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»Ko srce začuti, da je za sencami dnevnih dogajanj vse tako, kot mora biti, duša vzdrhti v 

radosti. Potem se prerodi v radostno hvaležnost, v zahvalo, v brezmejno veselje.« 

(J. Urbanija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskrena hvala 

družini za ljubezen in podporo; 

Ines, Tini in Neži za čudovito prijateljstvo; 

mentorici, doc. dr. Olgi Poljšak Škraban, in somentorici, doc. dr. Simoni Prosen, za 

razumevanje, strokovne usmeritve in spodbudne besede; 

vrtcu, ki mi je omogočil raziskavo, ter vsem vključenim vzgojiteljicam za sodelovanje in 

iskrene odgovore. Ter še posebej Brigiti za navdušenost nad mojim delom. 

 

In nenazadnje, hvala vsem ostalim, ki ste bili del moje študijske poti. 

  



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Človeško srce, ki je proč od narave, postane trdo.« 

(Standing Bear) 

  



III 
 

POVZETEK 

 

Magistrsko delo se ukvarja z opažanji in mnenji vzgojiteljic in svetovalnih delavk o prispevku 

gozdne pedagogike k socialnemu in čustvenemu razvoju predšolskega otroka. Pri tem izhaja 

iz teoretičnih izhodišč gozdne pedagogike, izkustvenega in sodelovalnega učenja ter spoznanj 

o čustvenem in socialnem razvoju otroka. 

V teoretičnem delu sem opisala gozdno pedagogiko kot alternativno obliko vrtčevskega in 

šolskega sistema ter njene koncepte. V nadaljevanju sem predstavila značilnosti socialnega in 

čustvenega razvoja predšolskega otroka ter vrtčevsko okolje kot enega izmed dejavnikov 

razvoja in varovalnih dejavnikov socialnega in čustvenega razvoja predšolskega otroka.  

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, v kateri sem s 

polstrukturiranimi intervjuji raziskovala opažanja in mnenja osmih vzgojiteljic in dveh 

svetovalnih delavk vrtca, ki je vključen v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, o 

prispevanju gozdne pedagogike k socialnemu in čustvenemu razvoju predšolskega otroka. 

Preko raziskave sem ugotavljala tudi, katere značilnosti gozdne pedagogike pozitivno 

učinkujejo na socialni in čustveni razvoj ter ali lahko govorimo o gozdni pedagogiki kot o 

varovalnem dejavniku za zdrav socialni in čustveni razvoj. 

Rezultati so pokazali, da gozdna pedagogika spodbuja socialni in čustveni razvoj 

predšolskega otroka, saj je v naravnem okolju prisotnih več interakcij med otroki, lažje se 

vključujejo v skupino, več je sodelovanja in medsebojne pomoči. Otroci v gozdu izražajo 

predvsem prijetna čustva, manj je čustvenih izbruhov in agresivnega vedenja kot v igralnici, 

pogostejše je tudi prosocialno vedenje. Značilnosti gozdne pedagogike, ki imajo na otrokov 

socialni in čustveni razvoj pozitivne učinke, so po besedah intervjuvank prosta igra, 

izkustveno učenje, naravno okolje, socialno učenje, sodelovalno učenje ter odprto učno 

okolje. Raziskava je pokazala, da te značilnosti gozdne pedagogike otroke umirijo in sprostijo 

ter hkrati spodbujajo socialni in čustveni razvoj predšolskih otrok. Prav zato intervjuvanke 

tudi pritrjujejo tezi, da je gozdna pedagogika eden izmed varovalnih dejavnikov za zdrav 

socialni in čustveni razvoj predšolskih otrok.  

Raziskava prinaša vpogled v opažanja in mnenja vzgojiteljic in svetovalnih delavk o vplivu 

gozdne pedagogike na socialni in čustveni razvoj otroka ter v povezavi s tem nudi možnost 

oblikovanja novih učinkovitih pristopov za delo z otroki v vrtcu, ki spodbujajo otrokov 

socialni in čustveni razvoj ter hkrati delujejo varovalno. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: gozdna pedagogika, socialni razvoj, čustveni razvoj, predšolski 

otrok, vrtec, varovalni dejavnik 
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ABSTRACT 

 

The master’s thesis deals with observations and opinions of educators and counselors on the 

contribution of forest pedagogy to the social and emotional development of a pre-school 

child. It originates from the theoretical starting points of forest pedagogy, experiential and 

collaborative learning, and the knowledge of the emotional and social development of the 

child. 

In the theoretical part, I described forest pedagogy as an alternative form of the pre-school 

and school system and its concepts. In the following, I presented the characteristics of the 

social and emotional development of a pre-school child and the kindergarten environment as 

one of the factors of development and protective factors for the social and emotional 

development of a pre-school child. 

The results of the qualitative research were presented in the empirical part with semi-

structured interviews, where I examined the observations and opinions of eight educators and 

two counselors of a kindergarten, which is included in the Network of forest preschools and 

schools of Slovenia, with the contribution of forest pedagogy to the social and emotional 

development of a pre-school child. Through research, I also established which features of 

forest pedagogy have a positive effect on the social and emotional development, and whether 

we can talk about forest pedagogy as a protective factor for a healthy social and emotional 

development. 

The results showed that forest pedagogy promotes both social and emotional development of 

a pre-school child; in the natural environment, there are several interactions among children, it 

is easier to get involved in the group, there is more cooperation and mutual assistance. In the 

forest, children mainly express positive feelings, there are less emotional outbursts and 

aggressive behavior than in the playroom, and prosocial behavior is more common. 

According to the interviewees, the characteristics of forest pedagogy, which show positive 

effects on children’s social and emotional development, are free play, experiential learning, 

the natural environment, social learning, cooperative learning and an open learning 

environment. The study showed, that these characteristics of forest pedagogy calm and relax 

children, and also encourage their social and emotional development. Therefore, the 

interviewees also affirm the thesis that forest pedagogy is one of the protective factors for a 

healthy social and emotional development of pre-school children. 

The research provides an insight into the observations and opinions of educators and 

counselors on the influence of forest pedagogy on the social and emotional development of 

the child and, in this correlation, offers the possibility to create new effective approaches for 

working with children in kindergartens that promote children's social and emotional 

development and serve as protective factors. 

 

 

KEY WORDS: forest pedagogy, social development, emotional development, pre-school 

child, kindergarten, protective factor 
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I. UVOD 
 

Spominjam se svojega otroštva, ko smo skupaj s prijatelji brezskrbno tavali po bližnjih 

gozdovih, jih raziskovali in se v njih igrali. Skupaj smo gradili palčkove dežele, skrivališča in 

celo hišice. Tekli smo po strminah travnikov, se kotalili po bregu navzdol in se v poletnih 

dneh hladili v vaškem potoku. Sama drugačnega otroštva sploh nisem poznala. Vse dokler se 

nisem kot študentka preselila v Ljubljano in začela s študentskim delom v enem izmed 

ljubljanskih vrtcev. Začela sem spoznavati otroke, ki so ob sprehodu po manjši klančini 

navzgor obstali nepremični, ki sem jim morala ponuditi roko, da so lahko naredili korak 

naprej. Spoznala sem tudi utesnjene igralnice vrtca, v katerih so se otroci igrali vsak v svojem 

kotičku. Svež zrak je v njihova pljuča vstopil le, ko smo za eno uro odšli na sprehod ali 

vrtčevsko igrišče. A kaj je ena ura v primerjavi s tistimi mnogimi v igralnici? Ob tem sem se 

začela spraševati, kako bi lahko ti otroci živeli otroštvo, kot sem ga bila deležna sama. Ne le, 

da bi današnjim otrokom želela ponuditi podobne izkušnje, temveč sem kot študentka socialne 

pedagogike iskala tudi odgovor na vprašanje, kaj bi spodbujalo njihov razvoj in kaj bi izhajalo 

iz njihovih potreb in želja. Ta odgovor mi je ponudila gozdna pedagogika. 

Gozdna pedagogika kot alternativa klasični vzgoji in izobraževanju ponuja otrokom odprt 

prostor raziskovanja in igre. Poteka v naravnem okolju, bodisi v gozdu, obrežju reke, 

travniku…1 Vzgojitelji učijo otroke, a hkrati tudi otroci učijo njih. Otroci pridobivajo 

mnogotere izkušnje, ki so bogata popotnica za nadaljnje življenje. Predvsem izkušnje, ki jih 

sicer otroci v času moderne digitalne družbe ne poznajo več. Izkušnje, ki blažijo posledice 

hitrega tempa življenja in spodbujajo otrokov razvoj. 

Področje gozdne pedagogike in njenega vpliva na otrokov razvoj je v slovenskem prostoru še 

dokaj neraziskano. Kot socialna pedagoginja sem se odločila, da v magistrskem delu raziščem 

vpliv gozdne pedagogike na socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka ter ugotovim, ali 

bi lahko slednja predstavljala varovalni dejavnik za zdrav čustveni in socialni razvoj. Tako 

sem najprej teoretično predstavila gozdno pedagogiko ter značilnosti socialnega in čustvenega 

razvoja predšolskega otroka, nato pa preko raziskave iskala odgovore na zastavljena 

vprašanja. V empiričnem delu predstavim raziskovalni problem, na podlagi katerega sem si 

zastavila cilje in raziskovalna vprašanja, ter opišem raziskovalno metodologijo. Sledi analiza 

z intervjuji pridobljenih podatkov ter njihova interpretacija. Zaključim s sklepnim delom, v 

katerem povzamem glavne ugotovitve raziskave. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 Gozdna pedagogika se ne izvaja le v gozdu, temveč tudi v drugih naravnih okoljih. Sama v magistrskem delu 

uporabljam termina gozd ali naravno okolje, pri čemer imam v mislih tudi travnik, polje, obrežje reke…  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1 GOZDNA PEDAGOGIKA 
 

»Za otroke pomeni danes prihod v gozd vpogled v popolnoma nov, velik, skrivnosten in 

zanimiv svet. Pred njimi leži svet, ki lahko pripravi na resnično življenje, vzbuja v njih željo 

po znanju, vleče na plano njihovo inovativnost in kreativnost, ter vzbuja sodelovanje in 

druženje. V njem se otroci dobro počutijo in gozd jih, prav tako kot v preteklosti, še vedno 

pritegne. Niso se spremenili otroci, spremenila se je naša kultura. Postali smo kultura 

potrošništva in materialnih dobrin, ki pa marsikoga pusti praznega. Danes je mnogo načinov 

vzgajanja otrok, vendar je otrokom najbolj prijazen način, da otroci preživijo čim več časa 

zunaj, v naravi. Prav tako kot ljudje potrebujemo hrano in zrak, namreč potrebujemo stik z 

naravo.« 

 (Kellert in Wilson, 1984, v Györek, 2012, str. 13)  

 

Gozdna pedagogika je vzgojni in izobraževalni pristop, ki se v največji meri udejanja preko 

gozdnih vrtcev in šol. Gre za pedagogiko, »ki gozd izpostavlja kot idealno vzgojno-učno in 

spodbudno naravno okolje, saj otroku omogoča, da kar najbolje razvije svoja znanja, veščine 

in izkušnje, ter mu ponuja ustrezne izzive za celosten (psihosocialni, fizični in kognitivni) 

razvoj« (Klopčič Hološević in Pori, 2016, v Valant, 2016, str. 53). 

N. Turk (2014) gozdno pedagogiko opredeli kot vedo o vzgoji in izobraževanju na temo 

gozda in gozdarstva, vendar pa danes pojem sega dlje. Tudi N. Györek (2013) trdi, da je bila 

gozdna pedagogika najprej v domeni gozdarjev, kasneje pa se je začela prepletati s 

pedagogiko v gozdu in izobraževanjem na prostem. Brez potrebnega didaktičnega in 

pedagoškega znanja je podajanje znanja o gozdu in v njem praktično nemogoče. Tako je 

gozdna pedagogika postala pedagoški koncept, za katerega je značilno izobraževanje na 

prostem (prav tam). S. Knight (2011) opozori, da se gozdna pedagogika, čeprav s svojim 

imenom lahko usmeri pozornost le na gozd, ne izvaja izključno v njem, temveč tudi v vseh 

drugih naravnih okoljih, kot sta travnik in polje. Učilnico tako predstavlja zunanji prostor 

oziroma prostor v naravi, ki ga ni strukturiral človek, temveč je povsem naraven (Constable, 

2012). 

N. Turk (2014) gozdno pedagogiko umešča k doživljajski pedagogiki, saj naj bi obe temeljili 

na izkustvu. To pomeni doživeti gozd in naravo izkušenjsko, z vsemi čuti in čustvi (prav tam). 

Tudi N. Györek (2013) pravi, da ima gozdna pedagogika kot dejavnost vse značilnosti 

doživljajske pedagogike. Krajnčan (2007, str. 13) doživljajsko pedagogiko opredeli kot »k 

aktivnosti, delovanju usmerjeno metodo, pri kateri skozi skupnost in doživetja v naravi ali v 

pedagoško zaprtih (neosvojenih) prostorih dobivamo nove prostorske in časovne perspektive, 

ki služijo pedagoškim smotrom«. Toda če pogledamo globlje, lahko ugotovimo, da čeprav 

med gozdno in doživljajsko pedagogiko obstajajo nekatere podobnosti in med njima lahko 

potegnemo vzporednice, ju ne moremo enačiti. Doživljajska pedagogika naj bi namreč bila 

predvsem pedagogika mladostništva, ki izhaja iz deficitov (primanjkljajev) v tej populaciji 

(Krajnčan, 2007). Njene metode so ciljno usmerjene v vzgojni in ne toliko izobraževalni 

proces, naravnane k dvigovanju občutka lastne vrednosti, razvijanju občutka pripadnosti, 

vadbi v samoodgovornosti ter predelavi razvajenosti (prav tam). 
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1.1 RAZVOJ KONCEPTA 

 

Gozdna pedagogika je relativno nova veja znanosti, ki združuje gozdarska in 

interdisciplinarna pedagoška znanja (Györek, b.d.). Baschny (2009) pravi, da je v svojih 

začetkih temeljila predvsem na ekologiji in okoljski etiki, danes pa lahko govorimo, da je 

poudarek na celostni vzgoji in razvoju otroka. Sam termin – gozdna pedagogika – so po 

besedah N. Györek (2012) uvedli nemški in avstrijski gozdarji z namenom promocije 

gozdarstva med širšo javnostjo. Njeni začetki kot pedagoški koncept segajo v petdeseta leta, 

ko so se v Skandinaviji pričele ustanavljati gozdne šole. Njihov namen je bil najprej ozko 

usmerjen v poučevanje otrok o naravi, predvsem skozi pridobivanje praktičnih veščin in 

izkušenj, kasneje pa je na Danskem postala del kurikuluma predšolske vzgoje (Györek, 2012). 

N. Györek (prav tam) nadalje pravi, da se je koncept v devetdesetih letih začel širiti po 

Evropi, najprej v Veliko Britanijo, kjer je bil zelo dobro sprejet. Vzpostavljati se je začela 

mreža gozdnih šol pod vodstvom interdisciplinarne ekipe (prav tam). 

Dandanes lahko v evropskem prostoru najdemo različne oblike in organizacije, ki izvajajo 

dejavnosti gozdne pedagogike. Med njimi so gozdni vrtci, gozdne šole, naravoslovni dnevi, 

tabori, naravoslovne akcije (Gyorek, 2012). Tudi Warden (2010) govori o tem, da ima gozdna 

pedagogika v različnih državah po svetu različne okvirje in metodologije, in sicer glede na 

kulturne okvirje in norme vsake države. 

Kot osnovo razvoju gozdne pedagogike kot pedagoškega koncepta lahko štejemo teorije treh 

pomembnih oseb, ki so pustile velik pečat pedagogiki. To so Friedrich Fröebel, Maria 

Montessori in Rudolf Steiner (Warden, 2010). 

Fröebel je prispeval k razvoju pedagogike kot ustanovitelj prvega otroškega vrtca in izumitelj 

besede »kindergarten«, ki odraža otrokov vrt oziroma naravni prostor, v katerem otrok 

pridobiva izkušnje in nove veščine. Narava sama namreč ponuja vse potrebne materiale in 

vire za učenje (Warden, 2010). Vrtec naj bi bil po njegovem prostor, v katerem se otroci učijo 

skozi igro v naravnem okolju (Den Hoed, 2014). Otrokov razvoj poteka preko aktivne igre 

(Doddington in Hilton, 2007), sama vzgoja pa mora biti usklajena z naravo in zavestno 

usmerjena (Kamenov, 1987). 

Steinerjeva pedagogika temelji na dveh glavnih vrednotah, spoštovanju in zaščiti čudenja 

otrok, ter poudarja duhovnost otrok. Steiner je menil, da lahko občutek samega sebe najdeš 

prav v naravnem okolju ter da je narava tista, ki spodbuja otrokovo prosto igro, preko katere 

se otrok razvija in pridobiva nove veščine in znanja (Warden, 2010). Zagovarjal je idejo, da se 

otrok v naravnem okolju nauči skrbeti zase, zato mora čim več časa preživeti tam. Prostor, 

kjer se otroci igrajo, naj bi vseboval drevesa, kos zemlje za obdelovanje, prostor za kopanje, 

ognjišče ter pokrit prostor, ki varuje pred vplivi slabih vremenskih razmer (Constable, 2012). 

Hkrati naj bi tak prostor otrokom omogočal igro brez smernic in stalnega nadzora odraslih 

(Nicol in Taplin, 2012). 

Tudi Maria Montessori je v svoje delo vnesla naravne materiale, ki so jih otroci uporabljali 

bodisi v zaprtem prostoru bodisi zunaj v naravi (Warden, 2010). Hkrati je med prvimi 

opozorila na pomen strukturiranega in z izkušnjami bogatega okolja. Reakcije otrok na okolje 

in svobodna izbira materialov, partnerjev in prostora spodbujajo njihov celostni razvoj 

(Lepičnik Vodopivec, 2006). Verjela je v naraven razvoj otroka in trdila, da lahko otrok sam 

vpliva na lasten razvoj. Velik poudarek je dala otrokovi neodvisnosti in samostojnosti ter 

trdila, da otroci najbolje vedo, kaj in kako naj se učijo (Montessori, 2009). 
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1.2 ZNAČILNOSTI GOZDNE PEDAGOGIKE 

 

»Nekoč pred davnimi časi so se otroci vsak dan sami podajali v svet iger in domišljije. Ta svet 

je bila narava. Igrali so se sami, v parih ali skupinah. S pomočjo palic, vej, zemlje, vode in 

drugih naravnih materialov so ustvarjali trdnjave, gradove, skrivališča. Ko so tekali čez 

travnike, plezali na drevesa v gozdu, čofotali po potokih in z doma narejenimi palicami lovili 

ribe, je njihova domišljija plezala do najvišjih vrhov gora, se potapljala do najglobljih voda 

in segala vse do vesolja. Bili so najstrašnejši gusarji in pošasti. Organizirali so svoje igre, pri 

katerih so sami ustvarjali pravila in samostojno reševali probleme. Na koncu dneva so se 

vrnili v svoje domove umazani, s popraskanimi koleni, toda bili so srečni in polni zaupanja v 

sebe in svoje sposobnosti. To je bila igra, ki je spodbujala njihov fizični, umski, socialni in 

čustveni razvoj.« 

 (Kellert in Wilson, 1984, v Györek, 2012, str. 13) 

 

Gozdna pedagogika temelji na značilnostih, ki so povezane predvsem z naravnim okoljem in 

izkustvi v njem. Sama se osredotočam na izobraževanje na prostem, odprto učno okolje, 

izkustveno učenje, sodelovalno učenje ter prosto igro v naravnem okolju. 

 

1.2.1 IZOBRAŽEVANJE NA PROSTEM 

  

Pri izobraževanju na prostem gre za način dela, pri katerem vsakodnevni pouk poteka zunaj 

razreda v lokalnem okolju (Jordet, 2007). V nekaterih gozdnih vrtcih in šolah otroci zunaj 

preživijo le del dneva, medtem ko je drugje celoten dan zasnovan na prostem. Warden (2010) 

pravi, da imajo otroci na voljo omejen prostor, kjer se lahko gibljejo. Pomembno je poudariti, 

da gozdna pedagogika (kljub svojemu imenu) ni vezana le na gozdne površine, temveč 

dejavnosti potekajo tako v gozdovih, travnikih, parkih kot tudi v drugih naravnih okoljih (Den 

Hoed, 2014). S. Knight (2011) povzame, da so različne raziskave pokazale pozitivne učinke 

igre in učenja v naravnem okolju, vendar nobena od njih ni dala enemu naravnemu okolju 

večje teže (torej da bi igra in učenje v enem naravnem okolju prinesla več pozitivnih učinkov 

kot v drugem naravnem okolju). 

Burnik in Volarič (2016, v Valant, 2016) pravita, da je tudi okolje vzgojitelj. Otroku namreč 

»omogoča svobodo gibanja, radost, igro z naravnimi materiali in doživljanje z vsemi čutili. Za 

otroke so prepreke na poti izziv in priložnost za spontan razvoj. Otroci so notranje motivirani, 

kar je zadoščeno njihovim naravnim potrebam« (Burnik in Volarič, 2016, str. 54). N. Györek 

(2012) trdi, da aktivnosti v naravnem okolju pogosto dajejo videz igre, vendar gre hkrati tudi 

za učenje. Rezultati raziskav (Carke-Stewart, 1980; Cohen, 1988; Levenstein in sodelavci, 

1983; Prescott, 1973, prav tam) kažejo, da lahko okolje skupaj z materiali, ki jih otroci lahko 

uporabljajo pri igri in drugih dejavnostih, ob podpori odraslih oseb prispeva k razvoju otrok. 

Okolje naj bi bilo tako skrbno organizirano in bogato z izkušnjami. 

Tudi številne mednarodne raziskave potrjujejo pozitivne učinke igre ter izobraževanja na 

prostem na celosten razvoj otrok (Miller, 2007, v Miller idr., 2009, str. 10): 

- Otroci, ki se redno igrajo v naravnem okolju, imajo bolje razvite motorične veščine, ki 

vključujejo koordinacijo, gibljivost, ravnotežje, prav tako so manj bolni. 
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- Ko se otroci igrajo v gozdu, je njihova igra raznovrstnejša in kreativnejša, gozd 

spodbuja radovednost in domišljijo. Prav tako se krepijo njihove opazovalne 

sposobnosti. 

- Narava blaži vsakodnevne negativne učinke vsakodnevnih življenjskih stresnih 

situacij in jim pomaga, da jih premagajo. Več časa otroci preživijo v naravi, večja je 

njihova korist. 

- Pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti vpliva preživljanje časa v naravnem 

okolju na izboljšano sposobnost koncentracije. 

- Preživljanje časa v naravnem okolju spodbuja kognitivni razvoj otroka, in sicer z 

izboljšanjem pozornosti, razmišljanja in spretnosti opazovanja. 

- Z izkušnjami na prostem in rednim stikom z naravo narašča empatija otrok do narave 

in poznejša skrb za okolje. Otroci, ki se redno igrajo v naravnih okoljih, obdržijo 

pozitiven odnos do narave tudi kot odrasli. 

- Izboljšajo se otrokove lastnosti, kot so samozavest, samozaupanje in socialne veščine, 

manj je motečega vedenja, kot sta nasilje in ustrahovanje. 

- Pokazalo se je, da otroci v naravnem okolju lažje rešujejo probleme. 

- Naravno okolje stimulira socialne interakcije med otroci. Otroci, ki se skupaj igrajo v 

naravnem okolju, razvijejo pozitivnejši odnos drug do drugega, zmanjšata se 

agresivnost in nasilno vedenje. 

- Običajne aktivnosti, kot so sajenje dreves, ukvarjanje z vrtički, sprehodi skozi gozd, 

imajo zgolj obrobni učinek na razvoj pozitivnega odnosa do narave, medtem ko redno 

preživljanje časa v naravnih okoljih bistveno doprinese k večji empatiji do narave. 

 

1.2.2 ODPRTO UČNO OKOLJE 

 

N. Györek (2013) kot glavno značilnost odprtega učnega okolja navede odprtost vzgojiteljev 

in učiteljev za ideje otrok in hkrati tudi za lastne ideje, zamisli in razmišljanja. Samo vsebino 

in potek dejavnosti določajo otroci. S tem skuša odprto učno okolje preseči tradicionalni način 

učenja, pri katerem učitelj podaja snov, ki je vnaprej oblikovana v program načrtovanih 

aktivnosti. O taki obliki učenja Freire (2005) govori kot o konceptu bančniškega učenja, pri 

katerem je učitelj v vlogi posredovalca znanja, ki ga mora učenec pasivno sprejeti in ga 

memorizirati. Učenje je tako enosmerni proces. S tem učitelji onemogočajo svobodo 

učencem, kot tudi zavirajo razvoj njihovega lastnega razmišljanja, kreativnosti in 

inovativnosti (prav tam). Freire kritično opredeli, da »rešitev ni v bančni pedagogiki, 

nasprotno, bančna pedagogika vzdržuje in celo spodbuja nasprotja preko usmeritev in praks, 

ki obenem zrcalijo zatiralsko družbo kot celoto« (Freire, 2005, str. 73). 

Nasprotno pa pri dialoškem izobraževanju učitelj učence vključi v sam proces učenja, učenci 

postanejo učitelji in v tem procesu vsi skupaj rastejo. Tudi N. Györek (2013) podobno navaja 

razliko med tradicionalnim poučevanjem in konceptom odprtega učenja. Pri tradicionalnem 

učenju je vsebina snovi ponujena in oblikovana v program načrtovanih aktivnosti, medtem ko 

pri odprtem učnem okolju učeči določa aktivnosti in njihovo vsebino. 

Downes (2006, v Komljanc, 2009) poda nekakšen moto odprtega učenja: »Išči znanje, ga 

prežveči, preoblikuj v nov inovativni izdelek ter posreduj kot novi kolektivni socialni 

produkt«, s čimer znanje pojmuje kot konstrukt. Koncept odprtega učnega okolja ima namreč 

temelje v konstruktivistični teoriji učenja. Gre za ustvarjanje okolja, v katerem otroci 

pridobivajo znanje z lastnim raziskovanjem in iskanjem odgovorov na vprašanja. Učenci pri 

tem sodelujejo, skupaj raziskujejo, razmišljajo in tako rešujejo zastavljene probleme (Aviram, 

2000, v Györek, 2013). Tudi J. Lepičnik Vodopivec (2006, str. 38) trdi, da se izhodišče 
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konstruktivistične paradigme predšolske vzgoje nanaša »na oblikovanje optimalnih pogojev v 

okolju, s pomočjo katerih bi vplivali na razvoj vseh področij osebnosti, učenja in aktivnosti 

otrok«. 

N. Komljanc (2009) pod načela odprtega učenja umešča fleksibilnost, avtonomijo, 

vseživljenjsko učenje, spremljanje in povratno informiranje, oblikovanje osebnih učnih ciljev, 

raziskovanje bogastva virov in kompetentnost, med njegove glavne značilnost pa šteje varno 

raziskovanje, bogato učno okolje ter skupno načrtovanje, odzivanje, predstavljanje in 

reflektiranje. Za oblikovanje odprtega učnega okolja morajo biti zadoščeni naslednji pogoji: 

prostor in čas za izmenjavo izkušenj in interesov, učenje po meri otroka, pristop k učenju, ki 

daje možnost izbire, ter interdisciplinarni pristop (prav tam). 

Namen odprtega učnega okolja je razvoj celotne osebnosti in razumevanje sveta okoli sebe. 

N. Györek (2013, str. 227) utemeljuje, da je odprto učenje »optimalno prilagajanje na 

življenje, pri čemer učitelj izkorišča različne možnosti v okolju, išče didaktične in metodične 

priložnosti in uporablja resnične danosti v okolju za poučevanje«. Nadalje pravi, da tovrstno 

učenje podpira vsa področja otrokovega razvoja, hkrati pa je tudi temelj vseživljenjskega 

učenja (prav tam). Tudi N. Komljanc (2009) navaja pozitivne učinke učenja v odprtem učnem 

okolju: 

- učenci znajo samostojno poiskati učne vire in učno skupino za interakcijo; 

- učenci postanejo pogumnejši in samozavestnejši pri učenju in prilagajanju v življenju; 

- sposobni so komunicirati z različnimi ljudmi; 

- opredeljujejo osebne (učne) cilje in jim sledijo; 

- razvijajo t.i. študiozni pristop k učenju. 

 

N. Györek (2013) pravi, da ima strokovni delavec, ki izvaja gozdno pedagogiko, vlogo 

usmerjevalca dogodkov in misli, ki se porodijo v naravnem prostoru. Tako ni tisti, ki podaja 

znanje, temveč se spremeni v iskalca znanja, podatkov in dejstev. Pri tem se prepusti 

naravnemu prostoru, energiji otrok in njihovim idejam. Otrok ne omejuje z navodili, na 

kakšen način naj se lotijo raziskovanja (prav tam). Tudi Den Hoed (2014) podobno pod vloge 

strokovnega delavca v naravnem okolju šteje opazovanje, učenje ob otrocih, skrb za varnost 

vseh udeleženih ter vzpostavljanje skupnosti. Gozdna pedagogika naj bi bila torej tista, ki 

podpira lasten način učenja in trajno znanje otrok. 

 

1.2.3 IZKUSTVENO UČENJE 

 

Gentry (1990, v Knight, 2013) pravi, da je najprimernejši način vzgoje in izobraževanja otrok, 

da postanejo odgovorni ljudje, prav izkustveno učenje. Ta učni proces naj bi temeljil na reku: 

»Kar naredim, to si zapomnim.« Pri izkustvenem učenju učenci najprej prepoznajo problem, 

raziščejo možne rešitve, nato pa preučijo učinek specifične rešitve za konkreten primer. 

Izkustveno učenje spodbuja spremembe v mišljenju in vedenju, pozitivno vpliva na zdravje, 

dobro počutje in kakovost življenja (Vovk Korže in Sajovic, 2010, v Knight 2013). 

Izkustveno učenje je proces notranjega spreminjanja posameznika. Javis (1989, v Mijoč, 

1996) in Boydell (1978, v Mijoč, 1996) pravita, da se posameznik največ nauči iz osebne 

izkušnje. Pri tem mora težiti k razvijanju lastnosti, kot so aktivnost, samostojnost, samozavest, 

samospoštovanje, radovednost, odprtost, sposobnost sodelovanja, razmišljujoče razmerje do 

sveta. Posameznik za učenje potrebuje okolje, ki od njega zahteva prilagajanje določeni 

situaciji in ga aktivira, da poseže v okolje in ga spreminja (prav tam). Tudi M. Batistič Zorec 
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(2011, str. 82) pravi, da je učenje najbolj življenjsko takrat, »ko je motivacija notranja in otrok 

snov, ki jo spoznava, lahko poveže s svojimi izkušnjami, ki jih je doživel v življenju ter 

takrat, ko se lahko sam udejstvuje v iskanju rešitev za podane problemske situacije«. 

Izkustveno učenje tako od učencev zahteva predvsem lastno aktivnost. Osrednjo vlogo 

namreč igra celovita osebna izkušnja, iz katere se mora otrok znati učiti in jo ob tem 

povezovati z že naučenim. Gre za tako obliko učenja, prek katere se v celoto povezujejo 

neposredna izkušnja oziroma doživljanje z opazovanjem (percepcija), spoznavanje (kognicija) 

in ravnanje (Marentič Požarnik, 2018). 

Izkustveno učenje sodi med aktivne oblike učenja, za katere Kurikulum za vrtce (2013) 

predpostavlja: 

- predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in otroka usmeriti k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako, da vzgojitelj predenj postavlja 

smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 

omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažira; 

- učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju 

konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku o dejavnostih ter oblikovanju 

predstav in predpojmovnih struktur na osnovi prvih generalizacij, na notranji 

motivaciji in reševanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkušenj. 

 

B. Marentič Požarnik (2018) razčlenjuje proces in značilnosti izkustvenega učenja. Pravi, da: 

– je to učenje cikličen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično nasprotnimi 

načini spoznavanja; ni pomembno, na kateri stopnji začnemo, pomembno je, da dosežemo vse 

stopnje in na nobeni ne obstanemo; 

– je to učenje holističen (celosten) način prilagajanja svetu, pri katerem se povezujejo procesi 

zaznavanja, čustvovanja, razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto, medtem, ko jih drugi 

modeli učenja obravnavajo ločeno; 

– pri njem ne gre le za sprejemanje gotovih spoznanj od zunaj, ampak za proces ustvarjanja 

znanja, za stalno preoblikovanje znanj, pojmov, idej v soočanju osebne izkušnje in teoretičnih 

znanstvenih spoznanj. 

 

Pri razumevanju izkustvenega učenja so pomembni tudi poudarki Združenja za izkustveno 

izobraževanje (Association for experiential education, b.d., v Marentič Požarnik, 2018, str. 

