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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili tvegano igro; to so dejavnosti, ki otrokom 

omogočajo možnosti raziskovanja tveganja in preizkušanje njihovih meja sposobnosti, pri 

katerih so možne nezgode. Otrok doživlja ob takšnih izzivih strah in vznemirjenje, hkrati pa ga 

ob uspešno premaganem izzivu navdajajo razburljiva pozitivna čustva (Sandseter, 2007, 

Wilkinson, 2015). Predstavili smo tudi spoznavanje preteklosti v učnem načrtu za učence 1. 

razreda in prepletanje preteklosti s sedanjostjo. Današnji otroci imajo še vedno stik z igrami in 

igračami iz preteklosti, ki so aktualne tudi v današnjem novodobnem času. Preko raziskovanja 

smo želeli učencem omogočiti, da podoživijo delček tistega, kar je bilo v otroštvu naših dedkov 

in babic življenjski vsakdan. Biti v stiku z naravo in iskati  možnosti za ustvarjalno igranje, ki 

je lahko tudi nevarno in tvegano. Študije so pokazale, da naravno okolje z drevesi, neravnimi 

površinami, gozdovi ali igra z naravnim materialom, kot sta les in vrv, otroke spodbujajo k bolj 

navdušeni, aktivni, izzivalni in vznemirljivi igri. Tradicionalna igrišča so dobro opremljena s 

tobogani, z vrtiljaki, gugalnicami, s peskovniki in plezalnimi stenami, pa vendar so manj 

zahtevna za otroško igro in lahko otroke celo odvračajo od nje ter vodijo v »postopanje« ali 

sprehajanje po igrišču (Sandseter, 2011). Učenci morajo imeti možnost upravljanja z nevarnimi 

orodji in soočanje s tveganimi dejavniki, ki jih obdajajo, saj le tako pridobivajo motorične 

spretnosti, vznemirjenost pa jih vodi, da pri dejavnostih vztrajajo. 

V empiričnem delu smo načrtovali in izvedli pet praktičnih dejavnosti, ki so bile vključene v 

učni proces prvošolcev na Osnovni šoli Kašelj v Ljubljani. Učenci so spoznavali preteklost ob 

tvegani igri in dejavnikih tveganja. Dejavnosti so bile načrtovane na podlagi tveganih 

dejavnikov: naravna igrala (plezanje, skakanje, guganje, visenje), naravne površine (tek), 

nevarna orodja (nož, ročna žaga, kladivo), nevarni elementi (ogenj), skrivalnice (brez 

omejitev). Na podlagi opazovanja in opazovalnih listov smo odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Vsaka dejavnost je bila skrbno pripravljena in vnaprej načrtovana. 

Poleg praktičnih dejavnosti so učenci pred izvedbo dejavnosti ustno odgovorili na 13 vprašanj, 

ki se povezujejo z dejavnostmi. Njihove odgovore smo skrbno zapisali. Dobili smo podatke o 

razmišljanju učencev o nevarnostih pri igri, njihovih navadah pri igrah na prostem in mnenju o 

igri otrok v preteklosti. Ugotovili smo, da učenci potrebujejo tvegane dejavnosti za razvijanje 

svojih motoričnih spretnosti, raziskovanja in spoznavanje novega znanja. Učenci so izpostavili, 

da si želijo več izzivov, saj so pri igri radi ustvarjalni. Počutijo se bolj samozavestne, saj vedo, 

da jim odrasli zaupamo. 

Rezultati raziskave so lahko v pomoč učiteljem in načrtovalcem učnega procesa za bolj 

kakovostno in pogostejše načrtovanje pouka, ki je v stiku z naravo. 

Ključne besede: tvegana igra, preteklost, tvegani dejavniki, prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje, razvoj učencev.  
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ABSTRACT 

In the theoretical part of the master's thesis, we defined risky play, i.e., activities that provide 

children with opportunities to explore risk and test their limits of ability, in which accidents are 

possible. Children experience fear and excitement at such challenges, and at the same time, they 

are filled with exciting, positive emotions after successfully overcoming the challenge 

(Sandseter, 2007; Wilkinson, 2015). We also presented learning about the past in the curriculum 

for first-grade pupils, and the intertwining the past and the present. Today's children still have 

contact with games and toys from the past, which are also relevant in today's modern times. 

Through the research, we wanted to enable pupils to relive a part of what was the everyday life 

of our grandparents in their childhood. Being in touch with nature and looking for opportunities 

to play creatively can also be dangerous and risky. Studies have shown that a natural 

environment with trees, uneven surfaces and forests, or playing with natural materials such as 

wood and rope encourage children to play more enthusiastically, actively, provocatively and 

excitingly. Traditional playgrounds are well equipped with slides, carousels, swings, sandpits 

and climbing walls, but they are less demanding for children's play and can even deter children 

from it and lead them to 'potter' or walk around the playground. (Sandseter, 2011). Pupils need 

to be able to handle dangerous tools and face the risk factors that surround them, as this is the 

only way to acquire motor skills, and excitement leads them to persevere in activities. 

In the empirical part, we planned and carried out five practical activities, which were included 

in the learning process of first-graders at the Kašelj Primary School in Ljubljana. Students 

learned about the past with risky play and risk factors. Activities were planned based on risk 

factors: natural play (climbing, jumping, rocking, hanging), natural surfaces (running), 

dangerous tools (knife, hand saw, hammer), dangerous elements (fire), hide-and-seek (with no 

restrictions). Based on observations and observation sheets, we answered the research 

questions. Each activity was carefully prepared and planned in advance. In addition to the 

practical activities, the pupils orally answered 13 questions related to the activities before the 

activities. We wrote down their answers carefully. We obtained data on students' thinking about 

the dangers of play, their outdoor play habits, and their opinions about children's play in the 

past. We found that students need risky activities to develop their motor skills, research, and 

learn new knowledge. The students pointed out that they want more challenges as they like to 

be creative in the game. They feel more confident because they know that adults trust them. 

The research results can help teachers and planners of the learning process to better and more 

often plan lessons that are in contact with nature. 

Keywords: risky play, the past, risk factors, first educational period, pupil’s development. 
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1 UVOD 

Raziskav o tvegani igri otrok je v slovenskem prostoru zelo malo, tiste, ki so, pa se navezujejo 

le na predšolske otroke. Tudi šolski učenci še vedno potrebujejo igro, takšno, kot so jo imeli 

otroci v preteklosti, in sicer igro v stiku z igrali, ki jih najdemo v naravi. Naravno okolje 

spodbuja otroke k novim izzivom in h kreativni igri. Igra je otrokova osnovna aktivnost, saj 

zajema najrazličnejše dejavnosti, preko katerih se razvija in uči. Igra ima pomembno vlogo v 

napredovanju otroka, saj koordinira in povezuje različne vrste učenja. Učenje je v igri najbolj 

poglobljeno, saj otrokom omogoča razumevanje tega, kar so se naučili preko svojih idej, 

občutkov in odnosov. Na ta način otroci lažje razumejo in povežejo naučeno (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2001). Prav je, da  dovolimo otrokom raziskovati in se soočiti z neznanimi 

situacijami, ki so za njih nove, morda celo nevarne. Tvegani dejavniki nas obdajajo in dobro je, 

da naučimo otroke, kako se soočiti z njimi. 

V teoretičnem delu bomo predstavili pomen igre s poudarkom na tvegani igri.  V nadaljevanju 

bomo spoznali, da se preteklost še vedno zelo prepleta s sedanjostjo. Igre iz preteklosti še vedno 

živijo v sedanjosti. Učenci spoznavajo preteklost tudi skozi pedagoški učni proces. Iz 

preteklosti se lahko veliko naučimo. Imajo res novodobni otroci boljše pogoje za igro in razvoj 

motoričnih spretnosti, kot so jih imeli otroci nekoč? Dotaknili se bomo tveganih dejavnikov, ki 

so okoli nas, in spoznali, da je za otroke koristno, da se soočajo z neznanimi stvarmi, čeprav so 

lahko nevarne. 

V empiričnem delu raziskave je sodelovalo 26 učencev 1. razreda Osnovne šole Kašelj v 

Ljubljani. Učenci so bili vključeni v praktične dejavnosti, ki so bile načrtovane na podlagi javno 

veljavnega učnega načrta za osnovne šole. Opazovanje dejavnosti smo podkrepili s predhodnim 

vprašalnikom, ki vsebuje 13 vprašanj, na katera so odgovorili učenci pred izvedbo dejavnosti. 

Rezultate raziskave smo kvalitativno analizirali, interpretirali in predstavili odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 



 

2 

TEORETIČNI DEL 

2 IGRA 

2.1 Pomen igre otroka v osnovni šoli  

Ko učenci vstopijo skozi vrata šole, postanejo šolarji, dana jim je dodatna odgovornost, ki je 

prej niso imeli. Vseeno pa opažam, da je otroška igra še vedno zelo prisotna pri učencih v 1. 

razredu. Poleg učitelja razrednega pouka je prisotna tudi vzgojiteljica oz. drugi učitelj. Učenci 

se zavedajo, da je skok iz vrtca v šolo pomemben in da odraščajo ter da se bo marsikaj 

spremenilo. Igra pa je še vedno prisotna, saj jo potrebujejo za normalen razvoj. Otrokova 

osnovna aktivnost je igra, ki zajema najrazličnejše dejavnosti, preko katerih se razvija in uči. 

Igra ima pomembno vlogo v napredovanju otroka, saj koordinira in povezuje različne vrste 

učenja. Učenje je v igri najbolj poglobljeno, saj otrokom omogoča razumevanje tega, kar so se 

naučili preko svojih idej, občutkov in odnosov. Na ta način otroci lažje razumejo in povežejo 

naučeno (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 

Učni proces v 1. razredu temelji na igri. Učenci preko igrivih dejavnosti usvajajo nova znanja. 

Igra mora biti integralni del učnega okolja. S tem se pokaže skrb šole ali vrtca za socialni in 

čustveni razvoj otrok kot tudi njihov miselni razvoj. Raziskave so pokazale, da igra otrokom 

pomaga pri lažjem prilagajanju na šolsko okolje in spodbuja njihovo pripravljenost na učenje 

ter razvoj veščin reševanja problemov. Neusmerjena, prosta igra, ki omogoča otrokom stik z 

vrstniki, je namreč pomembna komponenta čustveno-socialnega učenja. Igra omogoča 

otrokom, da uporabijo svojo ustvarjalnost za razvijanje domišljije in fizične, kognitivne ter 

emocionalne moči. Pomembna je za zdrav razvoj možganov. Preko igre se otrok uči interakcije, 

raziskovanja sveta, ki ga lahko obvlada, premaguje strahove med preigravanjem vlog odraslega. 

Ko enkrat svoj svet obvlada, mu igra omogoči, da razvije nove, drugačne kompetence, kar vodi 

k povečanju otrokove samozavesti in vzdržljivosti. To bo še kako potreboval pri soočanju z 

izzivi v prihodnosti (Kastelic, 2019). 

V obdobju zgodnega otroštva narašča tudi pogostost višje razvojnih ravni simbolne igre, na 

primer igre vlog in sociodramske igre. Med seboj se razlikujeta, saj igra vlog predstavlja 

dejavnost, ko otrok prevzame določeno vlogo, se pretvarja, da je nekdo drug, posnema vedenje 

in govor druge osebe ter uporablja realne in namišljene predmete. Razvoj sociodramske igre pa 

predstavlja posnemanje vedenja in govora določene osebe ter uporabo visoko strukturiranega 

materiala (Fekonja, 2004). Igra se spreminja skupaj z otrokovim odraščanje in razvojem. Kot 

pri mlajšem predšolskem otroku je tudi pri starejšem močno zastopana dojemalna igra, saj zelo 

rad posluša pravljice in gleda televizijo. Ustvarjalne igre dobivajo vse izrazitejšo vlogo in 

predstavljajo naravni most k osnovnim oblikam dela, kot učenja. S starostjo postaja otrokova 

igra vse bolj sestavljena in raznovrstnejša (Horvat in Magajna, 1987).  
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Preglednica 1: Vplivi igre na razvoj in splošno zdravje otrok (Bergant, 2015, str. 26) 

Kognitivni razvoj Spoznavanje in raziskovanje okolja, reševanje problemov, 

razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, razvoj 

domišljije in ustvarjalnosti, spodbuda socialni zrelosti. 

Čustveni razvoj Sproščanje, doživljanje in izživljanje čustev, premagovanje 

težav in konfliktov, uresničevanje želja. 

Socialni in moralni razvoj Razvijanje socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje 

in upoštevanje drugih), razvijanje samokontrole in nadzora (pri 

impulzivnosti, agresivnosti), usvajanje družbenih pravil in 

norm. 

Osebnostni razvoj Razvijanje avtonomije, oblikovanje samopodobe, spoznavanje 

okolja in lastne vloge v njem. 

Gibalni razvoj Spoznavanje svojega telesa in koordinacije, pridobivanje 

atletskih veščin, agilnost, miselna čvrstost in vzdržljivost, 

uravnavanje napetosti in prekomerne aktivnosti z gibanjem, 

preprečevanje debelosti in okornosti, boljša samopodoba. 

2.2 Vloga odraslega pri otrokovi igri 

Učitelji imamo možnost ponuditi otrokom raznolike pripomočke, s katerimi spodbujamo 

otroško igro. Dopustiti jim moramo, da so ustvarjalni pri igranju. Velikokrat nas presenetijo, 

saj na igro gledajo z drugačnimi očmi kot odrasla oseba. Za otroke je možno vse, šolski stoli se 

lahko spremenijo v votlino dinozavrov. Zavedati se moramo, da je vsak otrok drugačen, 

obravnavamo jih individualno. Igro vsak dojema po svoje, njihove zmožnosti so različne. Vloga 

odraslega je spodbujati otroke pri njihovi raznolikosti. 

Odrasli, vzgojitelji ali učitelji lahko igro spodbudimo, usmerjamo in vodimo k razvojno višjim 

ali zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. Naloga sodobnega starša je ne le igrati se z 

otrokom, temveč zaščititi otroka, njegov čas in igralni prostor pred vplivi odraslega in njegovih 

ciljev. Otroku je potrebno zagotoviti mir in ustrezne pogoje, da bo lahko razvijal tisto, kar najde 

sam v sebi (Rožanc, 2007). Nobena beseda starša ali učitelja ne zaleže tako kot neposredna 

izkušnja, ki jo otrok pridobi pri igri z vrstniki. 

Vloga odraslih med igro na prostem je zelo pomembna, saj morajo razumeti otrokove pobude 

na prostem in jih podpirati brez neposrednega vodenja. Pri tem jim pomagajo naslednje 

strategije (Hohmann in Weikart, 2005): 

‒ Razmisliti morajo o svojem odnosu do otrokovega učenja med igro na prostem, 

‒ otrokom pomagajo dobiti materiale, ki jih potrebujejo, 

‒ uporabljajo strategije podpiranja, 

‒ z otroki opazujejo naravo, 

‒ igro na prostem pripeljejo do zaključka. 
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2.3 Vloga vrstnikov v igri otroka 

Sociološki vidik igre in s tem vlogo vrstnikov v igri otroka je v svojem članku opisal Jurak 

(1999). V njem omenja, da igre omogočajo otrokom medsebojni stik in povezovanje. Čeprav 

je vir star že več kot 20 let, še vedno drži, da socialne izkušnje, ki jih otroci doživijo v igri, 

otrokom omogočajo nova spoznanja o sebi in drugih. Osamljeni dobijo priložnost, da se 

pogovarjajo in spoznajo z vrstniki, otroci,  ki pa so preveč vsiljivi, pa se podredijo pravilom 

skupine. Tako se razvije solidarnost, medsebojna pomoč in upoštevanje različnosti. 

Preglednica 2: Stopnje učenja pri otrocih (Jurak, 1999) 

Leta Stopnja Raven Proces Učiteljev pristop 

1-5 Egocentričnost Igranje s samim 

seboj, paralelno 

igranje 

Raziskovanje, 

posnemanje 

Raziskovanje, 

reševanje problema 

4-8 Sodelovanje Igranje s partnerjem, 

igranje v malih 

skupinah 

Posnemanje, 

napovedovanje, 

razčlenjevanje, 

sestavljanje 

Reševanje problema, 

vodeno odkrivanje 

7-12 Tekmovalnost Igranje v malih 

skupinah, igranje v 

ekipah 

Preverjanje, 

tekmovanje, 

razčlenjevanje, 

sestavljanje, 

vrednotenje 

Reševanje problema, 

vodeno odkrivanje, 

ukazovanje 

Iz dane preglednice je razvidno, da je šolski otrok na stopnji sodelovanja s svojimi vrstniki. 

Njegova igra je usmerjena v igro s partnerjem ali igro v manjših skupinah. Za to obdobje je 

značilno učenje z igro, saj le-ta s svojimi lastnostmi najbolj zadovoljuje razvojne značilnosti 

otroka. Vrstniki imajo pri oblikovanju otroške igre enako ali celo pomembnejšo vlogo kot 

odrasli. Seveda pa obstaja razlika v tem, kako na igro vplivajo vrstniki in kako odrasli. Medtem 

ko je vpliv odraslega pri otroški igri zunanji, se otrokovi vrstniki v igro vključujejo neposredno. 

Tako otroci postanejo ne le soigralci, temveč tisti, ki krepijo, modelirajo in s tem sooblikujejo 

vedenje drugih otrok v igri (Dunn in Dale, 1984; v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). 



 

5 

3 TVEGANA IGRA 

Tvegano igro lahko najdemo pri vseh igralnih možnostih, ki vključujejo dejavnike tveganja, 

kjer otrok preizkuša meje svojih sposobnostih.  

V naravi otrok je, da pri igri pogosto tvegajo, iščejo izzive in se postavljajo v vznemirljive in 

včasih tudi nevarne situacije. Ob tem doživljajo strah in vznemirjenje. Tvegana igra je 

dejavnost, pri kateri se otrok ukvarja z nečim novim ali neznanim; k temu spada tudi občutek, 

da je na tanki meji obvladovanja situacije. Koncept tvegane igre se pogosto odvija na prostem, 

v zahtevnem in pustolovskem okolju, kjer otroci izvajajo nekaj, česar niso še nikoli počeli, 

prestopajo svoje meje in premagujejo strah. Tvegana igra najpogosteje vključuje opustitev 

telesnega nadzora in premagovanja strahu v situacijah, kjer je prisotna velika hitrost ali visoka 

višina (Sandseter in Kennair, 2011). 

