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POVZETEK 

 

Otrok doživlja naravo drugače kot odrasli. Vanjo vstopa na aktivnejši način. Zanj narava ne 

predstavlja le ozadja, pač pa okolje, v katerem preizkuša, tipa, vonja, posluša, okuša stvari 

takšne, kot so (Wilson 2008). V diplomski nalogi obravnavamo pomen bivanja malčka na 

prostem (v parku Tivoli). Najbolj načrtovano in sistematično učenje predšolskega otroka 

poteka v vrtcih. V diplomski nalogi smo se osredotočili na učenje otrok prvega starostnega 

obdobja. Vidike bivanja in učenja na prostem, v naravi, smo predstavili skozi Kurikulum za 

vrtce (1999). Natančneje smo opisali globalne cilje kurikularnega področja »narava«. 

Analizirali smo teoretične vidike avtorjev, ki obravnavajo opisano problematiko, in vlogo 

vzgojitelja predšolskih otrok pri zagotavljanju pogojev za realizacijo predpisanih ciljev 

področja. V empiričnem delu diplomske naloge smo s študijo primera predstavili park Tivoli 

kot spodbudno učno okolje za malčka. Tivoli je okolje, v katerega z otroki prve starostne 

skupine vstopamo, še preden vsi otroci shodijo. Organizacija in tendenca vodstva našega vrtca 

(Vrtec dr. France Prešeren) je, da tudi najmlajši preživijo nekaj časa zunaj. Bližina parka nam 

omogoča nemoten prehod s samega središča mesta Ljubljane v prijetno naravno okolje. Park 

Tivoli je tako prizorišče mnogih razburljivih aktivnosti ter učnih priložnosti. Opisali smo 

potek posamezne dejavnosti iz področja narave in jo analizirali v povezavi z ostalimi cilji 

kurikularnih področij. Skozi raziskavo smo ugotovili, da pri delu z otroki prve starostne 

skupine park Tivoli predstavlja spodbudno učno okolje pri prosti igri ali za vodene dejavnosti. 

V drugem delu empiričnega dela smo analizirali poglede ostalih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic v vrtcu na park Tivoli kot učno okolje za malčke. Ugotavljali smo, koliko in kako 

pogosto ga uporabljajo pri doseganju ciljev ostalih kurikularnih področij. Rezultati raziskave 

so pokazali, da se ostale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri svojem delu odločajo za 

uporabo parka Tivoli v obeh starostnih skupinah skozi celo šolsko leto. Park uporabljajo kot 

spodbudno učno okolje, ki otroku omogoča pristen stik z naravo. Park Tivoli jim nudi prostor, 

kjer lahko izvajajo usmerjene dejavnosti s cilji kurikularnih področij. Za uporabo parka se 

najraje odločajo v toplem delu leta (od marca do oktobra). Ugotovili smo, da vzgojiteljice 

drugega starostnega obdobja pogosteje uporabljajo park Tivoli kot z vzgojiteljicami otrok 

prvega starostnega obdobja. 

 



KLJUČ�E BESEDE: kurikulum za vrtce, narava, igra in učenje na prostem, dnevna rutina, 

vloga odraslega, otroci prve starostne skupine. 



 

ABSTRACT 

 

Children experience nature differently than adults. They enter into the nature more actively. 

For children nature represents not only the background, but the environment in which they 

taste, touch, smell and hear things such as they really are (Wilson 2008). The graduation 

thesis discussed the importance of toddler living outdoors (in the park Tivoli). Most planned 

and systematic learning takes place in a preschool nursery. In graduation thesis I focused on 

teaching children of the first age group. I have presented different aspects of living and 

learning outdoors, through the Curriculum for kindergarten (1999). Specifically  

I described the global objectives of curriculum area: "nature". I analyzed the theoretical 

aspects of different authors dealing with the problems described, and the role of preschool 

children providing conditions for the realization of the objectives of the prescribed area. In the 

empirical part of the paper I presented a case study of the Tivoli Park as being stimulative 

learning environment for the toddler. Tivoli is an environment in which we enter with the 

children of the first age group, even before all the children learn to walk. Organization and 

tendency of our kindergarten leadership (Kindergarten dr. France Prešeren) is that even the 

youngest children spend some time outdoors. Proximity of the Park Tivoli allows an 

undisturbed passage from the very centre of Ljubljana into a pleasant natural environment of 

the park. The Tivoli Park is also site of many exciting activities and learning opportunities. I 

described the course of each activity taking place in nature and analyzed it in connection with 

other objectives of the curriculum areas. Through research, I found that when working with 

children of the first age group, park Tivoli represents a stimulative learning environment 

regarding free play or guided activities. In the second part of empirical work I analyzed the 

views of other nursery school teachers and the assistants to the nursery school teacher who 

decide to use the Tivoli Park as a learning environment for small children. I was researching 

how much and how often they decide to use it when achieving the objectives of other 

curriculum areas. The results showed that other teachers and their assistants decide to use the 

Tivoli Park in all age groups throughout the school year. Park is being used as a supportive 

learning environment that allows children genuine contact with nature. Tivoli Park offers 

them a place to carry out targeted activities with the objectives of curricular areas. For the use 

of the park they decide most gladly in the warm part of the year (from March to October). I 



found that teachers of second age group use the park more frequently, compared with teachers 

of preschool children in the first age period. 

 

KEY WORDS: curriculum for kindergarten, nature, outdoor play and learning, daily routine, 

the role of adult, children of the first age group. 
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1. UVOD 

 

»Otroci velik del svojega življenja preživijo v vrtcu.« (Leskovar, 2009: 11). To je čas, ki 

zajema osemurni delavnik staršev in se vse bolj pomika v pozno popoldne. Otroci so tako v 

vrtcu nekje od osme pa vse tja do četrte ure popoldne. S tega stališča bi mirno lahko rekli, da 

smo strokovni delavci v vzgoji vse bolj odgovorni in zadolženi za otrokov celostni razvoj. 

Kvaliteta časa, ki ga otrok preživi v dnevnem varstvu, pa je v domeni avtonomne strokovnosti 

vsakega vzgojitelja (Leskovar, 2009). Del tega časa naj bi otrok preživel na prostem. V vrtcih 

bivanje otrok na prostem kombiniramo s sprehodi ali z bivanjem na igrišču vrtca. Poseben 

izziv za vse akterje v vzgoji in izobraževanju pa predstavljajo usmerjene dejavnosti na 

prostem (v naravnem okolju). Priprava na tovrstno delo zajema že umestitev samih dejavnosti 

v letni delovni načrt. Z dobro predstavitvijo vsebin lahko k sodelovanju privabimo tudi starše.  

 

Neizmerno bogastvo, ki ga ponuja naravno okolje za predšolske otroke, predstavlja idealen 

prostor za ustvarjalno igro (Kos, 2011). Vzgojitelj je tisti, ki lahko otroku omogoči pogosta 

srečanja z naravo. Pristop k delu v naravi pa predstavlja za nekatere vzgojitelje preveliko 

oviro, da bi se pri svojem delu pogosteje odločali za bivanje na prostem (v naravnem okolju) 

z otroki, zato bo vsebina diplomske naloge osmislila pomen bivanja otroka v naravi, tako s 

teoretične plati kot tudi iz primerov dobre prakse. Idejna zasnova za temo diplomske naloge je 

nastala s pisanjem referata o parku Tivoli kot spodbudnem učnem okolju za malčka (Vrtec na 

prostem – možnosti in izzivi, 2009). Tema je namenjena tistim strokovnim delavcem v vrtcu, 

ki jih zanima bivanje malčka na prostem. Vsebina obravnava pojme, kot so: kurikulum – 

področje »narava«, bivanje na prostem, spodbudno učno okolje, park Tivoli. Skozi poglede 

različnih priznanih avtorjev bo v pričujoči nalogi predstavljen pomen bivanja malčka v 

naravi, hkrati pa tudi ciljiKurikuluma za vrtce (1999) za področje narave, in sicer v primerjavi 

z možnostmi, ki nam jih ponuja park Tivoli. Predstavili bomo vpliv bivanja na dnevno rutino, 

prikriti kurikulum in vlogo odraslega pri delu z malčki v naravnem okolju ter obravnavali 

nekaj smernic za sodelovanje s starši. Sledil bo še opis parka Tivoli vse od njegovega 

nastanka pa do današnje podobe. 

 

Leskovarjeva (2009) je v uvodu zbornika Skupnosti vrtcev Slovenije zapisala, da je potrebno 

izkoristiti možnosti, ki nam jih nudi naravno okolje. V naravi otroci spoznavajo in doživljajo 

stvari takšne, kot so, na podlagi tega pa konstruirajo svoje znanje. Park Tivoli je v neposredni 
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bližini Vrtca dr. France Prešeren. Organizacija in tendenca vodstva našega vrtca je, da tudi 

najmlajši preživijo nekaj časa zunaj. Bližina parka Tivoli nam omogoča nemoten prehod iz 

samega središča mesta Ljubljane v prijetno naravno okolje. Park Tivoli je tako prizorišče 

mnogih razburljivih aktivnosti ter učnih priložnosti (Ojsteršek, 2009). Nekaj aktivnosti, ki jih 

dnevno izvajamo z otroki v parku Tivoli, je predstavljenih v empiričnem delu diplomske 

naloge. Dejavnosti si sledijo skozi vse letne čase in so dober primer, kako lahko otroci bivajo 

v parku tudi v zimskem času. Park Tivoli lahko izkoristimo za prosto igro, predvsem pa nam s 

svojo "pestrostjo" nudi veliko možnosti za usmerjene dejavnosti. Izvedba zahteva veliko volje 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter organizacije s strani ostalih zaposlenih 

innenazadnje s strani staršev. Empirični del diplomske naloge zajema tudi analizo anketnega 

vprašalnika, ki sem ga razdelila med zaposlene v Vrtcu dr. France Prešeren. Skozi analizo 

sem ugotavljala, v kolikšni meri se odločajo za usmerjanje dejavnosti v parku Tivoli in kako 

to vpliva na njihovo načrtovanje pri izbiri področij, oblikah dela, odzivnosti otrok, uspešnosti 

pri delu idr. 
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2. KURIKULUM PREDŠOLSKE VZGOJE I� OKOLJE 

 

2.1. PREDSTAVITEV KURIKULUMA ZA VRTCE 

 

Leta 1999 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel nov program za predšolske 

otroke – Kurikulum za vrtce, ki pomeni osnovo za oblikovanje izvedbenega kurikuluma 

vsakega javnega vrtca v Slovenji. Kurikulum upošteva procesno razvojni pristop, kar pomeni, 

da poudarek ni več na vsebini, ampak je v ospredju proces, ki temelji na ciljih, prilagojenih 

posamezni razvojni stopnji otrok. Otroci lahko izbirajo med različnimi dejavnostmi glede na 

želje, interese, sposobnosti, razpoloženje. Vendar pa gre za izbiro med alternativnimi 

dejavnostmi in vsebinami in ne za izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 

neaktivnostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro.Kurikulum (1999) daje velik poudarek 

povezovanju različnih področij dejavnosti (narava, gibanje, jezik, družba, umetnost, 

matematika). Zagotavljati je potrebno aktivnosti iz vseh področij in tako spodbujati vse vidike 

otrokovega razvoja. Zelo pomembno je tudi spoštovanje individualnosti (v nasprotju s 

skupinsko rutino), drugačnosti (v nasprotju z enakostjo), zasebnosti in strpnosti. 

Bolj kot doslej je poudarjena aktivna vloga otroka, zato je spremenjena tudi vloga odraslega, 

ki poskuša otroku zagotoviti spodbudno okolje (spodbuja ga k iskanju lastnih poti pri 

reševanju različnih problemov in ne samo neposredno vodi in demonstrira, odpravlja napake, 

idr.).Kurikulum (1999) priporoča tudi timsko delo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti: 

med strokovnimi delavci znotraj vrtca, različnimi vrtci ter z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, 

strokovnimi in drugimi institucijami. Še zlasti pa daje velik poudarek sodelovanju s starši in z 

okoljem.V nadaljevanju bomo zato na kratko predstavili posamezna kurikularna področja 

dejavnosti. 

 

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja tesno povezana. 

Kurikulum za vrtce (1999) zato razčleni šest področij dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, 

družba, matematika in narava. V nadaljevanju bom predstavila posamezno področje v 

povezavi s področjem narava. 
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2.2 GIBA�JE  

 

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

gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, hkrati pa z gibanjem raziskuje, spoznava in 

dojema svet okrog sebe. Telo je izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do 

drugih. Otrok z različnimi dejavnostmi na prostem razvija gibalne sposobnosti, usvaja 

nekatere gibalne koncepte oziroma sheme. Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok 

razširja tudi znanja z drugih področij. Z izvajanjem dejavnosti na prostem se otrok seznanja z 

lepoto in vrednostjo narave ter naravovarstvenim ravnanjem. Naravne oblike gibanja so 

najstarejša t.i. elementarna gibanja. Otrok jih razvija postopoma v skladu s svojim razvojem 

(Videmšek, 2001). Z izvajanjem naravnih oblik gibanja uresničujemo različne cilje. Med 

bivanjem na prostem se otrok uri v hoji po različnih površinah, teče v različne smeri, 

poskakuje, se valja, plazi … in s tem pridobiva kondicijo, hkrati pa utrjuje svoj imunski 

sistem.  

Videmškova (2001) je v sklepu svojega prispevka zapisala, da sta potrebi po gibanju in igri 

otrokovi osnovni potrebi. Dejavnosti s področja gibanja naj bodo načrtovane na temelju 

poznavanja otrokovega razvoja in potreb ter sistematično in kakovostno vodene že pri 

najmlajših otrocih (prav tam: 75). Pišot (2009) je v svojem prispevku za zbornik Skupnosti 

vrtcev Slovenije med drugim zapisal, da se ne zavedamo pomena vloge, ki ga ima 

gibalno/športna aktivnost na prostem oziroma v naravi na organizem človeka. Izboljševanje 

vzdržljivosti in splošna krepitev odpornosti otroka na napore se s povečanjem aerobnih 

kapacitet obrestuje tako na zdravju kot povečani učinkovitosti, kreativnosti in boljšem 

počutju. Nadalje opozarja, da sodobni življenjski ritem otroke vedno bolj zapira v notranje 

prostore s slabim zrakom, kjer je gibanje še dodatno omejeno (prav tam: 39). V zaključku 

svojega prispevka pa Pišot (2009: 45) poudarja, da se je potrebno zavedati, da so vsi gibalni 

stimulusi v obdobju otroštva najboljša naložba za zdrav in gibalno aktiven način življenja v 

kasnejših letih. Otrok mora imeti možnost stopiti na ulico, igrišče, v naravo in se tam srečati z 

najrazličnejšimi gibalnimi izzivi.  
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2.3. JEZIK 

 

Pripravljen program jezikovnega področja v Kurikulumu za vrtce (1999) zagotavlja otroku 

aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu. V Kurikulumu za vrtce (1999) je za področje 

jezika zapisano, da jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju vključuje široko polje 

sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisanim jezikom. V tem 

predšolskem obdobju otrok spoznava in se uči strategij tvorjenja besedil v različnih govornih 

položajih. Za spodbujanje razvoja govora naj bi vzgojiteljica otroku dajala govorni zgled pri 

vseh dejavnostih. Vpliv na razvoj otrokove jezikovne zmožnosti predstavlja prvi korak k 

povezovanju med področji dejavnosti v vrtcu (Kranjc, Saksida, 2001). V svojem prispevku o 

področju jezika Kranjc in Saksida (2001) za zgodnje otroštvo kot eno izmed osnovnih nalog 

za otroka omenita razvijanje jezikovne zmožnosti. S tem naj bi otrok razvijal zmožnost 

tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe. 

Jezikovno zmožnost avtorja razlagata kot zmožnost sporazumeti se z okoljem, stopati v 

interakcijo z igro, umetnostjo, naravo idr. Otrok se v tem obdobju uči sporočati svoje izkušnje 

na različne načine, razumeti načine, kako drugi predstavljajo in sporočajo lastne izkušnje 

(prav tam: 80). Jezikovne dejavnosti se v vrtcu prepletajo med vsa kurikularna področja. V 

povezavi s področjem narave otrok razvija tako neverbalno kot verbalno komunikacijo. Med 

bivanjem v naravnem okolju ima otrok veliko razlogov in možnosti, da sporoča okolici svoja 

opažanja, občutenja in vedenja, ki jih sčasoma pridobi. V prvem obdobju otrokovega življenja 

sta neverbalna in verbalna komunikacija tesno povezani. Otrok v naravi izraža in sporoča 

svoja občutenja, ki jih sprva posreduje okolici na neverbalni način, skladno z razvojem pa tudi 

verbalno prepoznava naravno okolje. Stvari poimenuje, opisuje in se izraža na sebi lasten 

način. Kranjc in Saksida (2001) omenjata tudi, da naj bi odrasli skušali razumeti in spoštovati 

komunikacijo tako z jezikovnimi kot z nejezikovnimi sredstvi. V sklepu svojega prispevka pa 

sta avtorja zapisala, da je jezik tista komponenta človekovega življenja, ki je prisotna tako 

rekoč povsod. V vrtcu je neke vrste povezovalni člen med vsemi področji dejavnosti in 

življenja ter dela nasploh (prav tam: 104). 
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2.4. UMET�OST 

 

Področje umetnosti otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v 

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

vsebin na vseh področjih dejavnosti (Kurikulum za vrtce: 37). S pomočjo umetnosti pri otroku 

spodbujamo njegovo ustvarjalnost. Otrok z umetnostjo izumlja, komunicira, odkriva, opazuje, 

konstruira, se izraža, razvija uporabo simbolov idr. Kurikulum za vrtce (1999) se v opisu 

dejavnosti in njim pripadajočim ciljem usmeri v štiri umetniške zvrsti: glasbo, ples, likovne in 

oblikovane dejavnosti ter dramo.Kot bistveni cilj glasbene vzgoje v predšolskem obdobju 

Denaceva (2001) poudari vzbujanje otrokovega veselja do glasbe, spodbujanje doživljanja 

glasbe ter razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti. Med bivanjem na prostem lahko s 

pomočjo pesmi in plesa spoznavamo različne značilnosti živali in rastlin. Pesem, ki naj bi bila 

po besedah Denacove (2001) prisotna v vsakodnevnem življenju otrok, lahko pripomore k 

izražanju čutnega stanja otroka, skozi njo pa lahko otrok okolju sporoča svoja opažanja. Na 

tem mestu je dobro poudariti, da se je potrebno zavedati, katere pesmi so za malčka primerne 

in katere so za njegovo stopnjo glasbenih sposobnosti prezahtevne. Naravno okolje nam lahko 

omogoča tudi primerno kuliso za dramske vložke in plesne dejavnosti. Izvajanje omenjenih 

dejavnosti na prostem omogoča vzgojitelju, da zasnovano spodbuja doživljanje glasbe in 

glasbenih dejavnosti, pri katerih posebno mesto zavzame igra (prav tam: 109). 

 

Tako kot pri vseh ostalih področjih se je skozi celotno delo potrebno zavedati razvojne 

stopnje otrok in jo individualno obravnavati ter razvijati. Vrlič (2001) je v svojem prispevku 

zapisal: »Celotna paleta aktivnega udejstvovanja otroka na področju vizualnega in likovnega 

je izredno pomembna zaradi razvoja nekaterih spoznavnih procesov, ki se odvijajo v okviru 

samega zaznavanja in so posledica t.i. vizualnega mišljenja (oblika, barva, odnosi v 

prostoru).« Ob povezavi z bivanjem na prostem je lahko naravno okolje stimulator za 

vzpodbujanje otrokovega naravnega nagnjenja do likovnega izražanja (prav tam: 136). Čeprav 

po besedah Vrliča (2001) motiv pri otrocih do tretjega leta starosti ne predstavlja vidnejše 

vloge, lahko naravne motive uporabimo kot čutne izkušnje, ki jih otrok sporoča skozi risbo 

(prav tam: 136). Jontesova (2001) v svojem študijskem gradivu zapiše, da otrok v prvem 

obdobju v risbi predstavlja svoja doživetja, ki še ne kažejo interesa za vidne pojave. Nadalje 

poudari, da videz (ljudi, živali, dreves…) še ni predmet njegovega sveta (prav tam: 11). Skozi 

risbo otrok sporoča svoja občutenja, ki jih pridobi skozi fizično izkušnjo s posameznimi 
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motivi v naravi, ob tem pa v sliki skozi zgodnji likovni simbolni sistem izraža svoja doživetja. 

