nove strategije poskušanja (Hohmann in Weikart, 2005: 5).  

Aktivno učenje je v veliki meri odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. 
Odrasli, ki vedo, kako predšolski otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporabljajo 
pozitivne interakcijske strategije, tako da si z otroki delijo vodenje, osredotočajo se na 
otrokove sposobnosti, z otroki vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo igro in za 
premagovanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja problemov (prav tam).  

3.1.1 Aktivno učenje v vrtcu 

Aktivno učenje v vrtcu definiramo kot učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter 
stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki. Učni proces otroka je torej interakcija 
med dejanji otroka, ki so seveda usmerjena k nekemu cilju, in realnostmi okolja, ki na ta 
dejanja vplivajo. Za vsakega otroka je učenje in odkrivanje sveta tudi igra in izziv. To 
odkrivanje pa ima omejitve. Odrasli že vnaprej vsebinsko načrtujejo, kaj bodo otroci 
opazovali, spoznavali, zato so možnosti pravih presenečenj v spoznavanju in odkrivanju 
minimalne. Učenje v vrtcu je na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in 
drugih področjih osebnosti predšolskega otroka, na drugi pa z načeli, metodami in 
oblikami vzgojnega dela, ki naj bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju 
(Batistič Zorec, 2002: 24).  
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Bruner (v Batistič Zorec, 2010: 71) pravi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok aktivno 
oziroma participativno (so)udeležen, torej če sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima 
možnost graditi smisel učenja.  

Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij Vigotskega, 
Montessori in Piageta, ki poudarjajo, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje (v 
Batistič Zorec, 2010: 67). V zadnjih desetletjih je v pojmovanjih otroštva prevladala 
zasnova, da je otrok dejaven (aktiven) ne le v svojem razvoju, ampak tudi v uresničevanju 
svojih pravic in sooblikovanju kulture, v kateri živi. 

V poznih petdesetih letih dvajsetega stoletja je bila sprejeta kognitivno razvojna teorija 
učenja Jeana Piageta (v Batistič Zorec, 2010), ki je dokazoval, da je proces učenja rezultat 
neposredne interakcije z okoljem. Poudaril je, da je otrokom treba zagotoviti učno okolje, v 
katerem bodo lahko aktivno in samostojno razmišljali in konstruirali svoje znanje s 
primerjanjem, razvrščanjem ter analiziranjem znanih in neznanih predmetov in situacij. 
Učenje z odkrivanjem in konstruktivizem ne izhajata samo iz Deweyjevega poudarjanja 
izkušenjskega učenja, ampak iz dela Jeana Piageta in njegovih naslednikov, ki so 
poudarjali aktivno mišljenje pri interpretaciji občutkov v okolju. Po Piagetovem mnenju 
torej otrok v razvoju aktivno konstruira svoje znanje oziroma vednost. Spoznanje se 
oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem (Batistič Zorec, 2000: 
56).  

Konstruktivistično usmerjene teorije učenja temeljijo na premisi, da znanja v gotovi obliki 
ne moreš drugemu dati niti ga od nekoga prejeti, ampak ga mora vsakdo ponovno zgraditi 
z lastno miselno aktivnostjo (Marentič Požarnik in Cencič, 2003). Vzgojitelj mora znati 
oblikovati spodbudno učno okolje in raznolike situacije, ki bodo spodbudile proces 
aktivnega razmišljanja, eksperimentiranja, sodelovanja in skupinske komunikacije (prav 
tam). Konstruktivizem tako ne zahteva le aktivnega otroka, ki si svoje znanje gradi z 
lastnim miselnim naporom, temveč tudi aktivnega vzgojitelja, ki prav tako sam gradi in 
izpopolnjuje svoje znanje na osnovi lastne refleksije, delovanja in raziskovanja (Cecić 
Erpič, 2006).  

Strokovni delavci v vrtcu morajo torej pripravljati pogoje za kakovostno aktivno učenje (v 
Batistič Zorec, 2003): 

− ustrezno organizirati prostor in materiale, ki spodbujajo raziskovanje in 
preizkušanje, ter znotraj tega prostora ponuditi dejavnosti na način, ki od otroka 
zahteva razmišljanje, reševanje težav in iskanje rešitev; 

− ponujati različne dejavnosti, ki izbrano temo osvetljujejo iz različnih zornih kotov 
in vidikov učenja; 

− organizirati sočasno ponudbo igre in usmerjenih igralnih dejavnosti; 
− spodbujati sodelovalne interakcije med otroki; 
− z verbalizacijo oziroma didaktičnimi pogovori otroke spodbujati pri reševanju 

težav. 

3.1.2 Učenje v Kurikulumu za vrtce 

Sodobni kurikulumi predšolske vzgoje poudarjajo načelo aktivnega učenja, s katerim je 
povezano spoznanje, da se predšolski otrok najbolje uči na podlagi konkretnih izkušenj in 
praktične udeležbe v aktivnostih. Otroci morajo imeti možnost, da se sami odločijo, ali 
bodo sodelovali v skupinski ali individualni aktivnosti, za kar je pomembna bogata 
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ponudba dejavnosti, vzgojiteljica pa naj nastopa samo kot opazovalka (Batistič Zorec, 
2002). 

Z uveljavitvijo Kurikuluma za vrtce (1999), ki daje strokovno oporo za delo v vrtcih, je 
bila sprejeta zavestna odločitev, da sta aktivno učenje in zagotavljanje možnosti za 
izražanje predšolskih otrok pomembni načeli kurikuluma. Z aktivnim učenjem otrok 
pridobiva ključne izkušnje, ki zaznamujejo njegov kasnejši razvoj. V zgodnjem obdobju 
otrokovega življenja ima ključno vlogo igra, ki nastaja kot otrokova notranja potreba po 
gibanju, dejavnosti in delovanju.  

Menim, da je za majhnega otroka takšno učenje igra, ki je seštevek različnih aktivnosti. Z 
njimi otrok raziskuje sebe in svet okoli sebe in pri tem razvija svoje sposobnosti, spretnosti 
in čutila. V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; otroci se učijo predvsem 
preko igre in drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu večinoma potekajo v 
raznolikih socialnih interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, 
posnemanja, preizkušanja (manipuliranja s stvarmi in materiali) in reševanja težav, 
komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja medsebojnih 
konfliktov in dogovarjanja ... Potreba po igri in aktivnem učenju omogoča otroku 
pridobivanje ključnih izkušenj, kot so prepoznavanje, povezovanje, igra vlog, risanje, 
barvanje, pogovarjanje o osebno pomembnih izkušnjah, opisovanje predmetov, dogodkov 
in razmerij, skrb za lastne potrebe, izražanje občutij z besedami, raziskovanje in opisovanje 
podobnosti, razlik in lastnosti, prepoznavanje in opisovanje oblik, razvrščanje in 
primerjanje, primerjanje lastnosti, štetje predmetov … Pri vsem tem je pomembno to, da 
otrok navedene izkušnje pridobiva v interakciji z odraslimi in vrstniki in v zanj ugodnem 
učnem okolju. Najpomembnejše pri celovitem otroškem razvoju je intenzivno prepletanje 
otroka z igralnim okoljem, kjer se skozi igro lahko uči, razvija in dozoreva. Pri tem sploh 
ni pomembno, kaj se otrok igra, le da se lahko igra na različne načine.  

V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je o igri zapisano: »Otrok se najbolje uči skozi igro in 
druge dejavnosti, za katere je motiviran. Igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način 
združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj 
široko, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Otroška 
igra je dejavnost, ki se razvija zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta in 
za otroka prijetna« (Kurikulum za vrtce, 1999: 19). Otroška domišljija se lahko tako 
svobodno izrazi, otroci pa si sami ustvarijo svoj imaginaren svet, predelajo mnogo situacij, 
s katerimi se je v življenju težko soočiti. Ob igri razvijejo občutek dosežka, samozaupanja, 
se naučijo reševati konflikte, se postaviti zase, ločiti dobro od slabega, se izpostavljajo 
nekaterim običajnim življenjskim okoliščinam in se jih naučijo obvladovati itd. Stavbe in 
igrišča, po katerih se otroci gibljejo, morajo torej nuditi veliko možnosti za razvoj igre 
(Kosi, 2011: 7).  

M. Batistič Zorec (2005) poudari pomembna izhodišča za izbiro igre, učenja otrok:  

− interesi: kaj otroka zanima, kaj se rad igra ali dela; 
− izkušnje – poznavanje družinskih izkušenj otrok in “otroških kultur” (igra, 

pogovori, vrstniški odnosi) ter znanja – kaj že ve; 
− aktualni razvoj: dosežki (npr. portfolio) in sposobnosti (močna in šibka področja), 

govor in mišljenje, socialna kompetenca … 
− potencialni razvoj: kaj zmore s pomočjo drugih, kako mu lahko širimo interese. 
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Tudi v eni izmed razlag načel Kurikuluma za vrtce (1999) je zapisano, da moramo v vrtcu 
organizirati naravne učne situacije, za katere so značilni konkretnost težave, prepletenost 
težave s kontekstualnimi dejavniki (umeščenost težave v življenjsko fizično in socialno 
okolje), možnost praktičnega reševanja težav in kopica konkretnih spodbud za rešitev 
težave, ki jih posameznik črpa iz odnosov z osebami in stvarmi, ki ga obdajajo (Kroflič, 
2001). Strokovne delavke v vrtcu (prav tam) se morajo ob načrtovanju in izvedbi vzgojnih 
dejavnosti zavedati možnosti, ki jih nudijo prostor, čas, posebnost vzgojne klime in 
dogodkov, ki zaznamujejo kakovost socialnih odnosov.  

Šele v tej povezavi vzgojna tema zaživi kot konkreten problemski izziv, ki ga bodo otroci z 
zanimanjem reševali ali pa ga zavrgli (prav tam). Otrokom zanimive problemsko 
zastavljene dejavnosti bodo pri njih izzvale intenzivno miselno aktivnost, ko bodo morali 
neki znan pomen odkrivati v novih situacijah in ko bodo uporabljali pretekle izkušnje za 
pridobivanje novih.  

Če je učno okolje spodbudno, je tudi učenje otroka znotraj tega – aktivno. Predvsem 
pomembno je podporno in spodbudno ozračje v vrtčevski skupini. R. De Vries in Kohlberg 
(1990, v Batistič Zorec, 2002) pravita, da vzgojiteljica ustvarja za učenje spodbudno okolje 
in ozračje, v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, reče, kar misli, izraža interese, 
sprašuje, preizkuša. 

Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po raziskovanju in prav raziskovanje je, poleg igre, 
temeljni princip učenja v vrtcu. Pri tem imata lahko organizacija in oblikovanje prostora 
veliko vlogo. S primerno zasnovno ureditvijo lahko postane glavno orodje aktivnega 
učenja, saj sta prostor in kontekst, v katerem se učenje odvija, integralni del učnega 
procesa. Odnosi med udeleženci, aktivnosti, ki se izvajajo, in učni prostor so kategorije, ki 
jih moramo upoštevati, če želimo povečati priložnosti za učenje in pri tem upoštevati 
potrebe in interese posameznika (Outdoor Learning, 2011: 5). 

Kakovostno urejeno okolje ima velik izobraževalni potencial, k njemu pa sodi bogastvo 
materialov, ki otroke spodbujajo k zaznavanju in reševanju problemov, torej k postavljanju 
hipotez, raziskovanju, eksperimentiranju in graditvi znanja in razumevanja (Slunjski, 
2012: 132).  

Hohmann in Weikart (2005) prav tako zagovarjata razumevajoče in podporno ozračje v 
skupini, v katerem prevladujejo pozitivne socialne interakcije in medsebojno zaupanje. 
Avtorja opredelita vlogo vzgojiteljic in poudarita kot pomembno predvsem poslušanje 
otrok, spodbujanje k samostojnim aktivnostim in razmišljanjem, prevzemanju vloge 
partneric v igri itn.  

Že Rousseau (v Kroflič, 2016) je v delu Emil ali o vzgoji poudarjal, kako mora vzgojitelj 
ustvarjati okolje za otroku primerne učne situacije, omogočati realna srečanja in odkrivanja 
prepustiti otroku. Sam proces izzove otrokove notranje sposobnosti za različne aktivnosti v 
naravnem okolju. Vpliv spodbudnega okolja, to je prostora, v katerem otroci sodelujejo, in 
materialov, s katerimi se "soočajo", so poudarjali tudi pedagoški klasiki Locke, Pestalozzi 
(Devjak idr., 2012). Tudi drugi pedagogi: Marija Montessori, Rudolf Steiner, Celestin 
Freinet so se zavedali pomembnosti, ki ga spodbudno okolje nudi, in so z organizacijo 
prostora otroku omogočali aktivno vlogo v procesu učenja (prav tam). Po idejah Rousseaua 
in Pestalozzia, ki sta poudarjala pomen naravnega razvoja otroka in njegove prirojene 
lastnosti, nadaljuje pedagogika Marije Montessori, ki je zasnovana na posrednem pristopu 
k učenju in predstavlja celovit pogled na otroka (prav tam). Eden vodilnih pedagogov 
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tistega časa, ki se je zavzemal za alternativne ideje, John Dewey (prav tam) v svoji teoriji 
izkustvenega učenja meni, da pot do znanja pelje preko izkušnje, izbrati pa je treba uspešen 
in kreativen način, ki bo otroke pripeljal do cilja. Otrok se torej lahko, ne glede na starost, 
nauči česarkoli, če mu ponudimo ustrezno stimulativno učno okolje, ki vsebuje sestavine 
za aktivno učenje. 