Veliko staršev je mnenja, da je strah negativna izkušnja in se mu je treba v vsakdanjih, 

načrtovanih dejavnostih izogniti. Vemo pa, da se otroci radi igrajo na različne tvegane načine, 

ki jim omogočajo veselje in svobodo z ustrezno mero strahu (Gray, 2011). 

Otroci s tvegano igro na prostem imajo možnost dostopa do mehanizmov, s katerimi prepoznajo 

tveganje, se mu prilagodijo in se nanj ustrezno odzovejo ter nato obvladajo tveganje na način, 

ki zmanjšuje fobije ali poznejše omejitve v življenju (Harper, 2017).  

Mariana Brussoni, profesorica na Univerzi British Columbia, je leta raziskovala otroško 

tvegano igro in njene prednosti. Tvegana igra je za otroke vznemirljiva, otroci brez gotovosti 

tvegajo in pri tem pridobijo številne koristi. Tvegana igra vključuje eksperimentiranje otrok, ki 

si prizadevajo ugotoviti, kaj se bo zgodilo, ne da bi vedeli točnega rezultata. Tvegana igra v 

zgodnjem otroštvu pomaga pri razvoju otrokove samozavesti, motoričnih sposobnosti in 

spretnosti ter obvladovanju tveganja. V svoji raziskavi je dokazala, da sodelovanje odraslega 

pri otrokovi tvegani igri zmanjšuje tveganje za poškodbe. Preprečevanje poškodb igra ključno 

vlogo pri varovanju otrok, vendar pa nove raziskave kažejo, da prevelike omejitve tvegane igre 

otrok ovirajo njihov razvoj. Avtorica je raziskala razmerje med otrokovim razvojem, igro in 

koncepti prevzemanja tveganja z namenom informiranja o preprečevanju otroških poškodb 

(Brussoni, 2012). 

Prosta igra na prostem, zlasti v raznolikem naravnem okolju, je pomembna za razvoj motoričnih 

sposobnosti, okoljske zavesti in orientacijskih kompetenc ter spodbuja ustvarjalnost otrok. 

Skandinavska študija, v kateri so primerjali eksperimentalno skupino 46-ih otrok, starih od 5 

do 7 let, z neposrednim dostopom do naravnega igralnega okolja z 29-imi otroki z dostopom 

do tradicionalnih zunanjih igrišč, je pokazala, da so otroci v eksperimentalni skupini uporabljali 

okolje za igro na različne vsestranske načine, kasneje pa so pokazali bistveno izboljšanje 

različnih motoričnih sposobnosti. Zgoraj opisana študija in številne druge podpirajo možnosti 

za prosto igro na prostem kot osnovno in bistveno potrebo za zdrav razvoj otroka (Brussoni, 

2012). 
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3.1 Kategorije tvegane igre 

Veliko raziskovalcev je v raziskavi, ki je bila izvedena na Norveškem, dokumentiralo, da so 

otroci po naravi raziskovalci in da raje iščejo tvegane oblike igre, kot so npr. fizične dejavnosti 

in igre, kjer se preizkušata sposobnost za boj in fizična moč. Igra je tvegana, kadar lahko pride 

do različnih poškodb. Tvegana igra je v tesni povezavi z možnostjo poškodbe in občutkom 

strahu (Sandseter, 2009c). 

Sandseter in Kennair (2011) sta s pomočjo intervjuja dokazala, da obstajajo tri podkategorije 

ocenjevanja tveganja: 1. podkategorija – otroci in osebje, 2. podkategorija – otroci in 3. 

podkategorija – samo osebje: 

1. kategorija – dejavnosti, ki so jih otroci in osebje ocenili kot tvegane – visoke višine, 

visoke hitrosti in groba igra, 

2. kategorija – dejavnosti, ki so jih samo odrasli ocenili kot tvegane – igra z nevarnimi 

orodji in nevarnimi elementi, 

3. kategorija – dejavnost, ki so jo samo otroci zaznali kot tvegano – igra samostojnega 

raziskovanja.  

Sandseter (2007) je v svoji raziskavi identificirala 6 kategorij oz. vrst tvegane igre. Upoštevala 

je zaznano in dejansko tveganje igre. Posamezno kategorijo oz. vrsto igre je razdelila na 

podkategorije, pri vsaki je opredelila tudi vrsto tveganja (Preglednica 3). 

Preglednica 3: Kategorije tvegane igre (Sandseter, 2007) 

Kategorija Tveganje Podkategorija 

A: Igranje na višini 

oz. premagovanje 

višine 

Nevarnost poškodbe zaradi 

padca 

Plezanje 

Skakanje z mirne ali premikajoče se 

površine 

Lovljenje ravnotežja na višini 

Visenje/ nihanje na višini 

B: Igranje ob veliki 

hitrosti 

Nekontrolirana hitrost, ki 

lahko vodi do trčenja 

Nihanje z veliko hitrostjo 

Drsenje in sankanje pri veliki hitrosti 

Hiter in nekontroliran tek 

Vožnja z veliko hitrostjo 

Drsenje in smučanje z veliko hitrostjo 

C: Igranje z 

nevarnimi orodji  

Nevarnost poškodb Rezalno orodje (nož, sekira, žaga) 

Orodje, s katerim se lahko zadušimo, 

npr. vrv 

D: Igranje poleg 

nevarnih elementov 

Nevarnost padca iz ali v 

nekaj nevarnega 

Pečina, skalna stena 

Globoka voda, zamrznjena voda 

E: Groba igra Nevarnost, da otroci 

poškodujejo drug drugega 

Rokoborba 

Borba s palicami 

Igra prerivanja 

F: Igranje v okolju, 

kjer se lahko izgubiš 

Otrok se odmakne z 

vidnega polja zanj 

odgovorne osebe, se izgubi 

Samostojno raziskovanje okolice 

Samostojno igranje v neznanem 

okolju 
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Vse vrste oz. kategorije tvegane igre imajo torej naravno dano funkcijo – celostno razvijati 

otrokove sposobnosti na različnih področjih. Postopno in prostovoljno soočanje s strahom in 

tesnobe preko igre pa ima tudi, kot že omenjeno, posredne antifobične učinke (Kennair in 

Sandseter, 2011). 

Narava tveganih igralnih dejavnosti je torej taka, da moramo za varnost včasih dodatno 

poskrbeti. Ob nekaterih igralnih dejavnostih otroci potrebujejo naše vodenje, saj imajo lahko 

premalo izkušenj in znanj za soočanje s tveganjem. Otroci lahko nepravilno ocenijo stopnjo 

tveganja ali pa ravnajo lahkomiselno in impulzivno. Pri vsem tem pa moramo paziti, da ne 

pretiravamo in za preventivo poskrbimo le toliko, kolikor je resnično treba (Wilkinson, 2015). 

 

 
Slika 1: Proces tvegane igre (Hinchion, 2021) 

Hinchion (2021) je raziskovala tvegano igro pri otrocih, ki so bili stari od 6 do 8 let. V svojem 

članku z naslovom Fraught with frights or full of fun: perspectives of risky play among six-to-

eight-year olds je predstavila proces tvegane igre na podlagi sheme (Slika 1). Če stopnja 

tveganja ni ustrezala otrokom in njihovim potrebam oz. jim je bilo prelahko, so to označili kot 

dolgočasno, saj jim ni predstavljajo dovolj velikega izziva. Ko je bila stopnja tveganja večja od 

njihovih igralnih sposobnosti, so otroci to označili kot »prenevarno«. Opazimo lahko, da je 

meja med prenevarnim izzivom in tveganim izzivom blizu. Otrok se z izkušnjami nauči 

obvladovati tvegane dejavnike, začne zaupati vase in spoznavati samega sebe. Enako je, ko 

otrok obvlada nalogo, saj napreduje v iskanje večjega tveganja in obvladovanje izzivov na višji 

ravni, ki posledično izboljšujejo njihovo oceno tveganja. Kar je tvegano za nekega otroka, 

morda ni tvegano za drugega zaradi različne kombinacije notranjih lastnosti vsakega 

posameznika (Hinchion, 2021). 

Tim Gill (2006) je v svojem delu No Fear Growing up in a risk averse society predstavil 4 

argumente, ki se vežejo na tveganje v otroštvu:  

PRENEVARNO, PANIKA 

IN ANKSIOZNOST 

NI IZZIVA, PRELAHKO 

IZZIVI OTROK 

TVEGANI DEJAVNIKI, KI VKLJUČUJEJO OTROKOVE ZMNOŽNOSTI 

S
T

O
P

N
JA

 I
Z

Z
IV

O
V

 O
T

R
O

K
 V

 O
K

O
L

JU
 



 

8 

‒ Srečanja z določenimi vrstami tveganja naj bi pomagala otrokom, da se naučijo, kako 

obvladovati ta tveganja (plavanje, kolesarjenje, varnost v cestnem prometu), 

‒ večina otrok ima notranjo željo po tveganju, če jim odrasli ne ponudimo priložnosti, ki 

so tvegane, bodo otroci sami iskali situacije, pri katerih so izpostavljeni večjim 

tveganjem (npr. ekstremni športi), 

‒ učenje skozi aktivno igro na prostem vedno vključuje nekaj tveganja,  

‒ dolgoročne koristi, ki jih pridobijo preko tvegane igre. Zdrav razvoj otroka; 

premagovanje zahtevnih situacij je bistveni del življenja.  

3.2 Nevarna orodja in elementi 

Uporaba nevarnih orodij pri otrocih je nevarna in odsvetovana. Otroci si zelo želijo upravljati 

z nečim, kar predstavlja nevarnost. Zavedajo se, da se lahko poškodujejo in da jim starši 

preprečujejo uporabo.  

Ellen Sandseter, profesorica na Univerzi »Queen Maud« na Norveškem, je v svoji raziskavi 

navedla, da otroci zelo radi upravljajo z nevarnimi predmeti in elementi. Odvisno je od kulture; 

otroci se igrajo z noži, loki in puščicami, kmetijskimi stroji (ko združujejo delo in igro) in 

drugimi potencialno nevarnimi orodji. Občutijo veliko zadovoljstvo, ko jim starši zaupajo 

takšno orodje, tu pa je tudi vznemirjenje pri nadzoru nad orodjem, saj se zavedo, da jih lahko 

že ena sama napaka rani. Otroci obožujejo igranje z ognjem in vodo, dvema elementoma, ki 

lahko predstavljata tvegano igro (Sandseter, 2011). 

3.3 Pomen igre v naravnem okolju za otroka 

V Sloveniji gozdovi prekrivajo več kot polovico pokrajine, s 53 % gozda se Slovenija uvršča 

na tretje mesto na lestvici najbolj gozdnatih držav v Evropi. Velika gozdnatost je posledica tega, 

da je Slovenija precej hribovita država. Več kot tretjina površine ima 600 metrov nadmorske 

višine. Gozd se je ohranil predvsem v višjih in bolj strmih legah, ki so manj primerne za 

kmetijstvo (Kmecl, Perko, Hribar, Jež, 1995). 

Študije so pokazale, da naravno okolje z drevesi, neravnimi površinami, gozdovi ali igra z 

naravnim materialom, kot sta les in vrv, otroke spodbujajo k bolj navdušeni, aktivni in izzivalni 

in vznemirljivi igri. Tradicionalna igrišča so dobro opremljena s tobogani, z vrtiljaki, 

gugalnicami, s peskovniki in plezalnimi stenami, pa vendar so manj zahtevna za otroško igro 

in otroke celo odvračajo od nje ter vodijo v »postopanje« ali sprehajanje po igrišču  (Sandseter, 

2011). 

Naravno okolje kot odprto, neprestano spreminjajoče se okolje, otrokom nudi svobodo, 

izkušnje iz fine in grobe motorike ter stik z naravnimi elementi. Med igro zunaj so otroci 

izpostavljeni sončni svetlobi, naravnim elementom ter svežemu zraku, kar pripomore k razvoju 

kosti, močnejšemu imunskemu sistemu in dobri telesni aktivnosti. Potreba po telesni aktivnosti 

je prisotna že zelo zgodaj, še posebej pomembna pa je, če upoštevamo zaskrbljujočo rast 

debelosti in prekomerne telesne teže pri otrocih in mladostnikih. Igra v zunanjem okolju 

spodbuja višjo stopnjo pozornosti in je ključ do dobrega počutja (Bento in Dias, 2017). 
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Mariana Brussoni (2012) v svojem članku navaja, da dostop otrok do računalnikov in televizije 

prispeva k povečanemu deležu njihovega prostega časa, ki ga preživijo v zaprtih prostorih. 

Raziskava v ZDA je pokazala 37-odstotni upad udeležbe v dejavnostih na prostem za otroke, 

stare od 6 do 12 let, od leta 1997 do 2003. Poleg tega je 59 % otrok, starih od 5 do 12 let, dalo 

prednost igri v zaprtih prostorih kot igri na prostem. Te študije kažejo, da otroci in mladostniki 

s staranjem povečajo čas pred zaslonom. Navade otrok v zgodnjem otroštvu vplivajo na njihovo 

kasnejše življenje. Leta 2008 je 30 % otrok imelo prekomerno telesno težo. Raziskave v Evropi 

kažejo tudi na naraščajočo pediatrično debelost, pri čemer so trenutne ocene za 6- do 9-letnike 

24 %. Raziskave so pokazale, kako pomembno je spodbujanje proste igre kot protistrup za 

naraščajočo debelost in kot sredstvo za povečanje dnevne telesne aktivnosti (Brussoni, 2012). 

Naravno okolje je polno različnih prizorov, zvokov, tekstur in okusov, ki spodbujajo uporabo 

vseh čutov. Če otrokom omogočimo čas, prostor in svobodo v raziskovanju, naredimo veliko 

za rast in razvoj na področju senzomotoričnega razvoja (Wilson, 1995).  

Hohmann in Weikart (2005) menita, da je igra na prostem vsakodnevna priložnost, da se otroci 

vključijo v živahno in glasno igro. Otroci naj raziskujejo naravno okolico, jo spoznavajo ter 

doživljajo spremenljive vremenske razmere in letne čase. Zunaj imajo na voljo prostor za 

tekanje, skakanje, metanje, guganje, sankanje, igro s peskom. 

 
Slika 2: Učenci v gozdu (Kocijančič, 2021) 

Ena glavnih prednosti, ki jih naravno okolje ponuja otrokom, je zagotovljen prostor za gibanje. 

Le-to je eno najbolj naravnih načinov učenja otrok. Prav gibanje krepi otrokov imunski sistem 

in odpornost telesa. Gibanje v naravnem okolju je še posebej pomembno, saj tako otrokovi 

možgani prejemajo več kisika, kar pospešuje delovanje njihovega telesa (Suban, 2002). 
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Strma pobočja, skale, gozdna vegetacija in travniki omogočajo naravne ovire, ki jih otroci radi 

premagujejo. Omogočajo raznolike možnosti za igro in več samostojnega raziskovanja, 

obvladovanja tveganj in sodelovanja z vrstniki (Stanley, 2011).  

Ruth Wilson (2008) omenja raziskave, ki so pokazale, da je igra v naravnem okolju bolj 

kreativna od igre, ki se odvija na igriščih. Pozitivni učinki igre v naravnem okolju so pri 

nekaterih otrocih močneje izraženi, pri drugih pa manj opazni. Nekateri otroci so v naravnem 

okolju bolj družabni kot v notranjih prostorih, opaziti je več asertivnega vedenja, daljšo 

koncentracijo in večje učinke učenja (Wilson, 2008). 

 
Slika 3: Igra v naravi (Kocijančič, 2021) 
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Slika 4: Raziskovanje gozda (Kocijančič, 2021) 
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4 OTROŠKA IGRIŠČA 

Učenci 1. razreda preživijo veliko svojega prostega časa na otroških igriščih, ki vsebujejo 

različna plezala in igrala, le-ta pa nudijo številne možnosti za igro. 

Zunanje igrišče je prostor, ki je namenjen otrokom, njihovim potrebam in željam, kjer se ti 

počutijo varno, sproščeno in svobodno (Mramor, 2001). Otrok vsakodnevno potrebuje tek, 

plazenje, lazenje, plezanje, skakanje, guganje, zviranje itd., kar mu je na sodobnem otroškem 

igrišču nedvomno omogočeno. Dejavnosti na igralih, kot so na primer različne gugalnice, 

tobogani, igrala za razvoj ravnotežja, plezala, vrtiljaki itd., omogočajo otroku, da se začne 

zavedati lastnega telesa in pridobi sposobnost upravljanja z njim. Igranje na otroškem igrišču 

je tako pomemben člen pri razvijanju vseh področij otrokovega razvoja. Igrala na otroškem 

igrišču ne smejo biti odvisna od mode, ampak morajo biti oblikovana glede na otrokove 

sposobnosti, značilnosti in posebnosti. Pri tem morajo sodelovati strokovnjaki, ki preučujejo 

otrokov gibalni razvoj in njegove gibalne potrebe. Kakovostno igrišče mora vsebovati igrala, 

ki ustrezajo vsem standardom, so ustrezno vzdrževana, za otroke pa zanimiva oz. vabljiva 

(Videmšek, Hosta, Bučar in Čuk, 2007). 

Za optimalen razvoj potrebuje otrok primerno okolje, ki mu omogoča priložnosti za 

pridobivanje raznolikih izkušenj. Eno izmed takih okolij je šolsko igrišče (Videmšek, 2007), ki 

ga lahko razumemo kot laboratorij življenja, v katerem se preko igre otroci pripravljajo na 

realno življenje, tj. na izzive, ki jih čakajo v prihodnosti (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

4.1 Normativi za šolska igrišča 

V Sloveniji imajo osnovne šole prostor za otroško igro na šolskih dvoriščih z igriščem ali brez. 