Jontesova (2001) nazadnje poudari, da so že zgodnje otroške risbe različne in ustvarjalne. 

Zgodnji simbolni sistem je za vse otroke enak in vzgojitelju omogoča, da »razbere« otrokovo 

sporočilo in v skladu s postavljenimi normami oblikuje mnenje o stopnji likovnega razvoja. 

Naravno okolje predstavlja prostor, ki otroku omogoča pristen stik s predmeti, živalmi in 

rastlinami. Ta pristen stik pa lahko uporabimo kot pripomoček za razvijanje otrokovega 

čutnega doživljanja, ki nam ga sporoča skozi risbo. 

 

 

2.5. DRUŽBA 

 

Za področje družbe bi lahko rekli, da je to področje, ki združuje specifične vsebine družbe in 

medpodročne teme. Izbira tem naj bi spodbujala otroke h kritičnemu mišljenju in upoštevanju 

drugačnosti. Vloga vrtcev je, da vzgajajo otroke za novo sodobno družbo. Upoštevajoč 

temeljna načela Kurikuluma za vrtce (načelo demokratičnosti, pluralizma, enakih možnosti, 

upoštevanja različnosti, načelo zasebnosti in intimnosti ter načelo multikulturnosti), vrtec 

skrbi, da bo otrok znal pozitivno razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi (Kranjc, 

2001: 155). Da bi otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, 

morajo postopoma spoznati bližnje okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, 

delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itd.) in hkrati dobivati vpogled v 

širšo družbo (Kurikulum za vrtce, 1999: 49). Postopno spoznavanje vedno širšega okolja 

lahko izkoristimo z bivanjem na prostem. Otroci tako postopoma spoznavajo smiselnost 

uporabe parka. Ta nam omogoča, da so otroci v njem sproščeni. Skozi sprehod lahko 

opazujejo druge ljudi (sprehajalce, delavce, turiste…) in se hkrati seznanjajo s širšo družbo, 

različnimi poklici, kulturnim in javnim življenjem. Vsakdanje življenje v vrtcu (dnevna 

rutina, dogodki, dnevni red idr.) sestavlja dobršen del dneva. Otrok mora ob tem dobiti 

občutek pripadnosti. Bivanje na prostem zahteva dogovore, ki pa jih je potrebno upoštevati z 

vseh strani. Na prostem otrok pridobi izkušnje, zakaj je dobro sodelovati in upoštevati 

medsebojne dogovore, upoštevanje teh dogovorovpa lahko doprinese k prijetnemu vzdušju in 

vzpostavljanju medsebojnih vezi. V vrtcu je potrebno ustvariti demokratično vzdušje, ki 

spodbuja pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu negativnim. Dejavnosti so 

zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino. Gre 

namreč zgodnje navajanje na možnost izbire in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in 
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sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti za skupno sprejete odločitve (prav tam: 49). 

Pomembno medpodročno poglavje je okoljska vzgoja, ki je tesno povezana z naravnim 

okoljem. Dejavnosti v povezavi s področjem narave vzgojitelju pomagajo, da pri otroku 

vzbudi občutljivost za okolje. Način dela na prostem lahko nezavedno vpliva na otroke, da 

postanejo pozorni na nekatere moteče dejavnike (smeti), ki jih vsakodnevno lahko srečamo 

pri dejavnostih v naravnem okolju. Te so ponavadi najbolj moteča stvar in velikokrat 

onemogočijo izvajanje dejavnosti. Pogovori in delo na prostem lahko tako spodbudijo otroka 

k razmišljanju o odvisnosti človeka od narave. Če skrbimo za naravo, se bomo lahko v njej 

tudi dobro počutili. Park je tako velika učilnica, v kateri se otrok skozi lastne izkušnje uči o 

sebi, drugih in lastnem vplivu na okolje. 

 

 

2.6. MATEMATIKA 

 

Matematika v vrtcu ni nič novega (Japelj Pavešič, 2001: 179). Pojavlja se v vseh oblikah 

dnevnega bivanja otrok v vrtcu. Otroci imajo veliko priložnosti sodelovanja pri različnih 

matematičnih ali z njo povezanih dejavnostih. Pomembno je, da otrok matematiko spoznava 

skozi igro in vsakodnevne dejavnosti. Učenje matematike v vrtcu predstavljajo povsem 

običajni predmeti in okolje. Pri poučevanju matematičnega znanja in usvajanu matematičnih 

spretnosti je pomembno, da se vzgojiteljica vključi v otrokovo igro in jo obogati z 

matematičnimi cilji. V svojem prispevku Japelj Pavšičeva (2001) navaja, da otrok že pred 

dopolnjenim prvim letom obvlada določene matematične spretnosti, misli in se izraža na 

način, ki kaže, da uporablja matematiko v svojem življenju. Otrok preko bivanja v vrtcu 

pridobiva izkušnje, vedenja in znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, česa je več ali manj, 

stvari razlikuje in razvršča ter kategorizira. Pridobiva prostorske predstave: kaj je zunaj in kaj 

notri. Prepoznava lastne stvari in mesto v garderobi ter usvaja različne simbole. Spoznava 

časovna zaporedja: kaj je bilo prej, kaj je zdaj in kaj bo potem. Glede na dosedanje izkušnje si 

otrok najlažje pridobiva matematična znanja prav v naravnem okolju pri spontanih 

dejavnostih. Cilje iz področja matematike otroci uresničujejo že v garderobi. Otrok 

prepoznava svoj simbol. Z obuvanjem prireja (ena noga,en copat), šteje (copate, gumbe, 

rokavice idr.), med bivanjem v naravi pa opazuje in prepoznava. (Kurikulum za vrtce, 

1999).Na poti šteje avtomobile, drevesa, riše s palico v pesek, nabira različne predmete, tipa 

liste in druge dele rastlin in se pogovarja o tem, kaj je mehko, okroglo, ostro. Spoznava 
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okolico in park, vadi prostorske pojme (zgoraj, spodaj idr.). Razvršča naravni material, ki ga 

nabere. (Corel, Ojsteršek, 2009: 122).Otrok ob pridobljenih izkušnjah in znanju spoznava, da 

je moč nekatere naloge vsakodnevne probleme rešiti učinkoviteje, če uporablja 

»matematične« strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato praviloma išče še nove 

situacije, ki so vsakič znova izziv za preizkušanje njegove rešitve problema in potrditve 

njegovega načina ter smeri razmišljanja (Kurikulum za vrtce, 1999: 64). 

 

Ker v empiričnem delu skozi študijo primera opisujemo dejavnosti v parku Tivoli s cilji iz 

kurikularnega področja narava, se bomo v nadaljevanju posvetili podrobnem opisu tega 

področja in njegovih globalnih ciljev. 

 

 

2.7. �ARAVA 

 

Krnel (2001) v uvodu svojega prispevka pravi, da je narava posebno področje, v okviru 

katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in 

družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja ter navad (prav tam, 

str. 159). Globalni cilji za področje narave, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), so 

naslednji: 

 

2.7.1. Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

 

Otrokom je potrebno omogočiti razširjeno okolje. Okolje, ki jim zagotavlja izkušnje, preko 

katerih pridobivajo različna znanja in vedenja. Wilsonova (2008) trdi, da so otroci fascinirani 

nad naravnim okoljem in ga doživljajo na drugačen način kot odrasli. Za razliko od nas 

odraslih še nimajo izoblikovanih predsodkov in izkušenj, kaj je umazano, kaj lahko zbode, kaj 

je prijetno na otip. Krnel (2001) pravi, da je otroško okolje majhen del sveta, v katerem se 

otroci gibljejo. Pa vendar je ta majhen del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar otroci 

vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti; z vsem, kar je 

dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Srečanje in bivanje v širšem okolju (park, 

mesto, podeželje idr.) vrtca, skozi vsakodnevne dejavnosti omogoča otrokom izrazitejše 

doživete situacije v naravi. Postopoma osvajajo in razumejo raznolikosti narave in pomen 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
Lucija Ojsteršek: Park Tivoli ─ spodbudno učno okolje za malčka 10

njihovega vplivanja nanjo. Ob vsakodnevnem obisku imamo več možnosti, da bomo srečali 

različne živali. Ob tem pa se ponudi priložnost, da otroci vidijo žival, vzgojitelj pa jim jo 

lahko predstavi. Hkrati z menjanjem letnih časov lahko opazujemo spremembe v naravi. 

Otroka lahko navduši že rahel vetrič, ki jeseni trosi listje z dreves. Spomladi opazuje, kako 

rastejo novi listi, poleti pa mu listi nudijo odlično senco in prostor za počitek. Ob vsem tem se  

zaveda, da se z naravnimi materiali lahko izoblikuje in ustvarja nešteto zanimivih okrasnih 

predmetov. Nenazadnje pa otroci spoznavajo, da se v naravi lahko poišče in nabere 

marsikatero užitno rastlino, plod, gobo . 

 

2.7.2. Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in 

nežive narave. 

 

Ob dejstvu, da z delom v naravi začnemo že pri najmlajših, imamo veliko možnosti, da se bo 

pozitiven odnos skozi otrokovo mladost le še krepil. Zgled odraslega otroku daje vpogled v 

način, kako ravnati v naravnem okolju. Wilsonova (2008) pravi, da pri krepitvi okoljske etike 

ne gre le za spoznavanje narave, ampak tudi za učenje skozi naravo. Če otroci nimajo 

pogostih pozitivnih izkušenj z naravo, je verjetno, da bodo razvili neutemeljene strahove in 

predsodke o naravi, ki ovirajo razvoj okoljske etike. Najučinkovitejšinačin priprave otrok na 

vseživljenjski čut za skrb in odgovornost do naravnega okolja je omogočanje pogostih 

pozitivnih izkušenj v naravnem okolju. Tak način dela omogoča oblikovanje pozitivnega 

vrednotenja. Otroci sčasoma spoznajo, da smo za urejeno naravno okolje odgovorni vsi. 

Vzgojitelj mora biti pozoren na »moteče« dejavnike med bivanjem na prostem. Potrebno je, 

da otroke nanje opozarja in jih dela občutljive za smeti, polomljene veje, potrgane cvetlice, 

pasje iztrebke… Vse to so stvari, ki lahko onemogočijo dejavnosti na prostem. V takšnih 

primerih se velikokrat (kljub predhodnem ogledu) morajovrniti nazaj v vrtec in opustiti idejo 

o načrtovani dejavnosti. Ob tovrstnih zavrnitvah postajajo otroci občutljivejši za nered v 

parku in skupaj z vzgojiteljico skrbijo, da niso oni tisti, ki bi počenjali tovrstna neodgovorna 

dejanja. Taka naravoslovna pismenost se izoblikuje skozi izkušnje. Krnel (2001) pravi, da 

naravoslovna pismenost ni pomembna le zaradi sposobnosti razumevanja in odločanja o 

problemih sodobne družbe ter problemov okolja, ki so vse resnejši, temveč tudi zato, ker je 

naravoslovje del naše kulture. Spoznavanje naravnega in grajenega okolja pri področju 

dejavnosti narava naj bi poleg naravoslovne pismenosti razvijalo tudi okoljsko pismenost. 

Neposreden stik z okoljem omogoča zavedanje vrednosti ranljivosti okolja, razvijati občutek 
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za lepo in vredno v okolju, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju (prav tam: 

160). 

 

2.7.3. Spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega 

načina življenja. 

 

Bivanje v naravnem okolju otrokom omogoča postopno zavedanje svojega telesa. Z njim 

vstopajo v različne interakcije z živo in neživo naravo. Tovrstne izkušnje otroku omogočajo 

osnovanje temeljnih pa tudi kompleksnih predstav o svojem telesu (vpliv na razvoj otroškega 

telesa, pomen za zdravo bivanje, srečanje z različnimi ovirami, ki jih je potrebno premagati, 

ipd.). Ob mnogih srečanjih z živo naravo se otrok seznanja z življenjskimi cikli. Otrok začuti 

in doživlja različna čustva (veselje, ugodje, žalost …) ter spoznava, da lahko s svojim 

vplivom bistveno spreminja njihov potek. Wilsonova (2008) je zapisala, da način otroškega 

seznanjanja in odkrivanja naravnega okolja lahko pripelje otroke do odličnih raziskovalcev 

narave. Igra otrok na prostem vpliva na otrokovo telesno odpornost. Poveča se zmožnost 

koncentracije in čustvene odzivnosti do narave. Prav tako pa vpliva tudi na razvoj vseh ostalih 

področij otrokovega razvoja (komunikacijski, miselni, senzomotorični in socialno-

emocionalni razvoj). 

 

2.7.4. Spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe. 

 

Otrok prek bivanja na prostem raziskuje pojave in se seznanja z naravnimi zakonitostmi. 

Danksova (2007) v svoji knjigi opiše, kako skozi zabavno raziskovanje in igre otrok spoznava 

značilnosti različnih snovi: med polaganjem rok na različne podlage, prijemanjem odpadlih 

palic, nabiranjem plodov, brskanjem po jesenskem listju, risanjem po pesku, valjanjem po 

snegu… Vse to so dejavnosti, ki otroku omogočajo raziskovanje naravnih snovi. Ob 

sprehajanju skozi park in premagovanju različnih ovir ter opazovanju otrok pridobiva 

izkušnje za prostorske razsežnosti. Med poslušanjem različnih zvokov, ki nastajajo v parku, 

se navaja na razlike v zvočnih slikah. Ob opazovanju okolice pa išče razlike v svetlobnih 

slikah.  

Prve izkušnje, ki jih otroci pridobivajo med prosto igro na prostem, je potrebno sistematsko 

nadgrajevati in načrtovati. S primernim načrtovanjem omogočimo otrokom, da lastna 

spoznanja povežejo z zakonitostmi naravoslovja. Krnel (2001) opominja, da za spoznavanje 

narave ni dovolj le gibanje v naravnem okolju, igranje z različnimi snovmi in predmeti. 
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Učenje naravoslovja je po njegovem mnenju zavestna dejavnost, ki vključuje specifične 

postopke za odkrivanje in potrjevanje zamisli.  

 

2.7.5. Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

V povezavi z ostalimi kurikularnimi področji je mogoče predstaviti naravno okolje kot 

prostor, v katerem lahko izvajamo različne dejavnosti. Naravni prostor je lahko odlična kulisa 

oziroma motiv za slikanje, risanje, petje, ples, praznovanja idr. Na ta način pridobimo povsem 

novo dojemanje naravnega okolja, v katerem lahko raziskujemo, zabavamo in učimo. Na 

načrtovanjeposamezne dejavnosti vpliva razvojna stopnja otrok ter dejavniki (timsko 

sodelovanje, sodelovanje s starši, vremenski pogoji, materialni pogoji idr.), ki lahko 

predstavljajo veliko oviro pri izdelavi celote. Raznolikost in pestrost ponudbe pa pri otrocih 

dodatno obogatijo njihove ideje o delu, igri v naravnem okolju in razumevanju le tega. Že s 

tem, da otroke peljemo v naravno okolje, jim omogočimo drugačen pristop k spoznavanju le 

te. Otroci jo doživijo in izkusijo neposredno (Krnel, 2001). Park Tivoli ima različna naravna 

okolja (ribnik, travnik, gozd, urejeni nasadi…), s pomočjo katerih si lahko popestrimo 

načrtovanje in delo z otroki v naravi. Aktivnosti pa so lahko povsem različne in se povezujejo 

tudi z drugimi vzgojnimi področji (Corel, Ojsteršek, 2009). Bistvenega pomena je, da vemo, 

kaj želimo s posameznim bivanjem v naravi pri otrocih doseči in ves čas bivanja stremimo k 

zastavljenemu cilju.  

 

 

3. PRIKRITI KURIKULUM 

 

Prikriti kurikulum predstavlja vse, kar je v vrtcu samoumevnega. Zajema tista področja, ki v 

Kurikulumu za vrtce (1999) niso posebej izpostavljena. Organiziranost vrtca in potek dnevne 

rutine so področja, na katera otroci nimajo bistvenega vpliva. Apple (1992) ob empirični 

študiji življenja angleških vrtcev definira prikriti kurikulum kot implicitno učenje pravil, 

vrednot in nagnjenj, vključujoč pričakovanja inštitucije ter urnikov šolskega reda. Pri analizi 

Rousseaujevih pedagoških idej Kroflič (1997) razkriva dejstvo, da se vzgojiteljičina aktivna 

vloga pri vzgoji otroka začne že pri oblikovanju otrokovega bivalnega prostora in ne šele ob 

neposredni komunikaciji z njim. Urejenost vrtca, dnevni red, potek hranjenja in spanja ter 

izbor dejavnosti je le nekaj poglavij vsakdanjega dogajanja v vrtcu, pri katerih otroci pogosto 
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nimajo proste izbire. Govorimo o sistemu, ki otroku in vzgojitelju omogoča dober pregled nad 

dogajanjem. Corelova (2006: 20) je v svoji diplomski nalogi zapisala: »Prikriti kurikulum je 

skupek vsakdanjih navad, ki jih otroci (tudi zelo majhni) hitro povzamejo, ko pridejo v vrtec.« 

Koncept prikritega kurikuluma je zelo širok, saj zajema večino vsakdanjega življenja v vrtcu. 

Če povzamem Corelovo (2006), bi lahko rekli, da se večino tega, kar se otrok v vrtcu nauči, 

dogaja na ravni prikritega kurikuluma. Veščine, znanja in navade, ki jih otroci na ta način 

pridobivajo, so zato trajnejše, saj je prikriti kurikulum stalno navzoč. Tako lahko rečemo, da 

so to otrokove vsakodnevne izkušnje (prav tam). Prikriti kurikulum se pojavlja tudi pri 

bivanju otroka na prostem. Vzgojitelj s svojimi nazori na prikrit način vpliva na otroke. 

Osebno pojmovanje o otroštvu in vzgoji ter skozi teorije, ki jih vzgojitelj pridobi skozi 

izobraževanje, na svojstven način podaja različne vsebine. Na otrokovo doživljanje in 

kasnejše odzivanje na okolje vzgojitelj vpliva s svojimi nazori o posameznem pojavu. 