131): 

- do izkustvenega učenja pride, če skrbno izbranim izkušnjam sledijo refleksija, kritična 

analiza in sinteza; 

- od udeleženca se pričakuje iniciativa, zastavljanje vprašanj, sprejemanje odločitev in 

odgovornosti zanje, eksperimentiranje, ustvarjalnost in izgradnja smisla; 

- izkušnja aktivira udeležence telesno, spoznavno, čustveno, socialno in duhovno, saj 

gre za avtentične naloge; 

- v procesu izkustvenega učenja lahko doživiš uspeh ali neuspeh, tudi negotovost in 

tveganje, ker rezultatov ne moreš predvideti; dobiš možnost za učenje iz naravnih 

posledic svojih dejanj. 
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Gozdna pedagogika znanja otrokom ne predaja preko odraslih, temveč preko opazovanja 

naravnega okolja in izkustva v njem (Warden, 2010). Izkustveno zasnovan pristop temelji na 

otrokovi aktivni vpletenosti v celovito izkušnjo, npr. doživljanja narave, gozda, in ne na 

učenju, zasnovanem po knjigah in učiteljevih besedah (Batistič Zorec, 2014). V gozdni 

pedagogiki je neposredna izkušnja najprej vezana na vzbujanje prijetnih občutkov in čustev 

veselja, sproščenosti, občudovanja, čudenja, spoštovanja (Györek, 2013). Otrok tako z novim 

znanjem, ki ga je pridobil z lastnim raziskovanjem, razvija samozaupanje in samozavest, 

hkrati pa se poveča tudi motivacija za učenje (prav tam). 

Gozd oziroma naravno okolje otrokom ponuja izkušnje, ki jih lahko zaznavajo preko vseh 

čutil. Tako si lažje zapomnijo stvari kot v učilnicah, v katerih poučevanje pogosto še vedno 

poteka nepovezano s konkretnimi življenjskimi situacijami in v obliki abstrakcij (Györek, 

2013). Izkušenjsko učenje v gozdu naj bi bila tako dolgotrajna naložba, saj se učenci 

abstraktnih pojmov v učilnici naučijo na pamet in jih lahko kmalu pozabijo. 

 

1.2.4 SODELOVALNO UČENJE 

 

Warden (2010) sodelovalno učenje definira kot proces oziroma učno strategijo, pri čemer so 

otroci različnih sposobnosti oziroma starosti razdeljeni v manjše skupine in tako skupaj preko 

različnih učnih aktivnosti gradijo na razumevanju določenega pojava. C. Peklaj (2001) 

sodelovalno učenje pojmuje kot učenje v manjših skupinah, pri katerem med člani skupine 

obstaja pozitivna soodvisnost. Skupine skušajo s pomočjo neposredne interakcije v procesu 

učenja doseči skupni učni cilj, pri katerem sta prisotni tako skupinska kot individualna 

odgovornost. Nadalje tudi pravi, da naj bi interakcija med učenci omogočala boljši uspeh na 

kognitivnem in socialno-emocionalnem področju (prav tam). Ključni vidiki sodelovalnega 

učenja vključujejo pozitivno soodvisnost, interakcijo iz oči v oči, individualno in skupinsko 

odgovornost, razvoj socialnih spretnosti, krepitev skupinskega duha (Warden, 2010). C. 

Peklaj (1996, v Kolar, 1999) tem vidikom dodaja še delo v majhnih skupinah, ustrezno 

strukturo nalog in analizo procesov v skupini. 

Delo pri sodelovalnem učenju je zasnovano tako, da vsak član doseže maksimalni učni 

učinek, hkrati pa pomaga ostalim članom v skupini, da tudi oni dosežejo kar največ. Osrednje 

mesto torej igra interakcija v skupini (Marentič Požarnik, 2018). Vendar pa A. Woolfolk 

(2002) dodaja, da se bodo pri skupinskem delu učili le tisti člani, ki prevzamejo odgovornost 

za delo in pri njem sodelujejo. Zato morajo za čim učinkovitejše delo in uspeh skupine 

sodelovati vsi člani skupine, torej delati skupaj in ne le drug ob drugem (prav tam). C. Peklaj 

(2001) našteje osnovna načela, ki jih moramo upoštevati, da se v skupini doseže pravo 

sodelovanje. Ta načela so: pozitivna povezanost (soodvisnost) učencev, neposredna 

interakcija med učenci, odgovornost vsakega posameznega učenca ter uporaba ustreznih 

sodelovalnih veščin za delo v skupini (prav tam). 

B. Marentič Požarnik (2018) trdi, da ima pri sodelovalnem učenju pomembno vlogo tudi 

vodja. Ta vzpostavlja pozitivno skupinsko klimo, s čimer omogoča sodelovalno vzdušje in 

kvalitetne medsebojne odnose. Prav tako zavzame tudi vlogo opazovalca; analizira potek 

procesov v skupini in podaja skupini povratne informacije, kako uspešna je bila pri reševanju 

nalog in tudi pri samem sodelovanju (Peklaj, 2001). 

Johnson in Johnson (1989, v Peklaj, 2001) podata razlike med sodelovalnimi skupinami in 

tradicionalnimi učnimi skupinami. Pri sodelovalnih skupinah gre za pozitivno soodvisnost 

članov, pri čemer so člani odgovorni drug za drugega, medtem ko v tradicionalnih učnih 
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skupinah ni pozitivne soodvisnosti, odgovornost pa ima član le sam zase. Skupine v 

sodelovalni skupini so heterogene, pri katerih gre za poučevanje sodelovalnih veščin, pri 

tradicionalnih učnih skupinah pa so skupine homogene, obvladovanje sodelovalnih veščin se 

predpostavlja že vnaprej. Vodstvene funkcije v sodelovalnih učnih skupinah so porazdeljene, 

skupine svoje delovanje analizirajo, učitelj delo skupine le opazuje in poseže vanj, ko je to 

potrebno. V tradicionalnih učnih skupinah je vodja določen že vnaprej, v skupini ni analize 

delovanja skupin, učitelj pa je usmerjen predvsem v vsebino (prav tam). 

Warden (2010) trdi, da so vsi vidiki sodelovalnega učenja prisotni tudi v gozdnem vrtcu. 

Otroke se že v zgodnji fazi razvoja spodbuja, da imajo interakcije z drugimi in se z njimi tudi 

pogovarjajo. Ključ dela v gozdnem vrtcu je, da otroci sami ustvarjajo skupnost, brez direktive 

odraslih oseb. Tudi N. Györek (2012) pravi, da se otroci v gozdu hitro sami razporedijo v 

majhne skupine, saj je za uspešno opravljeno aktivnost nujno sodelovanje. Otroci si morajo 

znotraj skupine razdeliti naloge, pri čemer vsak dobi svojo vlogo glede na svoja močna 

področja, želje in potrebe. Z razdelitvijo vlog, različnimi nalogami, deljenji ugotovitev se 

krepi skupinska odgovornost, hkrati gre tudi za raziskovanje veščin vsakega posameznika, ki 

so potrebne za učno skupnost (Warden, 2010). 

V naravnem okolju se socialne interakcije razvijajo na naraven način, saj zunanji prostor ne 

vključuje pričakovanj oziroma predvidenih načinov dela, ki bi zahtevali določeno skupinsko 

dinamiko. V takem okolju se gradi skupnost; mlajši otroci se učijo od starejših oziroma tistih, 

ki imajo osvojenih več veščin in znanj. Gre za posebno obliko podpore. Pri tem jih ne usmerja 

odrasla oseba, temveč sami izbirajo, kam bodo odšli, kaj in s kom bodo to počeli. Gre torej za 

njihove lastne namene in interakcije. Odrasla oseba je opazovalec od daleč, ki je pozoren na 

njihovo vedenje, komunikacijo in dejavnost (Warden, 2010). 

 

1.2.5 PROSTA IGRA V NARAVNEM OKOLJU 

 

V predšolskem obdobju je igra najpomembnejši način učenja, hkrati pa ima pomembno vlogo 

v otrokovem razvoju. Prispeva k razvoju otrokovih intelektualnih in motoričnih spretnosti ter 

vpliva na razvoj socialnih in čustvenih veščin (Marentič Požarnik, 2018). V Kurikulumu za 

vrtce (2013, str. 19) je igra opredeljena kot dejavnost, »ki se izvaja zaradi nje same, spremeni 

odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna«. 

Razumljena je kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju (prav tam). Ne 

glede na vrsto vrtčevske dejavnosti, je otroška igra dejavnost, v kateri otroci v obdobju 

zgodnjega otroštva preživijo večino časa (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Raziskava, ki so jo leta 1993 izvedli Layzer, B. D. Goodson in Moss, je pokazala, da otroci v 

vrtcu povprečno porabijo 20 % časa za rutinske dejavnosti, 10 % za hranjenje, preostali čas pa 

za različne igralne dejavnosti, med katere spadajo tako vodene kot spontane (proste) igre 

(prav tam). 

M. Kos in Jerman (2013) navajata, da se prosta igra v naravnem okolju razvija v kreativnejše 

oblike kot tista v igralnici ali na urejenem igrišču. Otroci naravnim materialom pripisujejo 

simbolni pomen in ustvarjajo bogato domišljijsko igro (prav tam). Tudi Tovey (2007) trdi, da 

se naravno okolje kvalitativno razlikuje od zaprtih prostorov, saj ponuja večje možnosti za 

raziskovanje in eksperimentiranje. Hkrati poudarja, da je v zaprtem prostoru prisotna večja 

kontrola odraslih, v naravnem okolju pa so otroci bolj prepuščeni sami sebi in lastni kontroli 

(prav tam). 

Naravno okolje je dinamično, saj se nenehno spreminja. Otrokom prav zato ponuja večje 

možnosti, da ga oblikujejo po svoji meri. Zunanji prostor daje možnost gibanja in akcije, 
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hkrati pa omogoča bogato paleto senzornih izkušenj, ki stimulirajo celotno telo (Tovey, 

2007). 

R. Wilson (2008) pravi, da igra v naravnem okolju spodbudi bogate možnosti za razvoj 

socialnih spretnosti. Otroci namreč med seboj izmenjujejo izkušnje ter znanja, hkrati pa 

nestrukturirano okolje nudi veliko možnosti za spodbujanje zanimanja otrok (prav tam). 

Tovey (2007, str. 37, 38) povzame pozitivne učinke naravnega okolja in igre v njem za 

otroke: 

- prostor in svoboda za preizkušanje novih stvari, 

- okolje, ki ga lahko otrok spreminja in preoblikuje, 

- dinamično, spreminjajoče se okolje, ki vzbuja radovednost in raziskovanje, 

- nudi celostno telesno in multi-senzorično izkušnjo, 

- priložnost za povezavo znanj, 

- prostor za nove socialne vezi, izkušnje nestrinjanja in reševanja konfliktov z vrstniki, 

- priložnost za svobodno igro, 

- potencial za obvladovanje tveganja, 

- odprte možnosti gibanja, 

- dobiti izkušnjo naravnega okolja, njegovo razumevanje in razumevanje lastnega mesta 

v njem, 

- učenje. 

 

Tudi M. Karba idr. (2010) ugotavljajo pomembnost igre in učenja na prostem. Podpirata 

namreč zdrav življenjski slog, otrokom ponujata možnost za svobodo in fizično dejavnost, s 

pomočjo sodelovanja pri delu in igri ponujata priložnost za urejanje medsebojnih odnosov, 

spodbujata razvoj otrokovega mišljenja, domišljije in samostojnega reševanja problemov, 

pomagata razvijati komunikacijske spretnosti ter otrokom ponujata tesen stik z naravo. 

Kljub vsem pozitivnim učinkom proste igre na razvoj otroka, se je, po besedah Hirsh-Pasek 

(2009), v letu 2002 odstotek proste igre v vrtcih v primerjavi z letom 1982, ko je ta delež 

znašal 41 %, zmanjšal za 9 %. Vse bolj prihaja v ospredje akademsko znanje, s katerim 

otroški svet, poln domišljije in samoiniciativnosti, zapolnimo s podatki in dejstvi. N. Györek 

(2014) pravi, da tudi slovenski vrtci s številnimi igrali in didaktičnimi pripomočki niso 

naklonjeni otrokovi prosti igri in s tem njegovemu optimalnemu razvoju. Pomembno vlogo 

pri zmanjševanju proste igre v naravnem okolju imajo poleg staršev in vpliva vzgojno-

izobraževalnih institucij tudi družbeni dejavniki ter izguba zelenih površin v urbanih središčih 

(prav tam). 
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1.3 GOZDNI VRTEC  

 

»Živimo v času modernega in razsrediščenega sveta, hitrega tempa, nenehnih sprememb in 

stalnih pritiskov potrošniške družbe, sveta, ki se sooča s številnimi težavami in posamezniku 

ne daje več oprijemljive vizije, kam in kako naprej. V tok dogajanja tako zasnovanega časa so 

vpete tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, v katerih se spoprijemamo z najrazličnejšimi izzivi 

ter skušamo premoščati t.i. razcep med ideološkimi tendencami družbe in zagatami, 

potrebami otrok. Pri delu z otroki uvajamo in razvijamo različne kakovostne didaktične 

načine in pristope, s katerimi bi radi prevrednotili sistem vrednot sodobne družbe, oživili 

vrednote, ki se izgubljajo, ter predvsem naredili splošen premik v razmišljanju družbe.« 

(Klopčič Hološević in Pori, 2016, v Valant, 2016, str. 53) 

 

Gozdni vrtec oziroma šola je vzgojno-izobraževalna institucija, v kateri se udejanja gozdna 

pedagogika. Pound (2008) pravi, da vzgojitelji in učitelji z otroki redno obiskujejo gozd ter 

tam izvajajo dejavnosti z vseh področij kurikuluma. Den Hoed (2014) nadaljuje, da se 

dejavnosti v gozdnem vrtcu in šoli razlikujejo glede na okoliščine, npr. podnebje, pokrajino, 

letni čas, vreme, interese in značilnosti otrok in celotne skupine. Gre za kombiniranje 

individualnega dela, pri katerem vsak otrok gradi svoj svet in zmožnosti skupinskega dela, pri 

čemer se vzpostavlja sodelovanje, komunikacija, zaupanje… (prav tam). 

Dejavnosti v gozdni šoli se dotikajo vseh disciplin in predmetov. Ena dejavnost lahko 

združuje znanja s področja matematike, znanosti, likovne vzgoje in športne vzgoje. Učni 

rezultati temeljijo na realnem času raziskovanja in izkušnjah (Den Hoed, 2014). 

J. Lepičnik Vodopivec (2006) pravi, da gozdni vrtci in šole v ospredje postavljajo 

transakcijsko-transformacijsko usmerjene kurikulume, ki so osredotočeni na otroka. Ti 

izhajajo iz predpostavke, »da bo otrok bolje pripravljen na življenje, če razvije pozitivno sliko 

o sebi, če se usposobi za samostojno pridobivanje znanja in razvije raziskovalno radovednost 

do okolja« (Lepičnik Vodopivec, 2006, str. 37). Za razliko od transmisijsko usmerjenih 

kurikulumov, ki temeljijo na pridobivanju znanja, so transakcijsko-transformacijski 

kurikulumi osredotočeni na otroka, razumevanje njegove trenutne stopnje razvoja, njegovih 

interesov in potreb. Kljub temu gozdni vrtci in šole ne zapostavljajo pridobivanja znanja, saj 

gre za stalno iskanje učinkovitega soglasja med kurikulumi in individualnimi značilnostmi 

otrok (prav tam). 

Nuttall in Millington (2008) navajata, da se učilnice na prostem razlikujejo po svoji obliki, po 

njunih besedah pa naj bi vse imele enake funkcije: 

- kot igralne površine, 

- spodbujajo radovednost, 

- usmerjajo otrokovo samostojno učenje, 

- povečajo možnost za ustvarjalnost, 

- povežejo učni načrt z aktivnostmi na prostem, 

- vključijo skupinsko delo za dosego uspeha, 

- vključujejo interakcijo z okoljem. 

 

Gozdni vrtec oziroma šola v praksi pomenita preseliti razred ven, učenje pesmice na travniku, 

ponavljanje poštevanke pod drevesom, peljati skupino otrok iz vrtca v gozd in ustvariti 
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gozdno igrišče, učiti jih ABC narave, pomagati otrokom, da lažje dosežejo svoje cilje, in 

ustvariti mrežo naravnih lokalnih okolij za učenje (Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2013). 

V slovenskem prostoru še ni natančno definirano, kaj je gozdni vrtec oziroma šola. Za gozdni 

vrtec oziroma šolo v Sloveniji štejemo tisti vrtec oziroma tisto šolo, ki vključuje redne obiske 

gozda (to pomeni tedensko ali štirinajstdnevno za vrtec in mesečno za šolo), ki pri dejavnostih 

upošteva zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti ter pri katerih imata raziskovanje 

in učenje značilnosti odprtega učenja (Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2013). Poleg tega na 

spletni strani Inštituta za gozdno pedagogiko poudarjajo, da se »gozdni vrtci in gozdne šole ne 

nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Biti ´gozdni´ pomeni odstop od današnje 

standardizirane vzgoje in poučevanja otrok ter upoštevanje naravnih značilnosti in potreb 

odraščanja otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, 

svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov. ´Gozdni´ vzgojitelji in učitelji iščejo pot 

nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je 

izrinil sodoben način življenja« (Inštitut za gozdno pedagogiko, b.d.). 

 

1.4 CILJI GOZDNE PEDAGOGIKE 

 

»Težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od 

mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo.« 

(Inštitut za gozdno pedagogiko, b.d.) 

 

Gozdna pedagogika se v Sloveniji uveljavlja šele v zadnjih letih, predvsem preko Mreže 

gozdnih vrtcev in šol. Njeni cilji so: pomagati prepoznati vrednost gozda kot učilnice in 

učnega pripomočka, vzpostaviti standarde poučevanja v naravnih okoljih, razviti koncept 

gozdne pedagogike, razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih ter učiti se in živeti skupaj 

(Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2013). Cilji so torej usmerjeni predvsem v razvoj in širjenje 

gozdne pedagogike, ki pa kot taka zasleduje tudi svoje lastne cilje. 

Na spletni strani Inštituta za gozdno pedagogiko pod cilje gozdne pedagogike umeščajo 

oblikovanje vrednot, ki se ne odražajo le v pozitivnem odnosu do narave in okolja, temveč 

tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Poleg tega težijo tudi k »ustvarjanju 

varnega in sproščenega raziskovanja narave, prepoznavanju lastnih občutkov in potreb ter 

pravilnemu odzivanju nanje in to v najbogatejšem učnem okolju« (Inštitut za gozdno 

pedagogiko, b.d.). Tudi Baschny (2009) govori o tem, da gre pri gozdni pedagogiki za vzgojo 

o vrednotah, kot so spoštovanje do narave, obzirnost do življenja, odgovornost, toleranca, 

solidarnost med generacijami ter dolgoročno razmišljanje. Hkrati pa se pri gozdni pedagogiki 

zavzemajo tudi za spoznavanje in učenje z vsemi čutili. Nevrofiziološke raziskave (Bayer in 

Marwitz, 1991; Marentič-Požarnik, 2000b; Russel, 1993, v Lepičnik Vodopivec, 2006) so 

namreč pokazale, da človek sprejema izkušnje iz okolja preko petih čutil: vizualno (vid), 

avditivno (sluh), kinestetično (tip), olfaktorično (voh) in gustatorično (okus). 

Gozdna pedagogika zasleduje tudi nekatere cilje, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce (2013): 

- razvijati čutno doživljanje z usmerjanjem in povečanjem pozornosti v občutenje telesa, 

tipanje, opazovanje in poslušanje zvokov iz naravnega okolja, 

- odkrivati in spoznavati živo naravo, 

- sproščeno izvajati naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plezanje, itd.), 
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- iskati lastne poti pri reševanju (gibalnih) problemov, 

- razvrščati, 

- razvijati jezikovne zmožnosti ob različnih funkcijah in položajih v različnih socialnih 

situacijah. 

 

Odprto učno okolje in učilnica na prostem sta značilnosti, ki ju vključuje gozdna pedagogika. 

Končni cilj uvajanja in uresničevanja odprtega vzgojno-učnega okolja v vzgoji in 

izobraževanju je spoprijemanje z izzivom časa in razvijanje inovacije, ki se zdi osrednja in 

temeljna vrednota pri vzgoji otrok v sodobnem času (Klopčič Hološević in Pori, 2016, v 

Valant, 2016, str. 53). 

Nuttall in Millington (2008) kot cilje učilnic na prostem navajata: 

- dati vrednost šolskemu okolju kot pomembnemu dejavniku otrokovega razvoja, 

- preživljati čas v naravnem okolju v izobraževalne namene, 

- razširiti obseg igralnih površin, 

- nasloviti otroško izgubo naravnih zunanjih površin za igro, 

- povezati otroke z zunanjim svetom, 

- ponuditi medpredmetno učenje. 

 

1.5 GOZDNA PEDAGOGIKA V SLOVENIJI 

 

»Slovenija postaja primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru z lastno razvojno 

potjo, ki je nedvomno edinstvena in kreativna, prav taka, kot so naši gozdovi in prav taka, kot 

so naši otroci.« 

(Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2013) 

 

Gozdna pedagogika se je v primerjavi z drugimi evropskimi državami v Sloveniji razvila 

relativno pozno. Njeni začetki so bili v rokah gozdarske stroke, pri čemer je šlo predvsem za 

širjenje njene prepoznavnosti. Dejavnosti so se organizirale v oblikah taborov, naravoslovnih 

dni, šol v naravi. Šele v zadnjih desetih letih se je ta začela povezovati in širiti tudi na druge 

strokovne discipline, predvsem na pedagogiko, psihologijo, sociologijo in medicino. Gozdarji 

so tako skupaj z učitelji, pedagogi, vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci oblikovali 

slovensko gozdno pedagogiko. N. Györek (2013) pravi, da se je gozdna pedagogika s tem 

začela sistematično uvajati v slovenske šole in vrtce. Nadaljuje, da je to potekalo predvsem 

preko projektov ˝Povabilo v gozd˝, ˝Odprto učno okolje˝ in ˝Srce narave nas povezuje˝. 

Projekt ˝Povabilo v gozd˝ se je začel februarja 2010 in je potekal v šolah in vrtcih v občinah 

Kamnik, Bovec, Bohinj in Kranjska Gora. Z novim šolskim letom 2010/2011 se je v projekt 

vključil tudi Zavod RS za šolstvo. Projekt se je udejanjal preko delavnic v gozdu (Györek, 

2012). V sklopu projekta se je oblikoval tudi ˝Gozdni ponedeljek˝, v sklopu katerega so otroci 

iz zgoraj omenjenih vrtcev in šol vsak ponedeljek ne glede na vremenske razmere preživeli v 

gozdu (prav tam). 

V sklopu projekta ˝Odprto učno okolje˝ so v septembru in oktobru leta 2011 v vrtcih v 

Kamniku, Litiji in Šmartnem pri Litiji izvajali delavnice, v katerih so vključene otroke in 

učitelje ozaveščali o pomenu gozda za preživljanje prostega časa, pomenu trajnostnega 

ravnanja z gozdom in ohranjanja naravne dediščine. Nadgradnja obeh projektov je projekt 
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˝Srce narave nas povezuje˝, ki vključuje tako različne delavnice za otroke kot tudi seminarje 

in izobraževanja za pedagoške delavce (Miklavec, 2013). 

Pod okriljem Zavoda RS za šolstvo in v sklopu Inovacijskih projektov se je v letu 2011 začela 

oblikovati iniciativna skupina Mreže gozdnih vrtcev in šol, kasneje pa se je, s sodelovanjem 

vseh vpletenih, razvojnega centra Srca Slovenije, Inštituta za gozdno pedagogiko, Zavoda RS 

za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, šol, vrtcev, občin 

in posameznikov, ustvarila tudi Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Njene naloge so 

(Mreža gozdnih vrtcev in šol, 2013): 

- razširiti mrežo gozdnih vrtcev in šol, 

- zagotoviti prenos znanja in izkušenj med vrtci in šolami, 

- zagotoviti kakovost poučevanja v naravnih okoljih, 

- spodbujati uporabo gozdov in lokalnega naravnega okolja v učne namene, 

- spodbujati odprte diskusije, delavnice in primere dobrih praks. 

 

Tri leta kasneje, leta 2014, so se povezali različni akterji (OŠ Valentina Vodnika, OŠ Šmartno 

v Tuhinju, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Vrtec Ciciban OŠ Šmartno pri Litiji, Gozdarski 

inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in 

nekateri posamezniki) ter ustanovili interdisciplinarno razvojno skupino, ki deluje na treh 

področjih: 

– prvo področje je razvoj naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji 

slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja z željo približati naravoslovje in znanstveno 

raziskovalne dejavnosti otrokom in mladini; 

– drugo področje je gozd kot učilnica in vir idej za vse predmete oziroma področja 

kurikuluma, pri čemer razmišljajo o različnih didaktičnih pristopih, ki težijo k razvoju 

aktivnih in sodobnih učnih metod v naravi in z naravo; 

– tretje področje pa je vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot (prav tam). 

Kot pravi N. Györek (2013), so v letih 2011 - 2014 začeli tudi s sistematičnim uvajanjem 

gozdne pedagogike v slovenske šole in vrtce. Pri pregledovanju spletnih strani vrtcev, ki so 

vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol oziroma v svoje delo vključujejo gozdno pedagogiko, 

lahko opazimo, da so med njimi tako javni kot zasebni vrtci in šole. Vendar pa so tisti, ki 

gozdno pedagogiko izvajajo v celoti (torej dejavnost poteka izključno v naravnem okolju), 

predvsem zasebni ali pa sploh niso priznani kot del izobraževalnega sistema. 

Izobraževanja pedagoških delavcev o gozdni pedagogiki in seminarji so v domeni Inštituta za 

gozdno pedagogiko. Ta deluje od leta 2010 kot nevladna in nepridobitna organizacija, 

registrirana kot zasebni zavod. Njegova dejavnost je usmerjena v »poučevanje in 

izobraževanje otrok in pedagoškega strokovnega kadra na področju naravnih ekosistemov ter 

jim skuša približati pedagoške pristope v naravi, s poudarkom na slovenskih gozdovih« 

(Inštitut za gozdno pedagogiko, b.d.). 

 

1.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI GOZDA KOT UČNEGA OKOLJA V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji se je februarja leta 2010 začel izvajati projekt Povabilo v gozd, ki je potekal v 

štirih slovenskih občinah: Kamnik, Bohinj, Bovec in Kranjska Gora. Projekt se je izvajal 
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preko gozdnih delavnic v vrtcih in šolah, njegov namen pa je bil analizirati gozd kot učno 

okolje v Sloveniji. V tabeli so predstavljeni rezultati. 

 

Tabela 1: Prednosti in slabosti gozda kot učnega okolja v Sloveniji (povzeto po Györek, 2012, 

str. 52 in 53) 

PREDNOSTI 

- Pozitiven vpliv na fizični, socialni in 

intelektualni razvoj otrok 

- Pozitiven vpliv na fizični, socialni in 

intelektualni razvoj učiteljev 

- Vzpostavljanje pozitivnega 

medsebojnega odnosa med učenci in 

učitelji 

- Ustvarjalno (didaktično) učno okolje 

z neskončnim številom naravnih 

didaktičnih sredstev 

- Omogočeno poučevanje vseh 

predmetov 

- Nenehno razvijanje metodične 

kompetence pedagoškega delavca 

- Pozitiven razvoj vrtcev in šol 

- Edinstvenost gozdnih delavnic 

- Pozitiven odnos do domačega 

naravnega okolja 

- Vzpostavljanje verige znanja in 

izkušenj 

- Naraščanje empatije otrok do narave 

- Razvijanje ustvarjalnosti, 

spodbujanje vedoželjnosti 

- Razvijanje odgovornosti za čisto 

naravo in okolje 

 

PRILOŽNOSTI 

- Nova možnost za realen vnos načela 

trajnostnega sistema v šole 

- Povezava šol in vrtcev 

- Povezava šol in vrtcev z lokalnim 

okoljem in vključevanje domačega 

lokalnega okolja v kurikulum 

- Promocija naravoslovja in 

naravoslovnih poklicev 

- Zavod RS za šolstvo z 

usposabljanjem v sklopu 

Inovacijskih projektov 

- Vključitev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport 

- Uvedba koncepta odprtega učnega 

okolja 

- Vzpostavitev Inovativne mreže 

gozdnih vrtcev in šol 

- Vzpostavitev mreže gozdnih 

pedagogov za sodelovanje s šolami 

in vrtci 

- Vzpostavitev šole (vrtca), ki jo bodo 

otroci z veseljem obiskovali in v 

kateri bodo lahko kar najbolje 

razvijali svoje talente in prijateljske 

vezi 

SLABOSTI 

- V slovenskem prostoru ni natančno 

definirano, kaj je gozdni vrtec ali 

šola 

- Pomanjkanje strokovne literature za 

tovrstna poučevanja 

- Organizacija dela v vrtcih in šolah 

- Ni podpore vodstvenega kadra 

- Ni podpore strokovnih kolegov 

- Razdalja do bližnjega gozda 

- Slaba obveščenost staršev 

- Majhen mrežni pretok informacij 

med pedagoškimi delavci 

- Še neizdelana strategija tovrstnih 

izobraževanj 

- Zahtevnejše priprave za učitelja 

NEVARNOSTI 

- Premajhno število udeležencev pri 

promociji in slaba promocija 

- Premajhno število kvalificiranega 

osebja (gozdnih pedagogov) za 

podporo šolam in vrtcem 

- Nepovezanost vseh akterjev 

- Financiranje in vzdrževanje 

- Zakonodaja 

- Nedoseganje učnih ciljev 

- Okužbe s klopi 

- Prehladi, poškodbe 



23 
 

- Sprememba utečenega delovnega 

procesa 

- Malo izkušenj 

  

Zgornja analiza prikaže tako pozitivne kot negativne plati gozda kot učnega okolja. Pozitivni 

učinki se odražajo predvsem na celostnem razvoju posameznika in razvoju določenih 

kompetenc, medtem ko so negativni učinki večinoma povezani z organizacijskim področjem. 

Zaključimo lahko, da so negativne plati predvsem zunanje narave, na katere imamo vpliv in bi 

lahko ob primerni podpori in sodelovanju naredil korak naprej v smeri širjenja in utrjevanja 

gozdne pedagogike na Slovenskem. 

 

2 SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

 

Po besedah K. Pevec Semec (2009, str. 16) je spodbudno učno okolje »prostor, ki motivira 

udeležence k aktivnosti in hitrejšemu razvoju«, pri čemer imajo ključno vlogo učitelj oziroma 

vzgojitelj, učenec oziroma otrok, metodični pristop in socialno okolje. M. Batistič Zorec 

(2003) k temu dodaja še kakovosten kurikulum, usmerjen k otroku, ki mu nudi možnost 

raziskovanja in spodbuja njegovo iniciativnost, poleg tega pa vključuje učne izkušnje, ki so 

otroku v veselje. 

Kramar (2004) pravi, da lahko učitelj k spodbudnemu učnemu okolju prispeva s svojo vlogo, 

ki ni usmerjena v učenčevo usvajanje in kopičenje snovi, temveč v pridobivanje znanja, 

razvijanje sposobnosti razumevanja, delovanja in vrednotenja. Pri tem so ključnega pomena 

tudi medosebni odnosi in interakcija z otroki, ki je usmerjena na njihovo posredno vodeno 

samostojno aktivnost (prav tam). Učitelj v spodbudnem okolju torej ni podajalec znanja, 

temveč spodbujevalec samostojnega raziskovanja in učenja otrok. Naloga učitelja oziroma 

vzgojitelja je potemtakem ustvarjati ustrezne pogoje in spodbudno socialno ozračje za 

vzpostavitev dejavnega in samostojnega pridobivanja spoznanj (Pevec Semec, 2009). 

Ključnega pomena pri tem je tudi urejenost prostora. Učitelj oziroma vzgojitelj ima po 

besedah T. Vonte idr. (2006) nalogo, da organizira prostor, v katerem se otroci počutijo varno 

in ki je prilagojen razvojnim značilnostim posameznika, spodbuja samostojnost otrok s 

samostojnim odločanjem in delom ter omogoča skupinsko delo. Tako okolje je oblikovano, 

kadar učitelj ali vzgojitelj otrokom omogoča različne centre aktivnosti, v katerih se otroci 

neomejeno in varno gibljejo, ter spodbuja aktivno učenje. Hkrati jim zagotavlja gradivo in 

didaktične pripomočke, ki so primerni razvojni stopnji otrok in spodbujajo njihovo 

raziskovanje (prav tam). K. Pevec Semec (2009) nadaljuje, da moramo od učitelja v 

spodbudnem učnem okolju pričakovati tudi pobude in ustvarjalnost pri zagotovitvi razmer za 

delo, pri katerem upoštevajo individualnost vsakega otroka ter jo tudi sprejemajo. Tudi M. 