Ta prostor je namenjen aktivnemu oddihu in rekreaciji učencev. Ležati mora na sončni in 

zavetrni legi ter ne sme motiti pouka (Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, 

2007). 

Otroška igrišča sestavljajo različni elementi, od tradicionalnih do modernih igral, kot so 

tobogani, gugalnice, stene za plezanje in podobno. Na njih so tudi ograje, vrata, smetnjaki, 

pločniki, rastline ali informacijske table. 

Igrala sodijo v področje Direktive o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES, ki je v slovenski 

pravni prostor prenesena z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št.101/03). 

V skladu z zahtevo direktive/zakona je obveznost proizvajalcev in distributerjev, da dajo na trg 

le varne proizvode. Domneva se, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so 

skladna s standardoma SIST EN 1176 in SIST EN 1177. Treba je poudariti, da se zahteve iz 

direktive/zakona ter standardov nanašajo le na igrala in ustrezno podlago na otroškem igrišču 

in ne na igrišče kot celoto. Tako na primer drugi vidiki varnosti, kot so vzdrževanje čistoče, 

primernost rastlin in varnost ograj, niso predpisani. V Republiki Sloveniji morajo biti igrišča v 

vrtcih urejena v skladu s Pravilnikom o minimalnih in tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05 in 33/08). 

Varnost otrok na otroških igriščih ni odvisna samo od ustreznega načrtovanja in izbire ustreznih 
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igral. Nujen je tudi stalen nadzor nad otroškim igriščem in zagotovitev rednih pregledov ter 

vzdrževanje najvišjih standardov varnosti. Standard SIST EN 1176-7:2008 priporoča tri vrste 

pregledov otroških igrišč, s čimer upravitelji otroških igrišč izpolnijo svoje osnovne obveznosti 

do uporabnikov. Pregled mora zajemati celotno otroško igrišče, ne samo igrala, torej tudi 

podlago, steze, ograje, klopi in vhode (Varno otroško igrišče, Priročnik za skrbnike in lastnike 

otroških igrišč, 2008). 

4.2 Plezala in igrala v šolski okolici OŠ Kašelj 

Plezala in igrala imajo pomembno vlogo v otroštvu vsakega otroka. Z njihovo pomočjo otroci 

pridobivajo izkušnje. Igralo je lahko karkoli, kar omogoča igro (Tomšič Čerkez in Zupančič, 

2011). Zunanja igrala, ki jih najdemo na otroških igriščih, spadajo pod opremo igrišča, 

namenjena različnim igram otrok. Največkrat omogočajo statično igro, igre za obvladovanje 

ravnotežja, premagovanje višine ter soočanje s hitrostjo in z vrtenjem (Rudolf, 2008). 

Leta 1986 je bila v Kašlju, skoraj v neposredni bližini Polja in Vevč, zgrajena podružnična šola. 

Zaradi porasta v številu prebivalcev je bila šola v Polju premajhna, zato so prenapolnjenost 

olajšali z ustanovitvijo podružnice, ki je leta 1995 dobila še svojo telovadnico. Po letu 2010, ko 

je bil dograjen prizidek, ta šola deluje kot samostojna osnovna šola (Blažun, 2019). Osnovna 

šola Kašelj ponuja veliko različnih možnosti za igro na vseh straneh. Šolo obiskuje približno 

500 učencev, ki imajo možnost preživljanja prostega časa v naravi. V okolici so drevesa in 

grmi. Šola je z vseh strani obdana z zelenimi površinami. Šolska okolica zajema malo igrišče s 

plezali, z gugalnico in s peskovnikom, ki je namenjeno mlajšim učencem. Na malem igrišču je 

travnata površina z drevesi. Za starejše učence je v okolici šole zelena površina z vrtički, ki jih 

urejajo učenci. Ob tem pridobivajo spoznanja o varovanju narave in sooblikovanju naravnega 

habitata. Glavno veliko igrišče šole ima asfaltno površino, vsebuje nogometno in košarkarsko 

igrišče. Okoli igrišča so tekalna steza in tribune. Del tekalne steze ima prostor z mivko, 

namenjen je športnim aktivnostim (skok v daljino). Otroci uporabljajo tribune za plezanje in 

igranje. Poleg velikega igrišča so plezala in igrala s fitnes pripomočki ter gugalnica. Na obrobju 

igrišča je strm teren z drevesi. Otrokom ponuja plezanje in igranje v naravnem okolju. Učenci 

se radi zadržujejo na tem delu igrišča, saj jim predstavlja svobodno izbiro igre in pristen stik z 

naravo. Šolski okoliš ponuja tudi samostojno postavljena plezala, ki so namenjena zgolj 

plezanju. Šolska okolica je ograjena, s tem je poskrbljeno za varnost otrok. Na spodnjem 

prikazu lahko vidimo šolo in njeno okolico. Predstavljeni so deli šole, ki so bili omenjeni v 

zgornjem opisu zunanje okolice Osnovne šole Kašelj. 
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Legenda: 1 - Veliko nogometno in košarkarsko igrišče, 2 - Tribune (stopnice), 3 - Malo igrišče, 4 - Samostojno 

postavljena plezala, 5 - Plezala, fitnes pripomočki, gugalnica, 6 – Telovadnica, 7 - Travnata površina z vrtičkom, 

8 - Glavni vhod v šolo, 9 - Strm teren z drevesi, 10 - Razred 1. a razreda 

Načrt 1: OŠ Kašelj (splošno) (Atlas okolja; Agencija RS za okolje) 

V nadaljevanju sledijo fotografije okolice šole. Vsaka fotografija ima opis in zaporedno številko 

ter predstavlja del okolice, ki je nazorno označen na spodnjem prikazu.  

 
Legenda: Slika 5: Plezala in igrala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 6: Vhod na igrišče OŠ Kašelj 

(Kocijančič, 2022), Slika 7: Fitnes igrala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 8: Strm teren na igrišču OŠ Kašelj 

(Kocijančič, 2022), Slika 9: Obrobje igrišča s tribunami OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

Slika 10: Drevesa in železniška proga za ograjo OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 11: Igrišče OŠ Kašelj 

(Kocijančič, 2022), Slika 12: Peskovnik in narisana barvna polja pred OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 13: 

Plezala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 14: OŠ Kašelj in zelene površine (Kocijančič, 2022), Slika 15: Malo 

igrišče OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022), Slika 16: Malo igrišče peskovnik OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

Načrt 2: OŠ Kašelj (umestitev fotografij) (Atlas okolja; Agencija RS za okolje) 

1 
2 3 

4 

6 

5 

7 
8 

9 
10 

11 
12 
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Slika 5: Plezala in igrala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 6: Vhod na igrišče OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 
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Slika 7: Fitnes igrala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 8: Strm teren na igrišču OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 
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Slika 9: Obrobje igrišča s tribunami OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 10: Drevesa in železniška proga za ograjo OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 
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Slika 11: Igrišče OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 12: Peskovnik in narisana barvna polja pred OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 
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Slika 13: Plezala OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 14: OŠ Kašelj in zelene površine (Kocijančič, 2022) 
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Slika 15: Malo igrišče OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 16: Malo igrišče peskovnik OŠ Kašelj (Kocijančič, 2022) 



 

21 

5 SPOZNAVANJE PRETEKLOSTI IN IGRE V PRETEKLOSTI 

Otroci se že zelo zgodaj spogledujejo s preteklostjo. Kmalu spoznajo, da je preteklost nekaj, 

kar se je že zgodilo. Zanima jih življenje staršev, ko so bili majhni. Že v prazgodovini so se 

ljudje igrali, starši so se igrali oz. se še vedno igrajo, prav tako pa se igrajo otroci. Igra je 

pomembna kulturna dediščina, ki se prenaša iz roda v rod. V raziskovalni nalogi: Igre naših 

dedov je zapisano: »da so se otroci v preteklosti veliko celo ogromno preigrali na prostem, v 

naravi, v soju sonca, vetra, snega in dežja in da so bili zelo iznajdljivi pri igrah ter pripomočkih, 

ki so si jih izdelali sami. Vendar njihovo otroštvo ni zaznamovala le igra, ampak tudi delo. 

Velikokrat so morali pomagati staršem pri raznih opravilih. Tisti, ki so živeli na vasi, so delali 

več, a so se kljub temu radi tudi igrali. Igre so prenesli na svoje otroke, a zdaj se zdi, kot da že 

tonejo v pozabo« (Oprešnik, Vičman, 2015). Učitelji imamo možnost, da stare igre vnesemo v 

sam pouk učencev in jim s tem pomagamo, da se ohranjajo. Učenci igre sprejmejo, ko jih dobro 

spoznajo in se jih samostojno igrajo. 

Otrokom se zdi zanimivo, da so se tudi njihovi stari starši nekoč igrali kot otroci, s tem pa 

premagujejo stereotipe o odraslih. Otroci s pomočjo medgeneracijske igre in sodelovanja 

razvijajo pozitiven odnos do starejših in lastnega odraščanja (Davis, Graves in Larkin, 2002). 

V učnem načrtu za predmet šport je naveden cilj, da učenci plešejo ljudske plese. Na ta način 

se kulturna dediščina ohranja, pri učencih pa se vzgaja pozitiven odnos do preteklosti. Učenci 

v 1. razredu spoznavajo preteklost še posebej pri predmetu spoznavanje okolja. V učnem načrtu 

so navedeni standardi znanja za tematski sklop čas za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

(Program osnovna šola spoznavanje okolja učni načrt, 2011). 

Učenec:  

‒ Ve, da se ljudje in družba skozi čas spreminjajo in da spremembe povzročijo različni 

dejavniki,  

‒ meri čas, ustrezno uporablja koledar (dan, teden, mesec, leto) in časovne izraze (od 

minute do leta),  

‒ pozna pomen dediščine, prepozna različne materialne, pisne in ustne vire informacij, 

preko katerih pridobiva in širi znanje o preteklosti,  

‒ zna časovno opredeliti dogodke in pojave,  

‒ pozna nekaj dejstev in podatkov iz lokalne preteklosti in jih časovno razvršča, časovno 

zaporedje ponazarja s časovnim trakom.  

V prilogah so učne priprave, ki smo jih uporabili za izvedbo praktičnih dejavnosti pri učencih 

1. razreda. Le-te temeljijo na ciljih iz javnoveljavnega učnega načrta za osnovne šole. Učenci 

so se soočili s tveganimi dejavniki ob spoznavanju in raziskovanju preteklosti. 

Pomen igre otrok v preteklosti se je skozi zgodovino spreminjal. Najprej je prevladovalo 

mnenje, da je igra otrok izguba časa. Med prvimi, ki so izpostavili pomen igre, je bil Friderich 

Fröbel, ki je navedel, da je igra najvišja stopnja otrokovega razvoja, je spontan izraz misli in 

občutkov, je najčistejša stvaritev otrokovega uma (Videmšek, 2002).  

Otroško igro v preteklosti na Slovenskem je opisala Vlasta Mlakar v knjigi z naslovom 
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Nesnovna kulturna dediščina (Mlakar, 2005). S starejšo šolsko dobo nastopijo igre, ki 

spodbujajo okretnost in socializacijo (kamenčkanje, fucanje, palčkanje, frnikolanje), telesno 

motoriko spodbujajo lovilne igre (lovljenja, kdo se boji črnega moža, slepe miši, gnilo jajce, 

ravbarji in žandarji), preskakovalne igre (skakanje čez kozo, koza klamf, ristanc, polž, nebesa, 

teden, pismo, zemljo krast, gumitvist) in najrazličnejše igre z žogo (o-e, petelinček, med dvema 

ognjema). Skrivalne in ugibalne igre spodbujajo govorne in umske sposobnosti (gospod 

kap'cinar kap'co zgubil, iskanje izgubljenega predmeta, uganjevanje oseb, pantomima), znane 

pa so bile tudi številne rajalne, šaljive in druge igre. Otroške igre potekajo na prostem ali v 

zaprtih prostorih, največkrat doma z družinskimi člani in s prijatelji. Slednje štejemo med 

družabne igre (dama, črni peter, človek, ne jezi se, monopoli). Po prvi svetovni vojni je otroške 

igre, zlasti pri starejši mladini, začel nadomeščati šport (Mlakar, 2005). 

Stepičnik je zapisal: »Kmet je seveda imel manj časa za igre in zabavo, pa tudi manj potrebe 

po gibanju, saj ga je bil dovolj deležen pri delu, vendar pa se tudi ni odrekel dejavnosti, v kateri 

je iskal predvsem razvedrilo« (Stepičnik, 1968). 

Otroštvo v preteklosti na Slovenskem je podrobno orisala tudi Alenka Puhar z delom Prvotno 

besedilo življenja, ki je močno vplivalo na to, kako gledamo na otroštvo nekoč in danes. Igra 

se je skozi čas spreminjala in ohranjala. Ob delovnih obveznostih in redkih kupljenih igračah 

so otroci na območju Slovenije nekoč poznali besedne igre, igre, ki vključujejo gibanje, 

skupinske igre z gibanjem v prostoru, potepanje, skrivanje, fantazijske igre, miselne igre, igre 

z vlogami, igre s petjem in številne druge (Puhar, 2005). 



 

23 

EMPIRIČNI DEL  

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

O tvegani igri najdemo predvsem tuje raziskave, v slovenskem prostoru pa jih je še zelo malo, 

večina le-teh pa so raziskane s predšolskimi otroki. Avtorica Ellen Beate Hansen Sandseter je 

ena izmed glavnih raziskovalcev na področju tvegane igre. Njeni članki so prosto dostopni na 

spletu. Zagovarja prosto igro v naravi in tvegano igro otrok. Sledi ji raziskovalka Mariana 

Brussoni, ki je v svoje raziskovalne interese vključila tudi tvegano igro. Otroci v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju še vedno potrebujejo igro za nemoteno rast in normalen 

razvoj. V naravi otrok je, da iščejo dejavnosti tvegane igre, kjer lahko tvegajo in preizkušajo 

svoj pogum. Otroci ob tveganih dejavnostih razvijajo telesne sposobnosti, gradijo samopodobo 

in samospoštovanje (Coster in Gleeve, 2008). Igra se je skozi desetletja zelo spremenila, saj 

imajo učenci veliko več igral, pripomočkov, rekvizitov, kot so jih imeli nekoč. Raziskave 

kažejo, da so otroci, ki odraščajo v pretiranem varnem okolju, v slabši telesni pripravljenosti, 

imajo slabše telesne sposobnosti in v odrasli dobi težave z obvladovanjem tveganj (Sandseter, 

2011). 

Želeli smo raziskati, kakšno je razmišljanje učencev o nevarnostih pri igri in kakšne so njihove 

navade pri igri na prostem, kadar so prisotni tvegani dejavniki. Podobne raziskave še nismo 

zasledili. Ker se preteklost prepleta s sedanjostjo, nas je zanimalo tudi, kakšno je mnenje 

učencev o igri otrok v preteklosti. 

6.1 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj raziskave je bil ugotoviti razmišljanje učencev o nevarnostih pri igri, njihove navade pri 

igri na prostem in mnenje o igri otrok v preteklosti.  

V raziskavi magistrskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1:  Ali se učenci doma raje igrajo v zaprtih prostorih ali na prostem? 

RV2:  Katera nevarna orodja in druge tvegane dejavnike učenci poznajo in so z njimi že 

samostojno delali? 

RV3:  Ali učenci izražajo po izvedbi dejavnosti z nevarnimi orodji (nož, žaga, kladivo, igla, 

vžigalnik) manj strahu kot pred izvedbo dejavnosti? 

RV4:  Kaj so se učenci najraje igrali na zunanjem šolskem igrišču in katere dejavnosti so se 

jim zdele najbolj zanimive? 

RV5:  Kolikšen delež učencev se med prosto igro raje igra na neravni površini? 

RV6:  V kolikšni meri med prosto igro deklice in dečki izberejo dejavnost plezanje po drevesu? 

RV7:  Katera skrivališča med igro na prostem izberejo učenci in kako daleč se oddaljijo od 

skupine? 

RV8:  S čim so se po mnenju učencev igrali otroci v preteklosti? 

6.2 Raziskovalne metode in pristopi 

V magistrskem delu smo uporabili kvantitativen in kvalitativen raziskovalni pristop, ki temelji 

na vzročno-posledični oziroma kavzalni raziskovalni metodi. 
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6.3 Opis vzorca 

Vzorec je priložnostni, v raziskavo so bili vključeni učenci 1. razreda Osnovne šole Kašelj, 

Ljubljana–Polje, generacija 2021/22. V razredu je bilo 26 učencev, od tega 11 deklic in 15 

dečkov v starosti 6–7 let. Učence dobro poznam, saj sem  jih poučevala od začetka šolskega 

leta. Vedno so bili pripravljeni sodelovati, zato so načrtovanje, raziskovanje in dejavnosti 

potekali v prijetnem, delovnem in igrivem vzdušju. 

6.4 Opis pripomočkov 

Instrumente smo sestavili na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Medsebojno se 

prepletajo vprašalnik, opazovalni listi in načrt šole in šolske okolice (Priloge 1, Priloga 2 in 

Priloga 3). Vprašalnik (Priloga 1) vsebuje 13 vprašanj odprtega tipa. Učenci so odgovarjali 

ustno, sama pa sem skrbno beležila individualne odgovore vsakega učenca posebej. Vprašanja 

so sestavljena, pri 7-ih vprašanjih so zastavljena še dodatna vprašanja; na ta način so odgovori 

kakovostnejši. Vprašalnik  sem sestavila sama ob pomoči mentorice. Za raziskovanje in 

zbiranje podatkov na prvi dve in zadnje raziskovalno vprašanje (RV1, RV2, RV8) smo  

uporabili vprašanja  iz vprašalnika. Za RV1 smo pridobili podatke tudi iz načrta šole in šolske 

okolice staršev in učencev. Načrt šole in šolske okolice sem pripravila s pomočjo spletne strani 

Atlas okolja (Agencija RS za okolje). Učenci in starši so dobili enak načrt, na katerem so 

označili, kje se učenci najraje igrajo. Za raziskovalna vprašanja RV3, RV4, RV5, RV6, RV7 

smo pridobili podatke na podlagi opazovanja pri praktično izvedenih dejavnostih ter podatkih, 

zabeleženih na vnaprej pripravljenih opazovalnih listih ter iz odgovorov učencev na zastavljena 

vprašanja iz vprašalnika. Opazovalni list je bil pripravljen za vsako dejavnost/učno pripravo 

posebej. Pripravila sem ga ob opori raziskovalnih vprašanj. Vsak opazovalni list vsebuje 5–7 

točk kriterijev opazovanja. Ob opazovanju sem skrbno beležila komentarje otrok, dodatna 

opažanja, opombe, ki so se pojavile itd. Praktične dejavnosti smo ponovili večkrat. 