3.1.3 Učenje v sodobnih kurikulih 

Sodobni kurikuli poudarjajo, da se otrok ne uči le na osnovi načrtovanih in s strani 
vzgojiteljice usmerjenih dejavnosti. Vsaj toliko so za učenje pomembni igra in druge 
dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere, ter vrsta vsakodnevnih dejavnosti in dnevnih rutin, 
tudi tistih, ki zadevajo polje t. i. prikritega kurikula. Zagovorniki razvojno ustrezne prakse 
(Bredekamp, 1996: 51), ki izhajajo iz Piagetove teorije, menijo, da je učenje kompleksen 
proces, ki izvira iz interakcije med otrokovim mišljenjem in njegovimi izkušnjami z 
zunanjim svetom. C. Standler Lavatelli, C. Kamii in R. DeVries pa tudi High/Scope 
kurikulum temeljijo na Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja. V programu C. Standler 
Lavatelli (v Batistič Zorec, 2003: 207, 208) je poudarjen pomen otrokove samostojnosti pri 
iskanju rešitve težav. Med različnimi strukturiranimi dejavnostmi je večji del usmerjen k 
ustvarjalnim in spontanim dejavnostim. Pristop C. Kamii, R. DeVries je program, v 
katerem je, kot pravi Morrison (1988, v Batistič Zorec, 2003: 208), glavna aktivnost igra, 
skozi katero se manifestirajo otrokovi motivi in interesi, vzgojiteljica pa ob tem spodbuja 
otroka k reševanju težav in intelektualnemu razvoju. High/Scope kurikulum postavlja 
vzgojiteljico in otroke v aktivno vlogo. Veščine učenja skuša združiti s strani otroka 
injiciranimi dejavnostmi, pri čemer poudarja zlasti otrokovo aktivno udeležbo pri lastnem 
učenju (v Batistič Zorec, 2003). 

V zadnjih desetletjih je v kurikulih, ki se deklarirajo kot manj strukturirani oziroma kot 
bolj odprti, prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in druge dejavnosti, za 
katere je motiviran. 

V Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj 
naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je 
opredeljena dovolj široko, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem 
obdobju.« 

Zasnova Reggio Emilia poudarja, da je otrok motiviran za učenje, to pomeni, da 
interpretira in razume svet okoli sebe in sebe v njem. Zato ni potrebna zunanja motivacija 
za učenje, niti spodbuda odraslega, da se začne učiti. Z odkrivanjem novega pridobiva 
izkušnje, kar mu vzbudi veselje in s tem vpliva na oblikovanje samopodobe. Poudarek pri 
delu vzgojitelja je na sledenju otrokovim interesom. Vzgojitelj jih mora prepoznati in 
razvijati. Prednost daje učenju pred poučevanjem oziroma ustvarja razmere, v katerih si 
otrok želi raziskovati in se učiti v sodelovanju z drugimi.  

Pedagoška iniciativa Korak za korakom temelji na uvajanju takih vsebin, ki so 
osredotočene na otroka (Tankersley, 2013). Na otroka osredotočena metodologija temelji 
na dveh osnovnih načelih, in sicer, da otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in 
v interakciji s svetom okrog sebe ter da vzgojitelji krepijo otrokovo rast in razvoj, če 
gradijo na njihovih interesih, potrebah in močnih področjih. Pomembno pa je, da pravilno 
načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se uči in kreira. 
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Gozdna pedagogika je eden izmed pristopov okoljske vzgoje oziroma metoda okoljskega 
vzgajanja, ki ceni, spodbuja in promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za 
učenje na prostem (Divjak Zalokar, 2008). Gre za pedagoško smer odprtega učnega okolja, 
s katerim povezujemo formalno in neformalno ter priložnostno učenje. Praktična izvedba 
tovrstnega izobraževalnega procesa temelji na situacijskem in problemskem učenju. 
Aktivnosti potekajo po vzoru „tekočega učenja” (Cornell, 1994). Pristop vključuje 
posredovanje učenja z igro in omogoča učenje z igro. Skozi igro lahko otroci v gozdu 
raziskujejo in eksperimentirajo, rušijo in gradijo, se odločajo in izbirajo in so hkrati 
odgovorni do okolja. 

Učenje v vrtcu je na eni strani povezano z vprašanjem o razvoju mišljenja in drugih 
področjih osebnosti predšolskega otroka, na drugi strani pa z načeli, metodami in oblikami 
vzgojnega dela, ki naj bi optimalno prispevale k njegovemu razvoju in učenju. Mnogi 
mislijo, da se otroci v vrtcu samo igrajo in se ničesar ne naučijo, ker ni vidnih rezultatov 
(narejenih izdelkov, znanja pesmic ...). Vendar še zdaleč ni tako, saj v predšolskem 
obdobju prevladuje spontano učenje, kjer se otroci učijo zlasti preko igre in preko 
praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu večinoma potekajo v različnih socialnih 
interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se predvsem s pomočjo opazovanja, posnemanja, 
preizkušanja, komentiranja dejavnosti, skozi reševanje problemov, spraševanja in 
poslušanja drugih ter dogovarjanja (Batistič Zorec, 2002: 1). 

Da lahko sledimo sodobnim smernicam pri oblikovanju prostora in upoštevamo 
participacijo otrok, moramo poznati ugotovitve raziskav, ki se poglabljajo v specifična 
področja, o katerem razmišljamo tudi sami. Slovenska evalvacijska študija, ki je 
preučevala stališča in ravnanja vzgojiteljic (Kroflič in sod., 2002), je pokazala, da so 
vzgojiteljice visoko naklonjene participaciji (61 %) in jo ocenjujejo kot enega bistvenih 
elementov za izboljšanje kakovosti vrtcev. Kljub temu pa N. Turnšek (2009) ugotavlja, da 
v praksi ni tako in da v vrtcu še vedno odločajo pretežno odrasli, otroci pa največkrat 
zbirajo med danimi alternativami, ki jih ponuja odrasli. Raziskava v okviru Reggio Emilia 
izobraževanja (Batistič Zorec, 2010) je prav tako pokazala, da otroci odločajo predvsem o 
prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih v vrtcu. Podobno 
kažejo tudi raziskave tujih strokovnjakov.  

3.2 Pomen in opredelitev prostora v vrtcu 

3.2.1 Pomen prostora in opreme v procesu vzgoje 

Dobro je, da se vzgojitelj zaveda, da je vrtec prostor, ki je namenjen predvsem otrokom, 
zato nam morajo pri organizaciji prostora, časa in pripravljanju dejavnosti biti v ospredju 
razvojne značilnosti in potrebe otrok ter spoštovanje njihovega načina učenja, razmišljanja 
in igre. Odrasli imamo v njem pomembno vlogo, vendar se moramo zavedati, da si prostor 
in čas delimo z otroki in za otroke (Barši, 2004).  

L. Marjanovič Umek in sodelavci (2002: 44) navajajo, da je prostor opredeljen kot 
pomemben element kurikula, in sicer na ravni objektivnih pogojev, ki omogočajo zdravo, 
varno in prijetno bivanje otrok v vrtcu, in na ravni vpletenosti prostora pri neposrednem 
izvajanju kurikuluma (na ravni načel, ciljev in izvajanja dejavnosti). 

Za zasledovanje načela odprtosti oziroma fleksibilnosti in izbire so pomembni količina in 
vrsta prostora, zunanja in notranja ureditev, dostopnost zunanjih površin ter število in 
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raznolikost notranjih prostorov. Vse skupaj v veliki meri soodloča kakovost življenja otrok 
v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

B. Briški in M. Gregorski (2014) sta v svojem prispevku 21. stoletje – izzivi in ovire 
načrtovanja vrtcev v Sloveniji o prostoru zapisala, da je prostor vrtca 21. stoletja kot 
kompleksno mesto s trgi in ulicami, katerih dobra zasnova, program in življenjski utrip so 
posledica dognanj različnih strok, ki lahko le z medsebojno povezavo soustvarjajo 
kakovostno okolje oziroma »dobrega tretjega učitelja«. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995) govori o prostoru in opremi. Navaja, da naj 
ima otrok v prostoru možnost zaznavati pomen stalnosti in možnost prostor spreminjati. 
Notranja urejenost vrtca in posamezne igralnice naj dajo otrokom dovolj možnosti za 
gibanje, za otrokovo izbiro dejavnosti in prostora, različne socialne stike med otroki in 
odraslimi, kot tudi možnost otrokovega umika v zasebnost. 

V smiselno in razmišljujočem okolju je tudi igra aktivnejša. Igra je namreč 
najpomembnejše sredstvo za doseganje ciljev pri vzgoji in razvoju otroka (Labinowicz, 
1989), vendar je igro treba poznati, opredeliti, razvojno zastaviti in jo narediti otrokom 
prijetno v vsebini, času in prostoru. Da nam je to omogočeno, moramo imeti ozaveščeno 
predvsem to, da če želimo vedeti, kaj otrok potrebuje, v danem trenutku zmore in želi, 
moramo imeti čas, predvsem pa znanje na področju opazovanja otrok.  

B. Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) navajata, da različne poizvedbe o odnosu otrok do 
prostora opisujejo nek neobremenjen in nezavesten pristop k prostoru, fizično okolje pa 
otrok ceni po tem, kaj lahko stori v njem. Odnos do prostora se oblikuje že v zgodnjem 
razvoju otrok. Spoznanje in zavedanje, da je prostor naša skupna dobrina in da ga lahko 
oblikujemo po meri vseh nas – uporabnikov in s skupnimi močmi. Deskriptivne študije so 
opredelile skupne teme pri otrokovem angažiranju v prostoru. Te vključujejo otroško 
prednostno izbiro naravnega okolja pred tistim, ki ga je človek oblikoval, otroško čutno 
sodelovanje in sprejemanje okolja in prostora, željo po raziskovalni igri v prostoru, ki jo 
otroci čutijo kot samo po sebi prijetno in samostojno učno aktivnost in uporabo prostora za 
izražanje čustev (prav tam).  

3.2.2 Notranji prostor 

Notranji prostor tvorijo igralnica, garderoba, hodniki, knjižnica in večnamenski prostor.  

Igralnica je vedno bila in vedno bo najpomembnejši element vrtca. Osnovna naloga 
igralnice je, da otrokom ponuja odgovarjajoče prostore, primerno opremo, igrače 
(Kamenov, 1985). Otrokom predstavlja bazo, kamor se vračajo, kjer se počutijo domače, 
kjer je okolje poznano. Igralnica mora biti artikulirana, razgibana, imeti mora več kotičkov 
in ambientov. Za vzgojitelja mora biti še vedno lahko obvladljiva, za otroke pa varna. 
Organizacija igralnice mora biti fleksibilna, da lahko omogoča dejavnosti vsem otrokom: 
individualno, v paru ali v skupini. Obvezen je prostor za umik, kjer otroku zagotovimo 
zasebnost in intimnost.  

Igralnica je namenjena otrokom, zato je to prostor, v katerem živijo in ga tudi po svoje 
oblikujejo. Priprava in ureditev igralnice naj otrokom omogoča, da sami izbirajo 
dejavnosti. Igralni kotički naj imajo veliko različnih sredstev, da jih lahko otroci 
uporabljajo pri igri in raziskovanju. Igralnica je v bistvu laboratorij, v katerem otroci 
preskušajo samega sebe v vlogi raziskovalca (Ivanc, 2003).  
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A. Ivanc (2003) pravi, da naj otroke maksimalno vključimo v samo urejanje prostora, 
poudari, kako ključna je vloga vzgojiteljice, da jim to res omogoči, da jim da ta občutek, da 
oni to smejo in zmorejo. Otrok potrebuje podporo odraslega. Vse to terja precej 
angažiranega odraslega, ki mu ni vseeno, če se v prostoru otrok ne počuti dobro (Barši, 
2004: 122).  

3.2.3 Zunanji prostor 

Poleg notranjih so otrokom v vrtcu na voljo tudi zunanje igralne površine, ki so pomemben 
del bogatega učnega okolja. K zunanjemu prostoru štejemo otroško igrišče, ki naj bo 
primerno za izvajanje različnih dejavnosti. Ker ima pomembno pedagoško funkcijo, mora 
biti primerno urejeno. Priporočljivo je, da ima zunanje igrišče poleg plezal, gugalnic, 
tobogana in drugih igral tudi igralno površino, pokrito z asfaltom oziroma umetno maso, ki 
omogoča kotalkanje ali rolanje, kolesarjenje, različne igre z žogo ter elementarne in druge 
igre (Videmšek in Kovač, 2001: 59).  

A. Kučan in D. Matjašec (2014) poudarjata, da na igrišču ne gre samo za »uživanje 
svežega zraka« in gibanje na prostem, temveč gre tudi za stik z naravo in za igro, s katero 
otroci odkrivajo svet in razvijajo empatijo. Zato morajo odrasli tudi na igrišču ustvarjati 
pogoje, ki bodo otroke spodbujali, jim odpirali svet, ustvarjali čustveno ugodje in razvijali 
njihovo ustvarjalnost. Upoštevati morajo biološke, psihološke in socialne potrebe otrok. 
Igrišča morajo dajati dovolj možnosti za svobodno gibanje, za razvijanje delavnosti, 
ustvarjalnosti, domišljije, uveljavljanja, pridobivanja izkušenj in spoznanj. Prav tako ne 
sme manjkati možnosti za naraven stik z vrstniki, za sodelovanje s starejšimi, za iskanja in 
oblikovanja vzorov v stiku s starejšimi otroki in za naravno komuniciranje z odraslimi 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

Igrišče v vrtcu je za večino otrok edini zunanji prostor, s katerim imajo res pristen stik. Za 
razliko od drugih igralnih prostorov, ki jih, tako predvidevam, vidijo in izkusijo le 
občasno, je to prostor, na katerem se vsak dan igrajo in ga posledično tudi najbolje 
poznajo.  

Učenje na igrišču je lahko naravni podaljšek klasične igralnice. H. Bilton (2002) meni, da 
je učilnica v naravi popolno okolje, ki zadovolji vse otrokove potrebe (kognitivne, 
emocionalne, socialne ...) in bi morala biti dostopna vsakodnevno (vzporedno s klasično 
učilnico) čez vse leto. Ena glavnih prednosti uporabe zunanjega okolja je, da zagotavlja 
otrokom prostor in prosto gibanje. Gibanje skupaj z igro je po isti avtorici (prav tam) eden 
najbolj naravnih in najmočnejših načinov učenja za otroke, ker zajema večji obseg znanja, 
saj otroci raziskujejo svet »iz prve roke«.  