Batistič Zorec (2003) pravi, da je pomembno upoštevati individualnost in edinstvenost 

vsakega otroka ter posebne učne potrebe, ki so primerne njegovi razvojni stopnji. 

V spodbudnem učenem okolju z vidika otroka poteka aktivno učenje. Vendar pa Gifford 

(2005) opozarja, da mora biti to učenje smiselno strukturirano in po potrebi tudi vodeno, da ne 

pride do nepovezanega znanja. Otrok je v spodbudnem učnem okolju torej aktiven, prihaja do 

lastnih sklepov in spoznanj. Rutar Ilc (2004, v Pevec Semec, 2009, str. 24) pravi, da »če 

učenci prihajajo do znanj v procesu lastnega odkrivanja in izgrajevanja z različnimi 

dejavnosti, imajo več priložnosti za ponotranjanje pojmov, načel in zakonitosti, s tem pa se 

povečata tudi trajnost in transferna vrednost znanja«. K. Pevec Semec (2004) povzame, da je 

v spodbudnem učnem okolju aktivnost otroka povečana z namenom pridobivanja 
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kakovostnega znanja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da aktivna vloga otroka zahteva tudi 

aktivno in angažirano odraslo osebo (prav tam). 

Metodični pristop v spodbudnem učnem okolju je procesno-didaktični (konstruktivisti ga 

imenujejo konstruktivistični, nekateri tudi interaktivni), za katerega K. Pevec Semec (2004, 

str. 27) predpostavlja: 

- Pristop spodbuja razvoj veščin in procesov. Po navadi je povezan z jasno 

strukturiranimi dejavnostmi. Učence spodbuja k takšnim dejavnostim, v katerih 

sistematično in načrtno razvijajo različne veščine in procese. 

- Pristop spodbuja raziskovanje, učenje z odkrivanjem in izkustveno učenje. Temelji na 

pripravi takšnih situacij in gradiv ter pripomočkov, ki učence spodbujajo k čim 

samostojnejšemu odkrivanju in raziskovanju in pri katerih so dejavnosti in navodila 

manj strukturirani. 

- Procesni pristop lahko vodimo tudi z metodo razlage in pogovora, ki mora biti 

zasnovana premišljeno, z upoštevanjem razumevanja učencev, z njihovim aktivnim 

vključevanjem in s spodbujanjem njihovih aktivnih procesov oziroma spoznavnih 

postopkov. Metoda razlage problemov predstavlja most k metodi reševanja problemov 

in k učenju z odkrivanjem. 

 

K. Pevec Semec (2004) k oblikovanju spodbudnega učnega okolja prišteva tudi socialno 

okolje. Njegovo vlogo vidi predvsem v tem, da nudi možnost za celovit socialni in moralni 

razvoj otroka, bistvenega pomena pri tem pa je spodbudno učno ozračje. To otroku omogoča, 

da se osredotoči na svoje ideje, pobude in interese, da preizkuša svoje zamisli, se z drugimi 

pogovarja o svojem ravnanju in rešuje probleme. S tem otrok razvija (samo)zaupanje, 

avtonomnost, iniciativnost in empatijo, ki so temelj socialnega in čustvenega razvoja otrok 

(prav tam). 

 

3 ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

»Emocija je odziv subjekta na dražljaj, ki ga je le-ta ocenil za pomembnega in ki visceralno, 

motorično, motivacijsko in mentalno pripravlja subjekt na prilagoditveno dejavnost.« 

(Milivojević, 2008, str. 20) 

 

3.1 RAZVOJ ČUSTEV 

 

Razvoj čustev je proces, ki poteka postopoma. Otrokovo čustvovanje šele z razvojem postaja 

zavestnejše, prav tako se tekom otrokovega razvoja temeljna čustva razvijejo iz zgodnejših 

preprostejših čustev (Smrtnik Vitulić, 2007). D. E. Papalia in sodelavke (2013) navajajo, da se 

prava čustva razvijejo iz zgodnejših čustvenih stanj. Tako se najprej pojavi spontan nasmešek, 

kasneje pa smeh zaradi užitka (prav tam). Razvoj čustev torej poteka »prek stanja umirjenosti 

ali neaktivnosti in stanja povečane aktivnosti ali splošne vzburjenosti do razvoja temeljnih 

(osnovnih) in kompleksnih čustev« (Nemec in Krajnc, 2011). Nadalje B. Nemec in M. Krajnc 

poudarita, da se razvoj čustev tesno povezuje z miselnim, telesnim in socialnim razvojem 

otroka (prav tam). Podobnega mnenja so tudi D. E. Papalia in sodelavke (2013), ki 

pomembno vlogo pri razvoju čustev pripisujejo predvsem spoznavnemu razvoju. »Dojenčki 
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se naučijo ocenjevati, kaj situacija ali dogodek v določenih okoliščinah pomeni in kaj se, 

glede na njihove pretekle izkušnje, ne ujema s pričakovanji« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 

176). 

Spodnja tabela prikazuje pregled razvoja osnovnih in kompleksnih čustev. Zajeti so splošni 

trendi, ugotovljeni preko različnih raziskav (Parke in Guvain, 2009, v Nemec in Krajnc, 2011, 

str. 138). 

 

Tabela 2: Razvoj čustev (Parke in Guviain, 2009, v Nemec in Krajnc, 2011, str. 138) 

Prvi tedni Otrok z jokom pokaže vznemirjenje. 

1. mesec Pokaže vznemirjenje, pozno popoldne in zvečer je lahko razdražljiv. 

2. mesec Pokaže zadovoljstvo. Ko vidi igračo, se rahlo vznemiri. Pojavi se 

socialni nasmeh. 

3. mesec Pojavita se dolgočasje in razburjenje. Smeji se na široko in pogosto. Ob 

dolgočasju joče. Lahko pokaže frustracijo in opreznost. 

4. mesec Se na glas smeji, še posebej ob določenih zvokih. Jok se pojavlja vse 

redkeje. Se oglaša, ko uživa. Začetki znakov jeze. 

5. mesec Po navadi radosten in zadovoljen, včasih frustriran. Glavo obrne stran 

od hrane, ki je noče. Nekateri dojenčki začnejo kazati znake previdnosti 

pred neznanci. 

6. mesec Čustva povezuje z drugimi: ko se smeji mati, se smeji tudi otrok. Strah 

in jeza se pojavita ob tej starosti ali nekoliko kasneje. 

7. mesec Pojavita se strah in jeza, pa tudi kljubovanje, naklonjenost in plahost. 

8. mesec V čustvenih izrazih se pojavi več individualnosti. 

9. mesec Če ga oviramo, pokaže negativna čustva. Ko je nezadovoljen, se 

namršči. Ko je utrujen, aktivno išče tolažbo drugih. Lahko se ponovno 

pojavi močno jokanje. Večina dojenčkov doživlja strah pred tujci. 

10. mesec Močna pozitivna in negativna čustva. Občasno je lahko razdražljiv.  

11. mesec Večja raznolikost čustev. Opaznejši postane otrokov temperament. 

12. mesec Ko vidi vznemirjanje drugih, se vznemiri tudi sam. Če mu nekaj ni všeč, 

joče. Lahko pokaže znake ljubosumnosti. Smeje se lastnim 

potegavščinam. Ko hodi, se pobaha. 

15. mesec Več nihanj razpoloženja. Do sovrstnikov je bolj čuteč. Ko ima umazane 

roke, je lahko nezadovoljen. Lahko besni ali joče, a krajši čas. 

18. mesec Lahko je trmast in nemiren, včasih se lahko pojavijo izbruhi togote 

(tantrumi). Včasih je plah. Pokaže sram. 

21. mesec Se nekoliko trudi obvladovati negativna čustva. Lahko je malenkosten in 

natančen. 

24. mesec Lahko je nasprotujoč, a tudi ustrezno skesan. Odziva se na čustva 

drugih. Lahko je vznemirjen zaradi sanj. 

30. mesec Začenja kazati sram in osramočenost. 

36. mesec Pokaže ponos in krivdo. 

48.- 60. mesec Veliko bolje razume in uporablja družbena pravila izražanja čustev. 

72. mesec Začenja razumeti, kako se lahko hkrati pojavita dve čustvi. 

 

Mejnike v čustvenem razvoju do prvega leta starosti poda tudi H. Smrtnik Vitulić (2007). Do 

drugega tedna starosti naj bi se pri otroku pojavili zanimanje, neugodje, gnus in nasmešek. 
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Med četrtim in šestim tednom se pojavi socialni nasmeh kot odziv na otroku ugodne in 

prijetne situacije. Kot odraz bolečine se med drugim in tretjim mesecem pojavi žalost, v tem 

obdobju pa se razvijejo tudi previdnost kot predhodnik strahu, frustriranost kot predhodnik 

jeze in presenečenje. Strah, jeza in veselje se pojavijo med šestim in osmim mesecem 

(Smrtnik Vitulić, 2007). B. Nemec in M. Krajnc (2011) pravita, da lahko pri dojenčkih med 

jokom že v prvih dveh mesecih opazimo jezne izraze. Do šestega meseca ti postajajo močnejši 

in pogostejši. V prvem letu starosti pa čustveni izraz jeze pomeni otrokov signal odraslemu, 

da je vznemirjen in potrebuje pomiritev (prav tam). Sram se po besedah H. Smrtnik Vitulić 

(2007) razvije v obdobju prvega leta oziroma leta in pol. Tudi B. Nemec in M. Krajnc (2011) 

navajata, da malček poleg temeljnih čustev doživlja in izraža tudi kompleksna čustva, kot so 

sram, zadrega, krivda, zavidanje, ljubosumnost in ponos. »Razvoj teh čustev je zelo povezan z 

napredovanjem v miselnem razvoju in oblikovanjem določenih pojmov, kot so odgovornost, 

posledičnost (lastnih dejanj), medosebni odnosi ipd. Prav zato, ker se mora otrok najprej 

naučiti ločiti sebe od drugih in povečati svoje zavedanje družbenih pravil, se kompleksna 

čustva začnejo pojavljati kasneje kot temeljna tj. približno sredi drugega leta« (prav tam, str. 

136). Ta čustva nekateri imenujejo tudi čustva samozavedanja, saj je pogoj za njihov razvoj 

samozavedanje oziroma spoznavno zavedanje otrok, da so samostojna bitja. Po Piagetu se to 

razvije med petnajstim in šestindvajsetim mesecem, ko otroci začnejo tvoriti miselne 

predstave (Papalia idr., 2003). 

Dojenčkovo čustvovanje je sprva preprosto in nagonsko. Njegova čustva se kažejo kot močni, 

glasni čustveni izbruhi. Čustva so zelo nestalna in se hitro menjujejo. Pod vplivom vzgoje in 

stika z odraslimi se preprosta čustva postopoma diferencirajo, socializirajo ter vplivajo na vse 

otrokove telesne in duševne funkcije, na otrokovo dojemanje in zaznavanje sveta, ki se močno 

razlikuje od dojemanja odrasle osebe. Čustva postanejo tisto, kar motivira otrokova dejanja in 

njegovo učenje (Devjak in Berčnik, 2018). 

Čeprav med avtorji prihaja do manjših razhajanj glede mejnikov v najzgodnejšem čustvenem 

razvoju, lahko uvidimo časovno sosledje razvoja določenih čustev, ki se od avtorja do avtorja 

ne razlikujejo bistveno. Pri tem je potrebno upoštevati tudi individualne razlike v razvoju 

dojenčkov in otrok. 

 

3.1.1 RAZVOJ IZRAŽANJA ČUSTEV 

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) navaja, da je čustveno izražanje proces, s katerim posameznik 

sporoča lastno vpletenost v določeno situacijo. Izražanje čustev poteka predvsem preko 

nebesednega čustvenega sporazumevanja, zato smo pri tem pozorni predvsem na 

posameznikovo vedenje, s katerim izraža posamezno čustveno stanje. Najbolj prepoznavni so 

izrazi obraza, kretnje, drža telesa, glas, gibi oči in gledanja, nejezikovni zvoki, dotik, vonj in 

uporaba socialnega prostora (prav tam). D. E. Papalia in sodelavke (2003) pomembno vlogo 

pripisujejo tudi motorični dejavnosti in fiziološkim spremembam. 

Čustveni izrazi naj bi bili pogojeni s kulturno določenimi normami (Smrtnik Vitulić, 2007). 

To se pri otrocih začne opažati v tretjem letu, ko se preko odnosov s starši ter preko reakcij 

staršev na njihovo vedenje začnejo učiti družbenih norm in pravil (Papalia idr., 2003). 

Repertoar osnovnih čustev se na prvi pogled zdi univerzalen, vendar pri izražanju čustev 

obstajajo medkulturne razlike. Camras je leta 1998 s sodelavci (v Papalia idr., 2003) naredil 

raziskavo, v kateri je primerjal čustvene izraze kitajskih, japonskih in ameriških dojenčkov in 

ugotovil, da pri tem prihaja do razlik, predvsem v intenzivnosti izražanja čustev. D. E. Papalia 
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idr. (2003, str. 177) dodaja, da pri tem ni jasno, »ali ti rezultati odsevajo različne kulturne 

odnose ali pa prirojene razlike pri zmožnosti čustvenega reagiranja«. 

Značilen vzorec posameznikovih čustvenih reakcij, ki predstavlja enega od temeljnih 

elementov osebnosti, se začne razvijati v obdobju dojenčka (Papalia idr., 2007). Temelji 

otrokovega čustvenega izražanja so zgrajeni, še preden se otrok nauči besednih izrazov za 

čustva, zato se ustrezno odzove na čustvene izraze primarnih čustev, še preden jih je sposoben 

poimenovati. T. Lamovec (2011) navaja, da se možnost nadaljnje diferenciacije izražanja in 

razumevanje kompleksnejših čustev odpre z razvojem govora. 

H. Smrtnik Vitulić (2007) govori o tem, da je pojmovanje o začetkih čustvovanja pri otrocih 

odvisno od same opredelitve čustev. Če ta razumemo preko telesnih izrazov in fizioloških 

sprememb, potem lahko govorimo, da otroci izražajo čustva že kmalu po rojstvu. Če pa čustva 

razumemo tudi kot kognitivne procese, torej čustva kot psihični pojav, potem se ta razvijejo 

šele, ko otrok doseže določeno stopnjo kognitivnega razvoja in oblikuje določena spoznanja o 

sebi in svetu (prav tam). Nekateri drugi razvojni psihologi pa trdijo, da otroci že v 

najzgodnejšem otroštvu izražajo vsa temeljna čustva, tj. tista, ki jih lahko neposredno 

prepoznamo glede na njihove izraze na obrazu (Zupančič, 2004). Prav tako se pojavljajo 

razhajanja glede tega, kdaj otroci začnejo izražati razlikujoča se negativna čustva. Nekateri 

avtorji menijo, da dojenčki v prvih mesecih izražajo le nediferencirano čustveno stanje 

splošnega vzburjenja, medtem ko se posamezna čustva razvijejo šele kasneje skozi izkušnje in 

spoznavni razvoj. Podobno tudi D. Nemec in M. Krajnc (2011) razlagata, da so v prvih dnevih 

dojenčkovega življenja prisotna le nediferencirana stanja umirjenosti oziroma neaktivnosti in 

stanja povečane aktivnosti oziroma splošne vzburjenosti, kar še ne predstavlja negativnih ali 

pozitivnih čustev. Čustveno življenje dojenčka postane bolj razgibano že v naslednjih tednih 

(prav tam). Drugi avtorji pa trdijo, da dojenčki izražajo tako pozitivna kot negativna čustva 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Med njimi je tudi B. Benkovič (2011), ki pravi, da lahko že pri 

novorojenčku opazimo občutke ugodja in neugodja, jeze in tudi občutke strahu. Raziskava 

Johnsona s sodelavci (1982, v Parke in Gauvain, 2009) o opažanjih mater o čustvenih izrazih 

svojih enomesečnih dojenčkov je pokazala, da so pri dojenčkih že zelo zgodaj zaznale širok 

obseg čustev. Zanimanje je zaznalo 99 % mater, veselje 95 %, jezo 85 %, presenečenje 74 %, 

strah 58 % in žalost 34 % mater, vključenih v raziskavo (prav tam). Tudi E. I. Carroll (v 

Papalia idr., 2003) je s sodelavci preko raziskave ugotovila, da dojenčki kažejo raznolike 

čustvene izraze. Med njimi so najpogostejši veselje, žalost, zanimanje in strah, manj pogosti 

pa izrazi jeze, presenečenja in gnusa. Pri tem ne moremo zagotovo trditi, da so izrazi 

dojenčkov res ponazarjali določeno čustvo, vendar raziskovalci pravijo, da so bili izrazi na 

obrazih dojenčkov zelo podobni izrazom odraslih, ko doživljajo določeno čustvo (Papalia idr., 

2003). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) nadalje povzame domneve, da dojenčki izražajo ugodje in 

neugodje, ne moremo pa zagotovo trditi, da izražajo čustva. Po vsej verjetnosti gre le za 

določene fiziološke in vedenjske vzorce. Milivojević (2008) trdi, da je otrok sposoben občutiti 

in izraziti določeno čustvo šele takrat, ko je zmožen definirati določeno situacijo oziroma 

določenemu dražljaju pripisati pomen in pomembnost. 

T. Kavčič in U. Fekonja (2009) opišeta značilnosti čustvenega izražanja v obdobju otroštva: 
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Tabela 3: Značilnosti čustvenega izražanja v obdobju otroštva (prirejeno po Hurlock, 1974, 

Kavčič in Fekonja, 2009, str. 335) 

Značilnost Opis 

Intenzivnost Otroci se čustveno odzivajo enako intenzivno na trivialne kot na resne 

situacije. 

Pogostost Otroci pogosto izražajo svoja čustva, z razvojem pa se postopoma učijo 

zmanjševati čustvene izraze in jih izražati na primeren način. 

Prehodnost Prehodi od izražanja enega čustva do drugega (npr. veselje in jeza) so pri 

otrocih zelo hitri, kar je povezano z izražanjem nakopičenih čustev brez 

zadržkov, s pomanjkljivim razumevanjem situacije zaradi razmeroma 

šibkih spoznavnih sposobnosti in omejenim izkušnjam ter s kratkotrajno 

pozornostjo. 

Individualnost Z vplivom učenja in razvoja se povečujejo individualne razlike v 

čustvenem odzivanju otrok. 

Spremenljivost 

moči 

Z razvojem postajajo nekatera čustva močnejša, druga pa šibkejša, na kar 

vplivajo biološke spremembe, otrokov spoznavni razvoj ter spremembe v 

otrokovih interesih in vrednotah. 

Prepoznavnost 

preko 

vedenjskih 

znakov 

Otroci čustva izražajo neposredno ali posredno preko nemira, sanjarjenja, 

joka, govornih težav ter nevrotičnih mehanizmov (npr. grizenje nohtov, 

sesanje palca). 

 

 

3.1.2 RAZVOJ RAZUMEVANJA IN PREPOZNAVANJA ČUSTEV 

 

T. Lamovec (1991) pravi, da ima sposobnost pravilnega prepoznavanja in razumevanja čustev 

drugih pomembno vlogo v posameznikovih socialnih odnosih. Ta je pretežno rezultat učenja, 

saj vključuje znanje o pomenu različnih situacij, lastnih čustvenih izrazov in gest, ki ga 

pridobivamo z izkušnjami. Nekatere raziskave (npr. Field, 1982 in Haviland in Lelwicka, 

1987) so prišle do ugotovitev, da že dojenčki prepoznavajo čustvene izraze odrasle osebe in 

posnemajo njihovo izražanje, medtem ko so Caron, Caron in Myers (1985, v Smrtnik Vitulić, 

2007) na podlagi svoje raziskave ugotovili, da otroci v prvih mesecih še ne morejo razlikovati 

čustvenih izrazov. K. Oatley in J. M. Jenkins (2002) nadaljujeta, da dojenčki v prvih mesecih 

najverjetneje prepoznajo le tista čustva, ki so pomembna za njihovo preživetje in 

zadovoljevanje njihovih potreb. Prav to naj bi bila osnova za nadaljnje prepoznavanje in 

razumevanje čustev, vzročno-posledične povezanosti njihovega doživljanja, različnih oblik 

izražanja čustev ter socialnega vpliva na čustvene izraze (Kavčič in Fekonja, 2008). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) povzame rezultate različnih raziskav in navede, da naj bi otroci 

med tretjim letom in pol ter četrtim letom prepoznali čustvo veselja, po četrtem letu pa tudi 

druga osnovna čustva. Otroci naj bi imeli v zgodnjem otroštvu težave pri razlikovanju 

prepoznavanja čustvenih izrazov žalosti, jeze in strahu (prav tam). 

Otroci začnejo razumeti osnovna čustva, kot sta npr. veselje in žalost, med četrtim in petim 

letom starosti (Kavčič in Fekonja, 2009). Takrat spoznajo, da na čustva vplivajo 

posameznikovo mentalno stanje, njegove želje in prepričanja. Tudi Saarni (1999) pravi, da 

predšolski otroci že razumejo, da so čustva povezana z izkušnjami in željami. Razumevanje 

čustev se po besedah T. Kavčič in U. Fekonja (2009, str. 339 in 340) razvije »ne le na podlagi 



29 
 

analiziranja čustvenega izražanja ali situacije, ki privede do doživljanja določenega čustva, 

temveč otroci prav tako analizirajo mentalne perspektive, ki jih posameznik zavzame v 

določenih situacijah«. Tudi T. Lamovec (1991) navaja, da otroci v zgodnjem otroštvu čustva 

drugih prepoznavajo predvsem po njihovih izrazih, pa tudi po aktivnostih in situacijah, ki naj 

bi sprožile določeno čustvo. 

Harris (1996) pravi, da razumevanje čustev predšolskega otroka predstavlja le en vidik 

otrokovega celovitega razumevanja psiholoških stanj. Vendar pa Kestenbaum in Gelman 

(1995) trdita, da predšolski otroci še ne morejo razumeti čustev, kot sta ponos in sram, tj. 

tistih, ki so usmerjena k sebi. Tudi T. Kavčič in U. Fekonja (2009) pravita, da čustva 

samozavedanja, kot so ponos, ljubosumje, sram in krivda, razumejo šele starejši predšolski 

otroci. To temelji na »sposobnosti predstavljanja posameznikovih mentalnih stanj v določeni 

situaciji« (prav tam, str. 340). Sam proces razumevanja čustev samozavedanja poteka v dveh 

stopnjah. Najprej otrok analizira situacijo z vidika rezultata, ki je lahko pozitiven ali 

negativen. Tega je zmožen že triletni otrok. Na drugi stopnji pa otrok išče in analizira vzroke, 

ki so pripeljali do rezultata. Glede na lastne ugotovitve otrok posamezniku pripiše čustvo. 

Štiriletniki so zmožni pripisati le čustvi veselja in žalosti, medtem ko sedemletni otrok 

pripisuje tudi čustva samozavedanja. Slednji namreč poleg doseganja cilja čustva pripisujejo 

tudi na podlagi skladnosti vedenja s socialnimi in moralnimi pravili. Veliko vlogo pa ima pri 

otrokovem razumevanju čustev samozavedanja tudi prisotnost ali odsotnost drugih ljudi ob 

posameznem dejanju (Nunner-Winkler in Sodian, 1988). T. Kavčič in U. Fekonja (2009) 

pravita, da razumevanje posameznih čustvenih izrazov predšolskim otrokom omogoča 

razmišljanje in pogovor o čustvih, ki jih doživljajo, in o situacijah, ki so ta čustva izzvale. 

 

3.1.3 RAZVOJ NADZOROVANJA OZIROMA URAVNAVANJA ČUSTEV 

 

Nadzorovanje čustev H. Smrtnik Vitulić (2007, str. 30) definira kot »skupen izraz za začasno 

ali trajno prilagajanje (preoblikovanje) kakovosti in intenzivnosti posameznih komponent 

čustev (izrazov, doživljanja, procesov mišljenja) določeni situaciji ali drugim ljudem«. To 

lahko posameznik počne zavestno ali nezavedno, najpogosteje na tri načine. Spremenimo 

izraz ali vedenje (ekspresiven način), lahko pa preoblikujemo mišljenje (kognitiven način) ter 

s tem spremenimo tudi samo doživljanje. Tretji način je spreminjanje telesnih znakov čustva 

(telesni način) (prav tam). Volling, McEwain in Miller (2002, v Kavčič in Fekonja, 2009) 

pravijo, da pridobivanje določene stopnje nadzora nad čustvenim doživljanjem v socialnih 

situacijah predstavlja eno glavnih razvojnih nalog otroka v zgodnjem otroštvu. 

K. Oatley in J. M. Jenkins (2002) navajata, da je za razvoj uravnavanja čustev pomembna 

sposobnost uporabe jezika. Otroci so s tem sposobni ubesediti svoja čustva, počakajo, 

namesto da bi čustveno izbruhnili (prav tam). Tudi T. Kavčič in U. Fekonja (2009) pravita, da 

z razvojem govora in sposobnosti predstavljanja v zgodnjem otroštvu otrok oblikuje nove 

strategije za nadzor nad čustvi. Berk (1991, v Kavčič in Fekonja, 2008) pravi, da predšolski 

otroci nadzorujejo svoja čustva s prikrivanjem lastnih čustev, prigovarjanjem ali namerno 

spremembo svojih želja. Tudi Harris (1996) kot najpogostejše strategije nadzora nad čustvi 

šestletnikov navaja spremembo izrazov na obrazu, zapuščanje situacije in ustvarjanje nove 

situacije. Te strategije izhajajo bolj iz situacij samih oziroma gre za izogibanje razmišljanju o 

situacijah in čustvih, medtem ko gre pri starejših otrocih bolj za kognitivne strategije nadzora 

nad čustvi (prav tam). 
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3.2 PROSOCIALNO VEDENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Prosocialno vedenje D. E. Papalia s sodelavkami (2003, str. 272) opredeli kot »vsako 

prostovoljno vedenje, ki je namenjeno pomoči drugim«. Bistven element prosocialnega 

vedenja je altruizem, tj. pomoč drugim, ne da bi v zameno pričakovali ali zahtevali nagrado 

(prav tam). 

Predšolski otroci se na stisko drugega odzovejo na različne načine. To lahko ignorirajo, se 

odzovejo z agresivnim vedenjem, lahko se temu izognejo ali pa se odzovejo s prosocialnim 

vedenjem. Slednji odziv naj bi bil povezan z otrokovimi osebnostnimi lastnosti, kot so 

plašnost, sociabilnost, asertivnost, dominantnost in impulzivnost (Eisenberg idr., 1998). 

Vzdolžna raziskava N. Eisenberg, Guthrie in sodelavcev iz leta 1999 je pokazala, da se 

prosocialna dispozicija pojavi že zgodaj v otrokovem razvoju in se ohrani skozi vse življenje. 

Ker to vedenje vključuje samonadzor in samoodpovedovanje, je lahko delno vezano na 

posameznikov temperament ali dednost (Papalia idr., 2003). Hkrati naj bi pri razvoju tega 

vedenja imela pomembno vlogo družina, predvsem preko modelnega učenja in izpostavljanja 

svojih otrok situacijam ali zgodbam, ki prikazujejo empatijo, sodelovanje, velikodušnost in 

sočutje (Singer in Singer, 1998, v Papalia idr., 2003). Model prosocialnega vedenja lahko 

otroku predstavljajo tudi vzgojiteljica ali vrstniki, pri čemer naj bi predšolski otroci pogosteje 

posnemali tisto prosocialno vedenje, ki je bilo nagrajeno. To pa lahko negativno vpliva na 

razvoj altruizma, saj naj bi bilo pri altruizmu prosocialno vedenje povezano z notranjo 

motivacijo in ne z željo po zunanji nagradi (Kavčič in Fekonja, 2009). Altruizem se pojavi 

kasneje v otrokovem razvoju, saj je prosocialno vedenje predšolskega otroka v večji meri 

egocentrično. To pomeni, da je motiv za prosocialno vedenje zunanja nagrada, izogibanje 

neodobravanja staršev ali druge pomembne osebe ali posledica, ki jo bo imelo tako vedenje za 

njih same. Poleg tega predšolski otroci pogosteje kažejo prosocialno vedenje do njim znanih 

in zanje pomembnih oseb (prav tam). 

 

3.3 AGRESIVNO VEDENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

B. Nemec in M. Krajnc (2011, str. 131) poudarjata razliko v uporabi terminov agresivnost in 

agresija. O agresivnosti govorita kot o »lastnosti posameznika oz. njegovi nagnjenosti k 

agresivnemu vedenju«, medtem ko agresijo opredelita kot »vedenje, ko posameznik samemu 

sebi ali nekomu drugemu namerava prizadeti telesno ali psihično škodo, resnično ali 

simbolno«. T. Kavčič in U. Fekonja (2009) pravita, da je agresivno vedenje povezano s 

samoohranitvijo in samopotrjevanjem, zato ima tudi pozitivno plat. 

Agresivnost lahko posameznik izraža telesno ali preko besed, lahko je prikrita ali neposredna, 

lahko je instrumentalna, tj. da je njen namen nekaj pridobiti, ali sovražna, tj. da želi 

posameznik s tem drugemu prizadejati škodo. Ločimo še reaktivno, tj. odziv na napad ali 

grožnjo drugega, in proaktivno, tj. uporaba moči kot nadvlada nad drugo osebo (Nemec in 

Krajnc, 2011). V otrokovem razvoju lahko opazimo spreminjanje oblik izražanja agresivnega 

vedenja, kar je povezano predvsem z razvojem jezika, večjim nadzorom čustev, 

pridobivanjem raznolikih načinov uveljavljanja lastne volje in usvajanjem pravil o 

sprejemljivem vedenju (prav tam). Med drugim in četrtim letom otroci agresivnost pogosteje 

kot v zgodnejših fazah razvoja izražajo besedno namesto fizično, saj se lažje besedno izražajo, 

hkrati pa je razvitejši tudi njihov samonadzor in lažje počakajo na tisto, kar si želijo (Papalia 

idr., 2003). Besedna agresivnost od četrtega leta starosti naprej vedno bolj izpodriva telesno 

agresivnost. T. Kavčič in U. Fekonja (2009) navajata, da je do petega leta pri otrocih 
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najpogostejša instrumentalna agresivnost, s katero želijo nekaj pridobiti, npr. igračo, ki jo ima 

drug otrok. Kasneje to zamenja sovražna agresivnost, s katero želi otrok drugemu prizadejati 

škodo (prav tam). Tekom razvoja se spreminjajo tudi vzroki oziroma povodi za pojav 

agresivnosti. Medtem ko pri dojenčkih in malčkih agresivno vedenje najpogosteje sprožita 

telesno neugodje ali potreba po pozornosti, so v zgodnjem otroštvu glavni povodi želja po 

materialni lastnini ali prepiri z vrstniki (Nemec in Krajnc, 2011). 

Veliko raziskav je prišlo do ugotovitev, da obstajajo razlike med agresivnim vedenjem dečkov 

in deklic. Vzrok za večjo agresivnost dečkov pripisujejo moškemu hormonu testosteronu 

(Papalia idr., 2003). T. Kavčič in U. Fekonja (2009) poudarita, da razlike niso omejene le na 

prisotnost telesne agresivnosti, temveč je pri dečkih prisotne tudi več besedne agresivnosti, 

pogosteje pa se vključujejo tudi v neposredno agresivnost. Kljub temu je agresivnost prisotna 

tudi pri deklicah, predvsem odnosna oziroma prikrita, pri kateri s širjenjem govoric, 

odklanjanjem prijateljstva, izključevanjem posameznikov iz skupine ali zmerjanjem ogrožajo 

odnose, ugled ali psihično stanje posameznika (Papalia idr., 2003). 

Na razvoj otrokove agresivnosti vplivajo tako biološki dejavniki, npr. temperament, kot tudi 

dejavniki okolja, predvsem vedenje njegovih staršev, kot je pretrdo ali nedosledno 

kaznovanje, telesno kaznovanje ali pomanjkanje podkrepljevanja prosocialnega vedenja 

(Kavčič in Fekonja, 2008). D. E. Papalia in sodelavke (2003) trdijo, da pomemben dejavnik 

igrajo tudi negativen zgodnji odnos med otrokom in materjo, nizek socialnoekonomski status 

in samohranilstvo. Verjetnost, da bo otrok razvil agresivno vedenje, pa se poveča tudi takrat, 

ko je otrok izpostavljen resničnemu nasilju ali tovrstnemu vedenju v svojem okolju (prav 

tam). M. Batistič Zorec (2003) pravi, da sicer priznava vpliv različnih dejavnikov k razvoju 

agresivnosti, vendar meni, da gre za nujni del odraščanja, s čimer otrok premaga 

egocentrizem, sprejme moralne norme okolja in osvoji sposobnosti za sobivanje z drugimi. 