6.5 Opis postopkov zbiranja podatkov 

Pred raziskavo smo staršem prvošolcev na roditeljskem sestanku predstavili vsebino dejavnosti, 

ki smo jih načrtovali v okviru pouka, in jih prosili za sodelovanje in dovoljenje, da otroci 

sodelujejo v raziskavi. 

V raziskavi smo uporabili vnaprej pripravljene vprašalnike, ki smo jih kvalitativno analizirali. 

Vsakega učenca sem individualno anketirala in zapisovala odgovore, saj učenci še niso znali 

pisati. Vprašalnik vsebuje 13 vprašanj s podvprašanji. Učenci so ob moji pomoči (ko so 

individualno ustno razložili, kje se najraje igrajo) to označili na načrtu šole. Prav tako so to 

storili njihovi starši brez prisotnosti svojih otrok na roditeljskem sestanku ali doma, kdor ni bil 

prisoten na roditeljskem sestanku. Praktičen del raziskave smo izvedli z opazovanjem ob 

izvedbi dejavnosti učencev in opazovalnih listov, kasneje smo zbrane zapise kvalitativno in 

kvantitativno analizirali. Dejavnosti za učence so bile zasnovane na učnih pripravah, ki so  bile 

del rednega pouka prvošolcev. Pri vsaki dejavnosti je bil vnaprej pripravljen opazovalni list, ki 

nam je bil v pomoč pri opazovanju učencev in kasnejšem interpretiranju dobljenih podatkov. 

Nekatere dejavnosti smo večkrat ponovili.   
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6.6 Opis postopka obdelave podatkov 

Odgovore, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo interpretirali z uporabo  

deskriptivne metode. Pridobili smo raznolike odgovore dečkov in deklic, ki smo jih med seboj 

primerjali. Pri vrisovanju najljubših mest za igro v šolski okolici smo primerjali načrte staršev 

in načrte njihovih otrok. Ugotoviti smo želeli, pri kolikih učencih in starših so označena mesta 

enaka. Praktične dejavnosti, ki smo jih izvedli v času pouka, smo opazovali na podlagi vnaprej 

pripravljenih opazovalnih listov. Vsak opazovalni list vsebuje 5–7 točk kriterijev opazovanja. 

Med opazovanjem učencev smo skrbno beležili opažanja, zraven pa smo zapisovali še druge 

opombe, komentarje učencev in dodatna opažanja. Izvedene dejavnosti smo interpretirali z 

deskriptivno metodo. Podatke smo predstavili na podlagi raziskovalnih vprašanj. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empiričnega dela raziskave bomo predstavili glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  

7.1 RV1: Ali se učenci doma raje igrajo v zaprtih prostorih ali na prostem? 

Na prvo raziskovalno vprašanje smo dobili odgovor učencev  iz 1. in 2. vprašanja v vprašalniku 

(Priloga 1). Učence smo povprašali, kje se doma najraje igrajo? Ali se raje igrajo notri ali zunaj? 

Odgovorili so vsi učenci (26). Velik delež učencev (17) je odgovorilo, da se najraje igrajo v 

svoji sobi, 3 učenci se najraje igrajo v skupnem prostoru, tj. npr. v dnevni sobi, 6 učencev se 

najraje igra v okolici svojega doma. Opazimo, da se je več deklet kot dečkov odločilo za 

odgovor soba, medtem pa se je več dečkov kot deklic odločilo, da se raje igrajo v skupnih 

prostorih in okolici doma. Učence sem pri spraševanju usmerjala, da so se lahko odločili za en 

odgovor. Potem sem jim postavila podvprašanja, kateri prostor v hiši je tisti, kjer se najraje 

igrajo. 

Preglednica 4: Kje se učenci najraje igrajo doma 

Spol V svoji sobi Skupni prostor Okolica doma 

Dečki  8 2 5 

Deklice 9 1 1 

Na vprašanje, ali se raje igrajo zunaj ali notri, je kar 21 učencev odgovorilo zunaj in le 5 učencev 

notri. Od tega je bilo za igro zunaj 11 dečkov in 10 deklic, za igro notri pa 1 deklica in 4 dečki. 

Opazimo lahko, da so odgovori na 1. in 2. vprašanje različni. Pri 1. vprašanju se je več učencev 

odločilo za igro v zaprtih prostorih, medtem pa se je pri 2. vprašanju večina učencev odločila 

za igro zunaj. Sklepam, da je pomembno, kako učencem postavimo vprašanje, saj so učenci 

mlajši in še nimajo razvitega abstraktnega mišljenja. 

Preglednica 5: Se učenci raje igrajo zunaj ali notri 

Spol Zunaj Notri 

Dečki 11 4 

Deklice 10 1 

Iz pridobljenih odgovorov vidimo, da se več učencev raje igra na prostem kot v zaprtih 

prostorih.  Veliko je možnosti, ki nam jih ponuja narava, ki nas obdaja. Igra zunaj je zato vsakič 

drugačna in  učencem v vsakem letnem času ponuja nekaj novega. Učenci so lahko pri igri na 

prostem bolj ustvarjalni in imajo več odprtega prostora, ki jih ne omejuje. 

Okolica Osnovne šole Kašelj ponuja številne možnosti za kreativno igro. Veliko nogometno 

igrišče z dvema postavljenima goloma, manjšim košarkarskim delom in asfaltno površino, okoli 

pa je atletska steza. Poleg velikega igrišča je tribuna, ki je sestavljena iz stopnic. Učenci imajo 

možnost izvajanja najrazličnejših gibalnih spretnosti. Na zahodnem delu igrišča je strm teren z 

drevesi. Učenci se zelo radi zadržujejo na tem delu, saj jim omogoča plezanje po drevesih in 

skrivanje za hribom. Poleg velikega igrišča so postavljena plezala in igrala. Učenci prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja se lahko igrajo tudi na malem igrišču, ki jim ponuja travnato 
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površino z igrali, s peskovnikom in plezali. Na malem igrišču so tudi drevesa. Šolska okolica 

ponuja učencem plezala, ki jim nudijo možnost ustvarjalne igre in razvijanje motoričnih 

spretnosti. V okolici šole je travnata površina z vrtičkom, ki je last vseh učencev šole. Znotraj 

šole se lahko učenci igrajo v svojem razredu ali šolski telovadnici. Šolska okolica nudi številne 

možnosti za različne gibalne dejavnosti. Učenci zelo radi raziskujejo okolico in se igrajo na 

delih, kjer niso postavljena igrala. 

Učenci so na danem načrtu (Priloga 2) ob učiteljevi pomoči označili območje, kjer se najraje 

igrajo. Učenci 1. razreda še nimajo dobre prostorske predstave, zato so pri označevanju na 

načrtu potrebovali usmerjanje in pomoč. Vsi učenci so označili območje, kjer se najraje igrajo. 

14 učencev se najraje igra na strmem terenu, kjer so drevesa. Od tega 11 dečkov in le 3 deklice. 

3 učenci se najraje igrajo na malem igrišču, od tega 2 deklici in 1 deček. 6 deklet se najraje igra 

na plezalih in igralih ob velikem igrišču. 3 dečki pa se najraje igrajo na velikem igrišču z žogo. 

Opazimo, da se večina učencev najraje igra na delu, kjer ni postavljenih igral in plezal. 

Enak načrt so dobili starši učencev (Priloga 2). Prejeli so navodila, da samostojno s križcem 

označijo območje, kjer se po njihovem mnenju najraje igra njihov otrok. Vsi starši so označili, 

da se otroci najraje igrajo zunaj. 14 staršev je označilo, da se njihov otrok najraje igra na velikem 

igrišču, 5 staršev je označilo malo igrišče in 6 staršev strm teren z drevesi ob velikem igrišču, 

en starš pa je označil plezala in igrala. Če primerjamo odgovore staršev in učencev, opazimo, 

da je velik delež staršev mnenja, da se njihovi otroci igrajo na velikem igrišču. Učenci pa imajo 

veliko raje igro v naravnem okolju na neravni površini, obdani z drevesi. Odrasli omejujemo 

otroke z igro na igralih, igriščih, medtem pa so otroci veliko bolj ustvarjalni z igro  brez igral. 

Spodnja preglednica prikazuje številčno urejene odgovore dečkov, deklic, staršev deklic in 

dečkov. 

Preglednica 6: Območje, kjer se učenci najraje igrajo 

Učenci/starši Veliko 

igrišče 

Malo igrišče Strm teren 

z drevesi 

Plezala in igrala 

ob igrišču 

SKUPAJ 

Deklice 0 2 3 6 11 

Dečki 3 1 11 0 15 

Starši deklic 5 2 3 1 11 

Starši dečkov 9 3 3 0 15 

SKUPAJ 17 8 20 7 52 

Od 26 parov učencev in njihovih staršev je bilo usklajenih 10 parov, to pomeni, da sta otrok in 

njegov starš označila enako mesto. Od tega 4 deklice in njihovi starši ter 6 dečkov in njihovi 

starši. 3 deklice in njihovi starši so označili enako mesto za igro, to je strm teren z drevesi. Ena 

deklica je označila malo igrišče, prav tako so malo igrišče označili njeni starši. 3 dečki in njihovi 

starši so označili veliko nogometno igrišče in 3 dečki in njihovi starši strm teren z drevesi. 

Spodnja preglednica prikazuje mesta, ki so jih označili učenci in njihovi starši. Polja, ki so 

obarvana z enako barvo, prikazujejo usklajena mesta starša in otroka. 
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Preglednica 7: Označena mesta na načrtu dečkov, deklic, staršev deklic in staršev dečkov 

 
Veliko igrišče Malo igrišče 

Strm teren z 

drevesi 

Plezala in igrala 

ob igrišču 

Deklica 1    x 

Starši deklice 1 x    

Deklica 2  x   

Starši deklice 2  x   

Deklica 3    x 

Starši deklice 3 x    

Deklica 4    x 

Starši deklice 4  x   

Deklica 5   x  

Starši deklice 5   x  

Deklica 6  x   

Starši deklice 6 x    

Deklica 7    x 

Starši deklice 7  x   

Deklica 8   x  

Starši deklice 8   x  

Deklica 9   x  

Starši deklice 9   x  

Deklica 10    x 

Starši deklice 10 x    

Deklica 11    x 

Starši deklice 11 x    

Deček 1   x  

Starši dečka 1 x    

Deček 2 x    

Starši dečka 2 x    

Deček 3 x    

Starši dečka 3 x    

Deček 4   x  

Starši dečka 4  x   

Deček 5   x  

Starši dečka 5   x  

Deček 6 x    

Starši dečka 6 x    

Deček 7   x  

Starši dečka 7 x    

Deček 8  x   

Starši dečka 8 x    

Deček 9   x  
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Veliko igrišče Malo igrišče 

Strm teren z 

drevesi 

Plezala in igrala 

ob igrišču 

Starši dečka 9 x    

Deček 10   x  

Starši dečka 10  x   

Deček 11   x  

Starši dečka 11  x   

Deček 12   x  

Starši dečka 12 x    

Deček 13   x  

Starši dečka 13   x  

Deček 14   x  

Starši dečka 14   x  

Deček 15   x  

Starši dečka 15 x    

7.2 RV2: Katera nevarna orodja in druge tvegane dejavnike učenci poznajo in so z njimi 

že samostojno delali? 

Dano raziskovalno vprašanje smo zastavili, ker smo predvidevali, da mlajši učenci nimajo 

možnosti upravljanja z orodji, ki so lahko nevarna, zaradi previdnosti njihovih staršev. 

Zanimalo nas je, koliko učencev orodja pozna in so jih že imeli možnost uporabljati. 

Osredotočili smo se na kladivo, ročno žago, nož, vžigalnik, šivanko. 

Učenci so odgovorili na 3. vprašanje v vprašalniku (Priloga 1), tj. Si že kdaj delal s kladivom, 

z žago, nožem, vžigalnikom in s šivanko? Te je bilo strah? Česa te je bilo strah? Odgovorili so 

vsi učenci, od tega je bilo 12 učencev, ki so z navedenimi orodji že upravljali. 14 učencev še ni 

imelo možnosti upravljati z navedenimi orodji, povedali so, da so orodja nevarna in da jim starši 

ne dovolijo, tudi če so starši poleg njih. Tisti učenci, ki so že imeli možnost, so odgovorili, da 

jih ni bilo strah, saj so bili pod nadzorom staršev, ki jim zaupajo. Učenci so povedali, da orodja 

nikoli niso uporabljali brez nadzora staršev. Iz spodnje preglednice je razvidno, da je več 

dečkov kot deklic uporabljalo nevarna orodja, vendar pa so uporabljali druga orodja kot deklice. 

2 deklici sta že rezali s kuhinjskim nožem, 2 deklici sta že upravljali s šivanko, 4 dečki so 

uporabljali kladivo in 3 ročno žago ter eden kuhinjski nož. 

Preglednica 8: Nevarna orodja in tvegani dejavniki 

Spol Kladivo Ročna žaga Nož Šivanka Vžigalnik Drugo Nič od navedenega 

Deklice 0 0 2 2 0 0 7 

Dečki 4 3 1 0 0 0 7 

Učencem smo zastavili 4. vprašanje, tj. Katero orodje od naštetih se ti zdi najbolj nevarno? 

Zakaj? 22 učencev je izbralo ročno žago za najbolj nevarno orodje, 3 učenci so izbrali nož in 

eden vžigalnik. Kuhinjski nož jim je bolj poznan kot ročna žaga, zato so bili mnenja, da je žaga 
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nevarnejša. 5 učencev je povedalo, da ročnih žag nimajo doma, zato so bolj nevarne, medtem 

ko imajo vsi doma kuhinjski nož. 

Preglednica 9: Najbolj nevarno orodje  

Spol Kladivo Ročna žaga Nož Šivanka Vžigalnik 

Deklice 0 8 3 0 0 

Dečki 0 14 0 0 1 

Zastavili smo jim še 5. vprašanje, tj. Imaš možnost uporabljati kladivo, ročno žago, nož, 

vžigalnik in šivanko v domačem okolju? Kaj lahko delaš s tem? Od 26 učencev jih je 13 

odgovorilo, da imajo možnost uporabljati nevarna orodja v domačem okolju. 6 učencev je 

odgovorilo, da imajo možnost uporabljati nož v kuhinji, ko pomagajo staršem. Vsi učenci znajo 

uporabljati jedilni nož, zato smo se omejili na kuhinjski nož, ki so ga že uporabljali za rezanje 

zelenjave, sadja in lupljenje krompirja. Nož so smeli uporabljati 3 dečki in 3 deklice. 4 dečki 

pomagajo očetu s kladivom. Povedali so, da s kladivom zabijamo žeblje, ko želimo spojiti dve 

leseni ploskvi. 2 deklici pa sta že šivali s šivanko v vrtcu. Ročno žago je omenil deček, katerega 

oče ima mizarstvo. Povedal nam je, da lahko uporablja žago, le če je njegov oče ob njem. Z 

žago je poskusil žagati tanjšo desko. Vžigalnika še niso uporabljali. Učencem je bilo zanimivo, 

da sem jim postavljala takšna vprašanja, saj omenjena orodja vendar niso za otroke. 

Preglednica 10: Možnost uporabe orodij doma 

Spol Kladivo Ročna žaga Nož Šivanka Vžigalnik Nisem uporabljal 

Deklice 0 0 3 2 0 6 

Dečki 4 1 3 0 0 7 

Aktivnih je 13 učencev 1. razreda, ki imajo možnost ali so imeli možnost uporabe orodij, ki so 

nevarna. Rezultat nas je presenetil, saj smo pričakovali, da so orodja poznana več učencem. 

Učence orodja zanimajo, vendar jim starši zaradi njihove varnosti to preprečujejo in jih 

omejujejo pri raziskovanju in uporabljanju nečesa novega. Uporabljanje navedenih orodij bi 

učence motiviralo pri delu, urili bi ročne spretnosti in pridobivali nova spoznanja. 

7.3 RV3: Ali učenci izražajo po izvedbi dejavnosti z nevarnimi orodji (nož, žaga, 

kladivo, igla, vžigalnik) manj strahu kot pred izvedbo dejavnosti? 

Za učence smo pripravili dve praktični dejavnosti. Na podlagi opazovanja in opazovalnih listov 

smo odgovorili na raziskovalno vprašanje RV3. Učni pripravi sta zasnovani na podlagi javno 

veljavnega učnega načrta za osnovne šole. Pripravi na dejavnosti sta v prilogah (Priloga 3). 

Vsaka priprava ima tudi svoj opazovalni list z vnaprej pripravljenimi iztočnicami za 

opazovanje. Učenci so bili pripravljeni na sodelovanje. Veseli so bili, da imajo možnost uporabe 

nečesa, kar je nevarno. Povedali so, da jim to predstavlja vznemirjenje. 

PRVA DEJAVNOST: Nevarni elementi, orodja (ogenj, nož) – Priloga 3.1 

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost – izdelava sveč 

DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI: 18. 1. 2022 
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TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Samostojna uporaba vžigalic, vžigalnika, 

‒ uporaba vroče kuhinjske plošče, 

‒ vrela voda, 

‒ tekoči vroči vosek, 

‒ uporaba noža, 

‒ vroča posoda, 

‒ nalivanje vročega tekočega voska v posodice. 

Učenci so samostojno izdelali svoje sveče. Že pred izvedbo dejavnosti smo izdelali posodice iz 

umetne modelirne mase, ki smo jih dali sušiti in so bile do izvedbe dejavnosti že pripravljene. 