Bistveni so tudi pogledi in odzivanja vzgojitelja na določene situacije, ki neposredno vplivajo 

na odločitve otrok.V povezavi z neposrednimi izkušnjami, ki si jih vzgojitelj izoblikuje skozi 

delovno prakso, izvaja svoj pristop do dela. Preko dejavnosti dnevne rutine vzgojitelj s 

svojimi vzorci posredno vpliva na otroka (Corel, 2006). Pri prikritem kurikulumu in bivanju 

na prostem igrajo pomembno vlogo družine oz. starši otrok. Usklajena vzgojna rutina je zelo 

pomembna. Na otroka namreč vpliva tako vzgoja doma kot v vrtcu. Za boljše sodelovanje so 

potrebni kompromisi, ki povežejo stališča in uskladijo pričakovanja. Predvsem pa je vzgojitelj 

oziroma njegova ostebna nota tista, ki v vrtcu najbolj vpliva na prikriti kurikulum. V povezavi 

s Kurikulumom za vrtce (1999) naj bi vzgojitelj s svojim vedenjem v celoti deloval 

spodbudno in pomirjujoče. Bistvenega pomena je tudi spekter znanj, ki jih nosi vzgojitelj. Z 

njimi lahko otroka na prostem sproti seznanja z različnimi rastlinami, živalmi, snovmi, 

pojavi… Vzgojitelj je tisti, ki posreduje in načrtuje potek dejavnosti, kaj in koliko bodo otroci 

spoznali in rešili. Njegova osebna nota pa kaže na to, kako bodo otroci spoznavali okolico in 

kako jo bodo dojemali. 
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4. D�EV�A RUTI�A 

 

»Dnevna rutina je del privajanja otrok na življenje v vrtcu. Večina teh opravil je tako nujnih 

kot smiselnih za skupno življenje in funkcioniranje oddelka in vrtca. Gre za pravila odraslih, 

ki oblikujejo potek bivanja otrok v vrtcu. Rutina zajema vse dejavnosti v zvezi z dnevnim 

redom, opravili, ki so sestavni del kurikula. Pri dejavnostih dnevne rutine otroci na splošno ne 

razmišljajo o smiselnosti, vendar se jih privadijo in jih dnevno izvajajo. Otrokom dnevna 

rutina ponuja dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko zanesejo. Odraslim pa 

pomaga organizirati čas.« (Corel, 2006: 51). Ta ustaljenost pa predvsem mlajšim otrokom 

zagotovi varnost in stabilnost. Varnost je poglavitni pojem, na katerega najprej pomislimo pri 

načrtovanju bivanja malčka v naravi. Najlažje si jo zagotovimo s pomočjo pravil, nenapisanih 

pravil, ki veljajo za otroke in odrasle. Pri malčkih je doslednost in stalno ponavljanje teh 

pravil ključnega pomena. Z zgledom in izkušnjami otrokom omogočimo vpogled v smiselnost 

uporabe pravil. Otroci na primeru izkusijo, zakaj so pravila dobra. Stalna prisotnost pravil 

ponudi malčkom občutek varnosti. Postopoma postajajo bolj gotovi v potek bivanja na 

prostem in sami predvidevajo, kaj bo sledilo. Dosledno upoštevanje dnevne rutine pri 

sprehodu omogoča vzgojitelju ustaljeno načrtovanje, ki pa ga lahko v skladu z otrokovim 

razumevanjem sčasoma  tudi spreminja. Začnemo s krajšimi sprehodi v park Tivoli. Sprehodi 

se daljšajo v skladu z otrokovimi sposobnostmi. Sčasoma lahko vzgojitelj dopoldansko 

malico prenese v park Tivoli. E.Bahovec in Kodelja (1996) sta v knjigi Vrtci za današnji čas 

objavila raziskavo o rutini v naših vrtcih. Med drugim sta predlagala nekatere rešitve in sicer: 

»Če hočemo večjo sproščenost otrok,«/…/ »se moramo odpovedati pretirani skrbi za čistočo, 

ki se nemara bolj poda institucijam, kot so bolnišnice in vojašnice« (prav tam: 96). Hranjenje, 

ki je del dnevne rutine, pri malčkih zavzame kar veliko dnevnega časa. Od zajtrka do 

dopoldanske malice, kosila in nazadnje še popoldanske malice. Z namenom, da nebi izgubili 

dragocenega časa s hranjenjem otrok v vrtcu, lahko dopoldansko sadno malico izvedemo na 

prostem. S priborom, ki ga pripravimo za seboj, lahko to povsem enostavno tudi realiziramo: 

vlažne krpe za brisanje rok in krožnik, iz katerega si otroci jemljejo narezano sadje. Na ta 

način lahko uvedemo novo poglavje dnevne rutine in bistveno podaljšamo bivanje malčka v 

parku Tivoli. Vsekakor pa je potrebno dosledno upoštevati higienske predpise, ki jih otrok s 

pomočjo dnevne rutine mora osvojiti.  

 

Tabela 1: Dnevni red dejavnosti 
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Dnevni red Vrtca dr. France Prešeren 

■ sprejem otrok v vrtec, porazdelitev po skupinah (igra po manjših skupinah, individualno) 

■ zajtrk  

■ vodene dejavnosti za otroke (igralnica, igrišče, park Tivoli) 

■ sadna malica 

■ dejavnosti za otroke 

■ kosilo 

■ spanje, počitek  

■ malica 

■ dejavnosti in igre v manjših skupinah 

■ odhod domov 

(poslovalni čas vrtca: 6.30 – 16.45) 

 

Dopoldanske vodene dejavnostiponavadi »prekine« sadna malica. V kolikor želimo bivati na 

prostem, je smiselno sadno malico realizirati v parku Tivoli. Tako lahko pridobimo dragocen 

čas za bivanje malčka na prostem. Naj na tem mestu navedemo besede, ki jih je v svoji 

diplomski nalogi zapisala Corelova (2006: 49): »Namen organizacije dnevnega reda je 

usklajenost s potrebami staršev in bioritmom otrok ter preseganje togosti dnevnega reda. 

Pomembno je tudi prepričanje, da je možno spremeniti ustaljeni časovni vzorec, če je 

potrebno.« Z dnevno rutino, s stalnim ponavljanjem in z zgledom dajemo otroku osnovne 

higienske, vedenjske navade in moralne vrednote. Opozarjamo jih na nepravilno vedenje 

(hoja po travi, pobiranje smeti…) in moteče elemente v parku (smeti, palice, spuščeni pes…). 

Z zgledom in morebitnimi opozorili jih navajamo na odnose z mimoidočimi, živalmi in 

rastlinami. Z lastnim načinom dela otroke uvajamo v svet narave in njenih zakonitosti, da s 

pomočjo pozitivnih izkušenj izoblikujejo odnos, ki ostane skozi celo življenje. Ob tem je 

pomembno vedeti, kaj dodaja Wilsonova (2008) v svojem delu:»Pogoste pozitivne izkušnje 

malčka s svetom narave so najbolj učinkovita metoda za uvajanje vseživljenjskega čuta za 

skrb in odgovornost do narave.« (prav tam: 6). Sosledje dogodkov malčku omogoča 

razumevanje okolja. Vsako bivanje na prostem se začne v garderobi. Tam se otrok postopoma 

navaja na samostojnost. Najprej prepoznava svoja oblačila in obutev, kasneje se prične 

oblačiti sam. Nadaljuje se s sprehodom v park Tivoli. S pomočjo pohodne vrvice otroka 

usmerjamo po želeni poti. Malček opazuje okolico in prek opazovanja komunicira z odraslim 

(verbalno, neverbalno). Nezavedno se uvaja v svet pravil, postaja pozoren na nevarnosti. 
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Skozi pravila, ki jih uvajamo na sprehodu, in z doslednim upoštevanjem le teh, otroke 

navajamo na opazovanje. Posledično pa nakazujemo razliko med bistvenim in nebistvenim v 

njihovi okolici (Ojsteršek, 2009).Malček skozi sprehod prepoznava osnove obnašanja v 

prometu (prehod za pešce, pločnik, kolesarska steza, cesta…). Vzgojitelj je tudi snovalec 

pravil, ki so jasna in za vse sprejemljiva. Pravila pa nekateri radi pojmujejo kot discipliniranje 

otrok. Discipliniranje s širšega vidika je socializacija otrok, ponotranjanje prevladujočih 

norm, vrednot, stališč, kulture, v kateri se mlada osebnost razvija (Cencič, 1989: 101). S 

pravili skušamo zgolj doseči skladnost med individualnim nagonom, osebnim impulzom in 

višjim družbenim ciljem. Strinjam se s Cenčičevo (1989), ki pravi: »Naša prva skrb je varnost 

otroka.« (prav tam: 101). 

 

 

5. VLOGA ODRASLEGA PRI VZGOJI OTROKA 

 

Vloga vzgojitelja v skupini pomembno prispeva k odnosu otrok do narave in raziskovanja. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da odrasli postavljajo vprašanja, kadar raziskujejo, 

da z otroki delijo svoje občutke, ko želijo izvedeti kaj novega, da se odzivajo na njihova 

razpoloženja in interese ter s tem svoj polet prenašajo tudi na otroke. Vzgojitelj ali pomočnik 

vzgojitelja imata priložnost, da otrokom omogočata raznolike pogoje in okolja, preko katerih 

otroci dobijo dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začutijo lastnosti narave z 

vsemi čutili. Raznolikosti, ki jih ponuja naravno okolje, nudijo vzgojiteljem pestrost 

načrtovanja in načinov izvedbe. Precej informacij o okolju je zbranih v različnih knjigah, 

brošurah ali turističnih prospektih ter seveda v specializiranih časopisih in revijah, ki so 

namenjeni pouku naravoslovja. Zato Krnel (2001) poudarja, naj se priprava začne v knjižnici. 

 

Preden pa se vzgojiteljica odpravi iz vrtca, naj poišče odgovore na naslednja vprašanja: 

● kaj vse je v bližini in lahko dostopni okolici vrtca varno za predšolske otroke; 

● kje, kako in kdaj naj to uporabi; 

● kaj naj iz vsega bogastva in nereda informacij izlušči ter približa otrokom; 

● katera vprašanja ali dejavnosti bodo otrokom omogočila doseči zastavljene cilje 

(Krnel, 2001: 162). 
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Vzgojitelj kot posredovalec informacij stremi k jasnosti in razumljivosti razlage. Osebna 

angažiranost pripomore k pristnejšemu predstavljanju vsebin. Vzgojitelj zajema osebnost, ki 

predstavlja določen način dela, je spraševalec, poslušalec in svetovalec (prav tam: 162). 

V Kurikulumu za vrtce (1999), pod poglavjem Odnosi med odraslimi in otroki, kot 

pomembne dejavnike v tej interakciji navaja naslednje: 

- vzgojitelj se odziva na otrokova vprašanja in prošnje; 

- vzgojitelj spodbuja otroke k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; 

- vzgojitelj spodbuja otroke k delitvi izkušenj, idej, počutja; 

- vzgojitelj pozorno in spoštljivo posluša otroka; 

- vzgojitelj uporablja pozitivna navodila, s katerimi usmerja otroka k zaželenemu 

vedenju in ga preusmerja na bolj spremenljive dejavnosti in vedenja. 

 

Vse to prispeva k ugodni socialni klimi v oddelku tudi v času bivanja na prostem. Kot smo že 

omenili v poglavju prikriti kurikulum, majhni otroci povzamejo odnos vzgojiteljev do narave 

in raziskovanja. Vzgojitelj je tisti, ki otroku omogoča dejavnosti na prostem. Z usmerjanjem 

otroku nudi možnost, da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave. Kurikulum za vrtce 

(1999: 62), pod poglavjem Vloga odraslih, opominja, da je vzgojitelj nekakšen »stimulator«, 

ki v otroku vzbudi zanimanje za naravo in ga s skrbnim načrtovanjem ter poznavanjem 

otrokove razvojne stopnje vodi skozi stalno spreminjajoči se svet, v katerem se otrok uči. Kjer 

se le da, naj otrok spoznava naravo neposredno, ob različnih časih dneva in vremenskih 

pogojih. Vzgojitelj je tisti, ki naj izkoristi posebne dogodke za opazovanje in spoznavanje 

(oblaki, polži na poti, odpadanje listja jeseni, sprehod med sneženjem…). 

 

 

5.1. SODELOVA�JE S STARŠI 

 

Kot uvod v to poglavje citirajmo avtorici Danksovo in Shofieldovo (2007: 12): »Veliko 

staršev in starih staršev se spominja svojega otroštva po neštetih dneh svobode, ko so jih 

zjutraj napodili proč in jih niso pričakovali doma pred večerjo.« Dandanes zaradi različnih 

dejavnikov tovrstna brezskrbnost skoraj ni več mogoča. Morda kje na pravem podeželju, ker 

niso tako obremenjeni s prometom in ostalimi nevarnostmi. Za današnje otroke lahko rečemo, 

da so bolj »zaprti« med štiri stene doma, vrtca ali šole. Tičijo za televizorjem, zrejo v 

računalnik, pregledujejo mobilni telefon, namesto da bi imeli prijatelje, s katerimi bi šli ven in 
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se skupaj igrali (prav tam: 12). Da bi preprečevali pretirani strah pred poškodbami in otroke 

»spravili« na prosto, je potrebno delo z otroki na prostem v veliki meri krojiti po potrebah 

staršev. Sodelovanje s starši je v vseh pogledih bistvenega pomena. Starši so tisti, ki prvi 

otroku predstavijo naravno okolje. Mame v času porodniškega dopusta otroka/dojenčka 

popeljejo z otroškim vozičkom na prosto ter tam preživijo veliko časa. Od staršev je odvisna 

količina in kakovost preživetega časa. V zadnjem času se pri delu s predšolskimi otroki 

srečujemo z vedno večjo pobudo staršev po bivanju njihovih malčkov v naravi. Sami imajo 

zaradi pomikanja urnika dela v pozno popoldne za to vse manj priložnosti. Ni pa pri vseh 

starših tako, zato je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske 

vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 

institucionalne vzgoje (Kurikulum za vrtce, 1999: 24). Lahko pa dodamo, da ob dobrem 

dnevnem obveščanju in pogovorih na roditeljskih sestankih ter ob letni predstavitvi načina 

dela starše pripravimo na prihodnje izzive. Pomembno je, da so seznanjeni z načini dela in 

lahko o njih soodločajo. Starši so tisti, ki nosijo dodatno breme odgovornosti, da otroka ob 

odhodu v vrtec primerno oblečejo, z mislijo, da bo kasneje bival v naravi. Potrebno je 

poskrbeti, da ima otrok rezervna oblačila. V sezoni klopa je pregled otroka s strani staršev 

izrednega pomena.  



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
Lucija Ojsteršek: Park Tivoli ─ spodbudno učno okolje za malčka 19

6. BIVA�JE �A PROSTEM 

 

Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli, cilj 

tega je naravoslovno pismen posameznik, ki je poleg temeljnih pojmov opremljen še s 

sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način 

(Krnel, 2001: 160). Z bivanjem v naravnem okolju otroka uvajamo v svet novih spoznanj in 

zakonitosti, ki so tam že ves naš čas. Sprehod v bližnjo okolico predstavlja za otroke vir prvih 

informacij in znanj, ki jih z večkratnim ponavljanjem postopoma usvajajo in razumejo. Vsak 

sprehod v park Tivoli prinese nekaj novega in zanimivega. Otrok tako spoznava okolico, 

opazuje naravo in njene spremembe, prisluhne petju ptic, otipa drevesno deblo…, pri tem pa 

razvija čut in potrebo po raziskovanju okolice. Tako Zalokar Divjakova (2000) kot 

Videmškova (2001) poudarjata, da je potreba po gibanju otrokova primarna potreba. Z 

gibanjem med sprehodi otrok utrjuje svojo zdravstveno in telesno odpornost. Otroci na 

sprehodih in med igro v naravi izživijo svoje veselje in energijo ter so tako veliko bolj 

sproščeni med bivanjem v vrtcu. Wilsonova (2008) povzema, da otroci ob raziskovanju in 

eksperimentiranju v naravi doživljajo veliko veselja in radosti. Po njenem mnenju so otroci 

pri igri v naravi veliko bolj ustvarjalni kot pa pri igri na »pripravljenih« igralnih površinah. 

 

 

6.1. Otrokovo odkrivanje in doživljanje narave 

 

Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem (Marjanovič Umek, 2001). Veliko raziskovalcev in 

strokovnjakov na področju otrokovega razvoja poziva k večji povezanosti med otroki in 

naravnim okoljem. Wilsonova (2008) poudarja, da zunanje površine z vsakim obiskom otroke 

navdušijo in fascinirajo. Nevidna sila jih vleče k vsemu, kar je živo v naravi, še posebej k 

živalim. Bivanje v naravi in igranje na prostem bi moralo biti najpomembnejši del otroštva, 

opozarja Danksova (2007) v svoji knjigi Igrišča narave. Nadalje ugotavlja, da naši otroci vse 

več časa presedijo, s tem pa se povečuje možnost, da bodo imeli zdravstvene ali čustvene 

težave. Vse glasnejši so tudi strokovnjaki, ki opozarjajo na vse večjo razširjenost debelosti pri 

otrocih (prav tam: 12). V Kurikulumu za vrtce (1999) je za področje narave zapisano, da otrok 

v vrtcu in izven njega raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je razburljivo in 

zabavno ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. Odkrivanje okolice, ki nudi 
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otroku nešteto možnosti za učenje in pridobivanje izkušenj, se začne, ko otrok shodi. Njegova 

neodvisnost od odraslega ga sili v svet pravih čudes. Raziskovanje se prične že ob samem 

stiku otrokovih rok z različnimi naravnimi podlagami. S trganjem cvetlic, iskanjem naravnih 

zakladov, ob pobiranju listov, kopanju po zemlji in blatu (Wilson, 2007). Carsonova (1956) 

trdi, da otrok spoznava okolje kot nekaj svežega, novega, osvežujočega, polnega čudovitih 

stvari. Za razliko od nas odraslih, ki ta občutek v večini izgubimo, še preden zares odrastemo.  

 

Zalokar Divjakova (2000) je v svojem prispevku zapisala, da je osnovna otrokova 

potrebapotreba po varnosti. Varnega se otrok počuti takrat, kadar je njegovo življenje 

organizirano v ritmu, ki se ponavlja brez večjih sprememb, kar pomeni, da moramo odrasli 

poskrbeti za pogoje, za katere vemo, da so za otroka pomembni. Bolj ko se otrok počuti 

varnega, bolj se razvija. Otroci svet okoli sebe doživljajo na drugačen način kot odrasli. 

Carsonova (1956) ovrednoti otroški svojstven način doživljanja narave, njihov način 

spoznavanja ter vpliva na misel, da je narava vir »velikih čudes«. Njihov dar »primarnega 

videnja« jim dovoljuje doživljati »čarobnost« oziroma »bistvenost« sveta okoli njih. Otroci so 

radi zunaj. Radi se prosto gibljejo in postopoma širijo svoje območje raziskovanja. Z veseljem 

tekajo naokoli in se ustavljajo ob vsaki novi neznani stvari, da si jo ogledajo, jo otipajo, 

preizkusijo. Ob delu z malčki ugotovimo, da je zanje orientacija v prostoru bistvenega 

pomena. Otroci v prvem starostnem obdobju teže prehajajo iz prostora v prostor. To 

največkrat izražajo z jokom. Pri sprehodu z najmlajšimi je pomembno, da se uvaja 

postopoma, vsak dan nekaj korakov dlje, hkrati pa je potrebno zagotoviti stalno prisotnost iste 

osebe, ki ji otrok zaupa in se nanjo naveže. Šele takrat bo malček sproščen in bo raziskoval 

okolico. Doživljal jo bo bolj sproščeno in kot varno okolje. Z večkratnim ponavljanjem 

malček osvaja prostor in prične predvidevati, kam gremo, kaj bomo počeli ipd. Pozitivne 

izkušnje so bistvenega pomena. 

 

 

6.2. Igra na prostem 

 

Otroci so pri igri na prostem povečano telesno aktivni. Uživajo ob zvokih in živahnostih igre, 

prisluhnejo zvokom in opazujejo ostale. Igra na prostem je vsakodnevna priložnost. Igra v 

bolj prostranem okolju omogoča otrokom, da raziskujejo okolico, spoznavajo njene 

značilnosti (Hohmann, Weikart, 2005). Otroci imajo na prostem možnosti za prosto tekanje, 
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skakanje, hojo po vzpetinah … V parku je vedno dovolj prostora za prosto igro. Med igro 

otroci doživljajo številne ključne izkušnje. V igri na prostem se otroci izražajo na načine, ki 

ponavadi niso mogoči pri igri v prostoru. Omogoča jim, da dihajo svež zrak, se grejejo na 

soncu, krepijo srce, pljuča in mišice ter imajo širši razgled. Tako bi lahko rekli, da otroci na 

prostem izvajajo zdravo in spontano igro. Skozi igro otroci doživljajo naravo na zanje smiseln 

način. Ob igri opazijo različne žuželke in ostale živali, zbirajo cvetlice, obračajo polomljene 

veje, občutijo veter in opazujejo vremenske spremembe ter njihove posledice (prav tam: 282). 

Malčki skozi spontano igro premagujejo različne ovire, hkrati pa je igra na prostem priložnost 

za sodelovanje z ostalimi v skupini. Med seboj primerjajo najdene predmete, sodelujejo v 

oblikovanju snega, drug drugemu posredujejo lastna opažanja. Med igro skupaj rešujejo 

nastale probleme in se pogovarjajo. Zelo pomembno je dejstvo, da se med igro neprisiljeno 

seznanjajo z mnogimi dejstvi in usvajajo številne pojme. To pa je temelj za njihovo 

kreativnost, ki je nemara najbolj bistvena sposobnost za njihovo osebno uspešnost v 

prihodnosti (Novak, Ambrožič, 2003). 

 

 

6.3. Pomen bivanja na prostem za otrokov razvoj 

 

Spoznavni razvoj 

Otroci se učijo ob neposrednih interakcijah z objekti. Zunanje okolje spoznavajo z vsemi 

čutili (Novak, Ambrožič, 2003). Omogoča jim, da utrjujejo različne pojme, pojave, odnose. 

Na prostem je veliko barv, ki jih otroci lahko opazujejo (listje, cvetje, travnik, nebo, 

mimoidoči …). Prav tako so tudi objekti, ki jih lahko opazujejo, raznoliki,zato iščejo njihov 

pomen. Otroci se na prostem postopoma seznanjajo s posameznimi odnosi do narave(smeti na 

tleh, delavci v parku, mimoidoči sprehajalci psov, policisti na konju, živali v parku) in 

njihovem vplivu nanjo (Krnel, 2001). Nekaterih pojmov se lažje naučijo v naravnih okoljih. 