 

4 SOCIALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

Tesno povezano s čustvenim razvojem poteka otrokov socialni razvoj. Otroci v predšolskem 

obdobju vzpostavljajo interakcije z vrstniki. Če so prej večino časa preživeli z odraslimi 

osebami, sedaj razvijajo nove odnose. Kako uspešen bo pri tem otrok, je odvisno od socialne 

kompetentnosti otroka ter njegove primarne navezanosti z materjo, ki vpliva na kasnejše 

socialne zmožnosti otroka. Na vključevanje otroka v socialno okolje poleg tega pomembno 

vpliva tudi socializacija. V nadaljevanju podrobneje opišem otrokov socialni razvoj ter 

predstavim konstrukte, ki nanj vplivajo. 

 

4.1 SOCIALNI ODNOSI IN VRSTNIKI 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) pravita, da otroci od obdobja malčka dalje vedno 

več časa preživijo z drugimi otroki in manj z odraslimi, s čimer se spreminja tudi kakovost 

odnosov med vrstniki. Vrstniki igrajo v otrokovem razvoju ključno vlogo, saj so odnosi med 

otrokom in vrstniki produkt razvitosti določenih socialnih spretnosti, ki se jih otrok uči tudi v 

samih vrstniških odnosih (Bierman in McCauley, 1987). Tudi Benkovič (2011) govori o tem, 

da druženje z vrstniki v predšolskem obdobju predstavlja pomemben vpliv na otrokov socialni 

razvoj. Ker v tem obdobju otrok vedno več časa preživi z osebami, ki so blizu njegovi stopnji 

socialnega razvoja, v igri z njimi prevzema določene socialne vloge, jih prepušča drugim 

otrokom in kasneje prevzema vloge svojih starejših vrstnikov (prav tam). 
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L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009) navajata, da se otroci v zgodnjem otroštvu vse 

pogosteje vključujejo v vrstniške skupine ter predvsem v manjših socialnih skupinah razvijajo 

kakovostnejše socialne interakcije. Zato je pomembno, da otroci razvijejo sposobnosti 

komuniciranja, empatičnega doživljanja, recipročnih odnosov, razumevanje perspektive 

drugih in skupnega reševanja problemov (prav tam). Pri štiriletnikih je pozitivno socialno 

vedenje po besedah Coie in Dodge (1988) že celovitejše kot pri triletnikih, kar se kaže v večji 

naklonjenosti do sovrstnikov in soglašanju z njimi, zmanjša pa se tudi agresivno vedenje v 

socialnih interakcijah med vrstniki. Tudi D. E. Papalia in sodelavke (2003) pravijo, da se 

malčki sicer igrajo z drugimi otroki, vendar šele pri treh letih sklenejo prijateljstva. Pri tem se 

učijo sodelovati z drugimi, naučijo se reševati probleme v razmerjih, spoznavajo moralne 

vrednote in norme, se učijo postaviti v kožo drugega otroka, hkrati pa opazujejo modele 

vedenja (prav tam). Ta zgodnja prijateljstva so razmeroma kratkotrajna, medtem ko se v 

zgodnjem otroštvu prijateljstvo razvije v vse dolgotrajnejše recipročne odnose (Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2009). Tudi Hartup in S. G. Moore (1991, v Kemple, 2004) 

navajata, da vrstniki predstavljajo kontekst učenja in ponujajo možnost preizkušanja sistema 

»daj-dam«, ki je pomemben za kompetentno socialno interakcijo. 

Eden ključnih pogojev za razvoj socialnih interakcij med vrstniki je razvoj empatije ter 

razumevanje sebe in drugih, s čimer otrok preseže egocentrizem (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009). Ta prehod se zgodi v zgodnjem otroštvu, ko otroci vse bolj razumejo čustva, 

potrebe in misli drugih ljudi (prav tam). Predšolski otrok tako »spoznava, da misli in čuti v 

določenih položajih podobno in da posledice njegovih dejanj učinkujejo na druge tako, kot 

učinkujejo posledice dejanj drugih na njega samega« (Benkovič, 2011, str. 11). Selmanova 

teorija socialne kognicije ta mejnik prehoda iz egocentrizma v stopnjo subjektivnega oziroma 

diferenciranega prevzemanja perspektive postavi na kasnejše mesto v otrokovem razvoju. 

Vendar pa so raziskave drugih avtorjev (Flavell, 1977; Garven in Hogan, 1973, v Marjanovič 

Umek in Fekonja Peklaj, 2009) pokazale, da je že triletnik zmožen v igri prevzemati vlogo 

drugega in ima razvito empatijo. 

 

4.2 SOCIALNA KOMPETENTNOST PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

LaFreniere in sodelavci (2001, v Marjanovič Umek idr., 2001, str. 51) socialno kompetentnost 

opredelijo kot »konstrukt, s katerim opisujemo socialno prilagajanje predšolskih otrok v 

njihovem vsakdanjem okolju. Nanaša se na otrokovo čustveno izražanje, ki ga lahko opišemo 

vzdolž dimenzije veselje-potrtost, zaupljivost-anksioznost in strpnost-jeza, na njegove 

interakcije z vrstniki, ki so opredeljene z dimenzijami socialno vključevanje-osamljenost, 

mirnost-agresivnost in prosocialnost-agresivnost, ter njegove interakcije z odraslimi, ki 

vključujejo dimenziji sodelovanje-nasprotovanje in samostojnost-odvisnost«. 

Raziskava M. Zupančič, A. Gril in T. Kavčič (2001, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 

2009) je pokazala, da so socialno kompetentni otroci bolj zaželeni med drugimi otroki v vrtcu 

in se z drugimi otroki pogosteje vključujejo v skupne dejavnosti. Ti otroci so veseli, zaupljivi, 

strpni, vključeni v vrstniške skupine, mirni, prosocialni, samostojni in sodelujejo z odraslimi. 

Poleg tega imajo visoko razvite socialne spretnosti in so čustveno zreli za svojo starost 

(Marjanovič Umek idr., 2001). L. Marjanovič Umek s sodelavkami (prav tam) nadalje opiše 

socialno manj kompetentne otroke. To so otroci z izrazitim ponotranjenjem težav, za katere so 

značilna potrta, anksiozna, osamljena, odvisna vedenja, pogost je tudi umik iz socialnih 

situacij ali pa pri dejavnostih, v katerih njihovi vrstniki uživajo, sami kažejo le malo 

zanimanja. Te otroke sovrstniki v vrtcu ne zavračajo aktivno, jih pa redko izbirajo za svoje 
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partnerje v igri, zato so večinoma prezrti (LaFreniere idr., 1992; Zupančič idr, 2001, prav 

tam). 

  

4.3 NAVEZANOST 

 

Zgodnji odnosi, ki jih otrok razvije v prvih letih življenja, imajo nanj pomemben vpliv. Erzar 

in K. Kompan Erzar (2011) trdita, da je varna navezanost na starše eden najpomembnejših 

dejavnikov za zdrav čustveni in socialni razvoj v otroštvu ter tudi kasneje v življenju. 

Posameznik lahko namreč razvije raznolike čustvene odzive le v odnosih, ki temeljijo na 

zaupanju, varnosti in iskrenosti (prav tam). Tudi D. E. Papalia in sodelavke (2003) govorijo o 

tem, da varna navezanosti omogoča samostojnost in razvoj dobrih odnosov z drugimi. Ta je 

torej osnova za vse navezanosti, ki jih človek formira kasneje v življenju, ali kot pravi 

Bowbly (1979, v Erzar in Kompan Erzar, 2011, str. 7): »Navezovalno vedenje je očitno v 

zgodnjem otroštvu, toda domnevamo lahko, da zaznamuje človeška bitja od zibelke do 

groba.« 

D. E. Papalia s sodelavkami (2003, str. 187) navezanost definira kot »obojestransko, čustveno 

vez med dojenčkom in staršem (skrbnikom)«. Ta se po besedah Erzar in K. Kompan Erzar 

(2011) oblikuje v prvem letu življenja glede na materine odzive na strah otroka oziroma 

njegove signale ob bolezni, bolečini ali čustvenem pretresu. Navezanost se kasneje prenaša 

tudi na druge otroku bližnje osebe, kot so oče, sorojenci, vzgojiteljica ali vrstniki, torej je 

prenosljiva (Praper, 1992). 

M. Batistič Zorec (2014) razlaga razvoj navezanosti preko štirih faz. V prvi fazi gre za 

»nediskriminatorno odzivanje na ljudi«, ki poteka od rojstva do tretjega meseca, dojenčkovo 

pozornost najbolj pritegne obraz drugega, interakcijo pa od šestega tedna dalje vzpostavlja s 

socialnim nasmehom. Otrok poskuša odziv odrasle osebe na njegove potrebe doseči z jokom, 

refleksi sesanja, požiranja, prijemanja in objemalnim refleksom. V drugi fazi otrok pozornost 

usmerja k domačim odraslim, se nanje odziva, medtem ko v tuj obraz le strmi. To poteka med 

tretjim in šestim mesecem. Tretja faza je obdobje oblikovanja intenzivne primarne 

navezanosti in traja do tretjega leta starosti. Otrok formira navezanost na osebo, ki mu 

zadovoljuje potrebe in povzroča ugodje – najpogosteje je to mati. Otrok ob odhodu matere z 

jokom pokaže separacijski strah, ob njeni vrnitvi pa kaže zadovoljstvo, se odziva s smejanjem 

in mahanjem. Otrok do tretjega leta ves čas izraža željo po bližini osebe, na katero je navezan, 

medtem ko v četrtem obdobju, ki poteka od tretjega leta dalje, otrok ne potrebuje stalne 

fizične prisotnosti osebe, na katero je navezan (prav tam). 

 

4.3.1 STILI NAVEZANOSTI 

 

M. Ainsworth je na osnovi svojih raziskav opisala stile navezanosti. Različni avtorji navajajo 

oziroma povzemajo različno število teh stilov, tri ali štiri, med njimi pa prihaja tudi do 

manjših razhajanj v samem poimenovanju stilov navezanosti. 

Avtorji (Erzar in K. Kompan Erzar, 2011, M. Batistič Zorec, 2014, Papalia idr., 2003) skupno 

povzemajo varno navezanost kot vzorec vedenja, ko otroci ob prisotnosti skrbnika svobodno 

raziskujejo okolje, ob njegovi odsotnosti to omejijo in kažejo različne stopnje zaskrbljenosti 

oziroma strahu, ob vrnitvi pa kažejo navdušenje in se pomirijo. Stil navezanosti, ko otroci 

kažejo potrebo po navezanosti na pretiran način, D. E. Papalia s sodelavkami (2003) in M. 
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Batistič Zorec (2014) povzemata kot negotovo ambivalentno navezanost, Erzar in K. Kompan 

Erzar (2011) pa rezistentno ali ambivalentno navezanost. Otrok s tem vzorcem navezanosti 

vse moči usmerja k pritegnitvi pozornosti skrbnika in sam ne raziskuje okolja. Ko mati odide, 

otrok doživlja pretiran stres in je očitno vznemirjen, ob njenem prihodu pa hkrati išče in 

zavrača stik z njo (Batistič Zorec, 2014). Negotovo in izogibajočo navezanost izkazujejo 

otroci, ki raziskujejo okolje brez potrebe, da bi iskali stik z materjo. Ob njenem odhodu ne 

kažejo znakov vznemirjenosti ali strahu, ob njeni vrnitvi pa kažejo le malo veselja in le redko 

iščejo stik z njo (Erzar in Kompan Erzar, 2011). D. E. Papalia in sodelavke (2003) ter Erzar in 

K. Kompan Erzar (2011) tem stilom navezanosti dodajajo še četrto neorganizirano ali 

zmedeno (Papalia idr., 2003) oziroma dezorganizirano ali dezorientirano (Erzar in Kompan 

Erzar, 2011) navezanost. Otroci s to navezanostjo se odzivajo z nedoslednim in protislovnim 

vedenjem (Papalia idr., 2003). Erzar in K. Kompan Erzar (2011, str. 20) ta odziv ponazorita: 

»Kadar so v stiski, se ti otroci v prisotnosti skrbnika vedejo dezorientirano, kar kaže na 

njihovo zmedo in strah. Ta je toliko večji, kadar so prisiljeni pri tej osebi iskati zavetrje, zato 

se ji približujejo z vstran obrnjeno glavo, ali pa svoje vedenje zaustavijo v transu podobnem 

stanju ali v nenavadnih držah telesa«.  

 

4.3.2 POMEN NAVEZANOSTI 

 

Van Ijzendoorn in Sagi (1999) trdita, da varnost navezanosti vpliva na socialne in spoznavne 

zmožnosti otrok. Otroci, ki so na svoje skrbnike varno navezani, lažje razvijajo odnose z 

drugimi in hitreje postanejo samostojni (prav tam). Erzar in K. Kompan Erzar (2011) 

dodajata, da imajo varno navezani otroci občutek, da se na skrbnike lahko zanesejo in jih 

bodo ti zaščitili. To jim omogoča, da svobodno raziskujejo okolje in zunanji svet, odkrito 

izražajo lastne potrebe in sprejemajo tolažbo (prav tam). 

Varna navezanost je za razvijajočega se otroka ključna, saj vpliva na kakovost njegovega 

nadaljnjega življenja (Levy in Orlans, 2003, v Kompan Erzar, Rožič in Simonič, 2011, str. 

106): 

- ranljivemu dojenčku zagotavlja varno osnovo zaradi bližine trajno dosegljivega 

skrbnika, 

- neposredno vpliva na strukturo, delovanje in rast razvijajočih se možganov, saj 

medosebni odnosi ustvarjajo nevronske povezave, 

- dovoljuje otroku, da raziskuje okolje z ravno pravšnjo mero tesnobe, 

- spodbuja zdrav kognitivni, čustveni in socialni razvoj, 

- ustvarja osnovno zaupanje ter razvija intimo in vzajemnost – to je podlaga za 

pomembne odnose skozi vse življenje, 

- spodbuja psihološko in čustveno samoregulacijo, ki je temeljni kamen v zgodnjem 

razvoju otroka, 

- se kaže v oblikovanju pozitivnega občutka o sebi, tudi občutkov kompetence, 

vrednosti in pozitivnih temeljnih prepričanj (notranji delovni modeli sebe), 

- spodbuja ponotranjenje prosocialnega čuta in moralnega delovanja ter vrednot, kot so 

sočutje, empatija in razvoj vesti, 

- je zaščitni dejavnik, ki povečuje dosegljivost virov in odpornost ter s tem zmanjšuje 

negativne vplive stresa v življenju. 

 

Bowbly (1988) poudarja, da je vzorec navezanosti napovedovalec, kako se bo otrok odzval v 

tujih situacijah, v njem neznanem okolju oziroma v stiku z njemu nepoznanimi ljudmi. Fagot 
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(1997, v Papalia idr., 2003) pravi, da so varno navezani malčki družabnejši, imajo pozitivne 

izkušnje pri druženju z vrstniki in so v družbi sprejeti. Varno navezani otroci, stari med tri in 

pet let, lažje sklepajo prijateljstva, so samozavestnejši, bolj empatični, odpornejši, sposobnejši 

in radovednejši kot njihovi vrstniki, ki niso varno navezani. Poleg tega so tudi uspešnejši v 

razreševanju konfliktnih situacij (Arend, Gove in Sroufe, 1979; Elicker in sod., 1992; 

Jacobson in Wille, 1986; Waters, Wippman in Sroufe, 1979; Youngblade in Belsky, 1992, v 

Papalia idr., 2003). 

 

4.4 SOCIALIZACIJA 

 

A. Woolfolk (2002, str. 85) socializacijo pojmuje kot »proces, v katerem zreli člani družbe, 

kot so starši in učitelji, vplivajo na prepričanja in vedenje otrok in jih usposabljajo za polno 

sodelovanje ter prispevanje k družbi«. Tudi po besedah Schafferja (1996) se socializacija 

nanaša na prenos družbenih prepričanj, standardov in vedenj drugih ljudi z ene generacije na 

drugo. Podobno tudi T. Devjak in S. Berčnik (2018, str. 45) socializacijo definirata kot 

»proces, v katerem se otrok prilagaja okolju, vzpostavlja harmoničen odnos z njim, ga 

asimilira in se v okolje integrira ter pri tem razvija lastnosti, značilne za človeka; v tem 

procesu se razvijajo konkretne osebnostne dispozicije na način, ki je družbeno sprejemljiv, in 

v smeri, ki usposablja posameznika, da postaja član te družbe«. Nadalje pravita, da nekateri 

sociologi socializacijo vidijo širše kot vzgojo. Ta je namreč načrtovan proces, medtem ko 

socializacija vključuje tudi nezavedno, nenačrtno. Spet drugi pa zagovarjajo stališče, da je 

socializacija le del procesa vzgoje (prav tam). 

Pomembni okolji za socializacijo sta dom in šola oziroma vrtec. Ključno vlogo pri otrokovem 

zdravem osebnostnem in socialnem razvoju namreč igrajo prav starši, sovrstniki ter učitelji 

oziroma vzgojitelji (Woolfolk, 2002). Številne raziskave govorijo v prid temu, da se otroci, ki 

imajo tesna prijateljstva, razvijejo v odraslo osebo z višjim samospoštovanjem, hkrati lahko 

razvijajo globlje odnose kot odrasli, ki so bili v otroštvu osamljeni (prav tam). 

Primarna socializacija je prva faza socializacije, ki poteka v predšolskem obdobju. V. Kokelj 

(2011) pravi, da je uspešna, če se otrok nahaja v okolju, kjer je ugodna čustvena klima, ki 

otroku omogoča identifikacijo s pomembnimi odraslimi. Primarna socializacija najprej poteka 

v družini, kjer se otrok nauči osnovnih pravil kulture, v katero je rojen, ter družbenih norm, h 

katerim stremi družba (Berger in Luckman, 1988). Eden pomembnejših dejavnikov družbe je 

materni jezik, saj preko njega poteka internalizacija različnih motivacijskih in razlagalnih 

shem (prav tam). Kasneje se družini pridružijo še sovrstniki in vrtčevsko oziroma šolsko 

okolje. Otrok v družini dobi prve socialne izkušnje, ob vključitvi v vrtec pa se obseg in narava 

socialnih odnosov bistveno spremenita. Otrok tako postopoma razvija odnose s sovrstniki in 

vzgojitelji (Corosaro, 1988). Z vstopom v te interakcije otrok pridobiva izkušnje za 

ustvarjanje in vzdrževanje vrstniške kulture v vrtcu, ki je pomembna za razvoj njegove 

socialne identitete (prav tam). 

V. Kokelj (2011) pravi, da uspešnost primarne socializacije pomembno vpliva na to, kako 

uspešen bo ta proces v kasnejših življenjskih obdobjih ter kako bo potekal celoten razvoj 

posameznika. Zato je pomembno, da otrok v prvem obdobju živi v zdravem okolju. 
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5 VRTEC KOT (VAROVALNI) DEJAVNIK ČUSTVENEGA IN 

SOCIALNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA 
 

Ko govorimo o temeljnih dejavnikih razvoja, imamo v mislih relativni vpliv dednosti in 

okolja (Zupančič, 2009). Nekateri tema dvema dodajajo še samodejavnost. Gre za preplet, 

kjer ne moremo trditi, da ima kateri od teh treh dejavnikov pomembnejšo vlogo. 

Človek je družbeno bitje, ki se od rojstva dalje razvija v družbenem in zgodovinskem okolju 

(Papalia idr., 2003). Otrokovo neposredno okolje je družina, pomembno vlogo pa igrajo tudi 

širši in spreminjajoči se vplivi soseske, skupnosti in družbe. Bronfenbrennerjeva (1979) 

ekološka teorija pravi, da se »vsak biološki organizem razvija v kontekstu ekoloških sistemov, 

ki podpirajo ali dušijo njegov razvoj« (prav tam, str. 31). Na posameznika tako vpliva pet 

trdno povezanih kontekstualnih sistemov, od najbližjega do najbolj oddaljenega: mikrosistem, 

mezosistem, ekosistem, makrosistem in kronosistem. Vrtec kot otrokovo pomembno okolje 

Bronfenbrenner (1979) umešča med najpomembnejša otrokova okolja, tj. mikrosistem (prav 

tam). Tudi A. Mikuš Kos (1991) govori o tem, da je otrokovo okolje sestavljeno iz več 

sistemov, med katerimi ima pomembno mesto prav njegovo šolsko oziroma vrtčevsko okolje. 

M. Karba idr. (2010, str. 40) zapišejo, da je vrtec institucija, »ki se ukvarja s specifičnim 

področjem edukacijskega sistema, torej s predšolskimi otroki, njihovimi razvojnimi 

zakonitostmi in učenjem kot kontinuiranim procesom«. Naloga vrtca naj bi bila ustvarjati in 

nuditi okoliščine, optimalne za otrokov razvoj, v katerih bo otrok lahko razvijal svoje 

posebnosti in spretnosti (prav tam). 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008) pravita, da raziskave evropskih in nekaterih 

drugih držav (npr. Starting strong II, 2006) kažejo na to, da se število ur, ki jih otrok preživi v 

vrtcu, v primerjavi s preteklimi leti povečuje. V skladu s tem spoznanjem ter nekaterimi 

novimi predpostavkami o otrokovem razvoju in učenju je torej potrebno stremeti k »novim 

razmislekom o vrtcu kot prostoru, v katerem se otrok počuti varno in vključeno, hkrati pa tudi 

o prostoru, v katerem poteka kvalitetno poučevanje in učenje med celotnim bivanjem otrok v 

vrtcu, ne glede na to, katere dejavnosti potekajo« (prav tam, str. 71). M. Batistič Zorec (2003) 

trdi, da sodobne raziskave o vplivu vrtca na otrokov razvoj temeljijo na predpostavki, da so 

učinki odvisni od kakovosti in vsebine vrtca oziroma programa. V Kurikulumu za vrtce 

(2013, str. 18) je zapisano, da »raziskave, ki primerjajo vpliv različnih vrst kurikuluma na 

razvoj posameznih otrokovih sposobnosti oz. na razvoj sposobnosti v posameznih starostnih 

obdobjih, kažejo, da ne gre za enopomensko povezanost med vrsto kurikuluma in razvojem 

sposobnosti. Ključno vprašanje predšolske vzgoje v zgodnjem otroštvu je namreč iskanje 

učinkovitega ujemanja med kurikulumi in otrokovimi značilnostmi«. Zato je pri pripravi 

kurikuluma za predšolske otroke pomembno poznavanje otrokovega razvoja (prav tam). 

Raziskava M. Zupančič, A. Podlesek in T. Kavčič iz leta 2006 je ugotavljala učinke vključitve 

otroka v vrtec na njegov razvoj in učno uspešnost. Rezultati so pokazali, da tako spoznavni, 

čustveno-socialni kot osebnostni razvoj otrok, ki so vrtec obiskovali vsaj od tretjega leta dalje, 

poteka učinkoviteje in v smeri večje prilagojenosti. Otroci, ki so obiskovali vrtec, so ob 

vstopu v šolo izražali več veselja in zaupljivosti, pogosteje so se vključevali v vrstniško 

skupino in delovali neodvisneje. Na osebnostnem področju so bili ti otroci vestnejši, bolj 

odprti in čustveno stabilnejši. Kljub temu pa raziskovalke poudarjajo, da so bili nekateri 

učinki le kratkotrajni (M. Zupančič, A Podlesek in T. Kavčič, 2006, v Zajec idr., 2010) . Tudi 

L. Marjanovič Umek (2002) pravi, da raziskave v sedemdesetih in osemdesetih letih, ki so 

bile usmerjene na preučevanje vpliva vrtca na otrokov razvoj, kažejo na njegove pozitivne 

učinke na otrokov socialni, spoznavni in govorni razvoj. Kasnejše raziskave pa so ugotovile, 
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da je med dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj, tudi kakovost vrtca kot institucije (prav 

tam). 

L. Marjanovič Umek (2002) poda izsledke različnih raziskav o proučevanju vpliva vrtca na 

otrokov razvoj. Ti so: vsi otroci, gledano z razvojnega vidika, pridobijo v vrtcu – še posebej 

tisti, katerih starši imajo nižjo izobrazbo in/ali manj spodbudno družinsko okolje; obstajajo 

pozitivne povezave med kakovostjo življenja v družini in pozitivnim vplivom vrtca na 

otrokov razvoj in učenje; učinki predšolske vzgoje v vrtcu, ki pozitivno vplivajo na otrokov 

razvoj, so dolgotrajne narave in se prenesejo na uspešnost v šoli ter integracijo v socialno 

okolje. Vendar pa L. Marjanovič Umek (2005) poudarja, da moramo, ko govorimo o učinkih 

vrtca na otrokov razvoj in učenje, v obzir vzeti kakovost vrtca tako na strukturni kot procesni 

ravni. To potrjujeta tudi V. Lešnik in L. Marjanovič Umek (2005) z raziskavo, v kateri 

proučujeta medsebojno povezanost kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu in socialne 

kompetentnosti otrok. 

A. Mikuš Kos (2017) vrtec pojmuje tudi kot varovalen dejavnik otrokovega razvoja. 

Varovalne dejavnike definira kot vplive in dogajanja, »ki ščitijo otroka, izpostavljenega 

ogrožajočim vplivom, pred nastankom ali vzdrževanjem motenj. To so lastnosti in okoliščine, 

ki so prisotne pri posamezniku ali skupini in ki povečujejo posameznikovo psihično 

odpornost, ga varujejo pred dejavniki tveganja in pred razvojem duševne motnje« (prav tam, 

str. 71). O njih torej govorimo, ko nek pojav ali dogajanje preprečuje škodljivi učinek 

neugodnega vpliva (Mikuš Kos, 1991). Ti delujejo v obratni smeri kot dejavniki tveganja 

oziroma ogrožajoči dejavniki. Za te A. Mikuš Kos (2017) predpostavlja, da naj bi večali 

verjetnost pojava težav v psihosocialnem razvoju ali duševne motnje. Nadalje pravi, da 

»njihova prisotnost pri otroku povečuje možnost, da bo otrok razvil motnje na področju 

čustvovanja, vedenja, na kognitivnem področju, psihosomatske motnje« (Mikuš Kos, 2017, 

str. 70). Tako varovalne dejavnike kot dejavnike tveganja lahko najdemo v otroku samem, 

njegovi družini, širšem okolju in družbi ter tudi vrtcu ali šoli. To podrobneje prikazuje 

spodnja shema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja (Mikuš Kos, 1991, str. 20) 

ŠKODLJIVI IN STRESNI 

DEJAVNIKI 
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v drugem okolju 
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v otroku 

v družini 

v šoli/ VRTCU 

v drugem okolju 

v širši družbi 

 

DUŠEVNO ZDRAVJE, ZDRAV 

PSIHOSOCIALNI RAZVOJ 

MOTNJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA, 

MOTNJE PSIHOSOCIALNEGA RAZVOJA 



38 
 

Številna dogajanja in dejavniki v vrtcu ali šoli lahko delujejo varovalno ali pa na nasprotni 

strani predstavljajo dejavnik tveganja. Med varovalne dejavnike, ki jih vsebuje šola/vrtec, A. 

Mikuš Kos (2017) šteje predvsem dobre odnose z učitelji in sovrstniki, psihosocialno klimo 

šole/vrtca in oddelka ter tudi šolo/vrtec kot prostor, v katerega se vgrajujejo različni programi. 

Ti dejavniki lahko delujejo varovalno pri otroku, ki je izpostavljen kronično neugodnim 

družinskim razmeram (Mikuš Kos, 1991). Nasprotno pa so lahko takemu otroku izkušnja 

neuspeha, nesprejetost med vrstniki ali nerazumevanje z učitelji oziroma vzgojitelji dodaten 

ogrožajoč dejavnik, ki ogroža otrokovo duševno zdravje in njegov psihosocialni razvoj (prav 

tam). 

A. Mikuš Kos (1991, str. 22) pravi, da lahko o varovalnih dejavnikih in procesih v šoli/vrtcu 

govorimo takrat, ko »se ti vpletajo v otrokov odziv na neugodne vplive, kot so: 

– kronično neugodne družinske razmere, 

– duševna ali težka telesna bolezen roditelja, 

– neugodne socialne okoliščine, ki vplivajo na življenje in odnose v družini, 

– krizne situacije v otrokovem življenju, 

– omejitve in čustveni problemi, izvirajoči iz otrokove bolezni, poškodbe, invalidnosti 

in preprečujejo pričakovane neugodne učinke le-teh na otroka«.  

Po besedah T. Devjak in S. Berčnik (2018) dejavniki tveganja, med katerimi je širok spekter 

socialnih in ekonomskih dejavnikov, pri predšolskem otroku negativno vplivajo na njegove 

socialne in čustvene kompetence, socialno prilagojenost, zdravje, razvoj intelektualnih 

spretnosti in pozneje tudi na šolski uspeh. Zato je pomembno, da vrtec predstavlja otrokovo 

varno okolje, ki spodbuja njegov celosten razvoj. 

 

6 UČINKI UČENJA IN IGRE V NARAVI NA OTROKOV SOCIALNI 

IN ČUSTVENI RAZVOJ 
 

»Otroci so, v stiku z naravo, veliko bolj umirjeni, pripravljeni sodelovati, aktivnejši in 

samoiniciativni. V naravi dobijo več idej in se nikoli ne dolgočasijo. Mnogo bolj razvijajo 

občutek lastnih sposobnosti (tako fizičnih, kot socialnih in domišljijskih). Seveda pa je pri tem 

pomembna tudi najina vloga (vloga vzgojiteljic), da poskrbiva, z lastnim zgledom, za pristno 

navdušenje nad naravo in za odkrivanje neskončnih možnosti za igro v njej.« 

(Šarec in Beričnik, 2012, v Györek, 2012, str. 17) 

 

N. Turk (2014) navaja vsestranske pozitivne učinke igre in učenja v gozdu na otroka: krepi 

posameznikovo osebnost in samozavest, izboljšuje njegove socialne veščine, miselne in 

gibalne sposobnosti ter spretnosti. Krepijo se tudi vrline, kot so vztrajnost, potrpežljivost, 

koncentracija, sodelovanje in ustvarjanje prijateljskih vezi. Tudi Den Hoed (2014) povzame 

pozitivne učinke igre v naravi na otrokov razvoj: 

- izboljša samozavest, socialne veščine, komunikacijo, motivacijo in koncentracijo, 

- izboljša fizično vzdržljivost, grobo in fino motoriko, 

- vpliva na pozitivno oblikovanje identitete, 
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- ozavešča o okoljski trajnosti, 

- povečuje znanje o okolju, več je tudi obiskov v gozd z družino, 

- poveča kreativnost, 

- zmanjša stres in poveča potrpežljivost, samodisciplino, pozornost. 

 

N. Györek (2012) pravi, da se v gozdu krepijo otrokove socialne veščine. »V gozdu se namreč 

vzpostavijo drugačna razmerja kot v razredu ali igralnici. Otroci se v gozdu hitro razporedijo 

v skupinice, ki morajo sodelovati, če želijo, da je aktivnost uspešna. Pri tem si zelo uspešno 

razdelijo naloge in vsak najde svojo vlogo, glede na svoje želje in potrebe. Skupinice si hitro 

poiščejo vsaka svoj prostor za igro, brez posredovanja učitelja ali vzgojitelja. Prav tako, se 

bolj zavedajo, kakšne posledice bo imelo njihovo dejanje na drugega otroka in imajo možnost 

prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Manj je tudi motečega vedenja, kot sta 

ustrahovanje in nasilje« (Györek, 2012 , str. 14). Podobno tudi R. Wilson (2008) trdi, da 

naravno okolje in kreativna igra v njej otrokom ponujata bogate priložnosti za socialni razvoj. 

Otrok ima v naravnem okolju možnost delitve svojih odkritij z drugimi, igre s sovrstniki, v 

kateri lahko razvija tudi prosocialno vedenje, hkrati pa se uči tudi komunikacije. Zunanje 

okolje namreč naravno vzbuja interakcijo med otroki in tudi med otroki in odraslimi (Hansen, 

2000), hkrati pa sta igralnica in igrišče najpogosteje omejena s prostorom in ne ponujata 

toliko svobode kot naravno okolje (Hohmann in Weikart, 2005). Ko se otroci igrajo v 

naravnem okolju, je zato verjetneje, da so pozitivno naravnani drug do drugega in okolice 

(Videmšek in Pišot, 2007). Bivanje v naravi je bistvenega pomena tudi z vidika razvoja 

samopodobe. Zaupanje vase se bolj krepi ob izkušnjah v naravi. Posledično so otroci 

zadovoljnejši, hkrati pa se tudi pozitivna čustva v naravi izražajo v večjem obsegu kot v 

igralnici (Hansen, 2000). Tudi R. Wilson (2008) poudarja, da ima naravno okolje pozitivne 

učinke na čustveni razvoj otroka. Igra in učenje v naravnem okolju naj bi zmanjšala stres, 

otrok naj bi razvijal pozitivno podobo o sebi in krepil pozornost in koncentracijo. Negovalne 

dejavnosti, kot je skrb za rastline in drevesa ter živali, pripomorejo k preprečevanju čustvenih 

izbruhov ter agresivnega vedenja (prav tam). 

