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POVZETEK 

 

Gozd je prostor, ki otrokom ponuja nešteto možnosti za raziskovanje in kreativnost, različne 

senzorne, čustvene in gibalne izkušnje. Naravna okolja otrokom predstavljajo nove, različne 

ovire in izzive, pri reševanju le-teh pa so notranje motivirani. V gozdu imajo otroci na voljo 

veliko količino naravnega materiala, ki ga uporabljajo na različne načine in pri tem izkazujejo 

svojo domišljijo. Predstavlja prostor, kjer poteka aktivno učenje otrok. Pri igri v gozdu so vsi 

otroci aktivni, pri tem pa sodelujejo in si pomagajo. Bivanje v naravi ima pozitiven vpliv tudi 

na zdravje otrok. 

V prvem delu diplomskega dela smo analizirali otroško igro, njeno vlogo pri učenju, vrste in 

dejavnike, ki vplivajo nanjo. Podrobneje smo spoznali vpliv okolja in igrač. Poglobili smo se v 

analizo strukturiranega in nestrukturiranega materiala ter igro v igralnici in v gozdu. Primerjali 

smo, kakšne možnosti ponuja otroku posamezno okolje in material. Teoretična spoznanja smo 

potrditi s pomočjo deskriptivne študije primera. Z otroki smo poskusili doseči tri konkretne 

cilje v igralnici in v gozdu, pri tem pa s pomočjo opazovanja in fotografiranja odgovoriti na 

raziskovalna vprašanja. Z raziskavo želimo starše in pedagoge spodbuditi, da bi z otroki čim 

več časa preživeli v naravnem okolju. 
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ABSTRACT 

 

Forest is a place that offers children countless possibilities for exploration and creativity, 

various sensory, emotional and motor experiences. For children, natural environments mean 

new, different barriers and challenges and in resolving these they are mentally motivated. In 

the forest, children dispose of a large amount of natural material that they use in various ways 

and show their imagination. It represents a place where active learning of children takes place. 

During the playing in the forest, all children are active in doing this they are cooperating and 

helping each other. Living in nature has a positive impact on the health of children, as well. 

In the first part of the thesis, we analyzed the children's play, its role in learning, the types and 

factors that influence it. We will learn about the impact of the environment and toys in more 

detail. We went into analysis of structured and unstructured material, as well as playing in the 

playroom and in the forest. We will compare what kind of options a child's environment and 

material can offer. Theoretical findings were confirmed by a descriptive case study. With 

children, we tried to achieve three specific goals in the playroom and in the forest, while using 

observation and photographing to answer research questions. Through research, we wish to 

encourage parents and teachers to spend as much time as possible with children in a natural 

environment.  
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1. UVOD 

 

Kurikulum za vrtce (1999), v katerem so zapisana temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, 

daje pomemben poudarek igri predšolskih otrok. Igra oblikuje prostor med trenutnim in 

potencialnim razvojem, zanjo pa je otrok notranje motiviran. Preko igre se otrok spontano uči 

različnih spretnosti ter razvija svoje sposobnosti, kompetence, razvija samozavest in 

samopodobo, uporablja domišljijo, ustvarja in raziskuje svet okoli sebe. Zaradi lastnosti, ki jih 

ima igra, ravno preko nje poteka aktivno učenje otrok. Na to, kakšna bo igra in kako bo potekala,  

pa vpliva več dejavnikov. Med njimi sta tudi vrsta igrače oziroma materiali za igro in okolje 

oziroma prostor igre. Igrače za igro so lahko bolj- ali manjstrukturirane. Boljstrukturirane igrače 

so bolj določene in podrobno izdelane kot manjstrukturirane. Manjstrukturirane bo otrok 

uporabljal na različne načine in pri tem razvijal svojo ustvarjalnost in domišljijo. Koncept 

Reggio Emilia opredeljuje, da je prostor, okolje igre poleg staršev in pedagoških delavcev tretji 

vzgojitelj. Pomembno je, da prostor igre spodbuja otrokovo raziskovanje, ustvarjalnost, 

domišljijo in kritično razmišljanje ter optimalen razvoj otroka na vseh področjih. Ravno igra na 

prostem je tista, ki otroku omogoča neomejeno uporabo nestrukturiranega materiala. Narava pa 

pozitivno vpliva na otrokove gibalne spretnosti in sposobnosti, ustvarjalnost in raziskovanje ter 

razvoj kognitivnih in socialnih veščin. Naravna okolja otrokom predstavljajo nove izzive in 

otroke notranje motivirajo. Pomembno je, da v današnjem svetu, ko otroci vse več časa 

preživijo pred televizijo, računalniki in drugimi elektronskimi napravami, otrokom ponudimo 

in omogočimo bivanje v naravi. Le tako bodo spoznali njene pozitivne vplive na njihov razvoj 

in njihovo počutje. To pa je bil tudi moj navdih za diplomsko delo. 

V diplomskem delu bomo v prvem, teoretičnem, delu analizirali otroško igro, njeno vlogo pri 

učenju, vrste in dejavnike, ki vplivajo nanjo. Osredinili se bomo na vpliv okolja oziroma 

prostora in igrač, materialov. Podrobneje bomo analizirali strukturiran in nestrukturiran 

material ter igro v igralnici in v gozdu, naravi. Primerjali bomo, kakšne možnosti ponuja otroku 

posamezno okolje in material. 

V drugem, empiričnem, delu diplomskega dela je bil cilj raziskati, v čem se razlikuje igra otrok 

v igralnici od igre v gozdu ter način in potek igre z nestrukturiranim in strukturiranim 

materialom. S pomočjo Kurikuluma za vrtce smo si zastavili tri cilje, ki smo jih z otroki skušali 

doseči v igralnici in v gozdu. Otroke sva skupaj z vzgojiteljico pri igri opazovali in jih pri 

izvajanju tudi fotografirali.  
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2. UČENJE SKOZI IGRO 

 

2.1 OPREDELITEV IGRE  

 

Igra je otroška ali odrasla aktivnost, ki je svobodna in ni namenjena zadovoljevanju potreb, 

potek igre in smisel pa sta v njej sami. Njen cilj ni ustvarjanje dobrin, ampak se za igro odloči 

zgolj zaradi zadovoljstva, ki ga ob igri doživlja, pravila v njej pa se nenehno spreminjajo in 

prilagajajo potrebam (Horvat in Magajna, 1987). Pellegrin in Saracho (1991, po Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2001, str. 2) opisujeta igro kot dejavnost, ki je notranje motivirana in ni 

vodena, pri njej je otrok aktiven in svoboden, se igra z znanimi predmeti ali raziskuje neznane 

ter vanjo vključuje svoje predstave in domišljijo. Tudi Fromberg (1987, po Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2001, str. 2) podobno opredeljuje igro, in sicer pravi, da je igra simbolna, 

pomenska, užitkarska, prostovoljna, doživljajska ter opredeljena s pravili, ki so lahko izražena 

implicitno ali eksplicitno. Po ugotovitvah avtoric Marjanovič Umek in Zupančič (2001) vse 

opredelitve kažejo, da je igra neskončna in da se z njo otrok razvija na različnih področjih, 

kognitivnem, socialnem, emocionalnem in gibalnem. Tudi Bergant (2015) pravi, da igra 

pomaga pri razvoju gibalnih sposobnosti in spretnosti, spodbuja kognitivni, socialni, čustveni 

in osebnostni razvoj. Dodaja, da je igra po definiciji brez namena in brez stremljenja k 

rezultatom. 

Bergant (2015) opisuje igro kot spontano, navadno otroško dejavnost, ki jo lahko opazimo tudi 

pri odraslih. Pravi, da je igra pogosto skupinska, za razvedrilo in zabavo ali pa gre tudi za 

gibalno-športno dejavnost, organizirano po določenih pravilih. Tudi ona, tako kot Hrovat in 

Magajna (1987), Pellegrin in Saracho (1991) ter Marjanovič Umek in Zupančič (2001), pravi, 

da je igra spontana, povezana z nepričakovanim in nevzročnim delovanjem. Navaja, da igra ni 

le osnovna dejavnost vsakega otroka, ampak tudi potreba vsakega otroka. Praviloma se otroci 

igrajo sami od sebe in sami izbirajo in določajo načine igranja. Igra se razlikuje glede na 

otrokovo zrelost, sposobnost in usvojene veščine, hkrati pa igra otroka spodbuja v razvoju.  

Kurikulum za vrtce (1999) otroško igro opredeljuje kot dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, 

ki je odprta, svobodna, notranje motivirana in za otroka prijetna. V njej je odnos do realnosti 

drugačen in predstavlja območje med otrokovim trenutnim in potencialnim razvojem. Skozi 

prostor, ki ga oblikujeta način in vsebina igre, lahko opazimo različna področja kurikula, ki se 
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v otrokovih dejavnostih pri igri prepletajo in povezujejo. Kljub temu pa igra v kurikulu vrtca ni 

razumljena kot dejavnost, ki bo samostojno pripeljala do doseganja zapisanih ciljev predšolske 

vzgoje, ampak je potrebno poznati osnovne elemente kurikula in jih znati povezati z osnovnimi 

elementi kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu. 

V Priročniku h kurikulu za vrtce (Marjanovič Umek, 2001) je zapisano, da je otroška igra 

pomembna in specifična dejavnost načrtovanih dejavnosti in ostalega življenja otrok v vrtcu in 

je s tem na različne načine vpletena v kurikulum za vrtce.  

»Zelo nevarna in strokovno nesprejemljiva bi bila trditev, da se predšolski, še zlasti mlajši 

predšolski, otroci lahko vsega naučijo skozi igro. Tudi za to področje namreč velja, da različne 

dejavnosti ter različne metode in oblike dela, ki pri svoji izpeljavi ne bi smele spregledati 

razvojnih značilnosti predšolskega otroka, nudijo možnosti tako za razvoj kot učenje na 

različnih področjih otrokove osebnosti (Marjanovič Umek, 2001, str. 50).« 

Jahnson in Ershler (1982, v Marjanovič Umek, 2001, str. 50) pravita, da kljub temu da rezultati 

povezav med kurikulom in igro niso enoznačni, imata nekaj skupnega, kar je zlasti pomembno 

za pedagoško prakso. V kurikulih, v katerih je manj omejitev, je več simbolne igre, med tem 

ko je v kurikulih, kjer vzgojiteljice dajejo podrobna navodila, več konstrukcijske igre. Otroci 

morajo imeti za igro dovolj časa, ustrezno razmerje med strukturiranimi in nestrukturiranimi 

igračami ter dovolj prostora (prav tam). 

Horvat in Magajna (1987) sta opredelila nekatere splošne zakonitosti, ki veljajo za igro. Pravita, 

da je igra podrejena določeni stopnji razvoja, kar pomeni, da so sprva igralne aktivnosti 

preproste ter se postopno razvijajo v vse bolj zapletene, da število igrač, ki jih otrok uporablja 

pri igri, nekaj časa narašča, nato pa s starostjo stalno upada, da s starostjo upada čas, ki ga otrok 

preživi pri igri in da z razvojem postaja igra vse bolj formalna in v adolescenci že izgine večji 

del spontanosti in telesne aktivnosti pri igri. 

 

2.2 VRSTE IGRE 

 

Igre se s starostjo in razvojem otroka spreminjajo. Poznamo več vrst klasifikacij otroške igre. 

Najbolj znana je klasifikacija po Toličiču (1961, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33), 

ki je igralne dejavnosti razvrstil v štiri skupine (funkcijsko igro, domišljijsko igro, dojemalno 

in ustvarjalno igro). 
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Pri funkcijski igri gre za otrokovo raziskovanje in manipulacijo s predmeti (tipanje, prijemanje, 

metanje …)  ter svojim telesom. Je igra z novimi gibalnimi, čutnimi in zaznavnimi funkcijami, 

ki jih razvija otrok skozi igro (Duran, 1995, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33). 

Prevladuje v prvem letu starosti otroka, v drugem letu starosti pa prične upadati, vendar se 

nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje kot v razvojno višjih oblikah (Marjanovič Umek in 

Kavčič, 2001).  

Domišljijska igra je igra, v kateri si otrok predstavlja predmete in osebe, ki dejansko niso 

prisotni. Pravijo ji tudi simbolna igra, igra pretvarjanja in igra »kot da«. Je najpogostejša igra 

otrok od drugega do šestega leta starosti. Otrok v igro vključuje dejanja, predmete, osebe, 

pojave iz realnega ali domišljijskega sveta, uporablja simbole. Prve oblike simbolne igre se 

pojavijo okoli enega leta. V drugem letu se simbolna igra močno razvije in je pogostejša. Prehod 

na simbolno igro predstavlja otrokovo takojšnje natančno posnemanje neke dejavnosti, pravimo 

mu tudi neposredna imitacija. Naslednjo višjo raven simbolne igre opazimo, ko je otrok 

sposoben posnemati neko dejavnost, ki jo je opazil nekaj časa nazaj, posnemanje ni takojšnje 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Marjanovič Umek in Lešnik Musek (1999, po Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2001, str. 39) za nadaljnji razvoj simbolne igre pravita, da gre za pretvarjanja, 

odmik od realnega k predstavnemu, fleksibilnost v mišljenju, jezikovno spremembo, 

decentriranje mišljenja, reverzibilnost, metareprezentacije, zmožnosti razumevanja drugih in 

zavzemanje perspektive drugega. 

Dojemalna igra vključuje otrokovo poslušanje, opazovanje, posnemanje in branje. Dejavnosti, 

ki sodijo v dojemalno igro so, ko otrok: poimenuje, kar vidi, poimenuje predmete izven 

realnosti ali glasovno opisuje, kar dela; sledi navodilom in odgovarja na vprašanja; daje 

navodila, ubesedi svoje zahteve in zastavlja vprašanja ter razume odnose med posameznimi 

prvinami, ki jih zlaga skupaj ali so spojene v igralnem kontekstu. Prvi primeri dojemalne igre 

se lahko pojavijo že pri šestmesečnem dojenčku, pogostejša pa je v drugi polovici prvega leta. 

Dojemalna igra postane pogostejša, ko se razvije otrokovo mišljenje, govor, besedna 

komunikacija, ko se socialno razvije in ko se zaveda vpliva lastnih dejanj na soigralca 

(Zupančič in Cecić Erpič, 1998, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 38). 

Ustvarjalna igra zajema risanje, pisanje, oblikovanje različnih materialov, pripovedovanje, 

konstruiranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). So 

dejavnosti, pri katerih nastajajo novi izdelki. Ustvarjalna igra preide skozi več faz in se prvič 

pojavi med drugim in tretjim letom starosti. Prevladovati začne šele po šestem letu starosti, ko 

si otroci želijo uspeha, to pa je tudi njena glavna lastnost (Horvat in Magajna, 1987). 
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Smilansky (1968, po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 33) otroško igro razvrsti v štiri 

skupine: funkcijska igra, konstrukcijska igra, dramska igra in igra s pravili. Vsaka skupina 

hkrati ponazarja tudi različno razvojno raven igre.  Tako kot Toličič (1916) tudi on pravi, da pri 

funkcijski igri otrok na različne načine manipulira s predmeti, materiali in je pri tem aktiven s 

svojim telesom (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). V konstrukcijski igri, ki jo pri Toličiču 

(1926) zaznamo v ustvarjalni igri (v njej omenja gradnjo), otrok uporablja predmete ali 

materiale, da bi z njimi kaj naredil, zgradil, sestavil neko konstrukcijo, ki bo bolj strukturirana 

in sestavljena kot igralno gradivo. V tej igri si otrok vnaprej nekaj predstavlja, si zamisli, kaj 

bo naredil ter se ves čas osredotoča na bistvo svoje igre. Konstrukcijska igra se začne že ob 

koncu prvega leta. S starostjo je konstrukcijska igra vse pogostejša in kompleksnejša. Malček 

sprva nekaj zgradi in nato poimenuje svojo konstrukcijo, medtem ko starejši predšolski otrok 

vnaprej pove, kaj in kako bo zgradil (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Za dramsko igro je 

značilno pretvarjanje in igra vlog. Dramska igra otroke spodbuja k telesni (gibalni) in miselni 

aktivnosti, ustvarjalnosti ter k socialnemu razvoju. Dramsko igro bi lahko po Toličiču (1926, v 

Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) uvrstili v simbolno igro. Pri igrah s pravili mora otrok 

sprejeti in se podrediti pravilom, ki so bila vnaprej določena in dogovorjena. Igra s pravili se 

pojavi od drugega do tretjega leta starosti naprej, najpogostejša pa je med osnovnošolskimi 

otroki, mladostniki in odraslimi (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Kot smo že zapisali, se 

otrok skozi igro uči, se razvija na različnih področjih, tako na kognitivnem, socialnem kot tudi 

emocionalnem in gibalnem (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).  

