
»Gremo na igrišče!« 
Poročilo o projektu in ozadje našega dela. 



»Gremo na igrišče!« 

Ime projekta – „Gremo na igrišče!“ – je fraza, ki sem jo 
kot otrok slišal zelo pogosto, bodisi  da sem slišal  
prijatelje iz našega blokovskega naselja, v katerem sem 
živel bodisi da sem jo  vzkliknil sam.  Biti skupaj s 
prijatelji na igrišču, v okolici blokov, na bližnjem hribčku 
in v okoliških gozdičkih je bilo naše življenje. Tam smo 
odraščali, se zabavali, prepirali in se igrali po pravilih, ki 
smo jih postavili sami. Bili smo zunaj, dokler se niso 
prižgale luči. Nekateri še dlje.  
 
Spomini na to otroštvo, moje strokovno znanje in 
strokovna prepričanja o pomenu proste igre otrok v 
naravi ter izkušnje pri delu z mladimi in otroki, ki sem 
jih pridobil v minulih 15 letih – vse to botruje temu, da 
si danes prizadevam, da se otrokom vrne svobodno 
otroštvo. Eno od teh prizadevanj je tudi projekt „Gremo 
na igrišče!“, ki ga predstavljam v nadaljevanju.  
 

Gregor Rožanc, univ. dipl. soc. ped., 
vodja projekta 



»Gremo na igrišče!« 
je sklop igralnih dni, 
namenjenih 
otrokom v starosti 
od 2 – 15 let. Igralni 
dnevi potekajo 
enkrat mesečno v 
toplejših mesecih 
leta. Izvajamo jih ob 
petkih ali sobotah in 
trajajo od pet do 
sedem ur. V tem 
času otroci 
izkoriščajo materiale 
in rekvizite za igro, v 
kateri sami določajo 
vsebino, pravila in 
čas trajanja. 
Udeležba je 
brezplačna. 



Pri oblikovanju igralnih dni upoštevamo naslednja načela: 
  
 Nimamo vnaprej pripravljenega programa. 
 Otrokom ponudimo čim več nestrukturiranega materiala (les, kamni, konzerve, papir, storži, kartonaste škatle …). 
 Nimamo vnaprej pripravljenih pol-izdelkov, ki jih morajo otroci dokončati ali pa modelov ustvarjalnih in drugih 

izdelkov, katerih kopije bi morali otroci izdelati. 
 Otrokom ponudimo orodje (kladiva, žage, žeblje, nože …) 
 Otrokom ponudimo tudi igralne rekvizite, ki jih poznajo (žoge, frizbije, gumitviste, …). 
 Naša vloga na igralnem dnevu je v tem, da pripravimo vse potrebne rekvizite, materiale in orodja in po potrebi 

otroke naučimo to uporabljati. 
 Skrbimo, da otroci skrbno ravnajo z orodjem, saj želimo, da ga bodo lahko uporabili še velikokrat. 
 Poskrbimo za varnost pri uporabi orodja . 
 Strokovno posredujemo pri morebitnih fizičnih obračunavanjih med otroki. 
 Ne vmešavamo se v igro otrok, otrok ne animiramo, ne sodimo njihovih izdelkov, se pa odzovemo, če nas oni 

povabijo k igri ali če prosijo za našo pomoč , in z njimi sodelujmo, če je to potrebno. 
 Igralni dnevi potekajo v zelenem (travnatem in drevesnem) območju, v bližini večjih naselij, tako da otroci p lahko 

pridejo sami in peš na igralni dan v nekaj minutah. 
 Ni časovno opredeljenih aktivnosti – otrok začne in konča z igro, kadar sam to želi. 
 Pobudo za igralne aktivnosti prepuščamo otrokom. Mi le ustvarjamo ustrezne pogoje za igro. 



Kaj z našimi načeli dosežemo? 
  
 Otroci lahko oblikujejo okolje, v katerem se nahajajo, pri čemer pridobivajo občutek, da imajo vpliv na 

svoje življenje in s tem na pozitivno samopodobo. 
 Otroci se lahko udeležijo  cele vrste  fizičnih aktivnosti – zabijanja žebljev, prenašanja, valjenja, itd. stvari, 

plezanja, visenja na drogovih, vrveh … pri čemer se telesno vsestransko razvijajo (motorika, vzdržljivost, 
moč). 

 Imajo možnost svobodno ustvarjati, spreminjati, graditi, rušiti – pri tem razvijajo svojo kreativnost, 
sposobnost reševanja problemov in oblikovanja. 