Zanimivosti iz narave, ki jih ponuja park, lahko opazujejo neposredno. Otroci se z bivanjem v 

parku naučijo razčlenjevati razmere. Postopoma proučujejo odnose v naravi, kar predstavlja 

osnovo za vzpodbujanje intelektualnih sposobnosti. Ob dostopanju v park se seznanjajo s 

prometnimi pojmi. Najprej bodo otroci opazili vlak, po nekaj obiskih bodo prepoznali razliko 

med potniškim in tovornim vlakom. S pridobivanjem novih pogledov bodo opazili, da potuje 

po tirih in da je nekam namenjen. Preko raznovrstnih izkušenj pri obisku parka se bistveno 

razvija jezik. Sprva kot neverbalna komunikacija, ki postopoma prehaja v verbalno.Med 
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sprehodom otrok prisluhne govoru odraslega in se uči novih besed, s tem pa bogati svoj 

besedni zaklad. Skozi čutna občutja (tipanje, vonjanje, opazovanje, poslušanje) in večkratne 

izkušnje otroke spodbuja, da poimenujejo in govorijo o predmetu, hkrati pa postavlja 

vprašanja, da bi izvedeli še kaj več. Zgodnje naravoslovje v vrtcu po besedah Krnela (2001) 

postavlja temelje kasnejšemu naravoslovju. Naravoslovno pismen posameznik naj bi bil poleg 

temeljnih pojmov opremljen še s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave 

na logičen in znanstven način (prav tam: 160). Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu 

dve pomembni vlogi. Prvič, za otroke predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo 

brez tuje pomoči in zato pristno, neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. 

Zato se večina odraslih rada spominja brezskrbnih otroških let. Drugič, naravoslovne teme 

omogočajo preskoke od konkretnega na abstrakten način dojemanja, ki je pomemben za 

celosten razvoj otrokove osebnosti, ne le za njegovo naravoslovno razgledanost (Novak, 

Ambrožič, 2003: 11).  

 

Socialni razvoj 

Naravno okolje, ki se bistveno razlikuje od igralnice, omogoča otrokom prostor, v katerem so 

lahko sproščeni, krepijo svoje zdravje ter prakticirajo raziskovalno žilico. Zunanje okolje 

naravno vzpodbuja interakcijo med otroki in tudi med otroki in odraslimi (Hansen, 2000). 

Wilsonova (2008) pravi, da kreativna igra v naravnem okolju nudi bogate možnosti za razvoj 

socialnih sposobnosti, saj naravni svet ponuja nešteto priložnosti za spodbujanje otroškega 

interesa pri izmenjavi izkušenj in odkritij z drugimi. Malček je zelo navezan na poznane 

osebe. Ob prisotnosti osebe, ki je ne pozna, je otrok do nje zadržan in nezaupljiv. Med 

sprehodom je otrok v neposrednem stiku z odraslim in ostalimi iz skupine. Drži se za 

pohodno vrvico in je ves čas usmerjan s strani odraslega. Med prosto igro v naravi pa se 

oddaljuje in vrača poljubno svojim željam in potrebam. Pri spoznavanju naravnih materialov 

imajo otroci veliko priložnosti, da delijo svoja odkritja z drugimi. Pri igri in raziskovanju se s 

sovrstniki pogajajo, rešujejo različne probleme. Otroci spontano prakticirajo prosocialna 

vedenja, pomagajo ter sodelujejo in se učijo sporočati (Wilson, 2008). 

 

 

Čustveni razvoj 

Bistven pomen bivanja na prostem je sproščeno razvijanje pozitivne samopodobe. Zaupanje 

vase se krepi ob izkušnjah v naravi. Otroci so zadovoljni, ko dosežejo cilj, vidijo rastlino ali 

živali. Svoj uspeh izražajo s smehom in razigranim vedenjem. V naravnem okolju so 
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pozitivna čustva izražena v večjem obsegu v primerjavi z bivanjem v igralnici (Hansen,2000). 

Wilsonova (2008) navaja, da teorije in raziskave (še posebej na področju ekopsihologije) 

kažejo, da so pozitivne izkušnje z naravnim okoljem pomembne tudi za čustveni razvoj.Poleg 

naravne pripadnosti do narave imajo ljudje tudi čut in psihološke potrebe po stalni skrbi za 

svet zunaj sebe. Ta skrb človeka obogati in izpolni (prav tam). 
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7. PARK TIVOLI 

 

Park Tivoli je največji park v prestolnici. Leži v ravninskem delu zahodno od strnjenega 

mestnega jedra, pod gozdnimi pobočji Rožnika in Šišenskega hriba. 

 

7.1. Od nekoč do danes 

 

Prve zametke bodočega mestnega parka lahko umestimo v pozni srednji vek, ko so na 

zahodni strani izven mestnega obzidja nastali Turjaški vrtovi. Segali so do nekdanjega 

rimskega jarka, ki je bil urejen kot ribnik (Ljubljana, park Tivoli, Rožnik …, 2010).Od 

baročnega obdobja naprej so intenzivno urejali nasade okoli gradiča Podturn, kasneje večkrat 

predelanega in poznanega kot Tivolski dvorec. Ko je bil lastnik dvorca Radetzky, so pod 

dvorcem pozidali dvoramno terasasto stopnišče s skulpturami psov. Preuredili so polkrožni 

bazen z dekorativnim kipcem in vodometom, na ograjo pa postavili litoželezne vaze. 

Spomenik, ki so ga leta 1881 maršalu Radetzkemu postavili za zasluge pri urejanju parka, je 

danes shranjen v Mestnem muzeju.V 18. stoletju so na robu Šišenskega hriba pozidali dvorec 

Lepoldshure, danes Cekinov grad, in ob njem zasnovali baročni parter z drevoredom v 

osrednji osi stavbe in s pravokotnimi cvetličnimi polji. Drevored je segal do Celovške ceste, 

drugi pa so dvorec povezali z jedrom mesta. V obdobju Ilirskih provinc je Francoz Jean 

Blanchard med obema dvorcema načrtoval ureditev treh povezovalnih drevoredov. Začeto 

delo je nadaljeval avstrijski guverner Latterman, ki je parku postavil osnovno ogrodje poti in 

mu dal javni značaj. 

 

Sredi 19. stoletja je železniška proga park grobo odrezala od mesta. Sistem drevoredov so 

tedaj dopolnili z novim drevoredom, ki teče kot tretji krak od tivolskega gradu proti 

jugovzhodu. Ob njem je bil leta 1880 izkopan pravokotni ribnik, poleti namenjen čolnarjem, 

pozimi drsalcem. Ob koncu stoletja so po načrtih Čeha Vaclava Hejnica, mestnega vrtnarja, 

tratne ploskve med drevoredi preoblikovali z geometrijsko oblikovanimi potmi in urejenimi 

nasadi. Na robu parka so postavili mestno vrtnarijo z zanimivim steklenjakom. Pri snovanju 

novih ureditev je sHejnicom verjetno sodeloval arhitekt Maks Fabiani, ki je na robu parka 

postavil Jakopičev paviljon. V tridesetih letih so senčni Lattermanov drevored kostanjev 

posekali in po načrtih Jožeta Plečnika in njegovih sodelavcev uredili široko peščeno 
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promenado z nizom betonskih svetilk v sredini in s klopmi na straneh. V ožjem in širšem 

okolju Tivolskega parka so sledile še druge spremembe: 

- zasnovano je bilo Kopališče Ilirija; 

- letni kino za dvorcem Tivoli; 

- priključitev gozdnih pobočij Rožnika; 

- po načrtih E. Ravnikarja je bila ob vhodu v Tivoli zgrajena Moderna galerija; 

- čez Šišenski hrib so park s peščenimi potmi park povezali z živalskim vrtom in zabaviščem 

ter gostiščem Mostec; 

- po načrtih Borisa Kobeta je bilo dodano otroško igrišče z vodnjakom in postavljene številne 

skulpture. 

 

Velik del parka vedno bolj najedajo športna igrišča. Agresivno je ločevanje mestnega jedra od 

samega parka z različnimi prometnicami. Kljub napakam Tivoli ostaja prostor za sprehajalce, 

prostor za srečanja, igro otrok, hranjenje živali. Najbolj pomembno pa je, da so parkovne 

površine, razen otroškega igrišča, odprte noč in dan (prav tam). 
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8. EMPIRIČ�I DEL 

 

Empirični del diplomske naloge je razdeljen na dva dela. V prvem delu s pomočjo študije 

primera analiziramo primere vodenih dejavnosti s prvo starostno skupino otrok Vrtca dr. 

France Prešeren v parku Tivoli. Analizirali smo okolje in dejavnike, ki vplivajo na otrokov 

vsestranski razvoj. Cilji izvedenih dejavnosti so za področje narave v povezavi z ostalimi 

področji Kurikuluma za vrtce (1999). V drugem delu skozi analizo anketnega 

vprašalnikaraziskujemo uporabo parka Tivoli s strani zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren. 

Na lastno pobudo izvedemo tudi študijo primera – uporabe parka Tivoli z otroki prve 

starostne skupine – v kontekstu izvedenih dejavnosti, zavezujoč se ciljem iz Kurikuluma za 

vrtce (1999), ki so potekale od junija 2009 do februarja 2010. 

 

8.1. CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Skladno s predmetom in problemom sem si zastavila naslednja cilja: 

 

1. Z vidika ciljev kurikularnega področja narava prikazati in analizirati delo z otroki prve 

starostne skupine v času bivanja in učenja na prostem, v naravi, konkretno v parku Tivoli;.  

 

2. S pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, koliko in kako pogosto park Tivoli uporabljajo 

tudi druge vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v Vrtcu dr. France Prešeren za dosego ciljev 

ostalih kurikularnih področij. 

 

8.2. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Skozi izkušnje, pridobljene pri delu s prvo starostno skupino v naši ustanovi, in na podlagi 

teoretičnih zasnov, skladno s postavljenimi cilji, predvidevamo naslednje: 

 

H1: Pri delu z otroki prve starostne skupine park Tivoli predstavlja spodbudno učno okolje za 

prosto igro. 

 

H2: Pri delu z otroki prve starostne skupine park Tivoli predstavlja spodbudno učno okolje za 

vodene dejavnosti. 
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H3: Zaposleni v Vrtcu dr. France Prešeren (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) poznajo 

vzgojno vrednost parka Tivoli. 

 

H4: Zaposleni v Vrtcu dr. France Prešeren (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) park 

Tivoli uporabljajo kot spodbudno učno okolje skozi celo šolsko leto v obeh starostnih 

skupinah. 

 

H5: Vzgojiteljicedrugega starostnega obdobja otrok park Tivoli kot spodbudno učno okolje 

uporabljajo pogosteje kot vzgojitelji otrok prvega starostnega obdobja. 

 

8.3. METODA DELA 

 

8.3.1. RAZISKOVALNA METODA 

 

Za empirični del raziskovalne naloge sem uporabila deskriptivno in kavzalno – 

neeksperimantalno metodo pedagoškega raziskovanja ter študijo primera.  

 

8.3.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke za študijo primera smo zbirali s pomočjo opazovanja, kar pomeni, da je avtorica 

pričujočega dela uporabila samo sebe kot raziskovalni instrument. Ker je bila prisotna in 

vodila opisane dejavnosti, se ni mogla izločiti iz specifičnega dogajanja, poleg tega pa je s 

svojo udeležbo vplivala na samo dogajanje.  

 

Tehnika zbiranja podatkov za drugi del raziskave je vprašalnik. Med zaposlene (vzgojiteljice 

in pomočnice vzgojiteljic) v Vrtcu dr. France Prešeren je bilo razdeljenih 30 anonimnih 

anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 22 vprašalnikov, na podlagi katerih so bili pridobljeni 

podatki za obdelavo. Anketiranje je potekalo v mesecu oktobru 2010.  
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8.3.3. OPIS VZORCA 

 

Vzorec študije primera predstavlja 14 otrok prve starostne skupine, ki obiskujejo Vrtec dr. 

France Prešeren, skupina Pikapolonice. Predstavljene, opisane in analizirane dejavnosti, ki so 

potekale v času od septembra 2009 do februarja 2010 v parku Tivoli, so prikazane tudi s 

fotografijami in etnografskimi zapisi. 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo zajetih 22 zaposlenih 

(vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) v Vrtcu dr. France Prešeren. Po pričakovanju so bilev 

anketo vključene samo ženske (22). Od tega jih je 15 zaposlenih na mestu vzgojiteljice in 7 na 

mestu pomočnice vzgojiteljice. 

 

Iz spodnje tabele lahko razberemo, da ima večina anketirank srednješolsko izobrazbo (36%), 

sledijo višješolska izobrazba (32%), visokošolska izobrazba (18%), univerzitetna izobrazba 

(14%) in nobena s končanim podiplomskim študijem. S tem vprašanjem je 

prikazanaizobrazbena stopnja anketirank.  

 

Tabela 2: Stopnja izobrazbe  

Stopnja izobrazbe   

 f f % 

Srednja šola 8 36% 

Višješolska 7 32% 

Visokošolska 4 18% 

Univerzitetna 3 14% 

Podiplomski študij 0 0% 

Skupaj 22 100% 

 

V prestavitvi vzorca smo zajeli tudi vprašanje glede delovne dobe anketirank. Večina (36,4%) 

je zaposlenih več kot 20 let. S 23 % sledijo zaposlene od 1 – 5 let, 18 % je tistih, ki so v 

vzgoji in izobraževanju zaposlene od 16 – 20 let, 13 % z delovno dobo od 11 – 15 let in 

nazadnje (9 %) tiste, ki so zaposlene od 6 – 10 let. Iz teh podatkov lahko razberem, da gre za 

večino izkušenih zaposlenih z več desetletnimi delovnimi izkušnjami. 
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Tabela 3: Delovna doba  

 f f % 

Delovna doba   

Študent/absolvent 0 0% 

1 – 5 let 5 23% 

6 – 10 let 2 9% 

11 – 15 let 3 13% 

16 – 20 let 4 18% 

Nad 20 let 8 36,4% 

Skupaj 22 100% 

 

V diplomski nalogi predstavljamo delo z otroki prve starostne skupine. Anketiranke so se 

razdelile v dve skupini. Večina (54,5%) dela z otroki prve starostne skupine (od 1 do 3 leta), 

ostalih 45,5% pa v starejših skupinah (od 3 do 6 let). Vse, ki so vrnile anketo, so zaposlene v 

Vrtcu dr. France Prešeren. 

 

Tabela 4: Starost otrok v skupinah zaposlenih 

 f f % 

Starost otrok   

Prva starostna skupina  

(1 – 3 leta) 

12 54,5% 

Druga starostna skupina  

(3 – 6 let) 

10 45,5% 

Skupaj 22 100% 

 

8.3.4. OPIS ISTRUMENTA 

 

Pri študiji primera kot raziskovalni instrument uporablja avtorica samo sebe (raziskovalec kot 

instrument), dnevnik zapisov, opisov, analiz in dnevnih priprav ter fotografij. 

 

V raziskavi je merski instrument vprašalnik, sestavljen iz dveh vsebinskih delov. Prvi del se 

nanaša na splošne podatke o zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren (spol, delovno mesto, 

stopnja izobrazbe, starost otrok v skupini), drugi del se nanaša na načine dela in poglede 
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zaposlenih glede uporabe parka Tivoli pri njihovem vsakodnevnem delu. Vprašalnik je 

sestavljen iz dvanajstih vprašanj: 5 vprašanj zaprtega tipa, 4 kombinirana vprašanja in 3 

vprašanja odprtega tipa.  

 

8.3.5. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri študiji primera smo posegli po kvalitativnem konceptu raziskovanja. Zbrano gradivo 

temelji na zapisih in opisih. Obdelava in analiza podatkov tega gradiva temelji na besednem 

postopku, brez uporabe določenih merskih postopkov, ki operirajo s števili. Svoja opažanja in 

analize so bile zapisane takoj po opravljeni dejavnosti. Med dejavnostmi zapis ni bil mogoč, 

zato so zapisi podkrepljeni s fotografijami.  

 

Zbrani podatki iz vprašalnikov so bili pregledani in statistično analizirani, in sicer vsako 

vprašanje posebej. Obdelava podatkov je potekala na nivoju deskriptivne statistike. Podatki so 

prikazani v tabelah v absolutnih (f) in odstotnih frekvencah (f %) ter grafih. Podatke smo 

primerjali s primeri študije primera in jih interpretirali. 
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9. REZULTATI I� RAZPRAVA 

 

9.1. PREDSTAVITVE DEJAV�OSTI OTROK V PARKU TIVOLI 

 

�abiranje pravega kostanja 

Oblike dela: skupna, skupinska 

Metode: opazovanje, pogovor, primerjanje, ugotavljanje, razvrščanje 

Delovne aktivnosti: sprehod, nabiranje plodov kostanja – organizacija kostanjevega piknika 

Področje: narava 

Pripomočki: vrečki za nabiranje, mokre krpe za brisanje rok, sadje za malico 

Ključni pojmi: gozd, plod, kostanj (divji/pravi), kostanjeva lupina, bodice, piknik, kuhanje 

Korelacija: gibanje, družba,jezik, matematika 

 

Izvedba 

Datum:29.9.2009 

Cilji: 

● otrok primerja in razvršča, 

● otrok razvija znanja o plodovih, 

● otrok se uči, da je življenje živih bitij odvisno od drugih živih bitij in nežive narave. 

 

Opis dejavnosti: 

Na sprehod smo se odpravili kmalu po zajtrku, saj je bila pred nami dolga pot.Ob prihodu na 

načrtovano lokacijo smo si plod pravega kostanja pobližje ogledali. Ugotovili smo značilnosti 

pravega kostanja. S pomočnico sva jih tudi navajali na bodičasto lupino. Bodice so lahko prav 

neprijetne, s pravim prijemom jih lahko držimo v roki. Otrokom sva ponazorili, kako najbolj 

enostavno kostanje dobijo iz lupine (lupino pohodijo, da se razpre). Otroci so pričeli iskati 

pravi kostanj. S pomočnico sva imeli pripravljeni vreči, v kateri so otroci prinašali najdene 

plodove. Prinašali so tudi želod in njegove kapice, te smo shranili v drugi vrečki. Plodove 

kostanja in želoda so primerjali ter jih razvrščali.Polni vrečki kostanja sta bili dober znak, da 

dejavnost prekinemo in si privoščimo sadno malico. Otrokom sva z mokrimi krpami obrisali 

roke in jim ponudili narezana jabolka in hruške. Z vrečkami smo se odpravili nazaj v vrtec. 

Med potjo smo srečali starejšo skupino iz naše enote. Presenečeni nad našo nabirko so se 

odločili, da tudi sami v prihodnjih dneh poizkusijo nabrati nekaj kostanja. Ob prihodu v vrtec 
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sem se s kuharico dogovorila, da nam nabrani kostanj skuhajo za popoldansko malico. 

Kostanj, ki so ga otroci dopoldne nabrali, smo popoldne na igrišču tudi pojedli. Delili smo ga 

tudi z ostalimi skupinami. Imeli smo pravi kostanjev piknik. 

 

Analiza 

Dejavnost nabiranja kostanja je spodbudila otroke k razmišljanju, da lahko v naravi/gozdu 

najdemo užitne plodove.Le redki v skupini so poznali pravi kostanj. Večinoma tisti, ki živijo 

nekoliko izven Ljubljane. Ob ogledu in prepoznavanju njegovih značilnosti so se otroci 

najbolj zabavali ob spoznanju, da ima pravi kostanj »repek«. 

 

 

Slika 1: »Lupino pravega kostanja lahko držim v roki!« 

 

Pokazali so izredne spretnosti pri prijemanju kostanjeve bodičaste lupine. Ugotovili smo, da 

rahel prijem lupine ne povzroči poškodbe na roki. Njihova vztrajnost se je pokazala ob 

odpiranju lupin. Nekateri so toliko časa »pohojali« lupino,da se je vsebina skoraj razgubila. 