 

2.3 UČENJE IN IGRA 

 

Učenje si največkrat predstavljamo kot sedenje ob knjigi ali zvezku; spremljajoča čustva pa so 

napor, nelagodje, dolgčas, včasih tudi strah, kar kaže, da je učenje v naši predstavi običajno 

vezano na šolsko učenje ob knjigi. Toda tudi otrok pred vstopom v šolo se uči. Do učenja pride 

na osnovi izkušenj ter ob interakciji med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem 

(Marentič Požarnik, 2018). Učenje je namreč definirano kot vsaka »sprememba v vedenju, 

informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je 

ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« 

(UNESCO/ISCED 1993).  
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V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje, kar pomeni, da se otroci učijo predvsem 

prek igre in tudi drugih praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu potekajo v raznolikih 

interakcijah z vrstniki in odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja 

in reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih … (Batistič 

Zorec, 2013). Med igro otrok uporablja domišljijo, ustvarja in raziskuje svet okoli sebe, 

preigrava vloge odraslih in vstopa v dejavnosti z vrstniki ali odraslimi v bližini. Med igro otrok 

razvija lastne kompetence, gradi samozavest in samopodobo ter se uri za prihodnje izzive v 

resničnem svetu (Erickson, 1985, po Bergant, 2015, str. 25). V Kurikulumu za vrtce (1999) je 

zapisano, da je v igri odnos do realnosti drugačen in predstavlja območje med otrokovim 

trenutnim in potencialnim razvojem, kar nam pove, da se otrok skozi igro uči in razvija na 

kognitivnem, socialnem, emocionalnem in gibalnem področju. Maretič Požarnik (2018) pravi, 

da je kakovostno učenje tisto, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira. Tako učenje pa 

je aktivno učenje. 

 

2.4 AKTIVNO UČENJE 

 

Kurikulum za vrtce (1999, str. 19) navaja, da mora predšolska vzgoja v vrtcu graditi na 

otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da 

predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 

omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirajo. 

Aktivno učenje pomeni povezavo med neposrednimi takojšnjimi izkušnjami in izpeljevanjem 

pomena iz njih preko razmišljanja. Otroci na ta način oblikujejo znanje, ki jim pomaga razumeti 

svet okoli njih. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi 

prirojene želje po raziskovanju: zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, 

materialih, dogodkih in zamislih, rešujejo probleme, ki so jim na poti do njihovih ciljev in 

oblikujejo nove strategije poskušanja. Ko otroci uresničujejo svoje namene, se vključujejo v 

ključne izkušnje (ustvarjalne trajne interakcije z ljudmi, materiali in zamislimi), ki podpirajo 

njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast. Aktivne učne izkušnje predstavljajo temelj 

predšolskega kurikula (Hohmann in Weikart, 2005). 

Otrok je aktiven, kadar se uči oz. pridobiva novo znanje ne le z glavo, ampak tudi z rokami in 

nogami, s srcem in vsemi čuti. Aktivno učenje je učenje, kadar odrasli upoštevajo želje in 
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interese otrok ter tako pripomorejo k boljšim končnim rezultatom. Pri aktivnem učenju sta 

fizično in umsko delo učencev uravnotežena (Jank in Meyer, 2006). 

Maretič Požarnik (2018) pravi, da je učenje uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in 

razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. Šteh 

(2004, po Maretič Požarnik, 2018) opisuje aktivno učenje kot učenje, ki človeka miselno in 

čustveno aktivira, je osebno pomembno in vključuje resnične življenjske okoliščine. »Tako 

učenje bo verjetneje dalo trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, pomagalo nam bo 

bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno posegati vanj« (Maretič Požarnik, 2018, str. 

12). 

Jank in Meyer (2006, str. 231, 232) opisujeta pet značilnosti aktivnega učenja (usmerjenost v 

interese, samostojnost in vodenje, povezanost med umskim in fizičnim delom, uvajanje v 

solidarno ravnanje in usmerjenost k rezultatom). 

 USMERJENOST V INTERESE 

Aktivni pouk je usmerjen v to, da se za organiziranje učenja upošteva otrokove želje in interese, 

hkrati pa ponuja otrokom tudi priložnost, da se ob aktivnem ukvarjanju z neko temo in problemi 

zavedajo svojih interesov ter jih kritično tudi presojajo in razvijajo naprej. Želje in interesi otrok 

niso usmerjeni samo na eno vsebino, ampak imajo vselej tudi socialno in osebnostno razsežnost 

(Jank in Meyer, 2006).  

 SAMOSTOJNOST IN VODENJE 

Aktivni pouk spodbuja otroke, da bi čim več sami raziskovali, preizkušali, odkrivali, 

razpravljali in načrtovali. Pa vendar Jank in Meyer (2006, str. 231) dodajata, da samostojna 

dejavnost otrok ni vrednota samo po sebi. Pravita, da če je namenjena le sama sebi ali je 

vpeljana samo zaradi motivacije, lahko hitro pripelje samo v zabavo, ne da bi otroci od tega 

imeli kaj razumnega. Dejavnost mora biti usmerjena v razvoj otrokovih kompetenc (prav tam). 

 POVEZANOST MED UMSKIM IN FIZIČNIM DELOM 

Aktivnosti otrok naj bodo umsko in fizično uravnotežene. Fizično delo zajema vse materialne 

dejavnosti, ki jih opravljamo s pomočjo telesa, umsko delo pa zajema vse miselne dejavnosti 

(jezikovno artikuliranje ali duševne procese). Dejavnosti, ki povezujejo umsko in fizično delo, 

bodo za otroke kasneje postale dolgočasne (Jank in Meyer, 2006). 
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 UVAJANJE V SOLIDARNO RAVNANJE 

Dejavnosti pedagoški delavcev in otrok imajo lahko različne cilje in različne oblike. Jank in 

Meyer (2006, str. 232) navajata dve obliki: jezikovno argumentirano sporazumevanje o smislu 

in pomenu nalog (sem sodijo analiza in presoja problemske situacije, argumentacija, kritika, 

prekinitev razprave, glasovanje, priprave in odločanje ter preverjanje rezultatov) in k cilju 

usmerjeno delo (pomeni, da se otroci lotijo izbranih dejavnosti, zanje pa tudi prevzamejo 

odgovornost). Tam, kjer sta jezikovno sporazumevanje in k cilju usmerjeno delo dobro 

usklajena, se kot tretja oblika ravnanja pojavi solidarno ravnanje, ki ni usmerjeno k osebnim 

prednostim, ampak k skupnim koristim (ne izključuje samostojnega dela, a je načeloma 

usmerjeno k timskemu delu) (Jank in Meyer, 2006). 

 USMERJENOST K REZULTATOM 

Učenje predšolskih otrok ni usmerjeno v rezultate, ampak v sam proces učenja. A kljub temu 

se pri vsaki dejavnosti oblikujejo neki končni rezultati. Rezultati naj bodo dogovor med 

pedagoškimi delavci in otroki. Rezultati so za objavo primerni materialni, scenski in jezikovni 

dosežki učnega dela. S temi rezultati se lahko otroci identificirajo, ponujajo pa tudi priložnost 

za ovrednotenje in kritično razmišljanje. Rezultati so lahko predstavljeni v različnih oblikah: 

otroci jih lahko uprizorijo (igra vlog, glasba, ples …) in izdelajo (časopisi, kolaž, letaki, pisma 

bralcev …) ali pa jih razširijo v večje dogodke, kot so predstave, razstave, srečanje za starše, 

ekskurzije … (Jank in Meyer, 2006). 

O tem, kako lahko naredimo šolsko učenje bolj učinkovito, nam veliko pove opazovanje 

otrokovega spontanega učenja (npr. učenje gibalnih spretnosti, spretnosti v zvezi s pripravo 

hrane, uporabo orodja; otrok se spontano nauči tudi govora in sam oblikuje svoje razlage o 

raznih pojavih), ki ga lahko poimenujemo tudi kot aktivno učenje. Tako učenje je zelo 

učinkovito, saj otrok v kratkem času pridobi veliko znanja in spretnosti (Maretič Požarnik, 

2018). 

Biggs in Moor (1993, po Maretič Požarnik, 2018) opisujeta štiri razlike med nešolskim 

(spontanim, življenjskim) in šolskim učenjem. 

1. Pri spontanem učenju je vsebina učencu osebno pomembna in vpletena v življenjske 

okoliščine, medtem ko gre pri šolskem učenju za vsebine, ki so jih drugi imeli za 

pomembne in so ločene od konkretnih okoliščin, so abstraktne, da bi bile uporabne v 

številnih posebnih primerih (npr. računske operacije). 
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2. Vsakdanje učenje je povezano z živo željo in potrebo naučiti se (loviti ribe, splezati na 

drevo …). Največkrat gre za spretnosti, ki so pomembne za preživetje. Pri šolskem  

učenju se velikokrat srečamo s problemom neposredne motivacije (učenec ne čuti 

potrebe po učenju predloženih abstraktnih vsebin). 

3. V vsakdanjem učenju je normalno, da lahko vedno prosimo druge ljudi za pomoč 

(imamo tudi svojega mentorja, ki nas podpira), medtem ko se v šolskem učenju trajnejši 

mentorski odnos težko razvije (z izjemo podiplomske stopnje), ker pride preveč učencev 

na enega učitelja. 

4. V vsakdanjem življenju se uspeh ugotavlja po kakovosti naučene spretnosti izdelka (ali 

smo ujeli ribo, izdelali dobro posodo …). Uspešnost lahko pri vsakdanjem življenju 

velikokrat sami preverimo, medtem ko moramo v šolskem učenju izkazovati dosežke v 

umetnih situacijah, pred drugimi, ki sprašujejo in ocenjujejo. 

Na aktivno učenje močno vplivata prostor in predmeti, v katerem se otrok uči, igra. Prostor, v 

katerem bo otrok raziskoval, naj bo tak, ki bo obudil zanimanje otrok za dejavnost oz. igro. 

Predmeti in okolje naj bodo odprti za številne interpretacije in načine uporabe. Tako bo otrok 

sam povedal, kaj naj bo to ali kaj naj počne, ne da predmet in okolje otroku dajeta vnaprej 

določene načine zaznavanja in ravnanja. Okolje za učenje naj bo raznoliko in naj omogoča 

izbiro, ki bo spodbujala razvijanje igralne dejavnosti (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

3. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

 

3.1 OPREDELITEV DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA IGRO 

 

Igralne dejavnosti vsebujejo skupne značilnosti, vendar pa med njimi obstajajo tudi razlike. 

Razlike med posameznimi igralnimi dejavnostmi povzročajo način otrokove igre, dolžina in 

vsebina ter pogostost otrokove igre. Razlike določajo dejavniki, ki so različni in jih v večini 

istočasno deluje več, težko pa ugotovimo glavni razlog za tako ali drugačno obliko igralne 

aktivnosti (Horvat in Magajna, 1987). 

Devjak in Berčnik (2018, str. 151) navajata, da na otrokovo igro poleg odraslih, vrstnikov in 

igrač vplivajo tudi družbeno okolje in socialna struktura okolja ter zdravstveno stanje otroka, 
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njegov motorični razvoj, inteligentnost, spol, tradicija, letni časi, aktualni dogodki, izobrazba 

staršev, stanovanjski prostor, prosti čas staršev, zelene površine v mestu ter aktivnost društev 

in organizacij v okolju.  

Horvat in Magajna (1987) sta po ameriški psihologinji Hurlock opredelila in opisala deset 

dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo igro, in sicer zdravstveno stanje, gibalni razvoj, 

intelektualno razvitost, spol, tradicijo, letni čas, okolje, družbenoekonomski status družine, 

količina prostega časa ter igrače in druga sredstva za igro. Kavčič (2009) poleg pomena 

predmetov in medkulturne razlike v igri podrobneje opisuje tudi pomen igralnega partnerja. 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) menita, da so za kakovost igre v vrtcu pomembne 

vzgojiteljice in vrstniki, torej igralni partner, ter tudi drugi ekološki dejavniki, zlasti čas igranja, 

igrače in igralni material, prostor.  

 ZDRAVSTVENO STANJE 

Zdravi otroci se igrajo več kot bolni oziroma pogosto bolni otroci. Pomembno je, da tudi bolnim 

otrokom in otrokom, ki so zaradi različnih razlogov dalj časa v bolnišnici, organiziramo in 

pripravimo prostor, ki bo spodbujal igralno aktivnost (Horvat in Magajna, 1987). Devjak in 

Berčnik (2018, str. 151) pravita, da se zdrav otrok igra več časa, z več energije in večjim 

številom igrač oz. materialov. 

 GIBALNI RAZVOJ 

Veliko več časa se igrajo otroci, ki so na določeni stopnji bolje gibalno razviti kot tisti, ki so 

gibalno manj razviti. Gibalno bolj razviti otrok se lahko večkrat udeležuje v različnih gibalnih 

aktivnostih (Horvat in Magajna, 1987). Otrok naj ima vsak dan možnost gibanja, zlasti na 

prostem, ker si na ta način pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevni gibalni 

dejavnosti (Videmšek in Kovač, 2001). 

 INTELEKTUALNA RAZVITOST 

Otroci, ki so intelektualno hitreje razvijajo, prevladajo v igralni aktivnosti. S starostjo se te 

razlike povečujejo. Pojavljajo pa se tudi druge razlike v igri med bolj ali manj nadarjenimi 

otroki. Razlike se pojavljajo v izboru materiala za igro, in sicer bolj nadarjeni otroci večkrat 

izberejo igrače, ki omogočajo ustvarjalno igro, in v izboru iger, kjer nadarjeni otroci pogosteje 

izbirajo individualne kot pa skupinske in tekmovalne igre (Horvat in Magajna, 1987). 

Marjanovič Umek in Fekonja (2006, v Devjak in Berčnik, 2018) pravita, da je tudi za otroke s 

posebnimi potrebami igra prevladujoča dejavnost, tako v obdobju dojenčka in malčka kot tudi 
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zgodnjega otroštva. Igra se razlikuje od igre vrstnikov v določenih značilnostih. Kako in koliko 

se razlikuje, pa je odvisno od vrste in stopnje motnje, primanjkljaja ali ovire. 

 SPOL 

V obdobju malčka ne obstajajo izrazite razlike med dečki in deklicami. S starostjo pa se 

pojavljajo vse večje razlike, ki so povezane z okoljem in njegovimi socialnimi in kulturnimi 

stereotipi o ženski in moški vlogi (Horvat in Magajna, 1987). Že takoj po rojstvu se starši 

različno vedejo do deklic in do dečkov, kar se najbolj opazi pri igri in socialnih interakcijah. 

Od spola so odvisni tudi elementi igre, kot so izbira igrač, vsebina in vrsta igre ter soigralci 

(Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). Opravljenih je bilo več raziskav, ki so se ukvarjale z 

otroško igro glede na spol, ki pa niso pokazale enoznačnih rezultatov. Lever (1976, po 

Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, str. 42, 43) je opredelila šest razlik v igri med deklicami in 

dečki, in sicer: 

o dečki se igrajo več zunaj; 

o družabne igre dečkov se bolj razlikujejo glede na starost kot družabne igre deklic; 

o deklice so se bolj pripravljene igrati deške igre kot dečki dekliške; 

o dečki se pogosteje igrajo tekmovalne igre; 

o dečki vztrajajo v igri dlje časa kot deklice; 

o družabne igre dečkov potekajo v večjih skupinah kot družabne igre deklic. 

Devjak (2015, v Devjak in Berčnik, 2018) pravi, da na razlike v igri glede na spol pretežno 

vplivajo starši.  

 TRADICIJA 

Vsaka kultura ima tradicije, ki jih preko vsakodnevnega življenja prenaša v otrokovo igro. Tako 

otrok tradicijo kulture, v kateri živi, usvaja preko igre (Horvat in Magajna, 1987). Tudi  Kavčič 

(2009) pravi, da se kultura prenaša s starejše na mlajše generacije preko interaktivnih rutinskih 

dejavnosti med starši in otroki, iz katerih otroci prevzamejo socialne norme svoje kulturne 

skupine in te norme uveljavljajo v svojih interakcijah. Navaja tudi, da se razvoj igre s 

spoznavnega in socialnega vidika na splošno ne razlikuje glede na kulturo, se pa pojavljajo 

razlike v količini in vrsti igrač, ki jih imajo otroci, ter v prostoru, ki ga odrasli namenjajo otroku, 

igračam in sami igri. Medkulturne razlike povzročajo tudi prepričanja staršev glede odnosa med 

odraslimi in otroki, glede pomena igre za otrokov razvoj in vključevanja odraslih v njihovo 

igro. 
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 LETNI ČAS 

Letni časi vplivajo na vsebino igre, ki se mora prilagajati podnebnim spremembam glede na 

letni čas (Horvat in Magajna, 1987). Devjak in Berčnik (2018, str. 151) pravita, da na igro ne 

vplivajo samo letni časi, ampak tudi z njimi povezani aktualni dogodki.  

 OKOLJE 

Ta dejavnik lahko močno vpliva na spontanost, obseg in vsebino otrokove igre. Mestni otroci 

imajo drugačne pogoje za igro kot podeželski otroci (Horvat in Magajna, 1987). V mestu je več 

skupinske igre, ker več otrok živi blizu, vaški otroci pa so hitreje kot mestni uvedeni v proces 

dela, zato je posledično tudi igra manj prisotna (Devjak in Berčnik, 2018). Razlike se pojavljajo 

že med otroki iz istega okolja, ki imajo različne materialne pogoje (Horvat in Magajna, 1987). 