Kot lahko vidimo, omenjeni avtorji (npr. Den Hoed, 2014; Györek, 2012; Turk, 2014; Wilson, 

2008) navajajo nekatere pozitivne učinke igre in učenja v naravnem okolju na razvoj otroka. 

Sama se osredotočam na koncept gozdne pedagogike kot enega izmed pristopov vrtčevske 

vzgoje in izobraževanja, ki temelji prav na igri in učenju v naravnem okolju. Zanima me, 

kakšen je prispevek gozdne pedagogike k otrokovemu socialnemu in čustvenemu razvoju ter 

ali jo lahko pojmujemo kot varovalni dejavnik za zdrav otrokov razvoj. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Ljudje smo neločljivo povezani z naravo, moderen način življenja pa nas vse bolj vpenja med 

štiri stene. Današnji otroci so predvsem v mestih izgubili stik z naravo in pogosto nimajo 

izkušnje neposrednega druženja z vrstniki v naravnem okolju (Turk, 2014). Veliko časa 

preživijo v zaprtih prostorih, pri usmerjenih aktivnostih ali v »družbi« tehnologije. S tem pa 

postanejo vprašljive njihove socialne kompetence in njihov čustveni razvoj. Pritiski iz 

okolice, preobremenjenost, vplivi medijev in hiter tempo sodobne potrošniške družbe jim 

pogostokrat povzročajo stres, tesnobo, notranje stiske in konflikte, čustveno napetost, 

strahove (prav tam). Vse to lahko že v zgodnjem otroštvu vodi v različne težave v povezavi z 

njihovim socialnim in čustvenim razvojem. 

Igri in učenju v naravnem okolju je tudi v slovenskih vrtcih namenjeno malo časa, otroci pa 

tam preživijo večji del dneva. V povprečju namreč otroci v vrtcu zunaj preživijo tri ure na 

teden v toplem ter uro in pol na teden v hladnem delu leta (Kos in Jerman, 2013). Veliko več 

je torej usmerjenih aktivnosti v igralnici, v vrtce pa se vedno bolj uvaja tudi tehnologija. 

Gozdna pedagogika naj bi otrokom ponujala odprt prostor za socialni in čustveni razvoj. 

Magistrsko delo obravnava vprašanje, kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo 

prispevek gozdne pedagogike k socialnemu in čustvenemu razvoju predšolskega otroka. V 

obzir vzame predvsem vrtčevsko okolje, pri čemer gre za vprašanje, ali gozdna pedagogika 

predstavlja spodbudni dejavnik socialnega in čustvenega razvoja. Na tem področju 

primanjkuje raziskav, zato bo lahko magistrsko delo tako dragocen teoretični prispevek kot 

tudi spodbuda za načrtovanje vrtčevskega okolja, spodbudnega čustveni in socialni razvoj 

predšolskega otroka. 

 

2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je ugotoviti, kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne 

pedagogike k socialnemu in čustvenemu razvoju otroka ter ali jo pojmujejo kot varovalni 

dejavnik otrokovega razvoja. Raziskati želim tudi, katere značilnosti gozdne pedagogike po 

mnenju vzgojiteljic in svetovalnih delavk vplivajo na socialni in čustveni razvoj predšolskega 

otroka. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1) Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne pedagogike k 

socialnemu razvoju predšolskega otroka? 

2) Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne pedagogike k 

čustvenemu razvoju predšolskega otroka? 

3) Katere značilnosti gozdne pedagogike imajo po mnenju vzgojiteljic in svetovalnih 

delavk pozitivne učinke na socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka? 
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4)      Ali vzgojiteljice in svetovalne delavke pojmujejo gozdno pedagogiko kot varovalni 

dejavnik otrokovega razvoja? 

 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Metoda raziskovanja je deskriptivna, raziskovalni pristop pa kvalitativni. Gre za kvalitativno 

raziskavo, »pri kateri sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 

procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano 

besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« 

(Mesec, 1998, str. 26). Vogrinc (2008) nadaljuje, da je za kvalitativno raziskovanje značilno 

prizadevanje za opisovanje proučevanih situacij in razumevanje konteksta. Namen 

raziskovanja je torej ugotoviti, kako posamezniki doživljajo, vidijo in interpretirajo neko 

situacijo in kakšen pomen ji pripisujejo (prav tam). 

Za zbiranje podatkov sem uporabila polstrukturiran intervju. To je zelo prožna tehnika 

zbiranja podatkov, pri kateri imamo vnaprej pripravljena le ključna vprašanja (Mesec, 1998). 

Preostala dodatna vprašanja se oblikujejo med samim potekom intervjuja. Za polstrukturiran 

intervju sem se odločila, ker sem si želela pridobiti poglobljene informacije o prispevku 

gozdne pedagogike k socialnemu in čustvenemu razvoju predšolskega otroka, hkrati pa se mi 

zaradi kompleksnosti teme zdi pomembno, da so nekatera ključna vprašanja pripravljena 

vnaprej. Tudi Kordeš in M. Smrdu (2005, str. 40) pravita, da lahko »s tem tipom dobro 

preiščemo novo področje raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje 

gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo. Tak intervju je fleksibilnejši, z njim se bolj 

približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni, 

samoodkrivajoči in osebni«. Vprašanja so se nanašala na mnenja in opažanja vzgojiteljic in 

svetovalnih delavk glede učinkov gozdne pedagogike na socialni in čustveni razvoj otroka ter 

konceptov gozdne pedagogike, ki k temu prispevajo. Prilagojena so bila tako vzgojiteljicam 

kot svetovalnima delavkama. 

 

3.1 PREDSTAVITEV VZORCA 

 

Vzorec raziskave je namenski. Proučevane enote v moji raziskavi sestavlja deset oseb: osem 

vzgojiteljic in dve svetovalni delavki vrtca, ki je vključen v projekt ˝Gozdni ponedeljek˝. V 

vrtcu tako vsak ponedeljek dejavnosti potekajo v gozdu ne glede na vremenske razmere. 

Hkrati pa je vrtec vključen tudi v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki vključuje vse 

vrtce in šole, ki izvajajo del svojih dejavnosti v naravnem okolju po konceptih gozdne 

pedagogike. Ker sem intervjuvankam zagotovila anonimnost, jih ne omenjam z imeni, temveč 

jih poimenujem s številkami (npr. V1 za vzgojiteljico in SD1 za svetovalno delavko). V 

spodnji tabeli predstavljam glavne značilnosti vzorca. 
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Tabela 4: Predstavitev vzorca 

INTERVJUVANEC SPOL VZGOJITELJICA/ 

SVETOVALNA 

DELAVKA 

STAROSTNA 

SKUPINA 

OTROK 

POGOSTOST 

OBISKOVANJA 

GOZDA 

V1 Ž vzgojiteljica 5–6 let vsak dan najmanj 2 

h 

V2 Ž vzgojiteljica 5–6 let 1-krat tedensko po 

3 h 

V3 Ž vzgojiteljica 3–6 let vsak dan vsaj 1 h 

V4 Ž vzgojiteljica 3–6 let 2–3-krat tedensko 

po 2–3 h 

V5 Ž vzgojiteljica 5–6 let 1-krat tedensko po 

3 h 

V6 Ž vzgojiteljica 3–6 let 1–2-krat tedensko 

po 2,5 h 

V7 Ž vzgojiteljica 3–6 let vsak dan po 2–3 h 

V8 Ž vzgojiteljica 3–6 let 1–2-krat tedensko 

po 2 h 

SD1 Ž svetovalna delavka / nikoli 

SD2 Ž svetovalna delavka / priložnostno 

 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

V prvi fazi sem kontaktirala pomočnico ravnateljice vrtca in ji predstavila idejo. Dogovorili 

sva se za srečanje, na katerem sva se podrobneje dogovorili o izpeljavi zbiranja podatkov. V 

nadaljevanju je stopila v stik z vzgojiteljicami in svetovalnima delavkama ter jih pozvala k 

sodelovanju. Kontakt tistih oseb, ki so v sodelovanje privolile, mi je poslala preko elektronske 

pošte. Vsako od njih sem kasneje kontaktirala tudi sama, ji podrobneje predstavila potek in 

namen raziskave ter se z njo dogovorila za kraj in čas izpeljave intervjuja. Te sem izvajala 

junija in novembra 2017 ter oktobra 2018 v šestih enotah vrtca. Čas trajanja intervjuja je bil 

približno pol ure za vsako intervjuvanko posebej. Intervjuji so bili individualni in s 

privoljenjem intervjuvank snemani. 

 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi podatkov so za izhodišče kvalitativne analize služili izvedeni intervjuji. Te sem 

posnela, kar mi je olajšalo kasnejše delo, hkrati pa mi je to omogočilo tudi ohranitev 

avtentičnosti odgovorov. Najprej sem naredila prepis intervjuja, nato pa pridobljene podatke 

obdelala po postopku kvalitativne analize (Mesec, 1998). V prepisanem intervjuju sem najprej 

podčrtala pomembne dele in jih določila kot enote kodiranja, tem pa nato pripisala kode I. 

reda. Kodam I. reda sem pripisala kode II. reda in jih nato združila v osemnajst kategorij, ki 

so predstavljene v poglavju Rezultati in interpretacija. Pri samem kodiranju sem uporabila 

induktivni pristop oziroma odprto kodiranje, saj kod nisem imela vnaprej podanih in sem jih 

odkrivala šele skozi branje besedila. Primer postopka kodiranja je predstavljen v prilogi. Na 
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koncu sem zapisala poskusno teorijo, kjer sem iskala povezave med posameznimi podatki, 

pridobljenimi preko intervjujev ter svoje ugotovitve povezala z literaturo. 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

4.1 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Za namen empiričnega dela sem intervjuvala deset oseb: osem vzgojiteljic in dve svetovalni 

delavki vrtca, v katerem izvajajo gozdno pedagogiko. V tem poglavju povzemam ključne 

ugotovitve intervjujev, ki jih povezujem s teoretičnimi izsledki drugih avtorjev. Rezultati 

raziskave so predstavljeni po posameznih raziskovalnih vprašanjih. Interpretacija je prikazana 

skozi glavne kategorije, ki vključujejo več podtem oziroma kod II. reda. Te sem pridobila s 

postopkom kvalitativne analize. Posamezne ugotovitve so podkrepljene z dobesednimi 

navedki intervjuvank, kar je označeno z ležečo pisavo. 

 

4.1.1 RV1: Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne pedagogike 

k socialnemu razvoju predšolskega otroka? 

 

Na raziskovalno vprašanje Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne 

pedagogike k socialnemu razvoju predšolskega otroka? odgovarjam skozi naslednje 

kategorije: socialni odnosi v gozdu, sodelovanje v gozdu, medsebojna pomoč v gozdu, vloga 

vzgojitelja v gozdu, vključevanje v skupino v gozdu, pravila v gozdu ter druga opažanja v 

zvezi s socialnim razvojem v gozdu. 

 

 SOCIALNI ODNOSI V GOZDU 

Znotraj te kategorije predstavljam odgovore in izjave vzgojiteljic in svetovalnih delavk o 

socialnih odnosih v gozdu, in sicer interakcijah med vzgojiteljem in otroki ter interakcijah 

med otroki. 

 

Tabela 5: Kategorija: Socialni odnosi v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Odnos otrok–vzgojitelj 

- Odnos s sovrstniki 

Socialni odnosi v gozdu 

 

Bixler s sodelavci (2002) ugotavlja, da naravno okolje stimulira socialne interakcije med 

otroki. Tudi V4 opaža, da je v naravnem okolju pogostejša interakcija med otroki kot med 

otroki in vzgojiteljico: »V gozdu je veliko več interakcij otrok–otrok kot pa vzgojitelj–otrok. V 

bistvu se kar dobro razumejo med sabo tudi v igralnici, pač ali fantje ali punce. Je pa verjetno 

več tega timskega dela v gozdu.« Podobnega mnenja je tudi V8: »Interakcija otrok–vzgojitelj 

je bolj prisotna v igralnici in manj pri aktivnostih na prostem. Medtem ko se interakcija 

otrok–otrok bolj odraža pri aktivnostih na prostem in tudi v igralnici, vendar tam nekoliko 
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manj.« Po mnenju V5 otrok v gozdu vzpostavlja pozitivne medsebojne odnose z vrstniki. 

Nadalje pravi, da je prav zato tudi znanje, ki ga otrok pridobi z lastno aktivnostjo, trajnejše, 

saj ga ob tem prevevajo pozitivni občutki, veselje ter je pri tem prisotno druženje z vrstniki. 

Tudi Györek (2014) pravi, da otroci v gozdu navežejo močnejše stike, hkrati se ustvarijo nove 

povezave in prijateljstva. 

Stika z vzgojiteljicami je v gozdu manj kot v igralnici, predvsem jih naslavljajo takrat, ko 

želijo z njimi kaj deliti: »Na prostem se otroci vedno razveselijo, če kaj najdejo in nam to 

želijo sporočiti. Takrat nas pokličejo in nam to pokažejo. Naš odziv je v tem trenutku zelo 

pomemben, saj bomo s tem, da se tudi mi čudimo nečemu naravnemu in se veselimo tega, kar 

je otrok našel, še naprej v otroku budili vedoželjnost in naravno zanimanje za stvari v okolju« 

(V3).  

Dva izmed dejavnikov, ki vplivata na manjše število interakcij med vzgojitelji in otroki, sta 

spremenjena vloga vzgojitelja v gozdu in narava tamkajšnjih aktivnosti. Vzgojitelj v gozdu 

dogajanje opazuje in le redko usmerja dogajanje in posega v dejavnost otrok, ki je, za razliko 

od igralnice, v naravnem okolju predvsem nestrukturirana (»Pogosto jim damo take čisto 

naravne materiale, da se samostojno igrajo. /… / Ampak jaz bom rekla, kar tri četrtine je 

proste igre.« (V1)). V2 poda razliko: »Ja, v bistvu otroke v gozdu že okolje samo vabi. Ti 

otroke samo opazuješ. Ker v igralnici moraš otrokom ves čas ustvarjati neko okolje, da jim je 

zanimivo.« Hkrati vzgojiteljice v gozdu otrokom nudijo aktivnosti, ki spodbujajo njihovo 

samostojnost: »Otroke navajamo, da so samostojni. Otroci v gozdu manj naslavljajo 

vzgojitelja, več je interakcij z otroki. Strokovne delavke smo bolj kot ne opazovalke in 

usmerjevalke dogajanja, medtem ko je v igralnici več naslavljanja vzgojitelja« (V7). Tudi 

Bixler s sodelavci (2003) pravi, da zunanje okolje otrokom omogoči aktivnosti s skupno 

nalogo in ciljem, kar vpliva na učenje socialnih veščin in spretnosti. Pri tem se krepi 

navezovanje stikov z drugimi, medsebojno sodelovanje in občutek pripadnosti skupini (prav 

tam). 

Ključno vlogo, po besedah V2 in V4, pri odnosu med otrokom in vzgojiteljem igra zaupanje: 

»Gozd je tudi neka preizkušnja za zaupanje. Se pravi, da se otroci naučijo tebi zaupati in da 

se ti naučiš zaupati otrokom. In ko enkrat vzpostaviš to ravnovesje, zaupanje, mislim, da si 

zmagal. Da lahko greš potem vedno z mirno vestjo v gozd.« (V4) 

»In če otrokom zaupaš, jaz imam tak občutek, če otrokom zaupaš, otroci tudi večjo 

odgovornost sprejmejo nase, a ne.« (V2) 

Temu pritrjuje tudi Györek (2012). Navaja, kako pomembno je, da so vzgojitelji in učitelji v 

naravnem okolju sproščeni in otrokom zaupajo. Nadalje pravi: »Samozaupanje in samozavest, 

ki se krepita pri otrocih, izhajata iz svobode, ki jim jo omogoča gozdni prostor. Vendar 

moramo otrokom to svobodo omogočiti in sicer na način, s katerim lahko razvijajo svoj lasten 

način učenja in jim je pri tem omogočena določena neodvisnost, preko katere lahko sami 

razvijajo svoje ideje« (Györek, 2012, str. 13). 

 

 SODELOVANJE V GOZDU 

S to kategorijo opisujem prisotnost in značilnosti sodelovanja med otroki v gozdu. 
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Tabela 6: Kategorija: Sodelovanje v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost sodelovanja v gozdu 

- Timsko delo v gozdu 

Sodelovanje v gozdu 

 

 

Davies (1996) pravi, da večje igralne površine na prostem ter naravni materiali ponujajo 

možnost za timsko delo in sodelovanje. Tudi vzgojiteljice v gozdu opažajo veliko več 

sodelovanja med otroki kot v igralnici (»In kako otroci v gozdu sodelujejo drug z drugim.« 

(V1); »Ja, veliko več sodelovanja je zunaj.« (V2); »Ves čas je bilo v bistvu opaziti to, da so 

otroci v gozdu drugačni. Da so veliko bolj umirjeni, veliko bolj sodelujejo.« (V2)). Podobnega 

mnenja je tudi SD1: »Ja, verjamem, da lahko pride do bolj spontanih reakcij v naravnem 

oziroma gozdnem okolju, in s tega vidika bi se lahko spodbujal socialni razvoj, pa hkrati s 

tem tudi čustveni lahko. Dobro, težko rečem za empatijo, ampak bolj v smislu sodelovanja ali 

pa da skupaj pospravijo, če so zdaj malico imeli tam, ali pa da so veje na kup nosili.« 

Če namreč otroci v gozdu želijo, da je zadana aktivnost uspešno opravljena, morajo med sabo 

sodelovati. Otrok ne more sam prenesti debele veje iz enega konca na drugega ali pa narediti 

gugalnice: »Ampak ko grem z njimi v gozd, vidim, da so tam otroci med seboj bolj povezani. 

Ker oni imajo isti cilj, tam ni nobenih kotičkov … Oni imajo cilj, da si bodo naredili 

gugalnico ali pa hiško, in tukaj potem vsak po svojih močeh prispeva. Bolj sodelujejo, ni 

nobenega izločanja, ampak oni imajo skupen cilj in še v naravi so. Bolj so res povezani in 

bolj sodelujejo« (SD2). V gozdu zato v ospredje pride timsko delo: »V gozdu je vsekakor več 

timskega dela, skupinske igre, zato ker otroci enostavno potrebujejo več pomoči drug 

drugega. Dočim v igralnici so veliko bolj razpršeni na različne dejavnosti« (V4). Podobnega 

mnenja je A. Ropotar Jagodic (2018, str. 168), saj navaja, da dejavnosti v naravnem okolju 

»izrazito temeljijo na skupinskem ustvarjanju in na sodelovanju v majhnih skupinah, kjer sta 

potrebna dobra interakcija in medsebojno usklajevanje«. Pri tem je pomembno spoštovati 

drug drugega, se poslušati, sprejemati ideje drugih ter biti pozoren na čustva in reakcije 

(Korošec, 2006). Tudi N. Györek (2014) pravi, da v naravnem okolju pogosteje prihaja do 

skupinske igre, kjer je poudarek na prijateljstvu, sodelovanju, reševanju problemov, 

pogajanjih in delu. 

Po besedah V7 se otroci v gozdu ne ozirajo na starost in spol drugega otroka, temveč 

sodelujejo z vsemi otroki: »Otroci na prostem zelo dobro sodelujejo. Ker je skupina 

heterogena, je največji dosežek, da starejši vključujejo mlajše. V igralnici je tega manj. V 

igralnici se igrajo bolj homogeno, se pravi iste starosti skupaj, medtem ko tega na prostem, 

sploh v gozdu, ni.« Hkrati pa s skupino sodelujejo tudi tisti otroci, ki v igralnici po navadi s 

svojim vedenjem izstopajo: »In prav enega fantka se spomnim, notri je bil ves čas jok, nič ni 

hotel, vse mu je bilo brez veze, vedno je imel konflikte, zunaj je pa sodeloval s skupino, stvari 

nosil: ´Ali potrebujete še to?´ pa je šel iskat pa ´kaj še potrebuješ?´, a ne. Tako res neverjetna 

razlika« (V2). C. Peklaj (2001) pravi, da otroci pri sodelovanju postanejo bolj razumevajoči 

in so bolj pripravljeni pomagati drugim. Izboljšajo se tudi njihovi medsebojni odnosi, kar se 

kaže v večjem sprejemanju drugih, boljši socialni klimi in spoštovanju drugih (prav tam). Pri 

tem ko otroci med seboj sodelujejo ne glede na starost, spol ali druge značilnosti, otroci 

dobijo temeljne izkušnje v srečevanju z drugačnostjo ter možnost, da se naučijo spoštovati in 

upoštevati to drugačnost v medsebojnih odnosih (Peklaj, 2001). 
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 MEDSEBOJNA POMOČ V GOZDU 

Kategorija opisuje prisotnost in značilnosti medsebojne pomoči med otroki v gozdu. 

 

Tabela 7: Kategorija: Medsebojna pomoč v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost medsebojne pomoči v 

gozdu 

Medsebojna pomoč v gozdu 

 

R. Wilson (2008) pravi, da imajo otroci v naravnem okolju možnost krepitve medsebojne 

pomoči. Tudi vzgojiteljice opažajo več medsebojne pomoči v gozdu kot v igralnici: 

»Boljšo igro ustvarjajo, vse res, bi rekla, igrajo se med seboj, pomagajo si, si poiščejo tudi 

kakšne storžke, karkoli. ´Lej tamle je, ga nisi videl,´ a ne, tako pomagajo si, res.« (V1) 

»Otroci pomagajo drug drugemu, /… / to se bolj pojavlja v naravnem okolju.« (V3) 

»Ja, to je tudi, seveda. Sicer malo je tudi odvisno od otrok … Ker so bolj umirjeni, ker imajo 

več prostora, si potem posledično tudi bolj pomagajo, a ne. Ker če so v igralnici pa so noter 

pa so znervirani, bo kasneje pomagal kakšnemu, tam kjer je pa vse bolj umirjeno, pa prej 

pomagajo.« (V5) 

Na izkazovanje medsebojne pomoči v gozdu torej po besedah vzgojiteljic vpliva to, da imajo 

otroci v gozdu več prostora, kar jih sprosti in umiri. Posledično so bolj pripravljeni pomagati. 

V igralnici sta prisotna utesnjenost prostora in omejeno število igrač, kar prej privede do 

nesoglasij med otroki in manjše pomoči drugim: »Tukaj noter v skupini so recimo bolj tako, 

ne, za tiste igrače pa: ´Jaz bi imel to pa to.´ Recimo v gozdu pa, ko vidi otrok, da nekdo ne 

more, mu pomaga: ´Lej, primi se za tisto korenino,´ a ne. Mu pomaga, ga usmerja, kje, na 

kakšen način bo lažje premagal to steno, da bo prišel gor, a ne« (V1). 

V4 opaža pomoč starejših otrok mlajšim: »Tukaj se zelo prepleta tudi starostna meja, ker 

tukaj so otroci stari od treh do šestih let. Velikokrat gremo skupaj z mlajšo skupino, se pravi 

oni so pa od ena do tri in tukaj je mogoče to, ja, da starejši otroci zelo skrbijo za mlajše, jim 

pomagajo premagat vzpetino, kakšno vejo prestopiti … So zelo pozorni do njih in obratno, 

mlajši se zelo veliko naučijo od starejših.« V3 dodaja, da se medsebojna pomoč porodi 

spontano in se je domislijo otroci sami, brez navodil vzgojiteljice: »Otroci se sami spomnijo, 

kadar je nekomu treba pomagati priti s hriba. Otroci so v gozdu res bolj subtilni in vidijo, 

komu je treba pomagati.« 

O´Brien in Murray (2007) pravita, da gozdna pedagogika spodbuja otroke, da postanejo del 

skupine pri opravljanju nalog, ki jih en sam človek ne more opraviti, pri tem pa si delijo 

opremo in materiale. Obenem tudi urijo svoje sposobnosti pogajanja, poslušanja, si 

medsebojno pomagajo, v interakciji s sovrstniki spoznavajo pomen sodelovanja in na ta način 

pridobivajo pomembne socialne veščine (prav tam). 

 

 VLOGA VZGOJITELJA V GOZDU 

V tej kategoriji so opisane vloge vzgojitelja v gozdu. 
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Tabela 8: Kategorija: Vloga vzgojitelja v gozdu 

Kode II. reda  Kategorija 

- Opazovanje otrok 

- Usmerjanje otrok 

Vloga vzgojitelja v gozdu 

 

V gozdu se vzpostavijo drugačna razmerja med otroki in vzgojitelji kot v igralnici. Medtem 

ko igralnica zahteva veliko aktivnosti vzgojitelja, torej njegovega usmerjanja in sodelovanja, 

v gozdu njegova vloga dobi sekundaren pomen. Intervjuvane vzgojiteljice ugotavljajo prav to: 

»Sama sem prišla do spoznanja, da so v igralnici nenehno potrebovali mojo pomoč, veliko 

mojega sodelovanja, veliko je bilo vprašanj, veliko moje pomoči, takšne in drugačne, 

ogromno rekvizitov so potrebovali, da so stvar sploh izpeljali.« (V4) 

»V bistvu je v igralnici veliko več usmerjanja, nekako prilagajanja tudi, ker so omejeni, v 

gozdu tega ni, v bistvu otroci nimajo nikakršne omejitve, nikoli se ne kličemo, ne vpijemo v 

gozdu, to je naše pravilo, ki ga otroci poznajo.« (V4) 

»Ja, v notranjem okolju se mi zdi, da potrebuje vzgojitelj več posegati. Koncentracija jim 

pade, pa moraš kaj, pa pride konflikt, pa moraš kaj vskočiti, včasih nimajo idej, kaj bi. Tako 

da se mi zdi, da mora vzgojitelj v notranjem okolju veliko več usmerjati otroke, veliko več 

mora pripravljati okolje. /… / Zunaj pa otroka samo opazuješ.« (V2) 

»Ja, v gozdu, če so te strukturirane dejavnosti, je taka vloga kot v igralnici, s tem da moram 

manj opozarjati, ker se mi zdi, da bolj sledijo. Pač da jih lažje pridobim.« (V5) 

Po besedah intervjuvanih vzgojiteljic in svetovalnih delavk sta glavni nalogi vzgojitelja v 

naravnem okolju opazovanje otrok in usmerjanje: 

»Navodila so bila podana, potem si bil pa ti opazovalec pa malo usmerjevalec.« (V5) 

»Zdaj na splošno bi jaz rekla, da naj bi bila vloga vzgojiteljic bolj ta nadzor, neka taka 

opazovalna vloga, čim manj posegati v njihovo igro.« (SD2) 

»Kar se tiče pa proste igre, je pa v gozdu definitivno, ko ga enkrat osvojijo, pa tiste prostore, 

na katere smo hodili, ti je potem v bistvu manj treba. Ti samo opazuješ, če bi slučajno prišlo 

do kakšne nevarnosti, ampak ti je treba manj posegati kot pa na nekem … OK, v igralnici 

seveda, ker je majhen prostor, pa tudi če gledam vrtčevsko igrišče, manj posegamo v gozdu v 

to prosto igro. Ker pač otroci točno vedo, ni treba non stop: ´Pazi to, pazi to,´ ker je večji 

prostor in načeloma ni nekih nevarnosti. Tako, no. Meni se zdi, da je boljše, no, da je bolj 

umirjeno.« (V5) 

Podobno N. Györek (2018, str. 18) navaja, da se v gozdu »narava pedagoškega delavca 

spremeni v kreativnega in prilagodljivega iskalca namigov v okolju, v pedagoga, ki ne skrbi le 

za varnost, ampak je obenem raziskovalec, poslušalec, opazovalec in oblikovalec idej«. Tudi 

Hohmann in Weikart (2005) pravita, da so odrasli v naravnem okolju tisti pomembni 

dejavniki, ki organizirajo okolje za aktivno učenje, vzpostavljajo pozitivno klimo, se 

osredotočajo na otrokova dejanja in cilje ter spodbujajo otroke, da stvari naredijo sami. 

Ko otroci v gozdu dobijo glavna navodila vzgojiteljev, navodil ne potrebujejo več in ne 

zahtevajo njihove pozornosti. Sami raziskujejo, se vključijo v skupino otrok, se igrajo … 

(»Mene v bistvu v gozdu sploh ne potrebujejo. Pridejo mogoče pokazati kakšno stvar, ki so jo 

našli, to jim je tako zanimivo. Drugače pa me ne sprašujejo, kaj bi delali, če lahko to, če 

lahko ono. V igralnici to je, a ne: ´Ali lahko vzamem od te stvari, ali lahko tja, ali lahko to?´, 
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a ne. Je veliko več vprašanj, medtem ko tam jih ni. Tam vedo: ´To vam je na razpolago, cel 

prostor.´« (V4)). Pri tem je zelo pomembna tudi naravnanost vzgojitelja, da zaupa otrokom in 

si dovoli odmik od vloge glavnega akterja: »V bistvu to je stvar, ki jo moraš ti kot odrasel, kot 

vzgojitelj, predelati pri sebi, a ne. Da ne potrebuješ ti popoln nadzor nad vsem, popolno 

usmerjenost, ampak se v bistvu vloge zamenjajo. V igralnici je tako, da bolj potrebujejo tebe 

kot nekega vodjo, v gozdu pa ravno obratno. So pa v bistvu otroci tisti, ki te usmerjajo, kaj in 

kako. In je v bistvu prav fino« (V4). N. Györek (2012) pravi, da vzgojitelji, ki otrokom 

zaupajo, da so sami sposobni učenja, največ naredijo zanje. Otrokom se s tem omogoči 

svoboda, da razvijajo lasten način učenja. Pri tem jim je omogočena neodvisnost, preko katere 

lahko otroci razvijajo svoje ideje. Tudi odgovornost se torej preloži na otroka: »Odgovornost 

v gozdu preložiš na otroka in zdaj je on sam zadolžen, da ne bo šel predaleč. In to se zelo 

dobro obnese.« (V2). Tudi N. Györek (2012) navaja, da se otroci brez posredovanja 

vzgojitelja bolj zavedajo, kakšne posledice bo imelo njihovo dejanje in imajo tako možnost 

prevzemanja odgovornosti za svoja ravnanja. 

 

 VKLJUČEVANJE V SKUPINO V GOZDU 

V tej kategoriji opišem značilnosti vključevanja v skupino v naravnem okolju. 

 

Tabela 9: Kategorija: Vključevanje v skupino v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Lažje vključevanje v skupino v 

gozdu 

Vključevanje v skupino v gozdu 

 

Intervjuvane vzgojiteljice ugotavljajo, da se otroci lažje vključijo v skupino v naravnem 

okolju kot v igralnici. To po besedah V2 še posebej velja za tri skupine otrok: 

- tiste, ki imajo težave s socialnim vključevanjem: »Otroci, ki imajo težave s socialnim 

vključevanjem, v gozdu veliko bolj pridejo do izraza in veliko bolj so odprti.« 

- tiste, ki se na novo priključijo skupini: »Ali pa sploh tisti otroci, ki pridejo … ki so 

novi, ki pridejo na novo v skupino, ki je že utečena. Tukaj imajo po navadi težave se 

vključiti notri. In je opaziti, ja, da noter bolj stojijo, zato ker ostali otroci so že nekako 

navajeni drug drugega, a ne, pa vedo, kaj lahko, on pa kar stoji pa ne ve, kam bi se 

priključil. In zunaj se tega občutka razbremeni. Mogoče tudi nima toliko občutka, da 

je opazovan, ker tudi če ga ti opazuješ, nima občutka, a ne. V zaprtem prostoru otrok 

takoj dobi občutek, da ga ti opazuješ, zunaj pa on sploh ne ve, kam ti točno gledaš, pa 

ti njega vseeno opazuješ. In zato so veliko bolj sproščeni in hitreje navežejo stike. 

Lažje jim je.« 

- tiste, ki so po naravi bolj konfliktni: »Recimo tudi tisti otroci, ki so recimo v notranjem 

okolju bolj konfliktni, so se v gozdu kar priključili skupinam.« 

V5 dodaja, da je pri tem pomembno, da so odhodi v gozd redni, saj le tako otrok začuti 

naravno okolje kot varen prostor: »Meni se zdi tako, da pač zelo blagodejno vpliva na otroke 

in da tudi tiste, ki se mogoče ne znajo vklopiti, jim je nekako lažje v gozdu. Samo morajo pa 

najprej dojeti gozd kot učno, mislim, varno okolje, potem se mi pa zdi, da se lažje sprostijo 

tam. Tako če res pogosto hodiš, pa da vidijo, da je OK, in se oni potem tudi prej zaigrajo s 

kom drugim. Seveda se ne bo tista najbolj mirna punčka šla z največjim gavnarjem igrat, 
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ampak se tako počasi sprostijo. Samo mora pa biti to kontinuirano pa večkrat, a ne. Ne pa 

samo tako, da jih enkrat pelješ v gozd.« 

Warden in Christie (2001) pravita, da otroci, ki se vedejo prosocialno, želijo osamljenega 

oziroma izključenega otroka vključiti v svojo družbo. Naravno okolje spodbuja prosocialno 

vedenje, kar privede do tega, da otroci pogosteje sprejmejo sovrstnike v skupno dejavnost. 