Gozd je lokacija, ki otrokom dopušča, da ob spoznavanju okolice ne napravijo velike škode. Z 

znanjem, da bomo kostanje kasneje uporabili za piknik in da zato potrebujemo cele plodove, 

so otroci postali veliko bolj previdni in natančnejši.  
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Slika 2: /abiranje pravega kostanja 

 

Otroci so v gozdu bili v pristnem stiku z naravo. Z vsemi čutili so lahko eksperimentirali s 

pravim kostanjem ter tudi z ostalimi naravnimi materiali. Zavedamo se, da je raziskovanje 

eden najpomembnejših načinov učenja otrok. Ta izkušnja je otroke spodbujala, da so še dolgo 

po tem pripovedovali in govorili o tej dejavnosti. V naslednjih dneh so starši pripovedovali, 

kako otroci doma opisujejonabiranje pravega kostanja, kar je le še dodatno potrdilo, da je park 

Tivoli primeren in vzpodbuden kraj za otrokovo raziskovanje in učenje. 
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�abiranje naravnih materialov 

Oblike dela: individualna, skupna 

Metode: opazovanje, opisovanje, pogovor, primerjanje, določanje, povezovanje 

Delovne aktivnosti: sprehod, nabiranje materiala, razvrščanje in povezovanje 

Področje: narava v povezavi z umetnostjo 

Pripomočki: vrečke za nabiranje, krpe za brisanje rok, sadje za malico 

Ključni pojmi: jesen, listje, oblika, barve,plod, hrast, želod, želodova kapica 

Korelacija: matematika, družba, jezik, gibanje 

 

Izvedba: 

Datum:1.10.2009 

Cilj:  

● otrok se seznanja z naravnim okoljem – gozd, 

● otrok išče in nabira točno določeno vrsto plodov, primerja različne plodove med seboj, 

● otrok nabrane naravne materiale uporabi pri igri in dejavnostih v igralnici. 

 

Opis dejavnosti: 

Vsako leto v naši enoti praznujemo teden otroka. Kot glavna dejavnost za vse skupine je delo 

z naravnimi materiali. Velikokrat smo naravne materiale nabrale vzgojiteljice, tokrat pa smo 

se odločili, da otroci sami naberejo material za delo v skupini, hkrati pa spoznavajo gozd in 

njegovo pestrost.Z namenom, da si izdelamo ogrlice iz kapic želoda, smo se odpravili proti 

gozdni površini parka. Najprej sva otroke usmerili k iskanju lista hrasta. S tem so otroci sami 

našli lokacijo za nabiranje. Otroci so prinašali liste dreves, ki so jih našli na tleh, ter sproti 

preverjali, če so našli pravi list. Nato svajih spodbudili, naj se ozrejo okoli in poiščejo, kaj se 

še da najti pod tem drevesom. Hitro so našli želode. Ogledali smo si jih tudi na drevesu. Po 

podrobnem ogledu želoda so otroci poiskali samo želodove kapice. Obrazložili sva jim, da jih 

bomo uporabili v vrtcu. Tudi vzgojiteljica in pomočnica sva se pridružili iskanju in 

nabiranju.Ob klopi na poti smo se ustavili in si privoščili sadno malico. Pot smo nadaljevali 

po gozdni poti nad Halo Tivoli in nato nazaj proti vrtcu.Iz želodovih kapic smo v naslednjih 

dneh izdelali ogrlice za otroke. Najprej smo jih v skupinah pobarvali (vsaka skupina ena 

barva). Pustili smo jih, da so se čez noč posušile, zjutraj pa smo vanje izvrtali manjše luknjice. 

Otroci so pobarvane kapice poljubno nizali na vrvico.  
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Analiza 

Gozd nam je omogočil idealne razmere za iskanje, nabiranje, razvrščanje; dejavnosti, ki se v 

povezavi z drugimi vzgojnimi področji brez večjih težav izvedejo na prostem. Bili smo 

nekoliko skeptični glede varnosti in higiene. V parku se zavoljo nekaterih brezvestnih 

sprehajalcev da najti marsikatere nezaželene smeti (pasje iztrebke), ki so za otroke pravi 

magnet, zato sem si našo lokacijo predhodno ogledala. Pri otrocih te starostne skupine 

dejavnosti razvrščanja in prepoznavanja zahtevajo daljše, večdnevno bivanje v naravi. Čutne 

izkušnje otrokom omogočajo, da si predmete lažje zapomnijo in jih znajo poimenovati ter 

povezovati.Hrast sem si izbrala zato, ker je v parku Tivoli pogost. Skrb, da plodu ali listov 

omenjene drevesne vrste ne bi našli, je bila odveč. Uporaba želoda v igralnici pa je zelo 

praktična in preprosta. Ob iskanju in nabiranju želodovih kapic so bili otroci usmerjeni na 

gozdna tla. 

 

 

Slika 3: Iskanje in nabiranje želodovih kapic 

 

Tam pa se je našlo še marsikaj drugega. Opažali so različne vrste gob, malih živali, listja. 

Usmerjana dejavnost je otroke nezavedno spodbudila, da so bili pozorni na okolico in gozdna 

tla ter da so iskali morebitne odgovore ob nepoznavanju. Otroci so navodila sprejeli brez 

kakršnih koli težav. K lažjemu razumevanju je gotovo pripomogel primer, ki so si ga lahko 

ogledali, in didaktični karton (slika lista in plodu hrasta), ki smo ga uporabljali v igralnici.  

Med nabiranjem kapic želoda so otroci prinašali tudi pravi kostanj. S tem so pokazali, da 

dejavnost nabiranja kostanja in priprava kostanjevega piknika še ni odšla v pozabo. Sproti so 

spraševali, če bomo tega tudi skuhali za piknik. Interes otrok nikakor ni pošel. Bili so prav 
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zagreti za nabiranje. Iskali so povsod in opazovali okolico med sprehodom. Nabrali smo 

polno vrečko želodovih kapic.  

 

 

Slika 4: Barvanje želodovih kapic 

 

Otroci so z ogrlicami, izdelanimi iz želodovih kapic, še nekaj dni prihajali v vrtec, kar je še 

bolj potrdilo našo domnevo, da bo dejavnost v otrocih pustila pečat in vedenje, da se v gozdu 

najde marsikaj uporabnega. 
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Listi in plodovi dreves 

Oblike dela: individualna, skupna 

Metode: opazovanje, opisovanje, sodelovanje, nabiranje, razvrščanje, povezovanje, pogovor 

Delovne aktivnosti: prosta igra, igre sodelovanja, nabiranje materiala 

Področje: narava v povezavi z matematiko in gibanjem 

Ključni pojmi: hrast - želod, divji kostanj, list, plod, veje 

Korelacija: matematika, gibanje, družba, jezik 

 

Izvedba 

Datum:5.10.2009 

Cilj:  

● otrok razvija sposobnosti primerjanja in povezovanja, poveže plod drevesne vrste z 

njegovim listom, 

● otrok utrjuje in izpopolnjuje medsebojno sodelovanje pri izvajanju dejavnosti, 

● otrok se navaja na samostojno opazovanje. 

 

Opis dejavnosti: 

Prepoznavanje drevesnih vrst je precej zahtevna naloga za prvo starostno skupino. Za 

uresničitev cilja sva uporabili več dejavnosti. Za boljše pomnjenje smo nekatere ponovili.  

Obe drevesni vrsti, divji kostanj in hrast, imata precej značilne liste in plodove. Divji kostanj 

je pogosto drevo v drevoredih parka Tivoli. Kakor hitro pa smo z otroki zašli izven urejenih 

stezic, smo se srečali tudi s hrastom. Najprej smo se seznanjali z listi obeh drevesnih vrst,nato 

smo liste nabirali, jih primerjali in opisali, nabrano listje pa uporabili za igro v igralnici ter 

dekoracijo. Ko pa so iz dreves pričeli odpadati tudi plodovi, smo s pomočjo opazovanja in 

vzpodbudnih vprašanj odkrivali tudi plodove divjega kostanja in hrasta. Otroke sva preko 

bivanja v parku navajali tudi na sodelovanje v dvojicah in na prve skupinske igre. Divji 

kostanj smo nabirali v parih. Pari so se formirali že v koloni, kjer so otroci, tako kot za vsak 

drugi sprehod, izbirali svojega prijatelja. Vsak par je s skupnimi močmi napolnil kanglico in 

jo potem tudi odnesel v vrtec. 
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Analiza 

Pričakovali smo, da otroci ne bodo s tako lahkoto prepoznali in povezovali lista drevesa z 

njegovim plodom. Pri divjem kostanju ni bilo težav. Isto ime za plod in drevo, oblika lista pa 

se bistveno razlikuje od drugih drevesnih vrst. Srečali smo ga skoraj na vsakem koraku. 

Pogosta srečanja z njim so otrokom olajšala povezovanje. Počasi so si zapomnili tudi 

lokacijo. Ob kasnejših obiskih so tako že sami opozorili, kje vse lahko naberemo divji 

kostanj. Lista hrasta in želoda sta tudi pritegnila, vendar ne v tolikšni meri kot divji kostanj. 

Po izdelavi ogrlic iz želodovih kapic pa tudi prepoznavanje želoda in povezovanje z listi 

hrasta ni bilo več težav. Otroci so se, po navodilu, s katerim smo nekoliko omejili območje 

iskanja (zavoljo varnosti otrok), razkropili in pričeli z iskanjem. Vsak predhodni ogled včasih 

ne zadošča, saj je park Tivoli zelo obiskan, zato je dodaten ogled terena (tik pred dejavnostjo) 

na nekaterih mestih parka nujen. Njihova opazovanja svavzpodbujali z raznimi odprtimi 

vprašanji. Tako so otroci lažje sklepali in ugotavljali ter odkrivali značilnosti plodov in listov.  

Skupaj smo si najdene plodove ogledali. Otroci so med najdenimi želodi iskali razlike in jih 

opisovali. S pomočjo nabiranja so otroci komunicirali med seboj, kar je le še bolj spodbudilo 

njihovo sodelovanje. K sodelovanju sva jih spodbudili skanglicami, dva otroka sta si delila 

eno. Skupaj sta jo polnila in tudi praznila.  

 

 

Slika 5: Opazovanje in prepoznavanje želoda Slika 6: Sodelovanje pri nabiranju divjega 

kostanja 

 

Za dosego ciljev smo dejavnost razporedili na več dni. Sovpadala je tudi z drugimi 

zaposlitvami. Včasih smo se le za trenutek ustavili in si pogledali plodove in liste. Ali pa so 

otrocidobili kakšno vprašanje za opazovanje in raziskovanje. Otroško doživljanje narave je 

zares pristno. Nova odkritja sprejmejo brez zadržkov, okolja se ne »bojijo« in ga želijo 
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izživeti ter spoznati. Ob zadržkih, ki si jih lastimo odrasli, otrokom velikokrat preveč 

omejimo prostor bivanja (v naravi). Ob zavesti, da skrbimo za otrokovo varnost, pa je 

potrebno postopoma uvesti nekatere zahteve, ki jih otroci za lažje in bolj sproščeno bivanje v 

naravi morajo sprejeti in upoštevati. Dnevna rutina vsakega sprehoda mora vsebovati 

dosledno upoštevanje pravil, ki smo si jih zastavili. V skladu z otrokovimi zmožnostmi 

poskrbimo, da so otrokom pravila jasna. Omogočimo jim, da razumejo, zakaj jih morajo 

upoštevati. 

 

  



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
Lucija Ojsteršek: Park Tivoli ─ spodbudno učno okolje za malčka 40

Doživljanje snega in spoznavanje njegovih lastnosti ter nabiranje naravnih 

materialov 

Oblike dela: individualna, skupna 

Metode: opazovanje, opisovanje, samostojne dejavnosti, pogovor 

Delovne aktivnosti: prosta igra, nabiranje materiala 

Področje: narava v povezavi z gibanjem 

Ključni pojmi: zima, sneg(hladen, moker, trd), snežena kepa, veje, iglice, storži 

Korelacija: družba, jezik, matematika 

 

Izvedba 

Datum:13.1.2010 

Cilj: 

● otrok z lastnim preizkušanjem spoznava lastnosti snega, 

● otrok se igra z naravnimi snovmi (sneg). 

 

Opis dejavnosti: 

V garderobi vrtca sva s pomočnico poskrbeli, da so bili otroci primerno oblečeni in obuti. 

Pred vrtcem smo formirali kolono po dva in se peš odpravili do načrtovanega prostora.Med 

potjo so otroci spremljali snežne razmere. S pogovorom in vprašanji sva otroke spodbujali k 

razmišljanju o snegu in njegovih lastnostih. Dostop do predela parka, kjer smo izvedli 

dejavnost, se je zožal na gaz, zato sva formirali kolono in nadaljevali pot. Marsikateri izmed 

otrok se je med potjo dotikal snega, ga prijemal. Nato smo pot nadaljevali po sveže zapadlem 

snegu, ki pa za otroke ni bil previsok in so še lahko hodili, čeprav malce teže. Nekateri so raje 

ostali na shojeni gazi in opazovali ostale.Pod borovci (kjer je bilo nekoliko manj snega) smo 

se zbrali. Otroci so se najprej nekoliko razigrali. Medtem sva pripravili vse potrebno za 

dejavnost. V uvodu sva jih z vprašanji spodbudili k oblikovanju kepe (sneg je bil primeren za 

dejavnost). Nato smo opazovali okolico in ugotovili, da je travnik prekril sneg in da rastline v 

tem času počivajo pod snegom. Sledila je dejavnost iskanja naravnih materialov. Formirali 

smo krog. Iz vreče sem potegnila posušeno palico. Otroci so jo najprej poimenovali, nato pa 

je vsak svojo poiskal v bližnji okolici. Sledili so še storž, iglice bora, odpadlo lubje in snežena 

kepa. Tu smo bivanje v parku zaključili in se odpravili nazaj v vrtec. 
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Analiza 

Otroke sva motivirali že v garderobi. Zimske dejavnosti zunaj zahtevajo veliko angažiranosti 

vzgojnih delavcev. Oblačenje otrok ni lahka naloga, vzame veliko časa in skrbi. Dobro 

sodelovanje s starši pa omogoča nemoten proces. S prosto igro sva omogočili, da so otroci 

pozitivno sprejeli nove razmere. Zaradi interesa večine skupine je bilo dejavnost veliko lažje 

izvesti. S tem, ko pokažejo interes, potegnejo za seboj še tiste, ki niso povsem sproščeni, da se 

lažje predajo spoznavanju zimskih razmer. Presenetil naju je odziv dveh otrok, ki nista bila 

navdušena nad hojo po snegu. Otroci se večinoma veselijo snega, zato je ta situacija dodatno 

spodbudila najino opazovanje. Iz primera lahko opišem, da sta imela otroka bistveno večje 

težave pri gibanju po snegu kot ostali. Njuna motorika (okorna hoja) ju je ovirala pri 

sproščenem tekanju in valjanju po snegu. Ostali otroci so se postopoma pričeli oddaljevati od 

naju. Spodbujali sva jih k razmišljanju, kje je lažje hoditi: po sveže zapadlem snegu ali po 

stopinjah drugih. Z lastnim preizkušanjem so otroci prihajali do ugotovitev.  

 

  

Slika 7: Hoja po snegu   Slika 8: Iskanje naravnih materialov 

 

Dejavnost iskanja naravnih materialov je še bolj popestrila otroško raziskovalno žilico. Vsak 

predmet, ki sva jim ga pokazali, so poiskali v bližnji okolici. Le pri storžih se je malce 

zataknilo (ni jih bilo dovolj za vse), ostale predmete pa so našli brez večjih težav. Na koncu 

so skušali izdelati še sneženo kepo (uvod za naslednjo dnevno zaposlitev). Z njo so poizkušali 

iz določene razdalje zadeti deblo drevesa. Iz odgovorov otrok in opažanj sem sklepala, da jim 

razmere niso tuje in imajo tovrstne izkušnje s snegom že od doma. Realizirali smo vse 

zastavljene naloge. Opazili sva, da dejavnosti na snegu otroke močno utrudijo, kar se je 

pokazalo ob vračanju v vrtec. Bližina parka nam je omogočila prvovrstno izkušnjo, ki jo 

bomo v prihodnjih dejavnostih še nadgradili.  
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Oblikovanje figur iz snega 

Oblike dela: individualna, skupna skupinska 

Metode: opisovanje, oblikovanje, pogovor, primerjanje 

Delovne aktivnosti: oblikovanje iz snega 

Področje: narava 

Ključni pojmi: zima, sneg,živali pozimi, zimsko spanje, oblikovanje 

Korelacija: glasba, jezik, umetnost 

 

Izvedba 

Datum:18.1.2010 

Cilj:  

● otrok z lastnim preizkušanjem spoznava lastnosti snega in možnosti za njegovo uporabo v 

igri in pri delu, 

● otrok se igra z različnimi naravnimi snovmi. 

 

Opis dejavnosti: 

Za motivacijo smo v skupini že nekaj dni prej spoznali novo pesem »Kaj delajo živali 

pozimi«. S pomočjo pesmice smo spoznali, da nekatere živali zimo prespijo. Ob odhodu v 

park sva otroke spodbudili, da opazujejo, katere živali lahko pozimi opazimo v parku. Opazili 

so ptice in psa. Ob prihodu na izbrano lokacijo (kjer sneg še ni bil stlačen), sem otroke 

razdelila v štiri skupine in jih povabila, naj si vsaka skupina izbere eno žival. Izbrano žival so 

potem izoblikovali iz snega. Nekateri posamezno, drugi v formirani skupini. Vse ustvarjene 

podobe smo si skupaj tudi ogledali in na kratko opisali njihove tipične značilnosti. 

 

Analiza 

Le redki izvajajo proste aktivnosti na snegu z otroki prve starostne skupine. Največkrat se 

dejavnosti izvajajo na igriščih vrtcev. Bližina parka Tivoli pa je naši skupini omogočila, da 

smo lahko tekanje po snegu na igrišču razširili na opazovanje zimske idile in na raziskovanje 

zimskega parka Tivoli. Za oblikovanje iz snega smo morali počakati na prave snežne razmere. 

Kar nekaj dni so nas zadrževale nizke temperature, ki so pomrznile sneg in nam onemogočile 

izvedbo dejavnosti. Prišel je trenutek za nas, ko je dan pred izvedeno dejavnostjo zapadel 

moker kompakten sneg. Starše sva nagovorili, naj otrokom prinesejo nepremočljive rokavice, 

s katerimi bodo lahko prijemali sneg in ga oblikovali. Neprimerna obleka katerega izmed 
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otrok nam velikokrat onemogoči izvajanje dejavnosti. Otroka lahko zebe in se zato neprijetno 

počuti. Dobro sodelovanje staršev je zato bistvenega pomena. 

 

  

Slika 9: Otroci sodelujejo pri oblikovanju  Slika 10: Oblikovanje figur iz snega 

 

Pozimi nam park poleg sprehodov nudi tudi široke površine za igro in opazovanje. 

Oblikovanje iz snega za to starostno skupino ni zapleten postopek. Povezala sem ga z 

opazovanjem in glasbenimi dejavnostmi v igralnici. Opazovali smo živali, ki se nahajajo v 

parku Tivoli pozimi. Za razliko od drugih skupin pa smo namesto snežaka na igrišču sredi 

parka izoblikovali živali. 
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Spoznavanje živalskih sledi 

Oblike dela: individualna, skupna  

Metode: opisovanje,opazovanje, pogovor, primerjanje 

Delovne aktivnosti: iskanje sledi živali na snežni podlagi 

Področje: narava 

Pripomočki: didaktični kartončki, ki vsebujejo sliko živali in njeno sled, vrečka 

Ključni pojmi: sled,živali pozimi, odtis, taca 

Korelacija: jezik, matematika 

 

Izvedba 

Datum:1.2.2010 

Cilj: 

● otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, 

● otrok razvija predstavo o nastanku živalskih sledi, jih odkriva in prepoznava, 

● otrok primerja in opisuje živalske sledi. 

 

Opis dejavnosti: 

Za dejavnost sva izbrali sled ptice, srnjadi, psa in veverice. Na didaktičnem plakatu v igralnici 

sva predstavili sliko živali in njeno sled. Otroci so iz vreče potegnili vsak po en kartonček z 

naslikano sledjo. S pomočjo plakata so ugotavljali, kateri živali pripada. To dejavnost smo 

izvajali nekaj dni (enkrat na dan) pred odhodom na teren.Za delo na prostem sva izdelali 

kartončke, ki so vsebovali sliko živali na eni strani in njeno sled na drugi. Tako je bilo 

otrokom olajšano prepoznavanje sledi v snegu. Odpravili smo se na gozdno mejo parka 

Tivoli, saj je bilo tam dan pred izvedbo največ sledi. Že med sprehodom smo odkrivali sledi, 

ki so ostajale za sprehajalci in za nami. Na ta način so otroci z lastno neposredno izkušnjo 

spoznali nastanek sledi v snegu.Na izbranem prostoru smo se razdelili v dve skupini. Eno 

skupino je prevzela pomočnica, drugo jaz. Skupaj smo se odpravili na raziskovalno pot. 

