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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Diplomska naloga »Spoznavanje iglavcev v vrtcu« predstavlja, kako se otroci, stari 

5–6 let, učijo natančno opazovati in spoznavati organizme z uporabo čim več čutil, 

uporabljati preprost biološki ključ za določanje organizmov in spoznavati pestrost in 

raznolikost narave. V teoretičnem delu naloge je predstavljen konstruktivistični 

pristop poučevanja začetnega naravoslovja v povezavi z razvojnimi značilnostmi in 

sposobnostmi pet - do šestletnih otrok ter vloga odraslih v tem kontekstu. Na podlagi 

ugotovitev z vseh teh področij so oblikovane dejavnosti za praktično delo in igro v 

vrtcu. Vse te dejavnosti so predstavljene v praktičnem delu diplomske naloge.  

Rezultati, zbrani na koncu učnega projekta, dokazujejo, da otroci v vrtcu, v starosti 

5–6 let, lahko spoznavajo in raziskujejo take kompleksne pojme, kot so prav iglavci 

– seveda z naravoslovnimi in ostalimi dejavnostmi, primernimi njihovi starosti in 

sposobnostim. Spoznavanje organizmov na zanje nov, igriv in zanimiv način 

otrokom še bolj približa naravo. Spoznajo in občutijo njeno pestrost in raznolikost, 

daje jim možnost in priložnost za pogosto bivanje in gibanje v njej ter tako ustvarja 

osnovo za ekološko zavest. 

 

 

Ključne besede: 

predšolski otroci, začetno naravoslovje, učenje prek igre z različnimi čutili, natančno 

opazovanje, razvrščanje, preprost biološki ključ, iglavci, konstruktivističen način 

učenja naravoslovja 



 

 

 

ABSTRACT AND KEY WORDS 

The diploma titled »Study the conifers in kindergarten« presents how children, aged 

5 to 6 learn how to precisely observe and get to know the organisms with the use of 

different senses, how to use the simplified biological key to define organisms and to 

get to know the diversity and variety of nature. In the theoretical part of this paper 

the constructivist approach to the teaching of the primary nature sciences is 

presented, including the connection with the characteristics of the development and 

abilities of children aged 5 to 6 and the role of adults in the given context. On the 

basis of the findings from all these areas the activities for the practical work and play 

in the kindergarten are formed. All the activities are presented in the practical part of 

this paper. 

The results, gathered at the end of the studying project show, that the kindergarten 

children aged 5 to 6 are able to get to know and explore also complex concepts such 

as the conifers -  but taken in the consideration that it has to include the activities 

from social sciences and other areas adapted to their age and abilities. By learning 

about organisms in the new, playful and interesting way, children gete ven closer 

contact with the nature. They get to know and feel its diversity and variety and it also 

gives them a chance and opportunity to frequently go and move in the nature which 

consequently creates the base for the ecological awareness. 
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Preschool children, primary natural science, the learning through play with different 

senses, precise observation, classifying, simplified biological key, the conifers, 

consctructive way of teaching natural science. 
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1. TEORETIČNI DEL  

 

1.1. NARAVOSLOVJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

            »Igra je otrokovo delo. Otroci se učijo iz vsega, kar počnejo.« 

Carolyn Hooper 

»Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa 

vendar je ta majhni del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo 

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

in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja po 

odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje razširiti in ga narediti še bolj 

različnega.« (Krnel, 2001: 160) 

Narava je velika vrednota in moramo vanjo vlagati že od zgodnjega otroštva. Otroci 

morajo pogosto v naravo, če želimo, da jo bodo spoznali in da bodo v njej našli 

miselne izzive (Zalokar Divjak, 2000). 

Kaj naj bi bilo naravoslovje v predšolskem obdobju? Miselnost, da je za spoznavanje 

narave dovolj le gibanje v naravnem okolju, igranje z različnimi naravnimi materiali 

in predmeti, občudovanje oblakov in potočkov, učenje naravoslovja preveč 

poenostavlja (Krnel, 2001). 

Spoznavanje okolja izhaja iz otrokove radovednosti in zasnovano naj bo tako, da to 

radovednost razvijamo in jo usmerjamo v znanstveno razmišljanje, navajamo na 

opazovanje, raziskovanje in ustvarjanje občutka za svet okoli sebe. Razvijamo 

otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ki ga obdaja, ter ustvarjanje 

zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. 

V otrokovem razvoju ima narava neprecenljiv in nenadomestljiv vpliv. Poleg 

doživljanja veselja ob soočanju z razsežno in raznoliko lepoto sveta, njeno 
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usklajenostjo in spremenljivostjo lahko ugotovi, da je del te celote tudi sam. Občutek 

povezanosti rodi spoštovanje do stvarstva in željo, da bi se v ta proces neposredno in 

aktivno vključil. V prvih letih se otrok z naravoslovnimi pojmi srečuje le tako, da jih 

poimenuje in ločuje, postopno pa razvija naravoslovno mišljenje, in sicer razvija 

zmožnost uvidevanja, predvidevanja in sklepanja, prevzemanja bistva, klasifikacije, 

oblikovanja konceptov in postavljanja hipotez. Ti procesi sprva potekajo na 

nezavedni ravni; ob živi izkušnji in podpori odraslih postopno ustvarjajo osnove 

znanstvenih metod raziskovanja. To dejstvo nas zadolžuje, da se zavemo pomena 

narave za otrokov psihični in telesni razvoj. Ob neposrednem opazovanju narave 

otrok tudi najlažje pride do pomembnih izkušenj, da so spoznavne sposobnosti 

človeka omejene. Povejmo mu, da so številne lastnosti in medsebojne povezanosti 

narave opisane in pojasnjene v knjigah, marsičesa pa celo znanstveniki še niso 

odkrili. Na njegova vprašanja bomo večkrat prisiljeni odgovoriti z besedama: »Ne 

vem.« Vseeno se potrudimo, da odgovor naknadno poiščemo v knjigah ali vprašamo 

ljudi, ki o tem vedo več kot mi. Otrok naj čuti, da so njegova vprašanja za nas 

pomembna, da se iz knjig še vedno učimo tudi odrasli in da moramo pogled na stvari 

marsikdaj spremeniti, ker se izkaže, da je bilo naše prejšnje znanje pomanjkljivo 

(Majhen, 2008). 

1.1.1. Zakaj zgodnje naravoslovje? 

Ljudje so že od samih začetkov imeli željo po raziskovanju. Ob opazovanju, 

razmišljanju in ustvarjanju so naši predniki širili znanje o svojem okolju. Narava jih 

je postavljala pred preizkušnje, jim predstavljala boj za preživetje (Grmek, 2009). 

Danes pa živimo v informacijski dobi, kjer ni težko priti do najrazličnejših informacij 

in najti raznovrstnih podatkov. Problem predstavlja izjemno hitro naraščanje količin 

informacij. Ob tem je pomembna sposobnost posameznika, kako poišče prave 

informacije, ravna s podatki in jih kritično ovrednoti (Grmek, 2009). 

Izkušnjam izpostavljeni otroci si začnejo svet razlagati že takoj, ko pridejo v stik s 

fizičnim in socialnim okoljem. In če otrokom pri tem pomagamo, jim omogočamo, 

da je njihova pot v naravo in družbo krajša in lažja. Brez naše pomoči in usmerjanj 
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lahko ostajajo pri lastnih napačnih pojmih. Če želimo, da otroški intuitivni pojmi 

prerastejo v prave znanstvene pojme, je smiselno čim zgodnejše ukvarjanje z 

naravoslovjem (Ferbar, predavanja 2000/2001). 

Zato naj bi otroci pri zgodnjem naravoslovju pridobili izkušnje s spoznavanjem 

živali, rastlin, predmetov in pojavov okoli sebe. Postopno bi si tako razvijali 

naravoslovne pojme, mišljenje ter iskanja in povzemanja bistva in pomena narave. 

Predvsem pa narava sama razvija otrokom občutek za lepo, spoštovanje in 

občudovanje, hkrati pa tudi zavedanje vrednosti in ranljivosti tega okolja ter željo po 

ohranjanju. 

Odrasli smo pri tem otrokom velik zgled in nanje prenašamo svoje občutke, misli in 

zanimanja. Zato skušamo otroku naravo približati do te mere, da postane obisk v njej 

del njegovega vsakdana in da v njej dosega stopnjo zadovoljstva in sreče (Zalokar 

Divjak, 1998). 

Najboljši način za usmerjanje otrok v naravoslovje je torej: 

 zbuditi njihovo radovednost in interes 

 ter nato organizirati spodbudno učno okolje, ki ponuja raznovrstne izzive in 

POT za iskanje odgovorov. 

1.1.2. Posebnosti naravoslovja 

Naravoslovje je tako vsebina in metoda, proces, pa tudi produkt. Proces poteka v 

zbiranju podatkov, preverjanju idej in iskanju razlag, produkt pa so zamisli, ki jih 

uporabljamo pri razlagi novih izkušenj (Harlen, 1985). 

Tako med procesom in produktom, med metodo in vsebino poteka soodvisnost. Prav 

ta neločljiva prepletenost, značilna za naravoslovje, pa spodbuja razvoj mišljenja. 

Drugi pomemben produkt učenja naravoslovja je razvoj kritičnega mišljenja. Zlasti 

kadar je dejavnost pri spoznavanju naravoslovja organizirana kot proces odkrivanja, 
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kot raziskava, se otrokom ponuja priložnost razvijanja kritičnega mišljenja (Harlen, 

1985). 

Za otroke so pomembne smiselne oziroma osmišljene dejavnosti. Te se začnejo z 

radovednostjo, nato jih usmerjajo interakcije z okoljem: s predmeti in ljudmi, z 

živimi bitji, s sovrstniki in odraslimi ljudmi. Kajti naravoslovje ni samo zbiranje 

splošnega znanja in izkušenj, temveč predvsem način mišljenja in proces 

raziskovanja. Zato otroke postopoma uvajamo v tiste naravoslovne postopke, ki jih 

bodo pripeljali do naravoslovne pismenosti. Naravoslovje pa poleg kognitivnih 

sposobnosti razvija tudi vrsto vrednot, kot so svoboda, izvirnost, skepticizem, 

komunikativnost … Prav slednja, ki pomeni odprtost za dajanje in sprejemanje 

informacij, vse bolj prihaja v ospredje pri učenju naravoslovja in kognitivnem 

razvoju, kot npr. pri delu v skupinah, v parih …, saj je tu močno prisoten socialni 

kontekst.  

1.1.3. Konstruktivizem in začetno naravoslovje 

Za otrokov intelektualni razvoj je potrebnih čim več raznovrstnih spodbud in 

izkušenj. Otroku moramo omogočiti, da lahko čim več raziskuje in izve o svetu, v 

katerem živi. Že od rojstva raziskuje in sprašuje, vendar se pogosto dogaja, da ga 

prav s tem, ko mu skušamo pomagati, oviramo. Namesto problemov, ki naj bi jih 

rešil, mu ponujamo rešitve, ki naj si jih zapomni. In če njegovo silovito radovednost 

zatremo, jo lahko za vedno pokopljemo (Russel, 1993). 

Pred desetletji je model poučevanja poudarjal znanje za bodoče življenje in delo, 

danes pa so za prihodnost mladih zelo pomembne sposobnosti in prilagodljivost na 

različne situacije – takšna znanja bodo mladim omogočala prilagajanja na hitre 

spremembe in lažje vključevanje v družbo. Do sprememb je prišlo pri pojmovanju 

znanja, videnju poti za njegovo nastajanje in njegovi vlogi v sodobni družbi. V 

razvojni psihologiji je postala kot raziskovalna metoda zanimiva ta, pri kateri se 

razmišlja, kako ljudje osmišljamo svoj svet z zbiranjem in organiziranjem informacij. 

Z njo so odkrili mnoge posebnosti in vmesne stopnje v razvoju mišljenja. Uspešnost 

te metode in aktivna vloga otrok v njej je kmalu zbudila zanimanje pedagogov – 
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konstruktivistov. Tako je novo idejo konstruktivističnega načina poučevanja 

ponudil švicarski psiholog Jean Piaget (1896–1980), razvili, dopolnili in posredovali 

pa številni psihologi, filozofi, pedagogi in didaktiki. Izkazala se je zlasti za zgodnje 

učenje naravoslovja, kjer je razumevanje osnovnih pojmov odvisno od stopnje 

kognitivnega (spoznavnega) razvoja. 

Pri konstruktivizmu ne obstaja ena enotna teorija učenja. Glavna ideja 

konstruktivizma pa je, da v procesu učenja ne gre le za sprejemanje gotovih znanj, 

ampak da učeči se aktivno konstruirajo svoje lastno znanje na osnovi lastnih 

obstoječih, pogosto napačnih in nepopolnih pojmovanj. To pomeni, da je učenje 

aktiven miselni proces, ne pa pasivno sprejemanje poučevanja (Cencič, 2004).  

Znanja pa ne moremo graditi le na osnovi lastne izkušnje. Upoštevati moramo tudi 

izkušnje in posplošitve drugih, kar pomeni, da tega ni mogoče storiti brez 

ustvarjalnega napora, da vsakdo sam vse podatke priredi in poveže s tistim, kar že ve 

in zna (Ferbar, 1992). 

Piaget je konstruktivizem utemeljil z načeli asimilacije, akomodacije in 

ekvibrilacije; novi pojmi, ki jih otrok pridobi na podlagi izkušenj, se vežejo s starimi 

pojmi, če je med njimi neka povezava. To je asimilacija. Kadar pa otrok osvoji 

popolnoma nove pojme in ti povzročijo rekonstrukcijo celotnega sistema znanja, 

govorimo o akomodaciji. S pomočjo dejavnosti (nalog in poskusov), kjer sam deluje 

kot aktivni raziskovalec, ga pripeljemo do konflikta med njegovimi spoznanji in 

resničnimi dogajanji. V kognitivnem konfliktu se sprožita asimilacija in 

akomodacija. Pogoj za dosežek cilja pa je uravnoteženje obeh procesov – 

ekvilibracija. Ta proces vodi otroka k vedno višji stopnji razumevanja. Vsaka stopnja 

je vedno boljša od prejšnje in nova znanja so vedno bližja stvarnosti. Vendar 

moramo vedno poznati nivo otrokovih vedenj, da mu lahko pomagamo, tako da ga 

opozorimo na nedoslednosti v njegovem razmišljanju (Labinowicz, 1989). 