Učenci so bili ves čas zelo aktivni. Dejavnost se jim je zdela zanimiva in z veseljem so vsi 

sodelovali. Pred pričetkom sem učencem razložila, da morajo biti previdni. Povedala sem jim, 

da se lahko opečejo, porežejo itd. Nekateri učenci so bili sprva v ozadju, nato pa so se približali 

in poskusili. Samostojno so pripravili prostor in zaščitili mize. Učenci so z nožem narezali 

voščenke na manjše kose. Nož sem zaupala 3 učencem naenkrat. Ostali učenci so jih opazovali 

in čakali, da pridejo na vrsto. Pripravila sem kuhinjsko ploščo in nanjo položila posodo. Učenci 

so pomagali pri stresanju parafiranega voska v posodo in pri mešanju. Morala sem jih večkrat 

opozoriti, da se ne gnetejo ob mizo. Pri mizi in vroči kuhinjski ploskvi je lahko le eden, tisti, ki 

meša ali stresa vosek v posodo. Klicala sem posamezne učence, ki so bili na vrsti. Staljeni vosek 

smo nalili v njihove že izdelane posodice. Učenci pa so morali držati stenj, da se je vosek strdil. 

Večkrat sem jih opozorila na vroč vosek, kljub temu so se ga nekateri dotaknili. Ves čas so bili 

zelo previdni, poslušali so moja navodila in bili osredotočeni na delo. Na koncu so z 

vžigalnikom ali vžigalicami prižgali svojo svečo. Za vžigalice se ni odločil nihče. Spodbudila 

sem 2 učenca, da sta poskusila prižgati svečo, sprva jima ni uspelo. Ob moji pomoči sta prižgala 

svečo. Med dejavnostjo se je pojavilo kar nekaj tveganih dejavnikov. Učenci so bili vseeno 

pripravljeni pomagati in sodelovati. Nihče se ni huje poškodoval. 
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Slika 17: Rezanje voščenke z nožem (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 18: Mešanje na vroči ploskvi (Kocijančič, 2022) 
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Slika 19: Držanje stenja v vročem vosku (Kocijančič, 2022) 

 
Slika 20: Izdelane svečke (Kocijančič, 2022) 
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OPAZOVALNI LIST (18. 1. 2022) 

Je bilo 

deklice 

strah 

uporabljati 

nož?  

Je bilo 

dečke strah 

uporabljati 

nož? 

So deklice 

samostojno 

prižgale sveče 

z vžigalicami 

in vžigalniki? 

So dečki 

samostojno 

prižgali 

sveče z 

vžigalicami 

in vžigalniki? 

Kako 

uspešno so 

učenci 

rokovali z 

nevarnimi 

elementi 

(vroča 

posoda, 

kuhinjska 

plošča, 

vroči vosek 

…) 

Težave, ki so 

se pojavile 

med 

dejavnostjo.  

Vprašanja, 

ki so jih 

postavljali 

učenci.  

‒ 8 deklic 

je rezalo 

voščenke, 

3 niso 

želele 

poskusiti. 

‒ 3 učenke 

je bilo 

strah 

rezati z 

nožem 

‒ Vsi dečki 

so rezali 

z nožem 

‒ Eden se 

je 

poskusil 

sprehajati 

z nožem 

po 

razredu 

‒ Ni jih 

bilo strah 

 

‒ 4 deklice so 

samostojno 

prižgale z 

vžigalnikom 

‒ 3 niso želele 

poskusiti 

‒ 4 deklice ob 

moji 

pomoči  

‒ Nobena ni 

izbrala 

vžigalic 

 

‒ 4 dečki ob 

moji 

pomoči 

‒ 11 

samostojno 

prižgali 

svečo 

‒ 2 z 

vžigalicami 

ob moji 

spodbudi in 

pomoči 

‒ 2 dečka 

sta sama 

nalila 

vroči 

vosek 

‒ 2 učenki 

in 3 

učenci so 

podrezali 

v vroč 

vosek in 

se malo 

opekli 

‒ Bili so 

zelo 

previdni 

‒ Ves čas 

so me 

spraševali 

kaj lahko 

in česa ne 

‒ Prevelika 

skupina 

otrok 

‒ Prerivanje 

‒ Večkratno 

opozarjanje 

‒ 5 učencev 

se je malo 

opeklo 

‒ Veliko 

učencev je 

želelo biti 

prvih 

 

‒ Kdaj se 

bo vosek 

strdil? 

‒ Kdaj 

bomo 

lahko 

prižgali 

svečo? 

‒ Jo bomo 

lahko 

vzeli 

domov? 

‒ Zakaj je 

vosek 

vroč? 

‒ Zakaj se 

stali? 

‒ Kdaj bom 

jaz na 

vrsti? 

‒ Ali 

moram 

tudi jaz 

poskusiti 

(deklica)? 

Deklice je bilo bolj strah uporabljati nož kot dečke. Od 11 deklic si je 8 zelo želelo rezati 

voščenke. 3 deklice niso želel poskusiti. Povedale so, da doma nikoli ne uporabljajo noža in ga 

tudi tokrat ne želijo. Ves čas sem spremljala učenke in jih opozorila na previdnost. Bile so zelo 

previdne. Z nožem so rezale zelo varno in premišljeno. Dečki so bili bolj samostojni pri rezanju. 

Vsi so poskusili rezati. Povedali so, da jih ni strah. Morala sem jih opozarjati, da z nožem niso 

hodili po razredu. Počutili so se ponosno, ker sem jim zaupala to nalogo. Povedali so, da tudi 

doma uporabljajo nož ob prisotnosti staršev (6 učencev). Učenci so imeli na voljo vžigalice in 
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vžigalnike za prižig sveč. Vžigalic ni izbral nihče. Dva učenca sem motivirala, da sta ob moji 

pomoči prižgala svečo z vžigalicami. Povedali so mi, da jih doma ne uporabljajo. Z vžigalnikom 

so 4 deklice prižgale svečo samostojno. 3 deklice niso želele uporabiti vžigalnika. 4 deklicam 

sem pomagala, da jim je uspelo. Dečki so bili bolj samostojni pri prižigu sveče, 11 dečkov je 

prižgalo svečo z vžigalnikom, 4 sem pomagala, da jim je uspelo. Povedali so mi, da jim starši 

doma ne dovolijo uporabljati vžigalnika. Učenci so uspešno upravljali z nevarnimi elementi. Z 

vžigalnikom se ni nihče opekel. Bili so zelo previdni in osredotočeni na delo. Ves čas sem bila 

prisotna. Morala sem jih opozoriti na vročo kuhinjsko ploščo in vroč vosek. Učenci so mlajši, 

zato sem jim pomagala nalivati vroči vosek v njihove posodice. Dvema učencema sem dovolila, 

da sama nalijeta vosek, saj sta si to želela, pokazala pa sta, da sta dovolj zrela in odgovorna. 

Učence je bilo strah, da se ne bi opekli. 2 učenki in 3 učenci so podrezali v vroč vosek in se pri 

tem malo opekli. Učenci mi sprva niso želeli povedati, saj so mislili, da jim ne bom več dovolila, 

da delajo. Ob ponovitvi dejavnosti bi učence razdelila v skupine. V razredu je 26 učencev, to je 

zelo veliko, bolje bi bilo, da bi učno uro zasnovala tako, da bi sodelovalo pri dejavnosti manj 

učencev. Lažje bi jim pomagala, jih opazovala in se jim posvetila. Nekatere učenke so se 

postavile v ozadje in dejavnost opazovale, dokler jih nisem spodbudila in povabila bližje. 

Dejavnost smo uspešno izvedli. Učenci so uporabljali nož, ki velja za nevarno orodje. Bili so 

soočeni z nevarnim elementom (ogenj) in uporabo vžigalnika in vžigalic. Učenci so zelo zrelo 

pristopili k dejavnosti. Med dejavnostjo so me ves čas spraševali, kaj lahko in česa ne smejo. 

Zanimalo jih je tudi, koliko časa se vosek trdi, kdaj bodo lahko prižgali svečo, ali jo bodo lahko 

odnesli domov. Povedali so mi, da si želijo več takšnih ur pouka. Na začetku ure jih je bilo 

strah, da se ne bodo opekli ali porezali, nato pa so ugotovili, da jim gre zelo dobro in da imajo 

mojo podporo in zaupanje. 

DRUGA DEJAVNOST: Nevarna orodja (žaga, kladivo, šivanka, žeblji) – Priloga 3.2  

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost – stare obrti 

DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI: 18. 2. 2022 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Zabijanje žebljev s kladivom, 

‒ konica žebljev je zelo ostra, 

‒ samostojna uporaba igle, 

‒ samostojna uporaba ročne žage. 

Spoznali smo stare obrti, ki jih skoraj ni več. Učence sem razdelila v 3 skupine. Vsaka skupina 

je imela svojo nalogo, svojo obrt. Prva skupina je šivala (vezilstvo). Učenci so morali 

samostojno vdeti nit v šivankino uho in šivati na košček blaga. Druga skupina so bili mizarji. 

Samostojno so žagali z ročno žago. Tretja skupina so bili čevljarji. Zabijali so žeblje v lesen 

podplat, s pomočjo kladiva. Učencem sem natančno podala navodila in jim demonstrirala 

posamezne naloge. Povedala sem jim, na kaj morajo biti pozorni in da naj bodo pazljivi. 

Opozorila sem jih, da s šivanko ne hodijo po razredu, pazijo naj, da koga ne zbodejo. Pokazala 

sem jim, kje naj bosta roki pri žaganju z ročno žago in demonstrirala, kako zabijati žeblje. 

Opozorila sem jih, da se lahko s kladivom udarijo. 
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Slika 21: Šivanje učencev (Kocijančič, 2022) 

  
Slika 22: Žaganje z ročno žago (Kocijančič, 2022) 
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Slika 23: Zabijanje žebljev (Kocijančič, 2022) 

Preglednica 11: Število učencev, ki so poskusili posamezne dejavnosti 

Spol Vezilstvo (šivanka) Mizarstvo (ročna žaga) Čevljarstvo (kladivo, žeblji) 

Dečki 15 (3 niso vdeli niti) 15 15 

Deklice 11 3 8 

OPAZOVALNI LIST (18. 2. 2022) 

Je bilo deklice 

strah uporabljati 

žago, šivanko, 

kladivo?  

Je bilo dečke 

strah uporabljati 

žago, iglo, 

kladivo? 

So deklice 

samostojno 

uporabljale 

orodja? 

So dečki 

samostojno 

uporabljali 

orodja? 

Težave, s katerimi 

so se soočali med 

uporabo orodij. 

‒ Šivanko so 

uporabljale vse 

deklice. 

‒ 3 deklice so 

uporabljale 

ročno žago. 

‒ 8 deklic je 

uporabljalo 

kladivo. 

‒ Ena deklica se 

je udarila po 

‒ Vsi dečki 

uporabljali 

šivanko. 

‒ Vsi dečki 

uporabljali 

ročno žago. 

‒ Vsi dečki 

uporabljali 

kladivo. 

‒ Manj strahu 

kot na začetku. 

‒ Manj vprašanj. 

‒ Deklice, ki so 

uporabljala 

orodja so bila 

samostojna. 

‒ 8 deklic ni 

želelo 

uporabljati 

ročne žage, 3 

deklice niso 

želele 

uporabljati 

kladiva. 

‒ Dečki so bili 

bolj 

samostojni 

pri uporabi 

šivanke, 

kladiva in 

ročne žage. 

‒ Dlje 

motivirani 

pri ročni žagi 

in kladivu. 

‒ 3 dečki so 

potrebovali 

pomoč pri 

vstavljanju niti v 

šivankino uho. 

‒ Nit se jim je 

zavozlala. 

‒ Predstava pri 

šivanju. 

‒ Ena deklica se je 

udarila s 

kladivom. 
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prstu s 

kladivom. 

‒ Po koncu 

dejavnosti 

manj strahu. 

‒ Bolj 

samostojni 

proti koncu. 

 

‒ Žaga in 

kladivo sta bila 

manj zanimiva. 

‒ Hitreje so 

odnehale. 

‒ Manj strahu 

proti koncu 

dejavnosti. 

‒ Velika skupina 

otrok. 

‒ Prilagajanje drug 

drugemu 

‒ Čakanje na 

vrsto. 

Deklice so bile zelo pogumne pri šivanju. Zelo hitro in samostojno so vdele nit v šivankino uho 

in bile tudi pri šivanju zelo samostojne. Sodelovale so vse deklice (11). Šivanko so uporabljale 

brez strahu. Večkrat sem jih morala opozoriti, da s šivanko ne hodijo po razredu. Povedala sem 

jim, naj bodo z njo previdne, da koga ne zbodejo. Deklice so bile dlje časa motivirane za šivanje. 

Želele so šivati tudi potem, ko smo z dejavnostjo končali. Žago so uporabljale le 3 deklice, 

ostale niso želele poskusiti. Povedale so, da je niso še nikoli uporabljale in da jih je strah, da se 

ne bodo poškodovale. 3 deklice, ki so poskusile žagati, so bile samostojno, povedale so, da jih 

ni ničesar strah. Kladivo je uporabljalo 8 deklic. Pri tem se je ena deklica malo udarila po prstu. 

Opazila sem, da so hitreje odnehale kot pri šivanju. Dejavnost mizarstvo in čevljarstvo jim nista 

bili tako zanimivi. Dečki so bili bolj samostojni pri uporabi ročne žage in kladiva. Vsi dečki so 

poskusili žagati in zabijati žeblje. Opozoriti sem jih morala, da se ne prerivajo ter da počakajo 

na vrsto. Tudi šivanje jim je šlo zelo dobro od rok. 3 dečkom ni uspelo vdeti nit v šivankino 

uho, ostali so bili zelo samostojni. Vsi dečki so šivali. Pri šivanju so prej odnehali kot deklice. 

Pri žaganju in zabijanju pa so bili dlje časa motivirani. Učenci so bili pri izvedbi zelo odgovorni 

in previdni. Povedali so, da si želijo več takšnih nalog. Na začetku jih je bilo bolj strah 

uporabljati orodja, saj jih nekateri še nikoli niso. Po koncu dejavnosti sem opazila, da so bili 

dečki še vedno motivirani za žaganje in zabijanje žebljev, deklice pa za šivanje. Ni jih bilo več 

strah. Postali so veliko bolj samostojni, kot so bili na začetku. Učenci so se počutili zelo 

samozavestno. Postavljali so vse manj vprašanj. Dečki so se sami med seboj dogovarjali, kdo 

je na vrsti, med seboj so sodelovali. Dva dečka sta držala deščico, eden pa je žagal. 

Pri obeh dejavnostih je bilo opaziti manj strahu proti koncu dejavnosti kot pa pred začetkom. 

Opogumile so se tudi nekatere učenke, ki na začetku niso želele upravljati s kladivom, z žago 

ali nožem. Iz tega lahko razberemo, da učenci potrebujejo več takšnih praktičnih aktivnosti, pri 

katerih bodo lahko ročno spretni. Proti koncu dejavnosti se je opazilo, da je v razredu bolj 

sproščeno, saj ni bilo več prisotno toliko strahu kot na začetku. Učenci so bili vseeno zelo 

previdni ves čas. Vse deklice so izpostavile, da bi si želele ponoviti dejavnost šivanja, 2 deklici 

bi ponovno poskusili žagati z ročno žago in 5 deklic bi ponovno poskusilo zabijati žeblje. Vsi 

dečki so izpostavili, da bi si želeli ponoviti dejavnost žaganja z ročno žago in zabijati žeblje, 

medtem pa bi šivanje ponovilo le 8 dečkov. 

7.4 RV4: Kaj so se učenci najraje igrali na zunanjem šolskem igrišču in katere 

dejavnosti so se jim zdele najbolj zanimive? 

Učence smo opazovali pri prosti igri na zunanjem šolskem igrišču. Pripravili smo dejavnost, ki 

spodbuja učence h kreativni igri. Pred izvedbo dejavnosti smo učence vprašali Kaj bi se najraje 

igrali zunaj? (Priloga 1, vprašanje 6). Odgovori učencev so prikazani v spodnji preglednici 
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Preglednica 12: Najljubše igre na prostem učencev po spolu 

Spol Igrala, 

plezala 

Igra 

vlog 

Igre z žogo 

na igrišču 

Igre 

lovljenja 

Plezanje 

na 

drevesa 

Raziskovanje, iskanje 

naravnih materialov, 

kopanje zemlje … 

Dečki  1 0 3 4 4 3 

Deklice 3 3 0 0 3 2 

Deklice se rade igrajo na strmem delu na zunanjem igrišču. 3 deklice se zelo rade igrajo 

domišljijske igre ali igre vlog. Za igro vlog izberejo strm teren z drevesi ali igrala/plezala. 3 

deklice so izbrale plezanje na plezalih in igranje na šolskih igralih. Le-teh ne uporabljajo za 

njihov prvoten namen (guganje na gugalnicah), ampak jih vključijo v svojo domišljijsko igro. 

3 deklice so izbrale plezanje na drevesa. Dekleta drevesa uporabijo za svoje zatočišče ali hišo, 

tam se igrajo igro vlog. 2 deklici sta izbrali igro raziskovanja naravnih materialov, kopanje 

zemlje. Igrajo se tako, da si naberejo material, kasneje pa ga uporabijo v domišljijski igri. Samo 

1 deček je izbral odgovor igrala in plezala. 3 dečki se najraje igrajo z žogo na velikem igrišču. 

4 dečki so izbrali plezanje na drevesa. Dečki pogosto uporabijo vrvi in palice ter jih uporabijo 

pri plezanju. 4 dečki so izbrali igro lovljenja. Lovijo jih policaji ali pa domišljijske pošasti. 3 

dečki zelo radi raziskujejo in iščejo naravne materiale, kamenje, palice itd. Učenci vedo, da jim 

vsi učitelji ne dovolijo plezati po drevesih. Dogovorjeni smo, da lahko splezajo do 2. veje, na 

drevesu pa so lahko največ 3 učenci naenkrat. 