Kavčič (2009) pravi, da je otrokom in igri, ki odraščajo v zahodnih tehnoloških razvitih 

državah, pogosto namenjen poseben prostor, igrače pa imajo lahko tudi v drugih prostorih 

stanovanja (otroška soba, včasih tudi igralnica). Ustrezno opremljen prostor otrokom omogoča 

kakovostno igro. Pomembno je, da imajo otroci v vrtcu kotiček s konstrukcijskim materialom 

in kotiček za sociodramsko igro, ki jo lahko spodbujamo prav s spreminjanjem teh kotičkov 

(Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

 DRUŽBENOEKONOMSKI STATUS DRUŽINE  

Razlike se s starostjo otrok povečujejo, ko se otrok zaradi družbeno-izobrazbenega statusa 

družine, posledično nima primernih rekvizitov (npr. kolo, rolerji, smuči), ne more vključiti v 

igro (Horvat in Magajna, 1987). Tudi Fekonja, Marjanovič Umek in Kranjc (2005) govorijo o 

tem, da imajo sociodemografske značilnosti otrokove družine (npr. ekonomski status družine, 

izobrazba staršev, velikost družine) pomemben vpliv na otrokov razvoj. Podrobneje so 

preučevale vpliv na govorni razvoj in ugotovile, da lahko matere z višjo stopnjo izobrazbe in 

posledično višjim socialno-ekonomskim statusom otrokom omogočijo več različnih vrst knjig, 

kulturnega udejstvovanja in igrač, ki spodbujajo govor, to pa pozitivno vpliva na razvoj govora, 

saj so otroci teh mater v njihovih raziskavah dosegali višje rezultate kot otroci mater z nižjo 

stopnjo izobrazbe. 

 KOLIČINA PROSTEGA ČASA 

Otroci morajo imeti čas, da lahko v sociodramski in konstrukcijski igri načrtujejo in oblikujejo 

bolj izdelane igrane epizode. Dovolj časa za igro je za otroke pomembno tudi zato, ker jim 

omogoča, da so pri svoji igri vztrajni. Zaradi odvisnosti od otrokove starosti in njegovih igralnih 
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sposobnosti ne moremo točno določiti, koliko časa otroci potrebujejo za igro. Kadar imajo 

otroci velikokrat premalo časa za igro (igro morajo predčasno prekiniti), se bodo raje odločili 

za enostavnejše vrste igre (funkcijsko igro) kot za sociodramske ali kompleksne konstrukcijske 

igre (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). To postane težava pri večini osnovnošolskih 

otrok, ker zaradi šole, učenja, izvenšolskih dejavnosti nimajo časa za proste igralne aktivnosti 

(Horvat in Magajna, 1987). Devjak in Berčnik (2018) pravita, da na igro vpliva tudi prosti čas 

staršev. Več prostega časa, ko bodo imeli starši, več možnosti bo, da se bodo vključevali v 

otrokovo igro ali pa se bodo v igro vključevali za dalj časa (prav tam). 

 IGRAČE IN DRUGA SREDSTVA ZA IGRO 

Igrače in druga sredstva za igro vplivajo na obseg in vrsto igre. To ne zajema samo pomanjkanja 

igrač, ampak tudi neustreznost igrač glede na otrokove razvojne potrebe in zmožnosti ter 

prenasičenost z igračami, ki begajo otroka (Horvat in Magajna, 1987). Določene igrače 

vzbudijo določene spoznavne vrste igre, namigujejo na določene igralne teme in vplivajo na 

vedenje igralnih partnerjev med igro. Količino in vrsto igrač bi lahko povezali tudi z 

medkulturnimi razlikami. Otroci, ki odraščajo v zahodnih tehnološko razvitih državah, imajo 

večinoma zelo veliko različnih igrač, te igrače pa so v večini visokorealistične, medtem ko 

imajo otroci v tradicionalnih družbah malo igrač, pogosto si igrače naredijo sami (Kavčič, 

2009). Igrače, ki jih otrok uporablja v igri, so lahko bolj- ali manjstrukturirane, prav tako pa so 

lahko tudi bolj ali manj realistične. Otrok bo visokostrukturirano igračo večkrat uporabil na isti 

in vnaprej določen način kot nizko strukturirano igračo (Fekonja, 2001). Igrača predstavlja 

okvirno idejo za igro in vpliva na posamezne oblike igre, kar pomeni, da soodloča vsebino 

otroške igre in prikazuje tudi socialno-kulturni prostor. Otroci preko igrač spoznavajo tudi 

kulturo, v kateri odraščajo, materialni svet, preko nje razvijajo svoje sposobnosti. Igrača pri 

otroku prikliče željo po raziskovanju in eksperimentiranju, veselje in otroka spodbudi k 

druženju z drugimi (Devjak in Berčnik, 2018).  

 IGRALNI PARTNER V IGRI 

Devjak in Berčnik (2018, str. 137) pravita, da je otrokov pomočnik odrasla oseba, bodisi 

pedagoški delavci ali starši. Pomočnik otroku razlaga stvari, ponudi in omogoči ustrezne 

materiale, je mediator pri reševanju konfliktov in organizator otrokovega učenja z drugimi 

odraslimi in otroki. Odrasli mora otrokovo igro spoštovati in mu ponuditi razvojni stopnji 

primerne igrače. Potrebe otrok po socialni interakciji pa se razlikujejo glede na različna 

razvojna obdobja (Devjak in Berčnik, 2018). Kavčič (2009) navaja, da je igra dojenčkov in 
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malčkov z mentalno razvitejšim partnerjem bolj raznolika, dolgotrajna in zapletena kot njihova 

samostojna igra. Območje bližnjega razvoja predstavlja relacijo med dejansko in potencialno 

ravnjo otrokovega razvoja. To razlaga tudi Vigotsky (1978, po Kavčič, 2009) in pravi, da lahko 

partner preko različnih vrst namerne pomoči (priprava ustreznega igralnega materiala, 

organiziranje in strukturiranje igralne situacije, dajanje predlogov za igro, demonstracija igralne 

dejavnosti, vpeljevanje, povezovanje in ohranjanje igralne teme, usklajevanje interakcije) 

otroka popelje v njegovo območje bližnjega razvoja. Prisotnost partnerja v igri pa ni pogoj, da 

bo spodbujala otrokov razvoj, ker preko nevključevanja v igro, popolnega prevzema in 

preusmerjanja igre spodbuja enostavnejše oblike igre. Pomembno je vedenje igralnega 

partnerja, ki bo otroku omogočalo, da tudi on daje pobude in vodi igro (Kavčič, 2009). S 

starostjo igra otrok postaja vse bolj socialna, zato se zmanjšujejo dejavnosti z odraslimi in 

povečujejo dejavnosti, v katerih se otroci družijo z drugimi otroki. Vrstniki imajo pri igri v 

predšolskem obdobju enako pomembno vlogo kot odrasli, hkrati pa se pojavljajo razlike med 

tem, kako na igro vplivajo vrstniki in kako odrasli. Vrstniki so v igro vključeni neposredno, 

niso le soigralci, ampak tudi tisti, ki selektivno krepijo, oblikujejo in sooblikujejo vedenje 

drugih otrok v igri (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

V nadaljevanju bomo igrače, materiale za igro ter prostor izpostavili kot ključne dejavnike igre. 

Igrača pripomore k razvoju in učenju ter ima vzgojno in izobraževalno vrednost, vpliva na 

obliko igre in oblikuje njeno vsebino. Prav igrača pri otroku vzbudi željo po raziskovanju in 

eksperimentiranju ter k druženju z drugimi, hkrati pa otrok pridobiva novo znanje, razvija svoje 

spretnosti in sposobnosti. Vse to pa so tudi bistvene značilnosti aktivnega učenja. Pomemben 

dejavnik aktivnega učenja je tudi prostor oziroma zaznavanje prostora, zato bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili igralnico in gozd. 

 

3.2 IGRAČE IN MATERIALI ZA IGRO 

 

3.2.1 OPREDELITEV IGRAČE 

Fekonja (2001, str. 85) igračo v širšem pomenu opredeli kot vsak predmet, ki ga otrok v svoji 

igri spremeni v sebi želeno igračo. Pravi, da so igrače osnova otrokove igre, ki postavi okvirno 

idejo za igro ter vpliva na posamezne oblike igre. Raznolike slike na jamskih stenah in najdbe 

v muzejih prikazujejo, da so igrače uporabljali že naši predniki. Prve igrače so izdelovali iz 

preprostih materialov, kot so glina, kosti, vosek, usnje in koža, kasneje pa tudi iz svinca in 
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brona. Igrača je prikazovala družbene vloge in način življenja vsakega posameznika (Kamenov, 

2006). 

V prvih mesecih življenja so igrače sprva deli telesa, kot so prsti, roke in noge, kasneje obraz 

in roke osebe, ki otroka neguje, kasneje pa tudi predmeti iz njegovega okolja (odeja, plenice, 

papir, lončki ...). Za tem sledijo »prave« igrače, ki so lahko izdelane doma ali pa industrijsko 

(prav tam). Otrok od rojstva do drugega leta starosti spoznava svoje telo, zmožnosti in okolje, 

v katerem živi, ravno preko igre z igračami, ki so različnih oblik, velikosti in materialov. Otrok 

spoznava družbo in svojo vlogo v njej preko igrač, ki predstavljajo posnetke predmetov, ki jih 

pri svojem delu uporabljajo odrasli (Fekonja, 2009). Vsi otroci potrebujejo igralni material ali 

igrače, ki spodbujajo telesni in kognitivni razvoj (Dixon, 1992, v Fekonja, 2001). Igrače pa si 

lahko tudi predstavljajo in domišljajo, a so kljub temu vzgojno in izobraževalno pomembne 

(Kamenov, 2006). 

Igrača pripomore k razvoju in učenju ter ima vzgojno in izobraževalno vrednost, če je 

izpopolnjena ena od verodostojnih potreb otroka in njihovih značilnosti (Kamenov, 2006). 

Marjanovič Umek (v Gologranc Zakonjšek, 2002) navaja, da igrača, neglede kakšna je, vedno 

soodloča vsebino otroške igre. To pomeni, da igrača odslikava sociokulturološki prostor in je 

medij kulturnega prenosa; prisotna je v igri otrok, ki živijo v tehnološko razvitih in 

tradicionalnih kulturah. Tehnološki razvoj je skozi zgodovino vplival tudi na industrijo igrač, 

zato se zdi, kot da bi bile igrače replike dogajanja v družbenem in kulturnem prostoru. Dodaja 

tudi, da si otroci ne želijo samo igrač svojega časa, saj vrsta tradicionalnih igrač, kot so punčke, 

oprema za punčke, medvedki, vozila, ropotulje in instrumenti, ohranja svojo priljubljenost pri 

vsaki generaciji otrok, le njihova zunanja podoba in tehnična dovršenost se spreminjajo.  

 

3.2.2 VRSTE IGRAČ 

Igrača je osnova otrokove igre in jo lahko predstavlja katerikoli predmet, ki ga otrok uporabi 

pri igri. Je sredstvo, ki otroku pomaga pri njegovem razvoju in spoznavanju sveta okoli sebe. 

Različni avtorji (Dixon, 1992;  Kamenov, 2006, Marjanovič Umek, 1981; Zupančič in Cecić 

Erpič, 1997) igrače različno klasificirajo.  

Zupančič in Cecić Erpič (1997, v Fekonja, 2001, str. 85, 86) igrače razvrstita v tri skupine. 

1. PROTOTIPSKI PREDMETI: predstavljajo igrače in predmete, ki jih otroci uporabljajo 

pri igri in so podobni stvarnim predmetom in imajo določen pomen (npr. punčke). 
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2. POLPROTOTIPSKI PREDMETI: gre za igrače, ki jih otroci uporabljajo pri igri in so 

delno podobne stvarnim predmetom, pomen teh igrač ni enosmiseln (npr. sestavljanke). 

3. VEČPOMENSKI PREDMETI: predstavljajo igrače, ki jih otroci uporabljajo pri igri in 

jim lahko pripišemo poljuben pomen, lahko predstavljajo več različnih predmetov (npr. 

lesene kocke) (prav tam). 

Igrače je glede na osnovno funkcijo, ki jo otrok v igri z igračami razvija, razvrstila  Marjanovič 

Umek (1981, v Fekonja, 2001, str. 86). 

1. IGRAČE ZA RAZGIBAVANJE: njihova osnovna funkcija je razvoj otrokove 

motorike, omogočanje in pospeševanje razvoja gibalnih spretnosti (npr. vozila, žoge). 

2. LJUBKOVALNE IGRAČE: njihova osnovna funkcija je, da otroka pomirjajo, mu 

nudijo občutek varnosti, topline in tako vplivajo na otrokov čustveni razvoj. 

3. IGRAČE, KI SPODBUJAJO KONSTRUKCIJSKO IGRO: njihova osnovna funkcija je 

gradnja konstruktov in pridobivanje tehničnih izkušenj (npr. leseni gradniki, kocke, 

različni naravni materiali). 

4. PRIPOMOČKI ZA DRUŽABNE IGRE: njihova osnovna funkcija je, da otroke 

navajajo na upoštevanje pravil igre in na sodelovanje z igralci (npr. karte, domino, 

spomin …). 

5. PRILOŽNOSTNE IGRAČE: so igrače, ki služijo različnim namenom, igrače, ki jih 

otroci izdelajo sami ali pa s pomočjo odraslih in so iz različnih materialov (prav tam). 

Dixon (1992, v Fekonja, 2001, str. 86) igralna sredstva deli na igrače, igre in sestavljanke. 

1. IGRAČE: zahtevajo uporabo domišljije, urijo koordinacijo in gibalne spretnosti. 

Primerne so za samostojno igro in so manj dodelane. Te igrače niso tekmovalne in ne 

vključujejo posebnih pravil, zato se lahko igra z njimi prekine kadarkoli, v njej pa ni 

zmagovalca ali poraženca. Z njimi sprva otrok spoznava lastno telo ter fizične lastnosti 

sveta, kasneje pa tudi delovanje kulturnega okolja. 

2. IGRE: postavljena so določena pravila in so tekmovalna. Od otroka zahtevajo določeno 

znanje in spomin. Igra zahteva več kot enega igralca in se zaključi tako, da eden od 

igralcev zmaga. 

3. SESTAVLJANKE: končna rešitev je znana. Podobne so igram, vendar ponujajo 

možnost, da se otrok samostojno igra. Tudi nekatere igrače so lahko podobne 

sestavljankam (npr. avtomobilček, ki ga je treba sestaviti) (prav tam). 
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Kamenov (2006, str. 166, 167) pravi, da obstaja mnogo kriterijev za klasifikacijo igrač. V več 

kriterijev kot lahko igračo razvrstimo, več možnih različnih načinov uporabe ima. Zanj 

pomembni kriteriji so: funkcija igrače v igri (materiali in cilji igre), kateri starosti otrok je 

namenjena igrača, material igrače (les, blago, plastika, guma …), stopnja dodelanosti igrače 

(nedodelane, polizdelki, dodelane), v katerem letnem času se igrača uporablja, kje se igrača 

uporablja (v sobi, na tleh, v bazenu, v gozdu …), število igralcev, ki jih vključuje igrača, izvor 

igrače (naravni materiali, umetni materiali), namen igrače (za rekreacijo, za zdravljenje), 

mobilnost igrače (prenosne, neprenosne), način premikanja (vlečenje, potiskanje, mehansko), 

oblika in velikost ter struktura igrače (enodelna ali večdelna igrača). 

So igrače, ki so priložnostne, začasne, s katerimi se otroci ves čas igrajo ali pa igrače, ki se 

kupijo in predmeti, ki so spremenjeni v igračo. Priložnostne igrače so predmeti in materiali, ki 

jih otrok najde v naravi (rože, trava, pesek, plodovi, voda …), hišni predmeti (posoda, pohištvo, 

jedilni pribor …) in igrače, ki so izdelane iz različnih odpadnih materialov. Stalne igrače so 

najpogosteje kupljene ali pa so jih naredili otroci skupaj s starši (npr. vetrnica, lutke) (Kamenov, 

2006). 

 

3.2.3. MATERIALI ZA IGRO 

Igrače in igralni materiali imajo različne vloge v različnih vrstah iger. V simbolni igri se igrače 

in igralni materiali pojavljajo v funkciji različnih predmetov, ki jih otroci v tistem trenutku 

potrebujejo v svoji simbolni igri ali igri vlog. V simbolni igri si otroci pogosto igrače, ki jih 

nimajo, oblikujejo iz drugih igrač ali manjstrukturiranega materiala (npr. lesena palica postane 

nož). Torej imajo igrače v simbolni igri drugačen pomen kot igrače v funkcijski igri, kjer otroci 

igrače dajejo v usta, jih mečejo, kotalijo in porivajo, zato so za tovrstno igro primerne igrače, 

ki niso nevarne (Fekonja, 2001). 