Dejavnosti v zunanjem okolju pripomorejo, da otrok sebe primerja z okoljem, ki ga obdaja. 
Otrok preko gibanja in čutil postopoma raziskuje in spoznava prostor, ga izkusi, pridobiva 
nove izkušnje in si izoblikuje vedno boljše prostorske predstave (Tai in sod., 2006: 15). 

»Načrtovanje prostora na prostem zaznamuje preplet dejavnikov (izvirnost, konceptualna 
zasnova, tehnologija, materiali, detajli) in je uspešno le takrat, ko je pozornost v največji 
možni meri usmerjena k uporabniku (otroku), k njegovemu doživljanju bivalnega ugodja, 
ki ga bomo s kompleksno zasnovo skušali doseči.« (Žegarac Leskovar, 2012: 2).  

Pojavlja pa se vprašanje, ali se pomembnosti pedagoške funkcije igrišča odrasli v vrtcu 
zavedajo. Bivanje na prostem v naših vrtcih je nekaj vsakdanjega. A rezultati nekaterih 
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raziskav kažejo, da je dejavnosti na prostem še premalo. M. Kos in Jerman (2013) sta 
opravila raziskavo, koliko časa v povprečju slovenski otroci preživijo na prostem. Rezultati 
povedo, da otroci, ki so v vrtcu, preživijo v povprečju tri ure tedensko v naravnem okolju v 
toplem delu leta in uro in pol v hladnem. M. Kos (2010, v Kos in Jerman, 2013) ugotavlja, 
da je igri in učenju v naravnem okolju posvečenega relativno malo časa, v primerjavi z 
mnogimi evropskimi državami. 

V literaturi obstaja nekaj alternativnih pogledov na načrtovanje otroške igre. Odkar je 
nemška psihologinja, Marie Zarkrzewska (v Korenjak in Velkavrh, 2015), v Bostonu pred 
130 leti postavila prvo uradno otroško igrišče – peskovnik –, se je načrtovanje igrišč in 
igral razvilo v samostojno stroko. Od prelomnih šestdesetih, ko so se na Danskem pri 
načrtovanju prvič združili krajinski arhitekti in otroški psihologi, se je razvoj igrišč 
razcepil v dve veji. Prva temelji na varnosti in motoriki. Otroško igro premisli do 
podrobnosti, predvidi skoraj vse načine igre ter vse vrste poškodb. Varnostni standardi 
postajajo vse strožji, igrala so si vse bolj podobna. Druga, manjšinska skupina načrtovalcev 
in psihologov pa že od šestdesetih dalje ponuja alternativo: stavi na svobodno igro, v 
katero želi spet uvesti ‘nevarnost’ in izkušnjo.  

Tuje raziskave že skoraj dve desetletji dokazujejo, da so potenciali zunanjih prostorov 
šol/vrtcev za zagotavljanje tako kakovostnega učenja in celovitega osebnega razvoja, kot 
tudi preživljanja prostega časa zelo številni in raznoliki ter lahko zelo pozitivno vplivajo na 
zdravje, počutje, zadovoljstvo, zmožnosti in odnose otrok do šole in učenja (Šuklje 
Erjavec, 2012). Hkrati isti strokovnjaki ugotavljajo, da so zunanji prostori le redko 
ustrezno urejeni in uporabljeni v okviru delovanja šole/vrtca.  

I. Šuklje Erjavec (2012) v svojem prispevku omeni tudi študijo Titmana (1994; v Šuklje 
Erjavec, 2012), kjer je jasno opredeljeno, da so zunanji prostori zelo pomembni za otroke, 
ker v njih lahko še na druge načine pridobivajo temeljne izkušnje in celovita znanja, 
razvijajo sposobnosti in veščine ter lastno in skupno identiteto, vrednote in stališča. 
Rezultati raziskave, ki se sicer nanašajo na šolo, kažejo, da otroci od zunanjih prostorov 
pričakujejo, da jim omogočajo raznolikost, fizično aktivnost in zabavo ter so hkrati prostori 
izzivov in tveganj, spodbujanja razmišljanja, omogočanja raziskovanja in odkrivanja 
novega, učenja posameznika in skupine. To so tudi prostori občutenj, ki predstavljajo 
barvitost, lepoto in zanimanje ter ustvarjajo občutek pripadnosti in ponosa, v katerih so 
otroci lahko majhni, brez občutkov ranljivosti in ogroženosti (prav tam). 

I. Šuklje Erjavec (prav tam) pravi, da so za oceno situacije pri nas aplikativno-raziskovalni 
projekti na temo načrtovanja in urejanja odprtih prostorov ob šolah, izvedeni v letih 1998–
2002 na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, pa tudi stalna, neformalna strokovna 
opazovanja in preverjanja dogajanja. Čeprav gre za relativno stare raziskave, so le-te, glede 
na žal zelo skromno strokovno-raziskovalno dogajanje na tem področju v večini ugotovitev 
še vedno aktualne in za potrebe tega prispevka nudijo dovolj poglobljen in vsestranski 
vpogled v stanje pri nas (Šuklje Erjavec, 1999–2002). Rezultati domače raziskave so 
pokazali, da zunanji prostori šol pri nas zaenkrat ne izpolnjujejo pričakovanj sodobnega 
pouka in ne ustrezajo opredelitvam zunanjega učnega okolja. 

Stalen dialog, večsmerna komunikacija v raznoterih oblikah in usklajevanje porojenih 
misli so bistvo spodbudnega učnega okolja (Komljanc, 2015). 

Participacijo otrok pri dejavnosti na prostem v vrtcu je v okviru svojega magistrskega dela 
raziskovala tudi Z. Jan (2016). Rezultati raziskave kažejo, da se strokovni delavci zavedajo 
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pomena bivanja na prostem, vendar ga ne izkoriščajo v tolikšni meri, kot bi ga lahko. 
Raziskava je tudi pokazala, da si strokovni delavci prizadevajo vključevati otroke v 
soustvarjanje življenja v vrtcu ter da večinoma prisluhnejo željam otrok. Pri načrtovanju 
vzgojnega dela ter evalvaciji se je pokazalo, da je participacija otrok precej slabo 
zastopana. Rezultati so primerljivi z raziskavo M. Batistič Zorec (2010) in Turnšek (2009), 
kakor tudi z rezultati, ki jih navajata S. Sheridan in I. Premiling Samuelson (2001, v Jan, 
2016). Omenjeni avtorji ugotavljajo, da otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o 
načrtovanih dejavnostih v vrtcu. Tudi rezultati Z. Jan (2016) kažejo, da strokovni delavci 
upoštevajo interese in želje otrok v oddelku, manj pa vzgojno delo prilagajajo 
posameznemu otroku. Avtorica (prav tam) meni, da ne smemo zanemariti dejstva, da 
moramo vsem otrokom nuditi spodbudno okolje, jih vanj vključiti, ne glede na starost ter 
jim omogočiti optimalne možnosti za razvoj, učenje in participacijo. 
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4 POMEN PROSTORA V KURIKULUMU ZA VRTCE IN 
SODOBNIH PEDAGOŠKIH PRISTOPIH TER VLOGA 
ODRASLEGA  

Igra se nanaša na vsako aktivnost, ki se jo loti posameznik zaradi notranje motivacije, ne 
glede na končni rezultat te aktivnosti. Je brez vsake prisile, ob njej otroci doživijo 
zadovoljstvo, saj je prijetna, odprta in svobodna in je otrokova prevladujoča dejavnost 
(Batistič Zorec, 2003). 

Vloga odraslega je, da kreira spodbudno učno okolje in postavlja vprašanja o njihovem 
početju. Györek (2013) je prepričana, da je pravilna vloga odraslega pokazati iskreno 
zanimanje za najdbe otrok, za njihova mnenja in ideje …, zajeti mora iskrive trenutke ter 
njihovo zanimanje usmeriti in razvijati v dolgotrajno znanje (prav tam, 233). Vloga 
odraslega je vloga moderatorja, ki preko multi-senzornega in eksperimentalnega pristopa 
spodbuja otroke k vključevanju čustvenih, telesnih, estetskih, duhovnih in kognitivnih 
izkušenj kot del njihovega učenja. 

Oblikovanje naj bo prostovoljno, otrok mora imeti na voljo tudi možnost umika. Kadar 
otroku omogočimo tesen stik z naravo, spodbudimo njegovo ustvarjalnost, saj pri svoji igri 
rad uporabi razne plodove, veje, storže ali kamenje. Tako spoznava lastnosti narave, njeno 
toplino in raznobarvnost (prav tam). 

4.1 Kurikulum za vrtce  

Kurikulum za vrtce (1999) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo v analizah, 
predlogih in rešitvah, ki so uokvirile zasnovo sistema predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi v 
sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Je 
dokument, ki na eni strani spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z 
novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi 
rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.  

Eden od ciljev kurikuluma je zagotavljanje pestrejše in raznovrstnejše ponudbe na vseh 
področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. Ponudba področij in dejavnosti mora biti 
hkrati uravnotežena in ne sme onemogočati poglobljenosti na določenih področjih. 
Zagotovljeno naj bi bilo večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v 
nasprotju s skupinsko rutino (prav tam). 

Vzgojiteljevo delo v javnem vrtcu je usmerjeno v spremljavo, analizo in usmerjanje 
procesov otrokovega učenja skozi igro. V interakciji z otroki je vzgojitelj nedirektiven 
usmerjevalec, ki predstavlja zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Otrokom nudi čim 
več pozitivnih besednih in nebesednih interakcij, se odziva na njihova vprašanja in prošnje, 
jih spodbuja k zastavljanju vprašanj, pogovoru, udeleženosti in delitvi izkušenj. Odrasli naj 
otroka spodbujajo, da v čim več stvareh in situacijah opazi ponavljajoči se vzorec (prav 
tam). Opazovati morajo otroka in se odločati o zahtevnosti dejavnosti, ki jih ponujajo 
posameznemu otroku. Naloga vzgojitelja v javnem vrtcu je tudi, da sam načrtuje vzgojni 
proces (ustrezne vsebinske, metodične in kontekstualne rešitve), ob upoštevanju temeljnih 
načel in vsebinskih ciljev nacionalnega kurikuluma. 
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Njegova odgovornost se torej nanaša na (Kroflič, 2001): 

− razumevanje strokovne podlage kurikularnih načel; 
− upoštevanje temeljnih pravic otroka in njegovih staršev, da so ustrezno seznanjeni 

in vključeni v dejavnosti vrtca; 
− sposobnost samostojnega operativnega načrtovanja vzgojne dejavnosti; 
− sposobnost oblikovanja kakovostne vzgojne komunikacije ob ustrezni strokovni 

izbiri vsebin in metod dejavnosti ter ob upoštevanju kontekstualnih in naključnih 
vzgojnih dejavnikov (prostora, časa, socialne interakcije); 

− sposobnost kritičnega vrednotenja (evalviranja) lastne dejavnosti. 

Kurikulum za vrtce (1999) pri organizaciji prostora vzgojiteljem dopušča široko 
avtonomijo, saj organizacije prostora natančneje ne določa, poudari pa zagotovitev 
prostora, kamor se otrok lahko umakne. Dotakne se tudi zunanjih površin in glede njih 
postavlja zgolj zahtevo po urejenosti in dostopnosti. S svojo odprtostjo in širino omenja 
učenje tudi izven igralnice, vendar pa nikjer ne poudarja pomena zunanjega in odprtega 
učnega okolja za razvoj in učenje predšolskega otroka. Poudarjena je stalna skrb za sprotno 
zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz 
vzgojiteljevega načrtovanega usmerjanja kot iz otrokovih samoiniciativnih pobud. V 
ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o težavah – enako 
kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je pomembno 
spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 
odgovorov. 

Menim, da je naloga vzgojitelja kot profesionalca pri delu s predšolskimi otroki predvsem 
skrb za celosten razvoj otroka. Zagotavljati in ustvarjati mora različne pogoje in možnosti 
za razvoj otrokovih duševnih in telesnih sposobnosti, razvijati njegovo samostojnost, 
samoiniciativnost, komunikativnost, spodbujati radovednost, dajati možnosti in motivacijo 
za razvoj razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in mu biti v pomoč pri razvijanju pozitivne 
samopodobe. Pomembno je, da vzgojitelj vsakodnevno pri izvajanju del in nalog 
prepoznava in upošteva otrokovo participacijo v aktivnostih, ki se tičejo otroka samega; 
tako v igri, delu in celotnem življenju v vrtcu. Vsakodnevno se vzgojitelj odloča o tem, 
kako bo organiziran potek dejavnosti čez ves dan, kako bo pritegnil otroke k odločanju in 
kako bo razvijal to njihovo sposobnost odločanja – dopuščal in razbiral participacijo otrok. 

4.2 Pristop Reggio Emilia  

Pedagoški pristop Reggio Emilia temelji na analizi, razvijanju in na vključevanju 
posameznih elementov pristopa v vrtce v slovenskem okolju. Ker je pri implementaciji 
posameznih elementov posebnega pedagoškega koncepta v neki drug koncept (in okolje) 
pomembno, da premišljeno vnašamo in integriramo tiste elemente, ki so skladni z osnovo 
filozofije koncepta (in ne nazadnje tudi z zakonodajnimi izhodišči posamezne države, v 
našem primeru Kurikuluma za vrtce), je projektni tim podrobno in temeljito v življenju in 
delo vrtcev prek izobraževanja strokovnih delavcev in delavk v vrtcih vključeval (in 
posledično vnašal) le tiste elemente koncepta Reggio Emilia, ki smo jih (strokovnjaki 
področja za predšolsko vzgojo) prepoznali kot nadgradnjo oziroma obogatitev našega 
nacionalnega Kurikuluma za vrtce (Devjak in Batistič Zorec, 2009: 7). 

