
 
 

Kje lahko izveste več : 
• http://www.fsp.uni-

lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22056280VidmarDavid.pdf 
 

• http://www.bambino.si/za-bolj-zdrava-stopala.html 

• http://babybook.si/otrok/vzgoja-otroka/najpogostejse-
napake-ki-jih-delamo-starsi/ 

•  http://www.bosanoga.si/ 

 

Kakršno koli gibanje otroka podpira njegov 

razvoj, ne le hoja z bosimi nogami. Pojdite z 

otrokom na sprehod, na igrišče, naj se kotali po 

hribu, pleza na drevo, se obeša po igralih, se 

žoga, skače, plava, vozi kolo,  teka, …  

   

 

 

Ali se spomnite čutnih užitkov, ko smo bosi 

hodili po rosni travi, čutili toploto mivke, tekli 

po kolovozu, občutili moker pesek in morje, … ? 

Odstrimo jih tudi našim otrokom! 

 
Naša igrišča so ograjena in počiščena, zato se 

bomo po vseh površinah gibali bosi.   
 

Hoje z bosimi nogami se bomo privajali 

postopno, ker so naši podplati neutrjeni in 

občutljivi. Ne silimo otrok, da hodijo bosi. Z 

občutkom in s humorjem ter svojim vzorom 

naredimo iz bosanja zabavo in gotovo nam bo 

uspelo. 
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V Vrtcu Pedenjped Novo mesto 

bomo to poletje na igriščih 

hodili in tekali bosi. 
 

Predlagamo, da to naredite tudi doma. 
 

K temu nas je spodbudil dr. Ranko Rajović, 
avtor Programa NTC učenje. V zloženki vam 
bomo predstavili, zakaj to otroku koristi. 
 

 

Vabimo vas k skupni avanturi! 
 

                                        
ravnateljica  

Meta Potočnik, dip. vzg. 

Prosimo vse starše, katerih otroci so 

alergični na pike žuželk, ki bi se lahko 

skrivale v travi, da se dogovorite s 

strokovnimi delavci oddelka ali vaš 

otrok lahko hodi bos. To velja tudi za 

ostale nevarnosti. 



 

 

SPODBUJA MOŽGANSKO DEJAVNOST 

Hoja brez obuvala spodbuja rast dodatnih 

povezav med nevroni. Delovanje možganov se 

zmanjša, če jih prikrajšamo za senzorični 

odgovor bosih stopal, ko so v neposrednem 

stiku s površino. 
 

RAZVIJA OSEBNOSTNE LASTNOSTI 
Hoja in tek nam izostrujeta duha, večata 

kreativnost, spodbujata vztrajnost, navajata na 

reševanje težav, večata ustvarjalnost in 

koncentracijo, manjšata miselne blokade. 
Med hojo prek možganov razgibavamo celo vrsto mišic. 
Fizik Feldenkrais meni, da to spodbuja tudi tiste predele 
možganov, ki usmerjajo čutne zaznave, občutke, misli, 
zlasti pa središča za asociativno mišljenje. To so tista 
središča, ki nam pošiljajo dobre zamisli.  
 

ODPRAVLJA STRES 

Na stopalu je točka K1. Je začetna točka 

ledvičnega meridiana. Čez to točko se v tla 

sproščajo elektroni. Točke se lahko nežno 

dotikamo in s tem pri otroku zbujamo občutek 

varnosti. 
Če je otrok poln energije, ga sezujte, da se eklektroni 
sprostijo v okolje, in otrok se bo umiril. 
 

 

 

Ali drži? 
1. Otrok bo imel mrzle noge in se bo prehladil.  

Ne drži. Glavni vzrok mrzlih nog je slaba 
cirkulacija. Bose noge nam omogočajo dobro 
termoregulacijo. 
 

2. Otrok se bo poškodoval. 
Ne drži. Ugotovili so, da imajo bosonogi otroci 
manj deformirano nogo, večjo prožnost stopala, 
manj poškodb … 
 

3. Otroka boli. 
Ne drži. V primerjavi s stegnom imamo v 
podplatih za 600 % nižji prag bolečine. 
 

4. Če si bos, izgledaš reven. 
Ne drži. S tem izkazuješ ozaveščenost in 
podučenost ter premaguješ predsodke. 
 

   
 

Svoje pomisleke lahko sporočite na: 

kristina.zmavcic@pedenjpednm.si 

jelka.makse@pedenjpednm.si 

 

Majhen otrok se, ko to zna in zmore, sezuva.  

Kaj naredimo mi?  

Vztrajno mu natikamo čevlje ali copate. 

Otrok vlaga vso svojo energijo in voljo v to, da se 

nauči hoditi. Ko shodi, želi hoditi. Kaj naredimo mi? 

Privežemo ga v najmodernejši otroški voziček in 

gremo na sprehod.  

Za koga je to sprehod in kdo hodi? 

 

 

ZAKAJ HOJA Z BOSIMI NOGAMI? 

PREPREČUJE PLOSKA STOPALA 

Od 60 do 70 % otrok ima ploska stopala. To je 

razvojna težava celega naroda.  

 
Vsi otroci se rodijo s ploskimi stopali. Stopalni loki nastaja 

postopoma, ko se razvijejo podporne vezi in mišice v 

podplatih. Izoblikujejo se v obdobju do našega šestega 

leta. Stopala pa najbolj krepi bosonog otrok.  

JE NARAVNA MASAŽA STOPALA    

V človekovih stopalih je približno 7800 živčnih 

končičev. Na podplatih so akupunkturne točke, ki 

delujejo na vse organe in tkiva v telesu.  

 

OMOGOČA OZEMLJITEV 

Zemlja je naraven vir elektronov in subtilnih 

električnih polj, ki so nujna za delovanje imunskega 

sistema, cirkulacijo, uskladitev bioritma in drugih 

fizioloških procesov. 

Ozemljitev je preprosto to, da smo v neposrednem stiku s 
tlemi. Med stopalom in tlemi ni nobene blokade.  
 