 Lahko prevzamejo odgovornost za lastno telesno in čustveno tveganje, pri čemer jih spremljajo 
usposobljeni odrasli, ki se ustrezno in z občutkom odzovejo na njihove potrebe. 

 Družijo in usklajujejo se z drugimi, mlajšimi in starejšimi otroki, pri čemer razvijajo svoj značaj in sistem 
vrednot, kar je zelo težko v okolju, kjer pretežno dominirajo odrasli.  

 Ker so neprestano v sproščenem, igrivem gibanju, sprostijo svojo energijo, se otresejo stresa in pritiskov, ki 
jih na otroke vršimo starši, šola in širše družbeno okolje s svojimi zahtevami. 

 Otroci razvijajo boljši občutek za skupnost, za druge, razvijajo empatijo. 
 Razvijejo številne praktične in socialne veščine, pridobijo mnoga znanja in sami najdejo svoje skrite talente 

in interese, 
 Razvijejo občutek notranje moči, samostojnosti, lastne identitete in odgovornosti do sebe in drugih. 
 So v močnem stiku sami s seboj, usklajeni so s svojim notranjim ritmom in se razvijajo s svojim tempom. 
 
Na ta način učinkovito razvijajo svojo osebnost in se v najboljši možni meri pripravljajo za spopadanje z izzivi 
življenja v kasnejših letih, seveda ob predpostavki, da bi se redno, večkrat tedensko igrali pod temi pogoji. 



Kako se lahko odsotnost svobodne 
igre (v naravi) pozna na otrocih? 
  
 Manjša samozavest in 

samospoštovanje. 
 Zmanjšane motorične sposobnosti. 
 Zmanjšane sposobnosti za 

obvladovanje čustev, soočanje s 
stresnimi in travmatičnimi dogodki. 

 Pridobijo prekomerno telesno težo 
ali pa so zgolj telesno manj 
učinkoviti. 

 Manjše organizacijske sposobnosti 
in sposobnosti obvladovanja 
tveganj. 

 Večje nagnjenje k rizičnim 
tveganjem v nevarnih okoljih. 

 So bolj nemirni. 
 Lahko postanejo destruktivni, se 

vedejo agresivno. 
 Šibke socialne veščine 

(komunikacija, sodelovanja, 
reševanje konfliktov …). 



POVZETEK DOGAJANJA PROJEKTA V 2014 
 
V letu 2014 smo med marcem in oktobrom izvedli pet igralnih dni, na različnih delih Kranja. Trije igralni dnevi so bili izpeljani na dveh 
različnih šolskih igriščih, eden na igrišču večjega blokovskega naselja, eden pa v centru mesta. Skupno se je igralnih dni udeležilo preko 
150 otrok, nekaj pa je bilo tudi staršev. 
Sicer smo pričakovali več obiska, a za prvo leto smo tudi s tem zadovoljni. Verjamemo, da je rezultat omenjene številke tudi ta, da se 
otrokom več ne ljubi iti ven, da so raje doma za računalnikom, da imajo cel kup ciljno usmerjenih organiziranih aktivnosti, da jih starši ne 
pustijo same na igrišče, pa tudi, da mi nismo ravno najmočnejši v promociji. Imamo pa pri tem delu tudi izziv, kako sporočiti javnosti 
(otrokom, staršem, učiteljem), da se na igralnem dnevu le prosto igrajo, da jim ne ponujamo točno določenih aktivnosti, znanj itd. Le 
prosto igro. Nekaj, kar je nekoč obstajalo samo po sebi, zdaj pa (se zdi) je to potrebno organizirati. Staršem je večinoma v interesu, da se 
njihov otrok udeležuje aktivnosti, kjer bodo lahko dejansko videli, kaj je doživel, ustvaril, se naučil v nekem določenem času. Projekt 
»Gremo na igrišče!« pa ni to. Je nasprotje tega. Na našem igralnem dnevu lahko otrok le v senci leno opazuje ostale, kako zbijajo avto iz 
lesa, ali pa iz žabje perspektive opazuje oblake. Lahko pa tudi ustvarja, barva kamne, se igra z žogo, hodi s hoduljami in le »svetuje« 
ostalim, kako naj kaj naredijo. Igra je otrokovo delo, njegov lastni proces in prav je, da jim tega ne vzamemo. Paradoksalno pa je to, da se 
na ta način otrok uči zelo hitro in točno tiste stvari, ki jih v tistem trenutku potrebuje on (in ne starši). 