 
Slika 24: Plezanje in igra z naravnim materialom (Kocijančič, 2022) 

TRETJA DEJAVNOST: Prosta igra učencev na zunanjem igrišču 

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost (stare igre, prosta igra) 
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DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI: 20. 4. 2022, 12.05 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Plezanje po drevesih, 

‒ igranje z lesenimi palicami, 

‒ igranje z vrvmi, 

‒ igranje s kamni in ostalim naravnim materialom, 

‒ neravna površina v okolici šole, 

‒ železnica v okolici šole.  

Učence sem seznanila z igrami, ki so se jih igrali nekoč. V preteklosti so bili otroci zelo 

iznajdljivi, saj ni bilo igral, plezal ter asfaltiranih igrišč. Učence sem motivirala, da poiščejo 

naravne materiale v okolici šole. Prosto se lahko igrajo, kar želijo. Učencem namenoma nisem 

dala podrobnih navodil. Tudi sama sem se vključila v igro in raziskovala v šolski okolici. Ob 

tem sem opazovala učence in njihovo igro ter zapisovala opažanja na opazovalni list. 

  
Slika 25: Strm teren (Kocijančič, 2022) 
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Slika 26: Igra z vrvjo (Kocijančič, 2022) 

  
Slika 27: Igra deklic na prostem (Kocijančič, 2022) 
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Slika 28: Igra dečkov na prostem (Kocijančič, 2022) 

OPAZOVALNI LIST: 20. 4. 2022, 12.05 

Kaj so se deklice 

igrale na zunanjem 

šolskem igrišču? 

Kaj so se dečki igrali 

na zunanjem 

šolskem igrišču? 

Katere 

dejavnosti so 

bile deklicam 

najbolj 

zanimive? 

Katere 

dejavnosti 

so bile 

dečkom 

najbolj 

zanimive? 

Koliko dečkov in 

koliko deklic je 

samostojno 

izbralo dejavnost 

plezanje po 

drevesu? 

‒ 2 deklici sta 

plezali na 

igralih/plezalih. 

‒ 5 deklic je plezalo 

na drevo. 

‒ 4 deklice so se 

igrale igro 

lovljena in 

raziskovanja 

šolske okolice. 

‒ 3 dečki so igrali 

nogomet na 

velikem igrišču. 

‒ 4 dečki so se igrali 

igro lovljena. 

‒ 3 dečki so nabirali 

naravni material, 

kopali zemljo in se 

igrali domišljijsko 

igro. 

‒ 3 učenci so plezali 

na drevesa. 

‒ 2 učenca sta bila 

na plezalih/igralih. 

‒ Plezanje na 

drevo je 

izbralo 5 

deklic, ob 

tem so se 

igrale igro 

vlog. 

‒ Igro 

lovljenja 

so izbrali 4 

dečki. 

‒ 5 deklic, 3 

dečki. Manj kot 

polovica 

učencev je 

samostojno 

izbralo igro 

plezanje na 

drevesa. 
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Deklice so se igrale z vrvmi na strmem delu igrišča. Vrvi so uporabile za plezanje na drevo. 4 

deklice so se igrale igro lovljena, nekaj časa pa so nabirale naravni material. Deklica, ki je imela 

v rokah palico, je lovila druge. 4 dečki so uporabili vrvi, vendar so se igrali lovljenje 

domišljijskih pošasti. 3 dečki so raziskovali v šolski okolici, nabirali so naravni material, kopali 

zemljo. Igrali so se domišljijsko igro iskanja zaklada. 3 učenci so plezali na drevesa. Pri 

plezanju so si pomagali z vrvmi. Vrv so navezali na vejo drevesa in se gugali. 7 otrok se ni 

želelo igrati na delu, kjer je travnik, strm teren in drevesa. Igra otrok na zunanjem igrišču je 

vedno drugačna, menim, da je težko predvideti, kaj bo učence pritegnilo. Učenci so pri igrah 

zelo ustvarjalni, podajo se v domišljijski svet, kjer je vse mogoče, šolska okolica pa jim to nudi. 

7.5 RV5: Kolikšen delež učencev se med prosto igro raje igra na neravni površini? 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo dobili iz vprašalnika (Priloga 1), vprašanje 7. 

Učence smo vprašali, na kakšni površini se radi igrajo. Prav tako pa smo jih opazovali pri prosti 

igri na igrišču. Opazovanje smo ponovili 11. 1. 2022, 18. 1. 2022 in 25. 1. 2022. Pri vsakem 

opazovanju smo zabeležili delež dečkov in deklic, ki so izbrali ravno in neravno površino pri 

prosti igri v okolici šole. 

Preglednica 13: Površine na katerih se učenci najraje igrajo, odgovori 

Spol Ravna asfaltna 

površina 

Neravna gozdna 

tla 

Neravna travnata 

površina 

Neravna površina 

s peskom 

Dečki 1 3 6 5 

Deklice  2 1 5 3 

Zgornja preglednica prikazuje odgovore učencev na vprašanje 7 iz vprašalnika (Priloga 1). 

Učenci se zelo radi igrajo na neravni travnati površini, v gozdu ali na pesku. 6 dečkov je izbralo 

neravno travnato površino, 5 neravno površino s peskom, 3 dečki so izbrali neravna gozdna tla 

in en deček je izbral igro na ravni asfaltni površini. Prav tako je največ deklic (5) izbralo 

neravno travnato površino, 3 deklice neravno površino s peskom, 1 deklica neravna gozdna tla 

in 2 deklici ravno asfaltno površino. Od 26-ih učencev so le 3 učenci odgovorili, da se najraje 

igrajo na ravni površini. Odgovori učencev so nas presenetili, saj je veliko asfaltiranih površin 

okoli nas. Neravne travnate površine najdemo ob šolskem velikem igrišču. Na željo otrok se 

pogosto odpravimo tudi v gozd, ki je zelo primeren za raziskovanje in krepitev mišic, saj je 

površina vse prej kot ravna. V prvem razredu sva ves čas ob učencih prisotni dve odrasli osebi, 

zato nam normativ dopušča, da lahko peljeva učence v gozd med samim poukom. Običajno 

obiščemo gozd enkrat tedensko. Od šole je oddaljen približno 600 metrov, zato se vedno 

odpravimo peš. Del učnega procesa izvedemo v gozdu.   
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Slika 29: Plezanje čez podrto drevo (Kocijančič, 2022) 

Ob šolski ograji se nahajajo tirnice, po kateri vozi vlak iz papirnice Vevče. Po industrijskem 

tiru Zalog – Vevče pelje vlak enkrat dnevno, ob 17. uri. Podatka nisem zasledila na spletu, pač 

pa so mi povedali prebivalci Kašlja. Vlak pelje počasi, še posebej v bližini šole. Učencem 

predstavlja vznemirjenje, učiteljem pa dodatno skrb in dodatni tvegani dejavnik. 

 
Slika 30: Igra ob ograji in železniški progi (Kocijančič, 2022) 

Preglednica 14: Število otrok pri prosti igri na neravni površini 

Spol 11. 1. 2022 ob 12.05 18. 1. 2022 ob 12.05 25. 1. 2022 ob 12.05 

Dečki 8 7 9 

Deklice 7 5 5 
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Pri prvem opazovanju 11. 1. 2022 smo opazili, da se več kot polovica dečkov in deklic igra na 

neravni površini. Od 15 dečkov se jih je kar 8 igralo na neravni površini. Igrali so se 

domišljijsko igro lovljenja. Od 11 deklic se jih je 7 igralo na neravni površini. Deklice so se 

igrale ob drevesih, pogosto so tudi splezale na drevo. Pri drugem opazovanju 18. 1. 2022 se je 

na neravni površini igralo 7 dečkov in 5 deklic. Dečki so se igrali domišljijsko igro, kopali so 

zemljo in iskali zaklad, ustvarjali so si bivališče, kjer so se nato igrali. Deklice so se igrale ob 

drevesih igro vlog. Pri zadnjem opazovanju 25. 1. 2022 se je na neravni površini igralo 9 dečkov 

in 5 deklic. Dečki so se igrali igro lovljenja, uporabili so tudi kamenčke, kolebnice in palice. 

Deklice pa so se igrale ob drevesih igro vlog in lovljenje. Iz danih opazovanj ugotovimo, da se 

učenci radi zadržujejo na neravnem predelu šole. Omenjeni del ponuja učencem prosto igro na 

najrazličnejše domišljijske načine. Običajno se učitelji zadržujejo na velikem igrišču, zato 

imajo učenci več možnosti za igro, ki ni pod stalnim nadzorom učitelja. 

7.6 RV6: Kakšne so razlike med spoloma pri izvedbi dejavnosti hitrega teka?  

Za odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pripravili praktično dejavnost, ki se nanaša na 

hitri tek, za vse učence. Na podlagi opazovanja in opazovalnih listov smo lahko odgovorili, 

kakšne so razlike med spoloma. Tudi v vprašalniku smo zastavili vprašanje 8, ki se nanaša na 

hitri tek po neravni ali ravni površini. Zanimalo nas je tudi, če starši preprečujejo otrokom hitri 

tek po neravnih površinah. 

Učence smo vprašali, kako pogosto tečejo po neravni površini (strm teren, trava, kamni), 

zanimalo nas je tudi, ali jim starši to dovolijo. Skoraj vsi učenci so odgovorili, da tečejo po 

neravni površini zelo pogosto, tako dečki kot deklice. Ena deklica je odgovorila, da teče včasih 

po neravni površini. Za odgovor nikoli se ni odločil nihče. Starši dovolijo 15 dečkom in 9 

deklicam hiter tek po neravni površini. Predvidevamo, da bi bil lahko odgovor staršev drugačen. 

Deček je povedal, da ga starši radi peljejo na naravna igrišča v šolski okolici ali v gozd. Glede 

na to, da je Osnovna šola Kašelj v Ljubljani, je v okolici manjši gozd in veliko travnatih površin. 

Učenci so povedali, da se zelo radi igrajo zunaj, kjer imajo najrazličnejše površine. 

Preglednica 15: Pogostost tekanja po neravni površini po spolu 

Spol Nikoli Včasih Pogosto Starši dovolijo 

Dečki 0 0 15 15 

Deklice 0 1 10 9 

ČETRTA DEJAVNOST: Hitrost – tek 

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost 

DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI: 15. 2. 2022 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Strm teren, 

‒ različne površine, 

‒ hitri tek.  
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Z učenci smo se igrali igro Gnilo jajce na šolskem asfaltiranem igrišču. Po končani igri smo se 

pogovorili o teku. Učenci so tekli po gladki, ravni površini in niso imeli težav. Nato smo se 

odpravili na del šolskega igrišča, ki je travnat in na strmem terenu. Igrali smo se igro lovljenja. 

Ob tem sem opazovala učence ob pomoči opazovalnega lista. Predvsem sem bila pozorna na 

učence, ki so se igrali igre lovljenja in so tekli. 

OPAZOVALNI LIST: 15. 2. 2022 (12.05-12.55) 

Kako 

zahteven je 

bil tek po 

neravni 

površini za 

dečke? 

Kako zahteven 

je bil tek po 

neravni 

površini za 

deklice? 

Ali dečki raje 

tečejo po 

neravnem 

terenu ali 

ravnem? 

Ali deklice 

raje tečejo 

po neravnem 

terenu ali 

ravnem? 

Katere igre so 

izbrali med 

prosto igro? Je 

igra vključevala 

tek? 

Na kateri 

površini so 

se igrali med 

prosto igro? 

‒ Hitreje 

tečejo po 

ravni 

površini. 

‒ Hitreje 

tečejo od 

deklic. 

‒ Izbirajo 

bolj strme 

terene. 

 

‒ Hitreje 

tečejo po 

ravni 

površini. 

‒ Počasnejše 

od dečkov. 

‒ Manj deklic 

se je odločilo 

za strm 

teren. 

‒ Hitreje 

izgubile 

zanimanje. 

‒ Več dečkov 

se odloči za 

neravno 

površino 

kot deklic. 

‒ Dlje so 

motivirani 

za tek na 

neravni 

površini. 

 

‒ 8 deklic se 

je odločilo 

za tek po 

neravni 

površini. 

‒ Igro lovljenja 

domišljijskih 

pošasti. 

‒ Igro vlog 

(občasno tudi 

tek). 

‒ Raziskovanje 

šolske okolice 

(ni 

vključevala 

hiter tek). 

‒ 8 dečkov 

in 7 deklic 

se je igralo 

na neravni 

površini. 

‒ 7 dečkov 

in 4 

deklice so 

se igrali na 

ravni 

površini. 

Tek po neravni površini je zahtevnejši od teka po ravni površini. Učenci so tekli na ravni 

površini hitreje kot na neravni. Dečki so bili hitrejši od deklic. Opazila sem, da so veliko bolj 

uživali od deklic. Dečki so izbirali bolj strme predele kot deklice. Po končani igri lovljenja so 

mi dečki povedali, da raje tečejo po neravni površini kot deklice. Tudi deklicam je bil tek po 

neravni površini v zabavo, vendar pa so hitreje izgubile zanimanje kot dečki. Dečki so želeli 

igro ponoviti, deklice pa ne. Med prosto igro so dečki izbrali igro lovljenja domišljijskih pošasti, 

deklice pa so se igrale igre vlog in raziskovale šolsko okolico. Igra dečkov pogosto vključuje 

naravne materiale, veje, kamne, listje. Njihova igra vključuje tek bolj pogosto kot igre deklic. 

Običajno se igrajo lovljenje pošasti, policajev, roparjev itd. Deklice se igrajo igro vlog, primeri: 

mama in otroci, učiteljica in učenci, vzgojiteljice in otroci. Njihova igra vključuje manj teka. 

Deklice, ki izberejo za igro raziskovanje šolske okolice, pogosto uporabijo naravne materiale, 

kopljejo zemljo, plezajo na igralih ali na drevesa, njihova igra ne vključuje veliko hitrega teka. 

Med prosto igro se je večina deklic in dečkov igralo na neravni površini. Iz danega opazovanja 

lahko sklepamo, da dečki raje tečejo po neravni površini kot deklice oz. izbirajo igre, ki 

vključujejo tek. 
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7.7 RV7: V kolikšni meri med prosto igro deklice in dečki izberejo dejavnost plezanje 

po drevesu? 

Odgovor na dano raziskovalno vprašanje smo dobili iz vprašanja 9 iz vprašalnika. Prav tako pa 

smo pripravili dejavnost, pri kateri so učenci lahko izbrali plezanje po drevesu. Med dejavnostjo 

smo jih opazovali in opazovanje beležili na opazovalni list. 

Učence smo vprašali, kako pogosto plezajo po drevesih. Jih je strah? Česa jih je strah? 10 

dečkov je odgovorilo, da plezajo pogosto. V okolici svojega doma imajo drevesa, ki so primerna 

za plezanje. Starši jim dovolijo, da plezajo, vendar pa vedo, da morajo biti pri tem previdni. Vsi 

učenci, ki so odgovorili, da plezajo pogosto, so povedali, da jih ni strah plezanja na drevesa. 3 

dečki so odgovorili, da plezajo na drevesa, kadar imajo možnost, saj doma nimajo primernih 

dreves. 2 dečka sta odgovorila, da ne plezata po drevesih, saj je nevarno in jima tudi starši ne 

dovolijo. Le 6 deklic je odgovorilo, da pogosto plezajo po drevesih, tudi starši jim tega ne 

preprečujejo. 3 deklice so odgovorile, da plezajo po drevesih le na šolskem zunanjem igrišču, 

kjer so drevesa. 2 deklici sta odgovorili, da ne plezata po drevesih. Starši jima tega ne 

preprečujejo, vendar pa nimata zanimanja za plezanje. Od 26-ih učencev v razredu jih kar 16 

pogosto pleza po drevesu. Učenci imajo plezanje radi, ker jim je to v šoli dovoljeno ob 

prisotnosti učitelja. Učenci vedo, da lahko splezajo samostojno do druge veje na drevesu. 

Včasih kakšen učenec preizkuša učitelja tako, da se povzpne višje. Dobro poznam svoje učence, 

zato nekaterim zaupam, da splezajo višje. Plezanja pa ne dovolijo vsi učitelji. Učenci se 

običajno igrajo, da je drevo njihovo zatočišče, hiša, skrivališče itd. Z učenci smo se dogovorili, 

da so na enem drevesu lahko največ trije. Na šolskem igrišču sta 2 drevesi, ki sta lažje dostopni 

za plezanje in sta priljubljeni pri učencih. 2 drevesi sta primerni za boljše plezalce, učenci 

običajno ne plezajo na njiju, razen tisti, ki to res dobro znajo. Ostala drevesa so težje dostopna 

in redko se zgodi, da kdo spleza na njih (Slika 33). 

Preglednica 16: Pogostost plezanja po drevesu, strah pri plezanju 

Spol Nikoli Včasih/redko Pogosto 

Dečki 2 3 10 

Deklice 2 3 6 

PETA DEJAVNOST: Višina – plezanje po drevesu 

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost 

DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI:  

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Plezanje po drevesu, 

‒ padci z dreves, odrgnine, ureznine …, 

‒ uporaba naravnega materiala med plezanjem. 

Rutico iz blaga sem privezala na vejo na šolskem drevesu. Nato sem motivirala učence, ki bi 

mi želeli pomagati, da dobim rutico nazaj. Učence sem spodbujala k plezanju na drevesa, lahko 

pa so se prosto igrali, kar so se želeli. Ves čas sem učence opazovala in si beležila opažanja. 
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Slika 31: Plezanje dečkov in deklic na drevesu (Kocijančič, 2022) 

  
Slika 32: Vlak in plezanje na drevesu (Kocijančič, 2022)  
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Slika 33: Plezanje s pomočjo vrvi (Kocijančič, 2022) 

 

Slika 34: Izjemno visoko plezanje (Kocijančič, 2022) 
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Slika 35: Guganje z vrvjo na drevesu (Kocijančič, 2022) 

OPAZOVALNI LIST 

Kaj so se deklice 

igrale na 

zunanjem 

šolskem igrišču? 

Kaj so se dečki 

igrali na 

zunanjem 

šolskem igrišču? 

Katere 

dejavnosti so 

bile deklicam 

najbolj 

zanimive? 

Katere 

dejavnosti so 

bile dečkom 

najbolj 

zanimive? 