 

 PRAVILA V GOZDU 

V tej kategoriji opisujem opažanja in mnenja vzgojiteljic in svetovalnih delavk glede pravil v 

gozdu. Opisujem, kako je s prisotnostjo in upoštevanjem pravil v naravnem okolju. 

 

Tabela 10: Kategorija: Pravila v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost pravil v gozdu 

- Upoštevanje pravil v gozdu 

Pravila v gozdu 

 

M. Novak (1996) govori o tem, da so omejitve otrokova potreba. Otrok torej potrebuje 

pravila. Mlajši zato, da ima občutek varnosti, starejši zato, da se nauči odgovornosti (Juul, 

2008). Tako kot v igralnici tudi v naravnem okolju veljajo določena pravila. Ta vzgojiteljice 

in otroci postavijo, še preden se odpravijo v gozd: »Preden stopimo v gozd, a ne, pravila so. 

In otroci jih upoštevajo.« (V1); »Predhodno se dogovorimo za pravila, kaj in na kakšen način 

bo potekala dejavnost« (V8). SD2 izpostavi, da ob njeni prisotnosti pravila ob prihodu v gozd 

še enkrat obnovijo: »Pravila so. Po navadi jih tudi, preden grejo otroci po svoje, še enkrat 

obnovimo. Odhodi v gozd so tak vsakdan, ena taka rutina … Dokler vidijo prijatelja, je še v 

redu. Pravila so in se jih tudi zavedajo. Ni težav s tem.« 

V2 razlaga, kako pomembno je, da pravila postaviš skupaj z otrokom, saj tako odgovornost za 

posledice nosita oba: »Sva se dogovorila, na primer: ´Greš lahko tako daleč, dokler mene 

vidiš.´ Midve sva stali ves čas na istem mestu in res, otroci so se tega držali. In niso nikoli šli 

bolj daleč in so se držali tudi tistega območja in so veliko bolj odgovorno sprejeli to, da so 

oni zadolženi za to, da jih ne bova midve kontrolirali, kako daleč bodo šli. Ker se mi zdi, da 

če ti odložiš to odgovornost na odraslega, bo otrok hitro rekel: ´Ja saj bo on videl, če bom šel 

predaleč.´ Tako pa odgovornost preložiš na otroka in zdaj je on sam zadolžen, da ne bo šel 

predaleč. In se to zelo dobro obnese. Tako da zdaj še vedno to prakticiram in otroci točno 

vedo, kakšna so pravila, in ja, v bistvu večkrat kot smo šli, bolj sva ugotavljali, kako to dobro 

vpliva na otroke.« S tem se otroci pravil bolj držijo in jih redkeje prekršijo. Tudi Gurtler 

(2000) navaja, da je pomembno, da se pri določanju pravil sestanejo vsi v skupini, da lahko 

vsakdo pove, kaj se mu zdi pomembno. Otroci naj bi sami predlagali, katera pravila se jim 

zdijo pomembna, in s tem sprejeli soodgovornost (prav tam). 

Vzgojiteljice poročajo, da z upoštevanjem pravil v naravnem okolju ni težav (»Imamo 

postavljena določena pravila in potem jih oni tudi upoštevajo.« (V4); »Z upoštevanjem pravil 

večinoma nimamo težav in tudi večjih odstopanj ni.« (V7); »Nekatera pravila, ki smo jih v 

skupini sprejeli, ne dopuščajo popuščanja in tega se tudi dosledno držimo. Otroci se tega 

zavedajo in s sprejemanjem teh meja nimamo težav.« (V8)). Predvsem ker so pravila znana in 

jasna vsem otrokom (»Je pa tudi res, da si na začetku šolskega leta točno postavimo pravila. 

Predvsem se osredotočamo na odnose, se pravi: ´Kakšen naj bom jaz kot prijatelj do drugega 
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prijatelja?´ in otroci potem to vedo, točno ve, kje ga je pokvačkal.« (V2)) in ker so znane tudi 

posledice kršitve pravil: »Načeloma se jih držijo. Jaz poskušam zelo strmeti k doslednosti in 

se mi zdi, da če si ti ves čas dosleden, tudi otrok prej upošteva pravila. Mi rečemo: ´OK, 

dvakrat opozorim, ko tretjič opozorim, se morava nekaj dogovoriti,´ a ne. In v bistvu po 

navadi sploh ne pride do kršitev. V gozdu se nekako res spoštuje tisto, kar si si zadal. Zelo je 

res to … širši prostor je, a ne, je že zaradi tega manj možnosti, da do konfliktov pride, pa 

materiala je vedno dovolj. Velikokrat pride do konflikta že samo zato, ker bi en otrok rad imel 

isto kocko, kot jo ima nekdo drug. Ja, tako da nekako tam sploh nimamo pravil. Dogovorimo 

se, da lahko gre otrok tako daleč, da naju še vidi, pa da če ima večji predmet v rokah, da 

opazuje okolico okrog sebe, da ne poškoduje drugega« (V2). Ker otroci poznajo tako pravila 

kot tudi kazni, drug drugega opozorijo v primeru kršitve pravil: »V naravnem okolju običajno 

otroci upoštevajo naša navodila, če pa se že kdo najde, da jih krši, ga opozorijo tudi drugi 

otroci« (V3). Tudi Pantley (2002) pravi, da je potrebno načrtovati posledice neprimernih 

dejanj otrok, saj bodo otroci ob poznavanju teh jasno vedeli, kaj lahko pričakujejo. Če bodo 

otroci vnaprej vedeli za posledice, bodo začeli sprejemati boljše odločitve kot tudi 

odgovornost za svoja dejanja (prav tam). 

Le ena vzgojiteljica govori o tem, da so tudi v gozdu otroci le otroci in kdaj pravila tudi 

kršijo: »Tako kot vsi otroci tudi naši pravila upoštevajo včasih bolj, včasih manj. Pomembno 

je, da smo dosledni z nekim občutkom za otroka in možnostjo, da se lahko vsaka situacija 

popravi ali izboljša. Tega se naši otroci tudi zavedajo« (V8). 

 

 DRUGA OPAŽANJA V ZVEZI S SOCIALNIM RAZVOJEM V GOZDU 

V tej kategoriji opišem druga opažanja v zvezi s socialnim razvojem v naravnem okolju. 

 

Tabela 11: Kategorija: Druga opažanja v zvezi s socialnim razvojem v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Gozdna pedagogika le en izmed 

dejavnikov 

Druga opažanja v zvezi s socialnim 

razvojem v gozdu 

 

Pomembno se mi je zdelo razmišljanje ene izmed vzgojiteljic, ki pravi: »Na socialni razvoj 

vpliva več dejavnikov, ne samo gozdna pedagogika. Gozdna pedagogika je samo eden izmed 

dejavnikov, ki pripomorejo k socialnemu razvoju otroka« (V7). Po njenem mnenju je za 

maksimalen otrokov razvoj ključno kombiniranje različnih metod in konceptov znotraj 

predšolske vzgoje. 

 

4.1.2 RV2: Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne pedagogike 

k čustvenemu razvoju predšolskega otroka? 

 

Na raziskovalno vprašanje Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek gozdne 

pedagogike k čustvenemu razvoju predšolskega otroka? odgovarjam skozi naslednje 

kategorije: prijetna in neprijetna čustva v gozdu, izražanje čustev v gozdu, nadzorovanje 

čustev v gozdu, empatija v gozdu, agresivno vedenje v gozdu, konflikti v gozdu in 

prosocialno vedenje v gozdu. 
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 PRIJETNA IN NEPRIJETNA ČUSTVA V GOZDU 

V tej kategoriji predstavljam odgovore vzgojiteljic in svetovalnih delavk glede prijetnih in 

neprijetnih čustev v gozdu. 

Tabela 12: Kategorija: Prijetna in neprijetna čustva v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prijetna čustva v gozdu 

- Neprijetna čustva v gozdu 

Prijetna in neprijetna čustva v gozdu 

 

Sebba (1991) navaja, da je narava za otroka na čustvenem področju neizčrpen vir stimulacije. 

Spodbuja številne raznolike čustvene odzive. Vzgojiteljice opažajo, da v gozdu prevladujejo 

prijetna čustva: 

»Otroci so v bistvu zelo radi v gozdu, razveselijo se vedno, ko rečemo: ´Gremo v gozd,´ a ne.« 

(V1) 

»Ja, zadovoljstvo, res tista sreča, ko res vidiš zadovoljnega otroka. Res, veselijo se vsake 

stvari.« (V1) 

»Res, ker se tako veselijo, da grejo v gozd in da nikoli nihče ne reče: ´O, a v gozd gremo.´« 

(V2) 

»V naravi so otroci večinoma veseli in to tudi povedo ali pokažejo.« (V3) 

»Tako da veliko več sproščenosti je, smeha v gozdu ali pa pač zunaj. Tako da ja, se mi zdi, da 

zunaj prevladujejo bolj ta vesela čustva.« (V4) 

»To, da bi bil pa kdo žalosten ali pa to pa ne, so pa pač bolj veseli v gozdu.« (V5) 

Tudi N. Györek (2014) pravi, da otroci v naravo najpogosteje vstopajo z veseljem. Podobno 

ugotavlja tudi O´Brien (2010). V svoji raziskavi o sreči je prišel do ugotovitev, da povezanost 

z naravo pozitivno vpliva na prijetna čustva in srečo. H. Smrtnik Vitulić (2007) navaja, da 

veselje spremlja doživljanje prijetnosti, ta pa je posledica telesnega odziva ob zadovoljitvi 

pomembne želje. Gozd ponuja številne čutne dražljaje in izkušnje, ki jih otroci potrebujejo in 

po katerih hlepijo. 

V igralnici vzgojiteljice zaznavajo več joka, jeze, žalosti in drugih neprijetnih čustev: »Če 

povem najprej za gozd, je videti na otrocih bolj zadovoljne obraze. To mi pove tudi to, da ko 

pridemo nazaj v vrtec, je spet: ´Kdaj bomo spet šli?´ A ne, želijo si še in še in še. To, potem 

veliko manj je tega jokanja, ne vem, razočaranja pa v smislu teh negativnih čustev 

prizadetosti. Tudi tako teh napetih čustev, konfliktov, jeze … tega je veliko manj. V igralnici, 

ja, pa vidim več tega« (V2). To povezujejo predvsem z majhnimi prostori, v katerih je 

naenkrat veliko število otrok in nezadostnim številom igrač: 

»Ja v gozdu so otroci sproščeni, veseli, zadovoljni. V igralnici so včasih otroci tudi nervozni, 

zato ker prostori niso veliki, v skupino je vključenih 24 otrok in ni igrač vedno za vsakega od 

24. /… / In so otroci v igralnici bolj taki nemirni ali pa včasih tudi žalostni, razočarani, a ne, 

če česa ne dobijo. V gozdu se pa te stvari ne dogajajo.« (V1) 

»Ja verjetno je v igralnici veliko več stresnih situacij, joka, hitre užaljenosti, občutka krivice. 

Veliko vlogo igra omejenost v tem primeru. Na prostem v bistvu ni problem, če otrok pade, pa 

se lahko včasih tudi kar fino udari … Imaš občutek, da bi kje drugje to bil že alarm, tam ni, 

ne. Pač vstane, malo pogleda, se potrese in gre dalje, a ne.« (V4) 
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Vzgojiteljica 3 dodaja primer izjav otrok v gozdu: ´Jaz bi imel tukaj vrtec,´ ali ´Jaz bi bila 

tukaj doma,´ in nadaljuje: »Te izjave otrok jasno povedo, kako se otroci počutijo v gozdu« (3). 

Vzgojiteljice torej v gozdu opažajo predvsem prijetna čustva, medtem ko Lester s sodelavci 

(2007) trdi, da lahko otrok v naravnih okoljih izkusi tako prijetna kot neprijetna čustva. 

 

 IZRAŽANJE ČUSTEV V GOZDU 

Kategorija opisuje izražanje čustev v gozdu: kakšni načini izražanja čustev se pojavljajo pri 

otrocih ter kakšna je intenzivnost čustev. 

 

Tabela 13: Kategorija: Izražanje čustev v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Načini izražanja čustev v gozdu 

- Intenzivnost čustev v gozdu 

Izražanje čustev v gozdu 

 

Otroci v naravnem okolju izražajo čustva na podobne načine kot v igralnici. V3 pove, da to 

naredijo verbalno ali neverbalno: »Otroci čustva pokažejo z neverbalno komunikacijo, 

izrazom na obrazu ali nam enostavno povedo.« Lestner s sodelavci (2007) poda primer 

izražanja čustev v gozdu: če bo otroku v gozdu neprijetno, bo to izrazil z besedami, mogoče z 

jokom, ne pa z jezo, ki bo usmerjena na vse. Pri načinu izražanja čustev ima pomembno vlogo 

starost otroka. H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da je pri izražanju čustev pomembna 

sposobnost uporabe jezika. Otroci, ki se učijo govoriti, lahko povedo, katera čustva doživljajo 

in jim ni treba komunicirati samo neverbalno. 

V6 opozori, da je okolje le eden od dejavnikov, ki vpliva na otrokovo izražanje čustev: 

»Izražanje čustev je odvisno od razvojne stopnje, zrelosti, situacije in tudi okolja.« To potrjuje 

tudi M. Zupančič (1995). Pravi, da so čustveni odzivi ob rojstvu izraz temperamenta, medtem 

ko pozneje na izražanje čustev vplivajo tudi dejavniki okolja. N. Györek (2014, str. 49) 

razlaga, da ima pomembno vlogo pri izražanju čustev tudi vzgojitelj: »V gozdu se otrok 

srečuje z različnimi situacijami, lahko ga zebe, lahko se boji kakšne živali, lahko ga je strah 

stopiti čez kakšno oviro, se v gozdu počuti neprijetno in takrat je pomembno, da mu 

omogočimo, da čustva izrazi na pravi način ter jih poskuša tudi razložiti in utemeljiti.« 

SD1 meni, da so neprijetna čustva v gozdu manj intenzivna kot v zaprtih prostorih: 

»Verjamem, da bi lahko bile veliko bolj intenzivne reakcije notri kot recimo zunaj. Ja, jaz 

mislim, da predvsem s tega vidika, da je manj dražljajev, da je bolj sproščeno ozračje, tako 

intenzivnost teh slušnih dražljajev, večja površina prostora … To mislim, da je vse v prid, a 

ne,« medtem ko je intenzivnost prijetnih čustev po besedah V4 večja zunaj: »Zunaj so veliko 

bolj intenzivna kot notri, sploh ta, kot sem rekla, pozitivna čustva. Vzhičenost, navdušenje nad 

nečem … To je veliko bolj izrazito v zunanjem okolju kot pa v igralnici. Tukaj imaš včasih 

občutek v igralnici, kot da jim je že vse skupaj rutina, da jih skoraj nobena stvar več ne 

motivira, ne navduši. Zunaj je pa vedno nekaj novega.« Gozd otrokom ponuja možnost 

skupinskega ustvarjanja, timskega dela, poleg tega zadovoljuje otrokove potrebe po svobodi, 

zabavi in igri. Prav to lahko otroke spodbudi k močnejšemu doživljanju prijetnih čustev. 

Intenzivnost čustev je namreč odvisna od tega, kako pomembna je situacija za posameznika in 

ali je skladna z njegovimi željami, cilji in potrebami (Smrtnik Vitulić, 2007). V2 opaža manj 

čustvene napetosti v gozdu: »Notri je cela drama, zunaj pa … Včasih se sliši, kot da 
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pretiravam, ampak v resnici je tako. Sploh ne pretiravam, v resnici je čustveno veliko manj 

naporno biti v naravnem okolju kot pa biti v igralnici.« V nadaljevanju poda primer: »Se 

spomnim enega fantka, konstantno jok, pa še zdaj konstantno jok, pa je star pet let, bo šel že v 

šolo … Je to non stop en jok. Sem ga ravno danes spet opazovala, ko smo šli na igrišče, pa so 

imeli tam možnost proste igre. V igralnici je bil to konstantno jok, on bi, pa ni mogel; včasih 

sploh ne ve, kaj točno bi, ampak to ga prav utesnjuje, a ne. In ko pride on ven, prav zadiha. In 

ja, se mi zdi, da tisti otroci, ki so podvrženi sploh tem negativnim čustvom oziroma nekemu 

zaprtemu prostoru, to samo še bolj potencirajo, dočim se v gozdu bolj sprostijo« (V2). Tako 

kot SD1 tudi V2 najde razloge za to v večji površini prostora, ki omogoča tudi zasebnost, ter 

sredstvih, ki so v gozdu na voljo v neomejenih količinah: »In to je res, če tako pogledaš na 

otroka, to res nima  nobenega tako zasebnega prostora. In tudi to ustvarja čustveno napetost. 

Ker v bistvu nima se kam umakniti, nima miru, potem glasnost je tudi tista, ki včasih povzroča 

napeto ozračje, potem so sredstva tista, ki v bistvu omejujejo, a ne, in moraš ves čas 

postavljati pravila in tako, a ne. Ker res narava ponuja pa res, tam je za vse vsega dovolj« 

(V2). Tudi H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da otroka v zgodnjem otroštvu razjezi telesno 

neugodno počutje, če ga skušamo v kakšno dejavnost prisiliti, če mu ne damo dovolj 

pozornosti, če se v telesni dejavnosti počuti oviran, če nima dostopa do želenih igrač ali če se 

vmešavamo v njegovo igro. 

 

 NADZOROVANJE ČUSTEV V GOZDU 

V tej kategoriji opisujem nadzorovanje čustev otrok v gozdu, predvsem to, kako otroci 

nadzorujejo neprijetna čustva ter ali so v gozdu prisotni čustveni izbruhi. 

 

Tabela 14: Kategorija: Nadzorovanje čustev v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Nadzorovanje neprijetnih čustev v 

gozdu 

- Prisotnost čustvenih izbruhov v 

gozdu 

Nadzorovanje čustev v gozdu 

 

Hussein (2010, v Györek, 2018) pravi, da aktivnosti v naravnem okolju omogočajo sproščanje 

agresije na socialno primeren način in izboljšujejo sposobnost samonadzora. Tudi raziskave 

organizacije Learning through Landscape ugotavljajo lažje obvladovanje agresivnega vedenja 

in nasilja v naravnem okolju (prav tam). Podobno tudi intervjuvane vzgojiteljice in svetovalne 

delavke opažajo manj agresivnega vedenja in čustvenih izbruhov v gozdu kot v igralnici (»V 

naravnem okolju običajno ni težav z agresivnim vedenjem ali čustvenimi izbruhi.« (V6)). Po 

besedah H. Smrtnik Vitulić (2007) naj bi otrok v zgodnjem otroštvu s telesno agresivnostjo 

skušal pridobiti želeni predmet. Ker so v gozdu zadovoljene njegove potrebe ter želje, telesna 

agresivnost tam ni prisotna. V3 govori o tem, da so otroci v tem starostnem obdobju še precej 

čustveno nestabilni, vendar v naravnem okolju to ne pride do izraza: »Nekateri otroci so v 

določeni starosti še vedno čustveno nestabilni in jih že malenkosti spravijo iz tira in začnejo 

jokati ali tožiti. Nekateri imajo zelo močne čustvene odzive, izbruhe v smislu jeze, agresivnega 

napada nase ali na druge. V naravnem okolju teh izpadov ni bilo še v naši skupini. Mogoče le 

nezadovoljstvo, ko smo morali oditi iz gozda.« Tudi sicer vzgojiteljice in svetovalne delavke 

opažajo boljše nadzorovanje neprijetnih čustev v naravnem okolju (»Otroci v gozdu v večini 

bolje nadzirajo predvsem negativna čustva.« (V6)) in manj čustvenih izbruhov (»Jaz mislim, 
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da je zelo manj teh čustvenih izbruhov v gozdu kot pa v igralnici.« (SD2)). SD2 pri tem 

dodaja, da je to še posebej opazno pri otrocih s čustveno vedenjskimi težavami: »Predvsem 

pri kakšnih otrocih s čustveno vedenjskimi težavami, da v gozdu teh težav ni. Da v gozdu 

izrazijo drugačna vedenja. Ni toliko teh frustracij kot pa v igralnici.« Tudi N. Györek (2018) 

pravi, da gozd blagodejno vpliva na otroke s posebnimi potrebami, med katere uvrščamo tudi 

otroke s čustveno vedenjskimi težavami. 

K. Oatley in J. M. Jenkins (2002) kot pomemben dejavnik nadzorovanja čustvenih odzivov 

navajata otrokovo starost. Z razvojem govora je namreč otrok sposoben svojo jezo ubesediti, 

namesto da bi bil telesno nasilen, počaka, namesto da bi zakričal, nadzoruje svojo nestrpnost, 

namesto da bi jo izrazil. 

 

 EMPATIJA V GOZDU 

Kategorija opisuje empatijo otrok v gozdu. 

 

Tabela 15: Kategorija: Empatija v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost empatije v gozdu Empatija v gozdu 

 

Hoffman (1987) meni, da se empatija pod vplivom dejavnikov socializacije in z razvojem 

otrokovih socialno-kognitivnih sposobnosti spreminja, saj razvitejše sposobnosti zavzemanja 

perspektive drugega in kognitivne sposobnosti otrokom omogočajo celovitejše razumevanje 

svojega empatičnega doživljanja. Kljub temu od otrokovega tretjega leta dalje že lahko 

govorimo o pravem empatičnem razumevanju drugih ljudi, saj otroci vse bolj razumejo, da 

imajo drugi ljudje svoja čustva, potrebe in interpretacije (Papalia idr., 2003). 

Nekatere vzgojiteljice opažajo večjo empatijo v gozdu kot v igralnici (»Empatija je veliko 

večja v gozdu.« (V1); »Ja, empatija je večja v gozdu.« (V2); »Otroci so v gozdu zelo 

empatični, starejši imajo privzgojen občutek skrbi za mlajše, lahko bi rekli, da so altruistični, 

saj pomagajo mlajšim otrokom brez tega, da bi pričakovali nagrado. Znajo biti solidarni drug 

z drugim.« (V7)), medtem ko druge vplivu gozda na izražanje empatije ne pripisujejo 

pomena. To naj bi bilo odvisno od drugih dejavnikov: »To je pa težko reči. Tisti, ki majo 

empatijo v sebi, bodo tudi v gozdu empatični, tisti, ki je pa nimajo, pa tudi v gozdu ne bodo« 

(V5). 

Pri otrocih je empatija v gozdu spontana, saj takoj opazijo, komu naj pomagajo. V3 pravi: 

»Otroci pomagajo drug drugemu, opazijo, kdo potrebuje pomoč. To se bolj pojavlja v 

naravnem okolju.« V8 pa govori o tem, da empatija pri nekaterih otrocih ni prisotna: »Otroci 

se največkrat ne znajdejo v čustvenih situacijah, in zato jih je treba prepoznavati in ubesediti, 

ker srečujemo otroke, ki sploh nimajo čustvene empatije in ne vedo, da nekoga boli, da 

morajo prenehati s svojim ravnanjem, ki je neprimerno.« 

Vzgojiteljice so glede prisotnosti empatije v naravnem okolju torej različnih mnenj. Nekatere 

opažajo prisotnost empatije v gozdu in trdijo, da je ta večja kot v igralnici, medtem ko druge 

razlike v empatiji med otroki v gozdu in igralnici ne opazijo. Kals s sodelavci (1999) pa pravi, 

da z rednim stikom z naravo in izkušnjami na prostem narašča empatija otrok do soljudi in 

tudi narave. 
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 AGRESIVNO VEDENJE V GOZDU 

V tej kategoriji opisujem prisotnost agresivnega vedenja v gozdu. 

 

Tabela 16: Kategorija: Agresivno vedenje v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost agresivnega vedenja v 

gozdu 

Agresivno vedenje v gozdu 

 

R. Wilson (2008) navaja, da je ena izmed prednosti igre v naravnem okolju zmanjšanje 

agresivnega vedenja. To opažajo tudi nekatere intervjuvane vzgojiteljice: 

»Veliko manj ga je, agresivnega vedenja zunaj. Jaz mislim, da je tudi to povezano s tem, da je 

zunaj večja svoboda gibanja kot noter. Pa tudi v igralnici imaš non stop ene: ´Pa ne teči, pa 

ne tega!´ … Otrok ima pa potrebo po gibanju, a ne, potem se v enega zaleti čisto nehote pa je 

spet konflikt pa bo on spet njega nazaj porinil, a ne.« (V2) 

»V naravnem okolju običajno ni težav z agresivnim vedenjem ali čustvenimi izbruhi.« (V3) 

Vzroke za zmanjšanje agresivnega vedenja otrok v gozdu vzgojiteljice najdejo predvsem v 

odprtem prostoru in s tem svobodi gibanja. Poleg tega so v gozdu otroci manj omejeni s 

pravili, spremeni pa se tudi njihov položaj. Hkrati ima samo naravno okolje tudi sproščujoč 

učinek. Ena izmed vzgojiteljic poda primer: »Na primer, če bi bilo to v igralnici, da bi jim dal 

recimo palice ali pa ne vem, bi bilo to, ne vem, bi prišle poškodbe, borbe. Tam pa do sedaj še 

nisem imela primera, da bi se mi otrok v gozdu poškodoval. /… / In če otrokom zaupaš, otroci 

tudi večjo odgovornost sprejmejo nase« (V2). 

Tudi N. Györek (2012) pravi, da se otroci v gozdu bolj zavedajo posledic svojih dejanj za 

drugega otroka in imajo možnost prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Nadaljuje, da je 

v naravnem okolju manj motečega vedenja, kot sta ustrahovanje in nasilje. 

 

 KONFLIKTI V GOZDU 

V tej kategoriji opišem opažanja in mnenja vzgojiteljic glede konfliktov v gozdu. Opišem, 

kako je s prisotnostjo konfliktov, kateri so dejavniki, ki vplivajo na razvoj konflikta ter kako 

poteka reševanje tega v gozdu. 

 

Tabela 17: Kategorija: Konflikti v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost konfliktov v gozdu 

- Reševanje konfliktnih situacij v 

gozdu 

- Dejavniki, ki vplivajo na razvoj 

konflikta  

Konflikti v gozdu 
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Z agresivnim vedenjem so povezani tudi konflikti. R. Wilson (2008) navaja, da je prednost 

igre v naravnem okolju zmanjšanje agresivnega vedenja ter konfliktov med otroki oziroma 

bolj konstruktivno reševanje teh. Podobno večina vzgojiteljic in svetovalna delavka opažajo 

več konfliktov v igralnici kot v naravnem okolju: 

»Več konfliktov je v igralnici kot pa na prostem. Recimo v gozdu jih skorajda ni.« (V1) 

»Običajno v gozdu ni konfliktnih situacij ali pa so zelo redke. Otroci so svobodni, nič jih ne 

omejuje, učijo se ob lastnih izkušnjah.« (V3) 

»Saj pravim, zunaj skoraj ni, no, tukaj bi izvzela samo igrišče, ker je to spet omejeno. Tam 

lahko pride večkrat do konflikta. Ko pa smo tako na neomejenem prostoru, pa do konfliktnih 

situacij ne prihaja oziroma zelo redko in tudi sami se znajo potem dogovoriti. Ni toliko 

tožarjenja, kot ga je recimo v igralnici. Ne: ´Ta mi je to naredil, ta pa to´ … Hitreje so si v 

laseh v igralnici.« (V4) 

»Ja, tukaj v igralnici je večkrat kakšna jeza pa to, ker v gozdu je res zelo redko, da se kaj 

skregajo. V igralnici pa, vsaj pri teh 5–6-letnikih, je bilo vedno nekaj na tapeti, a ne. Tako da 

ta jeza pa to, a ne, pa posledično, da se znajo boljše dogovoriti v gozdu kot pa v igralnici. Se 

mi zdi predvsem res to, da je tam manj jeze pa manj tega drug proti drugemu.« (V5) 

»V gozdu je konfliktnih situacij in tožarjenja veliko manj, opaziti je večjo sproščenost, 

menjavo soigralcev in aktivnosti.« (V6) 

»Konfliktnih situacij v gozdu ni pretirano veliko. Otroci so izjemno strpni, res pa prihaja tudi 

do konfliktov. Pri mlajših večinoma fizično, na primer udari, uščipne, medtem ko smo pri 

starejših dosegli lep napredek. Več je verbalnega reševanja konfliktov, manj fizičnega 

obračunavanja.« (V7) 

»Opažam, da so otroci v gozdu bolj umirjeni, sproščeni in konfliktnih situacij skorajda ni.« 

(V8) 

»Verjamem, da je lahko res več konfliktov v skupini oziroma v igralnici, mislim, da so lahko 

zaradi tega bolj vzburjeni in nemirni.« (SD1) 

 

K zmanjšanju števila konfliktov v naravnem okolju vzgojiteljice prištevajo naslednje 

dejavnike: 

- zmanjšanje hrupa, ki je prisoten v igralnici (»Seveda če si ves čas v hrupu, si bolj 

nervozen, pride do več konfliktov. Zunaj pa tega ni oziroma je tega manj in je tudi ta 

vidik in so otroci bolj umirjeni.« (V2)); 

- odprto okolje (»Ja, se mi zdi sploh igralnica, neko zaprto okolje, včasih res bolj 

razdvaja, kot pa druži. Ker res ta material in ta bližina, kar nekaterim ni toliko fino, 

ustvarja neke konflikte in napeto ozračje.« (V2)); 

- možnost lastnega (zasebnega) prostora (»Predvsem to, da imajo v gozdu veliko več 

prostora in si vsak lahko najde svoje mesto in svoj prostor in se po potrebi tudi 

umakne, a ne. Se pravi, če mu ne paše, a ne. Ker v igralnici pa pač na taki površini je 

toliko pa toliko otrok. A ne, in včasih, če se postavim v vlogo otroka, takrat ko so vsi v 

vrtcu, se je včasih kar težko umakniti pa imeti svoj mir, ker včasih ga potrebujemo. 

Tako da iz tega vidika so veliko bolj umirjeni, veliko manj je tega poseganja, se pravi, 

da bi se oni kregal, a ne.« (V5)); 
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- večje število materiala za igro (»Ker tudi če je na primer veja, pa če se v igralnici za 

igračo kregajo, tam je pač veja, pa saj je še ena veja. Tako da se mi zdi, da se lažje 

zmenijo, no.« (V5)); 

- svoboda (»Ja, konfliktov je manj kot v igralnici. Ker je večji prostor, ker je svoboda, a 

ne.« (V5)); 

- prenatrpanost otrok v skupini/igralnici (»Zdaj mi vemo, če se v igralnici konflikt pojavi 

zaradi utesnjenosti prostora, prenatrpanosti otrok v skupini, nekateri postanejo 

preobčutljivi na hrup, na prostor, na marsikakšne dražljaje, lahko iz teh vzrokov pride 

do pomanjkanja te regulacije. V gozdu pa tega ni, ker lahko gre otrok po svoje, v 

igralnici pa otrok nima kam iti. Če se pa sporečeta zaradi kakšne igrače, v igralnici so 

pač te igrače in se bosta morala za eno dogovoriti. Torej je več nekih težav v skupini v 

igralnici kot pa zunaj. Se mi zdi, da smo vsi bolj zadovoljni, če gremo v naravo, ker 

nas pomiri. Enako otroci, ki imajo težave v razvoju.« (SD2)). 

 

Dve vzgojiteljici pa trdita, da naravno okolje ne vpliva bistveno na zmanjševanje števila 

konfliktnih situacij med otroki. Konfliktne situacije so po njunem mnenju pogojene z 

družinsko vzgojo, karakteristiko skupine, individualnimi značilnostmi posameznika, celotnim 

okoljem in dano situacijo: 

»Ja, zdaj tako, odvisno, to je pa tako odvisno tudi od otrok. Ja, to pa jaz zdaj ne morem reči. 

Če je konflikt med dvema, ki se res ne moreta pa ki sta res tako, je isto, ali je to v gozdu ali v 

igralnici. Tako da to je čisto odvisno od situacije. Ampak je pa na splošno manj konfliktov v 

gozdu in bolje se znajo dogovoriti med sabo. Manjkrat je treba posegati.« (V5) 

»Težko je opredeliti odgovor v zvezi s pogostostjo in potekom reševanja konfliktov. Na 

konfliktne situacije namreč vpliva zelo veliko različnih akterjev, ki velikokrat niso razvojno 

pogojeni, ampak nanje vpliva celotno okolje, družinska vzgoja, karakteristika skupine, 

individualne posebnosti posameznikov …« (V6). 