Kadar izbiramo igračo za otroka, moramo upoštevati otrokovo starost, saj vse igrače niso enako 

primerne za vse starosti. Malo je igrač, ki imajo dolgo »življenjsko dobo«, kar pomeni, da bi se 

lahko enako kakovostno z njo igrali otroci različnih starosti (Marjanovič Umek, 2002, v 

Gologranc Zakonjšek, 2002). 

Igrače, ki jih otroci uporabljajo pri igri, so lahko bolj ali manj strukturirane ter bolj ali manj 

realistične. Strukturiranost igrače pomeni dodelanost igrače, realističnost pa podobnost igrače 

realnemu predmetu (Fekonja, 2001).  
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3.2.4 STRUKTURIRAN MATERIAL 

Stopnja strukturiranosti igrače pomeni stopnjo njene določenosti in izdelanosti. Otrok bo 

visokostrukturirano igračo večkrat uporabil na enak in v prej znan način kot nizko strukturirano 

igračo (Fekonja, 2001). Marjanovič Umek in Lešnik Musek (1998, v Fekonja, 2001) kot primer 

navajata do podrobnosti izdelan gasilski avto, ki ga bo otrok uporabljal skorajda izključno v 

funkciji gasilskega avtomobila, medtem ko bo npr. manjstrukturiran leseni avtomobilček 

uporabil v funkciji kateregakoli avtomobila ali kot kakšen drug predmet. 

S strukturiranostjo materiala pa je povezana tudi stopnja realizma. Realizem pomeni stopnjo 

podobnosti med igračo in realnim predmetom (Fekonja, 2001). Visokorealistična igrača je zelo 

izdelana punčka Barbie (ima veliko človeških detajlov). Manjrealistična igrača v primerjavi s 

punčko Barbie pa je punčka iz cunj (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1998, v Fekonja, 

2001).  

Igrača, ki ima veliko podrobnosti, ni nujno tudi visokorealistična. B. Almqvist (1994, v 

Fekonja, 2001) pravi, da so visokorealistične igrače tiste, ki jasno predstavljajo realne objekte 

in so zato bližje mlajšim otrokom. Starši se z otroki večkrat igrajo z visokorealističnimi kot 

nizkorealističnimi igračami. Simbolna igra staršev in otrok je osredotočena na vsakodnevne 

predmete, ki imajo jasno določeno funkcijo  (Mc Loyd, 1986, v Almqvist, 1994, v Fekonja, 

2001). 

 

3.2.5 NESTRUKTURIRAN MATERIAL 

Nestrukturiran material ima nizko stopnjo določenosti in izdelanosti. Otrok bo nizko 

strukturirano igračo uporabljal na različne in neznane načine. Tako bo punčko iz cunj, ki ni v 

podrobnosti izdelana in za katero se ne ve, ali je deklica ali deček, ali je dojenček ali babica, ali 

je vesela ali žalostna, uporabljal zelo fleksibilno (Fekonja, 2001). 

Johnson, Christie in Yawkey (1987, v Fekonja, 2001) so igrače, materiale za igro razvrstili od 

nestrukturirane do najbolj strukturirane igrače, materiale.  
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Tabela 1: Kontinuum od strukturiranega k igralnemu materialu (vir: Fekonja, 2006, str. 114) 

NESTRUKTURIRAN MATERIAL                                                  STRUKTURIRAN MATERIAL 

glina 

pesek 

voda 

plastelin 

kocke 

punčke 
avtomobilčki igrače z detajli igrače z navodilom 

 

Raziskave, ki jih omenja Fekonja (2001, str. 89), so pokazale, da visokostrukturirane igrače 

spodbujajo simbolno igro mlajših otrok. Ti otroci imajo manjšo sposobnost predstavljivosti, 

zato za simbolno igro potrebujejo bolj realistične igrače. S starostjo postajajo te sposobnosti 

vse večje, zato tudi starejši otroci počasi opuščajo visokorealizirane igrače. 

 

3.3 PROSTOR ZA IGRO  

 

3.3.1 ORGANIZACIJA PROSTORA 

V Kurikulumu za vrtce (1999), v katerem je poudarjena pravica do izbire, je organizacija 

prostora pomemben element. Omenjeni dokument navaja, naj bodo tako notranji kot zunanji 

prostori zdravi, varni in prijetni. Zagotavljajo naj zasebnost in intimnost, prilagodljivost in 

stimulativnost. Prostor in ureditev prostora naj se spreminja glede na starost otrok in glede na 

načrtovane dejavnosti. Organiziran naj bo tako, da daje možnosti za skupne in skupinske 

dejavnosti, hkrati pa mora biti zagotovljen tudi prostor za umik (»hiša«, »grad«, »šotor«), kadar 

otrok želi biti sam (prav tam). Za uresničevanje načela odprtosti in izbire sta pomembni količina 

in vrsta prostora, zunanja in notranja ureditev, dostopnost zunanjih površin ter število in 

raznolikost notranjih prostorov (Kurikulum, 1999). 

Koncept Reggio Emilia opredeljuje, da je prostor, okolje poleg staršev in pedagoških delavcev 

tretji vzgojitelj. Omogoča naj stike med odraslimi in otroki ter dobro počutje vzgojiteljic, otrok 

in staršev (Devjak idr., 2009). Györek (2014, str. 46) navaja, da prostor, ki nas obdaja, 

zaznavamo z vsemi čutili in tisto, kar zaznavamo, poskušamo tudi povedati, razložiti, 

interpretirati. Prostor nam ponuja in pripoveduje različne zgodbe s svojimi oblikami, 

sestavinami, delovanjem, barvami, vonji, teksturo in zgradbo. Za otroka je zaznavanje 
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prostorskega jezika pomemben dejavnik aktivnega učenja in dobra podlaga za poznejše 

abstraktno učenje (prav tam). 

Kakovostno igro v vrtcu omogoča ustrezno opremljen prostor. Otroci morajo v vrtcu imeti na 

voljo najmanj kotiček s kockami in drugimi materiali za konstrukcijsko igro ter kotiček za 

sociodramsko igro (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). Okolje in prostor igre naj bo 

zdravo, varno, prijetno, raznoliko (notranje in zunanje) in fleksibilno. V nadaljevanju bomo 

podrobneje opisali in analizirali dva prostora, okolja igre, in sicer igralnico in gozd oziroma 

igro na prostem. 

 

3.3.2 IGRALNICA 

V Pravilniku o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 

in opremo vrtca (2017, 21. člen) je zapisano, da morajo biti igralnice neposredno povezane z 

osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti tako, da je možno spreminjanje kotičkov za igro 

otrok v manjših skupinah ali individualno. Postavitev pohištva in kotičkov v igralnici naj bo 

razgibana. Igralnica ne sme biti manjša od 50m2.  

V vsaki igralnici naj bodo na voljo različni paravani, pregradne stene, nizke omare in police, s 

katerimi lahko prostor pregradimo in oblikujemo več kotičkov. Tako jih lahko skupaj z otroki 

spreminjamo in oblikujemo glede na dejavnosti. Priporočljivo je, da se v stalnih kotičkih 

nahajajo različne igrače in drugi nestrukturirani materiali, kot so ogledala, škatle, blago, obleke 

in dodatki za igre vlog. Ves čas naj bodo na voljo tudi različne knjige, različne slike in kiparski 

izdelki. Kadar imamo v igralnici kotičke z vodo, mivko, peskom in drugimi materiali za 

oblikovanje, je pomembno, da imajo otroci na voljo zaščitna oblačila. Tako igralnice kot tudi 

hodniki v vrtcu naj bodo opremljeni z izdelki otrok (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) navajata da majhne, pregrajene površine vodijo k 

višji kakovosti igre. Sheehan in Day (1975, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 

135) ugotavljata, da je manj neposlušnega vedenja in višja raven socialne igre. Doyle (1977, v 

Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 135) pravi, da so za višjo spoznavno in socialno 

raven igre primernejši kotički z večnamenskimi igralnimi materiali, ki omogočajo igro več 

otrok hkrati (npr. pragozd, gradbišče), kot kotički, ki jih lahko uporablja le posameznik (npr. 

poganjalec, metla). Droege in Howes (1991, Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001, str. 

135) pa pravita, da se v kotičkih z nestrukturiranim materialom, ki omogočajo bolj ustvarjalno 
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igro, pojavljajo višje ravni simbolne igre kot v kotičkih s strukturiranimi in realističnimi 

igračami. 

Pomembno je, da igralne kotičke spreminjamo in opremimo tako, da predstavljajo različne kraje 

(npr. trgovino, zdravniško ordinacijo, pošto …), ker bomo na ta način spodbujali sociodramsko 

igro (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). 

V vrtcih Reggio Emilia so prostori pritlični in omogočajo dobro komunikacijo z notranjim in 

zunanjim prostorom, izbiro med različnimi dejavnostmi in igro, razstavljanje izdelkov otrok, 

projektna dela, druženje in prijateljevanje (Devjak idr., 2009). V prostorih je veliko svetlobe, 

ki zagotavlja transparentnost prostora, ter belih sten. Urejeni so tako kot doma (pohištvo je 

nameščeno tako kot doma, stene okrašene s slikami, z različnimi predmeti in orodji, imajo zofe, 

namizne svetilke …), pri urejanju pa sodelujejo tudi otroci in starši (Hočevar in Kovač Šebart, 

2010). V vrtcu se nahaja veliko nestrukturiranega materiala, ki otroke spodbuja k raziskovanju, 

eksperimentiranju in domiselni uporabi, obenem pa jim omogočajo spoznavanje posameznih 

značilnih lastnosti in posebnosti. Preko tega otroci spoznavajo, da je mogoče posamezni 

predmet uporabljati na več različnih načinov, kar vpliva na fleksibilnost (Podobnik, 2009). 

Posebnost v vrtcu Reggio Emilia so tudi velika ogledala, ki visijo s stropa, so ob steni ali 

postavljena v obliki piramid in omogočajo, da otrok raziskuje samega sebe ter zadovoljuje 

potrebe po opazovanju svojega obraza, izraznih oblik različnih razpoloženj, gibov. V 

notranjosti vrtca je veliko rastlin, s stropov pa visijo paneli, na katerih so razstavljeni različni 

izdelki otrok. Vsak kotiček igralnice je dobro izkoriščen, v njej ima vsak otrok svoj predal in 

intimni prostor (prostor brez vzgojiteljice). Spalni prostor se nahaja nad kotički. Osrednji 

prostor, ki ga v vrtcu Reggio Emilia poimenujejo piazza, je namenjen druženju, prijateljevanju 

in igri. Poseben prostor imajo tudi za umetniško izražanje, kjer skupaj z ateljeristi uresničujejo 

projekte (Devjak idr., 2009).  

 

3.3.3 IGRA NA PROSTEM 

Kurikulum za vrtce (1999) naravo opredeljuje kot področje, v okviru katerega razvijamo 

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje 

zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Otrok v naravi raziskuje in odkriva različne 

pojave. V gozdu prevladuje pozitivna učna klima. Je prostor, ki dopušča svobodno izražanje 

misli in za otroke v današnjem svetu potrošništva in materialnih dobrin predstavlja prav 

posebno izkušnjo, doživetje (Györek, 2014).  Györek (2014) opisuje gozdno igrišče kot dobro 
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igrišče in meni, da so prostori narave tisti, ki v celoti uresničujejo načela, po katerih naj bi bila 

načrtovana otroška igrišča v vrtcih in izven vrtca.  

Györek (2014, str. 29) prostor narave opisuje kot prostor, kjer lahko igra traja dolgo časa (je 

lahko prekinjena in se nato ponovno začne) in je v njem veliko raznovrstnih prostorov in 

materialov, v večini nestrukturiranega (ta jim daje možnost za nove izkušnje in izzive), ki ga 

lahko uporabljajo na neskončno načinov, glede na njihovo stopnjo razvoja in potrebe (prav 

tam). Umetniška dejavnost otroka in otroška umetniška dela nastajajo prav takrat, ko je otrok 

pri delu svoboden, izviren in drugačen (Kurikulum za vrtce, 1999). Györek (2014, str. 29) 

dodaja, da je gozd prostor, kjer se otroci samostojno odločajo, ali bodo sami ali skupaj, kjer je 

poudarek na prijateljstvu, sodelovanju, reševanju problemov, pogajanjih in delu, kjer se otroci 

čustveno in socialno razvijajo. Reševanja problemov se otrok uči ravno preko poizkusov in 

napak, ponavljanjem igre v enakih in spremenjenih pogojih ter sklepa na splošne resnice, pri 

tem pa uporablja in razvija svoje matematične spretnosti (Japelj Pavešič, 2001). V Kurikulum 

za vrtce (1999) je zapisano, da je pomembno, da vzgojitelj iz situacije, kadar otrok naredi 

napako, oblikuje novo situacijo, ki bo nova priložnost za napredovanje otroka. Vzgojitelj naj 

otroku omogoči, da sam spozna, ali je naredil prav ali ne, otroke naj spodbuja k opravljanju 

zahtevnejših nalog in k dejavnostim, ki zahtevajo večkratne ponovitve poskusov, ter uporablja 

primere iz vsakdanjega življenja (Bahovec 1999).  

Gozd je prostor, kjer imajo otroci možnost kontrole prostora, raziskovanja in konstruiranja, kjer 

imajo resničen vpliv na okolje, ki zagotavlja veliko senzornih in čustvenih izkušenj (vonj, 

teksture, zvoki, relief, okusi …) (prav tam). Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da se ustvarjalni 

potenciali otrok kažejo že v otrokovi raziskovalni igri in pri spoznavanju sveta, od koder dobiva 

navdihe, motivacijo in vsebine za dejavnosti na vseh področjih. Prav tako gozd otrokom 

omogoča svobodo gibanja in jim ponuja različne nivoje uporabe (Györek, 2014). Videmšek in 

Kovač (2001) pravita, naj ima otrok vsak dan možnost gibanja, zlasti na prostem, ker si na ta 

način pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevni gibalni dejavnosti. V gozdu 

se otroci sami odločajo, kaj bi radi delali in s kom,l ter skupaj z odraslimi raziskujejo in si 

izmenjujejo izkušnje. V njem se lahko otroci seznanijo z resničnim svetom, njegovo kulturo, 

tradicijo in delovanjem (Györek, 2014). 
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3.3.4 VPLIV IGRE IN UČENJA V GOZDU NA OTROKOV RAZVOJ 

Györek (2014) navaja tudi, da narava otrokom nudi številne možnosti za kritično razmišljanje, 

reševanje problemov, ustvarjalno raziskovanje in intelektualni razvoj ter omogoča razvoj 

kognitivnih funkcij, kot so opazovanje, pozornost, predstave, spomin, mišljenje in učenje. Gozd 

je vedno poln presenečenj, kar otroke privlači, saj so vedno v pričakovanju tega, kaj še pride, 

kaj prinesejo nove vsebine, novi izzivi, obenem pa gozd vnaša v življenje spremembe. 

Naravna okolja predstavljajo dinamična in raznolika igrišča, ki ohranjajo motorično aktivnost 

pri otrocih. Ovire, ki jih otroci srečajo na poti (klančine, drevesa, skale, korenine, veje itn.), 

vzbudijo v njih željo po obvladovanju le-teh. Otroci tam brez težav premagujejo težek teren in 

se spopadajo z različnimi fizičnimi izzivi, ki vplivajo na njihove motorične sposobnosti. Igra 

na prostem pa pozitivno vpliva tudi na ustvarjalnost in kreativnost otrok (Fjørtoft, 2001). 

Pri izvajanju pouka ali igre v naravi sta gibalna aktivnost in učenje otrok povezana. Prav tako 

ima gibanje pozitiven vpliv na delovanje možganov (takrat so možgani aktivnejši in dovzetnejši 

za učenje) (Györek, 2014). V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da otrok preko gibanja 

zaznava okolje, prostor, v katerem se nahaja, čas in samega sebe. Z gibanjem otrok preizkuša 

in opazuje, kaj njegovo telo zmore, kako se razvijajo njegove sposobnosti ter spretnosti, pri tem 

pa doživlja občutke veselja, ugodja in varnosti. Gibalni razvoj poteka od preprostih, naravnih 

oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja …) do sestavljenih, zahtevnejših oblik. Pomembno je, da 

pri gibanju mlajši otroci dobivajo pozitivne spodbude. Otroci naj v vrtcu razvijajo gibalne 

sposobnosti, vsakodnevno, preko različnih dejavnosti, ki se izvajajo v prostoru ali na prostem 

(Bahovec, 1999). Dyment in Bell, 2008 ter Martensson in sod., 2012 (v Györek, 2014, str. 19) 

so ugotovili, da je fizična aktivnost otrok večja na šolskih igriščih, ki so bolj zelena, imajo več 

dreves, grmovja in vključujejo vso pestrost naravnih elementov. Fjørtoft in Sageie (2000, v 

Györek, 2014) pa pravita, da imajo otroci, ki se igrajo v naravnem okolju, bolje razvite 

motorične veščine in so manj bolni. Flom in sod. (2011, v Györek, 2014, str. 19) dodaja, da 

naravno okolje pozitivno vpliva na duševno zdravje in zmanjšuje vedenjske motnje ter količino 

stresnih hormonov. Tudi Frost (1992, v Fjørtoft, 2004) pravi, da igrišča, ki so ravna, prekrita z 

asfaltom in opremljena s plezali in toboganom ter izdelana iz kovine, otrokom ne predstavljajo 

velikega izziva. Titmanova (1994, v Fjørtoft, 2004) pravi, da imajo otroci željo po bolj 

zahtevnejšem, kompleksnejšem in zanimivejšem načinu igranja.  