Pristop poudarja pomen stimulativnega vzgojnega okolja na razvoj otroka, ki zagotavlja 
občutek varnosti in spodbuja učenje otrok. Gradi na participaciji otrok in poudarja dvoje: 
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interakcijo med otrokom in vzgojiteljico in socialno interakcijo otroka z drugimi otroki v 
oddelku oziroma skupini. Zasnova Reggio Emilia je sodobna (postmoderna) zasnova 
predšolske vzgoje, katerega cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije 
(Malaguzzi, 1998; Rinaldi, 2006). 

V zasnovi zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja, kot so gib, mimika, barva, 
risba, lutka, ritem, glasba, govor, ter mu omogočajo, da lahko na različne načine izrazi 
odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi (Devjak, Berčnik in 
Plestenjak, 2008), in izhajajo iz stališča, da ne smemo nikoli poučevati otroka v tem, česar 
se ne bi mogel naučiti sam (Batistič Zorec, 2003). 

Vrtec Reggio Emilia je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja 
okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši, zato je prostor "tretji 
vzgojitelj" in ga simbolično primerjajo z akvarijem, v katerem se oblikuje veliko idej, 
etika, spretnosti in način življenja ljudi, ki živijo v njem (Rinaldi, 1998, v Devjak in 
Skubic, 2009). Razgiban prostor je razdeljen na kotičke. Vsaka igralnica je sestavljena iz 
dveh prostorov, kar omogoča upoštevanje Piagetove sugestije, da je otrok, če želi, lahko v 
družbi z vzgojiteljem ali pa je raje v prostoru, kjer vzgojitelja ni – ima pa zagotovo pregled 
nad njim. V igralnici ima, kot pri modelu M. Montessori, vsak otrok svoj predal. Prostori 
so vizualizirani, lahko bi rekli, da vsak centimeter stene govori, nam želi kaj povedati 
(Malaguzzi, 1993, v Devjak, 2012). 

Naloga vzgojiteljev je, da otroku pomagajo postopoma razviti lastno strategijo spoznavanja 
in omogočajo doživljanje sveta z vsemi čutili, pri tem pa dajejo poudarek razvoju otrokove 
ustvarjalnosti in kreativnosti. Pri svojem delu ne sledijo načrtom dela, marveč otroku 
samemu. Vnaprej si tudi ne postavljajo zavestnih ciljev, temveč sproti pripravljajo različne 
možne poti izvajanja projekta. Izhajajo iz želja in potreb otrok in odraslih (Devjak, 2009).  

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je otrok postavljen v središče kurikularnega 
razmisleka, saj je doseganje ciljev še kako odvisno od posameznega otroka, njegovega 
sodelovanja in vključenosti v dejavnosti, ki vodijo k doseganju ciljev. Vzgojiteljeva vloga 
pa ni samo v tem, da se odzivajo na otrokove potrebe, ampak otroku omogočajo 
dejavnosti, ki terjajo višjo raven reševanja miselnih problemov, kot jih je otrok zmožen v 
določenem razvojnem obdobju (Hočevar idr., 2009, v Zver, 2016: 16). 

4.3 Pristop pedagoške iniciative Korak za korakom 

Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom deluje v okviru 
Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Pobudo programa, ki temelji na demokratičnih 
vrednotah in sodobnih spoznanjih na področju predšolske vzgoje, je podal pedagog 
Mustard Fraiser in z njo navdušil Georga Sorosa, ki je program v začetnih letih v celoti 
financiral (Vonta, 2009). Njegov prihod v slovenski prostor skoraj sovpada z uvajanjem 
Kurikuluma za vrtce, zato se je v praksi nekako uveljavilo mnenje, da je omenjeni program 
pravzaprav izvedbena oblika nacionalnega kurikuluma. 

Program je zasnovan na tezi, da se otrok najbolje razvija, če je resnično notranje vpleten v 
svoje lastno učenje. Značilnost programa so igralnice, urejene v centre dejavnosti 
(kotičke), ki otroka spodbujajo, da raziskuje, se uči, ustvarja, mu hkrati omogočajo 
možnost izbire in odločitve ter priložnost, da rešuje probleme, spoznava razlike med otroki 
in postaja vse bolj neodvisen. Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in 
učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih, izbiro materialov, razvoj interesov, 
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sodelovanje, dogovarjanje, razvoj samostojnosti, prevzemanje odgovornosti za izbiro in 
odločitve, iniciativnost, reševanje konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev. 
Postavitev prostora oziroma skrbno načrtovanih centrov aktivnosti v igralnici temelji na 
določenih pravilih oziroma vedeti moramo, kam jih postavimo in zakaj (npr.: tihi, glasni). 
Namen je spodbujanje otroka k raziskovanju, učenju in ustvarjanju. Hkrati mu centri 
aktivnosti omogočajo večjo možnost izbire in samostojnega sprejemanja odločitev (sam se 
odloči, v katerem kotičku se bo igral in kaj se bo igral in koliko časa bo tam ostal). 
Otrokovo okolje je torej oblikovano tako, da ima otrok možnost izbire. S tem uresničujemo 
tudi individualizacijo otroka (zadovoljevanje želja in potreb posameznega otroka) (prav 
tam). 

Vloga odraslega pri večini dejavnosti poleg začetne smiselne umestitve in prilagoditve 
dejavnosti v vzgojno-izobraževalni proces (glede na potrebe in interese otrok oziroma 
skupine ter načrtovane cilje) zajema: pripravo prostora in učnih sredstev, organizacijo 
oblik dela (individualno delo, delo v dvojicah, delo v malih skupinah), demonstracijo in 
moderiranje dejavnosti, opazovanje otrok in njihovih odzivov, omogočanje izbire, 
vključevanje staršev in članov družine v vzgojno-izobraževalni proces ter analizo in 
refleksijo po vsakokratni izvedbi dejavnosti (prav tam, 8). 

4.4 Gozdna pedagogika 

Divjak Zalokar (2008: 4) v svoji diplomski nalogi opredeli pojem gozdne pedagogike: 
»Gozdna pedagogika je poučevanje ljudi o gozdu, ki se nanaša na njegov negospodarski 
vidik. Učenje je posredovano z neposredno in posredno zaznavo, ki vsebuje učenje z 
delom – srcem in glavo. Gozdna pedagogika je pedagoški koncept, na katerem temeljita 
igra in učenje v gozdu. V ospredje je postavljeno učenje preko igre in neposredno 
pridobivanje izkušenj iz dogajanj v naravi. Gre za pristnejše izkušnje v naravnem okolju, 
ko je otrokom ponujen velik, nestrukturiran prostor, kjer se zazna obilje čutnih zaznav in 
možnost tveganja ter občutek svobode«. 

V Sloveniji še ne poznamo gozdnih vrtcev in šol, kot jih poznajo v tujini, vendar »je že 
marsikateri vrtec začel kontinuirano izvajati vzgojno-izobraževalni proces v naravnih 
okoljih, kot so gozd, travniki in obrežja naravnih potokov. Prav tako so tudi v nekaterih 
šolah začeli izvajati poučevanje vseh predmetov v gozdu« (Györek, 2012: 12). 

Pristop gozdnega vrtca poudarja, da narava vzpostavlja kontekst učenja in da kurikulum, ki 
temelji na naravi in naravnem okolju, predstavlja svobodnejše in bolj odprte okvire učenja 
kot pa stroge in toge načrtovane dnevne dejavnosti. Gozdna pedagogika tako izhaja iz 
mišljenja, da je narava tista najboljša učiteljica, ki omogoča tako otrokom kot odraslim 
življenjsko učenje. V pristopu gozdne pedagogike je učno okolje procesna dimenzija. 
Prostor v tem pristopu lahko opišemo kot kompleksno in izzivalno učno okolje, v katerem 
so socialna pogajanja in deljena odgovornost sestavni del učenja. V pristopu gre za 
ponudbo raznovrstnih vsebin in na otroka usmerjenih dejavnosti (Woolfolk, 2002: 286). 

V praksi pomeni gozdni vrtec preprosto dejanje preseliti igralnico v naravo, saj so stiki z 
naravo pomembna predpostavka za zdrav duševni razvoj otrok. Naravno okolje daje 
otrokom občutek gotovosti in varnosti in jim omogoča, da pustijo svoji domišljiji prosto 
pot. Gozd ponuja veliko predmetov in materialov, na podlagi katerih se lahko posredujejo 
konkretna znanja in razumevanja (Divjak Zalokar, 2008: 5–6). 
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Potrebno je spoznati, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – otrokom ne omogoča 
samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. 
Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak 
vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, razvijajo se kot 
skupina. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje 
samozavesti, ki jih pri otrocih opažamo v igralnicah, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu 
navdihu in sodelovanju (Warden, 2010: 13).  

Vzgojitelj kot strokovnjak na svojem področju za izvajanje dejavnosti v gozdu ne 
potrebuje posebnega znanja, potrebuje pa pogum, da z otroki odide iz igralnice, in osebne 
lastnosti, kot so samoiniciativnost, dobra psiho-fizična opremljenost, ustvarjalnost in 
vizionarstvo (Györek, 2012). Otroku je potrebno dati čas za opazovanje narave. Zato naj 
bo naloga odraslega zgolj v tem, da otrokom kreira spodbudno učno okolje in jim postavlja 
vprašanja o njihovem početju. Odrasli mora pokazati zanimanje za najdbe otrok, za njihova 
mnenja in ideje. Zaznati mora tiste trenutke, ko lahko njihovo zanimanje usmeri in razvija 
v dolgotrajno znanje« (Györek, 2013: 233). 
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5 IGRIŠČA VRTCA Z VIDIKA ZAKONODAJE 

V Zakonu o vrtcih (2. člen) je zapis temeljnih nalog vrtcev, ki so pomoč staršem pri 
celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

Da bi otroku zagotovili optimalne pogoje za razvoj glede na njegove zmožnosti, potrebuje 
okolje, ki mu nudi razmere za pridobivanje raznovrstnih izkušenj na ravni samostojnega 
delovanja. Na igrišču najdemo mnoga igrala, na katerih lahko otroci urijo svoje 
sposobnosti in spretnosti skozi igro, ki je osnovna dejavnost, povezana s spontanostjo, 
inovativnostjo, razvedrilom, učenjem in zabavo. 

Varno igro na otroškem igrišču si želimo vsi, ki delamo na področju vzgoje in 
izobraževanja. Igra je namreč osnovna dejavnost, povezana s spontanostjo, inovativnostjo, 
razvedrilom, učenjem in zabavo. Da jim lahko zagotovimo igro in učenje na način brez 
poškodb, moramo v vrtcih poskrbeti, da so igrišča urejena po zakonodaji, ki jo določa 
Republika Slovenija.  

Ustrezna opremljenost in varnost igrišč vrtca se zagotavlja s pravnimi podlagami, 
določenimi v predpisih s področja predšolske vzgoje, ki so zapisana v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007, 2008), Zakonu o vrtcih (2005, 
2008, 2009, 2010, 2011 in 2012) in Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (2000, 2005, 2008 in 2010).  

Vsebina Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca. Začne se 
že pri pomembnosti lokacije zemljišča (5. člen), kjer je treba upoštevati, da je na otroka 
zagotovljenih najmanj 15 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini 
vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na 
otroka, da mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v vrtec kot na bližnje 
rekreacijske in parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca ter da mora biti 
zemljišče na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta 
maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja, se vrtec zbližuje, in če je 
le mogoče, dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. 

Pomembno je upoštevati zapisano navodilo za urejenost igrišča v Pravilniku o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (od 8. do 11. člena), ki pravi, 
da mora biti igrišče urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, 
socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca. 
Opremljeno mora biti s preprostimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi enotami tako, 
da je za vsakega otroka na voljo najmanj 15 m2 igralnega mesta. Razvrstitev igralnih enot 
na igrišču mora omogočati nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega 
obdobja. Igrala, nameščena na igrišču, morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi 
standardi s področja opreme igrišč, namestitve in vzdrževanja igral. Pomemben del 
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je 8. a 
člen, za katerega je zadnja sprememba (oktober 2016) določila, da vrtec izvaja vzdrževanje 
igral in igrišča v skladu s sprejetim programom pregledov igral in igrišča. Program 
pregledov mora upoštevati garancijo, navodila in priporočila proizvajalca ter priporočila o 
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pregledovanju in vzdrževanju, ki jih vsebuje priročnik za skrbnike in lastnike otroških 
igrišč Varno otroško igrišče (Yearley in Berlinski, 2008).  

Ravnatelj za pripravo programa pregledov igral in igrišča ter organizacijo in izvajanje 
rutinskih in periodičnih pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu. Za izvajanje letnega 
pregleda igral in igrišča ravnatelj določi posebno komisijo ali letni pregled poveri 
zunanjemu izvajalcu.  

Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen preverjanju splošnega stanja igral in 
igrišča ter zagotavljanju morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali 
vremenskih vplivov. 

Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pregledu morebitne obrabe ali poškodbe 
igral in igrišča ter se opravi najmanj enkrat na tri mesece. 

Letni pregled igral vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter 
varnost igral. 

Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se morajo zavarovati in onemogočiti 
njihovo uporabo, dokler napaka, obraba oziroma okvara ni odpravljena ali pa se igralo 
odstrani z igrišča vrtca. O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih posegih na 
igralih in igrišču se vodi evidenca. 