Konstruktivistična metoda poučevanja obsega naslednje tri korake: 

 Razkrivanje otroških idej – tu pridobimo osnovne informacije o predznanju 

in predstavah otrok o neki tematiki. Za neformalni vpogled v otroške miselne 
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vzorce pripravimo dejavnosti, ob katerih jih neposredno poučujemo, npr.: 

risanje risb, pogovor z otroki, ankete … Te odgovore razvrstimo, uredimo in 

na osnovi predznanj načrtujemo učne aktivnosti. Pomembno je, da razen 

predznanja upoštevamo tudi zmote in napačne predstave v otroških glavah, 

saj le-te, skupaj s predznanjem, predstavljajo temelj novemu učenju. 

 Konstrukcija nove razlage – prvotna razlaga pojmov v otroških glavah se 

preoblikuje ali celo na novo konstruira. Pogoj, da otrok novo razlago 

sprejme, je, da se sooči z neustreznostjo svoje prvotne razlage in z uporabo 

nove. Otroci tako z opazovanjem in poskusi preizkušajo različne domneve. 

Ne podajamo jim korakov, pač pa si jih sami ustvarjajo, tako da razmišljajo, 

kako bi bilo najlažje priti do rešitve. Otroci sodelujejo v skupinah in si 

izmenjujejo mnenja. Vzgojitelj otroke le usmerja na pot, ki jih bo pripeljala 

do ustreznejšega pojmovanja nekega novega pojma. 

 Pregled sprememb v idejah in uporaba pridobljenega znanja – 

spremenjene ideje primerjamo z izhodiščnimi idejami, tako da otroci 

primerjajo svoje izdelke in razmišljajo, kako so se njihove ideje spremenile. 

Tudi vzgojitelj preveri spremenjene ideje iz pogovora, risbice, plakata … To 

je potemtakem primerjava med ugotovitvami na začetku in koncu teme 

(Labinowic, 1989). 

1.1.4. Konstruktivizem v vrtcu 

Naravoslovno mišljenje se razvija takrat, ko otroci ugotovijo, da na nekatera 

vprašanja lahko sami odgovorijo. 

(L. Malaguzzi, pristop Reggio Emilia) 

Ker je znanstveno raziskovanje eden izmed pomembnih ciljev pri poučevanju 

naravoslovja v vrtcu, otrokom omogočamo, da spoznavajo naravo poleg ostalih 

metod tudi prek konstruktivistične metode. 

Otrokom ni potrebno razlagati, kako poteka ta metoda. Vse aktivnosti potekajo 
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spontano in otrok se ne zaveda, da ga opazujemo, ocenjujemo, merimo njegovo 

znanje in mu odpiramo vrata do vedno novih zanimivih problemov. Seveda vse 

postopke izvajamo prek dejavnosti v obliki igre na otroku zanimiv, zabaven in 

razburljiv način, da so otroci sproščeni in da v tej igri uživajo. Prek raziskovalnih 

iger otroci opazujejo stvari in materiale s svojimi čuti, z njimi manipulirajo, jih 

proučujejo, primerjajo med seboj, preizkušajo, rešujejo enostavne probleme in 

izdelajo sklepe. Spodbujamo jih, da z dobljenimi informacijami nekaj ugotovijo 

oziroma naredijo, saj bi tako razvijali aktivno uporabo lastnih miselnih struktur. 

Za ta pristop je bistveno, da izhajamo iz otroka, da spoštujemo in upoštevamo ideje 

otrok, sprejemamo njihove iniciative in jim prisluhnemo. Upoštevamo njihovo 

začetno raven mišljenja, saj ima vsak že lastne ideje o pojavih, a so pogosto napačne 

in ni jih preprosto nadomestiti z novimi, pravilnejšimi. Zato upoštevamo tudi te 

zmote in napačne predstave in otroke spodbujamo, da povejo svoje »napačne« 

zamisli. Damo jim vedeti, da so vsi odgovori sprejemljivi, saj tudi vzgojitelj ne ve 

vsega in tudi ne poskuša skriti svojih napak ali nevednosti. 

Večino naravoslovnega dela naj opravijo otroci individualno ali v majhnih skupinah. 

Pri delu v manjših skupinah je lažja komunikacija, saj so vsi člani skupine lažje 

slišani, dogajanje je manj konfliktno in bolj umirjeno. Delo v skupinah temelji na 

medsebojnem sodelovanju, vzajemnem delu, medsebojni pomoči vseh članov 

skupine in doseganju skupnih ciljev. Vendar moramo biti pozorni pri organiziranju 

otrok v skupine, saj je treba upoštevati različne sposobnosti otrok, starost in interes 

posameznikov. Če je skupina heterogena, je možno, da se mlajši otroci prej 

umaknejo, zato jim moramo dati možnost, da se izrazijo, da predlagajo in da so 

slišani. Istočasno pa starejši otroci prispevajo s svojo izkušenostjo in pomagajo 

mlajšim otrokom, bolj spretni pomagajo manj spretnim – eni otroci se učijo od 

drugih. Pozitivna izkušnja dela v skupinah je v tem, da otroci spoznajo, da v skupini 

obstajajo različna mnenja in razlage; s tem se učijo sprejemati različnost razlag, 

dokler se z logičnim dokazovanjem ne pokaže, da so nekatere razlage boljše od 

drugih. Tako je uspeh posameznika odvisen ne le od njega, temveč tudi od uspeha 

drugih. Vsak v skupini se mora tega zavedati, saj je vsaka naloga v skupini 
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pomembna, torej vsak opravlja pomembno delo. 

Tako konstruktivizem pripisuje vzgojitelju odločilno vlogo pri uresničevanju samo 

aktivnega učenja: 

 Vzgojitelj naj poglobljeno spozna otroke, njihove razvojne sposobnosti in 

ugotavlja otrokovo predznanje (in ga upošteva), 

 ustvarja naj ugodne pogoje za procese učenja, 

 skrbno načrtuje problemske vsebine, 

 ustvarja spodbudno okolje in socialno ozračje, saj sproščeno vzdušje 

spodbudno vpliva na medsebojne odnose za dobro sodelovanje otrok. 

Tako zastavljena dejavnost, ki zahteva najprej odkrivanje otroških idej in njihovo 

analizo, nato pa načrtovanje ustrezne strategije, je seveda časovno, organizacijsko in 

strokovno zahtevna (Krnel, 2004). 

1.1.5. Naravoslovni postopki v začetnem naravoslovju 

Najbolj tipični in uporabni naravoslovni postopki ali naravoslovne dejavnosti, ki jih 

uporabljamo v predšolskem obdobju, so: 

 OPAZOVANJE 

Oziroma natančno opazovanje je eden izmed najpomembnejših naravoslovnih 

postopkov, saj predstavlja temelj za vse ostale naravoslovne dejavnosti – je 

ugotavljanje lastnosti nekega predmeta ali pojava, ki si ga izberemo. Kaj opazujemo 

oz. na kaj smo pozorni pri nekem predmetu, je merilo, ki si ga določimo, da lahko 

ugotovimo neko lastnost. Pri otrocih merilo oz. cilj opazovanja največkrat postavi 

odrasla oseba, čeprav si ga zna izbrati tudi sam (to je predvsem tisto, kar se jim zdi 

pri nekem predmetu pomembno in to je predvsem to, kar jim je na tem predmetu 

najbolj všeč). Z opazovanjem lahko ugotavljamo enakosti, različnosti, spreminjanje, 

obliko, velikost … Opazujemo lahko z več čutili. K opazovanju je potrebno otroke 

usmerjati in samo opazovanje mora imeti nek namen, tako da otroci točno vedo, kaj 

bodo opazovali. Predvsem da opazijo tiste lastnosti, ki so vezane na naravoslovno 

vsebino, ki jo nameravamo obravnavati. 
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 RAZVRŠČANJE 

Razvrščanje se lahko začne, ko zaznamo različnost. Z razvrščanjem iz ene množice 

naredimo najmanj dve podmnožici elementov, ki imajo neko skupno lastnost. Pri 

otrocih je pomembno, da jim jasno povemo spremenljivko in da izberemo predmete, 

ki imajo jasno izraženo lastnost, po kateri bodo sestavljali množice. Tu lahko 

uporabimo vsa čutila, da bodo dejavnosti bolj pestre in zanimive. Razvrščanje nam 

služi kot dobro izhodišče za nadaljnje bolj poglobljeno spoznavanje predmetov, 

organizmov … Z razvrščanjem je tesno povezano uvrščanje. 

 EKSPERIMENTIRANJE 

Pri eksperimentiranju dobimo nek rezultat prek poskušanja ali eksperimentiranja. V 

vrtcu mora biti eksperimentiranje zelo preprosto, zato se ta metoda bolj poredko 

uporablja. Eksperimenti so pogosto zahtevni in potekajo daljše obdobje, otroci pa 

imajo raje kratkoročne, pri katerih je rezultat takoj viden. Imajo pa to metodo otroci 

zelo radi, saj sami lahko nekaj delajo, mešajo, pretakajo, prelivajo in ob tem uživajo. 

Se je pa vzgojitelji bolj malokrat lotimo, ker je kar težko sestaviti nalogo in 

eksperiment, primeren predšolskim otrokom, da bi ga ti sami sestavili, preverili in 

utemeljili. 

 UREJANJE 

Urejanje je, kadar posamezne predmete ali pojave postavimo v neko zaporedje po 

merilu, ki ga določimo. Najpogosteje urejamo kocke od najvišje do najnižje po 

velikosti in obratno, števila od najmanjšega do največjega … Vsak predmet ima pri 

urejanju svojo lastnost, kadar pa imata dva predmeta enako lastnost, pa urejanje ni 

mogoče. Imeti moramo najmanj dva predmeta, da je urejanje izvedljivo. Otroci lahko 

urejajo svoje igrače, živali, prijatelje po velikosti, višini … 

 PRIREJANJE 

O prirejanju govorimo, kadar iz elementov dveh množic delamo urejene pare. 

Najpogosteje pri prirejanju uporabljamo črto, s katero povežemo elemente obeh 

množic, ki imajo neko skupno lastnost. Prirejanje lahko poteka govorno, ko živalim, 

ki jih vidimo na sprehodu, priredimo imena, ali pa s pomočjo tabele, ko imena in 

živali, ki spadajo skupaj, povežemo (Ferbar, predavanja 2000/2001). 
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1.1.6. Cilji iz Kurikuluma za vrtce, ki jih lahko uresničimo s 

konstruktivističnim pristopom poučevanja začetnega naravoslovja 

»Sodobni pogledi na učenje in poučevanje naravoslovja zmanjšujejo razkorak med 

znanstvenim raziskovanjem in učenjem naravoslovja. Učenje naj bi potekalo po 

podobnih stopnjah in upoštevalo načela znanstvenega raziskovanja. Tudi otroci v 

vrtcu lahko odkrivajo naravo z raziskovanjem, ki je seveda prilagojeno njihovi 

razvojni stopnji. S tem ne spoznavajo le narave, ampak tudi poti in načine, kako se 

kaj odkrije, razišče in nauči.« (Krnel, 2001: 174) 

V Kurikulumu za vrtce sem izbrala tri GLOBALNE CILJE, za katere menim, da z 

njimi uresničujemo ideje konstruktivističnega načina poučevanja začetnega 

naravoslovja: 

 »Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in 

nežive narave, 

 spodbujanje različnih pristopov k doživljanju in spoznavanju narave.« 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 56) 

 

1.2. RAZVOJNE ZNAČILNOSTI IN SPOSOBNOSTI PET DO 

ŠESTLETNIH OTROK 

Vsak posameznik prek različnih dražljajev in zaznav spoznava svet. Občutenje in 

zaznavanje omogočata povezavo med okoljem in živim bitjem. Posredujeta nam 

informacije iz okolja in omogočata ustrezno odzivanje nanje. V procesu nastanka 

zaznav sprejemamo informacije s čutili ter jih izbiramo, organiziramo in 

interpretiramo. 

 V nastanku zaznav ločimo dva procesa: 
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 Občutenje: proces sprejemanja dražljajev iz okolja in njihove pretvorbe v 

živčno vzburjenje. 

 Zaznavanje: proces organizacije in interpretacije občutkov (Hill, 2001). 

Znano dejstvo je, da se otroci v predšolskem obdobju najaktivneje učijo v neposredni 

okolici z uporabo vseh svojih čutov. Na tak način so pozorni na predmete, pojave, ki 

jih obdajajo, in so aktivno vključeni v procese opazovanja, raziskovanja, ustvarjanja, 

nastajanja, spreminjanja in uporabnosti različnih materialov. Iz prakse pa nam je 

najbolj znano, da so otroci v tem obdobju prijateljski, postajajo izredno zaupljivi in 

zanesljivejši. Uspešno kontrolirajo svoja čustva, pri tem pa so jim najbolj pomembne 

skupne aktivnosti in prijateljstva. So skrbni, predvsem do mlajših otrok, živali in 

naravnega okolja. Pogosto sledijo usmeritvam in navodilom odraslih in naredijo, kar 

vzgojitelji ali starši želijo. Radi se šalijo, zelo so željni novega, zato vedno nekaj 

iščejo in postavljajo vprašanja. 