Otroci so v snegu iskali sledi. Ko smo kakšno odkrili, smo si pri prepoznavanju pomagali z 

didaktičnimi kartoni. Karton je vseboval sliko živali z njeno sledjo. Otroci so tako povezovali 

sled z obliko iz didaktičnega kartončka. Našli smo veliko različnih pasjih sledi ter sledi 

srnjadi. 
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Analiza 

Kot pripravo za dejavnost sva izvedli prepoznavanje lastnih sledi in s tem vzbudili zanimanje 

otrok za opazovanje različnih odtisov v snegu. Sledi je bilo najlažje najti na travniku ob 

gozdu. Oddaljenost mesta iskanja sledi ni predstavljala ovire, saj so otroci zavzeto sodelovali. 

Velik interes so kazali že v garderobi. Najbrž zato, ker že nekaj dni nismo obiskali parka 

Tivoli. Sledenje za to starostno skupino zahteva od otrok kar precejšnjo koncentracijo. Za 

lažji pregled in manjšo gnečo ob iskanju sledi sva s pomočnico skupino razdelili na dve 

manjši skupini, kajtiv primeru velike skupine bi se sledi lahko zabrisale. Ogled odtisa pa je bil 

lažji, če je vanj strmelo manjše število otrok naenkrat. Odtis so si ogledali vsi v skupini hkrati. 

Ob najdeni sledi smo z otroki skušali ugotoviti, katera žival je šla tod mimo. Sprva ni šlo tako 

lahko, kot sem si zamislila, zato sva s pomočnico zbrali otroke ob najdeni sledi in skupaj smo 

skušali ugotoviti, za katero sled gre. Upala sem, da bomo našli več različnih sledi. Dejavnost 

bi se lahko bolj posrečila, če bi bilo še več različnih odtisov. Mi smo našli le odtise pasjih tac 

in nog srnjadi. Stopinje srne smo si zato bolj podrobno ogledali. Otroke je pritegnila njegova 

zanimiva oblika odtisa in dejstvo, da po parku Tivoli hodijo srne. Ni tako pogosto, da v živo 

lahko zaslediš srno. Nihče od otrok je še ni videl v živo, edino deklica, katere oče je lovec. 

Izkušnja srečanja z divjo živaljo pa v vsakem od nas pusti pečat, patudi če gre le za zavest, da 

je žival v preteklosti prečkala travnik, na katerem smo bili mi.  

 

   

Slika 11: »Našli smo sled!«    Slika 12: iskanje sledi 

 

Dejavnost smo ponovili še dvakrat in bili veliko bolj uspešni. Pri smrečju v parku Tivoli smo 

našli sledi ptic. Časovna stiska nas v zimskem času velikokrat prekine med dejavnostjo, saj se 
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je treba pravočasno vrniti v vrtec na kosilo, zato je glede na starost otrok dejavnost smotrno še 

nekajkrat ponoviti.  
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Spoznavanje polža 

Oblike dela: individualna, skupna skupinska 

Metode: opazovanje, opisovanje, pogovor 

Delovne aktivnosti: sprehod, srečanje z živalmi, učenje primernega rokovanja z živimi bitji, 

risanje s svinčnikom 

Področje: narava v povezavi z umetnostjo 

Pripomočki: prozorna posoda za opazovanje, terarij za polže, bel papir in mehak svinčnik 

Ključni pojmi: polž, slina, hrana, hišica, lazenje 

Korelacija: glasba, umetnost 

 

Izvedba 

Datum: 17. in 18.6. 2009 ter v času od jeseni 2008 do poletja 2009 

Cilj: 

● otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih, 

● otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do živih bitij, 

● otrok opazuje gibanje živih bitij, 

● razvijanje in spodbujanje čutnega doživljanja. 

 

Opis dejavnosti: 

Med sprehodi v parku smo velikokrat naleteli na najrazličnejše živali: nepogrešljiva veverica, 

ptice, ki so letale nad našimi glavami, včasih pa tudi kaj bolj neobičajnega - npr. želva, jež. 

Spodbuda, da si nekoliko podrobneje ogledamo polža,je prišla s strani otrok. Na enem od 

sprehodov so ga opazili na steni podhoda. Polža smo si najprej ogledali v naravi. Za lažje 

opazovanje sem s seboj vzela prozorno posodo, da so si otroci lahko polža ogledali prav iz 

vseh strani. Preko vprašanj smo ugotavljali, s čim se prehranjuje, kako se premika, kako 

gleda…Interes otrok je bil tako velik, da sva s pomočnico izvedli še dejavnost v igralnici. 

Polže smo za dva dni odnesli v našo igralnico in jim napravili priložnostni terarij. Vanj smo 

položili nekaj listov solate. Drugi dan so jih otroci vzeli ven, jih dajali na roke in jih 

opazovali. Skrbeli sva le za to, da so bili s polži previdni in nežni, drugače pa sva jim pustili 

proste roke, da bi lahko čim bolj pozitivno doživeli stik s polžem. Sledila je dejavnost risanja 

s svinčnikom. Polža sva postavili prednje na mizo. Tako so si ga lahko ogledali med 

ustvarjanjem. 

 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
Lucija Ojsteršek: Park Tivoli ─ spodbudno učno okolje za malčka 48

 

Analiza 

Vsakodnevno srečanje z živalmi v parku Tivoli sva popestrili z vodeno zaposlitvijo. 

Spoznavali smo polža. Zanj sem se odločila na podlagi dogodka iz enega od naših sprehodov. 

V podhodu, ki loči park od mesta,so otroci na steni opazili polža. Naslednji dan smo se zopet 

na pobudo otrok ustavili tam, a polža ni bilo več. Da bi potešila izredno zanimanje otrok za 

polža, sem jim pripravila več dejavnosti. Najprej smo si polža ogledali v različnih naravnih 

okoljih (travnik,oporni zid, med grmovjem). Ogledali smo si ga v prozorni škatlici. Otroci so 

tako videli, kako polž leze in da za lažjo pot uporablja slino. Za sabo pušča mokro sled. 

Postali so veliko bolj pozorni. Pri opazovanju odzivov otrok na opazovanje polž, sva prišli do 

spoznanja, da so stik s polžem pogrešali. 

 

   

Slika 13: Opazovanje polža v podhodu  Slika 14: Ogled polža skozi prozorno 

posodo 

 

Zaradi lažjega pregleda nad otroki (rokovanje z živaljo) sva se odločili, da izvedeva še 

dodatno dejavnost. Polžem smo v igralnici napravili začasni terarij. Drugi dan smo jih dali 

ven na mizo. S ciljem, da otroci v najboljši meri doživijo stik s polžem, sva jih dajali otrokom 

na roke (le tistim, ki so to pustili). Pazili sva, da so bili previdni pri rokovanju z njimi. Z 

lastno aktivnostjo sva otrokom posredovali zgled, kako pozorni morajo biti do živali in 

vsakega živega bitja. Polže so si sami polagali na roke in se nasmihali, ko so jih žgečkali. 

Opazovali so jih z vseh strani, jih dvigovali. Polži so se velikokrat skrili v svoje hišice.  
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Slika 15: Polži so otrokom lezli po rokah  Slika 16: Risanje polža 

 

Deklica iz skupine ga je skušala celo priklicati ven. Ob polaganju polžev na otroške roke so se 

polži najprej skrili, ko pa so otroci počakali nekaj trenutkov, so prišli ven iz svojih hišic in 

pričeli lesti po njihovih rokah. Dejavnost jih je zares pritegnila. Pogovarjali so se med seboj, 

primerjali polže in ugotavljali, kako daleč po roki so polži že prilezli. Počasi je njihov interes 

za dejavnost le ponehal. Da bi dobili doživete izpovedi otrok prek risbe, sva jih posedli za 

mizo in jih povabili, naj narišejo, kako jim je polž lezel po roki. Ob risanju so se nasmihali in 

kratko opisovali dogodek. Preko risb ter odzivanja otrok ob risanju lahko sklepamo, da je 

pristen stik s polžem v otrocih pustil velik pečat. Spoznali so, da je potrebno biti previden, tih 

in nežen. Počasno rokovanje s polžem omogoči, da pride polž ven iz svoje hišice, se ozre 

naokoli in prične s svojim potovanjem. Le enega fantka nismo uspeli prepričati, da bi si polža 

položil na roko. Opazoval jih je iz »varne« razdalje. Sodeloval je pri risanju in se bolj kot z 

občutkom lezenja ubadal s konstrukcijo polža.Pri kasnejših sprehodih so se otroci vedno 

spomnili polžka na steni. Niti dejavnost v igralnici ni pretehtala njihovega navdušenja nad 

polžem na steni. Zaključimo lahko le s trditvijo, da otrokom neposredni stik z naravo in 

živalmi v naravi omogoča bogatejše in prijetnejše izkušnje, ki si jih bistveno bolje zapomnijo 

in podoživijo. 
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Praznovanje v parku 

Oblike dela: individualna, skupna skupinska 

Metode: praznovanje 

Delovne aktivnosti: priprava vrečk z dobrotami, priprava lokacije, petje, voščila, ples 

Področje: družba v povezavi z naravo 

Pripomočki: odeje za sedenje, priboljški za piknik 

Ključni pojmi: zabava za rojstni dan – piknik 

Korelacija: družba, glasba, gibanje 

 

Izvedba 

Datum:9.6.2009 

Cilj: 

● otrok ima možnost za vzdrževanje prijateljskih odnosov z ostalimi otroki v skupini, otrok 

sooblikuje dogajanje v skupini, 

● otrok razvija zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj vrtčevskega okolja, 

● otrok ima možnost vzpostavljati, vzdrževati in uživati v prijateljskih odnosih z enim ali več 

otroki, 

●otrok spoznava pomen odgovornega ravnanja s smetmi. 

 

Opis dejavnosti: 

Po dogovoru s Tajino mamo smo organizirali praznovanje rojstnega dne v parku 

Tivoli.Dogovorili smo se, da pripravi čokoladno rezino in sok v tetrapaku za vsakega otroka. 

Sama se je ponudila, da bo pripravila še majčkeno presenečenje za otroke. Tajina mama je 

pripravila vrečke, ki so vsebovale čokoladno rezino, sok in milne mehurčke. Ko smo formirali 

kolono, sva vrečke razdelili otrokom. Odpravili smo se v park.  

V parku smo izvedli: 

- gibalno zaposlitev: lovimo zajčka, 

- plesno zaposlitev: pokaži z roko naprej. 

 

Preden smo si privoščili dobrote iz vrečke, smo Taji čestitali in ji zapeli vse najboljše. 

Podarili smo ji album z otroškimi risbami, ki so jih otroci naslikali dan prej.Nato smo si 

ogledali še ribnik in račke ter se počasi vrnili v vrtec na kosilo. 
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Analiza 

To je bilo naše prvo praznovanje rojstnega dne na prostem. Idejo sva predstavili Tajini mami, 

ki je najglasnejša zagovornica bivanja otrok na prostem. Dobro jo je sprejela. Opisali sva ji, 

kako naj bi praznovanje potekalo. Uskladili smo lokacijo in termin. Zaradi praznovanja na 

prostem sva želeli, da pripravi »mini malico« za vsakega otroka posebej. Otroci so hrano 

prinesli s seboj v park, jo pojedli in smeti v isti vrečki odnesli nazaj v vrtec. S tem smo 

preprečili, da bi smeti puščali v parku. hkrati pa nadgradili spoznavanje otrok, kako 

pomembno je, da smeti pospravimo za seboj. Praznovanje je bilo nekaj nepozabnega za 

otroke in naju. Otroci so bili zelo sproščeni. Imeli so dovolj prostora za gibanje. Lahko so 

izživeli veselje. Najbolj so se razveselili milnih mehurčkov, ki jim jih je Taja razdelila ob 

koncu obeda. Vse načrtovane dejavnosti sva s pomočnico izvedli pred presenečenjem 

(milnimi mehurčki). Najprej smo se malce razgibali z igrico »ujemi zajčka«, nato smo se 

zabavali ob igri »pokaži z roko naprej« (ta igra je pri otrocih zelo priljubljena). Otroci so 

sodelovali kot skupina. Bili so bolj sproščeni. Imeli so na razpolago velik travnik, ki jih ni 

omejeval pri igri. Z nasmehi na obrazu so tekali za zajčkom. Motivacija za dejavnost je bila v 

primerjavi z igralnico intenzivnejša. Otroke niso omejevale »štiri stene«. Zares so se zabavali, 

se smejali in prepevali (celo tisti, ki ponavadi pri petju ne sodelujejo).  

 

  

Slika 17: Ulovi zajčka   Slika 18: Pihanje milnih mehurčkov 

 

Za voščilo smo se posedli v krog na pripravljene odeje. Taja si je izbrala tri pesmi. Tak 

postopek ponavadi izvedemo v igralnici. Vsi v en glas smo Taji zapeli za rojstni dan. Nato ji 

je vsak posamezno tudi voščil. Pravo veselje se je nadaljevalo, ko so otroci iz Tajinih rok 

prejemali milne mehurčke. Takoj so pričeli s pihanjem in se neznansko zabavali. Sama sem 

začutila sproščenost, ko sem opazila,da so otroci sami poskrbeli za smeti (razen dveh izjem). 

Pri igri pa so upoštevali navodila, ki sva jih postavljali vsakič, ko smo bivali na tej lokaciji. 
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Dodatna opozorila skoraj niso bila potrebna. Spoznali smo, da je mogoče ustaljeno prakso 

dela v igralnici prenesti v naravno okolje. S pomočjo dobrega sodelovanja s starši si lahko 

velikokrat popestrimo načrtovanje in zastavljene dejavnosti prenesemo ven. Bila bi velika 

škoda, če nebi izkoriščali bližino parka Tivoli in s tem omogočili tudi našim najmlajšim 

otrokom, da lahko v času bivanja v vrtcu doživijo nekaj prigod iz narave. Ob koncu našega 

piknika smo pregledali prostor. Poskrbeli smo, da za nami nebi ostala kakšna smet. Otroci so 

skrbno pregledali vsak kotiček. Smeti so pospravili v svoje vrečke. Predhodno smo se s 

kuhinjo dogovorili, naj nam kosilo pripravijo s polurno zamudo. Na ta način smo pridobili 

dragocen čas, ki smo ga z otroki preživeli v parku Tivoli. V kuhinji so tokrat napravili izjemo. 

Bil je zares poseben dan, ki bo še dolgo ostal v naših spominih. Primer dejavnosti nam govori, 

da se včasih splača oddaljiti od ustaljenih ritmov dnevne rutine.  
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9.1.1. SPLOŠNA ANALIZA VSEH IZVEDENIH DEJAVNOSTI 

 

V času osmih mesecev dela z otroki prve starostne skupine smo ugotovili, da uporaba parka 

Tivoli pripomore k spodbudnemu vsestranskemu učenju malčka. Z otroki te skupine smo park 

Tivoli uporabljali tudi pred omenjenim obdobjem raziskave. Otroci so tako park poznali že 

prej. Glede na to, da smo park Tivoli uporabljali za dnevne zaposlitve, so ga otroci sprejeli za 

svoje »igrišče«. V skladu s svojimi razvojnimi zmožnostmi so preko proste igre širili svoj 

raziskovalni prostor. Postopoma so postajali pozornejši na spremembe v naravi in bolj kritični 

do motečih predmetov (smeti).Z zgledom in spodbudami sva dosegli, da so otroci opozarjali 

na nepravilnosti in sami pričeli predvidevati posledice dogodkov. Na tem mestu lahko 

potrdim prvo hipotezo, ki pravi, da park Tivoli predstavlja spodbudno učno okolje za prosto 

igro. 

 

Dejavnosti na prostem so imele v primerjavi z dejavnostmi v igralnici bistveno večji vpliv na 

otroško pomnjenje. Dejavnosti so se izvajale tako v toplem (od marca do oktobra) kot v 

hladnem delu leta (od novembra do februarja). S tem smo skušali doseči, da so otroci zunaj 

tudi v hladnejših dneh. Občasno smo se znašli v navzkrižju z nekaterimi starši, ki so se bali, 

da bi njihovi otroci zboleli. To skrb smo občasno reševali tako, da je otrok ostal v vrtcu. 

Zgodilo se nam je tudi, da otroci niso imeli primerne opreme za bivanje na prostem, zato smo 

dejavnosti (predvsem zimske) prestavili na drug, primernejši dan.Opisane dejavnosti 

predstavljajo delo na področju narave v povezavi s še ostalimi področji vzgajanja. Pokazalo se 

je, da se tudi sredi bele Ljubljane otrokomlahko s trudom omogoči pristen stik z naravo, 

hkrati pa potrjujemo drugo hipotezo, da pri delu z otroki prve starostne skupine park Tivoli 

predstavlja spodbudno učno okolje za vodene dejavnosti. Spodbudno učno okolje lahko 

otroke vzgaja v kritične ljubitelje narave. 

 

Kot pravi Zdenka Zalokar Divjak (2000), je narava velika vrednota, v katero moramo vlagati 

že od zgodnjega otroštva. Otroci morajo pogosto v naravo, če želimo, da jo bodo spoznali in 

da bodo v njej našli miselne in gibalne izzive, ki jih bodo plemenitili. 
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9.2. POGLEDI VZGOJITELJIC I� POMOČ�IC VZGOJITELJIC 

O PARKU TIVOLI KOT SPODBUD�EM UČ�EM OKOLJU

 

9.2.1. POZNAVANJE PARKA TIVOLI

 

Z uvodnim tematskim vprašanjem

stanje poznavanja parka Tivoli

park Tivoli pozna zelo dobro, 

parka Tivoli gotovo pripomore k lažji odločitvi 

otroki. 

 

 

9.2.2. UPORABA PARKA TIVOLI PRI DELU Z OTROKI SKOZI CELO ŠOLSKO 

LETO 

 

V praktičnem delu opisujem

Za primerjavo z delom ostalih sem v an

uporabljajo park Tivoli in kako pogosto

enkrat na mesec; včasih: 1

tedensko). Na voljo so imeli dve obdobji: 

leta (od novembra do februarja). 

 

poznam lokacijo
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9.2. POGLEDI VZGOJITELJIC I� POMOČ�IC VZGOJITELJIC 

O PARKU TIVOLI KOT SPODBUD�EM UČ�EM OKOLJU

9.2.1. POZNAVANJE PARKA TIVOLI 

Z uvodnim tematskim vprašanjem, kako dobro poznajo park Tivoli, sem dobila vpogled 

rka Tivoli. Iz spodnjega grafa je razvidno, da večina vprašanih(

pozna zelo dobro, 23 % ga pozna, 4%pozna le lokacijo parka. Dobro poznavanje 

parka Tivoli gotovo pripomore k lažji odločitvi za njegovo uporabo v vzgojnem delovanju z 

9.2.2. UPORABA PARKA TIVOLI PRI DELU Z OTROKI SKOZI CELO ŠOLSKO 

V praktičnem delu opisujemo delo s prvo starostno skupino v parku Tivoli v vseh letnih časih. 

Za primerjavo z delom ostalih sem v anketo vključila vprašanje, 

uporabljajo park Tivoli in kako pogosto (nikoli: sploh ne uporabljate

: 1-3x mesečno;pogosto: 1-3x tedensko;zelo 

). Na voljo so imeli dve obdobji: topli del leta (od marca do oktobra) in 

(od novembra do februarja).  Dobila sem naslednje rezultate: 

4%

23%

73%

Graf 1: poznavanje parka Tivoli (N 22)

poznam lokacijo park poznam poznam zelo dpbro
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9.2. POGLEDI VZGOJITELJIC I� POMOČ�IC VZGOJITELJIC 

O PARKU TIVOLI KOT SPODBUD�EM UČ�EM OKOLJU 

sem dobila vpogled v 

da večina vprašanih(73%), 

4%pozna le lokacijo parka. Dobro poznavanje 

uporabo v vzgojnem delovanju z 

 

9.2.2. UPORABA PARKA TIVOLI PRI DELU Z OTROKI SKOZI CELO ŠOLSKO 

delo s prvo starostno skupino v parku Tivoli v vseh letnih časih. 

 v katerem delu leta 

: sploh ne uporabljate,redkeje: manj kot 

 pogosto: več kot 3x 

(od marca do oktobra) in hladni del 

poznam zelo dpbro
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Zaposleni v Vrtcu dr. France Prešeren 

Tivoli pri svojem delu. S tem s

Tivoli tudi pozimi in kako pogosto. Iz 

odločajo za delo z otroki 

zahajajo v park Tivoli tudi pozimi

uporabo parka Tivoli skozi celo šolsko leto (tako v toplem kot tudi v hladnem delu leta)

obeh starostnih skupinah. 