Györek (2012) pravi, da se v gozdu razvijajo dejavniki, ki so navedeni v nadaljevanju. 

1. ZAUPANJE: pri otrocih se krepi in izhaja iz svobode, ki jim jo omogoča gozdni prostor.  
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2. SOCIALNE VEŠČINE: otroci se v gozdu hitro razporedijo v skupine, ki morajo 

sodelovati, če želijo, da je aktivnost uspešna; znotraj skupin si razdelijo naloge (vsak 

najde svojo vlogo glede na svoje želje in potrebe). Tudi Kurikulum za vrtce (1999) pod 

področjem družbe opisuje, da morajo biti dejavnosti v vrtcu demokratične, spodbujati 

morajo pozitivne procese v skupini, spodbujati otroke k sodelovanju, ponujati otroku 

možnost izbire in sodelovanja. Otroci naj imajo možnost sodelovanja pri načrtovanju, 

oblikovanju in sprejemanju odločitev ter prevzemanju odgovornosti za sprejete 

odločitve (prav tam). Gozd spodbuja otroke, da se združujejo v skupine, ki bodo lahko 

opravile naloge, ki jih en sam človek ne more opraviti. Pri igri pa si delijo materiale. 

Otroci ob takih aktivnostih razvijajo svoje sposobnosti pogajanja, poslušanja in si 

medsebojno pomagajo (O'Brien in Murray, 2007). 

3. KOMUNIKACIJA IN JEZIK: izboljša se govorno in pisno jezikovno izražanje zaradi 

vizualnih in senzoričnih izkušenj ter aktivne igre. Kurikulum za vrtce (1999) vključuje 

v jezikovne dejavnosti sodelovanje in komuniciranje z odraslimi in otroki. Ravno v 

gozdu pa je več sodelovanja in komunikacije med otroki (Györek, 2012). 

4. MOTIVACIJA IN KONCENTRACIJA: otroci so v gozdu navdušeni nad 

raziskovanjem, izkustvenim učenjem in aktivno igro, kar omogoča večjo časovno 

koncentracijo in motivacijo za delo. 

5. FIZIČNE VEŠČINE: gibanje po gozdnem terenu z razgibanim terenom omogoča razvoj 

grobih motoričnih spretnosti in koordinacije (Györek, 2012). Gibanje pa ima 

pomembno vlogo tudi pri intelektualnem, socialnem in emocionalnem razvoju. Otroci 

preko elementarnih gibalnih iger postopoma spoznavajo pomen upoštevanja pravil igre. 

Vzgojitelj mora gibalne dejavnosti prilagoditi različnim potrebam, interesom in 

sposobnostim otrok. Stremeti mora tudi k optimalnemu razvoju in zdravju otrok 

(Bahovec, 1999). 

6. ZNANJE IN RAZUMEVANJE: poveča se znanje o naravi in razumevanje naravnih 

procesov. Pod področjem narave je v Kurikulumu za vrtce (1999) zapisano, da področje 

narave v vrtcu skrbi za to, da se otrok aktivno vključuje v fizično in družbeno okolje ter 

ustvarja zdravo in varno življenje in navade. Otrok preko narave pridobiva izkušnje z 

živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselje v raziskovanju in odkrivanju. Otrok spoznava 

živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava tudi naravno okolje ter obseg, 

raznolikost in lepoto narave. Razvija skrb za ohranitev naravnega okolja in skrbi za 

stvari v njem (Bahovec, 1999). 



25 
 

7. NOVE PERSPEKTIVE: tako za vzgojitelje kot za otroke se odpre nov vidik 

spoznavanja drug drugega.  

8. VERIGE IZKUŠENJ: vzgojitelji pridobivajo nove izkušnje ter veščine in s tem 

izboljšujejo lastne načine poučevanja tako v igralnici kot na prostem.  

Tudi Fjørtoft (2001) opisuje pozitivne učinke bivanja v naravnem okolju na otroke. Pravi, da 

otroci tam postanejo bolj ustvarjalni, bolj igralno aktivni, oblike igre se izvajajo na višjem 

nivoju, izboljša pa se tudi telesna pripravljenost otrok. V Skandinaviji je postalo priljubljeno, 

da otroci več časa preživijo na prostem, v naravnem okolju. Tudi nekateri vrtci in šole so 

organizirani tako, da otroci večino časa preživijo v naravi. Bivanje v naravi pa ima pozitiven 

vpliv tudi na zdravje otrok. Odsotnost otrok zaradi bolezni v vrtcih in šolah, ki izvajajo 

dejavnosti na prostem, je manjša od odsotnosti otrok v tradicionalnih šolah in vrtcih (prav tam).  

Igra na prostem ima veliko pozitivnih učinkov na otrokov razvoj. Otroci tam razvijajo svoje 

gibalne spretnosti in sposobnosti, postanejo ustvarjalni, raziskujejo in rešujejo probleme, 

razvijajo kritično mišljenje, kognitivne funkcije in socialne veščine. Naravna okolja otrokom 

predstavljajo nove izzive in otroke notranje motivirajo. Pedagogom pa igra in učenje v gozdu 

predstavljata različne ovire in izzive. 

 

3.3.5 OVIRE IN IZZIVI, S KATERIMI SE SREČUJEJO PEDAGOGI PRI IGRI IN 

UČENJU V GOZDU 

Igra na prostem predstavlja tudi različna tveganja. Starši in pedagogi smo odgovorni za zdravje 

in varnost otrok, toda to še ne pomeni, da jih moramo zavijati v vato. Današnja družba je 

oblikovana tako, da se ljudje vse več tožarijo in pretiravajo z varnostjo, pri tem pa otrok ne 

spodbujamo, naj se igrajo v naravi, ker se bojimo nesreče (Danks in Schofield, 2007). Majhni 

otroci morajo biti sposobni prepoznati nevarnosti, si postavljati sebi primerne izzive in biti 

pripravljeni na napake in raznolike izkušnje (White, 2008). »Življenje je polno nevarnosti, zato 

otroke na življenje najbolje pripravimo tako, da poskrbimo, da bodo znali sami presoditi, kaj je 

nevarno zanje (Danks in Schofield, 2007, str. 15).«  

Györek (2016) pravi, da pedagogi navajajo več ovir in izzivov, s katerimi se srečujejo pri igri 

in učenju v gozdu. Pomembno vlogo za pogosto obiskovanje gozda igra oddaljenost naravnega 

okolja od šole ali vrtca in možnost dostopa. Pedagogom predstavlja težavo tudi slovenski 

kurikul, ki je znan po tem, da ga oblikujejo strokovnjaki, pri tem pa se premalo upošteva 

učitelje, ki so vsakodnevno v razredu. Gozd in naravni ekosistemi so v veliki meri izginili iz 
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vsebin učnih načrtov. Pravijo, da izven učilnice težko dosegajo cilje, ki so določeni s kurikulom 

in da imajo premalo veščin in potrebnega znanja za poučevanje na prostem. Györek (2016) 

navaja, da za delo v naravnem okolju pedagog potrebuje le več inovativnosti, ustvarjalnosti, 

energije in pogum. Kot sta omenila Danks in Schofield (2007), pedagogi in starši zaradi 

današnje družbe, ki se na vso moč izogiba različnim nevarnostim in za otroka ustvarja kar se 

da najbolj varno okolje, pretirano skrbimo za otroke. To pedagogom predstavlja tudi največjo 

oviro in izziv. Poleg omenjenega velik izziv in oviro pri igranju in poučevanju v naravnem 

okolju pedagogom predstavlja tudi število otrok, stiska s časom, vremenske razmere, strah pred 

živalmi in rastlinami ter odsotnost stranišča. Gyorek (2016) pa opaža, da vzgojiteljem in 

učiteljem manjka motivacija za delo v naravnem okolju. 

Kljub vsem navedenim razlogom oziroma oviram, ki jih navajajo pedagogi, pa Györek (2016) 

ne priporoča obiska le takrat, kadar je zelo vetrovno ali pa je možnost neurja ter v primeru 

razmočenosti terena, ki ne nudi trdne opore za noge. Danks in Schofield (2007) pravita, naj ob 

obisku narave s seboj vedno vzamemo prvo pomoč in piščalko (otroke seznanimo, da naj ob 

pisku takoj pridejo k nam) ter otroke opomnimo, naj se ne pogovarjajo z neznanci. Otrokom ne 

smemo dovoliti, da se brez nadzora igrajo v bližini vode ali uporabljajo ostro orodje. Z otroki 

se moramo dogovoriti in omejiti prostor gibanja ter jim naročiti, naj nikoli ne jedo sadežev in 

plodov. Poskrbeti moramo tudi za primerno obutev in oblačila (Danks in Schofield, 2007). 

4. METODOLOGIJA  

 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Igra oblikuje prostor med aktualnim in potencialnim razvojem otroka, nanjo pa vplivajo različni 

dejavniki. Med njimi sta tudi vrsta igrače oziroma materiala za igro in okolje, prostor igre 

(Hrovat in Magajna, 1988). Devjak in Berčnik (2018, str. 137) pravita, da je otrokov pomočnik 

pri igri odrasla oseba, bodisi pedagoški delavci ali starši. Pomočnik otroku razlaga stvari, 

ponudi in omogoči ustrezne materiale, je mediator pri reševanju konfliktov in organizator 

otrokovega učenja z drugimi odraslimi in otroki ter tako preko igre oblikuje okolje za aktivno 

učenje. Tudi Kurikulum za vrtce (1999, str. 19) navaja, da mora predšolska vzgoja v vrtcu 

graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj, 



27 
 

tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno 

učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirajo.  

Koncept Reggio Emilia opredeljuje, da je prostor, okolje poleg staršev in pedagoških delavcev 

tretji vzgojitelj (Devjak idr., 2009). Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), v katerem je poudarjena 

pravica do izbire, je organizacija prostora pomemben element. Navaja, naj bodo tako notranji 

kot zunanji prostori zdravi, varni in prijetni. Zagotavljajo naj zasebnost in intimnost, 

prilagodljivost in stimulativnost (prav tam). Prostor, ki nas obdaja, zaznavamo z vsemi čutili in 

tisto, kar zaznavamo, poskušamo tudi povedati, razložiti, interpretirati. Prostor nam ponuja in 

pripoveduje različne zgodbe s svojimi oblikami, sestavinami, delovanjem, barvami, vonji, 

teksturo in zgradbo. Za otroka je zaznavanje prostorskega jezika pomemben dejavnik aktivnega 

učenja in dobra podlaga za poznejše abstraktno učenje. Narava otrokom nudi številne možnosti 

za kritično razmišljanje, reševanje problemov, ustvarjalno raziskovanje in intelektualni razvoj 

ter omogoča razvoj kognitivnih funkcij, kot so opazovanje, pozornost, predstave, spomin, 

mišljenje in učenje. Dodaja tudi, da je gozd vedno poln presenečenj, kar otroke privlači. V 

gozdu otroci uporabljajo nestrukturiran material in orodje na neskončno načinov glede na 

njihovo stopnjo razvoja in potrebe. Nestrukturiran material pa jim daje možnost za nove 

izkušnje in izzive (Györek, 2014). 

Cilj diplomskega dela je raziskati, v čem se razlikuje igra otrok v igralnici od igre v gozdu ter 

način in potek igre z nestrukturiranim in strukturiranim materialom. S pomočjo kurikuluma za 

vrtce smo si zastavili tri cilje, ki smo jih z otroki skušali doseči v igralnici in v gozdu. Otroke 

smo pri igri opazovali in jih pri izvajanju tudi fotografirali. 

 

4.2 RAZISKOVALNI CILJI 

 

Cilja diplomskega dela sta preko izvajanja dejavnosti z istim ciljem v gozdu in v igralnici, 

ugotoviti: 

o v čem se razlikuje igra v igralnici od igre v gozdu,  

o način in potek igre z nestrukturiranim in strukturiranim materialom. 
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4.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s ciljema diplomskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja. 

R1: Koliko časa se igrajo otroci v gozdu z nestrukturiranim materialom in koliko časa v 

igralnici s strukturiranim materialom?  

R2: V čem se razlikuje igra otrok v gozdu z nestrukturiranim materialom od igre otrok v 

igralnici s strukturiranim materialom? 

R3: Kakšen je potek igre v gozdu z nestrukturiranim materialom in v igralnici s 

strukturiranim materialom?  

 

4.4 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

V raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije otrok. Vzorec je 

sestavljalo 21 otrok 2. starostnega obdobja iz Vrtca Ivančna Gorica. 

 

4.5 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Za zbiranje podatkov smo uporabili kvalitativno tehniko. Podatke smo zbirali s fotografiranjem 

izvedenih dejavnosti ter opazovanjem. S pomočjo Kurikuluma za vrtce (1999) smo si postavili 

tri konkretne cilje, ki smo jih z otroki poskusili doseči v igralnici in v gozdu. V igralnici smo 

za dosego ciljev uporabili umetni, strukturirani material oz. igrače, v gozdu pa naravni, 

nestrukturirani material. Podatke smo zbirali ob istih dnevih v gozdu in istih dnevih v igralnici, 

ob isti uri in v isti igralnici oziroma istem prostoru v gozdu. 

Cilji, ki smo jih z otroki poskušali doseči v igralnici in v gozdu, so: 

1. Otroci iz nestrukturiranega in strukturiranega materiala ustvarjajo, upodabljajo grad v 

igralnici in v gozdu ter se v njem igrajo. 

2. Otroci načrtujejo, pripravljajo rojstnodnevno zabavo za ljubljenčka skupine v igralnici 

in v gozdu ter z njim praznujejo. 
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3. Otroci po izmišljeni zgodbi poljubno sestavljajo poligon in izvajajo naravne oblike 

gibanja pri premagovanju le-tega. 

 

4.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

V teoretičnem delu smo s pomočjo deskriptivne metode predstavili pojme v povezavi z otroško 

igro, učenjem skozi igro, igračami, strukturiranim in nestrukturiranim materialom ter prostor 

za igro s poudarkom na igralnici in gozdu. V empiričnem delu smo s pomočjo deskriptivne 

študije primere raziskali, in sicer nas je zanimalo, koliko časa se igrajo otroci v gozdu z 

nestrukturiranim materialom in koliko časa v igralnici s strukturiranim materialom, v čem se 

razlikuje igra otrok v gozdu z nestrukturiranim materialom od igre otrok v igralnici s 

strukturiranim materialom ter kakšen je potek igre v gozdu z nestrukturiranim materialom in v 

igralnici s strukturiranim materialom. Pridobljene podatke smo kvalitativno obdelali. Opisali 

smo, kako je potekalo doseganje posameznega cilja v igralnici in v gozdu, nato pa smo 

dejavnosti z istim ciljem med seboj primerjali in ju interpretirali. 

 

4.7 PRIPRAVA, POTEK IN ANALIZA IZVEDENIH DEJAVNOSTI  

 

4.7.1 DEJAVNOST 1: Otroci iz nestrukturiranega in strukturiranega materiala 

ustvarjajo, upodabljajo grad v igralnici in v gozdu ter se v njem igrajo. 

 

PRIPRAVA  

Želeli smo, da otroci pred izvajanjem dejavnosti dobro spoznajo gradove in življenje v njih, 

zato smo se na to dejavnost pripravljali več dni. Z otroki smo se odpravili na sprehod do Starega 

gradu, ki se nahaja v Višnji Gori. Tam so si otroci ogledali in raziskali, na kakšni lokaciji se 

grad nahaja in kako je sestavljen. Raziskovanje o gradu smo z otroki nadaljevali tako, da so 

različne informacije o gradovih in življenju v njih prinašali od doma ali povprašali svoje starše 

in znance. Tudi v vrtcu smo za pridobivanje informacij obiskali knjižnico in pregledovali 

različne spletne vire. V igralnici smo si uredili kotiček za zbiranje literature, pripomočkov, 

oblačil v povezavi z gradovi in življenju v njih. Ko so otroci spoznali, raziskali grad in življenje 
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v njem, so ga tudi sami ustvarjali in upodabljali. Sprva so to počeli v igralnici, nato v gozdu, na 

koncu pa so se v njem igrali. Pri tej dejavnosti pa smo jih opazovali in fotografirali. 

 

IZVEDBA 

 V IGRALNICI 

Otroke sem spodbudila, naj v igralnici izdelajo svoj grad. Deček je takoj predlagal, da bi skupaj 

naredili en grad. Pojavil se je prvi konflikt, ko so se dogovarjali, kdo bo kaj delal, saj so si vsi 

želeli narediti le en velik grad. Nekaj otrok se je izognilo konfliktu, ker so takoj pričeli nositi 

mize, ostali pa so se brez dokončnega dogovora razkropili in pričeli nositi stole in blazine, da 

bi izdelali obzidje gradu ter postavili postelje iz blazin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ko je bilo obzidje postavljeno, sta se oblikovali dve skupini; vsaka skupina je začela izdelovati 

svojo sobo v gradu. Blazine so postale postelje in odeje vzglavniki.  