1.2.1. Čutila in zaznavanje 

Otroci v starosti 5–6 let imajo že zelo dobro razvita čutila. Hitro se odzovejo na 

vizualne dražljaje in z razvojem se jim še povečuje sposobnost ostrine vida. Dobro že 

razlikujejo barve in sposobni so povezati med samo barvno zaznavo in njenim 

besednim poimenovanjem. Pozorni so tudi že na svetlost barve. Sluh se še razvija in 

občutljivi so za višino raznih zvokov. Tudi voh je že razvit in lahko razločijo že kar 

do štiri različne vonje in jih poimenujejo. Tip in taktilna občutljivost sta prav tako 

razvita in prostorske relacije jim v večini ne predstavljajo več problemov (izjema je 

le razlikovanje levo – desno). Čutila so narejena tako, da se odzovejo le na 

spremembe dražljajev. Urimo jih na resničnih posamičnih predmetih in pojavih, 

najpestrejša hrana za čutila pa je narava sama, predmeti in pojavi v njej. 

1.2.2. Pozornost 

Trajanje pozornosti se vse bolj povečuje, čim večji je predšolski otrok. Pet - do 

šestletni otroci so že sposobni usmerjati svojo pozornost in jo nadzirati v skladu s 

svojim motivom ali namenom. S trajanjem pozornosti se hkrati veča tudi njena 
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kvaliteta. Odrasli lahko zelo vplivamo na pozornost otroka, saj ga z ustreznimi 

sredstvi vodimo in usmerjamo k aktivnostim, ki jim otroci sicer ne bi posvečali večje 

pozornosti. 

1.2.3. Mišljenje in spomin 

Mišljenje se v predšolskem obdobju z razvojem spreminja. To spreminjanje ni 

omejeno samo na kvantitativne spremembe (več izkušenj, več znanj, večja 

fleksibilnost), ampak vsebuje tudi pomembne kvalitativne spremembe. Skozi te 

spremembe se miselni procesi stalno reorganizirajo, da so lahko vse uspešnejši pri 

prilagajanju na življenjsko okolje. Skozi posamezne stopnje miselnega razvoja se 

otrok vse bolj razvija kot samostojno misleči objekt. Po Piagetovi teoriji o razvoju 

mišljenja poznamo štiri glavne stopnje: 

 Senzomotorična stopnja – ki traja od rojstva do 2 let, 

 predoperacionalna stopnja – ki traja od 2 do 7 let, 

 stopnja konkretnih operacij – ki traja od 7 do 11 let, 

 stopnja formalnih operacij – ki traja od 11 do 15 let. 

Za obdobje pet- do šestletnikov je značilna predoperacionalna stopnja mišljenja – in 

sicer je to obdobje razvoja jezika, posnemanja, simbolične igre in risanja, njihove 

zamisli so v tesni zvezi s tem, kar zaznavajo s čutili, hkrati so lahko pozorni le na eno 

spremenljivko in posplošujejo na osnovi majhnega števila primerov in izkušenj. 

Velika sprememba in napredek na področju mišljenja v tej stopnji pa je sposobnost, 

da si predmet ali dogodek ponazori v glavi z mentalno predstavo, v mislih ohrani 

preteklost in si zamisli prihodnost, svoje pretekle izkušnje pa je zmožen posredovati 

drugim. Prav notranje predstave postanejo aktivno orodje pri razvoju inteligence. 

Tudi spomin pet- do šestletnikov je že dobro organiziran in trajen. Sposobni so 

preprostih posplošitev pri zapomnitvi. Predmete si zapomnijo po aktivnosti, s katero 

so ti predmeti v zvezi. Prav tako dobro kot predmete si zapomnijo tudi besede. 
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1.2.4. Govor 

Govor in mišljenje se v otrokovem razvoju tesno prepletata. Otrok začne govoriti, ko 

je dosegel določeno stopnjo v umskem razvoju, z govorno aktivnostjo pa si spet 

razvija umske sposobnosti. Tako otrok ubesedi zaznave in predstave, razvija 

sposobnost poimenovanja, kombiniranja, predvidevanja, do besedne ustvarjalnosti. 

Predšolsko obdobje je najizrazitejše in najintenzivnejše obdobje govornega razvoja. 

V predšolskem obdobju se otrokov govor intenzivno razvija, veča se besedni zaklad 

in jezik postane odlično sredstvo za mišljenje in komunikacijo. Večina otrok že 

osvoji vse zvoke svojega maternega jezika, čeprav jih lahko nekaj še ostane 

nepravilnih. Osvojijo tudi osnovni vrstni red besed in uporabljajo skladenjska 

pravila. Njihovo razumevanje jezika in njegovega načina delovanja postane vidno. 

Zavedajo se pomena sposobnosti manipulacije z jezikom in razumevanja le-te 

(Marjanovič Umek, 1990). 

 

1.3. VLOGA ODRASLIH 

10 zapovedi pri učenju naravoslovja: 

1. Ne uči, ampak navdušuj! 

2. Reci »Ne vem«, ko česa ne veš! 

3. Spodbujaj radovednost! 

4. Nikoli ne odgovori z »Ne«! 

5. Vprašanja niso nikoli neumna (takšni so lahko le odgovori)! 

6. Odgovarjaj z vprašanji! 

7. Ponovi otrokovo vprašanje, da ga vsi slišijo! 

8. S problemom se sooči (2 vrsti problemov: ne/rešljivi)! 

9. Probleme rešuj po korakih! 

10. Uporabi humor in misli pozitivno! (Kos, 2011) 
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Narava je neizčrpen vir raziskovanja in učenja. Če vse to poteka pod skrbnim 

načrtovanjem in izvajanjem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, otroku 

omogočimo zadovoljstvo ob doživljanju narave, spretnosti opazovanja, osebno 

odkrivanje, neposredno izkustveno razumevanje, empatijo, spodbujamo začudenje in 

krepimo povezanost skupine. Otroci odkrivajo okolje, vzgojiteljica pa načine in poti, 

kako otroku to spoznavanje omogočiti in približati. 

Odraslim se zakoni narave zdijo morda samoumevni in logični, za vsakega otroka pa 

so to nova odkritja. Pravijo, da vzgojitelji vzgajamo v prvi vrsti prek osebnega 

vzgleda, prek pripravljenosti in sposobnosti do zavzetega in odgovornega ravnanja v 

okolju. Zato je še kako pomembno, kakšen odnos imamo do tega, kar otrokom 

podajamo (Cornell, 1998). 

Predvsem pa mora vzgojitelj otrokom omogočati in pomagati, da otrokova osnovna 

dejavnost igra postane proces učenja in spoznavanja ter da otrok igro nadgrajuje s 

povezovanjem vsebin in dejavnosti. Otrokom moramo dati dovolj časa, da se 

izrazijo, pripovedujejo in premišljujejo o »problemih«, ne posegamo prehitro v 

dogajanje s svojimi idejami in predlogi in jim omogočamo komunikacijo med seboj, 

da komentirajo dogajanja, svoje izdelke …: 

 Poskušajte z otroki govoriti o naravoslovnih temah nevsiljivo in vsakdanje, 

 kot izhodišče uporabite vprašanja otrok, 

 z otroki se pogovarjajte, ne le da jim vi govorite, 

 uporabljajte odprta vprašanja, 

 preoblikujte otroške odgovore v nova vprašanja in izzive, 

 dejavnosti prilagajajte zanimanju, sposobnostim in starosti otrok, 

 izbirajte materiale, ki motivirajo otroke k novim dejavnostim, 

 spodbujajte kompleksno mišljenje otrok (zahtevnejše miselne procese), 

 spodbujajte ponavljanje, utrjevanje in pridobivanje izkušenj otrok, 

 bodite potrpežljivi – otroci naj imajo dovolj časa tako za »delo« kot za 

»premišljevanje« in komunikacijo (Krnel, 2009). 
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Ena izmed največjih poklicnih spretnosti pa je spretnost poslušanja – izražanja 

pozornosti in zanimanja za to, kar imajo otroci za povedati. Vzgojitelj naj se 

vživi v otroka in mu s svojim odzivom pokaže, da razume njegovo sporočilo ne 

le površinsko, ampak tudi z vidika otrokove perspektive. Vzgojitelj naj si poleg 

vseh organizacijskih, ustvarjalnih in usmerjevalnih nalog pri učenju naravoslovja 

svojo vlogo poišče tudi v socialnih interakcijah – naj ne nastopa v vlogi eksperta 

in vseveda, otrok pa ne sme biti postavljen v vlogo pasivnega sprejemnika 

njegovega znanja; otrok in odrasli sta sodelavca v skupnem raziskovanju in 

iskanju odgovorov, delita si informacije in tudi odgovornost. Vzgojitelj mora 

znati ujeti pravi trenutek in poiskati pravi pristop, da v plodnem in pristnem 

dialogu zbliža svoje razumevanje z interpretacijami, ki jih ponudijo otroci. In ne 

nazadnje, da ustvarja odnose ne le med ljudmi, ampak tudi med predmeti, idejami 

in okoljem. 

 

1.4. BIOLOŠKI KLJUČ 

1.4.1. Biološki ključ za določanje organizmov  

Biološki ključ za določanje organizmov je eden od načinov, s katerim 

prepoznavamo, določamo in poimenujemo organizme. Le-te razvrščamo po več 

spremenljivkah. Za uspešno pot do končnega poimenovanja uporabljamo 

naravoslovne postopke, kot so: zaznavanje, natančno opazovanje, razvrščanje …, saj 

nam le-ti omogočajo uporabo biološkega ključa. 

Da bi otroci bili sposobni uporabljati zapletene biološke ključe, je nesmiselno 

razmišljati. Smiselno pa jim je predstaviti preproste biološke ključe, ki so prilagojeni 

njihovim sposobnostim in so preprostejši za uporabo – v njih je opisano manjše 

število organizmov, opisani so manj podrobno, z manj spremenljivkami in opisane so 

predvsem vidne, zunanje značilnosti organizmov (Bajd, 2011). 

1.4.2. Preprost biološki ključ za določanje organizmov 

Pri pouku naravoslovja želimo otrokom čim bolj nazorno približati naravo in pojave 
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v njej. Zlasti kadar obravnavamo živali in rastline, moramo otrokom omogočiti 

stvaren stik z njimi.  

Preprosti biološki ključi omogočajo razvijanje naravoslovnih postopkov, zato so 

primeren didaktični pripomoček, s katerim otroci spoznavajo raznolikost živega 

sveta. Z uporabo ključev se otroci naučijo veliko podrobnosti o organizmih, ki bi jih 

sicer lahko prezrli. Seveda so ti ključi poenostavljeni in lahko z njimi določimo le 

omejeno število organizmov. Zato mora vzgojitelj paziti, da ponudi otrokom za 

določanje le tiste organizme, ki so navedeni v ključu (Bajd, 2011). 

Pri spoznavanju naravoslovja nam prinašajo dobrodošlo popestritev dejavnosti, saj 

otroka na zanimiv način navajajo na sistematično opazovanje in samostojno 

določanje neznanih organizmov.  

1.4.3. Struktura preprostega biološkega ključa 

Vsak biološki ključ za določanje organizmov je tematsko zaokrožen in nas vodi k 

pravilni določitvi skupine organizmov, ki smo si jo izbrali. Preprosti biološki ključi 

so sestavljeni iz seznama, dela, kjer so razloženi uporabljeni termini, in iz 

določevalnega dela. Vsi organizmi, ki so opisani v ključu, so navedeni v seznamu z 

domačim in latinskim imenom. Seznam je dobrodošla pomoč za vzgojitelja, saj mora 

poiskati ali prinesti in otrokom pokazati le tiste organizme, ki jih ključi obravnavajo, 

drugače bi otroke zavedel in jih usmeril k napačnim rešitvam. Drugi del, določevalni 

del je obsežnejši. Besedilo biološkega ključa je napisano tako, da zahteva od nas 

odločitev za eno izmed trditev. Začnemo na vrhu. V isti višini imamo vedno dve 

trditvi. Odločimo se za eno in pod to trditvijo se nam spet odpreta dve novi. Tako 

opazujemo organizem in se sproti odločamo, katera trditev nam ustreza. Tako nas 

vodi od trditve do trditve vse do rešitve. 

1.4.4. Uporaba preprostega biološkega ključa v vrtcu  

Večinoma so preprosti biološki ključi prirejeni šolskim otrokom, zato se postavlja 

vprašanje, kako te ključe še bolj poenostaviti, da bodo primerni za uporabo 

predšolskih otrok starih od pet do šest let. To pomeni, da moramo še bolj skrčiti 
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število opazovanih organizmov in še bolj poenostaviti dejavnosti in naravoslovne 

postopke, da bodo ustrezali razvojni stopnji pet- in šestletnikov. 

Ključe za določanje lahko naredimo sami 

Preproste določevalne ključe lahko naredi vsak vzgojitelj sam. Pozoren mora biti, da 

so otroci v predšolski dobi še v večini v predoperacionalni stopnji razvoja in da mora 

biti biološki ključ prirejen njihovim sposobnostim in zmožnostim. Torej:  

 otroci še ne zmorejo razvrščanja po dveh ali več spremenljivkah, zato naj 

razporejajo le po eni spremenljivki, 

 njihovo mišljenje je omejeno na konkretne predmete, ki so fizično prisotni, 

 za razvrščanje izberemo tiste spremenljivke, ki so bistvene, da ločimo 

organizme med seboj, 

 biološki ključ naj bo tako velik, da otroci lahko organizme razvrščajo s 

premikanjem po prostoru, 

 besedno izražene spremenljivke prevedemo v slikovne simbole, ker otroci 

večinoma še ne znajo brati. 

Ko otroci uporabljajo določevalne ključe, si razvijajo predvsem sposobnost 

razvrščanja in uvrščanja. V obeh primerih pa je zelo pomembno, da si povečujejo 

natančnost pri zaznavanju in opazovanju. 

1.4.5. Kaj nam delo s preprostim biološkim ključem omogoča? 

Pet do šestletni otroci imajo že dovolj razvita čutila, mišljenje, govor in dolgotrajno 

pozornost, da lahko spoznavajo in določajo organizme s pomočjo preprostega 

biološkega ključa. Tako spoznavajo nove naravoslovne pojme, uporabljajo 

naravoslovne postopke, kar vse skupaj naravoslovno opismenjuje otroke. Delo z 

biološkim ključem omogoča nam vzgojiteljem in otrokom, da spoznamo malo 

drugačen, zanimiv, pester in zabaven način spoznavanja narave in organizmov v njej. 