Koliko dečkov in 

koliko deklic je 

samostojno izbralo 

dejavnost plezanje 

po drevesu? 

‒ Igra vlog mami 

in otroci 

(vključeno 

plezanje). 

‒ Raziskovanje 

šolske okolice, 

kopanje 

zemlje. 

‒ Plezanje na 

plezalih in na 

drevesih s 

pomočjo vrvi. 

‒ Igra z žogo (3 

deklice). 

‒ Igre lovljenja 

domišljijskih 

pošasti. 

‒ Igra lovljenja 

policaji in 

roparji 

(vključuje 

plezanje na 

drevesa). 

‒ Kopanje 

zemlje. 

‒ Guganje na 

drevesih s 

pomočjo vrvi. 

‒ Ko so se igrale 

na drevesu igro 

vlog. 

‒ Ko so 

poskusile 

splezati do 

rutice na 

drevesu. 

‒ Ko so se 

gugali s 

pomočjo 

drevesa in 

vrvi. 

‒ Ko so 

poskusili 

splezati do 

rutice na 

drevesu. 

‒ Sami so si 

zavezali 

rutico in si 

zastavljali 

nove izzive. 

‒ 8 deklic 

samostojno 

izbere plezanje 

na drevesa. 

‒ 9 dečkov 

samostojno 

izbere plezanje, 

4 dečki plezajo 

ob moji dodatni 

spodbudi in 

usmeritvi. 
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8 deklic je poskusilo s plezanjem na drevesa. 3 deklice niso želele poskusiti. Deklice so hitreje 

izgubile zanimanje za plezanje kot dečki. 13 dečkov je poskusilo plezati na drevo. Učenci so 

pri tem zelo uživali. Bili so osredotočeni in previdni. Pomagali so si tudi z vrvjo. Dečki so vrv 

navezali na vejo drevesa in se nato gugali (Slika 24). Pri dejavnosti sem spodbujala tako dečke 

kot deklice. Med prosto igro bi plezanje na drevo izbralo bistveno manj učencev, brez mojega 

spodbujanja. 

7.8 RV8: Katera skrivališča med igro na prostem izberejo učenci in kako daleč se 

oddaljijo od skupine? 

Učencem smo zastavili vprašanje 11, ki se nanaša na skrivanje in izbiro skrivališča (Priloga 1). 

Pripravili smo praktično dejavnost, pri kateri so se učenci igrali skrivalnice v okolici šole brez 

omejitve. Učence smo pri igri opazovali in si beležili opažanja na opazovalnem listu. Odgovori 

učencev so predstavljeni v spodnji preglednici. 

Učenci so odgovarjali na vprašanje, kako pogosto so se skrili, tako da jih ni nihče našel. Jih je 

bilo strah? Česa jih je bilo strah? Kam so se skrili? 9 deklic je odgovorilo, da so se že skrile, 

tako da jih ni nihče našel, 3 deklice so odgovorile, da se ne igrajo skrivalnic doma. Deklice, ki 

se skrivajo, so odgovorile, da jih ni strah. Skrile so se v omaro, pod stopnice, pod posteljo ali v 

kakšen poseben kotiček njihovega doma. Vsi dečki so odgovorili, da so se že skrili, tako da jih 

ni nihče našel. Tudi dečki so odgovorili, da jih ni bilo strah. Povedali so, da imajo igro 

skrivalnice radi, ker jim je zabavno, ko opazujejo osebe, ki jih iščejo. Nikoli se niso skrili zelo 

daleč stran. Dečki so odgovorili, da se radi skrijejo pod mizo, v kot za vrati, pod posteljo itd. 

Preglednica 17: Pogostost skrivanja, strah in izbira skrivališča po spolu 

Spol Skrivanje, da te 

ni nihče našel 

Strah pri 

skrivanju 

Skrivališče 

Dečki 

15 0 

Pod mizo, v kot za vrati, pod posteljo, v omaro, v 

tuš kabino, pod stopnice v kleti, za hrib, za drevo, 

za tribuno. 

Deklice 
9 0 

Omara, pod stopnice, pod posteljo, za sedežno 

garnituro, v klet, za hrib, za skalo, za peskovnik.  

 

ŠESTA DEJAVNOST: Skrivalnice (na prostem, brez omejitve) 

TEMA: Raziskujemo in spoznavamo preteklost 

DATUM IZVEDENE DEJAVNOSTI: 23. 2. 2022 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Skrivališča, ki so bolj oddaljena od šole, 

‒ učenci niso v vidnem polju učitelja, 

‒ otrok se skrije tako, da ga ne najdemo in se nam ne pokaže, 

‒ otrok se izgubi, 
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‒ okolica šole, ki ni ograjena z ograjo, 

‒ prometna cesta v okolici šole, 

‒ železnica ob šoli.  

OPAZOVALNI LIST 

Katera 

skrivališča 

so izbrali 

dečki? 

Katera 

skrivališča 

so izbrale 

deklice? 

Kako daleč 

so se 

oddaljili od 

skupine 

dečki? 

Kako daleč 

so se 

oddaljile od 

skupine 

deklice? 

Ali so učenci 

izbrali 

skrivališče, ki 

je v bližini 

ceste ali v 

okolici šole, 

kjer ni ograje? 

Ostala opažanja 

(je kdo od 

učencev prevzel 

pobudo, kako so 

se dogovorili 

med seboj itd.) 

‒ Za tribuno. 

‒ Za drevo. 

‒ Za hrib. 

‒ Za vogal 

šole. 

‒ Za 

peskovnik. 

‒ Za igrala. 

‒ Za drevo. 

‒ Za tribuno. 

‒ Dečki so 

se oddaljili 

dlje kot 

deklice. 

‒ Za vogal 

šole (izven 

mojega 

vidnega 

polja). 

‒ Manj so se 

oddaljile 

kot dečki. 

‒ Za igrali 

so bila 

najdlje 

oddaljene. 

‒ Ne, vsa 

izbrana 

skrivališča 

so bila v 

območju 

ograjene 

šolske 

okolice. 

‒ Dečki so bili 

bolj izvirni pri 

izbiri 

skrivališč. 

‒ Bili so bolj 

oddaljeni kot 

deklice. 

‒ Učenci so 

spoštovali 

dogovorjena 

pravila. 

‒ Med seboj so 

se igrali na 

primeren način. 

Z učenci smo se odpravili na zunanje igrišče. Igrali smo se igro skrivalnice. Ponovili smo 

navodila. Namenoma nisem povedala, do kje se lahko skrijejo. Določili smo učenca, ki bo prvi 

iskal svoje sošolce. Učenci se niso preveč oddaljili od skupine. Še vedno so bili v mojem 

vidnem polju. Nihče od učencev ni šel ven iz območja, ki je ograjeno s šolsko ograjo. Učenci 

so bili pri izbiri skrivališč ustvarjalni, nekatere smo iskali zelo dolgo. Nihče ni izbral skrivališča, 

ki bi bilo lahko nevarno. Pogosto so se skrili za drevesa, za tribuno. Na območju šolskega 

igrišča nimajo veliko možnosti za dobra skrivališča. Predvidevamo, da bi dobili drugačen 

rezultat, če bi se skrivali v gozdu, kjer ni ničesar označeno, do kod se lahko skrijejo. Šolsko 

igrišče je ograjeno in učenci vedo, da ne smejo za ograjo. 

7.9 RV9: S čim so se po mnenju učencev igrali otroci v preteklosti? 

Odgovor na dano raziskovalno vprašanje smo dobili iz odgovorov na vprašanje 13 iz 

vprašalnika (Priloga 1). Učence smo vprašali, kaj mislijo, da sta se igrala njihova dedek in 

babica, ko sta bila majhna. S čim so se igrali otroci takrat? Kaj pa še pred tem? 

Pri pouku spoznavanja okolja smo se pogovarjali o preteklosti, starih igračah in starih igrah. 
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Učenci že razumejo, da se je življenje spremenilo. Učenci vedo, da v preteklosti ni bilo toliko 

igrač kot danes ter da so bile drugačne. 

Preglednica 18: Kaj sta se igrala dedek in babica po mnenju otrok 

Spol Odgovori 

Dečki ‒ Igrali so se drug z drugim, brez igrač (3), 

‒ igrali so se stare igre (ristanc, gnilo jajce, zemlji krast) (2), 

‒ lesene kocke (2), 

‒ leseni konjički, 

‒ leseni avtomobilčki (2), 

‒ kamenčki, veje …(3), 

‒ frače, 

‒ doma izdelane pištole iz lesa. 

Deklice ‒ Igrali so se stare igre (ristanc, gnilo jajce, zemlji krast), 

‒ doma izdelane punčke (4), 

‒ lesene kocke, 

‒ leseni avtomobilčki vlak, 

‒ gumitvist, kolebnica (2), 

‒ igra vlog (mamica – otroci) (2). 

Učenci so povedali, da sta se dedek in babica igrala z lesenimi igračami, narejenimi doma, in s 

punčkami iz blaga. Vsi učenci so našteli vsaj eno igračo ali igro iz preteklosti. Učenci so 

izpostavili, da ni bilo tabličnih računalnikov, telefonov in računalnikov, zato so se otroci nekoč 

igrali drug z drugimi, najraje v naravi. V zgornji preglednici so predstavljeni odgovori dečkov 

in deklic. Pri odgovorih, ki so se večkrat ponovili, je zapisana številka ponovitev.  
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8 SKLEP 

Igra je tudi za šolskega otroka najpomembnejša osnovna dejavnost. Pomembna je za celosten 

razvoj otroka. Spodbuja ga k ustvarjalnemu mišljenju in utrjevanju motoričnih spretnostih. 

Kognitivni in gibalni razvoj sta med seboj povezana in soodvisna drug od drugega, zato je 

učiteljeva naloga, da ponudi otrokom dovolj raznolikih možnosti za ustvarjalno igro že med 

učnim procesom. Javnoveljavni učni načrt za osnovno šolo nas spodbuja k načrtovanju pouka, 

ki je usmerjen v naravo in konkretizacijo. Poudarek je tudi na medpredmetnem povezovanju 

predmetov med seboj. Učenci naj bodo v stiku z naravo, naj s svojimi rokami konkretno 

usvajajo in spoznavajo nova znanja. Narava ponuja otrokom številne možnosti za ustvarjalno 

igro. Pri tem pa se soočajo z neznanimi izzivi, ki pri učencih vzbudijo vznemirjenje, lahko tudi 

strah. Otroci preko tvegane igre spoznavajo samega sebe in svoje zmožnosti, hkrati pa se tudi 

učijo. Številni raziskovalci so mnenja, da je tvegana igra pomembna, navajajo tudi številne 

koristne posledice, ki jih je deležen otrok ob raziskovanju novih situacij. Če otrokom ne 

ponudimo možnosti za tveganje, ne znajo odreagirati v novih neznanih situacijah in 

preizkušnjah, ki pa jih slej kot prej prinese življenje. Tvegani dejavniki so povsod okoli nas, so 

del našega življenja. Otroci se tveganih dejavnikov ne zavedajo, odrasli pa jih skušamo odvrniti 

od nevarnosti in  jim s tem preprečujemo pridobivanja potrebnih izkušenj. Vloga odraslega je 

zelo pomembna, saj usmerja otroka in jih spodbuja k dejavnostim. Učitelj je tisti, ki bdi nad 

učenci in jih varuje, ob tem pa jim mora vseeno ponuditi možnosti za razvoj ob soočanju s 

tveganimi dejavniki. Igra današnjih otrok se razlikuje od igre otrok v preteklosti. Otroci nekoč 

niso imeli toliko možnosti za tako raznoliko preživljanje prostega časa in za izbiro številnih 

iger, kot jih imajo otroci danes. Vprašanje pa je, ali so res umetno postavljena igrala na šolskih 

igriščih boljša možnost, ki jo ponudimo otrokom, kot pa naravna igrala ali narava sama v 

gozdnem okolju. Ugotovili smo, da se učenci še vedno igrajo na podoben način, veliko raje 

izberejo strm neraven teren, naravne materiale, plezanje na drevesa itd. Otroci so še vedno radi 

v stiku z naravo, tako kot so bili otroci nekoč. Otroška igrišča niso tista, ki spodbujajo igro 

otrok, pač pa narava. 

V empiričnem delu smo odgovorili  na 9 zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Pridobljena nova 

spoznanja nas niso presenetila. Ugotovili smo, da se učenci še vedno radi igrajo zunaj na 

prostem, tako kot so se otroci nekoč. Za igro radi izberejo naravni prostor z neravno površino. 

Njihova igra je ustvarjalna, radi se igrajo igro vlog, igre lovljenja, ob tem pa uporabijo naravni 

material, ki ga samostojno poiščejo v naravnem okolju. Učenci so se po izvedbi dejavnosti 

upravljanja z nevarnimi orodji počutili samozavestnejše, zaupali so učitelju, kar jih je 

spodbudilo k poskušanju nečesa novega, neznanega. Ob nevarnih tveganih dejavnikih so 

spoznali samega sebe in svoje zmožnosti. Učenci so si ob ponovnem igranju na nevarnem 

terenu dovolili več kot pri prejšnji igri na istem terenu. Opazil se je napredek vsakega 

posameznega otroka, ki je spoznaval svoje meje zmogljivosti. Premagovali so strah pred 

nevarnimi pripomočki kot so npr. nož, kladivo, vžigalnik. Učenci, ki še nikoli niso samostojno 

delali z nevarnimi pripomočki, so spoznali, da zmorejo. Ob tem pa jim je veliko pomenilo 

zaupanje odraslih. Učitelj je bil tisti, ki jim je ponudil nekaj novega, nevarnega, zato so se 

počutili varnega. Učenci, ki obiskujejo Osnovno šolo Kašelj, imajo srečo, saj jim okolica šole 

ponuja številne možnosti za raznoliko kakovostno igro na prostem. Raziskava na kakšni drugi 
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šoli, ki ima drugačno okolico, bi nam lahko ponudila drugačne rezultate. Vsak posameznik in 

vsak razred je drugačen. V raziskavo so bili vključeni učenci 1. razreda. Od začetka šolskega 

leta so bili vajeni, da se pouk medpredmetno povezuje ter da redno vključujemo naravo v pouk. 

Če bi bila raziskava narejena z učenci iz višjih razredov, ki imajo že ustaljene predstave o šoli 

kot prostoru, kjer večina pouka poteka v učilnicah, bi lahko dobili drugačne rezultate. Želela bi 

si, da bi raziskavo razširili na celotno Slovenijo. Zanima nas, ali bi bili rezultati drugačni v 

mestih in na podeželju. 

Učiteljem razrednega pouka priporočam, da delajo s srcem in svojo materinsko nagnjenostjo 

do otrok. Vračajo naj se k naravi in vodijo učni proces tako, da bodo učenci konkretno v stiku 

z naravo. Otroci čutijo, kadar jim učitelj zaupa, jih varuje ter jim želi dobro. 
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10 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

1. Kje se doma najraje igraš?  

2. Se raje igraš zunaj ali notri? 

3. Si že kdaj delal s kladivom, žago, nožem, vžigalnikom, iglo. Te je bilo strah? Česa te je 

bilo strah? 

4. Katero orodje od naštetih se ti zdi najbolj nevarno? Zakaj? 

5. Imaš možnost uporabljati kladivo, žago, nož, vžigalnik, iglo v domačem okolju. Kaj 

lahko delaš s tem? 

6. Kaj bi se danes najraje igral zunaj?  

7. Na kakšni površini se rad igraš? 

8. Kako pogosto tekaš po neravni površini (strm teren, kamni, trava …)? Ti starši to 

preprečujejo? 

9. Kako pogosto plezaš po drevesih? Te je strah? Česa te je strah?  

10. Kaj se še rad igraš? 

11. Kako pogosto si se skril tako, da te ni nihče našel. Te je bilo strah? Česa te je bilo strah? 

12. Kam bi se skril? 

13. Kaj misliš, da sta se tvoj dedek in babica igrala, ko sta bila majhna? S čim so se igrali 

otroci takrat? Kaj pa še pred tem? 

  



 

 

Priloga 2: Tloris šole in okolice šole 

Andreja Kocijančič: RAZISKAVA O PRETEKLOSTI IN IGRI OTROK 

Ime in priimek vašega otroka:_________________________________________ 

Prosimo, s križcem označite območje, kjer bi se po vašem mnenju vaš otrok najraje igral. 

Izberete lahko zunanji ali notranji del šole (razred, telovadnica). 

 
Vir: Atlas okolja (Agencija RS za okolje) 

  

VHOD 

TELOVADNICA 



 

 

Priloga 3: Učne priprave 

1. PRIPRAVA NA DEJAVNOST  

ŠOLA: OŠ Kašelj RAZRED: 1.a  URA: 11.20-12.05 

DATUM: 8. 2. 2022 

UČITELJICA: Andreja 

Kocijančič 

TEMA: RAZISKUJEMO IN SPOZNAVAMO PRETEKLOST 

DEJAVNOST: VIŠINA (plezanje, skakanje z višine, visenje, guganje) 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, metoda praktičnih del  

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna 

UČNI PRIPOMOČKI: drevesa v okolici šole, vrvi, palice, rutica 

CILJI: 

‒ Učenci: 

‒ Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

‒ spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, 

‒ spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo nekatere osnovne izraze za 

opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, danes, včeraj, nekoč, 

‒ znajo opisati ravnovesje in ločiti stanje ravnovesja od stanja mirovanja,  

‒ izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo 

pravilno telesno držo, 

‒ izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, 

moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost, 

‒ sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja, 

‒ učenci preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa in izražanju z 

gibanjem, 

‒ razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

‒ oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, 

‒ zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih 

smereh in ravneh. 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Plezanje po drevesih, 

‒ igranje z lesenimi palicami, 

‒ igranje z vrvmi, 

‒ igranje s kamni in ostalim naravnim materialom, 

‒ neravna površina v okolici. 

UVODNI DEL 

Učence vprašam, s čim se najraje igrajo doma. Vsak učenec mi opiše svojo najljubšo igračo. 