 

Fotografija 2: Otroci postavljajo obzidje in sobi v gradu (lastni vir) 

Fotografija 1: Otroci si pomagajo pri nošenju mize (lastni vir) 
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Kmalu za tem so se iz dveh skupin oblikovale tri. Dve skupini, ki sta jih v večini sestavljale 

deklice, sta nadaljevali s postavljanjem in opremljanjem sob, tretja, v kateri je bilo več fantov, 

pa je pričela z izdelavo vode iz tulcev in oblikovanjem dvižnih vrat iz mize in odeje.  

 

Fotografija 3: Otroci so se razdelili v tri skupine (lastni vir) 

Otroci so hitro pričeli z igro, med katero pa so grad dopolnjevali in mu dodajali posamezne 

elemente. Iz treh skupin so nastale štiri. Dodatno četrto so sestavljali dečki, ki so se že bojevali 

z meči. Sobam v gradu so otroci dodali kuhinjo, garderobo in omaro s knjigami. Za omenjeno 

so uporabili strukturirane materiale, in sicer posode in pribor iz kuhinjskega kotička, oblačila 

in obutev iz kotička dom, na stol, ki je predstavljal omaro, pa so dodali tudi knjige.  

 

Fotografija 4: Sobe, opremljene s strukturiranim materialom in igračami (lastni vir) 

Deklice so kmalu postale kraljične, zato so v sobe dodale tudi krone, oknu naredile zavese in 

»glavni kraljični«, tako se je ena izmed punc poimenovala sama, pred vhod v »glavno« 

spalnico, ki se je nahajala pod mizo, postavile tudi stožce, ki so predstavljali stražarje. 
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Fotografija 5: Spalnica glavne kraljične s stražarji pred vhodom (lastni vir) 

Ena izmed deklic je postavila tudi škatlo, ki je predstavljala kad za umivanje.  

 

Fotografija 6: Plastična škatla je postala kopalna kad (lastni vir) 

Dečki so bili večino trajanja igre stražarji in vitezi, ki so stražili vhod in dvižna vrata. Za igro 

so uporabili kostume in pripomočke, ki so jih prinesli od doma.  

 

Fotografija 7: Igra s ščiti in meči (lastni vir) 

Med igro ni bilo konfliktov, prav vsi otroci so se igrali in med seboj veliko komunicirali. Pri 

izdelovanju gradu je bilo nekaj medsebojne pomoči, med tem ko pri igri le-te ni bilo, saj je vsak 

posameznik lahko sam storil, kar je želel. 
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Fotografija 8: Dvižni most iz mize in odeje ter voda iz tulcev (lastni vir) 

Otroci so domišljijo in ustvarjalnost najbolj uporabljali pri izdelavi obzidja gradu, ko so mize 

in stoli postali obzidje, luknje v stolih strelne line, miza in odeja dvižni most, tulci pa voda. 

Nato so visokostrukturirane materiale in igrače za igro uporabili že na vnaprej znan način. 

Otroci so se po uri in petnajst minut prenehali igrati v gradu. 

 V GOZDU 

Otroke sem spodbudila, naj grad izdelajo tudi v gozdu. Brez posebnega dogovora so se otroci 

razdelili v dve skupini; deklice so pričele graditi sobo, dečki pa so pričeli graditi obzidje. 

Skupini sta se hitro dogovorili, kje bo kaj stalo. 

 

Fotografija 9: Otroci so se razdelili v dve skupini (lastni vir) 

Ponovno so vsi skupaj gradili en grad. Vsi so uporabili enak material, veje dreves, ki so ležale 

na tleh in so bile v večini brez listov, le da je to dečkom predstavljalo obzidje, deklicam pa 

posteljo. Sprva so vsi iskali in vlekli veje, nato pa so se oblikovale tri skupine. Ena skupina je 

samo vlekla in prinašala veje, drugi dve pa sta te veje uporabili in jih postavljali v zamišljeno 

obliko. Deklice so postelji dodale še liste dreves in grmov, ki so predstavljali odejo. Ena izmed 

deklic je za zavese uporabila vejo bezgovega grma. Med izvajanjem dejavnosti so bile sprva 
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skupine zelo ločene, nato pa so se otroci začeli mešati med seboj. Še vedno so bile deklice bolj 

usmerjene k urejanju sob, dečki pa k oblikovanju obzidja. 

 

Fotografija 10: Otroci si pomagajo (lastni vir) 

Otroci so gradu želeli dodati večje in debelejše veje ter različne hlode. Ker jih en sam otrok ni 

mogel prinesti, so se med seboj prosili za pomoč in se med tem opozarjali na nevarnosti: »Pazi, 

podrlo se bo; bodi previden; pomagaj, zataknilo se je.« Tako so deklice v izdelani sobi iz hlodov 

sestavile mizo in stole. Na mizo so postavile tudi prt iz listov. 

 

Fotografija 11: Soba s posteljo, mizo in stoli (lastni vir) 

Dečki so iz vej poskušali postaviti obzidje na vseh straneh (postavili so več kupov vej). Eden 

izmed dečkov je opomnil ostale, da morajo obzidju dodati še strelne line. Te so naredili iz 

debelejših vej. Nato so se otroci pričeli igrati.  
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Fotografija 12: Obzidje s strelno lino in igra s pištolo (lastni vir) 

Tudi v igri sta se sprva oblikovali dve skupini. Deklice so se igrale v sobah, kjer so spale, si 

kuhale in jedle. Dečki so si poiskali veje, ki so predstavljale orožje, in se igrali, da branijo grad. 

Med igro se je eden izmed dečkov domislil, da grad potrebuje tudi zastavo. Poiskal je večjo 

vejo in pričel z njo mahati, med tem pa so deklice pričele z oblikovanjem kron.  

 

Fotografija 13: Velika veja je postala zastava (lastni vir) 

Tej dejavnosti so se kmalu pridružili tudi dečki. Krone so izdelovali iz vej. Za pomoč so prosili 

tudi naju z vzgojiteljico. Prav vsi otroci so delali in se igrali. Kmalu je igra dobila tudi zgodbo. 

Otroci so organizirali poroko na gradu.  
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Fotografija 14: Poročni obred med igro (lastni vir) 

Brez prepira so si razdelili vloge v igri. Določili so kralja, kraljično, njene sestre, viteze, 

stražarje, starše, glasbenike, matičarja in ostale nastopajoče. Poroko in zabavo so tudi zaigrali. 

Otroci so peli, plesali in se smejali.  

 

Fotografija 15: Ples in zabava s kronami (lastni vir) 

Za tem so prenehali z igro v gradu. Med dejavnostjo se otroci niso prepirali, med seboj so 

komunicirali, se dogovarjali in si tudi pomagali, pri tem pa ni bilo konfliktov. Hitro so se 

razporedili v dve skupini, dečke in deklice. Vsak otrok je pri dejavnosti našel svojo vlogo. 

Skupini sta med celotno dejavnostjo tudi sodelovali. Za kratek čas se je med dejavnostjo 

oblikovala tudi tretja skupina, ki je bila rezultat medsebojne pomoči (vlečenje večjih in 

debelejših vej). Otroci so bili ustvarjalni in pri tem tudi uporabljali lastno domišljijo. 

Nestrukturiran material so uporabili na različne in neznane načine. Veje dreves so predstavljale 

tako obzidje gradu kot tudi posteljo, strelne line, zastavo, zavese, pištole in krone. Otroci so 

poskrbeli, da je bilo kljub temu, da je bila večina elementov zgrajena iz vej, razvidno kaj 

določene veje predstavljajo. Za to so poskrbeli tako, da so uporabili veje različnih vrst dreves, 
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grmov, ki so bile različno dolge in debele. Listi dreves so postali odeja in prt za mizo, hlodi pa 

klopi in miza. Dejavnost je v gozdu potekala dve uri in deset minut. 

 

ANALIZA 

Med igro v igralnici in igro v gozdu ni bilo konfliktov. Tako v igralnici kot v gozdu so otroci 

med seboj veliko komunicirali, se dogovarjali in si pomagali. Pri izdelovanju gradu v igralnici 

je bilo nekaj medsebojne pomoči (nošenje večjih predmetov – mize), medtem ko pri igri le-te 

ni bilo, saj je vsak posameznik lahko sam storil, kar je želel. Otroci so v gozdu sodelovali in si 

pomagali tako med postavljanjem gradu kot tudi med igro (nošenje in vlečenje vej, razdelitev 

vlog v igri in organizacija poroke). Vsak otrok je pri dejavnosti in igri tako v gozdu kot v 

igralnici našel svojo vlogo. V igralnici so se med igro oblikovale največ štiri skupine, v gozdu 

pa tri (tretja skupina je nastala kot rezultat skupne pomoči; vlečenje in nošenje vej). Skupine v 

igralnici so bile zelo ločene, medtem ko so se skupine v gozdu med seboj povezovale in so 

velikokrat delovale kot eno.  Otroci so domišljijo in ustvarjalnost v igralnici najbolj uporabljali 

pri izdelavi obzidja gradu (mize in stoli so predstavljali obzidje, luknje v stolih strelne line, 

dvižni most miza in odeja, tulci so bili voda, stožci pa stražarji), medtem ko so pri igri 

visokostrukturirane materiale in igrače uporabili na že vnaprej znan način. Več domišljije in 

ustvarjalnosti so otroci uporabili v gozdu, ko so veje in liste dreves, podrasti uporabili na 

različne in neznane načine. Dejavnost in igra v gozdu je trajala dalj časa kot dejavnost in igra v 

igralnici. 

 

4.7.2 DEJAVNOST 2: Otroci načrtujejo, pripravljajo rojstnodnevno zabavo za 

ljubljenčka skupine v igralnici in v gozdu ter z njim praznujejo. 

 

PRIPRAVA  

V skupini smo imeli ljubljenčka skupine z imenom Bobek. To je plišasta igrača, fantek, ki se je  

vsakodnevno vključeval v različne dejavnosti, ki so se dogajale v skupini. Otroci so se z njim 

tudi večkrat igrali v prosti igri. Bobek je v mesecu maju praznoval rojstni dan. Otroke smo  

vprašali, kako bi mu pripravili rojstnodnevno zabavo v igralnici in v gozdu. Sprva so 

rojstnodnevno zabavo pripravili v igralnici in nato še v gozdu. Pri pripravi, načrtovanju in 

praznovanju rojstnega smo otroke opazovali in jih fotografirali. 
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IZVEDBA 

 V IGRALNICI 

Otroci so sprva praznovanje za Bobka pripravili v igralnici. V krogu so se dogovorili, kaj bo 

kdo delal. Razdelili so se v štiri skupine. Ena skupina je pričela s sestavljanjem torte iz kock, 

druga skupina je pričela izdelovati darilo, hišo iz kock, tretja skupina je risala risbe za Bobka, 

četrta skupina pa je izdelovala sceno za predstavo.  

 

Fotografija 16: Otroci rišejo, sestavljajo torto in darilo ter pripravljajo predstavo (lastni vir) 

Zgodilo se je, da ena od deklic ni delala ničesar. Stopila je stran od otrok in opazovala. Skupini, 

ki sta izdelovali darilo za Bobka (hišo in risbe), sta svoje delo hitro končali. Pri darilu ni bilo 

opaziti posebne ustvarjalnosti (hiša je imela zgolj ogrodje, brez notranjih detajlov). Ti skupini 

sta se nato pridružili skupini, ki je pripravljala predstavo. Tako sta  nastali dve skupini. Ena 

skupina je nadaljevala s sestavljanjem torte, druga pa s predstavo. Za predstavo so pripravili 

gledališče in sceno. Postavili so mize, ki so predstavljale oder, stoli pa prostor za gledalce. 

Otroci so torto izdelali brez konfliktov, medtem ko je do končne predstave nastalo kar nekaj 

prepirov. Otroci so sprva za nastopajočega hoteli uporabiti Bobka in niso pripravili smiselne 

zgodbe za predstavo, zato jih je eden izmed dečkov opozoril, da Bobek v predstavi ne sme 

nastopati, saj praznuje in da morajo ugotoviti, kaj je Bobku všeč, šele nato dokončno pripraviti 

predstavo. Otroci so za mnenje, kaj je Bobku všeč, povprašali kar mene. Ker je bila pomlad, 

sem jim povedala, da bi bil Bobek zagotovo vesel kakšne predstave na to temo. Ker so se otroci 

dolgo pregovarjali in se niso zmogli dogovoriti, sem jih pričela spodbujati z vprašanji: »Katero 

predstavo boste zaigrali, katere lutke boste uporabili, kaj še potrebujete na sceni, kdo bo 

nastopal?« Otroci so se nato odločili, da bodo zaigrali predstavo o spomladanskem zvončku, da 

za lutke uporabijo plišaste igrače, teniške žogice za torto, posteljico za sobo, odeje za oder in 

zvonček, narejen iz papirja.  
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Fotografija 17: Otroci so igrali s strukturiranim materialom in igračami (lastni vir) 

Ponovno se je pojavil konflikt pri določanju nastopajočih. Kar naenkrat je nekaj otrok hitro 

zagrabilo svojo plišasto igračo za nastopanje, ostali pa so se posedli na stole. Takrat je eden 

izmed dečkov rekel, da to ni pravo praznovanje. Dodal je, da bi morali sprva dati Bobku darilo, 

nato mu zaigrati predstavo in za tem narediti gostijo ter se z njim poigrati. Takrat so se otroci 

dogovorili, da bodo za darilo prav vsi narisali risbice za Bobka, mu jih poleg hiše tudi izročili 

in mu čestitali, zatem pa mu zaigrali predstavo in nato pripravili še gostijo. Otroci so se 

dogovora tudi držali.  

 

Fotografija 18: Deklica izšteva, kdo bo Bobku dal darilo (lastni vir) 

V krogu je ena izmed deklic z izštevanko izštela dečka, ki je dal Bobku risbe. Zaigrali so dve 

predstavi, ker so si otroci zamenjali vloge (nastopajoči so potem postali gledalci).  
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Fotografija 19: Otroci igrajo predstavo (lastni vir) 

Po predstavi so vsi otroci sodelovali pri pripravljanju gostije. Stole so postavili okoli miz, 

Bobku pa so pripravili slavnostni stol. Na mizo so postavili torto in darilo (hišo), prtičke, vsak 

otrok si je postregel s čajem, ki je v igralnici vedno na voljo, mene pa so prosili, naj na krožnike 

narežem sadje.  

 

Fotografija 20: Otroci so Bobku pripravili slavnostni stol, torto in pogostitev (lastni vir) 

Nato so se otroci posedli in Bobku zapeli pesmico Vse najboljše za te, pojedli in popili,  

pospravili stvari iz miz ter se šli igrat. Kratek čas so se igrali v dveh skupinah. Ena skupina se 

je igrala z inštrumenti, druga pa z vozili. Kmalu sta se skupini razdrli, ker so se otroci začeli 

igrati tudi z dojenčki, kockami in plišastimi igračami. 
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Fotografija 21: Otroci se igrajo po skupinah (lastni vir) 

Dejavnost z igro je potekala eno uro in dvajset minut. Otroci se pred samo dejavnostjo niso 

dobro dogovorili in med dejavnostjo niso sodelovali, zato je prihajalo do konfliktov in 

nenehnega popravljanja oz. spreminjanja poteka praznovanja. Največ konfliktov je bilo 

prisotnih pri nastajanju predstave, saj se dolgo časa niso dogovorili, kaj bodo zaigrali, kdo bo 

nastopal, kakšna bo scena in kdo bo kaj govoril. Otroci so med dejavnostjo uporabljali bolj 

strukturiran material na vnaprej znan način (vozila so bila vozila, posteljica je bila posteljica, 

inštrumenti so bili inštrumenti …), medtem ko so manjstrukturiran material uporabljali tudi v 

drugi obliki (teniške žogice so bile torta, kocke so uporabili tako za sestavo torte kot tudi za 

sestavo darila). Pri dejavnosti otroci niso bili ustvarjalni. Posnemali so običajno praznovanje. 

Vse so želeli narediti na hitro, zato tudi v svoje risbe in sestavljanje hiše za darilo niso vložili 

veliko truda. Skupine so se med dejavnostjo hitro spreminjale, pri tem pa je bilo opaziti, da je 

bilo le nekaj otrok zelo aktivnih, medtem ko so ostali sodelovali le v ozadju, ena izmed deklic 

pa nekaj časa sploh ni sodelovala, je le opazovala dejavnost. 