Igrišče mora imeti najmanj polovico prostih površin in poti. Del prostih površin mora biti 
utrjenih in nedrsečih (npr. asfalt, umetna masa ...). Teren igrišča naj bo razgiban. Če so na 
igrišču stopnice, morajo biti vidno označene. Če ima stopnišče več kot tri stopnice, morajo 
imeti varovalno ograjo. Na igrišče mora biti napeljana pitna voda. Igrišče mora imeti 
sončno lego, zavarovano pred vetrom, zagotovljeni morata biti naravna in umetna senca. 
Na igrišču ne smejo biti posajeni strupeni grmi in rastline. Igrišče mora biti ograjeno z 
ograjo, visoko najmanj 1,20 m, po kateri otroci ne morejo plezati. Če vrtec meji na nevarno 
območje (voda ipd.), mora biti ograja v zgornjem delu nagnjena navznoter. Vrata ograje se 
morajo samodejno zapirati. Kljuka naj bo takšna, da otrok ne more sam odpreti vrat z 
notranje strani. Zakon (prav tam) v svojem 58. členu določa tudi, da če stavba, v kateri 
bodo potekali programi vrtca, nima lastnega igrišča, mora biti v bližini površin, ki 
omogočajo otrokom bivanje na prostem, do njih pa morajo voditi varne poti. 

Kot pomoč pri oblikovanju, urejanju in vzdrževanju igrišč je Ministrstvo za gospodarstvo 
ob sodelovanju Tržnega inšpektorata RS in Zdravstvenega inšpektorata RS pripravilo 
publikacijo z naslovom Varno igrišče vrtca (2008: 3). Že v uvodu so avtorji publikacije 
zapisali: »Pravico otrok do igre jamči konvencija, ki jo je sprejela Generalna skupščina 
Organizacije združenih narodov 20. novembra 1989. V 31. členu konvencije si lahko 
preberemo, da imajo otroci pravico do počitka in igre, vključevanja v razne dejavnosti in 
da je igra sestavni del otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč med igro ter 
omogočanje pravic otrok do izražanja. Naloga vsake osebe, ki omogoča igro, je, da se 
otrokom zagotovi čim večja zaščita zdravja in varnosti pri igri in v življenju.« 

Zakonodaja zahteva izpolnjevanje posameznih standardov, določenih s posebnim 
predpisom, vendar se je treba zavedati, da obstajajo pri uporabi standardov določene 
omejitve. Standardi določajo zahteve, ki ščitijo otroke pred nevarnostmi, ki jih niso 
sposobni predvideti, kadar uporabljajo igrala skladno z uporabo ali na način, ki je 
predvidljiv (prav tam: 18). Vendar pa samo skladnost z zahtevami standardov ne bo 

24 



Cencelj, D. (2017). Urejeno igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok.  
Magistrsko delo. Ljubljana: PeF. 

naredila otroškega igrišča varnega, zato je treba obstoječe standarde uporabljati 
premišljeno. Smiselno je, da vsakoletne glavne preglede izvajajo ustrezno usposobljene 
osebe, ki spremljajo razvoj in lahko svetujejo glede novih zahtev, ki izhajajo iz 
dopolnjenih ali spremenjenih standardov (prav tam). 

Poudariti je treba, da so standardi namenjeni upraviteljem otroških igrišč predvsem kot 
pripomoček za določitev zahtev za varno igro in ne uporabi za pripravo seznama 
prepovedi. Cilj namreč ni omejevanje priložnosti za zanimivo igro niti vključevanje 
nevarnih dejavnosti. Hkrati upoštevanje zahtev standardov upravitelja igrišča ne oprošča 
nenehne skrbi za zagotavljanje varnosti na otroškem igrišču in stalnega zmanjševanja 
tveganja, povezanega z uporabo otroškega igrišča (prav tam, 19). 

V priročniku je opis splošnih varnostnih zahtev za vsa igrala in opremo, nameščeno na 
otroških igriščih: Splošne varnostne zahteve (prav tam, 20), Zaščita pred zatikanjem in 
udarci (prav tam, 21), Zaščita pred padci (prav tam, 22), Zaščita pred trki (prav tam, 23) in 
Zaščita pred neustrezno obdelavo ali napačno konstrukcijo (prav tam, 24). 

Cilj priročnika je vodenje tistih, ki igrišča načrtujejo, ter pomagati in pokazati dobre ideje 
tistim, ki že opravljajo otroška igrišča, da bi bili prostori, namenjeni igri, ustrezno 
prilagojeni potrebam otrok ter varnostnim zahtevam (prav tam, 3). 
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI  

Strokovne delavke imajo za vzgojno delo na razpolago notranji in zunanji prostor, ki ga 
uporabljajo v skladu s svojimi kompetencami, z željami in interesi otrok ter možnostmi 
glede na vremenske razmere, ki pogojujejo predvsem čas bivanja na prostem, in skladno z 
dogovori v vrtcu. Po mojih izkušnjah strokovne delavke za vodene dejavnosti uporabljajo 
predvsem igralnice in telovadnico, redkeje pa vse druge prostore. Igra in delo v notranjih 
prostorih nam daje določen občutek varnosti in domačnosti znanega prostora, medtem ko 
priprava dejavnosti v drugih prostorih in na igrišču zahteva več priprave in načrtovanja. 

Slovenska evalvacijska študija (Kroflič in sod., 2002), ki je preučevala stališča in ravnanja 
slovenskih vzgojiteljic, je pokazala, da so vzgojiteljice visoko naklonjene participaciji 
(61 %) in jo ocenjujejo kot enega bistvenih elementov za izboljšanje kakovosti vrtcev. 
Kljub temu N. Turnšek (2009) ugotavlja, da o življenju in delu v vrtcu še vedno odločajo 
pretežno odrasli, otroci pa največkrat izbirajo med danimi alternativami, ki jih ponujajo 
odrasli. 

Raziskava v okviru izobraževanja Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 
izvajanje elementov posebnih pedagoških načel zasnove Reggio Emilia na področju 
predšolske vzgoje 2008–2013 (Batistič Zorec, 2010) je prav tako pokazala, da otroci 
odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o organizaciji življenja in načrtovanih dejavnostih 
v vrtcu. Podobno kažejo tudi raziskave tujih strokovnjakov (Sheridan in Pramling 
Samuelson, 2001; po Batistič Zorec, 2010). Tudi rezultati raziskave Z. Jan (2016) kažejo, 
da strokovni delavci načeloma upoštevajo interese in želje otrok v oddelku, manj pa 
vzgojno delo prilagajajo posameznemu otroku. 

Če so igrišča kakovostna, vzdrževana in za otroke zanimiva ter ustrezajo določenim 
standardom (Videmšek, Hosta in Čuk, 2007), je večja verjetnost, da se strokovne delavke 
in delavci odločajo za več aktivno preživetega časa na prostem in temu podredijo tudi 
svoje načrtovanje dopoldanskih dejavnosti.  

Ker me ob raziskavah, ki sem jih zasledila, zanima tudi, ali obstaja povezava med 
zadovoljstvom strokovnih delavk in delavcev z igrišči vrtca in količino aktivnosti na 
prostem, bom v magistrskem delu raziskala zadovoljstvo strokovnih delavk in delavcev z 
urejenostjo zunanjih površin oziroma igrišča vrtca in uporabnosti igrišča za njihovo 
vzgojno delo. Raziskala bom tudi, kolikšno možnost participacije imajo otroci, stari od 4 
do 6 let, pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti na igrišču ter ali obstaja povezava med 
zadovoljstvom strokovnih delavk in delavcev z obstoječimi igrišči in omogočanjem 
participacije otrok pri igri in učenju na igrišču vrtca. Zanima me tudi, ali se pri tem kažejo 
razlike med posameznimi vključenimi vrtci. 
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7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako so strokovni delavci vrtcev zadovoljni s trenutnim stanjem zunanjih površin 
in ali je njihovo zadovoljstvo povezano s količino aktivnosti na prostem? 

2. Ali strokovni delavci, ki več uporabljajo zunanje površine, pogosteje vključujejo 
otroke v načrtovanje igre in učenja? 

3. Ali obstajajo razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja glede zadovoljstva z 
vrtčevskim igriščem in uporabe igrišč? 

4. Ali obstajajo razlike med vrtci, vključenimi v raziskavo, glede zadovoljstva z 
vrtčevskim igriščem, uporabe igrišč pri delu z otroki ter možnostjo participacije? 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

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

8.1 Raziskovalni vzorec 

Izbrani vzorec je bil priložnostni in namenski. Razdelila sem 90 vprašalnikov, vrnjenih in 
pravilno izpolnjenih je bilo 78 (86,7 %). V vzorec je bilo torej vključenih 78 strokovnih 
delavk iz treh vrtcev, ki delajo v oddelkih 4 do 6-letnih otrok: 27 strokovnih delavk je bilo 
iz vrtca A, 25 iz vrtca B in 26 strokovnih delavk iz vrtca C. 

Tabela 1: Starost strokovnih delavk in leta izkušenj 

 Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 
Starost 23 59 42,22 10,541 
Leta izkušenj 1 40 18,56 12,763 

 

  

Slika 1: Izobrazba anketiranih strokovnih delavk  

V raziskavo vključene strokovne delavke so zelo različne starosti in imajo različno dolgo 
delovno dobo, od začetnice (1 leto) do izkušene vzgojiteljice na koncu delovne dobe. V 
vzorec je vključenih 46 (59 %) vzgojiteljic in 32 (41 %) pomočnic vzgojitelja.  

Iz slike 1, ki prikazuje izobrazbo anketiranih strokovnih delavk, razberemo, da ima skoraj 
polovica (46 %) srednješolsko izobrazbo, tretjina visokošolsko strokovno izobrazbo in 7 
strokovnih delavk (9 %) ima univerzitetno izobrazbo. 

8.2 Postopek zbiranja podatkov  

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga izdelala sama za 
potrebe raziskave. Vprašanja so se nanašala na ocenjevanje funkcionalnosti in urejenosti 
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igrišč z vidika igre in učenja otrok, zadovoljstvo strokovnih delavk z igrišči ter na njihovo 
prakso pri organizaciji igre in učenja na igrišču. 

Večina vprašanj je bilo zaprtega tipa, nekaj pa ocenjevalnih lestvic in odprtih vprašanj. 

Zanesljivost vprašalnika sem zagotovila z natančnimi navodili. Vsi anketiranci so imeli 
enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnikov, s čimer se zadosti objektivnost instrumenta. 
Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov je potekalo individualno in anonimno. Anketne 
vprašalnike sem razdelila v zaprtih pisemskih ovojnicah, anketiranci pa so mi jih po 
desetih dneh vrnili prav tako v zaprtih ovojnicah. 

8.3 Postopek obdelave podatkov 

V analizi vprašanj je uporabljena opisna statistika (frekvence, deleži), rezultati so 
predstavljeni v obliki tabel ali grafov. Za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med 
vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja ter razlik med vrtci je uporabljena hi-kvadrat analiza. 

Podatki so obdelani s programskim paketom SPSS 22. 
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V poglavju bomo statistične interpretacije dopolnili z vsebinskimi interpretacijami ter tako 
smiselno povezali rezultate raziskav s teoretičnimi dognanji. 

9.1 Sodelovanje otrok pri načrtovanju pedagoškega dela oziroma igre 
na prostem 

Najprej nas je zanimalo, ali anketiranke pri načrtovanju in izvedbi igre in učenja aktivno 
vključujejo otroke in kakšen je njihov pogled na sodelovanje otrok pri načrtovanju 
vzgojnega dela. 

 

Slika 2: Sodelovanje otrok pri načrtovanju vzgojnega dela – igra na prostem 

Iz slike 2, ki prikazuje sodelovanje otrok pri načrtovanju vzgojnega dela, vidimo, da 
največ, skoraj dve tretjini (64 %), strokovnih delavk prisluhne željam in zamislim otrok ter 
jih vnaša v načrtovanje in izvedbo programa. Temu zelo podoben je tudi odgovor, da 
načrtujejo sami, vendar upoštevajo želje in interese otrok, ki ga je izbralo le nekaj (7 %) 
anketirank. Slaba tretjina (31 %) strokovnih delavk sama izbere temo in pripravi okvirni 
načrt in se nato z otroki o njem pogovori ter prisluhne njihovim željam in idejam. Le malo 
pa je strokovnih delavk (5 %), ki temo in vsebine načrtujejo skupaj z otroki. 

V raziskavi M. Batistič Zorec (2010) več kot polovica strokovnih delavcev (52,3 %) pravi, 
da sami izberejo temo in naredijo okvirni načrt, ki mu naknadno dodajajo želje in predloge 
otrok, v dobri tretjini primerov (39 %) pa strokovni delavci načrtujejo sami ob upoštevanju 
tega, kar vedo o željah in interesih otrok. Naši rezultati se torej ujemajo s to raziskavo, in 
sicer, da v slovenskih vrtcih le manjšina vzgojiteljic dejavnosti od začetka načrtuje skupaj 
z otroki. 

Participacija otrok se v našem prostoru aktivno spodbuja preko študija predšolske vzgoje in 
stalnega strokovnega izobraževanja. V času od zadnje študije (Krofljič in sod., 2002), ki 
ugotavlja, da je precej več kot polovica vzgojiteljic (61 %) na ravni načel naklonjenih 
participaciji, v praksi pa tega ni. 
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Tudi podatki te raziskave žal kažejo isto. Strokovne delavke se zavedajo pomena in 
namena participacije otrok, vendar jo še vedno premalo upoštevajo v praksi. Če 
vzgojiteljica načrtuje sama, naknadno pa se pogovori z otroki in upošteva njihove želje, to 
ni resnična participacija otrok pri načrtovanju! 

9.2 Vloga strokovnih delavk in vloga otrok pri dejavnostih oziroma igri 
na prostem 

Zanimalo nas je, kaj delajo strokovne delavke v času bivanja otrok na prostem oziroma 
kakšna je njihova prevladujoča vloga. Odgovori so razvidni iz tabele 2. 

Tabela 2: Vloga strokovnih delavk pri dejavnostih oziroma igri na prostem 

VLOGA STROKOVNIH 

DELAVK 
NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO VEDNO 

Pazim predvsem na 
varnost otrok. 2,6 % 1,3 % 2,6 % 7,7 % 85,9 % 

Predlagam in organiziram 
igro oziroma vodeno 
dejavnost. 