Reševanje konfliktov v gozdu poteka podobno kot v igralnici. Pogosto je pri tem prisotna 

mediacija: »Reševanje konfliktov je v gozdu isto kot v igralnici. Jaz vedno pokličem oba 

akterja, da slišim obe plati zgodbe. In jaz jih poskušam voditi do tega, da otroci sami 

poskušajo najti rešitev. Najprej, da ugotovita, kaj je bilo narobe, a ne, kaj je bilo pri temu 

dogodku narobe, zakaj je nekoga prizadel ali pa s čim ga je prizadel. In potem poskušamo 

najti način, kako lahko to popravi.« (V2) Prgič (2011) mediacijo opredeljuje kot proces, v 

katerem tretja oseba pomaga sprtima osebama pri iskanju skupne rešitve njunega problema. 

Ta rešitev obema udeležencema spora omogoči, da iz njega izstopita zadovoljna in 

opolnomočena. Mediacija vpliva na izboljšanje klime v vrtcu, spodbuja pozitivno 

komunikacijo med otroki, zmanjšuje nasilje, spodbuja otroke, da prevzamejo odgovornost za 

reševanje svojih konfliktov, otroke uči mirnega soočanja z medsebojnimi razlikami ter 

otrokom privzgaja občutek za pravičnost (prav tam). Otroci pa v naravnem okolju konflikt 

razrešijo tudi sami, brez vpletenosti vzgojiteljice: »Sami razrešijo. V začetku še malo 

potrebujejo, ne vem, dvema otrokoma je ista veja všeč, a ne, pa mogoče rečeš: ´Glej, koliko je 

še vej, poišči si svojo.´ In to recimo enkrat rečeš, naslednjič ti tega ni več treba in zaradi takih 

stvari ne bo več prihajalo do konfliktov. Ker je v bistvu vsega na pretek, samo poiskati si 

morajo.« (V4) Ena izmed vzgojiteljic razlaga, da otroci lažje sami rešijo konflikt v gozdu kot 

v igralnici: »Pač zdi se mi, manj je konfliktov, bolje se znajo dogovoriti med sabo. OK, saj če 

gledam simbolno igro, jo imajo tako v gozdu kot v igralnici, samo se mi zdi, da se v gozdu 

bolje znajo dogovoriti. Pa zdaj ne morem reči, kaj je tisto, zaradi česar se kregajo, ampak 

bolje se znajo dogovoriti.« (V5) 
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 PROSOCIALNO VEDENJE V GOZDU 

Kategorija opisuje značilnosti prosocialnega vedenja v gozdu. 

Tabela 18: Kategorija: Prosocialno vedenje v gozdu 

Kode II. reda Kategorija 

- Prisotnost prosocialnega vedenja v 

gozdu 

Prosocialno vedenje v gozdu 

 

Warden in Christie (2001, str. 27) prosocialno vedenje definirata kot »tisto vedenje, ko 

posameznik uporabi svoja lastna sredstva za doseganje pozitivnih rezultatov za nekoga 

drugega«. Dodajata, da se to pri predšolskih otrocih najpogosteje kaže kot deljenje stvari, 

pomoč drugim, nudenje tolažbe in sociabilno vedenje (prav tam). K. Košir (2013) med 

komponente veščine prosocialnega vedenja umešča kooperativno igro, izmenjavanje v 

dejavnostih, pomoč in deljenje ter izražanje prijaznosti do drugih. 

Po besedah V2 je prosocialno vedenje v gozdu spontano: »Prosocialno vedenje pride v bistvu, 

ja, čisto spontano pride.« V8 pa govori o tem, da otroci prosocialne veščine razvijajo v 

skupini in samo naravno okolje pri tem nima velikega vpliva: »V naši skupini smo naredili 

kar velik korak k razvoju prosocialnih veščin. Kako nam to uspeva, še sama ne vem. Veliko se 

pogovarjamo na otrokom razumljiv način, opazimo vsakega posameznega otroka posebej, 

upoštevamo njegova čustva, mu damo čas, skupaj rešujemo konfliktne situacije, se 

sprejemamo v vsej drugačnosti, si dajemo vedno znova priložnosti za izboljšanje in negujemo 

čuječnost za agresijo in nesprejemljivo vedenje. Veliko se igramo socialne igre, otroci jih 

imajo zelo radi.« 

 

4.1.3 RV3: Katere značilnosti gozdne pedagogike imajo po mnenju vzgojiteljic in 

svetovalnih delavk pozitivne učinke na socialni in čustveni razvoj predšolskega 

otroka? 

 

Na raziskovalno vprašanje Katere značilnosti gozdne pedagogike imajo po mnenju vzgojiteljic 

in svetovalnih delavk pozitivne učinke na socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka? 

odgovarjam skozi kategoriji značilnosti gozdne pedagogike s pozitivnim učinkom na socialni 

in čustveni razvoj predšolskega otroka ter pozitivni učinki gozdne pedagogike na otrokov 

razvoj. 

 

 ZNAČILNOSTI GOZDNE PEDAGOGIKE S POZITIVNIM UČINKOM NA 

SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA OTROKA 

V tej kategoriji opisujem značilnosti gozdne pedagogike, ki imajo pozitiven učinek na socialni 

in čustveni razvoj predšolskega otroka. 
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Tabela 19: Kategorija: Značilnosti gozdne pedagogike s pozitivnim učinkom na socialni in 

čustveni razvoj predšolskega otroka 

Kode II. reda Kategorija 

- Prosta igra 

- Izkustveno učenje 

- Naravno okolje 

- Socialno učenje 

- Sodelovalno učenje 

- Odprto učno okolje 

Značilnosti gozdne pedagogike s pozitivnim 

učinkom na socialni in čustveni razvoj 

predšolskega otroka 

 

Vzgojiteljice in svetovalni delavki ugotavljajo, da je pozitiven učinek gozdne pedagogike na 

socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka dosežen zaradi različnih značilnosti gozdne 

pedagogike: »Jaz bom tukaj rekla, da je to čisto vse. Čisto, čisto vse. Z roko v roki gre tukaj. 

Tako da vse te stvari od naravnega okolja, proste igre, sodelovalnega učenja, odprtega 

učnega okolja … res vplivajo na otroke.« (V1) 

Največ vzgojiteljic in tudi obe svetovalni delavki pripisujejo velik pomen izkustvenemu 

učenju: 

»Jaz sem zagovornik tega, da se otroci učijo preko izkušenj. In smo tako bolj po obisku gozda 

… Kot o drevesnih listih pa vrstah dreves. Najprej smo šli v gozd, pa smo tam pogledali vse, v 

čem so si različni in v čem podobni, potem smo pa nadaljeval še v sobi. Najprej sem 

zagovornik konkretne izkušnje, potem pa še neka evalvacija teh izkušenj.« (V2) 

»Izkustveno učenje, saj so otroci v prvih letih življenja sposobni obdelovanja podatkov, ki jih 

sprejemajo predvsem s čutili. Otrok se igra v blatni luži in se ob tem uči … Lovi ravnotežje, 

kar vpliva na njegov motorični sistem, opazuje, kaj se v mlaki skriva, za lovljenje žabe 

uporabi roke. Pri plezanju po hlodih uri gibljivost, moč in koordinacijo telesa ter pri tem 

občuti različne teksture, hlod je lahko moker ali pokrit z mahom in mehek. V gozdu otroka 

boža veter, greje sonce, pod njegovimi nogami pokajo veje.« (V7) 

»Tudi predšolsko obdobje je čas, ko otroci pridobivajo izkušnje, da se predvsem izkustveno 

učijo, prek interakcij in tako dalje. Ja, da potrebujejo predvsem v predšolskem obdobju to.« 

(SD1) 

»Ja, jaz bi rekla neko tako izkustveno učenje, raziskovanje, spodbuja domišljijo in pa 

komunikacijske spretnosti. To bi najbolj izpostavila. Pa tudi prosta igra.« (SD2) 

Tudi M. Montessori (2011) trdi, da je pridobivanje znanj in izkušenj v naravnem okolju za 

otroke zelo pomembno, saj so otroci tam obkroženi z mnogimi različnimi dražljaji, ki razširijo 

spekter njihovega dojemanja. Kot namreč sama pravi, se otrok ne uči, temveč gradi svoje 

znanje ob izkušnjah, v interakciji z okoljem, stvarmi in osebami okoli sebe (prav tam). 

Med pomembne značilnosti, ki pozitivno vplivajo na socialni in čustveni razvoj predšolskega 

otroka, vzgojiteljice in svetovalni delavki uvrščajo tudi: 

– naravno okolje samo (»Vse, kar je povezano z naravo, prispeva k socialnemu in čustvenemu 

razvoju otroka. Narava je živa in tudi mi smo živi. Nenazadnje otrok doživlja naravo sam in 

spoznava naravne zakonitosti in medsebojno povezanost in odvisnost.« (V3)); 

– prosto igro (»Ja, je pa res, da se vedno bolj govori o prosti igri, da je ta tista, ki otrokom 

nudi čustveni razvoj in socialni. Tako da bi v povezavi s tem lahko rekli, da če so prepuščeni 

otroci sami sebi v gozdu, tudi rastejo na tem področju.« (SD1)); 
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– socialno učenje (»Ja, prva stvar, kot sem tudi sama prišla do teh zaključkov, je to, da v 

bistvu, kar se tiče s socialnega vidika … otroci imajo v gozdu možnost dobiti veliko več 

pozitivnih izkušenj. Zaradi vseh vidikov, ki sva jih prej videle, a ne, v bistvu neko pozitivno 

okolje za socialno učenje. Recimo, se mi zdi, da je v igralnici to zelo težko na tak način 

zagotoviti, a ne.« (V2)); 

– sodelovalno učenje (»Naravno okolje je prostor, kjer imajo otroci možnost raziskovanja, 

ustvarjalne proste igre, sodelovalnega učenja, spodbuja radovednost in raziskovanje.« (V7)). 

Tudi U. Vilhar (2018, str.5) pravi, da »razvoj otroka na vseh področjih – kognitivnem, 

socialnem, čustvenem in motoričnem – poteka v naravi spontano, na maksimalni možni 

stopnji, seveda ob prosti igri, izkustvenem in situacijskem učenju ter gibanju«. 

 

 POZITIVNI UČINKI GOZDNE PEDAGOGIKE NA OTROKOV RAZVOJ 

Kategorija opisuje pozitivne učinke gozdne pedagogike na otrokov razvoj. 

 

Tabela 20: Kategorija: Pozitivni učinki gozdne pedagogike na otrokov razvoj 

Kode II. reda Kategorija 

- Umirjenost 

- Sproščenost 

- Spodbujanje razvoja otrok 

Pozitivni učinki gozdne pedagogike na 

otrokov razvoj 

 

Naravno okolje po besedah vzgojiteljic in ene svetovalne delavke otroke sprosti in umiri: 

»Neverjetno, kako ta vpliv, narava, naravni materiali … kako otroke res umirijo.« (V1) 

»/…/ ker otroci manj stresno delujejo v gozdu, a ne.« (V2) 

»Čustveno je manj stresno in za splošno zdravje je zelo dobro.« (V2) 

»Otroci so veliko bolj sproščeni, se pravi, veliko bolj so inovativni, veliko bolj razmišljajo, se 

pravi, veliko bolj so spretni, potem tudi matematično, pri opismenjevanju nimajo težav, pri 

gibanju so veliko bolj spretni, nimajo strahu, da bi bili boječi in predvsem tudi po tej izkušnji 

na prostem so tudi noter veliko bolj umirjeni, da se z njimi potem v igralnici še marsikaj 

narediti, veliko več, kot če bi bili cel dan zaprti noter, a ne. Veliko bolj so potem efektivni, če 

karkoli potem takega počnemo.« (V4) 

»Pač pozitivno in blagodejno vpliva na otroka. In tudi ko pridemo iz gozda, so veliko bolj 

umirjeni pa to, a ne, kot če bi bili cel dan v igralnici.« (V5) 

»Ja, jaz bi rekla, da bi načeloma morali biti otroci bolj sproščeni.« (SD1) 

Tudi Kemple s sodelavci (2016) navaja, da igra in učenje v naravnem okolju vplivata na 

zmanjšanje stresa in izboljšanje počutja. Naravna svetloba namreč pomaga pri izločanju 

serotonina, ki ima pomemben vpliv na razpoloženje ter hkrati pomaga pri pozornosti in 

spominu (prav tam). 

V7 dodaja, da to velja tudi za otroke z motnjo pozornosti: »Imeli smo dečka z motnjami 

pozornosti, kjer so bile izrazite zelo burne čustvene reakcije. Pri njem sta nam naravno okolje 

in gozd zelo pomagala, da je umiril svoje čustvovanje in se lažje umiril.« SD2 pa enako trdi 
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tudi za otroke, ki so preobčutljivi na dražljaje iz okolice: »V igralnici, sploh tisti otroci, ki so 

občutljivi na dražljaje, ta preobčutljivost, imajo večje težave. Res, nimajo se kam umakniti. V 

gozdu se nekako sam zamoti, narava tudi ponuja bolj zanimive stvari kot pa ena igralnica.« 

Taylor (2010) pravi, da so številne študije pokazale pozitivne učinke naravnega okolja na 

otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Preživljanje časa v naravnih okoljih okrepi 

pozornost in koncentracijo, kar privede do tega, da so pri otrocih z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti simptomi motnje manj izraženi (prav tam). Tudi Turk (2014) navaja, da igra in 

učenje v naravnem okolju še posebej pozitivno vplivata na otroke z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti ter otroke s čustveno vedenjskimi težavami. Gozd kot naravno okolje nanje 

deluje terapevtsko, otrok lahko s pomočjo domišljije in ustvarjalnosti izrazi svoj notranji svet 

ter si v gozdu poišče naravne materiale za igro in ustvarjanje (prav tam). 

Tri vzgojiteljice opažajo pozitivne učinke gozdne pedagogike na celoten otrokov razvoj: 

»Tako da v bistvu ja, vpliva na celosten otrokov razvoj, čustveno jih razbremeni, socialni 

vidik … Tako kot sem rekla, mislim, da jim gozd ustvarja veliko bolj pozitivne izkušnje, katere, 

se mi zdi, da jih v zaprtem prostoru dobi veliko manj… teh socialnih izkušenj.« (V2) 

»Na vseh področjih razvoja deluje gozd zelo pozitivno.« (V4) 

 

Tudi N. Györek (2014) trdi, da gozd vpliva na vsa področja otrokovega razvoja: 

 

Tabela 21: Vpliv igre v naravnih okoljih na otrokov razvoj (Györek, 2014, str.44) 

Vpliv narave na posamezna področja otrokovega razvoja 

Kognitivno področje Opazovanje, pozornost, koncentracija, 

zapomnitev, predstave, spomin, mišljenje, 

učenje, znanje, dojemanje, reševanje 

problemov 

Motorično področje Razvoj motoričnih sposobnosti 

Senzorično področje Uporaba vseh čutil, sprejemanje, 

prilagajanje, povezovanje in organizacija 

senzornih dražljajev, vključno z vedenjem, 

ki se pojavi kot odgovor na dražljaje 

Čutno-gibalno področje Zaznava in občutenje ter prenos v gibalno 

dejanje 

Psiho-socialno področje Učenje socialnih veščin in spretnosti 

Emocionalno področje Motivacija, pozitivna in negativna čustva, 

uravnavanje čustev 

Komunikacijsko področje Razvoj govora, razvoj verbalne in 

neverbalne komunikacije, navezovanje 

stikov z drugimi 

Spoznavno in osebnostno področje Pozitivna samopodoba, občutek pripadnosti 

skupini 

 

Rickinson idr. (2004) opredelijo štiri glavna področja prednosti, ki jih prinašata igra in učenje 

v naravnem okolju: 

– kognitivno področje: znanje, razumevanje in drugi učni rezultati; 
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– afektivno področje: odnos do vrednot, mnenja in prepričanja ter samozaznavanja; 

– socialno področje: spretnosti komuniciranja, spretnosti vodenja in dela v skupini in 

zmožnost socialnih stikov; 

– fizično področje: povezuje se s treningom moči, fizičnih spretnosti in vedenja. 

E. Pori (2015) podobno navaja pozitivne učinke naravnega okolja na celosten razvoj otroka. 

Otrokom se preko igre in učenja v naravnem okolju okrepijo samozaupanje, samozavest in 

socialne veščine. Manj je izbruhov jeze in agresije, prihaja do boljših medsebojnih odnosov, 

med otroki je prisotnega več sodelovanja, otroci se hitreje razdelijo v skupine in si nudijo 

medsebojno pomoč. Gozd otrokom nudi vsestranske možnosti raziskovanja ter aktivno igro, 

kar otroke motivira, spodbudi njihovo ustvarjalnost ter izboljšuje koncentracijo (prav tam). V. 

Štemberger (2012) pravi, da narava spodbuja tudi gibalni razvoj, saj sta igra in učenje v naravi 

organizirana tako, da otroci aktivno delajo. Hkrati igra in učenje na prostem izboljšujeta 

imunski sistem in krepita odpornost ter spodbujata opazovanje. Učenje zunaj spodbudi 

radovednost in željo po raziskovanju, saj se v naravi pogosto pojavijo situacije, ki jih otroci še 

ne poznajo (prav tam). 

N. M. Wells in Evans (2003) pa trdita, da narava blaži negativne vplive življenjskih stresnih 

situacij sodobnega časa in pomaga pri njihovem premagovanju, kar opaža tudi V8: »Gozdna 

pedagogika blaži značilnosti sodobnega časa tehnologije, ker nas samo okolje sili k lastni 

aktivnosti ob gibanju na svežem zraku, spodbuja ustvarjalnost, izražanje otrok, blaži čustvene 

napetosti in notranje stiske. Posledično krepi samozavest otroka.« Prav zaradi posledic 

modernega, sedečega načina življenja; D. Skribe Dimec (2014) meni, da je v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah pomembno aktivnosti izvajati v naravnih okoljih. 

 

4.1.4 RV4: Ali vzgojiteljice in svetovalne delavke pojmujejo gozdno pedagogiko kot 

varovalni dejavnik otrokovega razvoja? 

 

Na zadnje raziskovalno vprašanje, ki se glasi Ali vzgojiteljice in svetovalne delavke pojmujejo 

gozdno pedagogiko kot varovalni dejavnik otrokovega razvoja?, odgovarjam skozi kategoriji 

gozdna pedagogika kot varovalni dejavnik otrokovega razvoja in argumenti ob tezi, da je 

gozdna pedagogika eden izmed varovalnih dejavnikov za čustveni in socialni razvoj otrok. 

 

 GOZDNA PEDAGOGIKA KOT VAROVALNI DEJAVNIK OTROKOVEGA 

RAZVOJA 

 

V kategoriji predstavljam odgovore na vprašanje, ali vzgojiteljice in svetovalne delavke vidijo 

gozdno pedagogiko kot varovalni dejavnik otrokovega razvoja. 
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Tabela 22: Kategorija: Gozdna pedagogika kot varovalni dejavnik otrokovega razvoja 

Kode II. reda Kategorija 

- Pritrditev tezi, da je gozdna 

pedagogika varovalni dejavnik za 

zdrav čustveni in socialni razvoj 

otroka 

Gozdna pedagogika kot varovalni dejavnik 

otrokovega razvoja 

 

Skoraj vse intervjuvanke pritrjujejo tezi, da je gozdna pedagogika varovalni dejavnik za zdrav 

čustveni in socialni razvoj otroka: 

»Sto procentno. Sto procentno. Ja, res.« (V1) 

»Ja, itak, to drži. Že v osnovi gibanje v naravnem okolju pripomore k boljšemu zdravju.« (V2) 

»Prav gotovo se strinjam.« (V3) 

»Vsekakor, ja.« (V4) 

»Vsekakor.« (V7) 

»Sigurno.« (SD2) 

Tudi V5 tezi pritrdi, vendar imajo po njenem mnenju pri tem pomembno vlogo tudi aktivnosti 

v gozdu ter pogostost obiskovanja naravnega prostora: »Seveda, ja, samo pač ne… Mislim 

tako ja, ampak da greš v gozd pa da je nekaj dejavnosti vodenih, nekaj pa prostih. Se pravi, 

da imajo nekaj tudi prostega. Ne samo, da so vedno vodeni, ampak da imajo tudi možnost 

sami raziskovanja in proste igre. To. Pa če se redno hodi, a ne. Če gremo enkrat na mesec v 

vrtcu, pa če doma nikoli ne grejo, je tako … OK, boljše kot nič, samo je pa tako, zelo malo, a 

ne. Ampak tako, da bi enkrat na teden hodil v vrtcu pa še doma recimo čez vikende.« 

A. Mikuš Kos (1991) pravi, da lahko o varovalnih dejavnikih in procesih v šoli/vrtcu 

govorimo takrat, ko se ti vpletejo v otrokov odziv na neugodne vplive. Mednje uvršča 

kronično neugodne družinske razmere, duševno ali težko telesno bolezen staršev, neugodne 

socialne okoliščine, krizne situacije v otrokovem življenju, otrokovo bolezen, poškodbo, 

invalidnost (prav tam). V8 poudarja, da je to, kako naravno okolje varovalno deluje na otroka, 

odvisno tudi od njega samega in spremljajočih težav: »Seveda, ja. Kakšno stopnjo 

varovalnega dejavnika lahko odigra gozd, je odvisno od težave, ki jo ima določen otrok. 

Nemirni, agresivni, glasni, preutrujeni, razdražljivi, tihi, nesproščeni, neješči, statični, otroci 

z notranjimi stiskami, otroci s težavami grobe motorike, ravnotežja, a ne, tem otrokom je gozd 

in bivanje v naravi nujno potreben, ne samo v vrtcu, temveč tudi doma. Na drugi strani pa 

imamo otroke, ki imajo resne možganske okvare in tudi nanje bivanje v naravi lajša simptome 

njihovih okvar, ker jih gozd pomirja in sprosti.« SD1 pa le delno pritrjuje tezi: »Deloma ja, ne 

pa povsem.« 
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 ARGUMENTI OB TEZI,  DA JE GOZDNA PEDAGOGIKA EDEN IZMED 

VAROVALNIH DEJAVNIKOV ZA ČUSTVENI IN SOCIALNI RAZVOJ 

OTROK 

 

V tej kategoriji opišem argumente, ki so jih navedle vzgojiteljice in svetovalne delavke ob 

tezi, da je gozdna pedagogika eden izmed varovalnih dejavnikov za zdrav čustveni in socialni 

razvoj otrok. 

 

 

Tabela 23: Kategorija: Argumenti ob tezi, da je gozdna pedagogika eden izmed varovalnih 

dejavnikov za čustveni in socialni razvoj otrok 

Kode II. reda Kategorija 

- Čustvene spodbude v gozdu 

- Svoboda otrok v gozdu 

- Naravno okolje kot motivator 

- Izkustveno učenje 

- Učenje za življenje 

- Spodbujanje razvoja 

Argumenti ob tezi, da je gozdna pedagogika 

eden izmed varovalnih dejavnikov za 

čustveni in socialni razvoj otrok 

 

A. Mikuš Kos (1991) pravi, da znotraj šolskega oziroma vrtčevskega okolja lahko delujejo 

varovalno: učiteljeva/vzgojiteljeva osebnost, socialna in organizacijska struktura šole/vrtca, 

razredno ozračje, odnosi otrok–skupina, otrok–posamezen sošolec, otrok–učitelj/vzgojitelj ter 

drugi ljudje in druga dogajanja v šoli/vrtcu. 

Vzgojiteljice in svetovalni delavki navajajo različne argumente ob tezi, da je gozdna 

pedagogika lahko varovalni dejavnik socialnega in čustvenega razvoja otrok. V1, V3 in V7 

dajejo velik pomen naravnemu okolju, saj otroku omogoča svobodo, mnogoterost možnosti in 

priložnosti ter čustvenih in socialnih spodbud: 

»Narava, gozd, to je res ena taka naravna učilnica, naravna telovadnica, ki res da otroku za 

maksimalen razvoj. Vsi tisti otroci, ki imajo kakršnekoli primanjkljaje v razvoju, gozd mislim, 

da je tisti najbolj naraven talent, prostor, kjer bo otrok tiste primanjkljaje lahko razvil. Ker 

potem tudi lažje nekako pride do teh stvari.« (V1) 

»V naravnem okolju so otroci svobodni, sami se odločajo, kaj bodo delali, raziskovali, saj so 

že po naravi radovedni. Naravno okolje je tisto, ki otroka motivira za igro in raziskovanje. 

Učenje v naravnem učnem okolju je neprecenljivo. Na takšen način otroku omogočimo, da se 

sam uči, sam občuti in doživlja naravo. Ob tem pa vzpostavlja pozitivne medsebojne odnose z 

vrstniki. Znanje, ki ga otrok pridobi z lastno aktivnostjo, je trajno. Še bolj pa zato, ker ga ob 

tem prevevajo pozitivni občutki in veselje ter druženje z vrstniki.« (V3) 

»Gozd je bogat prostor, v nasprotju z urbanim okoljem poln čustvenih spodbud in 

presenečenj, ki prinašajo človeku v naročje vedno nove vsebine.« (V7) 

Hohmann in Weikart (2005) pravita, da sta igralnica in urejeno igrišče omejena s prostorom in 

ne ponujata toliko svobode kot igra na prostem. Zunanje okolje otrokom omogoča dovolj 

prostora za sproščeno igro, hkrati tudi spodbuja raziskovanje. Prav tako igra v naravnem 

okolju omogoča, da otroci spoznavajo in urijo svoje spretnosti ter doživijo različne izkušnje 

(prav tam). 
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V6 in SD2 pravita, da gozdna pedagogika na otrokov socialni in čustveni deluje spodbudno: 

»Gozdna pedagogika na socialni razvoj vpliva spodbudno, pozitivno. Otroci imajo v gozdu 

svobodo, priložnost za doživljanje, raziskovanje, spoznavanje …« (V6) 

»Ker prvo, v gozdu ne zanikamo nobenih čustev, vsa čustva morajo priti do izraza. V gozdu 

pa sploh, ker je to pač odprto naravno okolje in se lahko tam po svoje izražaš, ni nobenih 

ovir. Tako da pozitivno vpliva na socialni in čustveni razvoj otroka.« (SD2) 

Karba (2010) povzema raziskave Davies (1996), Henninger (1993) ter Talbot in Frost (1989) 

o učenju in igri otrok na prostem. Rezultati kažejo, da igra in učenje v naravnem okolju 

spodbujata otrokov celosten razvoj. 

V4 dodaja, da je to še posebej opazno pri otrocih s težavami ali zaostankom v razvoju (»Sploh 

otroci, ki imajo kakršnekoli težave ali pa tudi zaostanek v razvoju ali tudi motorične 

spretnosti, da niso tako, kot bi morale biti, in vedenjske, se mi zdi, da je vedno več otrok, ki 

imajo vedenjske težave, se mi zdi, da se v gozdu veliko bolj umirijo, veliko več dobiš od njih, 

počutijo se varne in dovolijo si dati ven iz sebe vse, kar jih sicer tukaj zavira, tišči ali da ne 

znajo pokazat oziroma na nepravi način, se tam lahko sprostijo.« (4)). Tudi N. Györek (2013) 

pravi, da se nekatere individualne lastnosti otroka, ki se v zaprtih prostorih lahko pojavijo kot 

težave, npr. impulzivnost, nemir, samoregulacija, anksioznost, pomanjkanje samozavesti, 

pomanjkanje pozornosti, v naravnem okolju izrazijo v drugačni obliki. Težave se namreč 

lahko zaradi vpliva, ki jo ima ta na otroka, spreobrnejo v raziskovanje, navdih, sodelovanje ali 

kreativnost (prav tam). 
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IV. ZAKLJUČKI 
 

V tem poglavju odgovarjam na zastavljena raziskovalna vprašanja in navajam ostale 

ugotovitve raziskave. 

Moje prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Kako vzgojiteljice in svetovalni delavki opažajo 

prispevek gozdne pedagogike k socialnemu razvoju predšolskega otroka? Vprašanje se nanaša 

predvsem na odnose otrok–vzgojitelj ter odnose otrok s sovrstniki. 

Vzgojiteljice in svetovalni delavki opažajo spremenjeno vlogo vzgojitelja v naravnem okolju. 

Medtem ko naj bi bila njegova vloga v igralnici predvsem priprava aktivnosti, usmerjanje 

otrok ter motiviranje za izvedbo aktivnosti, v naravnem okolju vzgojitelj dobi opazovalno 

vlogo. V gozdu namreč prevladujejo nestrukturirane dejavnosti, predvsem prosta igra, pri 

kateri vzgojitelj ne posega med otroke, če za to ni potrebe. Narava dejavnosti v gozdu in 

opazovalna vloga vzgojitelja privedeta do pogostejših interakcij med otroki. Vzgojiteljice in 

svetovalni delavki ugotavljajo, da je teh v gozdu več kot v igralnici, kjer je več naslavljanja 

vzgojiteljic in več samostojne igre v kotičkih. Tudi Hansen s sodelavci (2000) pravi, da 

zunanje okolje naravno vzbuja interakcijo med otroki in tudi med otroki in odraslimi. 

Aktivnosti v naravnem okolju spodbujajo sodelovanje otrok in njihovo medsebojno pomoč, 

saj morajo otroci, če želijo neko aktivnost izpeljati, med seboj sodelovati in si pomagati. 

Vzgojiteljice in svetovalni delavki temu pritrjujejo. Menijo, da je sodelovanja in medsebojne 

pomoči med otroki v gozdu več kot v igralnici. K temu veliko prispeva narava sama z 

odprtim, neomejenim prostorom, ki otroke sprosti in umiri. Otroci se prav zato tudi lažje 

vključijo v skupino. To še posebej velja za otroke, ki so v skupini novi, imajo težave s 

socialnim vključevanjem ali so po naravi bolj konfliktni. Tudi R. Wilson (2008) trdi, da otroci 

v naravnem okolju spontano prakticirajo socialna vedenja, pomagajo in sodelujejo ter se učijo 

sporočati. Pri spoznavanju naravnih materialov imajo otroci veliko priložnosti, da svoja 

odkritja delijo z drugimi, pri igri in raziskovanju pa se s sovrstniki pogajajo in skupaj rešujejo 

različne probleme (prav tam). 

Cornell (1994) pravi, da za igro zunaj veljajo drugačna pravila kot v zaprtem prostoru. To 

potrjuje tudi moja raziskava. Otroci in vzgojitelji na začetku leta skupaj postavijo pravila in 

jih pred odhodom v gozd še enkrat ponovijo. Otrokom so tako pravila znana, hkrati pa tudi 

sami nosijo odgovornost, saj so sodelovali pri postavljanju pravil. Zato je v naravnem okolju 

kršitev pravil zelo malo, saj po besedah vzgojiteljic in svetovalnih delavk otroci v gozdu v 

veliki meri upoštevajo pravila. 

Drugo raziskovalno vprašanje Kako vzgojiteljice in svetovalne delavke opažajo prispevek 

gozdne pedagogike k čustvenemu razvoju predšolskega otroka? se nanaša predvsem na to, 

katera čustva so prisotna v gozdu, kakšno je njihovo izražanje ter nadzorovanje in kako je s 

prisotnostjo empatije, konfliktov, agresivnega in prosocialnega vedenja v naravnem okolju. 

Vzgojiteljice in svetovalni delavki v gozdu opažajo predvsem prijetna čustva, kot sta veselje 

in zadovoljstvo. Tudi Hansen s sodelavci (2000) pravi, da se pozitivna čustva v naravi 

izražajo v večjem obsegu kot v igralnici. Neprijetna čustva, kot sta žalost in jeza, se pojavijo 

ob odhodu iz gozda. Vzgojiteljice in svetovalni delavki razloge za prevlado prijetnih čustev v 

gozdu najdejo v odprtem naravnem prostoru, ki omogoča svobodno gibanje, ter tudi umik v 

zasebni prostor, če ga otroci potrebujejo. Otrokom je v primerjavi z igralnico, kjer je veliko 

število otrok na majhnem prostoru, v gozdu na voljo več prostora. Hkrati je v naravi dovolj 

materiala za vse. Tudi same aktivnosti v gozdu so bolj prilagojene otrokovemu razvoju in 

njegovim interesom. 
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Podobne razloge vzgojiteljice in svetovalni delavki naštevajo tudi pri zmanjšanju agresivnega 

vedenja in konfliktov v gozdu. Tega naj bi bilo v primerjavi z igralnico v gozdu manj. Če 

pride do konflikta, ga v naravnem okolju rešujejo z mediacijo ali pa ga rešijo otroci sami, brez 

vpletenosti vzgojitelja. 