Poleg tega pa zraven lahko uresničimo še vrsto ciljev z drugih področij Kurikuluma 
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za vrtce, kot na primer s področja umetnosti, matematike in jezika. Delo s preprostim 

biološkim ključem otroke uvaja v naravoslovne postopke in otrokom omogoča, da: 

 se učijo natančnega opazovanja in iskanja podobnosti in razlik med 

organizmi, 

 se naučijo opredeliti spremenljivke, 

 spoznavajo pestrost organizmov in raznolikost med organizmi, 

 seznanijo se s temeljno zgradbo bioloških ključev, 

 naučijo se imen organizmov, 

 naučijo se razvrščanja, ki je ena od temeljnih dejavnosti v naravoslovju, 

 povečuje se vedoželjnost in zato tudi želja spoznati še več organizmov, ki jih 

sami poiščejo v različnih knjigah, 

 spoznavajo ne samo imena organizmov, ampak tudi značilnosti različnih 

skupin organizmov, 

 razvijajo jezik, spoznavajo nove besede in bogatijo besedni zaklad, 

 značilnosti organizmov povezujejo z okoljem, v katerem živijo, 

 spoznavanje organizmov razvija pri otrocih ljubezen do narave in jo zato 

znajo čuvati in ohranjati (Bajd, 2011). 

Vedno ga uporabljamo tako, da otroci pri opazovanju organizmov uporabljajo čim 

več čutil. Organizme ne samo potipajo, ampak tudi povohajo, poslušajo in včasih 

tudi okušajo. Nikoli ne delamo z njimi »na pamet«, ampak s konkretnim materialom. 

Zato gremo v naravo poiskat najprimernejši prostor za opazovanje ali pa organizme, 

ki jih bomo potrebovali, za kratek čas prinesemo v igralnico, si jih pogledamo pod 

lupo in vrnemo tja, kjer smo jih nabrali.  

Uporaba preprostih bioloških ključev ima mnogo vzgojnih in poučnih stvari, zato je 

zelo priporočljivo uvajanje na uporabo ključev že v vrtcu (Bajd, 2011). 
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1.4.6. Preprost biološki ključ in konstruktivističen način učenja 

naravoslovja 

Osnovni namen uporabe biološkega ključa je, da določimo in poimenujemo 

organizme. To je del, ko otroci spoznavajo naravoslovne pojme. Naravoslovne 

dejavnosti pa so pot, ki nas po korakih vodi do cilja – in niso nič manj pomembne 

kot končni korak. Tako bi lahko rekli, da imamo ob delu z biološkim ključem dva 

cilja: 

 Prvi cilj je uvrstitev in poimenovanje organizmov, 

 drugi cilj pa so vsi naravoslovni postopki, ki nam omogočajo uporabo ključa. 

Tako je naloga vzgojitelja, da na podlagi predznanja otrok oblikuje dejavnosti tako, 

da bodo vsebovale naravoslovne postopke, ki jih otroci zmorejo (zaznavanje, 

natančno opazovanje, razvrščanje in uvrščanje) in otrokom omogočijo delo z 

biološkim ključem. Od tu dalje pa postane vzgojitelj le usmerjevalec, saj glavno 

vlogo prevzemata konkreten biološki material in biološki ključ, ki otroke postopoma 

vodi od trditve do trditve vse do končne rešitve. Otroke nehote sili, da so ves čas 

aktivni in si gradijo nova vedenja sami. 

 

1.5. TEHNIKE ZA ZBIRANJE PODATKOV 

1.5.1. Vpogled v otroške miselne sheme 

Vpogled v otroške miselne sheme je pogoj in povod za vse nadaljnje vzgojiteljeve 

priprave pred spoznavanjem iglavcev in delom z biološkim ključem; predvsem je 

pomembna sama motivacija otrok in priprava primernih dejavnosti. Za zbiranje 

podatkov, otroških idej o organizmih, ki jih bomo natančneje spoznavali in določali s 

pomočjo biološkega ključa, sem imela na voljo več različnih tehnik. Odločila sem se 

za anketo in risbo, saj sta se mi zdeli najprimernejši za vpogled v miselne sheme pet- 

do šestletnikov in s tem ugotavljanja predznanja le-teh – kajti prav predznanje bo 
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tisto, ki bo najodločneje vplivalo na konstrukcijo novega znanja iz podatkov, ki jih 

bodo otroci pridobivali od zunaj. 

Anketa 

Anketa je dober vir informacij za vzgojitelja, saj z njo pridobi podatke, kaj in koliko 

otrok o neki stvari ve. Pomembno je, da jo pravilno sestavimo, da vanjo vključimo 

več različnih tipov vprašanj: od najpreprostejših, ki otroke sprašujejo po vedenju 

(Kaj je to?), pa do vprašanj, ki zahtevajo od otroka mnenje in razmišljanje (Kaj pa ti 

misliš o … ?). Priporočljivo je, da otroci ob vprašanjih svoje odgovore narišejo in 

celo pokomentirajo. Vendar moramo biti pozorni, da se pri otrokovih odgovorih 

vzdržimo ocenjevanja pravilnosti odgovorov – že pred začetkom ankete se z otrokom 

dogovorimo, da so vsi odgovori sprejemljivi, in tako otrok rad sodeluje. V 

nasprotnem primeru se otroci bojijo, da njihovi odgovori ne bodo pravilni, in raje ne 

odgovarjajo. Res pa je, da je uporaba ankete zamudna, ne samo zaradi razgovorov, ki 

jih moramo opraviti z vsakim otrokom posebej, zamudna je tudi obdelava kopice 

podatkov, ki jih z anketo zberemo. Vse odgovore na koncu lahko statistično 

obdelamo. Najbolj smiselno je odgovore urediti na preprost način kot grafični prikaz 

v stolpčne diagrame, ker so najprimernejši za vzgojiteljev hiter in večkratni vpogled. 

Otroške risbe 

Otroške risbe so med najpreprostejšimi in najučinkovitejšimi sredstvi za zbiranje 

otroških idej in ugotavljanja predznanja, saj otroci likovni jezik zelo dobro obvladajo 

– risba nam velikokrat pove vse tisto, česar otroci še ne znajo besedno izraziti. Prav 

tako nam otroci, ki so bolj zadržani, z risbo povedo več kot z besedo. 

Tako vsebinski del risbe odraža otrokovo zaznavo, psihični razvoj, mišljenje in 

spomin. Zato je pomembno, da se zavemo, da otroška risba predstavlja konkretno 

izkušnjo in otroka pri tem spodbujamo in spremljamo, kaj nam želi z risbo sporočiti. 

Otrok ves čas dojema nova dejstva, s čimer poteka tudi razvoj likovnega jezika – 

otrokove predstave o oblikah in prostoru postajajo prek izkušenj z okoljem in 

risanjem bogatejše. Zato tudi otrokova likovna dela odražajo vedno bolj 



Majcen B. (2012), Spoznavanje iglavcev v vrtcu. Diplomska naloga. PF Ljubljana. 

21 

 

diferencirane predstave o vidnem svetu. Otrok nove vidne zaznave vnaša v risbe in te 

vsebujejo vedno več podatkov o tem, kar vidi v okolju. Risbe vedno bolj posnemajo 

videz resničnih stvari (Jontes, predavanja 2001/2002). 

1.5.2. Preverjanje novih miselnih shem 

Ko se dejavnosti počasi približujejo zaključku, so nova spoznanja in znanja že 

opazna v otrokovem govoru, izražanju, likovnih izdelkih … in vzgojitelju prinašajo 

povratno informacijo o ciljih, ki si jih je zastavil. Otroke spodbujamo k čim bolj 

pestremu in nazornemu prikazovanju naučenega z govorom, gibi, likovnim 

izražanjem … Otroci zelo radi svoja nova spoznanja pokažejo, zato je prav, da jim to 

omogočimo. 

Delovni listi 

S pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljamo predznanje otrok in njihove 

predstave. Te informacije nam pomagajo pri nadaljnji sestavi raziskovalnih nalog na 

delovnih listih. 

Delovni list je sredstvo, s katerim otroke navajamo na samostojno delo. Z njimi 

otrokom pomagamo: zaznavati z čim več čuti, opazovati, razvrščati in razporejati, 

šteti in meriti, raziskovati … Pripravljen naj bo tako, da lahko otroci delajo z njim s 

čim manj pomoči, in je učinkovit, če otroci pri delu z njim ne sprašujejo preveč. 

Pregledni in privlačno oblikovani otroke vzpodbujajo k razmišljanju. Popestrijo 

dejavnosti, saj hkrati utrjujejo in preverjajo znanje na igriv način (Cencič, predavanja 

1999/2000). 

 

1.6. POVEZAVA NARAVOSLOVJA Z DRUGIMI PODROČJI 

KURIKULUMA 

V uvajanju začetnega naravoslovja v vrtcu prevladujejo dejavnosti s področja narave. 

Velik izziv vzgojiteljici pri načrtovanju in iskanju najboljših kombinacij pri 
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realizaciji dejavnosti pomeni prav pravilni vrstni red dejavnosti ter njihov pravilni 

izbor. Izbira predmeta raziskovanja ni prav lahka naloga. Pri končni izbiri nam 

pomagajo kriteriji in predvsem cilji. Pomembna je tudi dostopnost do opazovanih 

predmetov, časovna pogostnost in povezovanje z ostalimi področji kurikuluma. Pri 

povezovanju z drugimi področji kurikuluma moramo biti pozorni: 

 da bo takšno, da vsako področje ohrani svojo identiteto, 

 je opravičljivo, če s tem povečamo razumljivost, in smiselno, če je to 

najboljši način za doseganje ciljev, 

 da je povezovanje spontan produkt, 

 da je smiselno z vidika značilnosti otrokovega učenja 

 kot celostno dojemanje sveta, problemov, 

 smiselno, povezano s samo situacijo, 

 da ustvarja naravne situacije in izkorišča ugodne trenutke za uresničevanje 

ciljev s posameznih področij. 

Povezovanje z ostalimi področji dodajamo postopno in tako sledimo načelu 

horizontalne povezanosti med področji dejavnosti. Tako otrokom širimo poglede in 

prispevamo k napredku na gibalnem, kognitivnem, socialnem in čustvenem razvoju 

otrok. 

1.6.1. Kako naj se vzgojiteljica pripravi na srečanje z okoljem? 

Dobra priprava je osnovni pogoj za uspešno delo vzgojitelja. Načrtovanje dela v 

vrtcu je miselni proces, končni rezultat tega procesa pa kvaliteten in domiseln načrt 

dela za načrtovano vsebino. Idejna zasnova načrta naj bo ustrezno oblikovana, saj 

mora biti uresničljiva, konkretna in upoštevati mora dane pogoje. 

 Pred samim začetkom izvajanja tematskega sklopa »Poznavanje iglavcev v vrtcu« z 

otroki sem se morala tudi sama temeljito pripraviti na vsebino in poglobiti svoje 

znanje o iglavcih. Priznati moram, da je bilo površno, in tako se je moja priprava na 
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delo začela v knjižnici. Preštudirala sem strokovno literaturo o iglavcih, še posebej 

pa drevesne vrste, ki sem jih načrtovala predstaviti otrokom. 

 

1.7. IGLAVCI 

Iglavci sestavljajo velik del rastlinske odeje v hladnejših delih sveta. V nepretrganem 

loku se iglasti gozdovi vlečejo od Norveške do vzhodne Sibirije, naravnost naprej v 

Kanado. To je stara skupina rastlin. Okamenine kažejo, da je bilo njihovo območje 

nekoč mnogo bolj prostrano kot danes. V današnji dobi so vrste iglavcev v 

srednjeevropskem delu številčno zelo majhne. Iglaste gozdove sestavljajo pretežno le 

smreka, jelka, bor in macesen. Spodrivati so jih začeli listavci, zlasti v toplejših 

predelih, tako da je iglavcev znatno manj kot listnatega drevja. Vendar pa iglavci 

med vsemi živimi bitji na Zemlji dosegajo največjo starost in najviše zrasejo. 

Nekatere vrste so pravi drevesni orjaki, kot na primer orjaške sekvoje. 

Rastline z imenom IGLAVEC v naravi ni. V naravi je bor, je jelka, je smreka, je 

tisa… Iglavec je tip rastline, ki združuje določene značilnosti – na splošno so iglavci 

drevesa ali grmi, golosemenke, najpogosteje z igličastimi listi, skoraj vse so 

zimzelene z mehkejšim smolnatim lesom in pogosto s storži. Taka je človekova 

najpogostejša praktična predstava o tej veliki skupini rastlin; čeprav je med njimi 

veliko izjem, kot npr.: macesen ni zimzelena rastlina, les tise ni smolnat in tisa nima 

storžev … Poskušajmo oblikovati pojem prek najvidnejših kriterijev: 

 Iglavci so GOLOSEMENKE – prav vsi iglavci brez izjeme so golosemenke, 

kar pomeni, da semenske zasnove ne nastajajo v pestičevi plodnici, ampak 

nezaščitene na površini plodnih listov. Razmnoževalni organi so v storžih 

(posebna oblika cveta) – ženskih storžih in moških storžih. Veter prenese 

pelodna zrna z moških storžev do semenskih zasnov na ženskih storžih in 

razvije se seme. 

 IGLIČASTI LISTI – na splošno imajo ozke, trde liste, ki jim pravimo luske 

(npr. pri cipresah) ali iglice, odvisno od oblike. Iglica je dejansko list in je s 
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svojo iglasto obliko najbolj vidna značilnost teh rastlin. 

 So VEDNOZELENI – tudi ta kriterij velja za večino. Izjema je le macesen, ki 

jeseni odvrže svoje iglice in je preko zime gol, do pomladi, ko se znova 

olista. 