 

Za potrditev pete hipoteze smo v anali

prvi starostni skupini in tistimi, ki delujejo v drugi starostni skupini. Primerjava nam daje 

pridobljene podatke pod rubriko zelo pogosto in topli del leta:

 

Tabela 5: Uporaba parka Tivoli

Zelo pogosto/topli del 

leta 

DA 

�E 

Skupaj 

 

Po zbranih podatkih lahko primerjamo, da zaposleni v drugi starostni skupini park Tivoli 

uporabljajo pogosteje kot tisti, ki delujejo v prvi starostnih skupinah. Prepričljiv je namreč 

podatek, da se vsi, ki delujejo z otroki drugega starostnega obdobja, od

0

2

4

6

8

10

12

14

16

nikoli

Graf 2: uporaba parka Tivoli skozi leto (N22)
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v Vrtcu dr. France Prešeren so odgovarjali, kdaj in kako pogosto uporabljajo park 

i svojem delu. S tem smo pridobili pregled, ali se ostali zaposleni odpravljajo v park 

Tivoli tudi pozimi in kako pogosto. Iz grafa 2 lahko razberemo, da se vprašani zelo pogosto 

odločajo za delo z otroki v parku v toplem delu leta. Presenetljiv je podatek

v park Tivoli tudi pozimi. Raziskava je pokazala, da se zaposleni odločajo za 

uporabo parka Tivoli skozi celo šolsko leto (tako v toplem kot tudi v hladnem delu leta)

Za potrditev pete hipoteze smo v analizo vključili primerjavo podatkov med zaposlenimi v 

prvi starostni skupini in tistimi, ki delujejo v drugi starostni skupini. Primerjava nam daje 

pridobljene podatke pod rubriko zelo pogosto in topli del leta: 

Tabela 5: Uporaba parka Tivoli 

pogosto/topli del Prvo starostno 

obdobje 

Drugo starostno 

obdobje 

6 11 

5 0 

11 11 

Po zbranih podatkih lahko primerjamo, da zaposleni v drugi starostni skupini park Tivoli 

uporabljajo pogosteje kot tisti, ki delujejo v prvi starostnih skupinah. Prepričljiv je namreč 

podatek, da se vsi, ki delujejo z otroki drugega starostnega obdobja, od

redkeje včasih pogosto zelo 

pogosto

Graf 2: uporaba parka Tivoli skozi leto (N22)

hladni del leta

topli del leta
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kdaj in kako pogosto uporabljajo park 

ali se ostali zaposleni odpravljajo v park 

lahko razberemo, da se vprašani zelo pogosto 

. Presenetljiv je podatek, da pogosto 

. Raziskava je pokazala, da se zaposleni odločajo za 

uporabo parka Tivoli skozi celo šolsko leto (tako v toplem kot tudi v hladnem delu leta) v 

zo vključili primerjavo podatkov med zaposlenimi v 

prvi starostni skupini in tistimi, ki delujejo v drugi starostni skupini. Primerjava nam daje 

Drugo starostno 

 

Po zbranih podatkih lahko primerjamo, da zaposleni v drugi starostni skupini park Tivoli 

uporabljajo pogosteje kot tisti, ki delujejo v prvi starostnih skupinah. Prepričljiv je namreč 

podatek, da se vsi, ki delujejo z otroki drugega starostnega obdobja, odločajo za uporabo 

hladni del leta

topli del leta
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parka Tivoli zelo pogosto, medtem ko se pri mlajših slaba polovica odloča za zelo pogosto 

uporabo parka Tivoli pri svojem delu. Iz tega vidika lahko potrdimo hipotezo. Vzgojiteljice 

drugega starostnega obdobja park Tivoli kot spodbudno uč

vzgojiteljice otrok prvega starostnega obdobja.

 

Na odprti tip vprašanja glede neuporabe parka Tivoli ni odgovoril nihče. Ker so bili v 

raziskavo vključeni zaposleni, ki delujejo v obeh starostnih skupinah

dodatno potrdili hipotezo, da zaposleni uporabljajo park Tivoli v obeh starostnih skupinah.

 

9.2.3. USMERJANE DEJAVNOSTI V PARKU TIVOLI Z UPORABO 

KURIKULARNIH PODROČIJ

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisala

sem opisala področje narave. V študiji primera sem opisala in analizirala primere dobre 

prakse, ki imajo cilje iz kurikularnega

področji sem se največkrat odločila za področje gibanja in mat

pogosto se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic odločajo za posamezna kurikularna 

področja pri svojem delu v parku Tivoli,

delno potrditi tretjo hipotezo.

 

 

Graf 3 prikazuje pridobljene rezultate, iz katerihlahko razberemo, da se anketiranke v 

povprečjuzelo pogosto odločajo za kurikularno področje gibanje (77 %), sledi področje 
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Graf 3: uporaba kurikularnih področij (N 22)
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parka Tivoli zelo pogosto, medtem ko se pri mlajših slaba polovica odloča za zelo pogosto 

uporabo parka Tivoli pri svojem delu. Iz tega vidika lahko potrdimo hipotezo. Vzgojiteljice 

drugega starostnega obdobja park Tivoli kot spodbudno učno okolje uporabljajo pogosteje kot 

vzgojiteljice otrok prvega starostnega obdobja. 

Na odprti tip vprašanja glede neuporabe parka Tivoli ni odgovoril nihče. Ker so bili v 

raziskavo vključeni zaposleni, ki delujejo v obeh starostnih skupinah, s

, da zaposleni uporabljajo park Tivoli v obeh starostnih skupinah.

9.2.3. USMERJANE DEJAVNOSTI V PARKU TIVOLI Z UPORABO 

KURIKULARNIH PODROČIJ 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisalakurikularna področja dejavnosti.

sem opisala področje narave. V študiji primera sem opisala in analizirala primere dobre 

kurikularnegapodročja narave za glavne cilje. V povezavi z ostalimi 

področji sem se največkrat odločila za področje gibanja in matematike. Z vprašanjem

pogosto se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic odločajo za posamezna kurikularna 

področja pri svojem delu v parku Tivoli, smo skušali pridobiti primerjavo s svojim delom in 

delno potrditi tretjo hipotezo. 

pridobljene rezultate, iz katerihlahko razberemo, da se anketiranke v 

gosto odločajo za kurikularno področje gibanje (77 %), sledi področje 

Graf 3: uporaba kurikularnih področij (N 22)

pogostost uporabe v 

odstotkih
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parka Tivoli zelo pogosto, medtem ko se pri mlajših slaba polovica odloča za zelo pogosto 

uporabo parka Tivoli pri svojem delu. Iz tega vidika lahko potrdimo hipotezo. Vzgojiteljice 

no okolje uporabljajo pogosteje kot 

Na odprti tip vprašanja glede neuporabe parka Tivoli ni odgovoril nihče. Ker so bili v 

smo s tem vprašanjem 

, da zaposleni uporabljajo park Tivoli v obeh starostnih skupinah. 

9.2.3. USMERJANE DEJAVNOSTI V PARKU TIVOLI Z UPORABO 

področja dejavnosti. Podrobneje 

sem opisala področje narave. V študiji primera sem opisala in analizirala primere dobre 

področja narave za glavne cilje. V povezavi z ostalimi 

ematike. Z vprašanjem, kako 

pogosto se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic odločajo za posamezna kurikularna 

rimerjavo s svojim delom in 

 

pridobljene rezultate, iz katerihlahko razberemo, da se anketiranke v 

gosto odločajo za kurikularno področje gibanje (77 %), sledi področje 

pogostost uporabe v 

odstotkih
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narave (59 %) in umetnost (27 %). Področji jezika (23 %) in družbe (23 %) sta izenačena. Na 

zadnjem mestu izbire anketirank pa je matematika s samo 5 %. Rezultati so nekako 

pričakovani, saj je kurikularno področje gibanje tisto področje, za katerega se tudi sama 

velikokrat odločam pri dejavnostih na prostem: prisotno je skoraj povsod, v povezavi z 

ostalimi kurikularnimi področji. Pri najmlajših je to še toliko pomembnejše, saj lahko med 

spoznavanjem narave in njenih zakonitosti krepimo kondicijo in imunski sistem otrok. Ob 

pridobljenih rezultatih sklepamo, da vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

vzgojno vrednost parka Tivoli, saj pri načrtovanju uporabljajo kurikularna področja 

Kurikuluma za vrtce (1999).

 

Pri delu s prvo starostno skupino gre v večini za skupno in skupinsko obliko dela. Sama sem 

skozi študijo primera opisala tudi delo 

uporabljajo ostale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic

je bilo več odgovorov. Pridobila sem naslednje rezultate:

 

 

Pri vzgojnem delu v parku Tivoli se anketi

(35%). Glede na rezultate, vidne v zgornjem grafu,

Redkeje pa uporabljajo individualno obliko (24%) in obliko dela v dvojicah (7%). Skozi 

študijo primera v empiričnem 

obliko dela. Pri nekaterih dejavnostih je zaradi lažjega pregleda smiselno otroke razdeliti v 

skupine ali dvojice. Zagotovo pa lahko zatrdim

najpreglednejša in se zanjo odločam

pomočnice vzgojiteljic iz V

Graf  4: oblike izvajanja dejavnosti (N 22)

individualana
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narave (59 %) in umetnost (27 %). Področji jezika (23 %) in družbe (23 %) sta izenačena. Na 

m mestu izbire anketirank pa je matematika s samo 5 %. Rezultati so nekako 

pričakovani, saj je kurikularno področje gibanje tisto področje, za katerega se tudi sama 

velikokrat odločam pri dejavnostih na prostem: prisotno je skoraj povsod, v povezavi z 

limi kurikularnimi področji. Pri najmlajših je to še toliko pomembnejše, saj lahko med 

spoznavanjem narave in njenih zakonitosti krepimo kondicijo in imunski sistem otrok. Ob 

pridobljenih rezultatih sklepamo, da vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

vzgojno vrednost parka Tivoli, saj pri načrtovanju uporabljajo kurikularna področja 

Kurikuluma za vrtce (1999). 

Pri delu s prvo starostno skupino gre v večini za skupno in skupinsko obliko dela. Sama sem 

skozi študijo primera opisala tudi delo dvojic. V anketi sem zato spraševala

uporabljajo ostale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v Vrtcu dr. France Prešeren. Možnih 

je bilo več odgovorov. Pridobila sem naslednje rezultate: 

Pri vzgojnem delu v parku Tivoli se anketiranke v večini poslužujejo skupne oblike

de na rezultate, vidne v zgornjem grafu, ji tesno sledi skupinska oblika dela(34%). 

Redkeje pa uporabljajo individualno obliko (24%) in obliko dela v dvojicah (7%). Skozi 

študijo primera v empiričnem delu diplomske naloge smo se v večini odločal

obliko dela. Pri nekaterih dejavnostih je zaradi lažjega pregleda smiselno otroke razdeliti v 

dvojice. Zagotovo pa lahko zatrdimo, da je skupna oblika za delo na prostem 

in se zanjo odločamo pri svojem delu, prav tako pa tudi ostale vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic iz Vrtca dr. France Prešeren. 

24%

34%

35%

7%
0%

Graf  4: oblike izvajanja dejavnosti (N 22)
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narave (59 %) in umetnost (27 %). Področji jezika (23 %) in družbe (23 %) sta izenačena. Na 

m mestu izbire anketirank pa je matematika s samo 5 %. Rezultati so nekako 

pričakovani, saj je kurikularno področje gibanje tisto področje, za katerega se tudi sama 

velikokrat odločam pri dejavnostih na prostem: prisotno je skoraj povsod, v povezavi z 

limi kurikularnimi področji. Pri najmlajših je to še toliko pomembnejše, saj lahko med 

spoznavanjem narave in njenih zakonitosti krepimo kondicijo in imunski sistem otrok. Ob 

pridobljenih rezultatih sklepamo, da vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic poznajo 

vzgojno vrednost parka Tivoli, saj pri načrtovanju uporabljajo kurikularna področja 

Pri delu s prvo starostno skupino gre v večini za skupno in skupinsko obliko dela. Sama sem 

dvojic. V anketi sem zato spraševala, katere oblike dela 

v Vrtcu dr. France Prešeren. Možnih 

 

anke v večini poslužujejo skupne oblike dela 

ji tesno sledi skupinska oblika dela(34%). 

Redkeje pa uporabljajo individualno obliko (24%) in obliko dela v dvojicah (7%). Skozi 

se v večini odločali za skupno 

obliko dela. Pri nekaterih dejavnostih je zaradi lažjega pregleda smiselno otroke razdeliti v 

, da je skupna oblika za delo na prostem 

ko pa tudi ostale vzgojiteljice in 

drugo
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V opisu dejavnosti študije primera so bile predstavljene različne oblike dnevnih dejavnosti; 

dnevna dejavnost, v kateri gre za vodeno opazovanje ali razlaganje posameznih 

pojmov,predmetov. Predstavili smo dejavnosti v okviru sklopa, ki zajema obširnejšo in 

večdnevno obravnavo izbrane teme ali prosto igro otrok v parku Tivoli. 

Svoje primere smo povezali z vprašanjem v anketnem vprašalniku: »Pri katerih oblikah 

delovanja uporabljate park Tivoli in kako pogosto?« S pomočjo zaprtega tipa vprašanja je 

bilolonujenih pet oblik delovanja, hkrati pa nas je zanimala pogostost uporabe posamezne 

oblike. 

 

- Dejavnost kot dnevna aktivnost: za razlago ali opazovanje predmetov, okolice, pojmov…; 

V pridobljenih rezultatih je razvidno, da se 55 % zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren 

pogosto odloča za park Tivoli. Nudi jim prostor, v katerem lahko otrokom prikažejo in 

razlagajo različne vsebine, ki jih načrtujejo za dnevno delo. Zelo pogosto pa park Tivoli 

za svoje dnevno delo izkoristi 27 % anketirank. 

 

- Dejavnost v okviru sklopa: gre za prepoznavanje pojma, predmeta, ki zahteva večdnevno 

obravnavo iz različnih zornih kotov; 

Izvajanje dejavnosti v okviru sklopa v parku Tivoli glede na rezultate predstavlja 41 % 

anketirank, ki park uporabljajo pogosto. Nekaj manj (36 %) pa včasih. Nadalje se le 14 % 

anketirankzelo pogosto odloča za delo v okviru sklopa.  

 

- Dnevna rutina: sprehod; 

Za sprehod v park Tivoli se pogosto odloča 59 % anketirank. Nadalje 27 % anketirank 

zelo pogosto odhaja na sprehod v park Tivoli. Nobena od vprašanih pa se ni odločila za 

rubriko nikoli, kar pomeni, da vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic park uporabljajo 

za sprehode z otroki. 

 

 

 

 

- Športni dan; 
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Skoraj polovica vprašanih (45 %) parka Tivoli ne uporabi za športni dan. Ostala polovica 

športne dni organizira včasih (27 %) ali redkeje (18 %). Iz rezultatov je razvidno, da park 

Tivoli ne predstavlja prostora, v katerem bi lahko vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

izvajale športne dneve, kar je malce presenetljivo, saj park ponuja veliko prostora za 

organizacijo različnih športnih vsebin. 

 

- Sodelovanje s starši: dejavnost, ki vključuje intenzivnejše sodelovanje s starši. 

Za sodelovanje s starši anketiranke ne izbirajo parka Tivoli. Kar 64 % vprašanih nikoli ne 

izbere parka za prostor, v katerem bi lahko sodelovale s starši. Redkeje se za uporabo 

parka odloča 27 % vprašanih. V svoji študiji primera sem opisala praznovanje rojstnega 

dne v parku Tivoli. V izvedbo praznovanja sem vključila tudi starše. Zagotovo pa to ni 

osamljen primer. Starše se lahko povabi na izlet v park ali pa sodelujejo pri organizaciji 

različnih dejavnosti. Pri delu z najmlajšimi je to sodelovanje zelo pomembno, saj so starši 

tisti, ki zagotavljajo otrokom oblačila in ostale stvari za nemoteno gibanje v parku. 

Sodelovanje s starši je lahko ključnega pomena. Obstaja možnost, da se starši z bivanjem 

njihovega otroka zunaj ne strinjajo. Takrat jih je potrebno prepričati, zakaj tovrstno delo 

otroku prej koristi kot škodi. 

 

9.2.4. VSEBINE KURIKULARNIH PODROČIJ IN PARK TIVOLI 

 

V vprašanje, pri katerih vsebinah kurikularnih področji največkrat uporabljate park Tivoli, 

smo zajeli vsa kurikularna področja. Anketirankamje bilo v odločanje ponujenih nekaj vsebin. 

Možnih je bilo več odgovorov. Analizo smo razdelili na posamezna kurikularnapodročja.  

 

NARAVA 

Med ponujenimi primeri se 20 % anketirank odloča, da uporabi park Tivoli za seznanjanje z 

letnimi časi.  Preko parka 18 % vprašanih otrokom predstavlja različne živali in rastline ter jih 

uvaja v spoštljiv odnos do narave. Redkeje pa skupaj z otroki v parku Tivoli opazujejo in 

spoznavajo vremenske pojave (12 %), naravne pojave (12 %) ter lastno telo (3 %). S pomočjo 

razširjenega naravnega okolja lahko otrokom omogočimo doživljanje narave v njeni prvobitni 

obliki. Stalno spreminjanje narave nam popestri načrtovanje za delo in omogoči edinstvene 

izkušnje.  

 

GIBANJE 
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Rezultati kažejo, da za velik delež (42 %) anketirank park Tivoli pomeni odličen prostor za 

spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, hkrati pa ga uporabljajo tudi za vodene gibalne 

dejavnosti (26 %) in spoznavanje pomena sodelovanja (22 %). Vse te aktivnosti bi lahko 

izvajali na igriščih vrtca. Skozi rezultate lahko sklepamo, da park Tivoli predstavlja 

»razširjeno igrišče«, kjer lahko otroci prosto ali vodeno razvijajo svoje sposobnosti. 

 

JEZIK 

Večina (55 %) anketirank ciljno razvija govorne sposobnosti otrok v parku Tivoli. Sledi 

jezikovna vzgoja (28 %) in književna vzgoja (14 %). Redko pa se vprašane odločajo za 

govorno nastopanje (3 %) otrok v parku Tivoli. Po svojih izkušnjah sodeč ima lahko park 

Tivoli velik vpliv na razvoj otroškega govora. Sprva gre le za poslušanje različnih zvokov in 

neverbalno komunikacijo, ki jo kasneje, skladno z razvojem, otroci pretvorijo v poimenovanje 

le teh in opisovanje podrobnosti. Razvoj jezika je navadno vpleten v vsa kurikularna področja 

(Kurikulum za vrtce, 1999). Skozi spoznavanje narave ter njenih zakonitosti lahko 

omogočimo otroku, da se sproščeno izraža in komunicira z okolico in ob tem razvija svoje 

jezikovne sposobnosti. 

 

UMETNOST 

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic iz Vrtca dr. France Prešeren se največkrat (35 %) 

odločajo, da park Tivoli izkoristijo za nabiranje različnih naravnih materialov, ki jih 

uporabljajo za umetniško izražanje otrok. Sledi uporaba naravnih motivov za 

risanje/slikanje/glasbo/ples (31 %). Redko pa se odločajo za izvedbo glasbenih, plesnih 

zaposlitev in za seznanjanje z različnimi umetnostnimi zvrstmi (12 %) v parku Tivoli. Skozi 

kurikularno področje umetnosti otrok odkriva različne umetniške dejavnosti. V Kurikulumu za 

vrtce (1999) je zapisano, da otrok v umetnosti izumlja in ustvarja, ko odkriva jezikovne 

strukture, artikulira vsebine, zamišlja in oblikuje sliko, pesem igro, ples, predmet. Park Tivoli 

je zato priročno okolje za oblikovanje otroškega občutka za umetnost. Predstavlja prostor za 

umetniško izražanje otrok ali vir materialov za ustvarjanje. In tega se zavedajo tudi vprašane. 