Nato pa jim pokažem gumitvist. Kot otrok sem se najraje igrala z gumitvistom. Učencem 

predstavim igre, ki smo se jih igrali v otroštvu z gumitvistom. Vprašam jih, kaj mislijo, ali so 

otroci v preteklosti imeli toliko igrač, kot jih imajo danes (Opis iger z gumitvistom sem 

zasledila na povezavi https://www.os-negova.si/2018/05/12/gumitvist-izgubljena-otroska-

igra/, dostopno 30. 12. 2021 ob 20.08). 

 

 



 

 

GLAVNI DEL 

Včasih so se otroci igrali predvsem zunaj. Z učenci se odpravimo na zunanje veliko igrišče 

pri šoli. Vprašam jih, če poznajo katero izmed naštetih iger: gnilo jajce, zemljo krast, ristanc, 

trden most, slepe miši. Povem jim, da so to igre, ki so se jih igrali njihovi starši in stari starši. 

Nato jim povem, da se bomo vrnili v preteklost. Otroci nekoč niso imeli toliko pripomočkov 

in igral, kot jih imajo danes, imeli pa so pripomočke, ki so jih našli doma oz. v okolici doma. 

Učence usmerim, da si poiščejo naravne materiale (pripomočke), ki jih najdejo v okolici. Že 

pred dejavnostjo položim na različna mesta vrvi in lesene palice, da jih lahko sami najdejo. 

Tudi sama vzamem vrv in si z njo pomagam pri plezanju na drevo. Učenci samostojno 

raziskujejo okolico šole. Na drevo obesim rutico, učenci imajo možnost, da vzamejo rutico z 

drevesa na kakršenkoli način. Ob tem opazujem učence in si beležim opažanja. Učencem 

namenoma ne dam podrobnih navodil.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem povem, da so otroci nekoč radi plezali na drevesa. Učence, ki so plezali po drevesu, 

vprašam, ali jih je bilo strah plezati po drevesu. Se jim zdi plezanje varno? Učenci mi povedo, 

kaj jim je bilo najbolj všeč. 

OPAZOVALNI LIST 

Kaj so se 

deklice igrale na 

zunanjem 

šolskem 

igrišču? 

Kaj so se dečki 

igrali na 

zunanjem 

šolskem 

igrišču? 

Katere 

dejavnosti so 

bile deklicam 

najbolj 

zanimive? 

Katere 

dejavnosti so 

bile dečkom 

najbolj 

zanimive? 

Koliko dečkov 

in koliko deklic 

je samostojno 

izbralo 

dejavnost 

plezanje po 

drevesu? 

     

 



 

 

2. PRIPRAVA NA DEJAVNOST  

ŠOLA: OŠ Kašelj RAZRED: 1.a URA: 11.20-12.05 

DATUM: 17. 2. 2022 

UČITELJICA: Andreja 

Kocijančič 

TEMA: RAZISKUJEMO IN SPOZNAVAMO PRETEKLOST 

DEJAVNOST: HITROST (tek) 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, metoda praktičnih del  

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

UČNI PRIPOMOČKI: različne površine v okolici šole, zunanje igrišče 

CILJI: 

Učenci: 

‒ Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugače, 

‒ spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, 

‒ spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo nekatere osnovne izraze za 

opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, danes, včeraj, nekoč,  

‒ izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo 

pravilno telesno držo, 

‒ izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, 

moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost, 

‒ izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost (koordinacijo) gibanja, 

moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost, 

‒ sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja, 

‒ preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa in izražanju z gibanjem, 

‒ razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

‒ oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, 

‒ zavestno nadzorujejo telo v različnih položajih in gibanjih, ki jih izvajajo v različnih 

smereh in ravneh. 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Strm teren,  

‒ različne površine, 

‒ hitri tek. 

UVODNI DEL 

Z učenci se odpravimo na šolsko igrišče. Vprašam jih, kaj mislijo, ali so se otroci v preteklosti 

igrali sami ali skupaj, drug z drugim. Igramo se igro gnilo jajce, ki so se jo igrali otroci včasih. 

Po končani igri se z učenci pogovorimo o njihovem teku. Vprašam jih, na kaj vse so morali 

biti pazljivi pri teku, kakšna je površina, po kateri so tekli. Ugotovimo, da niso imeli težav, 

saj je površina na igrišču zelo gladka. Vprašam jih, če imajo v domačem okolju ravno ali 

neravno površino. Kje tečejo bolj radi? 

GLAVNI DEL 

Z učenci se odpravimo na del šole, kjer je travnik in precej strm teren. Učencem povem, da 

so se otroci v preteklosti zelo radi igrali igro lovljenje. Določimo dva otroka, ki bosta lovca. 

Učenca lovita ostale. Kogar ulovita, ta okameni in obstane na mestu. Učenci, ki še niso ujeti, 

ga lahko rešijo tako, da se ga dotaknejo in rečejo »rešen«. Igra se konča, ko lovca polovita 



 

 

vse otroke. Učence pri igri opazujem in si beležim opažanja. Nato jim povem, da se lahko 

prosto igrajo, kar želijo. Med prosto igro jih pozorno opazujem.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učence vprašam, ali radi tečejo, kje jim je bilo najlažje teči in kje najtežje. Zakaj jim je bilo 

težje teči po strmem terenu? Pogovorimo se o različnih površinah, ki jih poznajo. Povem jim, 

da v preteklosti ni bilo asfalta, zato so bile ceste bolj grobe. Teren ni bil gladek in raven kot 

danes. 

OPAZOVALNI LIST 

Kako 

zahteven je 

bil tek po 

neravni 

površini za 

dečke? 

Kako 

zahteven je 

bil tek po 

neravni 

površini za 

deklice? 

Ali dečki raje 

tečejo po 

neravnem 

terenu ali 

ravnem? 

Ali deklice 

raje tečejo po 

neravnem 

terenu ali 

ravnem? 

Katere igre so 

izbrali med 

prosto igro? Je 

igra 

vključevala 

tek? 

Na kateri 

površini 

so se 

igrali med 

prosto 

igro? 

      

 

  



 

 

3. PRIPRAVA NA DEJAVNOST  

ŠOLA: OŠ Kašelj RAZRED: 1.a  URA: 12.05-12.55 

DATUM: 18. 2. 2022 

UČITELJICA: Andreja 

Kocijančič 

TEMA: RAZISKUJEMO IN SPOZNAVAMO PRETEKLOST 

DEJAVNOST: SKRIVALNICE (brez omejitev, okolica šole) 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, metoda praktičnih del  

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna,  

UČNI PRIPOMOČKI: zakladi (vrečke v katerih so koščki sestavljanke) 

CILJI: Učenci: 

‒ Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugače, 

‒ spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, 

‒ spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo nekatere osnovne izraze za 

opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, danes, včeraj, nekoč,  

‒ izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost, z zavestnim nadzorom telesa oblikujejo 

pravilno telesno držo, 

‒ sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja, 

‒ razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, 

‒ oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, 

‒ spoznajo možnost za orientacijo v okolju. 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Skrivališča, ki so bolj oddaljena od šole, 

‒ učenci niso v vidnem polju učitelja, 

‒ otrok se skrije tako, da ga ne najdemo in se nam ne pokaže, 

‒ otrok se izgubi, 

‒ okolica šole, ki ni ograjena z ograjo, 

‒ prometna cesta v okolici šole, 

‒ železnica ob šoli. 

UVODNI DEL 

Z učenci se odpravimo na zunanje igrišče. Pripravim jim lov na zaklad. Povem jim, da so v 

okolici šole skriti zakladi. Njihova naloga je, da jih poiščejo in prinesejo meni. Zakladi so 

oštevilčeni s številkami od 1 do 9. V vsaki vrečki se skriva del sestavljanke. Ko najdejo vse 

koščke sestavljanke, jo sestavimo. Dobimo sliko otrok, ki so se igrali v preteklosti. Vprašam 

jih, kako so se lotili iskanja. Je bilo delčke težko najti? Nato si ogledamo sestavljanko. Učence 

vprašam, kaj mislijo, da so se igrali otroci na sliki? Po čem se igra otrok na sliki razlikuje od 

današnje igre otrok? 



 

 

 
(Pridobljeno, 12. 2. 2022, 10. 38, https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/kulturna-

dediscina-spodnjega-podravja/3588-kako-so-se-nekoc-igrali-otroci).  

GLAVNI DEL 

Učence razdelim v 3 skupine, v vsaki skupini izžrebam učenca, ki bo prvi mižal. Povem jim 

navodila za igro skrivalnice. Namenoma ne določimo, do kje se lahko učenci skrijejo. Učenci 

imajo povsem prosto izbiro. Da je malo bolj zanimivo, so učenci v skupinah, tako mora vsak 

posameznik dobro poznati člane svoje skupine. Med igro pozorno opazujem učence in si 

beležim opažanja. Učence spodbujam, da se dobro skrijejo in poiščejo čim več zanimivih 

skrivališč.  

ZAKLJUČEK 

Z učenci se pogovorimo o primernih skrivališčih. Vprašam jih, kje so bili najdlje oddaljeni. 

Kako so vedeli, do kam se lahko skrijejo? Jih je bilo morda strah, če so se preveč oddaljili? 

Kako mislite, da so se skrivali vaši stari starši, ko so bili otroci? Kaj je bilo takrat drugače? 

OPAZOVALNI LIST 

Katera 

skrivališča so 

izbrali dečki? 

Katera 

skrivališča 

so izbrale 

deklice? 

Kako daleč 

so se 

oddaljili od 

skupine 

dečki? 

Kako daleč 

so se 

oddaljile 

od skupine 

deklice? 

Ali so učenci 

izbrali 

skrivališče, ki 

je v bližini 

ceste ali v 

okolici šole, 

kjer ni ograje?  

Ostala 

opažanja (je 

kdo od 

učencev 

prevzel 

pobudo, 

kako so se 

dogovorili 

med seboj 

itd.). 

      

https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/kulturna-dediscina-spodnjega-podravja/3588-kako-so-se-nekoc-igrali-otroci
https://www.radio-ptuj.si/podravje-na-moji-dlani/kulturna-dediscina-spodnjega-podravja/3588-kako-so-se-nekoc-igrali-otroci


 

 

4. PRIPRAVA NA DEJAVNOST  

ŠOLA: OŠ Kašelj RAZRED: 1.a URA: 10.30-11.15 

DATUM: 18. 1. 2022 

UČITELJICA: Andreja 

Kocijančič 

TEMA: RAZISKUJEMO IN SPOZNAVAMO PRETEKLOST 

DEJAVNOST: NEVARNI ELEMENTI, ORODJA (ogenj, nož) 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, metoda praktičnih del  

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

UČNI PRIPOMOČKI: sveča, vžigalnik, vžigalice, parafirni vosek, stenj, posodice iz 

umetne mase, voščenke, zajemalka, žlica, posoda, manjša kuhinjska plošča 

CILJI: 

Učenci: 

‒ Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

‒ spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, 

‒ spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo nekatere osnovne izraze za 

opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, danes, včeraj, nekoč,  

‒ znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti za seboj, 

‒ vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa neobrnljivi,  

‒ oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce. 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Samostojna uporaba vžigalic, vžigalnika, 

‒ uporaba vroče kuhinjske plošče, 

‒ vrela voda, 

‒ tekoči vosek, 

‒ uporaba noža, 

‒ vroča posoda, 

‒ nalivanje tekočega voska v steklene kozarce. 

UVODNI DEL 

V razredu ugasnemo vse luči. Učencem dam navodilo, da zaprejo oči in mirno sedijo na 

svojem mestu. Učencem rečem, naj si predstavljajo, da so odpotovali v preteklost. 

»Predstavljajte si, da okoli nas ni nobenih naprav, ki potrebujejo elektriko. Ni računalnika, 

telefonov, luči, radia … Ko se zvečeri, postane temno. Zelo temno. Kaj bomo storili sedaj? 

Prižgali bomo svečo, da bomo imeli vsaj malo svetlobe.« Tako so si pomagali ljudje v 

preteklosti.  

GLAVNI DEL 

Učencem povem, da si bomo naredili svoje sveče, ki jih bodo lahko uporabili, ko ne bo 

elektrike. Podam jim natančna navodila. Samostojno pripravijo prostor. Pripravimo 

kuhinjsko ploščo, nanjo postavimo posodo z vodo, v to posodo postavimo manjšo posodo, v 

katero damo parafiran vosek. Ves čas sem ob učencih, spodbujam jih, da so čimbolj 

samostojni. Učenci pomagajo pri stresanju voska v posodo in pri mešanju, da se vosek stali. 

Učenci z nožem narežejo manjše koščke voščenke. Koščke nato dodamo v posodo. Staljeni 

vosek zlijemo v posodice, ki so jih naredili učenci iz modelirne mase. V posodice damo stenj. 



 

 

Učenci stenj držijo toliko časa, da se vosek začne trditi, pri tem morajo biti previdni, da se ne 

opečejo. Naše svečke damo na okensko polico, da se strdijo. Učencem razložim, da je 

parafinsko olje mineralna tolšča – viskozna oljnata zmes rumenkasto bele barve brez vonja 

in okusa. Pridobiva se iz nafte. Ima neomejen rok trajanja, uporablja se tudi v zdravstvu. 

Lahko bi uporabili tudi naravni čebelji vosek, ki ga izdelujejo čebele.  

ZAKLJUČNI DEL 

Učenci samostojno prižgejo svečo. Naključno razdelim vžigalice in vžigalnike in opazujem 

učence ter jim pomagam. 

 

OPAZOVALNI LIST 

Je bilo 

deklice 

strah 

uporabljati 

nož?  

Je bilo 

dečke 

strah 

uporabljati 

nož? 

So deklice 

samostojno 

prižgale 

sveče z 

vžigalicami 

in 

vžigalniki? 

So dečki 

samostojno 

prižgali 

sveče z 

vžigalicami 

in 

vžigalniki? 

Kako 

uspešno 

so učenci 

rokovali z 

nevarnimi 

elementi 

(vroča 

posoda, 

kuhinjska 

plošča, 

vroči 

vosek…) 

Težave, ki 

so se 

pojavile 

med 

dejavnostjo.  

Vprašanja, 

ki so jih 

postavljali 

učenci.  

       

 

  



 

 

5. PRIPRAVA NA DEJAVNOST  

ŠOLA: OŠ Kašelj RAZRED: 1.a URA: 9.15-10.30 

DATUM: 18. 2. 2022 

UČITELJICA: Andreja 

Kocijančič 

TEMA: RAZISKUJEMO IN SPOZNAVAMO PRETEKLOST 

DEJAVNOST: NEVARNA ORODJA (žaga, kladivo, igla, žeblji) 

UČNE METODE: razlaga, razgovor, demonstracija, metoda praktičnih del  

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska  

UČNI PRIPOMOČKI: slikovno gradivo, žage, kladiva, žeblji, leseni podplati, nit, igla, 

blago, stara orodja.  

CILJI: 

Učenci:  

‒ Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

‒ spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes, 

‒ spoznajo časovni potek dogodkov, uporabljajo nekatere osnovne izraze za 

opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, danes, včeraj, nekoč,  

‒ znajo se za delo pripraviti in po končanem delu pospraviti za seboj, 

‒ oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce. 

TVEGANI DEJAVNIKI: 

‒ Zabijanje žebljev s kladivom, 

‒ konica žebljev je zelo ostra, 

‒ samostojna uporaba igle, 

‒ samostojna uporaba ročne žage. 

UVODNI DEL 

V uvodnem delu pokažem učencem slikovno gradivo starih orodij (priloga). Ob gradivu jim 

postavljam vprašanja. Kaj je na sliki? Zakaj so se uporabljala orodja? Jih uporabljamo še 

danes? So orodja enaka, kot so danes? Učenci sodelujejo pri razgovoru. Skupaj ugotovimo, 

da so nekatera orodja enaka, kot jih imamo danes. Učencem povem, zakaj so se orodja 

uporabljala.  

GLAVNI DEL 

Učencem povem, da bomo odpotovali v preteklost. Spoznali bomo 3 obrti, ki danes že 

izginjajo, čevljarstvo, mizarstvo in veziljstvo. Razdelim jih v 3 skupine. Učenci krožijo po 

skupinah, tako da lahko poizkusijo vse. V skupini čevljarstvo učenci poskušajo zabiti žeblje 

ob robu lesenega podplata. V skupini veziljstvo poskusijo z nitjo in iglo zašiti vzorec na 

košček blaga. Učenci samostojno vdanejo nit v iglino uho. V skupini mizarstvo poskusijo 

žagati z ročno žago. Učence pozorno opazujem in jim dovolim, da so popolnoma samostojni.  

ZAKLJUČNI DEL 

V zaključnem delu se pogovorimo o uspešnosti. Ugotovimo, da je bila vsaka obrt pomembna. 

Tudi danes je vsak posamezen poklic pomemben, zato moramo spoštovati vse. Vprašim jih, 



 

 

če jih je bilo strah upravljati z orodji. Pri čem so imeli največ težav? Bi še poskusili, če bi 

imeli možnost? 

PRILOGE 

   
(Pridobljeno, 30. 12. 2022, 20. 08, https://namuljavi.si/etnoloska-zbirka-nose). 

OPAZOVALNI LIST 

Je bilo deklice 

strah uporabljati 

žago, iglo, 

kladivo?  

Je bilo dečke 

strah uporabljati 

žago, iglo, 

kladivo? 

So deklice 

samostojno 

uporabljale 

orodja? 

So dečki 

samostojno 

uporabljali 

orodja? 

Težave, s 

katerimi so se 

soočali med 

uporabo orodij. 

     

 

  



 

 

Priloga 4: Soglasje staršev 

SOGLASJE STARŠEV ZA SODELOVANJE OTROKA V RAZISKAVI 

 

Podpisani _________________________________________ (vpišite vaše ime in priimek) 

DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite), 

da moj otrok ____________________________________(vpišite ime in priimek otroka) 

sodeluje v raziskavi o preteklosti in igri otrok, ki bo potekala v šolskem letu 2021/22. 

Dovoljujem fotografiranje in snemanje za potrebe raziskave. Raziskava bo del magistrskega 

dela Andreje Kocijančič. 

  

Ljubljana, 7. 9. 2021    Podpis starša:____________________ 

 