/ / 34,6 % 59,0 % 6,4 % 

Organiziram igro oziroma 
dejavnost, ki jo predlagajo 
otroci. 

/ / 12,8 % 80,8 % 6,4 % 

V igro otrok se vključim 
kot soigralka in 
sooblikovalka. 

/ 1,3 % 19,2 % 59,0 % 20,5 % 

V prosto igro otrok se ne 
vključim, otroke zgolj 
opazujem. 

9,0 % 21,8 % 24,4 % 32,1 % 12,8 % 

Iz tabele 2 je razvidno, da večina (93,6 %) vprašanih vedno ali pogosto pazi predvsem na 
varnost otrok. Največ strokovnih delavk pogosto ali vedno organizira igro oziroma 
dejavnost, ki jo predlagajo otroci (87,2 %), le nekoliko manj (79,5 %) pa same predlagajo 
in organizirajo dejavnosti. Večina strokovnih delavk (79,5 %) se, kot odgovarjajo, tudi 
pogosto ali vedno vključi v igro otrok kot soigralke. To pomeni, da se strokovne delavke 
večinoma zavedajo, da je vključitev odraslega kot soigralca v igro otrok priložnost za 
učenje in podpiranje razvoja otrok (Batistič Zorec, 2010). Ta odgovor pa je vprašljiv ob 
podatku, da le nekaj manj kot polovica strokovnih delavk (44,9 %) pogosto ali skoraj 
vedno otroke zgolj opazuje (skrbi za varnost), medtem ko se v njihovo prosto igro ne 
vključijo. Ob primerjavi odgovorov, ki se ponekod izključujejo, je zelo verjetno, da so vsaj 
nekatere anketiranke izbirale odgovore glede na njihovo mnenje, kaj je dobro oziroma prav 
in ne kot dejansko v praksi ravnajo. 

Nadalje smo spraševali, ali imajo otroci možnost samostojno oblikovati igro in učenje na 
igrišču ter izbirati material in sredstva. 
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Tabela 3: Možnost otrok pri izbiri dejavnosti, sredstev in materialov 

VLOGA OTROKA NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO VEDNO 

Otroci se sami odločijo, 
kje in kaj se bodo igrali. 

/ 2,6 % 21,8 % 74,4 % 1,3 % 

Na igrišču ponudim in 
organiziram eno ali nekaj 
dejavnosti, med katerimi 
otroci izbirajo. 

/ / 24,4 % 52,6 % 23,1 % 

Otrok sam izbere material 
in sredstva glede na 
vsebino igre. 

/ / 33,3 % 56,4 % 10,3 % 

Otrok uporabi material in 
sredstva, ki jih ta dan 
ponudim. 

/ 1,3 % 35,9 % 50,0 % 12,8 % 

 
Iz tabele 3 je razvidno, da dobri dve tretjini (75,7 %) strokovnih delavk otrokom na igrišču 
dajeta možnost, da pogosto ali vedno sami odločajo o tem, kje in kaj se bodo igrali. Na tak 
način upoštevajo teoretična izhodišča Brunerja (v Batistič Zorec, 2010: 71), ki pravi, da je 
učenje najuspešnejše, če je otrok aktivno oziroma participativno (so)udeležen, torej če 
sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja.  

Enak (75,7 %) je tudi delež strokovnih delavk, ki na igrišču pogosto ali vedno same 
ponudijo in organizirajo dejavnosti, med katerimi lahko otroci izbirajo. Tudi tu se pojavlja 
vprašanje verodostojnosti odgovorov, saj se oba načina izključujeta. Podobno velja za 
izbiro materialov in sredstev: dobri dve tretjini strokovnih delavk (66,7 %) pravi, da otroci 
pogosto ali vedno sami izberejo materiale in sredstva za igro, hkrati pa jih le malo manj 
(62,8 %) pravi, da otrok pogosto ali vedno uporabi materiale in sredstva, ki mu jih ponudi 
strokovna delavka. Žal iz odgovorov ne moremo ugotoviti, kakšna je dejanska participacija 
otrok pri izbiri dejavnosti, sredstev in materialov za igro na igrišču. 

9.3 Pomembnost različnih vidikov urejenosti zunanjih površin in ocena 
stanja 

Strokovnim delavkam smo postavili vprašanje, kako pomembno se jim zdi, da ima vrtec 
urejene zunanje površine in kakšna je njihova ocena stanja obstoječih igrišč. 
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Tabela 4: Pomembnost posameznega pogoja glede urejenosti zunanjih površin 

VIDIKI 
NI 

POMEMBNO MANJ 
POMEMBNO 

SREDNJE 
POMEMBNO 

PRECEJ 
POMEMBNO 

ZELO 
POMEMBNO 

Vizualni videz igrišča. / 2,6 % 16,7 % 51,3 % 29,5 % 

Velikost igrišča. / / 6,4 % 32,1 % 61,5 % 

Lokacija oziroma 
razporeditev igral. 

/ 1,3 % / 29,5 % 69,2 % 

Raznovrstnost igral. / / 6,4 % 33,3 % 60,3 % 

Funkcionalnost 
prostora. 

/ / / 30,8 % 69,2 % 

Kombinacija različnih 
elementov (igrala, 
peskovnik, klopi, 
mize …). 
 

/ / 3,8 % 26,9 % 69,2 % 

Čim boljši pregled nad 
celotnim otroškim 
igriščem. 

/ 1,3 % / 12,8 % 85,9 % 

Naravni senčni del 
igrišča. 

/ / / 12,8 % 87,2 % 

Umetno senčenje. 1,3 % 1,3 % 15,4 % 46,2 % 35,9 % 

Naravno pobočje – 
vzpetina. 

/ 1,3 % 7,7 % 43,6 % 47,4 % 

Kotiček z mivko. / 1,3 % 2,6 % 37,2 % 59,0 % 

Zelenice, primerne za 
igre. 

/ / / 19,2 % 80,8 % 

Vizualna privlačnost 
prostora in igral. 

/ 1,3 % 24,4 % 42,3 % 32,1 % 

Uporabnost igral in 
igrišča za otroke. 

/ / 1,3 % 9,0 % 89,7 % 

 
Iz tabele 4 je razvidno, da se strokovne delavke zavedajo, da ima igrišče pomembno 
pedagoško funkcijo (Videmšek in Kovač, 2001) in da mora biti primerno urejeno. Vsem 78 
strokovnim delavkam (100 %), ki so sodelovale v raziskavi, so precej oziroma zelo 
pomembni funkcionalna ureditev prostora, naravni senčni del igrišča in zelenice, primerne 
za igre. Skoraj vsem (98,7 %) je pomembna tudi lokacija oziroma razporeditev igral, čim 
boljši pregled nad celotnim igriščem in uporabnost igral ter igrišča za otroke. Kot manj 
pomemben pogoj (74,4 %) so strokovne delavke označile vizualno privlačnost prostora in 
igral.  

Po oceni pomembnosti posameznih vidikov nas je zanimalo, kako strokovne delavke 
ocenjujejo iste vidike na igrišču vrtca, v katerem delajo. Odgovori so prikazani v tabeli 5. 
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Tabela 5: Ocena stanja igrišča 

OCENA STANJA 
ZELO 

SLABO SLABO 
ZADOVOLJIVO DOBRO ZELO DOBRO 

Vizualni videz igrišča. 1,3 % 3,8 % 30,8 % 43,6 % 20,5 % 

Velikost igrišča. 2,6 % 2,6 % 23,1 % 35,9 % 35,9 % 

Lokacija oziroma 
razporeditev igral. 

1,3 % 7,7 % 26,9 % 42,3 % 21,8 % 

Raznovrstnost igral. 2,6 % 20,5 % 32,1 % 33,3 % 11,5 % 

Funkcionalnost prostora. / 6,4 % 21,8 % 46,2 % 25,6 % 

Kombinacija različnih 
elementov (igrala, 
peskovnik, klopi, mize …). 

1,3 % 15,4 % 24,4 % 35,9 % 23,1 % 

Pregled nad čim večjo 
površino otroškega igrišča. 

1,3 % 5,1 % 14,1 % 43,6 % 35,9 % 

Naravni senčni del igrišča. 3,8 % 14,1 % 24,4 % 32,1 % 25,6 % 

Umetno senčenje. 9,0 % 15,4 % 23,1 % 34,6 % 17,9 % 

Naravno pobočje – 
vzpetina. 

5,1 % 10,3 % 14,1 % 35,9 % 34,6 % 

Kotiček z mivko. 3,8 % 1,3 % 14,1 % 32,1 % 48,7 % 

Zelenice, primerne za igre 
z žogo. 

/ 5,1 % 25,6 % 32,1 % 37,2 % 

Kreativnost in privlačnost 
prostora in igral. 

2,6 % 11,5 % 32,1 % 39,7 % 14,1 % 

Uporabnost igral in igrišča 
za otroke. 

2,6 % 6,4 % 28,2 % 37,2 % 25,6 % 

 
Iz tabele 5 je razvidno, da se strokovne delavke zavedajo, da so vabljiva otroška igrišča, ki 
ponujajo vznemirljivo okolje in omogočajo razvoj domišljije, koristna za vsestranski 
razvoj otroka (Yearley in Berlinski, 2008). Velika večina anketiranih (80,8 %) je 
zadovoljnih s kotičkom z mivko, prav tako so zadovoljne (79,5 %) z možnostjo pregleda 
na čim večjo površino njihovega igrišča. Kot pomembno in pohvalno (71,8 %) so 
anketiranke označile tudi velikost igrišč in funkcionalnost prostora ter naravno pobočje – 
vzpetina (70,5 %), ki jo imajo na voljo. Kot manj pomemben pogoj (44,8 %) so 
anketiranke na svojem igrišču ocenile raznovrstnost igral ter kreativnost in privlačnost 
prostora in igral (53,8 %). 

9.4 Pomen igrišča za otroke 

Zanimalo nas je tudi, kako strokovne delavke ocenjujejo pomen dejavnosti oziroma igre na 
igrišču vrtca za različne vidike razvoja otrok. Odgovori so prikazani v tabeli 6. 
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Tabela 6: Pomen igrišča za otroke 

POMEN UREJENOSTI 
IGRIŠČA ZA: 

NI 
POMEMBNO 

MANJ 
POMEMBNO 

 

POMEMBNO 

 

DOKAJ 
POMEMBNO 

ZELO 
POMEMBNO 

Sprostitev energije otrok. / / 2,6 % 12,8 % 84,6 % 

Zadovoljitev otrokove 
potrebe po gibanju. 

/ / 2,6 % 9,0 % 80,4 % 

Navezovanje socialnih 
stikov. 

/ / 7,7 % 37,2 % 55,1 % 

Razvoj otrokovih gibalnih 
sposobnosti. 

/ / 3,8 % 5,1 % 91,0 % 

Spodbujanje otrokove 
simbolne igre in domišljije. 

/ / 8,0 % 33,3 % 57,7 % 

Da so otroci čim več zunaj, 
na zraku. 

/ / 3,8 % 10,3 % 85,9 % 

 
Iz tabele 6 je razvidno, da je igrišče za otroke pomembno v vseh naštetih segmentih.  

Skoraj vse strokovne delavke (96,2 %) so ocenile, da je dokaj ali zelo pomembno, da so 
otroci čim več zunaj. Večina anketiranih (97,4 %) je kot dokaj in zelo pomembno ocenila 
koriščenje zunanjih površin za sprostitev energije otrok in razvoj otrokovih gibalnih 
sposobnosti (96,1 %). Dejavnosti v zunanjem okolju pripomorejo, da otrok sebe primerja z 
okoljem, ki ga obdaja. Otrok preko gibanja in čutil postopoma raziskuje in spoznava 
prostor, ga izkusi, pridobiva nove izkušnje in si izoblikuje vedno boljše prostorske 
predstave (Tai in sod., 2006: 15). 

Nekoliko manj, a še vedno pretežno pomembno je bivanje zunaj za navezovanje socialnih 
odnosov (92,3 %) in za spodbujanje otrokove igre in domišljije (92 %). 

Horvat in Magajna (1987, v Batistič Zorec, 2002) navajata, da se otrok igra zaradi 
zadovoljstva, ki mu ga nudi igra. Potek in smisel sta v igri sami, zato otroku ni toliko 
pomemben končni rezultat kot sam proces, uživanje in zadovoljstvo v igri. In prav igrišče 
je tisto, ki otroku nudi vso prostost gibanja, učenja in igre. 

9.5 Uporaba zunanjih površin v zadnjih dveh tednih  

Ker se zavedamo, da je ob uporabi anketnega vprašalnika velika verjetnost, da se bodo 
anketiranci nagibali k odgovorom, za katere menijo, da so »boljši« (kako bi bilo prav z 
vidika stroke), se je nekaj vprašanj nanašalo na dejansko uporabo zunanjih površin v 
zadnjih dveh tednih pred izvedbo ankete. 

Le slaba polovica anketiranih (42 %) je v zadnjih dveh tednih vsak dan uporabljala zunanje 
površine. Izmed ostalih (58 %) jih je največ za vzrok neuporabe navedlo slabo vreme. M. 
Kos in Jerman (2013) svetujeta, da bi bilo potrebno v izobraževanje vzgojiteljic poleg 
teorije vključiti nazorno predstavitev prednosti, ki ga lahko igra in učenje na prostem 
prineseta otrokom. Boljše znanje in pozitivne izkušnje iz vrtcev drugih evropskih držav bi 
dodatno motivirali slovenske vzgojitelje, da bi bivanju na prostem dajali večji pomen (Jan, 
2016: 28). 
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V zadnjih dveh tednih je malo manj kot dve tretjini vprašanih (65 %) zunanje površine 
povprečno uporabljalo od ene do ene in pol ure na dan, ostali pa manj kot uro na dan. 

Rezultati se skladajo z ugotovitvami M. Kosa in Jermana (2013), ki ugotavljata, da so 
otroci v vrtcu zunaj vsak dan, vendar čas bivanja zunaj ne presega ene ure in pol na dan. 