 

 

 

DRUŽBA 

Rezultati ankete so pokazali, da v parku Tivoli anketiranke za kurikularno področju 

družbe,največ pozornosti posvečajo razvijanju socialnih odnosov (42 %). Med bivanjem v 

parku Tivoli otroke osveščajo o varnosti in zdravju (22 %). Redko (9 %) pa bivanje v parku 

Tivoli izkoristijo za razlaganje časovnih zaporedij (nekoč/danes) ter medkulturnih in drugih 
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razlik (7 %). Sama sem preko izvajanja dejavnosti v parku Tivoli spoznala, da dejavnosti in 

obiski parka pripomorejo k večji demokratičnosti v skupini. S postavljanjem pravil, ki veljajo 

za vse (tako odrasle kot otroke), lahko omogočimo enakovredne pogoje, ki otroke spodbujajo 

k sprejemanju odločitev za odgovorno ravnanje, hkrati pa otrokovo zavedanje pomena skupaj 

sprejetih odločitev za njihovo varnost. Človek je del družbenega okolja. Za sodelovanje z njim 

mora otrok postopoma spoznati širše družbeno okolje. Dejavnosti na prostem so kot nalašč za 

seznanjanje z okoljem in njegovimi posebnostmi. Naj zaključimo z mislijo Wilsonove (2008), 

ki v svojem prispevku poudarja, da naravno okolje stimulira otroke k interakciji z ostalimi in 

tega se, sodeč po pridobljenih podatkih, zavedajo tudi vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

iz Vrtca dr. France Prešeren. 

 

MATEMATIKA 

Anketiranke so se od petih ponujenih dejavnosti kurikularnega področja matematike v 

največjem odstotku opredelile za doživljanje matematike v vsakdanjem življenju (31 %), kar 

pomeni, da skozi vsakodnevne dejavnosti na prostem uporabljajo matematične pojme in z 

njimi seznanjajo otroke ter jih spodbujajo k razmišljanju. Nekaj odstotkov manj anketirank 

(24 %) ob bivanju v parku Tivoli otrokom omogoča doživljanje matematike kot prijetne 

izkušnje. Redko pa park Tivoli izkoristijo za razvijanje matematičnega mišljenja (19 %), 

matematičnih spretnosti (14 %) in matematičnega izražanja (12 %). Sama sem skozi študijo 

primera prikazala primere razvrščanja, primerjanja, opisovanja, štetja … Gotovo pa otroci pri 

vsakem bivanju v parku Tivoli uporabljajo matematiko. Tako kot ostala področja se tudi 

matematika prepleta v vsa kurikularna področja. Z bivanjem na prostem lahko otrokom na 

prijeten način predstavimo različne oblike matematičnih vsebin. 

 

Glede na to, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri delu z otroki v parku Tivoli 

uporabljajo vsa kurikularna področja in njim pripadajoče vsebine, lahko potrdim tretjo 

hipotezo in zatrdim, da zaposleni v Vrtcu dr. France Prešeren (vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic) poznajo vzgojno vrednost parka Tivoli.  

 

 

 

 

 

9.2.5. ODZIVNOST OTROK V VZGOJNEM PROCESU PO BIVANJU V PARKU 

TIVOLI 
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Z vprašanjem, kako bi ocenili odzivnost otrok po bivanju v parku Tivoli, smo hoteli pridobiti 

informacijo, kako se otroci odzivajo na bivanje v parku Tivoli. Iz spodnjega grafa lahko 

razberemo, da so otroci po bivanju v parku sproščeni, telesno aktivni in bolj motivirani. 

Preseneča me, da se je med odgovori pri komunikaciji in samozavesti pokazal tudi negativni 

odnos.Pri svojem delu tega nismo opazili, pač pa smo ugotovili, da so otroci bistveno bolj 

samozavestni in komunikativnejši. 

 

 

 

9.2.6. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Pri vprašanju, koliko so cilji, ki si jih zastavite pri delu v parku Tivoli, običajno doseženi,nas 

je zanimalo, v kolikšni meri so ostale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic uspešne pri 

svojem delu. Na razpolago so imele štiri odgovore. Nobena od anketirankse ni odločila za 

odgovor, da pri svojem delu v parku Tivoli ne dosega ciljev, ki jih je načrtovala. 72,7% 

vprašanih doseže zastavljene cilje, 27,3 % pa zastavljene cilje preseže. Iz rezultatov zato 

lahko sklepamo, da park Tivoli omogoča usmerjene dejavnosti in tega se zavedajo tudi 

zaposleni v Vrtcu dr. France Prešeren. 

 

 

 

9.2.7. PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE PARKA TIVOLI PRI VZGOJNEM 

DELU V VRTCU 
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Za konec ankete smo želeli z odprtim tipom vprašanja ugotoviti, katere so tiste prednosti, 

zaradi katerih se strokovni delavci odločajo za uporabo parka Tivolipri vzgojnem delu v 

vrtcu.  

Tukaj je nekaj najpogostejših izjav: 

- pristen stik z naravo/naravnim okoljem (sveži zrak, narava, živali, sproščenost), 

- možnost gibalne dejavnosti na prostem (prostor, razgiban teren), 

- uporaba parka v katerem koli času, 

- prostor za učenje, 

- dobro vzdrževanje parka, 

- bližina vrtca, ni prometa, 

- motivacija otrok. 

Želela sem izvedeti, katere so ovire, ki onemogočajo pogostejšo uporabo parka Tivoli. Dobila 

sem naslednje odgovore: 

- zaradi količine ostalih aktivnosti ne utegnejo obiskati tudi parka Tivoli, 

- spuščeni psi, pasji iztrebki, smeti, 

- pozno prihajanje nekaterih otrok v vrtec, 

- zaradi težjega dostopa – stopnice (enota Vrtača), 

- starost otrok in premalo časa. 

Pri svojem delu sem se velikokrat srečala s problemom poznega prihoda otrok v vrtec. 

Reševali smo ga tako, da so bili starši obveščeni o morebitnem bivanju v parku. Če otroka v 

času našega odhoda ni bilo v vrtec, je otrok počakal v drugi skupini, da smo se vrnili. Zanimiv 

je komentar, da zaradi količine drugih dejavnosti ne uspejo bivati v parku Tivoli. Ta izjava 

me je malce presenetila, saj naj bi otroci dnevno preživeli nekaj časa na prostem. V takih 

primerih bi bilo mogoče dobro, da bi »ostale aktivnosti« združili z bivanjem na prostem. Iz 

lastnih izkušenj lahko zatrdim, da je to izvedljivo. Zagotovo pa se lahko strinjam z izjavo, da 

zavedanje o obstoju pasjih iztrebkov lahko velikokrat prepreči dejavnosti v parku. Velika 

težava so tudi smeti. V gozdnem delu se lahko najde marsikaj (pločevinke, papirčki, celo 

kondomi …). Marsikatero oviro se lahko reši s predhodnim ogledom terena, ne pa tudi vsega.  

 

Za dobro delo v naravnem okolju je pomembna priprava vzgojiteljice na delo. V anketo sem 

vključila vprašanje, od kod anketiranci črpajo ideje za delo z otroki. Na voljo so imeli šest 

odgovorov. 
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Iz zgornjega grafalahko razberemo, da večina zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren ideje 

črpa iz interesa otrok (33 %) in lastnih idej (33 %). Presenetljivo pa le 1

za delo črpa iz literature. Krnel (2001) je v svojem prispevku o kurikularnem področju narava 

namreč zapisal, da se vsako delo v naravi najprej začne v knjižnici. Iz lastnih izkušenj lahko 

to izjavo potrdimo, saj načrtovane dejavnosti l

lahko dobimo veliko informacij, izluščimo pa tiste, ki so za delo potrebne. Manjšina se odloča 

za dodatna izobraževanja (4 %), prisluhne sodelavcem (7 %) in se obrača na dejavnosti, 

naklonjenemu vodstvu (5 %).

 

Graf 6: pridobivanje idej za delo v parku TIvoli
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ga grafalahko razberemo, da večina zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren ideje 

črpa iz interesa otrok (33 %) in lastnih idej (33 %). Presenetljivo pa le 1

za delo črpa iz literature. Krnel (2001) je v svojem prispevku o kurikularnem področju narava 

namreč zapisal, da se vsako delo v naravi najprej začne v knjižnici. Iz lastnih izkušenj lahko 

to izjavo potrdimo, saj načrtovane dejavnosti lažje izvedemo s pomočjo literature, iz katere 

lahko dobimo veliko informacij, izluščimo pa tiste, ki so za delo potrebne. Manjšina se odloča 

za dodatna izobraževanja (4 %), prisluhne sodelavcem (7 %) in se obrača na dejavnosti, 

naklonjenemu vodstvu (5 %). 

 

18%

33%33%

4%
7% 5%

Graf 6: pridobivanje idej za delo v parku TIvoli

interes otrok lastn ideje

dodatno izobraževanje od sodelavcev naklonjeno vodstvo

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
64

 

ga grafalahko razberemo, da večina zaposlenih v Vrtcu dr. France Prešeren ideje 

črpa iz interesa otrok (33 %) in lastnih idej (33 %). Presenetljivo pa le 1 8% vprašanih ideje 

za delo črpa iz literature. Krnel (2001) je v svojem prispevku o kurikularnem področju narava 

namreč zapisal, da se vsako delo v naravi najprej začne v knjižnici. Iz lastnih izkušenj lahko 

ažje izvedemo s pomočjo literature, iz katere 

lahko dobimo veliko informacij, izluščimo pa tiste, ki so za delo potrebne. Manjšina se odloča 

za dodatna izobraževanja (4 %), prisluhne sodelavcem (7 %) in se obrača na dejavnosti, 

naklonjeno vodstvo
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10. ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi je obravnavan park Tivoli kot spodbudno učno okolje za malčka. Skozi 

študijo primera smo prikazali, kako lahko s prosto igro in z usmerjanimi dejavnostmi na 

prostem otroku omogočimo spodbudno učno okolje, v katerem razvija svoje sposobnosti, 

hkrati pa krepi svojo kondicijo in imunski sistem. 

Vzporedno s študijo primera so analizirani rezultati raziskave, ki so pokazali, da tudi ostali 

zaposleni (vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) sprejemajo park Tivoli kot okolje, ki jim 

nudi dovolj možnosti za oblikovanje dela na prostem. Park Tivoli je okolje, skozi katerega 

otrokom prikazujejo različne predmete, razlagajo pojme in jih urijo v raziskovanju ter 

opazovanju, razvijajo jezikovne in socialne sposobnosti … Park je tudi okolje, v katerem se z 

otroki sprostijo in nadihajo svežega zraka. Danks in Shofield (2007: 12) pripisujeta velik 

pomen bivanju otroka na prostem; če je otroku to omogočeno, bo na prostem odkrival 

čudovite in vznemirljive reči. Bivanje na prostem in posredno gibalna dejavnost otroka je 

ključnega pomena za vzpostavljanje in ohranjanje človekovega zdravja. Z uporabo parka 

Tivoli lahko zagotovimo dnevno potrebo po bivanju na prostem v naravnem okolju in to sredi 

bele Ljubljane. Predšolsko obdobje je čas, ko se oblikuje otrokova osebnost. Skozi vzgojno 

delo in primerne dejavnosti lahko otroku posredujemo znanja in vplivamo na njegov razvoj, 

da bo izoblikoval pozitiven odnos do narave in jo bo kasneje znal ceniti. Rezultati raziskave 

so potrdili, da delo na prostem prinaša veliko zadovoljstva tako med otroki kot zaposlenimi v 

Vrtcu dr. France Prešeren. V parku Tivoli zaposleni izvajajo usmerjane dejavnosti s cilji 

kurikularnih področij in prosto igro. Pri načrtovanju večinoma izbirajo kurikularni področji 

gibanje in narava. Po tem lahko sklepamo, da se v park odpravljajo zavestno, z zastavljenimi 

cilji, ki jih skozi bivanje želijo doseči. Park Tivoli predstavlja tudi zakladnico naravnega 

materiala, ki se ga kasneje uporablja pri delu in oblikovanju v igralnici. V raziskavi sem 

ugotovila, da zaposleni pripisujejo bivanju v parku Tivoli z otroki velik pomen iz stališča 

počutja otrok. Po njihovih trditvah so otroci bistveno bolj sproščeni, motivirani, telesno 

aktivnejši in komunikativnejši. Igranje na prostem naj bi bil po besedah Danksove (2007) 

najpomembnejši del otroštva. Zunaj se otroci želijo igrati in imajo vedno nove ideje, kako naj 

igra poteka. Majhne otroke svet narave neustavljivo privlači, nenasitno so radovedni in 

sposobni se čuditi (prav tam: 13). Po raziskavi sodeč so zaposleni s svojim delom v parku 

Tivoli zadovoljni, saj zastavljene cilje vedno dosežejo, celo presežejo, kar odslikava dejstvo, 

da park Tivoli predstavlja spodbudno učno okolje za malčka. Kot pobudo za načrtovanje 
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zaposleni črpajo iz idej otrok in iz lastnih idej, park pa zanje predstavlja okolje, v katerem 

otrokom omogočijo pristen stik z naravo in prostor za učenje. Zadovoljni so z urejenostjo 

parka in motivacijo otrok, ki jo kažejo med samim bivanjem na prostem. Poudarili so, da 

dejavnosti na prostem s prvo starostno skupino otrok izvajajo ravno zaradi bližine parka 

Tivoli. 

 

Bivanju na prostem v zadnjem času dajemo velik pomen. Starši so pobudniki, da bi bilo tega 

še več. Predvsem v prvih starostnih skupinah. Za uresničevanje tovrstnih pobud je potrebna 

pripravljenost vzgojitelja, da z najmlajšimi to tudi uresničuje. Uporaba parka Tivoli v vzgojne 

namene je tako v domeni vsakega posameznika. Sama sem zelo rada zunaj in zato sem se 

odločila, da svoje delo predstavim tudi v diplomski nalogi. Gre le za majhen vzorec in 

posploševanje ni mogoče, saj opisujem primer enega vrtca. Skozi raziskavo sem prišla do 

pomembnih ugotovitev, ki so potrdile moj trud. Tako lahko zaključimo, da bi bilo potrebno 

navdušiti še večji krog vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, da se odločajo za vodene 

dejavnosti na prostem, saj bodo pri tem lahko bistveno bolj uspešne, hkrati pa bodo skrbele za 

dobro počutje in zdravje otrok. 
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PRILOGA: A�KET�I VPRAŠAL�IK 

 

1. Spol:   M Ž 

 

2. Delovno mesto (obkroži): 

 •  vzgojitelj/ica   •  pomočni-k/ca vzgojitelj –a/ice 

 

3. Končna izobrazba (obkroži): 

•  srednješolska   •  univerzitetna 

•  visokošolska   •  podiplomski študij 

•  višješolska 

 

4. Delovna doba (obkroži):  

•  študent/absolvent 

•  1 – 5 let   •  16 – 20 let 

•  6 – 10 let   •  nad 20 let 

•  11 – 15 let 

 

5. Starost otrok v vaši skupini? __________ 

 

6. Lokacija vrtca (ime ustanove, v kateri ste zaposleni)? 

____________________________________________________________________ 

 

7. Kako dobro poznate park Tivoli? 

1. Ne poznam. 

2. Vem nekaj malega o parku. 

3. Poznam lokacijo parka in nekaj njegovih znamenitosti. 

4. Park poznam. 

5. Park poznam zelo dobro. 
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8. Kako pogosto uporabljate park Tivoli v svojem vzgojnem delu skozi posamezno šolsko 

leto?(nikoli–sploh ne uporabljate, redkeje – manj kot enkrat na mesec, včasih – 1-3x 

mesečno, pogosto – 1-3x tedensko, zelo pogosto – več kot 3x tedensko) 

Letni čas nikoli redkeje včasih pogosto zelo pogosto 

Hladni del 

leta (od 

novembra do 

februarja) 

     

Topli del leta 

(od marca do 

oktobra) 

     

 

9. Če ne uporabljate parka Tivoli, navedite razlog. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

10. Kako pogosto se odločate za posamezna področja dejavnosti? 

(nikoli–sploh ne uporabljate, redkeje – manj kot enkrat na mesec, včasih – 1-3x mesečno, 

pogosto – 1-3x tedensko, zelo pogosto – več kot 3x tedensko) 

Področje nikoli redkeje včasih pogosto zelo pogosto 

GIBANJE      

JEZIK      

UMETNOST      

DRUŽBA      

NARAVA       

MATEMATIKA      

 

 

 

 

 

 

11. Kakšne oblike izvajanja dejavnosti uporabljate (možnih več odgovorov)? 
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•  individualna 

•  skupinska 

•  skupna 

•  v dvojicah 

•  drugo: __________________________________________ 

 

12. Pri katerih oblikah delovanja uporabljate park Tivoli in kako pogosto (obkroži in 

izpolni)? 

(nikoli–sploh ne uporabljate, redkeje – manj kot enkrat na mesec, včasih – 1-3x mesečno, 

pogosto – 1-3x tedensko, zelo pogosto – več kot 3x tedensko) 

 

 nikoli redkeje včasih pogosto zelo pogosto 

•  Dnevna aktivnost 

(dnevna uporaba za 

razlago ali opazovanje 

predmetov, okolice, 

pojmov…) 

     

•  Dejavnost v okviru 

sklopa (dejavnost ali 

zaposlitev v okviru teme 

sklopa) 

     

•  Dnevna rutina 

(sprehod) 

     

•  Športni dan       

•  Sodelovanje s starši      

•  Drugo:      

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Označite, pri katerih vsebinah oz. dejavnostih največkrat uporabljate park Tivoli 

(možnih več odgovorov/obkroži)? 
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NARAVA 

•  doživljanje narave, spoštljiv odnos •  opazovanje vremena/vremenskih pojavov 

•  spoznavanje telesa   • spoznavanje rastlin 

• spoznavanje živali   • spoznavanje naravnih pojavov 

• seznanjanje z letnimi časi 

•  drugo: ___________________________________________________________  

 

GIBANJE 

•  spodbujanje gibalne dejavnosti otrok  •  vodene gibalne igre 

•  spoznavanje različnih športov in •  spoznavanje pomena sodelovanja 

športnih pripomočkov 

•drugo:_____________________________________________________________ 

 

JEZIK 

•  govorni razvoj   •  jezikovna vzgoja 

•  govorno nastopanje   •  književna vzgoja 

•  drugo: ____________________________________________________________ 

 

UMETNOST 

•  nabiranje in uporaba naravnih materialov  •  uporaba naravnih motivov 

za umetniško izražanje      za risanje/slikanje/glasbo/ples 

•  petje in ples      •  spoznavanje umetnostnih zvrsti 

•  drugo: ___________________________________________________________ 

 

DRUŽBA 

•  socialni odnosi    •  nekoč danes (časovno zaporedje) 

•  varnost in zdravje    •  medkulturne in druge razlike 

•  drugo: ___________________________________________________________ 

 

MATEMATIKA 

•  v vsakdanjem življenju   •  matematično izražanje 

•  matematično mišljenje   •  matematične spretnosti 

•  doživljanje matematike kot prijetne izkušnje 

 

14. Kako bi ocenili odzivnost otrok po bivanju v parku Tivoli? 

 (1 – zelo negativni odnos, 2 – negativni odnos, 3 – niti negativniniti pozitivni odnos,  
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4 – pozitivni odnos, 5 – zelo pozitiven odnos) 

 1 2 3 4 5 

Sproščenost      

Motivacija      

Interes      

Telesna aktivnost      

Razumevanje      

Samozavest      

Komunikacija      

 

 

15. Koliko so cilji, ki si jih zastavite pri uporabi parka Tivoli, običajno doseženi (obkroži)? 

•  nedoseženi 

•  doseženi 

•  preseženi 

•  ne vem 

 

16. Prosim, da napišete nekaj prednosti uporabe parka Tivoli v vašem vzgojnem delu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

 

17. Prosim, da napišete nekaj ovir, zaradi katerih parka Tivoli ne uporabljate bolj pogosto, 

kot bi ga sicer. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____ 

 

18. Ideje za delo z otroki v parku Tivoli črpate iz (možnih več odgovorov): 

•  literature 
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•  interesa otrok 

•  lastne ideje 

•  dodatno izobraževanje 

•  od sodelavcev 

• dejavnosti na prostem naklonjenega vodstva 

•  drugo: _________________________________________________________ 

 