 Imajo MEHKEJŠI in SMOLNAT LES – tudi to ustreza večini iglavcev. 

Izjema je tisa, ki nima niti mehkega niti smolnatega lesa. 

 STORŽI – večina iglavcev ima storže. Storžev nima tisa, pa tudi brinove 

jagode niso podobne storžem, čeprav so po svojem poreklu storži. So 

omeseneli storži (Beazley, 1982). 

1.7.1. Značilnosti iglavcev 

Iglavci so lesnate rastline, se pravi DREVESA in GRMI. Drevesa imajo deblo, ki se 

razrašča v veje in oblikuje krošnjo, grm pa je večinoma nižji in se mu širijo veje že 

takoj pri tleh. Nekateri iglavci so v svoji domovini drevesa, pri nas pa zrasejo le kot 

grmi, to pa zaradi različnega podnebja. Iglasta drevesa imajo naslednje dele: 

 KORENINE, ki dajejo rastlini oporo in ji dovajajo vodo z  mineralnimi 

snovmi. Nekateri imajo korenine razporejene zelo plitvo (npr. smreka), drugi 

pa globoko (npr. bor). 

 DEBLO ali olesenelo steblo je pri drevesih ponavadi le eno, včasih pa je tudi 

več močnih in visokih debel. Pri grmih je debel vedno več, ki so tanka in ne 

segajo dosti v višino. Lubje je varovalno tkivo drevesnega debla in vej pred 

izsušitvijo, prehudo vročino, zmrzalmi in žuželkami. 

 VEJE rastejo po deblu raztreseno ali si stoje nasproti, so pokončne, povešene, 

viseče, vodoravne … in sestavljajo krošnjo drevesa. Ta pa daje (v večini) 

drevesu zanj značilno obliko. Raznolikost oblik krošenj je zelo pestra: 

stožčasta, stebrasta, jajčasta, viseča, ležeča, pokončna … 

 IGLIČASTI LISTI so popolnoma drugačni kot listi pri listavcih. Imajo obliko 

iglic ali lusk, vzporedne žile in trdo ali usnjato površino. Lahko so tanki, 
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debeli, prožni, togi, različno razvrščeni po vejicah …, vsi pa so vednozeleni 

in ostanejo na drevesu po več let. Drevesu (razen macesnu) iglice odpadajo 

postopoma čez vse leto, sproti pa rastejo nove. 

 CVETOVI pri iglavcih niso taki, kot jih poznamo pri večini drugih rastlin. 

Kot posebno obliko cveta oblikujejo storže, v katerih so razmnoževalni 

organi. Cvetovi iglavcev so vedno enospolni, saj so v moškem cvetu le 

prašniki, v ženskem cvetu pa le semenske zasnove. Ženski cvetovi so 

združeni po več skupaj v socvetja. Pri opraševanju večinoma pomaga veter, 

zato nosijo iglavci cvetove le na zgornjih vejah starejših rastlin in to 

predvsem na koncu vejic, saj je to najboljše mesto, da veter cvetni prah 

zanesljivo odpihne. 

V večini so to enodomna vrsta rastlin – imajo ženske in moške cvetove 

ločene na isti rastlini. Izjema sta brin in tisa, ki sta dvodomni rastlini – ženski 

in moški cvetovi rastejo na ločenih rastlinah. 

 PLODOVE iglavcev imenujemo storži ali češarki. Ti so olesenela ali 

omesenela in povečana socvetja oprašenih ženskih cvetov. V njih so semena. 

Večina storžev se ob dozorelosti odpre in tako lahko seme izpade. Nekateri 

storži (npr. pri cedri) pa v celoti razpadejo na drevesu, tako da ostane na 

poganjku samo os storža. Prazni storži odpadejo ali ostanejo na drevesu še 

nekaj let. Semena imajo ponekod krilca, da jih laže odnaša veter. Odpiranje in 

zapiranje storžev je odvisno od zračne vlage. Na suhem se bodo storži odprli, 

v vlagi pa bodo ostali zaprti. Tak način prilagajanja je nujno potreben – če bi 

se namreč storži na vlagi odpirali, na primer v dežju, bi semena padla 

naravnost na tla pod isto drevo in ne bi prišla do novih rastišč. Ker se storži 

odpirajo v suhem vremenu, lahko veter odnese semena drugam. 

Pri iglavcih, kot sta brin in tisa, se zdi, da nimata »pravih« storžev, pač pa nekakšne 

okroglaste jagodaste storžke. Brinova »jagoda« je pravi storž, ker se storž vedno 

razvije iz socvetja, le da so njene plodne luske omesenele. Pri tisi pa plod ne more 
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biti storž, ker se je razvil le iz enega samega cveta. Tu je seme obdano z mesnatim 

ovojem. 

Glede na vse naštete značilnosti v skupino IGLAVCEV prištevamo: 

 BOROVKE: vse vrste jelk, smrek, borov, ceder, macesnov … 

 CIPRESOVKE: brini, ciprese … 

 TISOVKE: tisa 

Poleg vseh vrst, ki jih še najdemo v naravnih rastiščih ali kot rezultat pogozdovanj, 

jih gojimo tudi v vrtovih, parkih in nasadih. V hortikulturi imajo posebno mesto že 

od 17. stoletja dalje, ko so začeli spoznavati in nasajati prekomorske vrste teh dreves. 

Iglavci rasejo hitreje kot listavci, zato jih tudi največ sadijo za les. Njihov les je v 

gospodarskem smislu zelo pomemben. Iz njega izdelujejo vse od ostrešij, embalaže, 

pa do pohištva in vrhunskih glasbenih instrumentov in še česa (Burnie, 1998). 

Zanimivost … 

… Iglice prenesejo tako sušo kot mraz. Imajo debelo voskasto prevleko, zelo malo 

drevesnega soka, ki bi lahko zmrznil, listne reže so razporejene na dnu žlebiča, ki 

teče po vsej dolžini iglice. Listi te oblike poleti ne morejo delati tako produktivno kot 

ploski listi, vendar jih drevesu pozimi ni treba odvreči, kar mu prihrani veliko 

energije. Če pa je pozimi vmes še kakšno kratko obdobje toplejšega, sončnega 

vremena, lahko celo proizvajajo hrano. 

… Iglavci so najstarejši organizmi na Zemlji: 3000 m visoko v planinah V 

Kalifornije rastejo najstarejša drevesa, eden od borov vrste Pinus longaeva. Ta 

starodavna drevesa so zakrnela in zelo prizadeta. Najvišje meri samo 9 metrov, 

mnoga ne več kot 3. Veliki deli njihovih grčavih debel so popolnoma mrtvi. Toda na 

nekaterih vejah so šopi zelenih iglic, ki dokazujejo, da je v drevesih še življenje. 

Ugotovili so, da je nekaj teh dreves starih več kot 4600 let. Bila so že prastara, ko je 

Kolumb odkril Ameriko. Bila so v najboljših letih, ko so v Egiptu vladali faraoni, in 

vzklila so ravno takrat, ko so človeška bitja na vhodnem koncu Sredozemlja 
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odkrivala, kako lahko sadijo, sejejo in se za stalno naselijo (Atenborough, 1996). 

… Največje živo bitje, kar jih je kdaj videl svet, je tudi iglavec. Nižje v kalifornijskih 

planinah rastejo gozdiči orjaških sekvoj. Nekatere so tako velike in naredijo tako 

plemenit vtis, da so dobila svoja lastna imena. Sekvoja general Grant je visoka kar 88 

m in njen obseg debla znaša skoraj 24 m. Stara je približno 2500 let (Burnie, 1998). 

… Navada krašenja smrek in drugih iglavcev se je močno razširila šele v 19. stoletju; 

uporaba zimzelenih rastlin za krašenje pa je bila znana že veliko pred krščanstvom, 

saj so zelene iglice uporabljali pri poganskih zimskih praznovanjih za oznanjanje 

vrnitve pomladi. 

… Leto 2011 je bilo mednarodno leto gozdov. 

1.7.2. Navadna smreka – Picea abies 

Družina: borovke 

Navadna smreka je najpomembnejša gozdna drevesna vrsta. Uspeva v srednjih in 

severnejših predelih Evrope. Tudi v slovenskem prostoru je najpogosteje zastopan 

iglavec. Raste v mešanih gozdovih, lahko pa oblikuje tudi čiste sestoje (npr. na 

Pokljuki). Bolj kot nižine ljubi višje lege, saj lahko uspeva tudi na višinah do 1600 m 

in je tako primerna za pogozdovanje v goratem svetu. Smreka zahteva dovolj vode in 

zračne vlage, občutljiva pa je na onesnažen zrak. 

Zraste do višine 50 m in debeline 2 m. Deblo je vitko in pokončno (slika 1). 

Smrekove iglice so dolge 1–2,5 cm, koničaste, bodeče in temno zelene. Na veji 

rastejo na majhnih grbicah, ki ostanejo na veji, ko iglice odpadejo. Iglice imajo 

vzdolžne bele proge in ostanejo na drevesu več let. Nameščene so okrog in okrog 

vejice. Cveti aprila, maja in junija. Storži so enakomerno valjasti (slika 2), dolgi celo 

do 15 cm, viseči, sprva zeleni, ko pa dozorijo, so svetlo rjavi. Dozorijo v oktobru, v 

februarju se odpro in majhna semena izpadejo, nakar jih razširja veter. Prazni storži 

pa potem še isto leto celi odpadejo.  

Uporaba smrekovega lesa je vsestranska: kot stavben in mizarski les, za izdelavo 
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celuloze in papirja, les iz višinskih predelov pa ima posebno sestavo in je odličen za 

izdelavo glasbenih instrumentov (resonančni les). Ljubitelji nabiralništva nabirajo 

njene poganjke in iz njih pripravljajo čaje, vitaminske napitke ali tako imenovani 

smrekov med. Pravijo, da je smreka uporabna »od zibelke do groba« (Pezdirc, 1979).  

 

Slika 1: Navadna smreka (B. Majcen) 

 

Slika 2: Smrekov storž (B. Majcen) 

Zanimivost … 

… Smreka lahko zraste celo v tako ostrih pogojih, da je vsakoletno cvetenje 

onemogočeno. Daleč na severu ali visoko v gorah se tako razmnožuje vegetativno s 

pomočjo spodnjih vej, ki jih lastna teža ali teža snega pritisne na tla, kjer se veja še 

kot del materinskega drevesa ukorenini (Atenborough, 1996). 

… V Sloveniji imamo avtohtono pokljuško smreko. Ta bo tudi na rastiščih, kjer ni 

vsakoletnega snega, razvila ozko krošnjo. 

… Najvišja smreka v Sloveniji raste na Pohorju z višino kar 61,7 m in je tako 

najvišje še živeče drevo v srednji Evropi. 
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1.7.3. Bela jelka – Albies alba 

Družina: borovke 

Bela jelka ali hoja uspeva v goratih krajih Zahodne, Srednje in Južne Evrope, kjer jo 

srečamo še na nadmorski višini 2000 m. Za svojo rast potrebuje veliko zračne vlage, 

sveža rodovitna in ilovnata tla. Slabo prenaša sušo in nizko temperaturo, lahko pa 

preživi z zelo malo sončne svetlobe. Poleg smreke je zelo razširjena drevesna vrsta 

tudi pri nas. Lahko je zelo mogočno drevo in kakor mnogi zatrjujejo »naše najlepše 

drevo«. Vendar zaradi močno spremenjenega prvobitnega okolja, ki je nastalo z 

onesnaževanjem in klimatskimi spremembami, pa jelka kot vrsta počasi izumira. 

Mnoga drevesa v gozdovih so močno bolna in odmirajo. 

Po večini so jelke visoka drevesa, pravilne stebraste rasti (slika 3). Zrastejo do 50, 

izjemoma celo 60 m visoko. Krošnja je ozka in stožčasta. Vrh drevesa v starosti 

marsikdaj preneha rasti pri višini okoli 20 m in nastane nekakšna gnezdasta krošnja 

ali, kot pravimo, »štorkljino gnezdo«. Drevesna skorja je belo siva, pri mlajših 

drevesih gladka, pri starejših primerkih pa razpokana in hrapava. Znanstvena vrstna 

oznaka »alba« pomeni bela, pri čemer pa ni prav jasno, ali se ta barva nanaša na belo 

spodnjo stran iglic ali na belo sivo lubje. Veje stoje vretenasto in skoraj vodoravno. 

Jelkine iglice so dolge 1,5–3 cm, razporejene v dveh vrstah, ploske, zgoraj bleščeče, 

temno zelene, spodaj pa z dvema belima progama. Iglice rastejo neposredno na veji 

in ko odpadejo, ostane za njimi le okroglasta brazgotina. Ostanejo pa zelo dolgo na 

vejah, tudi do 12 let. 

Jelka cveti od maja do junija. Storži dozore v enem poletju. So temno rjave barve, 

dolgi 10–16 cm in valjaste oblike. Na vejah stoje pokončno in po dozoritvi razpadejo 

na veji. Majhna in krilata semena raznaša veter. 

 Jelovina je po videzu kot po lastnostih zelo podobna smrekovini. Les je mehak, 

elastičen in lahek. Uporabljajo ga v gradbeništvu, stavbnem in pohištvenem 

mizarstvu, za papir, embalažo, glasbila in nekoč tudi kot jambore za ladje. Vsebuje 

tudi dišeča eterična olja, ki so uporabna v zdravilstvu in kozmetični industriji. Zelo je 
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cenjen tudi hojin med. Na iglice se prisesajo nekatere vrste uši in kaparjev, ki 

izločajo nepredelan drevesni sok, ki se imenuje mana ali medena rosa – le-to nabirajo 

čebele in jo predelajo v med (Pezdirc, 1979). 

 

Slika 3: Bela jelka (B. Majcen) 

Zanimivost … 

... Jelovi gozdovi so zatočišče velikih sesalcev, na primer divje mačke, volka in 

rjavega medveda. 