Nadalje nas je zanimalo, ali so otroci pri igri zunaj uporabljali naravne materiale. Rezultati 
kažejo, da je večina strokovnih delavk (86 %) pri igri uporabljala naravne materiale. 

9.6 Poznavanje pravnih predpisov 

Zanimalo nas je tudi, ali anketiranke poznajo Pravilnik o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000), predvsem od 8. do 11. člena, ki pravi, 
da mora biti igrišče urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro raznovrstnih dejavnosti, 
socialne stike in tudi umik v zasebnost v skladu s kurikulom in programom vrtca, in je 
pomemben pravni predpis za bivanje na prostem. Prosili smo jih, da navedejo vsaj dve 
zahtevi, ki jih določa pravilnik. 

Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da več kot tri četrtine (78 %) anketiranih vsaj deloma 
pozna zgoraj omenjeni pravilnik, vendar niso vsi izmed omenjenih tudi navedli kakšnega 
izmed predpisov, kot smo jih prosili v anketi.  

 

Slika 3: Poznavanje vsebine Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca (2000) 

Iz slike 3 je razvidno, da jih je izmed vseh vprašanih skoraj polovica (48 %) navedla, da 
omenjeni pravilnik govori o varnosti otrok, ob tem pa so najpogosteje omenile nujnost 
ograje in varnost igral. Dobra četrtina (27 %) je omenila, da pravilnik določa, da je treba 
vsak dan igrišče pregledati in odstraniti morebitne odpadke in nevarne stvari ter poskrbeti 
za higienski vidik. Le nekaj (12 %) jih je navedlo, da mora biti kvadratura igrišča dovolj 
velika glede na število otrok. 

Najbolj me je presenetilo, da strokovne delavke niso kot pomemben element urejenosti po 
pravilniku omenile, da je otrokom na igrišču treba omogočiti tako socialne stike z vrstniki 
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kot umik v zasebnost. Menim, da so to elementi našega dela, ki so postali že ponotranjeni 
in jih strokovne delavke upoštevajo kot samoumevne. 

9.7 Razlike med vrtci in razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojitelja 

S pomočjo testa analize variance (ANOVA) smo preverjali, ali se možnost participacije 
otrok pri načrtovanju igre in učenja na igrišču razlikuje med vrtci, vključenimi v vzorec. 
Prvo spremenljivko smo obravnavali kot številsko, izračunali smo jo kot povprečje vseh 
segmentov v sklopu štirih vprašanj, povezanih s participacijo otrok. 

Tabela 7: Razlike med vrtci 

Vrtec N 

Povprečna ocena 
možnosti 

participacije 
 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

 

A 27 3,81 0,431 0,083 
B 25 3,88 0,354 0,071 
C 26 3,74 0,328 0,064 

 
Levenov test ne zavrne domneve o enakosti varianc med skupinami (p = 0,490), zato lahko 
naredimo test analize variance. Test ne zavrne domneve (F = 0,887; p = 0,416) o enakosti 
povprečij, torej ne moremo sklepati, da obstajajo razlike med vrtci v vzorcu, kar se tiče 
možnosti participacije otrok pri oblikovanju igre in učenju na igrišču. 

S pomočjo testa analize variance smo preverili, ali se povprečna ocena glede zadovoljstva 
strokovnih delavk z igriščem vrtca razlikuje glede na vrtce v vzorcu. 

Tabela 8: Razlike med vključenimi vrtci 

 N 

Povprečna ocena 
zadovoljstva s 
stanjem igrišča 

 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

 

A 27 3,75 0,879 0,169 
B 25 4,01 0,556 0,111 
C 26 3,56 0,603 0,118 

Skupaj 78 3,77 0,714 0,081 
 
Najvišjo povprečno oceno zadovoljstva z zunanjimi površinami so svojemu vrtcu namenile 
v vrtcu B (povprečno 4,01), najnižjo pa v vrtcu C (povprečno 3,56). Kljub precejšnji razliki 
ne moremo sklepati, da obstajajo statistično pomembne razlike med posameznimi 
vključenimi vrtci glede zadovoljstva z zunanjimi površinami. Levenov test zavrne 
domnevo o enakosti varianc (p = 0,03), zato smo za preverjanje domneve uporabili 
Kruskal-Wallisov test rangov. Test ne zavrne domneve o enakosti rangov med vrtci 
(p = 0,071), čeprav je vrednost vseeno statistično mejno značilna.  
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S pomočjo t-testa za neodvisna vzorca smo preverili tudi, ali se povprečna ocena igrišča 
razlikuje glede na delovno mesto anketirank. Imamo dve nominalni spremenljivki, in sicer 
vzgojiteljice ter pomočnice vzgojitelja. 

Tabela 9: Razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojitelja 

Status N 

Povprečna ocena 
zadovoljstva s 
stanjem igrišča 

 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

 

Vzgojiteljice 46 3,89 0,704 0,104 

Pomočnice vzg. 32 3,61 0,708 0,125 
 
Levenov test ne zavrne domneve o enakosti varianc med skupinama (p = 0,879), torej 
lahko uporabimo t-test. Test ne zavrne domneve, čeprav je vrednost precej mejno 
statistično značilna (t = 1,697, p = 0,094).  

Iz povprečij vidimo, da vzgojiteljice v povprečju bolje ocenjujejo zunanje površine vrtca, 
kjer delajo, kot pomočnice vzgojitelja. Vendar razlika ni statistično pomembna oziroma ne 
moremo sklepati, da obstajajo razlike med vzgojiteljicami in pomočnicami glede 
zadovoljstva z vrtčevskimi igrišči. 

9.8 Vrednotenje hipotez 

S pomočjo t-testa za neodvisna vzorca smo preverili, ali se povprečna ocena igrišča 
razlikuje glede na količino aktivnosti na prostem. Zadovoljstvo s trenutnim stanjem igrišča 
smo obravnavali kot številsko spremenljivko, ki smo jo izračunali kot povprečje ocen vseh 
segmentov (14) v sklopu vprašanj. Količina aktivnosti na prostem je nominalna 
spremenljivka z dvema skupinama, in sicer tistimi, ki so na prostem v povprečju preživeli 
manj kot eno uro, in tistimi, ki so preživeli na prostem v povprečju med eno uro in uro in 
pol.  

Tabela 10: Količina časa, preživetega na prostem 

Količina časa N 

Povprečna ocena 
zadovoljstva s stanjem 

igrišča 
 

Standardni 
odklon 

 

Standardna 
napaka 

 

Manj kot 1 h 27 3,83 0,784 0,151 

1 h–1,5 h 51 3,74 0,680 0,095 
 
Levenov test ne zavrne domneve o neenakosti varianc (p = 0,372), torej lahko uporabimo t-
test za neodvisna vzorca. Glede na rezultate testa (t = 0,502; p = 0,617) ne moremo zavreči 
domneve o enakih ocenah glede na količino aktivnosti na prostem, torej ne moremo 
sklepati, da anketiranke, ki več uporabljajo zunanje površine, te tudi bolje ocenjujejo. 
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9.9 Povezava med količino časa na prostem in vključenostjo otrok v 
načrtovanje aktivnosti  

S pomočjo hi-kvadrat testa smo preverili, ali obstaja povezanost med vključenostjo otrok v 
načrtovanje igre in učenja ter količino uporabe zunanjih površin. Prva je prav tako 
nominalna spremenljivka z dvema skupinama (da/ne). 

Tabela 11: Povezava med količino časa na prostem in vključenostjo otrok v načrtovanje 
aktivnosti 

  
Količina uporabe zunanjih 

površin Skupaj 
Manj kot 1 h 1 h– 1,5 h 

Vključenost 
otrok  

Ne 
Frekvenca 16 23 39 

% 20,5  29,5  50,0  

Da 
Frekvenca 11 28 39 

% 14,1  35,9  50,0  

Skupaj 
Frekvenca 27 51 78 

% 34,6  65,4  100,0  
 
Predpostavka, da je vsaj 80 % pričakovanih frekvenc večjih kot 5, ni kršena, zato lahko 
uporabimo hi-kvadrat test. Test ne zavrne domneve o nepovezanosti (Hi2 = 1,416; p = 
0,234), torej ne moremo sklepati, da v populaciji obstaja povezanost med količino uporabe 
zunanjih površin v vrtcu in vključenostjo otrok v načrtovanje aktivnosti. 
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10 SKLEP 

Kako vzgajati otroke, ostaja večno odprto vprašanje, saj vzgoja najbrž nikoli v zgodovini 
ni bila tako zapletena in težavna naloga kot danes (Batistič Zorec, 2009: 39). 

Če smo nekoč na otroke gledali kot na bitja, ki jih je potrebno predvsem voditi in nadzirati, 
v zadnjih desetletjih izstopa pogled na otroke, po katerem so otroci dejavni akterji svojega 
razvoja (prav tam, 41). 

Menim, da bi se strokovne delavke v vrtcu morale še posebej truditi, da otrokom ponudimo 
možnost sooblikovanja igre in učenja tako v igralnici kot na prostem oz. igrišču vrtca. 
Zlasti pomembno se mi zdi, da vzgojitelji tudi pri igri in učenju zunaj spodbujajo otroke k 
participaciji v vzgojnem procesu, od izbire prostorov zunaj do izbire dejavnosti in 
materialov za ustvarjanje in učenje. 

V magistrskem delu sem raziskovala, ali otroci participirajo pri igri in učenju zunaj oz. na 
igrišču vrtca in koliko se strokovne delavke zavedajo pomena igrišča kot igralnice na 
prostem. 

Zanimalo me je tudi zadovoljstvo strokovnih delavk z urejenostjo igrišča vrtca in njegova 
uporabnost za njihovo vzgojno delo. 

Rezultati raziskovanja, ki sem jih dobila s pomočjo anketnega vprašalnika, kažejo, da se 
strokovne delavke, vključene v raziskavo, zavedajo pomembnosti otrokove participacije in 
menijo, da je participacija otrok v vzgojnem procesu nujna. Anketiranke večinoma pravijo, 
da pri načrtovanju igre in učenja prisluhnejo željam otrok, pričakovanjem in zamislim 
otrok ter jih vnašajo v načrtovanje in izvedbo vzgojnega dela, kar pa še ne pomeni nujno, 
da otroci dejansko sooblikujejo dejavnosti oz. življenje v vrtcu. Raziskava je namreč 
pokazala visok delež strokovnih delavk, ki same izberejo temo in pripravijo okvirni načrt, 
šele nato se pogovorijo z otroki in vnesejo v izvedbo njihove zamisli, predloge in želje. 

Te ugotovitve se skladajo z raziskavo M. Batistič Zorec (2010), ki ugotavlja, da v 
slovenskih vrtcih le manjšina vzgojiteljic dejavnosti od začetka načrtuje skupaj z otroki. 
Večina jih načrtuje sama, naknadno pa se pogovorijo z otroki in upoštevajo njihove želje in 
predloge, kar po mnenju avtorice ni dejanska participacija otrok pri načrtovanju vzgojnega 
dela.  

Iz raziskave je razvidno, da precej strokovnih delavk (79,5 %) na igrišču organizira igro 
oziroma dejavnost, ki jo predlagajo otroci in se tudi pogosto vključijo v igro otrok kot 
soigralke. To pomeni, da se strokovne delavke večinoma zavedajo, da je vključitev 
odraslega kot soigralca v igro otrok priložnost za učenje in podpiranje razvoja otrok 
(Batistič Zorec, 2010). Vendar pa je dokaj velik delež strokovnih delavk (44,9 %), ki same 
predlagajo in organizirajo dejavnosti ter otroke zgolj opazujejo oz. se v njihovo prosto igro 
ne vključijo.  

Zaključim lahko, da sem tudi v svoji raziskavi zaznala razkorak med načelnim stališčem, 
da je participacija otrok pomembna, in dejanskim ravnanjem v praksi. Možno je, da 
strokovne delavke pri izpolnjevanju anket odgovarjajo, kot mislijo, da je zaželeno ali pa ne 
razumejo popolnoma, kaj pomeni participacija otrok v vzgojnem procesu.  
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Ob primerjavi odgovorov, ki se ponekod izključujejo, je zelo verjetno, da so vsaj nekatere 
anketiranke izbirale odgovore glede na njihovo mnenje, kaj je dobro oziroma prav in ne 
kot dejansko v praksi ravnajo. 

Zanimalo me je tudi, ali obstaja razlika med časom, ki ga strokovne delavke in otroci 
preživijo na prostem, in njihovo oceno urejenosti in funkcionalnosti igrišča. Statistična 
analiza je pokazala, da ocena urejenosti in funkcionalnosti igrišča ne vpliva na dolžino časa 
bivanja na prostem, iz česar sklepam, da na dolžino bivanja zunaj vplivajo drugi dejavniki, 
ki mi jih v opravljeni raziskavi ni uspelo ugotoviti.  

Nadalje me je zanimalo, ali obstaja povezanost med količino bivanja zunaj in vključenostjo 
otrok v načrtovanje aktivnosti. Tudi tu nisem našla statistično pomembnih razlik, kar 
pomeni, da je participacija otrok pri dejavnostih zunaj neodvisna od časa, ki ga preživijo na 
igrišču oz. drugje na prostem. 

Z izbranim vzorcem sem dobila rezultate, ki sicer kažejo na težave, ki so verjetno aktualne 
tudi v drugih vrtcih, ob čemer se zavedamo, da jih ni mogoče posplošiti na celotno 
populacijo vrtcev. 

Pomembno je, da se zavedamo pomembnosti otrokovega učenja na prostem. Bivanje na 
prostem nam vsak dan ponuja nove in nove izzive. Strokovni delavci bomo tem izzivom 
kos z novim znanjem in sposobnostjo, da novo znanje tudi uporabimo (Jan, 2016: 28). 