 V GOZDU  

Otroci so praznovanje za Bobka pripravili tudi v gozdu. Ko smo prispeli v gozd, so se na hitro 

dogovorili, kdo bo kaj počel.  
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Fotografija 22: Otroci delajo v dveh skupinah (lastni vir) 

Sprva sta se oblikovali dve skupini. Ena skupina je izdelovala torto iz vej, lubja in listov, druga 

skupina pa je postavljala mizo iz večjih vej ter iz zelenja naredila prt. V skupini, ki je izdelovala 

torto, so bila v večini dekleta. Torto so spekle v »pečici« (pod podrastjo), nanjo postavile 

svečke, gobe in polža za okrasitev torte.  

 

Fotografija 23: Torta se peče v "pečici" (lastni vir) 

Otroci so ugotovili, da potrebujejo še stole. Večina otrok je začelo iskati, nositi in kotaliti večje 

hlode, drva. Pri tem so si med seboj pomagali.  

 

Fotografija 24: Otroci si pomagajo (lastni vir) 

Med tem so se tri dekleta odločila, da bodo nabrale šopek rož za okrasitev mize. Vsi otroci so 

sodelovali pri pripravi na praznovanje in se pri tem niso prepirali. Kljub temu da se niso veliko 

dogovarjali oziroma določali vloge, si je vsak poiskal vlogo v dejavnosti po lastni želji. Otroci 

so sprejeli vsako idejo in jih med seboj dopolnjevali. Ko so končali s postavitvijo mize in torte, 

sta dečka pričela z manjšimi vejam tolči in peti pesmi. Tudi drugi otroci so si hitro poiskali 

svoje palice in se jima pridružili.  
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Fotografija 25: Otroci za inštrumente uporabijo veje (lastni vir) 

Nato so Bobku čestitali in se posedli okoli mize. Ker je bilo premalo prostora, so poiskali še 

nekaj sedišč ali pa se usedli kar drug drugemu v naročje. Za mizo so ponovno peli in »jedli« 

torto. Pogovarjali so se tudi, kakšno igralno dopoldne bodo pripravili Bobku, ker nimajo igrač. 

Imeli so veliko idej.  

 

Fotografija 26: Otroci sedijo za mizo in imajo gostijo (lastni vir) 

Iz ene skupine so se nato oblikovale tri. Nekaj deklic je izdelovalo ogrlice, nekaj otrok je po 

zemlji s palicami risalo risbe, ostali pa so iz blata izdelovali piškote in jih polagali na lubje, 

pladenj. Kmalu so iz blata oblikovali tudi lizike. 
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Fotografija 27: Risanje na zemljo in izdelovanje kroglic iz blata (lastni vir) 

Nato je eden izmed dečkov predlagal, naj se gredo skupaj z Bobkom igrat skrivalnice. Vsi so 

se strinjali. Ravno ta deček se je prvi postavil k drevesu in pričel s štetjem, vsi ostali otroci so 

se skrili. Prišlo je do prvega konflikta. Niso se mogli dogovoriti, kdo bo naslednji štel oziroma 

iskal ostale otroke. Za tem je eden izmed dečkov rekel, da šteje tisti, ki ostane najdlje časa skrit, 

da pa je tudi vseeno, ker so bodo zamenjali in bodo vsi prišli na vrsto. Kmalu so se oblikovale 

tri skupine, ki so se med seboj igrale skrivalnice. Otroci so se skrivali za grmovje, drevesa in 

veje, pri vsakem ponovnem skrivanju pa so bili vedno bolj aktivni in se bolj oddaljevali (vendar 

ne dlje od dogovorjenega območja), premagovali ovire na poti in si pri tem pomagali.  

 

Fotografija 28: Otroci se igrajo skrivalnice (lastni vir) 

Dejavnost z igro v gozdu je potekala dve uri in dvajset minut. Otroci so se sprva razdelili v dve 

skupini, nato se pri rajanju in gostiji združili v eno, pri ustvarjanju in igri pa so se oblikovale 

do tri skupine. Otroci so bili ustvarjalni, uporabljali so lastno domišljijo, nestrukturiran material 

so uporabljali na različne načine. Veje dreves so uporabili tako za sestavljanje mize kot tudi za 

inštrumente in palice, s katerimi so risali na zemljo, listi dreves so sestavljali prt na mizi in bili 

tudi sestavni del verižice, grmovje v gozdu pa je enkrat služilo kot pečica, drugič kot prostor za 

skrivanje. Pri dejavnosti in igri so sodelovali vsi otroci. Otroci so si pomagali in se med 
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dejavnostjo niso prepirali. Manjši konflikt je nastal zgolj pri igranju skrivalnic, vendar so tudi 

tega hitro razrešili. 

 

ANALIZA 

Med dejavnostjo v igralnici so otroci veliko komunicirali in se dogovarjali, a kljub temu je bilo 

zaradi slabega dogovarjanja veliko konfliktov, medtem ko je bil v gozdu le en manjši. V gozdu 

so se manj dogovarjali, a so bili kljub temu usklajeni in vsak otrok je našel svojo vlogo pri 

dejavnosti in igri, v igralnici pa se je zgodilo, da ena od deklic nekaj časa ni sodelovala. Otroci 

so bili v gozdu bolj aktivni kot v igralnici. Največ sodelovanja in medsebojne pomoči je bilo v 

gozdu (pomagali so si pri nošenju vej in »stolov«). Skupine otrok so se v igralnici velikokrat 

spremenile. V igralnici se je oblikovalo največ pet skupin (pri končni igri), medtem ko so v 

gozdu nastale največ tri skupine. Med dejavnostjo so bili otroci v gozdu večino časa v eni 

skupini, med tem ko so bili v igralnici v dveh ali več. Skupine v igralnici so bile med seboj bolj 

ločene od skupin v gozdu. Otroci so bili v gozdu bolj ustvarjalni kot v igralnici, nestrukturiran 

material so uporabljali na različne načine. V igralnici so uporabili bolj- in manjstrukturiran 

material oziroma igrače. Bolj strukturirane igrače so uporabljali na vnaprej znan način, pri 

manjstrukturiranem materialu pa so uporabili tudi svojo domišljijo in ga uporabljali tudi v drugi 

obliki (kocke so bile torta in darilo). Dejavnost in igra v gozdu je potekala dalj časa kot v 

igralnici. 

 

4.7.3 DEJAVNOST 3: Otroci po izmišljeni zgodbi poljubno sestavljajo poligon in izvajajo 

naravne oblike gibanja pri premagovanju le-tega. 

 

PRIPRAVA  

Za dosego tega cilja sem sestavila gibalno zgodbo z naslovom Miha obišče prijatelja, ki sem jo 

pripovedovala otrokom med izvajanjem dejavnosti. Otroci so ob pripovedovanju zgodbe iz 

poljubnih pripomočkov oblikovali in sestavljali poligon v igralnici in v gozdu ter ga nato tudi 

premagovali. Pri tem smo otroke opazovali in jih fotografirali. 
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IZVEDBA 

 V IGRALNICI 

Otrokom sem prebrala gibalno zgodbo Miha obišče prijatelja, o njej smo se tudi pogovorili 

(katere gibalne ovire morajo sestaviti). Otroci so se za postavitev prve ovire hitro dogovorili, 

da bodo to plišaste igrače. Med seboj so se opozarjali tudi na to, da morajo biti igrače dovolj 

narazen, da jih bodo lahko preskakovali. Ko so otroci postavili prvo oviro, sta nastali dve 

skupini. Ena skupina je pričela postavljati ozko pot iz stolov, druga skupina pa je skupaj 

postavila mizo in stole za plezanje. 

 

Fotografija 29: Otroci postavljajo oviro za plezanje (lastni vir) 

Kljub temu da sta nastali dve skupini, so vsi otroci postavljali en poligon in sledili načelu, da si 

morajo ovire slediti ena za drugo. Kmalu pa so brez dogovora nastale tri skupine. Ena skupina 

je postavljala potok z ovirami, druga tobogan, tretja pa je pričela s postavljanjem ovir, pod 

katerimi bodo plezali, ter z oblikovanjem labirinta. 

 

Fotografija 30: Otroci so se razdelili v tri skupine (lastni vir) 
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Otroci so za potok uporabili blazino, na katero so postavili plišaste igrače, ki so predstavljale 

kamne, po katerih morajo hoditi. Podrte veje in drevesa so označili s stoli in mizo. Tobogan so 

postavili iz mize in blazin. Pri nošenju blazin so si med seboj pomagali. Do tu so pri dejavnosti 

vsi otroci sodelovali in našli svojo vlogo, potem pa se je zgodilo, da je nekaj otrok prenehalo z 

delom. Kmalu so začele skupine razpadati. Rezultat tega je bil tudi ta, da so sestavili tri različne 

labirinte. En labirint je bil iz tulcev in škatel, drugi iz odej, tretji pa iz pripomočkov za risanje. 

Med tem so pozabili in izpustili eno oviro (prepad). Na to sem jih med pripovedovanjem tudi 

opozorila, a so mi odgovorili, da ga ne bodo postavili, ker imajo tako velik labirint in nimajo 

prostora.  

 

 

Fotografija 31: Labirint, sestavljen iz treh različnih (lastni vir) 

Otroci so pričeli delati v parih ali sami zase. Prišlo je do nesoglasij, saj so postavljeno večkrat 

spremenili. Med seboj niso veliko komunicirali in se dogovarjali. Ko je nekdo postavil labirint, 

je drugi prišel in le-tega ponovno postavil drugače. Na koncu so bili vsi labirinti med seboj 

povezani in predstavljali enega. Prav tako se je zgodilo tudi s postavljanjem plišastih igrač. Ko 

so otroci postavili poligon, so se postavili v kolono in pričeli s premagovanjem ovir.  
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Fotografija 32: Otroci premagujejo ovire (lastni vir) 

Niso se prepirali, držali so se vrstnega reda ovir in bili s svojim delom zadovoljni. Večkrat 

zaporedoma so šli skozi postavljen poligon. Na začetku so med seboj sodelovali, nato pa so 

začele skupine razpadati in otroci so delali v parih ali individualno. Pri postavitvi poligona se 

niso ozirali na to, čemu je določen predmet namenjen, plišaste igrače so bile enkrat ovira za 

preskakovanje, drugič pa kamni v potoku.  

 

Fotografija 33: Tobogan in plišaste igrače kot ovira za preskakovanje (lastni vir) 

Stoli in mize niso bili za sedenje, temveč so postali drevesa, veje ter oznaka za ozko pot in 

tobogan, odeje pa niso bile za pokrivanje, ampak labirint. Kljub temu da otroci niso sodelovali, 

so vsi strmeli k temu, da postavijo en poligon. Dejavnost je trajala eno uro in dvajset minut. 

 V GOZDU 

Tudi v gozdu smo dejavnost pričeli s pripovedovanjem gibalne zgodbe. Otroci so bili sprva  v 

eni skupini, ki se je skupaj dogovarjala, nato pa se je nekaj otrok ločilo od te skupine in le-ti so 

se dogovarjali posebej.  
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Fotografija 34: Otroci se dogovarjajo (lastni vir) 

Skupina, ki se je dogovarjala skupaj, je povedala ostalim otrokom, da bodo ovire za 

preskakovanje naredili iz hlodov, oviro za plezanje pa iz vej. Nekaj posameznikov, ki so se 

odmaknili od skupine, jim je brez ugovorov pričelo slediti. Otroci so se nato razdelili v dve 

skupini; ena skupina je nosila hlode, druga pa veje. V skupini, ki je postavljala ovire za 

preskakovanje, so bila v večini dekleta, medtem ko so dečki vlekli in nosili veje. 

  

Fotografija 35: Otroci vlečejo veje  (lastni vir) 

Otroci so pri nošenju sodelovali in si pomagali. Med seboj so se opozarjali na različne 

nevarnosti: »Pazi, tam nosi vejo; previdno, da ti ne spodrsne, ker drsi ...« Ko so bili hlodi za 

preskakovanje postavljeni, so nekateri že pričeli s preskakovanjem ovir, ostali pa so se 

dogovorili, da naredijo ozko pot iz daljših vej in listov. Za veje so ponovno poskrbeli fantje, 

dekleta pa so trgala in polagala liste na ozko pot.  
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Fotografija 36: Preizkušanje svojih moči in sposobnosti (lastni vir) 

Medtem ko so si nekateri pomagali, so ostali otroci želeli preizkusiti svoje sposobnosti in sami 

odnesti velike veje (niso želeli pomoči). Ko so fantje še vedno nosili veje, so deklice poligon 

nadaljevale tako, da so potok, v katerem so kamni, ponazorile z različnimi kosi lesa. Otroci so 

imeli nekoliko težav pri postavitvi tunela. Zamislili so si, da bi uporabili veje, ki se upogibajo, 

da bi le-te zapičili v zemljo. Prosili so, naj jim pomagam pri lomljenju bezgovih vej in jih 

pomagam zapičiti v zemljo. Kljub temu da je bilo nekatere debelejše veje težko odlomiti in 

zapičiti, otroci niso obupali. Trudili so se in se preizkušali v moči. 

  

Fotografija 37: Otroci so lomili bezgove veje (lastni vir) 

Otroci so se med seboj opominjali na to, da morajo biti veje dolge, če želijo splezati pod njimi. 

Do tu se niso še nič prepirali, med seboj pa so veliko komunicirali. 
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Fotografija 38: Plezanje skozi  tunel (lastni vir) 

Ko smo skupaj dokončali tunel, so se začeli dogovarjati, kako narediti labirint. Nekateri otroci 

so predlagali, naj ga zgradijo iz vej, drugi iz listov, nato pa je eden izmed dečkov rekel, da bi 

lahko za labirint uporabili kar grmovje (visoko podrast).  

 

Fotografija 39: Otroci v labirintu (lastni vir) 

Ena izmed deklic ga je nato vprašala, kako bodo vedeli, po kateri poti morajo iti, če je pa toliko 

grmovja. Nato je druga deklica predlagala, da pot labirinta označijo z bezgovimi cvetovi. 

Prepad so naredili iz hlodov. Pri nošenju so si med seboj pomagali. 
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Fotografija 40: Postavljanje "prepada" (lastni vir) 

Nekaj otrok je nadaljevalo s postavitvijo poligona, nekaj pa jih je že premagovalo in preizkušalo 

poligon. Ko je bil na vrsti tobogan, so se vsi otroci zbrali skupaj. Deček je predlagal, da morajo 

poiskati spolzka tla, da se bodo spuščali. Vsi so hodili po gozdu in iskali spolzka tla. Ko so 

ugotovili, da tla nikjer niso tako spolzka, je deklica predlagala, da splezajo na hrib, položijo 

zelenje po tleh, da ne bodo umazani, in se nato spuščajo po zadnjici. Prav vsi otroci so šli na 

vrh hriba in začeli trgati zelenje ter ga polagati do doline.  

 

Fotografija 41: Tobogan v gozdu (lastni vir) 

Ker je bilo pobočje strmo, so otroci za postavitev tobogana porabili veliko časa. Pri hoji so bili 

previdni, a kljub temu navdušeni. Sodelovali so prav vsi otroci in pri tem se nihče ni pritoževal. 

Ko so postavili tobogan, so ga preizkusili sprva tako, da so se spuščali po zadnjici. Kmalu so 

ugotovili, da tako ne gre. Eden izmed otrok je predlagal, da bi se kotalili, a sem jih opozorila, 

da je prenevarno, ker je zelo strmo in je veliko podrastja, s katerim se lahko poškodujejo. Kljub 

temu da po zadnjici ni drselo, so otroci s spuščanjem po hribu nadaljevali. Brez dogovora so 

pričeli s premagovanjem celotnega poligona. Vsi so se držali vrstnega reda in nihče ni 

prehiteval ali izpuščal posameznih ovir.  
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Fotografija 42: Otroci premagujejo ovire (lastni vir) 

Ker smo se morali vrniti v vrtec na kosilo, sva dejavnost po dveh urah in tridesetih minutah z 

vzgojiteljico prekinili in otrokom povedali, da se bomo lahko vrnili še naslednji dan. Otroci so 

večino časa delali v dveh skupinah, le tobogan so postavljali vsi skupaj. Vsi so pri dejavnosti 

sodelovali in bili motivirani za delo. Vsak otrok je našel svojo vlogo glede na lastne želje. Med 

dejavnostjo so sodelovali, komunicirali, dajali predloge, si pomagali in se niso prepirali. Bili so 

ustvarjalni in uporabljali domišljijo. Kosi lesa so bili enkrat ovire za preskakovanje, drugič 

rešitev za hojo čez prepad. Listi oz. zelenje so bili enkrat označitev ozke poti, drugič pa tobogan. 

Veje dreves in grmov so otroci uporabili za postavitev ovire, skozi katero so plezali, za 

postavitev tobogana in označitev ozke poti. Isti nestrukturiran material v gozdu so uporabili 

večkrat, a na različne načine. 