… Jelovi gozdovi propadajo zaradi sušenja jelke. Vzroki propadanja pa vendarle niso 

dokončno raziskani. Obstaja več domnev: kisli dež, filogenetska oslabelost, če ne kar 

izrojenost vrste. 

1.7.4. Črni bor – Pinus nigra 

Družina: borovke 

Črni bor (slika 4) je razširjen po vsej Evropi pa tudi v predelih preko Kavkaza do 

osrednje Azije. Samoniklo raste v manjših sestojih ali pa posamično vse do gornje 
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drevesne meje visoko v gorah. Pri nas ga najdemo v Alpah, Zasavju, na Kočevskem 

in v Trnovskem gozdu, kjer je njegovo rastišče nad dolino Trebuše celo zaščiteno. 

Tako razprostranjen je zaradi svoje prilagodljivosti, saj uspeva na slabše 

kakovostnih, celo v najslabših tleh in v ostrih podnebnih razmerah. Skromen in 

odporen proti mrazu, suši in močnemu vetru je primeren za pogozdovanje na tleh 

slabše kakovosti, predvsem suhih (Kras). 

 

 

Slika 4: Črni bor (B. Majcen) 

 

Slika 5: Drevesna skorja bora (B. Majcen) 
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Iglice črnega bora rastejo po dve v šopku iz ene listne nožnice, temnozeleni, togi, z 

ostro, pogosto rumeno konico (slika 6). Iglice so dolge 8–15 cm in odpadejo šele po 

4–8 letih. Bor cveti maja in junija, cvetni prah raznaša veter. Storži so zelo različni, 

vise ali stoje postrani in dozore navadno v drugem letu ter ostanejo dolgo zaprti 

(slika 6). Dolgi so do 8 cm, nimajo peclja (sedeči), stožčasti in sivorjave barve (slika 

7), ki po nekaj letih odpadejo. Črni bor ima krilata semena, ki jih raznaša veter.  

 

Slika 6: Vejica bora (B. Majcen) 

 

Slika 7: Oleseneli borov storž (B. Majcen)  

Les je zelo smolnat in zato proti vlagi neobčutljiv. Zato ga uporabljajo predvsem kot 
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gradbeni les (za vodne gradnje, gradnjo mostov in ostrešij …), v mizarstvu in za 

kurivo. Iz smole izdelujejo čevljarsko smolo, kolofonijo in terpentin (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost … 

… Sredi 19. stoletja so po zamisli Tržačana Jozefa Ressela pričeli pogozdovati 

slovenski Kras s črnim borom. Zdaj to zamisel označujemo kot ekološko zgrešeno 

potezo, saj učinkuje slabšalno na okolje; debela plast nestrohnelih iglic ob nalivih 

pospešuje odtekanje vode, zelo pa se poveča tudi nevarnost požarov. 

… V nasadih črnega bora živi žuželka borov prelec – zanimiva je še kot gosenica, saj 

v času svojega obdobja kot gosenica poje približno 700 borovih iglic.  

1.7.5. Evropski macesen – Larix decidua 

Družina: borovke 

Macesen je dragoceno gozdno drevo, ki uspeva po celi Srednji in Severni Evropi, 

celo do 2400 m nadmorske višine. Znana so posamezna odporna drevesa na gozdni 

meji, t. i. »viharniki«. Je redkeje srečana drevesna vrsta, ker uspeva, kot je že 

omenjeno, predvsem v višjih legah, ki so vlažnejše in hladnejše. 

Ima ravno deblo s pokončnim vrhom, visoko do 25 m, in stožčasto krošnjo (slika 8). 

Veje stoje nepravilno vodoravno in spodnje so malo povešene. Drevesna skorja je 

sivo rjave barve, debela, razpokana in se lušči. Macesen je naš edini iglavec, ki mu 

iglice jeseni odpadejo. Te rastejo na kratkih poganjkih v šopih po 15 in več, so 

neenako dolge, svetlo zelene, mehke in ne bodejo (slika 9). Jeseni porumenijo in 

kmalu odpadejo. Macesen cveti od marca do maja hkrati z olistanjem. Storži so 

jajčaste oblike, dolgi do 4 cm, sprva zeleni (slika 10), rdečkasti ali škrlatni, ko 

dozore, pa so rjavi in lesnati. Storži dozore prvo leto, seme v njih je majhno, 

neopazno, ki izpade šele naslednjo pomlad. Oleseneli storži pa ostanejo na vejah še 

nekaj let.  
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Slika 8: Evropski macesen (B. Majcen) 

 

Slika 9: Macesnove vejice (B. Majcen) 

 

Slika 10: Macesnov storž (B. Majcen) 

Zaradi velike trajnosti, trdnosti, odpornosti na vlago in dekorativnosti je uporabnost 

macesnovine zelo velika. Je pa ta omejena predvsem zaradi manjših količin, ki so na 

voljo, saj macesen ne oblikuje tako obširnih gozdov kot na primer smreka, pa tudi 

rastišča so po navadi v visokih, težko dostopnih legah. Les je trd, težak, smolnat in 
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izredno vzdržljiv. Uporablja se v gradbeništvu, za stavbno pohištvo, ostrešja, obloge, 

sode, korita in nekoč tudi za jambore jadrnic (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost ….. 

… Gosenica metuljčka vrste Eupithecia lariciata se hrani le z iglicami macesna. 

...  V Triglavskem narodnem parku rase primerek, star 1200 let. 

1.7.6. Prava cipresa – Cupressus sempervirens 

Družina: cipresovke 

Cipresa je značilno drevo našega obalnega območja, čeprav izvira iz Sredozemlja. 

Raste pretežno na sušnih, apnenih tleh in v ugodnih podnebnih razmerah. Žal v 

celinskem predelu na prostem ne uspevajo dolgo, pa tudi njihova lepota še zdaleč ni 

taka kot na sončnem jugu.  

 

Slika 11: Prava cipresa (B. Majcen) 

Prava cipresa lahko doseže starost več ko 2000 let (sempervirens pomeni vedno 

zelena, mladostna). Drevesa zrastejo visoko do 20 m in so zelo ozka, skoraj stebrasta 
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(slika 11). Veje so močno razvejane, le v spodnjem delu je drevo prosto. Lubje je 

tenko, sivo rjavo, razpokano in se lušči v dolgih kosih. 

 

Slika 12: Nezrel ženski storž (B. Majcen) 

 

Slika 13: Dozorel ženski storž (B. Majcen) 

Iglice cipres so luskasti listi, majhni do 2 mm, zelo gosto stoječi in se pokrivajo. So 

ploščate oblike in razviti v eni ravnini. Cipresa cveti aprila. Storžki so kepasto 

jajčaste oblike, dolgi do 4 cm, ki imajo drobceno ostro konico. Najprej so zelenkasti 

(slika 12), potem temno rjavi in nazadnje sivo rjavi. Zreli ostanejo na vejicah tudi 

več let (slika 13). 
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Cipresov les je zelo trd in gost in ga cenijo rezbarji in grafiki za lesoreze. Že od 

nekdaj pa je imela cipresa vlogo žalobnega drevesa in še danes jo nasajajo po 

pokopališčih kot simbol življenja in smrti (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost … 

… Že v 2. stoletju pred našim štetjem je veljala prava cipresa v Iranu zaradi svoje 

plamenaste oblike za sveto drevo. 

… Feničani so iz njenega lesa gradili ladje, Rimljani in Grki pa vrata svetišč in krste.  

… Ena izmed razlag izvora imena Ciper je, da izhaja iz grške besede »kyparissos«, 

kar pomeni cipreso (Zauner, 1989). 

1.7.7. Omorika – Picea omorika 

Družina: borovke 

Omorika ali z drugimi imeni tudi Pančićeva smreka (to ime je nastalo v spomin na 

njenega odkritelja, srbskega botanika Josipa Pančića), pančićevka ali srbska smreka. 

Njena domovina je planina Tara med Srbijo in Bosno, kjer raste na strmih pobočjih 

in je bila včasih razširjena po vsem gorovju do nadmorske višine 1500 m. Danes so 

njeni naravni sestoji zelo skrčeni, zato pa je omorika močno razširjena po vsej Evropi 

– v parkih, na pokopališčih in vrtovih je ena najpogostejših smrek. 

Drevo doseže do 30 m višine, krošnja je izredno lepa, vitko stožčasta ali celo 

stebrasta (slika 14). Deblo je ravno in rdečkasto rjave barve. Če stoji prosto, je gosta 

in do tal vejnata. Veje so tanke, zgornje so obrnjene navzgor, srednje so ravne, 

spodnje pa so obrnjene navzdol in so najdaljše, vendar na koncih spet usločene 

navzgor. Iglice so dolge do 2 cm, zgoraj bleščeče temno zelene, spodaj pa imajo 

vzdolžni beli progi. Zgornje iglice so pogosto zapognjene navzgor, tako da vidimo to 

belkasto spodnjo stran. Storži so podolgovato jajčaste oblike, sprva temno modro 

črni, ko dozore pa bleščeče cimetno rjavi. Že mlada drevesa nosijo mnogo storžev. 

Seme v storžih dozori in izpade, še preden odpade storž z drevesa. 
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Slika 14: Omorika (B. Majcen) 

Izraz »omorika« pomeni v srbskem jeziku smreka. Omorika je danes v hortikulturi 

eden najbolj znanih in priljubljenih iglavcev in tako razširjena po celem svetu 

(Pezdirc, 1979). 

Zanimivost ….. 

… Najvišje omorike rasejo v Bosni, v pragozdu Peručica, in so visoke kar 63 m. 

… Omejeno rastišče omorike v porečju Drine in Lima je ostanek iz terciarne dobe 

(Zauner, 1989). 

1.7.8. Libanonska cedra – Cedrus libani  

Družina: borovke 

Drevo s široko razloženimi, ploščato razvrščenimi vejami je, ko popolnoma doraste, 

večinoma širše kot visoko. Vrsta izvira iz libanonskega višavja in raste tam na 

nadmorskih višinah okrog 2000 m. V 17. stoletju so jo prenesli v Evropo in jo 
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nasadili kot okrasno drevo. Ker pa ta iglavec ni povsod odporen proti mrazu, dobro 

uspeva le v sredozemskih legah. 

Libanonska cedra zraste do 20 m, sprva ima stožčasto obliko s pokončnim glavnim 

poganjkom, pozneje pa se krošnja razrase v širino in je dežnikasto razprostrta (slika 

15). Lubje je sivkaste barve in drobno brazdasto.  

 

Slika 15: Libanonska cedra (B. Majcen) 

 

Slika 16: Iglice cedre izraščajo v šopkih (B. Majcen) 
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Veje imajo kratke in dolge poganjke, ki so gosto posute s kratkimi mladikami. Iglice 

so dolge 1,5–3 cm, rastejo na kratkih poganjkih v šopih (podobno kot pri macesnu), 

so trde, koničaste in večinoma temno zelene (slika 16). Storži rastejo pokončno na 

vejah, dolgi so 8–12 cm, jajčaste ali sodčaste oblike, spredaj sploščeni ali celo 

ugreznjeni. Dozore v 2–3 letih in potem razpadejo kar na drevesih. Sprva so svetlo 

zeleni (slika 17), pozneje pa temno rjavi in zelo smolnati. 

 

Slika 17: Pokončni storž cedre (B. Majcen) 

Les libanonske cedre je mehak in ne tako trajen, je pa zelo dišeč, saj vsebuje veliko 

eteričnih olj. Cedrovino so nekoč zaradi prijetnega vonja uporabljali za prekajevanje, 

izdelovali šatulje za dragocenosti, žagovino in cedrovo smolo pa so uporabljali za 

balzamiranje mrličev. Libanonske cedre so slikovita, v starosti često orjaška drevesa, 

primerna predvsem za parke. Krasne stare osamelce lahko občudujemo na odprtih, 

velikih travnatih površinah pred velikimi stavbami, npr. pred hoteli (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost … 

… Stare primerke v Libanonu ocenjujejo, da so stari 2000 do 3000 let. 

… Ime cedra izvira iz grške besede »kedros«, s čimer so prvotno označevali neko 

vrsto brina (Zauner, 1989). 
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1.7.9. Navadni brin – Juniperus communis 

Družina: cipresovke 

 

Slika 18: Navadni brin (B. Majcen) 

Navadni brin je razširjen po vsej severni polobli, saj uspeva na različnih kameninskih 

podlagah in na višinsko različnih rastiščih – uspeva tako v gorah kot ob morju. 

Odporen je proti suši in nizkim temperaturam, pa tudi onesnažen zrak mu ne škodi. 

Za svojo rast potrebuje le dovolj svetlobe, zato je pogost na pustih pašnikih, v redkih 

gozdovih in med kamenjem.  

So vedno zelena majhna drevesa, večinoma pa grmi. Zrastejo do 8 m visoko in so 

zelo razvejani že od tal (slika 18). Pri drevesni obliki je rast stebrasta in ozka, pri 

grmičasti pa široka in nepravilna. Drevesna skorja je sive ali rdeče rjave barve, 

vzdolžno razpokana in se lušči v dolgih trakovih. 
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Slika 19: Vejica brina (B. Majcen) 

 

Slika 20: Zrele »brinove jagode« (B. Majcen) 

Navadni brin ima samo iglice, ne pa kakor nekatere druge vrste tega rodu tudi 

luskaste liste ali celo oboje. Iglice so razvrščene v troje okrog poganjka, so bodeče in 

trde. Dolge so do 1,5 cm, malce čolničaste oblike, sivo zelene barve in na zgornji 

strani imajo široko vzdolžno belo progo (slika 19). Na veji ostanejo tudi 4 leta. Brin 

cveti aprila, maja in junija. Po oploditvi tvori jagodasti storž, ki mu rečemo kar 

»brinova jagoda«. Ti plodovi so zelo lep okras, veliki do 1 cm, najprej zelenkasti, ko 

pa v drugem ali tretjem letu dozorijo, postanejo črno modri (slika 20). Ker pa je brin 
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dvodomna rastlina, to se pravi, da se na posameznem primerku razvijejo ali samo 

moški ali le ženski cvetovi, brinovih jagod ne dobimo na vsakem grmu. 