Projekt »Gremo na igrišče!« je bil izveden pilotsko, testno in kot predhodnica nečemu večjemu. Doživljajskemu igrišču v Kranju. Z igralnimi 
dnevi smo v osnovi želeli otroke vsaj za tistih nekaj ur zvabiti ven, hkrati pa tudi v praksi doživeti učinkovitost naših načel. Želeli smo tudi 
začeti sodelovati z različnimi akterji v lokalni skupnosti (otroci, starši, občino, policijo, šolami itd.) ter skupaj z njimi ustvarjati to igralno 
zgodbo, za katero verjamemo, da ima lahko korist celotno mesto. 
  
Z doseženim v letu 2014 smo zadovoljni. Otroci, ki so se udeležili igralnih dni, so bili sprva nekoliko zadržani, potem pa so se sprostili, v 
roke vzeli rekvizite, ki so jim bili na voljo in se igrali. Igrali in ustvarjali po svoje, po njihovih pravilih in merilih. Ali pa le opazovali. Vsak od 
otrok je vodil svoj proces. In to je bil tudi naš namen. Ni potrebno, da vsi delajo isto, da vsi delajo ob istem času in da vsi sledijo istim 
navodilom. So se pa tudi otroci znali med sabo dogovoriti, kaj bodo delali. Spomnim se gradnje ceste iz lesenih deščic in žebljev. Kar 
nabralo se je 4 ali 5 otrok, ki so začeli »graditi« tako avtocesto. Vsak je imel svojo predstavo, kako naj bi cesta izgledala in vsak je to svojo 
predstavo izrazil na svoj način, s svojimi besedami … ali kretnjami. Rezultat je bila cesta, ki je bila plod sodelovanja, komunikacije med 
otroki. In zato točno taka, kot je prav, da je bila. Odrasli bi zagotovo želeli, da izgleda drugače. 



KAKO NAPREJ? 
 
V letu 2015 bo Mestna občina Kranj ponovno glavni sofinancer projekta, tako da bomo z njim nadaljevali. Naš osrednji cilj je, da 
bi igralni dnevi lahko potekali vsak dan na isti lokaciji. Na doživljajskem igrišču. Šele kontinuirano delo z otroki lahko obrodi 
trajnejše rezultate. Ogromno je vredno to, da na primer otrok danes začne nekaj izdelovati, potem pa ima možnost s tem 
nadaljevati jutri ali kateri drug dan, ko mu pač paše. Otroci iz blokov morajo praviloma doma vse pospraviti za sabo. Redko starši 
pustimo, da njegove stvaritve ali igrače ležijo »razmetane« po stanovanju. Kar je po eni strani velika škoda, po drugi pa ima tudi 
to svoj smisel. Zato bi želeli otrokom Kranja ponuditi njihov prostor pod soncem v obliki doživljajskega igrišča, kjer bi se lahko 
varno igrali, razvijali, hkrati pa bi bili pomirjeni tudi njihovi starši. 



NATURO 
 
Naše poslanstvo je povezovanje ljudi 
in narave, pri čemer dajemo poseben 
poudarek na otroke.  
 
Nekaj projektov Natura, s katerimi 
uresničujemo in bomo uresničevali 
naše poslanstvo: 
  
 Klub družin: enkrat mesečno 

damo pobudo za aktivnost v 
naravi, ki se je udeležijo družine 
z otroki (običajno bodo to izleti, 
pikniki v naravi, čolnarjenje itd.). 

 Vikend fotrov in mulcev: poleti 
za 3 dni povabimo fotre in 
njihove otroke na Kolpo, v vas 
Gorenci, kjer si čas oblikujemo 
po svoje. Hkrati pa damo 
mamam možnost počitka in 
oddiha od družinskega tempa. 

 Otroški tabori. 
 Predavanja, usposabljanja o 

temah, povezanih z naravo, 
otroci, vzgojo, družinskimi 
zadevami itd. 

 Različna besedila v publikacijah, 
na blogu itd.. 

 Druge aktivnosti. 

NATURO 
 
Uradni naslov: 
Društvo NATURO 
Mestne njive 2 
8000 Novo mesto 
 
Operativni naslov: 
Društvo NATURO 
Zlato polje 2d 
4000 Kranj 
 
tel.: +386 40 187 822 
E-pošta: info@naturo.si 
http://www.naturo.si 
FB: www.facebook.com/naturo.si 
 
D.Š.: 14434571 
M.Š.: 2269678000 
TRR: SI56 6100 0000 8250 973 
(DELAVSKA HRANILNICA) 
 



ZUNAJ! SKUPAJ! AKCIJA! 