Po besedah vzgojiteljic in svetovalnih delavk, je v gozdu opaziti boljše nadzorovanje čustev 

ter manjše število čustvenih izbruhov. Naravno okolje in aktivnosti v njem omogočajo 

možnost boljšega samonadzora, hkrati pa narava otroke umiri in sprosti. To še posebej velja 

za otroke s čustveno-vedenjskimi težavami, saj te težave v gozdu ne pridejo toliko do izraza 

ali celo izzvenijo. Medtem ko je intenzivnost negativnih čustvenih reakcij torej manjša v 

gozdu, se tu stopnjuje intenzivnost prijetnih čustev. Podobno N. Györek (2014) pravi, da gozd 

otroke s svojo paleto čutnih zaznav umirja, sprošča, jim daje moč in vitalnost ter je njihov vir 

veselja. 

Vzgojiteljice in svetovalne delavke trdijo, da je prosocialno vedenje v naravnem okolju pri 

otrocih izraženo v večji meri, medtem ko so o prisotnosti empatije pri tem razdvojene. 

Nekatere pravijo, da je v gozdu zaznati več empatije med otroki, medtem ko druge menijo, da 

gozd na izražanje empatije nima večjega vpliva. 

Podobno navaja R. Wilson (2008) in trdi, da so pozitivne izkušnje z okoljem pomembne tudi 

za čustveni razvoj. Ob izkušnjah v naravi se krepi zaupanje vase, otroci pa so tudi bolj 

zadovoljni zaradi številnih čutnih izkušenj, ki jih ponuja narava. Tudi N. Györek (2014, str. 

54) pravi, da so v gozdu vrata v svet čustev na stežaj odprta: »Otrokova volja, da sodeluje v 

posamezni aktivnosti, je zelo odvisna od čustev in otrok vedno presoja med dvema poloma na 

podlagi čustev: to delam rad – tega ne delam rad, strah me je – pogumen sem, nič se ne dogaja 

– zanimivo bo, žalosten bom – vesel bom.« 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju odgovarjam na vprašanje: Katere značilnosti gozdne 

pedagogike imajo po mnenju vzgojiteljic in svetovalnih delavk pozitivne učinke na socialni in 

čustveni razvoj otrok? Vzgojiteljice in svetovalni delavki menijo, da so to predvsem prosta 

igra, izkustveno učenje, naravno okolje, socialno učenje, sodelovalno učenje ter odprto učno 

okolje. 

Prosta igra otrokom omogoča svobodo, kreativnost in izražanje lastnih potencialov. Pri 

aktivnostih otroci niso omejeni, prepuščeni so sami sebi, s čimer so sami odgovorni za svoja 

ravnanja. Ker pri prosti igri ni prisotno usmerjanje vzgojiteljice, otroci pogosteje navežejo stik 

s sovrstniki. S tem se krepijo njihove socialne vezi in socialne veščine. Veliko več je 

komunikacije med otroki, sodelovanja in medsebojne pomoči. Otroci imajo zaradi take oblike 

aktivnosti možnost sodelovalnega in socialnega učenja. Mnogi avtorji (Miller, 1989; Moore & 

Wong, 1997; Rivkin, 1995, v Clements, 2004) navajajo, da je prosta igra najbolj naravna in 

spodbudna za zdrav otrokov razvoj. Skozi prosto igro se otroci naučijo spretnosti, pomembne 

za odraslo dobo, zlasti na področjih, kot so socialne spretnosti, reševanje problemov, 

ustvarjalno razmišljanje in odnos do varnosti (prav tam). 

Predšolsko obdobje je čas, ko otroci pridobivajo izkušnje in se na podlagi njih tudi učijo. Zato 

je pomembno izkustveno učenje, ki je prisotno v naravnem okolju. Otroci v gozdu pridobijo 

različne konkretne izkušnje, tako socialne, kognitivne, čutne … Otroci na lastni koži 

spoznavajo nove zakonitosti, posledice nekega dejanja, različne čustvene odzive. 

Naravno okolje po besedah vzgojiteljic in svetovalnih delavk otroke umiri in sprosti. Gozd je 

odprto okolje brez omejenih prostorov. Vsak otrok si v njem lahko najde svoj prostor za igro. 

Pri tem ni prostorske stiske ali razporejenosti v kotičke, ki nekatere otroke ločuje. V gozdu se 

lahko igra vsak otrok z vsakim ali tudi sam, če si tega želi. V igralnici je pogosto prisoten 
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hrup, ki otroke razdraži, saj je na majhnem prostoru prisotno veliko število otrok. V gozdu pa 

se glasovi porazgubijo, bolj kot glasove otrok se sliši ptičje petje, šelestenje listov, žuborenje 

potoka… Ti naravni zvoki imajo blagodejen učinek na otroke in jih predvsem čustveno 

umirijo. 

Moje zadnje raziskovalno vprašanje se glasi: Ali vzgojiteljice in svetovalne delavke 

pojmujejo gozdno pedagogiko kot varovalni dejavnik socialnega in čustvenega razvoja 

predšolskega otroka? Vse intervjuvanke na to vprašanje odgovarjajo pritrdilno. Menijo, da je 

torej gozdna pedagogika varovalni dejavnik socialnega in čustvenega razvoja predšolskega 

otroka. Vzgojiteljice in svetovalni delavki to tezo utemeljujejo z različnimi argumenti. To so 

naravno okolje, izkustveno učenje, čustvene spodbude v gozdu, svoboda otrok v gozdu, 

učenje za življenje in spodbujanje razvoja. 

Po besedah vzgojiteljic in svetovalnih delavk je narava prostor, kjer bo otrok, ki ima 

kakršnekoli težave, premostil svoje primanjkljaje. V gozdu se namreč ustvarja okolje, kjer 

otrok dobi pozitivne potrditve. V gozdu se ne zanika nobenih čustev in s tem pridejo do izraza 

vsa čustva. 

Kljub temu pa vzgojiteljice in svetovalni delavki poudarjajo, da je ključnega pomena, da so 

obiski naravnega okolja redni ter da je v njem prisotna tudi prosta igra. Ta namreč otrokom 

omogoča svobodo pri lastnem raziskovanju in izražanju samega sebe. Kakšno stopnjo 

varovalnega dejavnika lahko odigra gozdna pedagogika, je odvisno tudi od značilnosti otroka 

in njegovega okolja. 

V nadaljevanju predstavljam še ostale ugotovitve raziskave. Pomembno vlogo pri izvajanju 

gozdne pedagogike v praksi ima vsak izvajalec, saj na to vpliva tudi njegova naravnanost do 

samega koncepta in tudi naravnega okolja. Intervjuvanke namreč poudarjajo, da lahko, ko ta 

nima pozitivne naravnanosti do koncepta in se v njem ne najde, otrokom prikrajša marsikatero 

izkušnjo. Pomembno se je zavedati tudi ciljev, kaj želiš doseči s tem, ko pelješ otroke v gozd 

in kaj jim nato tam ponudiš. Gozdna pedagogika namreč zahteva spremenjeno vlogo 

vzgojitelja/učitelja. V naravnem okolju je še toliko pomembneje izhajati iz otrok, njihovih 

potreb in interesov. Otroci namreč gozd vidijo z drugačnimi očmi kot večina odraslih, gozd 

jim predstavlja veliko priložnost. 

Pri izvajanju koncepta gozdne pedagogike je potrebno pridobiti tudi zaupanje staršev. Ti 

namreč pogosto v naravnem okolju vidijo veliko nevarnosti, ki jih sami z nepoznavanjem 

koncepta in načina dela le še potencirajo. Tudi N. Györek (2013) navaja, da starši vidijo 

nevarnost predvsem v slabem vremenu, klopih, možnostih poškodb in težkemu nadzoru otrok. 

Zato jim je potrebno jasno predstaviti naravno okolje ter delo v njem. Intervjuvane 

vzgojiteljice in svetovalne delavke moje raziskave starše najpogosteje vsaj enkrat letno 

povabijo v gozd, kjer se seznanijo z gozdno pedagogiko v praksi. S tem opustijo njihove 

dvome. Poleg tega njihovo zaupanje pridobijo tudi s strokovnimi argumenti. Vzgojiteljice 

skličejo sestanek s starši, na katerem jim predstavijo gozdno pedagogiko, aktivnosti v 

naravnem okolju in pozitivne učinke gozdne pedagogike ter obiskovanja gozda na otrokov 

razvoj, s tem pa staršem bolj približajo sam koncept. 

Zaradi pozitivnih učinkov gozdne pedagogike na socialni in čustveni razvoj vidim veliko 

uporabnost gozdne pedagogike tudi v socialnopedagoški stroki. Bodisi pri delu z otroki s 

čustveno vedenjskimi težavami ali drugimi posebnimi potrebami kot tudi z otroki brez 

specifičnih težav v obliki preventive. Hkrati gozdno pedagogiko vidim tudi kot obliko 

skupinskega dela, kjer je cilj povezovanje skupine in krepitev vezi znotraj skupine. Prav to je 

doprinos mojega magistrskega dela k razvoju stroke, torej možnost uporabe gozdne 

pedagogike in njenih konceptov pri socialnopedagoškem delu, predvsem na področju 
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spodbujanja socialnega in čustvenega razvoja otrok. Poleg tega je moja raziskava potrdila 

teoretična izhodišča in izsledke raziskav drugih avtorjev (npr. Bixler idr., 2002; Györek, 

2013; Hansen idr., 2000; Hussein, 2010; Wilson, 2008), ki so raziskovali vpliv naravnega 

okolja oziroma gozdne pedagogike na socialni in čustveni razvoj predšolskih otrok. 

Pomanjkljivost svoje raziskave vidim predvsem v vzorcu, saj se vse intervjuvanke pri svojem 

delu srečujejo z gozdno pedagogiko in jo tudi izvajajo. Predvidevam, da jim je ta koncept 

blizu in se v njem najdejo, kar lahko vpliva na odgovore. V svojo raziskavo bi lahko vključila 

vzgojiteljice različnih vrtcev, ki izvajajo gozdno pedagogiko, in ne le enega vrtca. 

Predvidevam, da se gozdna pedagogika v praksi med vrtci razlikuje in so lahko zato tudi 

opažanja in mnenja o vplivu na razvoj otrok drugačna. Zato izsledkov ni mogoče posplošiti na 

vse vzgojitelje in svetovalne delavce, ki pri svojem delu temeljijo na gozdni pedagogiki. 

Izkazalo se je, da je bilo za nekatere intervjuvanke moje vprašanje Katere značilnosti gozdne 

pedagogike imajo po vašem mnenju pozitiven učinek na socialni in čustveni razvoj 

predšolskega otroka? zastavljeno premalo določeno, saj nekatere kljub temu, da gozdno 

pedagogiko izvajajo, niso znale ubesediti njenih konceptov in značilnosti. Zato sem na to 

vprašanje dobila raznovrstne odgovore in imela kasneje manjše težave pri sami analizi. 

Poleg tega mi je v procesu raziskovanja izziv predstavljalo iskanje teoretičnega gradiva. 

Gozdna pedagogika je dokaj nova veja, ki se predvsem v slovenskem prostoru šele širi in 

razvija. Pri iskanju relevantne literature sem naletela na veliko laičnih člankov, pogrešala pa 

sem več strokovne literature, predvsem v slovenskem ter tudi tujem jeziku. Povezovanje 

lastnih odkritij z izsledki raziskav drugih avtorjev je bilo zato mestoma oteženo ali sploh ni 

bilo mogoče. V slovenskem prostoru je za raziskovanje tega področja tako še veliko prostora, 

zato mislim, da je moja raziskava dragocen prispevek. Nadaljnje raziskovanje bi se lahko 

osredotočalo specifično na učinke gozdne pedagogike na otroke s posebnimi potrebami ali 

kakršnimikoli drugimi težavami. Lahko bi zavzemalo tudi starejšo populacijo, bodisi 

osnovnošolce, mladostnike ali celo starostnike. 

Menim, da se je v današnji digitalni družbi in času hitrega tempa življenja pomembno vrniti 

nazaj k naravi. S tem se lahko izognemo ali vsaj ublažimo posledice, ki jih slednja puščata na 

ljudeh, predvsem na čustvenem in socialnem področju. Tudi šolski sistem sledi razvoju 

sodobne družbe, zato je gozdna pedagogika kot alternativa klasičnemu šolskemu sistemu 

pomemben vidik preprečevanja različnih težav ter spodbujanja socialnega in čustvenega 

razvoja otrok. Prav to spoznanje je pomembno tudi za socialnopedagoško stroko. 
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VI. PRILOGE 
 

1 PRIMER KODIRANJA 
 

V nadaljevanju predstavljam izsek intervjuja in primer kodiranja, ki se nanaša na vzgojiteljico 

V5. 

 

[…] 

N: Kako je pa pri vas kot vzgojiteljica, ali imate kakšno drugačno vlogo, ko greste v gozd ali 

pa ko ste v igralnici, so kakšne drugačne interakcije med vami? 

K: Ja, v gozdu, če so te strukturirane dejavnosti, je taka vloga kot v igralnici, s tem da moram 

manj opozarjati, ker se mi zdi, da bolj sledijo. Pač da jih lažje pridobim. Kar se tiče pa proste 

igre, je pa v gozdu definitivno, ko ga enkrat osvojijo, tiste prostore, na katere smo hodili, ti je 

potem v bistvu manj treba. Ti samo opazuješ, če bi slučajno kje prišlo do kakšne nevarnosti, 

ampak ti je treba manj posegati kot pa na nekem … OK, v igralnici itak, ker je majhen 

prostor, pa tudi če gledam vrtčevsko igrišče, manj posegamo v gozdu v to prosto igro. Ker pač 

otroci točno vedo, ni treba non stop: ´Pazi to, pazi to,´ ker je večji prostor in načeloma ni 

nekih nevarnosti. Tako, no. Meni se zdi, da je boljše, no, da je bolj umirjeno. 

N: Kako je pa potem s pravili, ko greste v gozd, jih prej postavite? 

K: Ja, to se pač itak vse gradi. Prvič, ko smo na začetku hodil v gozd, itak samo gledaš, kje 

boš kakšnega izgubil, vsaj jaz sem tako, vedno smo jih šteli, vedno smo tako. Ampak v bistvu 

imaš najprej bolj strukturirane dejavnosti oziroma manjši prostor in potem sčasoma, ko se 

otroci navadijo, tudi ti jim potem bolj zaupaš, a ne, in potem lahko ta prostor povečuješ. 

Vedno vse vidiš, tako da je varno, pa tudi veš, da ne bo kar tam nekam padel, pa da ne bo 

ušel, ampak se dogovoriš in potem otroci točno vejo. Mislim, to je treba graditi, a ne. Pač 

tekom odraščanja oziroma let. Najprej bolj skoncentrirano, potem se pa ta prostor vedno bolj 

povečuje. Ko jim zaupaš pa tudi vidiš, da se držijo dogovorov. 

N: Aha, potem se tudi obojestransko zaupanje gradi. 

K: Ja, ja, seveda. 

N: Kako je pa s prosocialnim vedenjem v gozdu? 

K: Ja, to je tudi, seveda. Sicer malo je tudi odvisno od otrok … Ker so bolj umirjeni, ja, ker 

imajo več prostora, si potem posledično tudi bolj pomagajo, a ne. Ker če so v igralnici pa so 

notri pa so znervirani, bo kasneje pomagal kakšnemu, tam je pa vse bolj umirjeno pa prej 

pomagajo.  

N: Kako je pa z razliko med spoloma, igro med dečki in deklicami, se kje bolj igrajo skupaj 

oziroma ločeno po spolih? 

K: Ja tako, če gledam te 5–6-letnike, če so se igrali te Else pa Ane, pač te bolj dekliške 

risanke, so se jih igrale bolj punce posebej … Jaz sem itak imela več punc, no, pa malo fantov 

v skupini. Tako da so se fantje po navadi bolj posebej igrali. Kakšno punco so vsake toliko 
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časa med sabo vzeli, ampak so se bolj ločeno igrali, no. Ne zdaj popolnoma ločeno, včasih so 

se tudi malo pomešali, ampak večkrat ločeno kot pa mešeno. To, kar se tiče te simbolne igre, 

kar so se igrali po teh risankah. Če so se pa tako igrali, da smo morali kaj graditi, da smo 

kakšna skrivališča delali ali kaj takega, da so bila samo navodila, kaj je treba narediti, takrat 

so se pa povezali in ni bilo nobenih težav. So pa pač sodelovali skupaj. 

N: Ali imate še kakšno vaše opažanje, kar se tiče socialnega razvoja? 

K: Hm … mislim, meni se zdi tako, da pač zelo blagodejno vpliva na otroke in da tudi tistim, 

ki se mogoče ne znajo vklopiti, jim je nekako lažje v gozdu. Samo morajo pa pač najprej 

dojeti gozd kot učno, mislim, kot varno okolje, potem se mi pa zdi, da se lažje sprostijo tam. 

Tako če res vedno hodiš, pa da vidijo, da je OK in se oni potem tudi prej zaigrajo s kom 

drugim. Seveda se ne bo tista najbolj mirna punčka šla z največjim gavnarjem igrat, ampak se 

tako počasi sprostijo. Samo more pa biti to kontinuirano pa večkrat, a ne. Ne pa samo tako, da 

jih enkrat pelješ v gozd. 

N: Ja, da se navadijo pa da tudi osvojijo to. 

K: Ja, ja. 

N: V redu. Potem glede čustvenega razvoja … Kakšna čustva prevladujejo, ko greste v gozd 

ali pa če ste v igralnici, je kakšna razlika med čustvi otrok? 

K: Ja, tukaj v igralnici je večkrat kakšna jeza pa to, medtem ko v gozdu je res zelo redko, da 

se kaj skregajo. V igralnici pa vsaj pri teh 5– 6-letnikih je bilo vedno nekaj na tapeti, a ne. 

Tako da ta jeza pa to, a ne, pa posledično, da se znajo boljše zmeniti v gozdu kot pa v 

igralnici. To, da bi bil pa kdo žalosten ali pa to pa ne, so pa pač bolj veseli v gozdu. Se mi zdi 

predvsem res to, da je tam manj jeze pa manj tega drug proti drugemu.  

N: Aha, potem je verjetno tudi konfliktov manj v gozdu? 

K: Ja, konfliktov je manj kot v igralnici. Ker je večji prostor, ker je svoboda, a ne. 

N: In potem, če pride do konflikta… 

K: Ja, zdaj tako, odvisno, to je pa tako odvisno tudi od otrok. Ja, to pa jaz zdaj ne morem reči. 

Če je konflikt med dvema, ki se res ne moreta pa ki sta res tako, je isto, ali je to v gozdu ali v 

igralnici. Tako da to je čist odvisno od situacije. Ampak je pa na splošno manj konfliktov v 

gozdu in bolj se znajo zmeniti otroci med sabo. Manjkrat je treba posegati. 

N: Kako je pa glede empatije? 

K: To je pa težko reči. Tisti, ki majo to v sebi, bodo tudi v gozdu, tisti, ki je pa nimajo, pa tudi 

v gozdu ne bodo empatični. 

N: Katere pa mislite, da so značilnosti gozdne pedagogike oziroma gozda, ki imajo pozitivne 

učinke. Zakaj ravno gozdna pedagogika oziroma zakaj tudi gozdna pedagogika? 

K: Jaz drugače nekaj zelo brala o tem nisem, tko da jaz po kmečko, kar vem… 

N: Ja, ja, saj tko čisto iz sebe… 

K: Ja, pač definitivno je to, da imajo otroci svobodo, da imajo večje površine za njihovo 

gibanje, pa naj bo to vodeno ali pa prosta igra. Pa dejansko se lahko učijo: ´Aha, to je pa 
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drevo,´ pa ga pogleda, pretipa in vse to, ga od blizu vidi, ne da mu zdaj mi kažemo neko sliko, 

a ne, tako da je to učenje z izkušnjami. Tako, no, da res vse lahko, se pravi od živali do 

rastlin, vse živo. Pa to, da je gozd z vidika gibanja v bistvu naraven poligon. Pač nobena 

telovadnica, noben poligon, nobene blazine nam ne odtehtajo, če moramo mi tam pod enim 

drevesom iti čez hlod, skočiti čez potok, stopati po kamnih, da ne bomo stopili v vodo in to, 

no. Tako da s tega vidika, v bistvu to izkustveno učenje, pa to res, no, da blagodejno vpliva 

vsa ta zelena barva oziroma rjava oziroma kakršnakoli. In pa ta svoboda. 

N: Aha. Potem bi lahko recimo vi osebno rekli, da vidite gozdno pedagogiko kot varovalni 

dejavnik za zdrav čustven in socialni razvoj oziroma pred nastankom kakšnih čustvenih in 

vedenjskih težav? 

K: Seveda, ja, sam pač, ne … Mislim, tako ja, ampak da greš v gozd, pa da je nekaj dejavnosti 

vodenih, nekaj pa prostih. Se pravi, da majo nekaj tudi prostega. Ne samo, da so vedno 

vodeni, ampak da imajo tudi možnost sami raziskovanja pa proste igre. To. Pa če se redno 

hodi, a ne. Če gremo enkrat na mesec v vrtcu, pa če doma nikoli ne gredo, je tako… OK, 

boljše kot nič, samo je pa tako, zelo malo, a ne. Ampak tako, da bi enkrat na teden hodili v 

vrtcu, pa še doma recimo čez vikende. 

N: Ja, sicer se je verjetno sedaj tempo življenja toliko spremenil… 

K: Ja, grozno je, ampak res jim manjka tega, a ne. Res jim manjka… 

N: Ja, če pridejo popoldne, ko je že tema, domov… 

K: Ja, je tema, ampak čez vikend pa ni. Ja, med tednom pa itak, eni so vedno sam notri.  

N: Ja, je tudi od staršev zelo odvisno. 

K: Ja, pa tudi, a ne, če tam premaga napore, težave ali pa ne vem, če prepleza kakšen hlod pa 

to, je potem tudi zadoščenje in je zelo dobro. ´Sem zmogel, sem se potrudil, pa sem zmogel,´ 

a ne. Pa spleza na kakšno drevo, pač nižje, a ne, pa: ´Sem zmogel.´ Pa: ´Glej, ko sem toliko 

časa iskal, pa sem našel to pa to rastlino.´ Tako da je tudi za vsakdanje življenje potem še 

veliko lažje … Če bom nekaj to, OK: ´Če bom pa tisti hlod preskočil,´ pa: ´Sem padel, OK, 

sem se pobral, pa sem šel naprej.´ Tudi potem, ko bo v službi kaj narobe: ´OK, padem, se 

poberem in grem naprej.´ A ne, pač v tem smislu. 

N: Aha, je tudi neko učenje za življenje zraven. 

K: Ja, ja.  

N: Ali imate še kakšno vaše opažanje? 

K: Am, meni se zdi drugače gozd super, res super. In tukaj imamo en gozd, ki je malo manj 

gozdnat oziroma tam par dreves pa to, ki ni tisti čisto pravi. Če gremo pa malo bolj stran, na 

drugo stran, je pa res tak velik in je super, a ne. In ko smo bili, OK, ko smo hodili tukaj z 

vrtcem enkrat na teden, fascinantno mi je bilo, pa tudi ko smo bili s taborom v Logarski 

dolini, ker tam … Se pravi, tukaj v našem gozdu ni toliko mahu, ni toliko teh skal pa to. Tam, 

ko smo bili v Logarski, je bil pa res tisti pravi gozd, in ko si videl otroke, res, oni bi se igrali 

cel dan, če bi se lahko igral. Nič niso potrebovali, nič. Samo da so bili dovolj oblečeni pa da 

so bili siti, pa da so bili res dovolj oblečeni in oni bi se igrali. In to je taka igra in tako se 

zamotijo in take stvari pridejo ven, da je to fenomenalno. 
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N: Mhm, brez nič, a ne, brez usmerjanja, brez vsega. 

K: Ja, res, brez usmerjanja. In potem tudi ne vem, zdaj ko smo bili ene tri leta nazaj, ko smo 

bili pa v Gozd Martuljku, tudi na taboru, so bile pa tam malo bolj vodene, so bile pa v bistvu 

vodene dejavnosti v gozdu, je bilo pa tudi super. Smo pa tudi delali in škratove hiške in vse. 

Ampak vse iz naravnih materialov, nič ni bilo treba kakršnihkoli drugih stvari notri. 

N: Aha, je bilo vodeno, ampak so morali oni še vedno sami… 

K: Ja pač navodila so bla podana, potem si bil pa ti opazovalec pa malo usmerjevalec. Tako 

da meni se zdijo te stvari super, ker so tudi otroci bolj pomirjeni in dobijo izkušnje, ki jih 

potrebujejo. Ker če bo kot otrok hodil v gozd pa tudi če potem v srednji šoli ne bo, bo v redu 

… potem pride v podzavest. Aha, v gozdu sem se pomiril, aha, tam je bilo dobro. Poleg tega 

da dobi toliko motoričnih izkušenj, ki mu pridejo prav potem kadarkoli in kjerkoli, bo potem 

motoriko potreboval. 

[…]  

 

Tabela 24: Primer kodiranja 

KODIRNA ENOTA KODA I. 

REDA 

KODA II. 

REDA 

KATEGORIJA 

Kar se tiče pa proste igre, je pa v 

gozdu definitivno, ko ga enkrat 

osvojijo pa tiste prostore, na katere 

smo hodili, ti je potem v bistvu manj 

treba. Ti samo opazuješ, če bi 

slučajno kje prišlo do kakšne 

nevarnosti, ampak ti je treba manj 

posegati kot pa na nekem… OK, v 

igralnici itak, ker je majhen prostor, 

pa tudi če gledam vrtčevsko igrišče, 

manj posegamo v gozdu v to prosto 

igro. Ker pač otroci točno vedo, ni 

treba non stop: ´Pazi to, pazi to, ker 

je večji prostor in načeloma ni nekih 

nevarnosti. Tako, no. Meni se zdi, da 

je boljše, no, da je bolj umirjeno. 

 

 

 

Vzgojitelj 

otroke samo 

opazuje 

 

 

 

 

 

 

 

V gozdu bolj 

umirjeno 

  

 

 

Opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umirjenost 

 

 

 

Vloga 

vzgojitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivni 

učinki 

/…/ ampak se dogovoriš in potem 

otroci točno vedo. 

Skupaj se 

dogovorijo 

glede pravil 

Prisotnost 

pravil v 

gozdu 

Pravila v 

gozdu 

Ja, to je tudi, seveda. Sicer malo je 

tudi odvisno od otrok … Ker so bolj 

umirjeni, ja, ker majo več prostora, si 

potem posledično tudi bolj 

pomagajo, a ne. Ker če so v igralnici 

pa so noter pa so znervirani, bo 

kasneje pomagal kakšnemu, tam je 

pa vse bolj umirjeno pa prej 

pomagajo. 

 

 

Otroci si v 

gozdu bolj 

pomagajo 

 

 

Prisotnost 

medsebojne 

pomoči v 

gozdu 

 

 

Medsebojna 

pomoč v gozdu 
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Hm … Mislim, meni se zdi tako, da 

pač zelo blagodejno vpliva na otroke 

in da tudi tistim, ki se mogoče ne 

znajo vklopiti, jim je nekako lažje v 

gozdu. Samo morajo pa pač najprej 

dojeti gozd kot učno, mislim, kot 

varno okolje, potem se mi pa zdi, da 

se lažje sprostijo tam. Tako če res 

vedno hodiš pa da vidijo, da je OK in 

se oni potem tudi prej zaigrajo s kom 

drugim. Seveda se ne bo tista najbolj 

mirna punčka šla z največjim      

gavnarjem igrat, ampak se tako 

počasi sprostijo. Samo more pa biti 

to kontinuirano pa večkrat, a ne. Ne 

pa samo tako, da jih enkrat pelješ v 

gozd. 

 

Lažje 

vključevanje 

tistih, ki se ne 

znajo 

vključiti 

 

Lažje 

vključevanje 

v skupino 

 

Vključevanje v 

skupino 

Ja, tukaj v igralnici je večkrat kakšna 

jeza pa to, medtem ko v gozdu je res 

zelo redko, da se kaj skregajo. V 

igralnici pa vsaj pri teh 5–6-letnikih 

je bilo vedno nekaj na tapeti, a ne. 

Tako da ta jeza pa to, a ne, pa 

posledično, da se znajo boljše 

zmeniti v gozdu kot pa v igralnici. Se 

mi zdi predvsem res to, da je tam 

manj jeze, pa manj tega drug proti 

drugemu. 

 

Redki 

konflikti v 

gozdu 

 

 

 

Manj jeze v 

gozdu 

 

 

Pristnost 

konfliktov v 

gozdu 

 

 

Neprijetna 

čustva v 

gozdu 

 

Konflikti 

 

 

 

 

Prijetna in 

neprijetna 

čustva v gozdu 

To, da bi bil pa kdo žalosten ali pa to 

pa ne, so pa pač bolj veseli v gozdu. 

V gozdu 

otroci bolj 

veseli 

Prijetna 

čustva v 

gozdu 

Prijetna in 

neprijetna 

čustva v gozdu 

Ja, konfliktov je manj kot v igralnici. 

Ker je večji prostor, ker je svoboda, a 

ne. 

Manj 

konfliktov v 

gozdu 

Prisotnost 

konfliktov v 

gozdu 

 

Konflikti 

Ja, zdaj tako, odvisno, to je pa tako 

odvisno tudi od otrok. Ja, to pa jaz 

zdaj ne morem reči. Če je konflikt 

med dvema, ki se res ne moreta pa ki 

sta res tako, je isto, ali je to v gozdu 

ali v igralnici. Tako da to je čisto 

odvisno od situacije. Ampak je pa na 

splošno manj konfliktov v gozdu in 

bolj se znajo dogovoriti otroci med 

sabo. Manjkrat je treba posegati. 

Reševanje 

konfliktov 

odvisno od 

otrok 
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situacije 

 

Manj 
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Konflikti  

To je pa težko reči. Tisti, ki imajo 

empatijo v sebi, bodo tudi v gozdu, 

tisti, ki je pa nimajo, pa tudi v gozdu 

Empatija 

odvisna od 

posameznika 

Prisotnost 

empatije v 

gozdu 

Empatija v 

gozdu 
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ne bodo empatični. 

Ja, pač definitivno je to, da imajo 

otroci svobodo, da imajo večje 

površine za njihovo gibanje, pa naj 

bo to vodeno ali pa prosta igra. Pa 

dejansko se lahko učijo: ´Aha, to je 

pa drevo,´ pa ga pogleda, pretipa in 

vse to, ga od blizu vidi, ne da mu 

zdaj mi kažemo neko sliko, a ne, 

tako da je to učenje z izkušnjami. Pa 

to, da je gozd z vidika gibanja v 

bistvu naraven poligon. /… / Tako da 

s tega vidika v bistvu to izkustveno 

učenje, pa to res, no, da blagodejno 

vpliva vsa ta zelena barva oziroma 

rjava oziroma kakršnakoli. In pa ta 

svoboda. 
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Značilnosti 

gozdne 

pedagogike s 

pozitivnim 

učinkom 

N: Potem bi lahko recimo vi osebno 

rekli, da vidite gozdno pedagogiko 

kot varovalni dejavnik za zdrav 

čustven in socialni razvoj oziroma 

pred nastankom kakšnih čustvenih in 

vedenjskih težav? 

K: Seveda, ja, samo pač, ne … 

Mislim, tako ja, ampak da greš v 

gozd pa da je nekaj dejavnosti 

vodenih, nekaj pa prostih. Se pravi, 

da imajo nekaj tudi prostega. Ne 

samo, da so vedno vodeni, ampak da 

imajo tudi možnost sami 

raziskovanja pa proste igre. To. Pa če 

se redno hodi, a ne. Če gremo enkrat 

na mesec v vrtcu, pa če doma nikoli 

ne gredo, je tako … OK, boljše kot 

nič, samo je pa tako, zelo malo, a ne. 

Ampak tako, da bi enkrat na teden 

hodil v vrtcu pa še doma recimo čez 

vikende. 
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Gozdna 

pedagogika kot 

varovalni 

dejavnik 

Ja, pa tudi, a ne, če tam premaga 

napore, težave ali pa ne vem, če 

prepleza kakšen hlod pa to, je potem 

tudi zadoščenje in je zelo dobro. 

´Sem zmogel, sem se potrudil, pa 

sem zmogel,´ a ne. Pa spleza na 

kakšno drevo, pač nižje, a ne, pa: 

´Sem zmogel.´ Pa: ´Glej, ko sem 

toliko časa iskal, pa sem našel to pa 

to rastlino.´ Tako da je tudi za 

vsakdanje življenje potem še veliko 

lažje … Če bom nekaj to, OK: ´Če 
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bom pa tisti hlod preskočil,´ pa: 

´Sem padel, OK, sem se pobral, pa 

sem šel naprej.´ Tudi potem ko bo v 

službi kaj narobe: ´OK, padem, se 

poberem in grem naprej.´ A ne, pač v 

tem smislu. 

Ja pač navodila so bla podana, potem 

si bil pa ti opazovalec pa malo 

usmerjevalec. 

Vzgojitelj kot 

opazovalec in 

usmerjevalec 
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