 

ANALIZA 

Otroci so v gozdu več komunicirali kot v igralnici. Tako v gozdu kot v igralnici se med seboj 

niso prepirali, a je v igralnici kljub temu prišlo do nesoglasij, ki so se kazala v postavljanju 

labirinta (večkrat so ga spremenili). V gozdu so bolj sodelovali, dajali predloge in si pomagali 

pri nošenju daljših in debelejših vej, v igralnici pa so si pomagali le na začetku dejavnosti, pri 

nošenju mize. Ves čas so v gozdu sodelovali vsi otroci, v igralnici pa se je zgodilo, da so 

nekateri otroci za nekaj časa prenehali sodelovati in so le opazovali. Skupine otrok so v igralnici 

pri postavljanju poligona pričele hitro razpadati in otroci so delali v parih ali sami zase, medtem 

ko so v gozdu večino časa delali v dveh skupinah. Tako v igralnici kot v gozdu so otroci ovire 

premagovali v vrstnem redu, se niso prehitevali ali prepirali. Bili so ustvarjalni in uporabljali 

svojo domišljijo tako v gozdu kot v igralnici. Nestrukturiran material v gozdu so uporabljali na 

različne načine. Tudi bolj strukturiranemu materialu oziroma igračam v igralnici so spremenili 
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njihovo »vlogo« in jih uporabili na različne, vnaprej neznane načine. Dejavnost in igra v gozdu 

je potekala dalj časa kot v igralnici. 

 

4.8 ANALIZA IZVEDENIH DEJAVNOSTI   

 

R1: Koliko časa se igrajo otroci v gozdu z nestrukturiranim materialom in koliko časa v 

igralnici s strukturiranim materialom?  

Otroci so se v gozdu z nestrukturiranim materialom igrali najmanj dve uri in deset minut, največ 

pa dve uri in trideset minut. V igralnici so se otroci s strukturiranim materialom igrali najmanj 

eno uro in petnajst minut, največ pa eno uro in dvajset minut. 

Igra se je v igralnici končala hitreje kot v gozdu. V igralnici so imeli otroci vse potrebne 

pripomočke, materiale in igrače za dejavnost in igro v bližini, hitro so jim bila na dosegu (so 

jih le prinesli iz kotičkov), medtem ko so v gozdu porabili več časa, saj so se sprva morali 

domisliti, iz česa in kako bodo postavljali, oblikovali posamezno dejavnost, nato pa so morali 

vse potrebne materiale še poiskati, prinesti in izdelati v zamišljeno. Otroci so v igralnici hitro 

postali naveličani igre, v gozdu pa so raziskovali in iskali nove ideje za igro, nad le-temi pa so 

bili vedno znova navdušeni. Tudi Györek (2012) pravi, da so otroci v gozdu navdušeni nad 

raziskovanjem, izkustvenim učenjem in igro, kar jim omogoča večjo časovno koncentracijo in 

motivacijo za delo. 

R2: V čem se razlikuje igra otrok v gozdu z nestrukturiranim materialom od igre otrok v 

igralnici s strukturiranim materialom? 

Igra otrok v gozdu z nestrukturiranim materialom se od igre otrok v igralnici s strukturiranim 

materialom razlikuje v sodelovanju in medsebojni pomoči otrok, njihovi aktivnosti, v številu 

konfliktnih situacij, ustvarjalnosti in domišljiji otrok ter komunikaciji med njimi samimi.  

V gozdu so otroci večkrat prišli v situacijo, ko so morali med seboj sodelovati in si pomagati. 

Pomagali so si pri vlečenju in nošenju vej in hlodov ter iskanju materialov. Kadar je nekdo 

nekaj našel, je to povedal tudi ostalim. Pomoč so kazali tudi s tem, ko so se med seboj opozarjali 

na različne nevarnosti. Tudi v igralnici so si otroci med seboj pomagali, a je bilo teh situacij v 

igralnici veliko manj kot v gozdu. Na nek način pa so otroci med seboj sodelovali tako v gozdu 

kot tudi v igralnici, saj se pri nobeni dejavnosti ni zgodilo, da bi se oblikovali dve popolnoma 
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ločeni skupini, ki bi posamezno dejavnost izvajali čisto drugače. Otrokom je bil vsakokrat cilj 

narediti samo en grad, eno praznovanje in en poligon. Znotraj dejavnosti pa so se oblikovale 

različne skupine, ki so bile včasih rezultat dogovora med otroki, nestrinjanj (iz treh različnih 

labirintov so postavili enega) ali pa spontanosti (skupina, ki se je oblikovala kot rezultat 

medsebojne pomoči pri vlečenju in nošenju vej). Tudi Györek (2012) pravi, da se otroci v gozdu 

hitro razporedijo v skupine, ki morajo sodelovati, če želijo, da je aktivnost uspešna.  

V gozdu je vsakič vsak otrok našel svojo vlogo in vsi otroci so bili med dejavnostjo in igro 

aktivni, nikoli jim ni bilo dolgčas, saj so imeli polne roke dela s pobiranjem in nošenjem palic, 

vej, hlodov, trganjem in zbiranjem listov, nabiranjem rož, medtem ko se je v igralnici zgodilo, 

da niso bili vsi otroci ves čas aktivni. Otroci so bili v gozdu veliko bolj gibalno aktivni kot v 

igralnici, saj materiali za igro v gozdu niso bili tako blizu in na dosegu kot v igralnici. Poleg 

tega pa že hoja po razgibanem terenu v gozdu ni bila tako preprosta kot v igralnici, otroci so 

premagovali korenine, kamne, vzpetine, štore …  Tudi Györek (2012) navaja, da gibanje po 

gozdnem terenu omogoča razvoj grobih motoričnih spretnosti in koordinacije. 

V igralnici je bilo med otroki več konfliktov kot v gozdu. V gozdu so bili otroci bolj sproščeni. 

Vsak otrok je našel svojo vlogo glede na njegove lastne želje. Dogovori med otroki so v gozdu 

potekali bolj tekoče in spontano. V igralnici so bili otroci bolj nervozni, pri dogovarjanju pa so 

imeli več težav kot v gozdu, kar se je kazalo tudi v tem, da so dejavnost v igralnici večkrat 

spremenili. Györek (2014) navaja, da v gozdu prevladuje pozitivna učna klima in da je gozd 

prostor, ki dopušča svobodno izražanje misli in predstavlja za otroke v današnjem svetu 

potrošništva in materialnih dobrin prav posebno izkušnjo, doživetje. Tudi Flom in sod. (2011, 

v Györek, 2014, str. 19) pravi, da naravno okolje pozitivno vpliva na duševno zdravje in 

zmanjšuje vedenjske motnje ter količino stresnih hormonov. 

Ker je bilo v igralnici več nesoglasij in konfliktov, so otroci posledično med seboj tudi več 

komunicirali kot v gozdu. V gozdu je vse potekalo spontano, otroci pa so se hitro dogovorili. 

Razlika je bila tudi v tem, da je bila komunikacija v gozdu prijetnejša kot v igralnici. V igralnici 

so otroci govorili en čez drugega in pri tem povzdigovali glas, v gozdu pa so bili pri 

komunikaciji bolj vljudni drug do drugega. Györek (2012) pravi, da je v gozdu več 

komunikacije med otroki. V našem primeru se ni izkazalo tako. Je pa bila komunikacija v gozdu 

bolj umirjena in tudi bolj prijetna od komunikacije v igralnici. 

Otroci so bili v gozdu bolj ustvarjalni in pri igri uporabljali več domišljije kot v igralnici. V 

igralnici so pretežno uporabljali strukturiran material na vnaprej znan način, manjstrukturiran 
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material pa so uporabili na različne načine. Otrok bo visokostrukturirano igračo večkrat 

uporabil na enak in na vnaprej znan način kot nizko strukturirano igračo (Fekonja, 2001). Ne 

morem reči, da otroci v igralnici niso bili ustvarjalni in uporabljali domišljije, a je bila le-ta bolj 

vidna v gozdu, ko so otroci uporabljali nestrukturiran material. Skozi dejavnosti v gozdu so 

uporabljali le nekaj različnih vrst materiala, iz le-tega so izdelali veliko različnih pripomočkov 

in ga uporabljali za različne igre. Nestrukturiran material so prenašali, preoblikovali, 

kombinirali in sestavljali na različne načine. Tudi Fekonja (2001) opisuje, da bo otrok nizko 

strukturirano igračo uporabljal na različne in neznane načine. Györek (2012) pravi, da otrokom 

v gozdu ni nikoli dolgčas, ker imajo veliko dela z raziskovanjem in ustvarjanjem z naravnimi 

materiali, pri tem pa uporabljajo svojo domišljijo, so kreativni in neverjetno inovativni.  

R3: Kakšen je potek igre v gozdu z nestrukturiranim materialom in v igralnici s 

strukturiranim materialom? 

Igra v gozdu z nestrukturiranim materialom je potekala bolj tekoče in umirjeno od igre v 

igralnici s strukturiranim materialom. Igra v igralnici se je odvijala hitreje kot v gozdu. Skupine 

v gozdu so bile bolj konstantne, medtem ko so se skupine v igralnici večkrat spremenile. V 

igralnici so se otroci razdelili v več skupin kot v gozdu.  

V igralnici se je dejavnost pričela z dogovorom med otroki, v gozdu pa se otroci na začetku 

niso vedno dogovorili, kaj bo kdo delal in kako, a je kljub temu vse potekalo bolj tekoče kot v 

igralnici in sodelovali so vsi otroci. V igralnici so se otroci več pregovarjali in potek dejavnosti 

oziroma igre večkrat spreminjali. Prav tako so se v igralnici skupine otrok med igro pogosteje 

spreminjale. Tudi Györek (2016) pravi, da je otrokom v gozdu zabavno, da otroci v gozdu z 

lahkoto najdejo prijatelja in se v njem ne kregajo, ampak sodelujejo, zaradi številnih opravljenih 

izzivov pa so dobrovoljni.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu smo spoznali, da je igra glavna otrokova dejavnost, za katero je notranje 

motiviran in se z njo razvija na kognitivnem, socialnem, emocionalnem in gibalnem področju. 

Otrok preko igre raziskuje, ustvarja in izraža svojo domišljijo, preko nje pa pride tudi v stik s 

sovrstniki ali odraslimi in tako uri svoje socialne spretnosti. Pri igri otrok doživlja tako uspeh 

kot neuspeh, kar je pomembno za emocionalni razvoj in za učenje iz napak. Igra otroka 

celostno, miselno in čustveno aktivira, kar je tudi bistvo aktivnega učenja. Spoznali smo tudi, 

da na otroško igro vpliva več dejavnikov. Dva izmed ključnih dejavnikov, ki vplivata na igro, 

sta tudi igrače in okolje, prostor igre. Igrače vplivajo in oblikujejo otrokovo igro, zato je 

pomembno, kakšne in katere igrače ponudimo otrokom določene starosti. Manjstrukturirane 

igrače oziroma materiali bodo v otroku spodbujale domišljijo in ustvarjalnost, medtem ko bo 

otrok boljstrukturirane igrače uporabljal večkrat na isti način. Pomembna je tudi izbira prostora 

oziroma okolja, v katerem se bo otrok igral. Le-ta mora biti varen in zdrav, poleg tega pa mora 

v otroku vzbujati radovednost in ga klicati k raziskovanju. Okolje se mora spreminjati glede na 

starost otrok ter dajati možnost izbire za igro. Ponuja naj tako možnosti za skupne in skupinske 

dejavnosti kot tudi prostor za umik. Za otroka je zaznavanje prostora pomemben dejavnik 

aktivnega učenja. V nadaljevanju smo podrobneje spoznali dva prostora, in sicer igralnico in 

gozd. Igralnica naj vsebuje več različnih kotičkov, ki omogočajo spreminjanje igralnih 

prostorov ter različne igrače in nestrukturirane materiale, kot so škatle, blago, ogledala … 

Pomembno je, da otrokom skozi leto v igralnici ponudimo tudi kotičke z vodo, mivko in 

drugimi naravnimi materiali (storži, veje, kamni …), lahko pa, kadar je le-to možno, otroke 

odpeljemo kar v naravo, kjer najdemo največ nestrukturiranega materiala. V naravi otroci niso 

omejeni z vrsto in količino naravnega materiala, ki ga ponuja, ampak najdejo veliko 

raznovrstnih prostorov. Prav tako je narava prostor, ki pozitivno vpliva na gibalni, socialni, 

čustveni in kognitivni razvoj otroka. Otroci so v naravi bolj ustvarjalni, kreativni in sodelovalni. 

V naravi, gozdu prevladuje pozitivna učna klima.  

Vse to smo potrdili tudi v empiričnem delu s študijo primera. Postavili smo si tri konkretne 

cilje, ki smo jih z otroki poskusili doseči v igralnici in v gozdu, pri tem pa s pomočjo opazovanja 

in fotografiranja raziskati, koliko časa se igrajo otroci v gozdu z nestrukturiranim materialom 

in koliko časa v igralnici s strukturiranim materialom, v čem se razlikuje igra otrok v gozdu z 

nestrukturiranim materialom od igre otrok v igralnici s strukturiranim materialom ter kakšen je 
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potek igre v gozdu z nestrukturiranim materialom in v igralnici s strukturiranim materialom. 

Ugotovili smo, da se otroci v gozdu z nestrukturiranim materialom igrajo dalj časa kot v 

igralnici s strukturiranim materialom, da otroci pri igri v gozdu z nestrukturiranim materialom 

bolj sodelujejo in si med seboj pomagajo, so bolj aktivni in ustvarjalni, pri tem pa se manj 

prepirajo kot pri igri v igralnici s strukturiranim materialom. Otroci so v gozdu med seboj manj 

komunicirali, a je bila njihova komunikacija prijetnejša od komunikacije v igralnici. Igra v 

gozdu je potekala bolj tekoče in umirjeno, skupine otrok pa so bile bolj konstantne kot skupine 

v igralnici. 

Današnji svet je svet potrošništva in materialnih dobrin. V sodobnem času otroci vse več časa 

preživijo v notranjih prostorih in pred elektronskimi napravami. Menimo, da otroci premalo 

časa preživijo v naravi, zato bi radi s to diplomsko nalogo spodbudili starše in pedagoge, da z 

otroki več časa preživijo v naravi, gozdu. Gozd pa jim vedno ni na dosegu oziroma je le-ta 

lahko zelo oddaljen. A to ne sme biti izgovor, da ne bi narave prinesli kar domov oziroma v 

vrtec. S pomočjo naravnih materialov iz gozda in oblikovanjem razgibanega terena na igriščih 

ter s spreminjanjem igralnih kotičkov tako v igralnici kot na igrišču lahko otrokom omogočimo 

raznolike in zanimive izzive. Velikokrat se izogibamo obisku narave tudi zaradi izgovorov, kot 

so klopi, vremenske razmere in nevarnost poškodb. Temu pa se lahko z različnimi pripomočki, 

dobro organizacijo in previdnostjo delno tudi izognemo. V popolnosti se različnim nevarnostim 

ne moremo izogniti nikjer in tudi ne bi bilo prav, saj mora otrok včasih pridobiti tudi manj 

prijetne izkušnje. 

Z diplomskim delom smo pokazali pozitiven vpliv gozda na otrokov razvoj, zato bomo pri 

svojem delu strmeli k temu, da bomo z otroki čim več časa preživeli v naravnem okolju.  
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7. PRILOGE 

 

7.1 PRILOGA 1: GIBALNA ZGODBA 

 

MIHA OBIŠČE PRIJATELJA  

Miha je živahen fant, ki se nekega dne odloči, da bo obiskal prijatelja na morju. Zjutraj se kot 

običajno prebudi, stopi na predpražnik pred posteljo in se razmiga. Da bi lahko prišel iz sobe, 

preskoči šest igrač (otroci pripravijo šest ovir za preskakovanje), odide v kopalnico in prepleza 

kup brisač (otroci naredijo oviro, ki jo bo potrebno preplezati) in si v umivalniku umije zobe, 

se obleče in obuje. Pripravi si nahrbtnik in se peš odpravi na potovanje. Nekaj časa hodi po ozki 

gozdni poti (otroci omejijo pot), ki ga pripelje do potočka. Ker mora pot nadaljevati po potoku, 

ga prehodi tako, da previdno hodi po večjih kamnih (otroci postavijo »kamne«) po potoku. 

Pride do zaraščene poti in podrtih dreves. Pot lahko premaga le tako, da spleza pod vejami in 

podrtimi drevesi (otroci postavijo ovire pod katerimi bo potrebno plezati). Prišel je na lepo 

prehodno pot. Nekaj časa hodi nato pa zagleda medveda, ki se ga močno ustraši in prične teči 

po poti, ki je kot labirint (otroci naredijo labirint). V labirintu se medved zgubi in Miha lahko 

mirno nadaljuje pot. A nevarnosti zanj še vedno ni konec. Prispe do globokega prepada, čez pa 

lahko pride le po podrtem deblu, ki ga more previdno in počasi prehoditi (otroci oblikujejo 

prepad in pot čezenj). Miha je pogumen, previden in spreten fant, zato je tudi pri tej oviri 

uspešen. Nadaljnja pot je zelo hribovita in spolzka. Kar naenkrat Mihu spodrsne in se kot po 

toboganu spušča in drsi v dolino (otroci naredijo pot, tobogan za spuščanje po riti). Končno se 

mu uspe ustaviti. Vstane, se malo očisti, pogleda levo, pogleda desno in poglej, poglej, Miha 

zagleda hišo, v kateri živi njegov prijatelj Luka (lasten vir). 

 

 

 

 

 