Kot je v svoji raziskavi ugotovila tudi Z. Jan (2016), je v vrtcih premalo gibanja na 
prostem. Avtorica (prav tam, 31) meni, da so največje ovire: odsotnost ene od strokovnih 
delavk; pomanjkanje in nepopolni rekviziti za igro na prostem – čeprav je bolj pomembno, 
kaj naj otroci zunaj počnejo kot kaj morajo imeti; premalo pokritih zunanjih površin; kadar 
dežuje, blatne in mokre travne površine; težave z otroki, ki še ne hodijo … 

Po že pridobljenih podatkih iz anket, ki se navezujejo na čas oz. dolžino bivanja na 
prostem, sem v enem izmed vrtcev opravila nekaj razgovorov s strokovnimi delavkami, ki 
so kot veliko težavo za daljše bivanje zunaj navedle pogostost obrokov. Pogled v dnevni 
red nam pokaže, da otroci jedo kar štirikrat (zajtrk, sadna malica, kosilo, popoldanska 
malica) v času osmih do devetih ur njihovega bivanja v vrtcu. In če v ta časovni okvir 
vštejemo še počitek, toaletne potrebe ter aktivnosti v igralnici, časa za bivanje na prostem 
ne ostane kaj več kot uro do uro in pol.  

Pomembno pa je, da otrok do novih spoznanj in rešitev težav, če je le mogoče, pride z 
lastno aktivnostjo, skozi razmišljanje, raziskovanje, pogovore, dogovore oz. aktivno 
učenje. Če ima otrok možnost nekaj poskušati sam, bo svoje napake, neuspehe, kot tudi 
uspehe doživljal kot izzive za nadaljnje raziskovanje. Če pa je pretežno voden s strani 
odraslih, brez možnosti aktivnega sodelovanja, bodo tako pridobljena znanja in izkušnje 
manj trajna in uporabna, kot če je dejaven pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti v vrtcu. 

Ob koncu raziskovanja se mi porajajo tudi vprašanja, kaj bi naredila drugače, če bi 
ponovno izvajala oz. nadaljevala z raziskovanjem tega problema. Glede na to, da sem za 
raziskavo uporabila anketni vprašalnik, mislim, da bi bilo smiselno opraviti intervjuje, s 
katerimi bi verjetno dobila bolj iskrene in konkretne odgovore pa tudi razlage, zakaj 
strokovne delavke ravnajo na določen način. Rezultati anket so namreč pokazali tudi to, da 
strokovne delavke pogosto napišejo odgovore, ki so »všečni«, a se ne skladajo popolnoma 
z njihovim dejanskim ravnanjem v praksi. 
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Moja raziskava je v nekaterih elementih potrdila rezultate drugih raziskav, ki so preučevale 
participacijo otrok pri načrtovanju igre in drugih dejavnosti v vrtcu – vse ugotovitve 
kažejo, da je tega v slovenskih vrtcih premalo. Menim, da bi bilo z dalj časa trajajočim 
akcijskim raziskovanjem to mogoče vsaj deloma spremeniti, če bi izhajali iz mnenj, 
pričakovanj, ovir in dilem vzgojiteljic ter jih spodbujali k spreminjanju svojih subjektivnih 
teorij glede zmožnosti predšolskih otrok ter vloge vzgojiteljev. Tako bi imele vzgojiteljice 
možnost razmišljati o konkretnih rešitvah oz. predlogih, kako bi lahko podaljšale čas 
bivanja na prostem ter izboljšale kakovost bivanja zunaj, vključno z večjo participacijo 
otrok v tem delu dnevnih dejavnosti v vrtcu. Za vse navedeno pa je potrebno timsko 
sodelovanje vseh zaposlenih v vrtcu. 
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12 PRILOGA: Anketni vprašalnik za strokovne delavke vrtca 

 

VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH OTROK – IGRIŠČE VRTCA KOT 

PROSTOR ZA AKTIVNO UČENJE IN IGRO OTROK 

 

 

Pozdravljeni, 

sem Darja Cencelj, absolventka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in pripravljam 
magistrsko delo z naslovom Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok, pod 
mentorstvom dr. Marcele Batistič Zorec.  

Namen raziskave je ugotoviti vlogo strokovnih delavk pri organizaciji aktivnosti na 
igriščih vrtca ter možnost participacije otrok v oddelkih 4–6 let pri organizaciji igre in 
učenja na igrišču. Poleg tega želim preko raziskave ugotoviti, v kolikšni meri so strokovne 
delavke zadovoljne z obstoječimi igrišči.  

Na Vas se obračam s prošnjo, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anketo, saj mi bodo 
Vaši odgovori pomagali pri raziskovanju te aktualne tematike. Zagotavljam Vam popolno 
anonimnost odgovorov, ki bodo služili izključno v raziskovalne namene. Prosim Vas, da 
odgovarjate iskreno in premišljeno. 

Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem. 

Darja Cencelj
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ANKETA  

 

1. Spol:  
    a) ženski         b) moški   

2. Starost: ________ let.  

3. Delovno mesto: 

    a) vzgojitelj/ica                 b) pomočnik/ca vzgojitelja/ice  

4. Število let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju: _________ let   

5. Stopnja izobrazbe:  

   a) srednješolska             b) višješolska           c) visokošolska (strokovna)          

   d) visokošolska (univerzitetna)     e) magisterij (strokovni)     

f) drugo _________________ 
 

1. Kako pomembno se vam zdi, da ima vrtec urejene zunanje igralne površine?  
Z oceno od 1 (ni pomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenite in označite ustrezen 
odgovor. 

 

POMEMBNOST 
POGOJA 

NI 
POMEMBNO 

MANJ 
POMEMBNO 

POMEMBNO 

 

DOKAJ 
POMEMBNO 

ZELO 
POMEMBNO 

Urejenost zunanje igralne 
površine. 

1 2 3 4 5 

 

2. V spodnji tabeli so navedeni različni pogoji za izvajanje dejavnosti na 
prostem. Pri vsaki postavki ocenite, koliko je za vas pomemben posamezen 
pogoj, tako da obkrožite ustrezno oceno od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo 
pomembno)  

POMEMBNOST 
POGOJA 

NI 
POMEMBNO 

MANJ 
POMEMBNO 

SREDNJE 
POMEMBNO 

PRECEJ 
POMEMBNO 

ZELO 
POMEMBNO 

Vizualni videz igrišča. 1 2 3 4 5 

Velikost igrišča. 1 2 3 4 5 

Lokacija oz. razporeditev 
igral. 

1 2 3 4 5 

Raznovrstnost igral. 1 2 3 4 5 

V - 2 
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Funkcionalnost prostora. 1 2 3 4 5 

Kombinacija različnih 
elementov (igrala, 
peskovnik, klopi, mize …). 

1 2 3 4 5 

Čim boljši pregled nad 
celotnim otroškim 
igriščem. 

1 2 3 4 5 

Naravni senčni del igrišča. 1 2 3 4 5 

Umetno senčenje. 1 2 3 4 5 

Naravno pobočje – 
vzpetina. 

1 2 3 4 5 

Kotiček z mivko. 1 2 3 4 5 

Zelenice, primerne za igre.  1 2 3 4 5 

Vizualna privlačnost 
prostora in igral. 

1 2 3 4 5 

Uporabnost igral in igrišča 
za otroke. 

1 2 3 4 5 

 

3. Kako ocenjujete pomen igrišča z vidika razvoja otrok? Pri vsaki postavki 
izberite oz. obkrožite ustrezno oceno od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo 
pomembno). 

POMEN 
UREJENOSTI 
IGRIŠČA ZA: 

NI 
POMEMBNO 

MANJ 
POMEMBNO 

POMEMBNO DOKAJ 
POMEMBNO 

ZELO 
POMEMBNO 

Sprostitev energije 
otrok. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljitev 
otrokove potrebe po 
gibanju.  

1 2 3 4 5 

Navezovanje 
socialnih stikov.  

1 2 3 4 5 

Razvoj otrokovih 
gibalnih 
sposobnosti.  

1 2 3 4 5 

Spodbujanje 
otrokove simbolne 
igre in domišljije.  

1 2 3 4 5 

Da so otroci čim več 
zunaj, na zraku. 

1 2 3 4 5 

Drugo (vpišite):  
 
_________________ 
 

1 2 3 4 5 
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4. Kako ocenjujete trenutno stanje igrišča vašega vrtca oz. enote? Pri vsaki 
postavki izberite oz. obkrožite ustrezno oceno od 1 (zelo slabo) do 5 (zelo dobro). 

 ZELO 
SLABO 

SLABO ZADOVOLJIVO DOBRO ZELO 
DOBRO 

Vizualni videz igrišča. 1 2 3 4 5 

Velikost igrišča. 1 2 3 4 5 

Lokacija oz. razporeditev 
igral. 

1 2 3 4 5 

Raznovrstnost igral. 1 2 3 4 5 

Funkcionalnost prostora. 1 2 3 4 5 

Kombinacija različnih 
elementov (igrala, 
peskovnik, klopi, 
mize …). 

1 2 3 4 5 

Pregled nad čim večjo 
površino otroškega 
igrišča. 

1 2 3 4 5 

Naravni senčni del 
igrišča. 

1 2 3 4 5 

Umetno senčenje. 1 2 3 4 5 

Naravno pobočje – 
vzpetina. 

1 2 3 4 5 

Kotiček z mivko. 1 2 3 4 5 

Zelenice, primerne za igre 
z žogo. 

1 2 3 4 5 

Kreativnost in privlačnost 
prostora in igral. 

1 2 3 4 5 

Uporabnost igral in 
igrišča za otroke. 

1 2 3 4 5 
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Kaj vas na igrišču moti, kaj bi naredili drugače, spremenili? Na kratko opišite. 

MOTI ME: BI SPREMENILA, NAREDILA 

DRUGAČE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali ste pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti aktivno vključevali otroke? Če da, 
kako? 

a) DA (opišite) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              

b) NE 
 

6. Kakšen je vaš pogled na sodelovanje otrok pri načrtovanju vzgojnega dela? 
Izberite tisto (eno) trditev, ki najbolj ustreza vašemu načinu dela v oddelku, ki ga 
vodite letos!   

a) Otroci ne sodelujejo, ker so premajhni. 

b) Otroci ne sodelujejo, ker je to naloga strokovnih delavk. 

c) Načrtujem sama, vendar pri tem praviloma upoštevam želje in interese otrok. 

d) Prisluhnem željam, pričakovanjem in zamislim otrok ter jih vnašam v načrtovanje 

in izvedbo programa. 

e) Sama izberem temo in pripravim okvirni načrt, nato se o njem pogovorim z otroki 

in upoštevam njihove želje in predloge. 

f) Skupaj z otroki izberemo temo, vsebine ter skupaj načrtujemo dejavnosti. 
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Kakšna je vaša vloga pri organizaciji igre in učenja na igrišču. Pri vsaki postavki 

izberite oz. obkrožite ustrezno oceno od 1 (nikoli) do 5 (vedno). 

VLOGA 

VZGOJITELJICE 
NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO VEDNO 

Pazim predvsem na 
varnost otrok. 

1 2 3 4 5 

Predlagam in organiziram 
igro oz. vodeno dejavnost. 

1 2 3 4 5 

Organiziram igro oz. 
dejavnost, ki jih 
predlagajo otroci. 

1 2 3 4 5 

V igro otrok se vključim 
kot soigralka in 
sooblikovalka. 

1 2 3 4 5 

V prosto igro otrok se ne 
vključim, otroke zgolj 
opazujem. 

1 2 3 4 5 

 

9. Ali imajo otroci možnost samostojno oblikovati igro in učenje na igrišču ter 

izbirati material in sredstva?  

VLOGA OTROKA NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO VEDNO 

Otroci se sami odločijo, 
kje in kaj se bodo igrali. 

1 2 3 4 5 

Na igrišču ponudim in 
organiziram eno ali nekaj 
dejavnosti, med katerimi 
otroci izbirajo.  

1 2 3 4 5 

Otrok sam izbere material 
in sredstva glede na 
vsebino igre. 

1 2 3 4 5 

Otrok uporabi material in 
sredstva, ki jih ta dan 
ponudim. 

1 2 3 4 5 

 

Prosim vas, da se spomnite, kolikokrat ste bili v zadnjih DVEH TEDNIH na igrišču 

vrtca z otroki vašega oddelka in odgovorite na vprašanje. 

10. Ali ste bili v zadnjih dveh tednih vsak dan z otroki na igrišču? 

a) DA 

b) NE, ker (Navedite razlog, zakaj ne!)  

________________________________________________________________ 
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11. Koliko časa dnevno ste v povprečju preživeli na igrišču v zadnjih dveh tednih? 

a) Manj kot 1 uro 

b) 1 do 1,5 ure 

c) 1,5 do 2 uri 

d) Več kot 2 uri 

 

12. Katere materiale in sredstva so uporabljali otroci? Obkrožite lahko več 

odgovorov. 

a) Igrala, ki so na igrišču 

b) Peskovnik 

c) Mizo in klopi 

d) Športne rekvizite (poganjalce, kolesa, rolerje, žoge …). Navedite jih: 

________________________________________________________________ 

e) Igrače in rekvizite, ki smo jih prinesli iz igralnice. Navedite jih: 

________________________________________________________________ 

f) Drugo, kar ni zajeto zgoraj. Navedite, kaj: 

________________________________________________________________ 

 

13. Ali ste pri igri uporabili naravne materiale? Če da, navedite, kaj ste na igrišču 

uporabili v zadnjih dveh tednih? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. Ali imate na igrišču vašega vrtca čutno/senzorno pot in ali jo aktivno 

uporabljate? 

 
a) DA. Opišite, kako oz. iz katerih materialov je sestavljena. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) NE 
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15. Ali poznate Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 

in opremo vrtca, ki govori o igriščih in igralih. 

a) DA. Napišite vsaj dve zahtevi iz tega pravilnika, ki se vam zdita še posebno 
pomembni, in dve zahtevi, ki se vam ne zdita pomembni.   
Pomembne:  
____________________________________________________________ 
 
Nepomembne: 
____________________________________________________________ 
 

b) NE 
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