Brinov les je gost, precej trd, trajen in prijetno diši. Radi ga uporabljajo rezbarji za 

izdelavo okrasnih predmetov. Dim suhih brinovih vej oplemeniti suhomesnate 

izdelke, ki jih suše v dimnicah, in po starih verovanjih preganja zle duhove. Brinove 

jagode uporabljajo v lekarnah kot zdravilo in v kuhinjah kot začimbo. Ne nazadnje 

pa iz njih pridobivajo brinovo olje in kuhajo znameniti »brinjevec« (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost … 

… Nekdanjim pašnikom, zaraščajočim se z brinom, pravimo brinova gmajna. 

… Z brinom se hranita dve vrsti gosenic metuljev Eupithecia pusillata in Thera 

juniperata. 

… Z brinovimi jagodami se pozimi prehranjujejo brinovke. 

1.7.10. Tisa – Taxus baccata 

Družina: tisovke 

Tisa je drevo ali grm, razširjena po celi severni polobli. Pogosto raste v senci višjih 

dreves (kot podrast), tako posamič ali v skupini. Se pa že od srednjega veka naprej 

naravni sestoji tise v Evropi  krčijo in stare tise so že ponekod kot naravni spomenik 

zavarovane in zaščitene (tudi pri nas). 

Zelo stara drevesa zrastejo do 20 m, večinoma pa so tise precej nižje. Oblika krošnje 

je zelo različna. Deblo je kratko in grčavo, veje pa dolge in štrleče, ki izraščajo nizko 

nad tlemi (slika 21). Drevesna skorja je rdeče rjava in se kožnato lušči. Tudi 

grmičasta oblika ni redka, sploh v parkih, kjer jo oblikujejo v žive meje ali lično 

strižene oblike (slika 22).  

Iglice so mehke, dolge 2–4 cm, ploščate oblike, s priostrenim vrhom, temno zelene in 

bleščeče zgoraj ter sivo zelene in brazdaste spodaj. 
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Slika 21: Tisa (B. Majcen) 

 

Slika 22: Strižena oblika tise (B. Majcen) 

Tisa nima storžev, pač pa t. i. »navidezne jagode« – semena obdaja živo rdeč mesnat 

ovoj (slika 23). Od tod tudi latinsko ime »baccata«, tj. založena z jagodami. Tisa je 

tako kot brin dvodomna rastlina. POZOR – Iglice in semena tise so ZELO 

STRUPENI, cvetni prah pa močno alergen! 
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Slika 23: Mesnati obrastek semena (B. Majcen) 

Les tise je trden in zelo prožen, zato je že od nekdaj zelo iskan in preveč izkoriščan. 

Uporabljali so ga za izdelovanje lokov, ščitov in kopij, dragega pohištva in glasbenih 

instrumentov. V medicini iz iglic in skorje pridobivajo zdravila proti raku. V 

mitologiji je tisa drevo smrti in še danes jo razen v parkih veliko nasajajo na 

pokopališčih, seveda tudi zaradi njene lepote (Pezdirc, 1979). 

Zanimivost … 

… Rdeč mesnat ovoj okoli semenske zasnove je edino tkivo tise, ki ne vsebuje 

strupenega alkaloida taxina. Plodove radi jedo ptiči in na ta način razširjajo seme, saj 

gre le-to, čeprav strupeno, skozi telo nedotaknjeno. 

… Les tise je težak, na zraku se oranžno obarva in je brez smole. 
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2. PRAKTIČNI DEL 

 

2.1. OBLIKOVANJE POJMA IGLAVCEV 

Pri doseganju zastavljenih ciljev ima vsaka stroka svoje značilnosti in posebnosti. In 

pri spoznavanju naravoslovnih vsebin naj otrok spozna vso pestrost in raznoličnost 

živega sveta. Pri tem pa se srečuje s številnimi kompleksnimi in večinoma 

hipotetičnimi pojmi. Eden od takih pojmov so IGLAVCI. S tem pojmom naj bi se 

otrok srečal že zgodaj, že v prvih letih osnovne šole. Ampak jaz sem se odločila, da 

bom s tem pojmom srečala in spoznala že otroke v vrtcu, natančneje otroke, stare pet 

do šest let, saj predvidevam, da so ga prek zanje primernih raziskovalnih dejavnosti 

že sposobni doumeti in osvojiti. 

                                                                 Kako? 

Če naj otrok spozna iglavce, mora poznati posamezne predstavnike, ki jih 

vključujemo v to skupino. Tako bo spoznaval različnost in podobnost posameznih 

rastlin in končno tudi oblikoval pojem iglavcev. Tako kompleksnega pojma otrok ne 

more osvojiti verbalno – tako si lahko zapomni le ime, ne more pa pojma osvojiti v 

celoti. Pojem lahko osvoji le z izkušnjo – s spoznavanjem čim večjega števila rastlin, 

ki dajejo konkretno osnovo za ugotavljanje podobnosti in razlik. 

 

2.2. NAMEN NALOGE IN OPREDELITEV PROBLEMA 

Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kaj otroci o iglavcih že vedo in znajo. 

Obenem pa na osnovi zbranih odgovorov ugotoviti njihove napačne predstave o tem 

pojmu, načrtovati, pripraviti in izpeljati njim primerne raziskovalne dejavnosti v 

skladu s konstruktivističnim pristopom poučevanja naravoslovja v predšolskem 

obdobju. Po učnem posegu pa še enkrat preveriti otroške miselne sheme in uspešnost 

pri delu. 
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Zato sem želela ugotoviti, kako predšolske otroke, stare pet do šest let, spodbuditi k 

samostojnemu opazovanju in raziskovanju in v kolikšni meri so sposobni doumeti in 

osvojiti nove sheme. Z otroki sem želela raziskati nekaj vsakdanjega, nekaj, kar jim 

je blizu, kar jih vsepovsod obkroža, pa vendar ne vedo o tem skoraj nič. Po posvetu z 

mentorico naloge sem spoznala, da so prav iglasta drevesa zanimiva vsebina za 

otroke, ki tudi meni kot vzgojiteljici ponuja veliko možnosti za spoznavanje in 

raziskovanje. Hkrati pa sem želela dokazati, kako zanimive in privlačne so lahko 

tako vodene kot proste igre s stvarmi iz neposrednega okolja, za katere ne 

potrebujemo niti denarja, ob tem pa se nehote učimo, igramo in zabavamo. Danes 

ima malo otrok priložnost za pogosto bivanje in gibanje v naravi. Stik z naravo je 

običajno kratkotrajen. In najbolj pristno doživimo naravo, če se izza zidov vrtca 

odpravimo na prosto.  

Moja pričakovanja so bila, da bomo skupaj z otroki prišli na zanimiv način do 

novega znanja o naravi, s pestrim izborom dejavnosti, katerih vsebine bodo 

prilagojene otrokom glede na njihovo predznanje, interese in sposobnosti. Zato me je 

najprej zanimalo, kakšne so otroške predstave o pojmu »Iglavec« in kaj si o njem 

mislijo: 

2.2.1. Raziskovalne hipoteze in vprašanja 

Pred pričetkom raziskovanja novih poti in idej sem predvidevala naslednje: 

 Večina otrok nima jasnih predstav o tem, kaj pomeni beseda iglavec, 

 večina otrok je že videla drevesa z iglicami in slišala za njihova imena, 

predvsem za bor, smreko in jelko, 

 večina otrok dokaj dobro pozna življenjski prostor iglavcev, 

 večina otrok slabo pozna raznolikost iglic na različnih iglavcih, 

 večina otrok ve, da pozimi iglice ne odpadejo z dreves, 

 večina otrok pozna storže,  

 večina otrok ne ve, da v storžih nastajajo semena, 
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 večina otrok nima jasne predstave, da zraste drevo iz semena, 

 večina otrok bo sposobna razvrščati vejice iglavcev po prirejenem, 

preprostem biološkem ključu. 

Zato sem zastavila otrokom raziskovalna vprašanja: 

1. Kaj si predstavljaš pod besedo »IGLAVEC«? 

           (Pokažem sliko bora) 

2. Kaj misliš, zakaj se tako imenuje? 

3. Kje raste? 

4. Ali poznaš še kakšnega iglavca? Naštej! 

5. Nariši iglavca, ki ga poznaš! 

6. Kaj raste na boru? 

7. Kaj je v storžu? 

8. Kaj zraste iz semena? 

 

2.3. PRVA ANKETA – REZULTATI IN PREDSTAVITEV 

REZULTATOV PRED IZVEDBO PRAKTIČNEGA DELA 

2.3.1. Vzorec 

V raziskavo in zbiranje otroških predstav o iglavcih sem vključila 100 otrok, ki 

obiskujejo Vrtec Sežana. Edina zahteva za izbiro vzorca je bila starost, saj naj bi 

otroci že dopolnili 5 let. 

Odgovore otrok sem zbirala s pomočjo vprašalnika. Instrument, ki sem ga sestavila s 

pomočjo mentorice, je bil v pisni obliki in je vseboval vprašanja odprtega tipa. 

Odgovore sem zbirala v vrtcu zjutraj, med nenačrtovanimi dejavnostmi. Z vsakim 

otrokom posebej sem se o sodelovanju v anketi prej pogovorila, mu predstavila 
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vprašalnik in povedala, da bom odgovore sproti zapisovala. Za sodelovanje z vsakim 

posebej sem se odločila tudi zato, da ne bi med otroci prišlo do posnemanj 

odgovorov in nesprejemljivega obnašanja. Ker so me vsi otroci poznali, ni prihajalo 

do nepotrebnih zadreg, tako da so s pričakovanjem čakali, kdaj bodo prišli na vrsto. 

Za sodelovanje otrok, fotografiranje in uporabo njihovih izdelkov v diplomski nalogi 

dovoljenje staršev ni bilo potrebno; v začetku šolskega leta starši s svojim podpisom 

potrdijo, da se strinjajo z vsem navedenim in dovolijo uporabo slikovnega in pisnega 

materiala v namene seminarskih in diplomskih nalog strokovnih delavcev. Odgovore 

otrok sem zaradi boljše preglednosti prikazala s stolpčnimi diagrami ter rezultate 

interpretirala. Ker pa je kar nekaj otrok povedalo več kot en odgovor pri posameznih 

vprašanjih, je marsikje število odgovorov večje od števila otrok. 
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2.3.2. Predstave o iglavcih, kakršne imajo otroci, vključeni v 

raziskavo: 

 

Stolpični diagram 1: Kaj si predstavljaš pod besedo iglavec? 

34 otrok je odgovorilo, da jih beseda iglavec spominja na drevo – v tem odgovoru so 

združeni še odgovori kot npr.: smreka, jelka, drevo z iglami, drevo, ki zbada … Malo 

manj jih je odgovorilo, da si pod to besedo predstavljajo »iglo« – menim, da je bila 

to prva asociacija na vprašanje brez otrokovega razmišljanja. V 19-ih odgovorih v 

stolpiču »žival« so združeni odgovori kot npr.: jež, morska žival, kača, polž, lev, kit 

… Še posebej so zanimivi odgovori v stolpiču »drugo«, ko je kar 13 otrok 

odgovorilo da je iglavec: stric, ki šiva, iglu, hrib, zelena stvar, hiša, nekaj velikega … 

Le 2 otroka sta odgovorila, da ne vesta odgovora. 
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Stolpični diagram 2: Kaj misliš, zakaj se tako imenuje? 

Otrokom sem po prvem zastavljenem vprašanju pokazala sliko bora, tako da sem 

njihovo razmišljanje usmerila v pravo smer. 

Največ odgovorov, 62 jih je bilo, da se zato tako imenuje, ker ima iglice. Sledi 13 

odgovorov da zato, ker ima »bodice« (z drugimi besedami še: bucke, špičke, trne). 

13 otrok meni, da zato, ker ima storže, 9 otrok pa, ker jih zbada 4 otroci ne poznajo 

odgovora, v  stolpiču »drugo« pa se 1 otrok odgovora ne spomni.  
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Stolpični diagram 3: Kje raste? 

Na 3. vprašanje, kje iglavec raste, je bilo največ, kar 70 odgovorov, da iglavci rastejo 

v gozdu. 32 odgovorov prikazuje, da so iglavce že opazili pri hišah, 28 odgovorov da 

v hribih (na Nanosu), 11 odgovorov da na travniku in 9 odgovorov ob morju. V 

stolpiču »drugo« je zbranih 13 zbrani odgovorov kot npr.: na pokopališču, zraven 

jam, ob cesti, na otoku, na televiziji, v Afriki, v parku, na gmajni, v Škaramaga (staro 

ime za sežanski botanični vrt), 4 otroci pa so iglavca opazili pri vrtcu. 

Na to vprašanje so otroci odgovarjali z več odgovori, zato, število odgovorov presega 

število anketiranih otrok. 
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Stolpični diagram 4: Naštej katere iglavce poznaš! 

Največ odgovorov na vprašanje o poimenovanju poznanih iglavcev so dobile najbolj 

znane drevesne vrste – 66 odgovorov smreka, 62 odgovorov jelka, 34 odgovorov bor, 

9 odgovorov brin in prav tako 9 odgovorov cipresa. Nihče pa ne pozna cedre, tise, 

omorike in macesna. V stolpiču »drugo« je zbranih 9 odgovorov kot npr.: hrast, 

drevo, lipa … Zanimiva so bila  poimenovanja dreves smrekovec in storževec, katere 

sem uvrstila kar k smreki, saj je bilo to otroško, izvirno poimenovanje tega drevesa. 

Tudi na to vprašanje so so otroci odgovarjali z več odgovori, zato število odgovorov 

krepko presega število anketiranih otrok. 
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Stolpični diagram 5: Kaj raste na boru? 

Večina otrok, kar 72 odgovorov, ve, da na iglastem drevesu rastejo storži. Nekaj, 13 

odgovorov, se jih je spomnilo na iglice (poimenovali so jih tudi bodice ali listi) in 

veje, 4 odgovori. V stolpiču »drugo« je zbranih 9 odgovorov kot npr.: kostanji, 

lešniki, jagode, želodi, smola, lubje in majhne kroglice. 6 otrok pa odgovora na 

vprašanje ne pozna. 
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Stolpični diagram 6: Kaj je v storžu? 

30 anketiranih otrok ve, da je v storžu seme. V odgovoru »žival« je združenih 28 

odgovorov otrok, da je v storžu črviček, polh, muhe, miška … 9 otrok že pozna 

smolo ali z drugim poimenovanjem »olje, na katero se zalepiš«. V stolpiču »drugo«  

je zbranih 15 odgovorov kot npr.: še nikoli nisem pogledal, nič, ker je prazno, les, 

nekaj majhnega, lupine in majhne žogice. Kar 19 otrok je odgovorilo, da ne vedo, kaj 

je v storžu. 
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Stolpični diagram 7: Kaj zraste iz semena? 

Na to vprašanje je kar polovica otrok odgovorila, da iz semena zraste drevo – ali z 

drugimi poimenovanji: majhno drevo, velika smreka, še en bor, mlado drevo, novo 

drevo, več dreves … 13 otrok je odgovorilo da iz semena zraste trava in 9 otrok da 

zrastejo storži. V stolpiču »drugo« je zbranih 15 odgovorov kot npr.: rožice, solata, 

živalice …, 15 otrokov pa odgovora ne pozna. 
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2.3.3. Vpogled v otroške miselne sheme z risbicami 

Prve otroške risbice sem pridobila, ko sem z otroki izvajala anketo. Otroke sem 

prosila, naj narišejo iglavca, ki ga poznajo. Otroci so risali cela drevesa skoraj brez 

podrobnosti in nobenega grma. Nekaj otrok je na drevesih narisalo storže, iglice in 

eden celo korenine. Drevesa so risali na nekaj različnih načinov: 

 Deblo z vejami (slika 24), 

 deblo z okroglo krošnjo brez vej ali tudi z vrisanimi vejami (slika 25), 

 smreke s cikcakasto krošnjo (slika 26). 

Odgovori otrok so mi bili v pomoč pri pripravi praktičnega dela z otroki. Načrtovala 

sem okvirno štiri tedne poteka dejavnosti - od spoznavanja iglavcev prek čutil, pa do 

razvrščanja s preprostim biološkim ključem. 
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Slika 24: Otroške risbice iglavcev: »Debla z vejami«
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Slika 25: Otroške risbice iglavcev: »Debla z okroglo krošnjo brez vej ali tudi z 

vrisanimi vejami«
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Slika 26: Otroške risbice iglavcev: »Smreke s cikcakasto krošnjo« 
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2.4. NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI  

Narava nam omogoča, da se navdušimo, poučimo, si pridobimo izkušnje, kar velja za 

nas in za otroke. Otroci pojme najbolje razumejo in si jih najlažje zapomnijo takrat, 

ko se učijo iz osebne izkušnje. Otrok ima v »naravni« učni situaciji možnost 

praktičnega reševanja problemov in veliko konkretnih spodbud za reševanje 

problemov, ki jih črpa iz odnosov z osebami in stvarmi, ki ga obdajajo. Vloga nas 

vzgojiteljev je, da čas z otroki preživimo radostno in bogato. Da bo otrok spoznaval 

svojo naravno okolico, lahko odrasli močno vplivamo na to, kako jo bo opazoval in 

raziskoval. Kadar z otroki delimo svoje lastne misli in občutke, ga to spodbudi, da 

začne tudi sam raziskovati svoje občutke in zaznavanja. Otrok ob znanih dejstvih 

sprejema tudi nova in si oblikuje jasnejše predstave o stvareh in pojavih (Cornell, 

1998). 

Dane možnosti lepega naravnega okolja so mi nudile izzive za pridobivanje novih 

doživetij in spoznanj. 

Najprej sem poiskala cilje: 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja naravo. 

 Spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem z izbranih 

organizmov iz okolja. 

 Otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij. 

 Otrok zbira materiale, jih razvršča, uvršča in sestavlja zbirke. 

 Otrok se seznanja z varnim vedenjem in se uči živeti in ravnati varno v 

različnih okoljih. 

 Otrok pridobiva izkušnje, kako sam vpliva na naravo in ohranjanje naravnega 

okolja. 

Tem ciljem sem sledila z raznovrstnimi dejavnostmi v igralnici in na prostem. 
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2.4.1. Dejavnosti v igralnici 

Z raziskovalnimi dejavnostmi sem pričela v igralnici, kjer sem namenila del prostora 

raziskovalnim kotičkom, namenjenih naravoslovnim dejavnostim. Tu so otroci 

posamično ali v majhnih skupinah delali z razstavljenim materialom, medtem ko so 

ostali otroci počeli kaj drugega. V bližini miz je bil obešen velik pano, na katerem so 

bile nalepljene slike, fotografije, risbice … in na katerem so otroci razstavljali 

rezultate svojega dela. Pripomočki za delo, preprosti za uporabo (ročna lupa, vrečke, 

lončki …), so otroke zelo motivirali za delo. Pri enostavnih raziskovalnih dejavnostih 

so bili otroci samostojni in to jim je dajalo dober in pomemben občutek, da zmorejo 

sami. V kotičku se je vsak dan večala zbirka naravnega materiala. Otroci so med 

urejanjem šteli, primerjali, poimenovali velikost, obliko – pri tem so spoznavali in 

utrjevali pomen besed (krivo, ravno, koničasto, okroglo, tanko, debelo). 

V raziskovalnih kotičkih je bil del prostora namenjen literaturi. Izbirala sem knjige, 

vsebinsko vezane na gozd, drevesa in grme, od priročnikov, šolskih učbenikov za 

naravoslovje pa do strokovnih knjig za odrasle, da smo izvedeli več o drevesih, ki so 

nam bila neznana. V knjigah so otroci iskali slike, primerjali drevesa iz knjig z 

drevesi v naravi (slika 27). Nekateri so se med seboj pogovarjali, iz knjig »brali«, 

spraševali, na njihovo pobudo pa sem jim tudi kaj prebrala. 

 

Slika 27: Otroci samostojno gledajo knjige (B. Majcen) 
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Moj namen je bil, da otroci spoznajo, da v knjigah lahko najdejo veliko uporabnih 

informacij in da bodo v prihodnje uporabljali učbenike in strokovno literaturo za 

iskanje znanja. 

2.4.2. Dejavnosti v naravi 

Delo na prostem nudi otrokom občutek, kako naravni vplivi krojijo njegovo okolje in 

kako lahko mi nanje vplivamo. Rastline in živali spoznajo celostno v njihovem 

celotnem okolju: z vonji, zvoki, barvo in v sorazmerju z drugimi predmeti in 

organizmi. Ob delu na prostem se naučijo razločevati stvari z različnimi čutnimi 

zaznavami, potrpežljivo opazovati, razvrščati … 

Pred samim delom v naravnem okolju sem poiskala, kaj vse je v bližnji okolici vrtca 

lahko dostopno in hkrati dovolj varno za otroke ter kje, kako in kdaj naj to uporabim. 

V spoznavanje iglavcev sem vključila posamezne predstavnike: smreko, bor, jelko, 

macesen, tiso, brin, cipreso, cedro in omoriko. 

 

Slika 28: Otroci uživajo v igri v mestnem parku (B. Majcen) 

Za aktivnosti v naravi so otroci vedno pripravljeni, ne glede na čas, vreme …, zato 

sem kar precej dejavnosti pripravila in prilagodila delu v bližnjem gozdičku, v parku 

ali na mestni naravoslovni učni poti (slika 28). Narava, ki nas je obkrožala, naravni 
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materiali, ki so otroke spodbujali k raziskovanju, in raznolike situacije so ustvarjali 

spodbudno okolje, večali motivacijo in daljšali pozornost otrok.  

2.5. DEJAVNOSTI V SKUPINI PIKAPOLONIC 

Včasih se vse, kar delamo v vrtcu, zdi tako samoumevno ... (avtorica naloge) 

V dejavnostih je sodelovalo 24 otrok, starih pet do šest let, iz skupine Pikapolonice 

Vrtca Sežana. Zaželeno je bilo, da so otroci sodelovali v vseh dejavnostih v sklopu 

teme, saj so bile le-te načrtovane tako, da so se nadgrajevale in smiselno 

dopolnjevale. Moj namen je bil, da bi otroci, s katerimi sem načrtovala opazovati, 

spoznavati, raziskovati in razvrščati iglavce po preprostem biološkem ključu, čim 

bolje spoznali te organizme. Zato sem pripravila pestre dejavnosti, zanimive in igrive 

delovne liste, s katerimi sem jim predstavila organizme na čim bolj nazoren in 

zabaven način. Otroke sem razdelila na manjše delovne skupine. Ta oblika vključuje 

aktivnosti in igro po različnih kotičkih in skupinice so se tekom dopoldneva 

izmenjevale med različnimi dejavnostmi. V vsaki skupini je bilo od 3 do 6 otrok. 

Predstavljene dejavnosti si sledijo v zaporedju, kot smo jih izvajali v skupini. 

2.5.1. »Iglavci – kaj je to?« 

Cilji dejavnosti: 

 spoznavanje z izkušnjo, 

 razvijanje sposobnosti opazovanja, primerjanja in razlikovanja vejic, iglic in 

vonjev, 

 doživljanje narave. 

Za uvodno motivacijo pri prvi dejavnosti sem na mizo postavila polno košaro 

najrazličnejših vejic in rastlin, vse, kar so otroci navedli v anketi, da si predstavljajo 

kot iglavca: vejice smreke, bora, brina, jelke, hrasta, lipe … Polna košara je otroke 

očarala in motivirala za delo, tako da ni bila potrebna nobena dodatna motivacija. 

Spodbujala sem jih, da so vejice prijemali v roke in jih ogledovali, tipali in vonjali – 
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le poskušati jih niso smeli, ker je bila ena med njimi tudi strupena. Vprašala sem jih 

po mnenju o tem, kaj mislijo, kje sem jih nabrala in ali katero izmed njih poznajo po 

imenu. Odgovarjali so, da sem jih nabrala na drevesih, v vrtu, v gozdu, poimenovali 

so tudi posamezna drevesa, predvsem smreko in bor. 

Pojasnila sem jim, da sem veje nabrala na drevesih in grmih, ki rastejo v gozdu, v 

parku, v okolici hiš … Bolj natančno smo opazovali iglice, jih tipali in vonjali (slika 

29). Otroci so si izmenjevali mnenja in občutke o rastlinah in začeli ugotavljati zveze 

med organizmi. Povedala sem jim, da so to vejice iglavcev, o katerih sem jih 

spraševala v anketi. Otrokom sem postavila vprašanje: »Ali so vse rastline v košari 

iglavci?« Natančno smo jih opazovali, primerjali dolžine iglic med seboj, opazovali 

liste … Odločili smo se, da gremo na sprehod in v okolici vrtca poiščemo drevesa, na 

katerih rasejo vejice, take, kot sem jih prinesla v igralnico. Otroci so uspešno našli 

skoraj vsa drevesa s pripadajočimi iglicami, razen dveh (omorike in tise).  

 

Slika 29: Otroci spoznavajo vejice z iglicami (B. Majcen) 

2.5.2. »Sprehod v gozd« 

Cilji dejavnosti:  

 odkrivanje, spoznavanje, opazovanje in primerjanje zelnatih in olesenelih 

rastlin, listnatih in iglastih dreves,  
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 razvijanje povezanosti in odgovornosti do narave, 

 spoznavanje poklica gozdar. 

Ostala nam je še vejica hrasta in lipe in odločili smo se, da bomo nadaljevali z 

raziskovanjem. Na drugem naravoslovnem sprehodu sem otroke usmerila k mestni 

naravoslovni učni poti, kjer sem bila dogovorjena z gozdarjem za skupno srečanje. 

 

Slika 30: Otroci v gozdu preštevajo letnice drevesa (B. Majcen) 

Gozdarja so otroci prosili za pomoč, naj jim pomaga poiskati, kje v gozdu rasteta 

hrast in lipa. Pokazal jim je njuno rastišče in jih usmeril v opazovanje dreves in 

grmov ter v opazovanje, v čem se razlikujejo od zelnatih rastlin. Ugotovili so, da 

imajo zelnate rastline praviloma zelena, neolesenela stebla in večinoma kratko 

življenjsko dobo. Lesnate rastline pa imajo olesenelo deblo, veje in korenine. So 

trajnice, ki živijo mnogo let in se tudi večkrat razmnožujejo. To so drevesa in grmi. 

Po obliki listov so otroci razvrstili drevesa v dve skupini: v listavce in v iglavce. 

Torej so iglice na vejicah pravzaprav ozki listki v obliki iglic, listi hrasta in lipe pa 

pravi listi. 

Otrokom je bilo všeč, ko jim je gozdar pokazal, kako ugotovijo starost drevesa – pri 

rasti drevesa se kažejo v deblu letnice (slika 30). Letnice so krogi, ki nastajajo vsako 

leto, kajti dodatno tkivo služi drevesu za dodajanje vode. Če pri požaganem drevesu 
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te kroge preštejejo, lahko ugotovijo, koliko je bilo drevo staro. Za nadaljnje obiske v 

gozdu  je gozdar svetoval še, naj otroci upoštevajo pravila lepega vedenja v gozdu, 

saj so v gozdu le na obisku. Gozd je dom rastlinam in živalim, zato se v njem ne kriči 

in razgraja (slika 31).  

 

Slika 31: Otroci spoznavajo gozd (B. Majcen) 

Otroci so se umirjeno igrali z listi, iglicami, storži, vejicami in plodovi. 

2.5.3. »Odtis drevesne skorje« 

Cilji dejavnosti: 

 razvijanje sposobnosti opazovanja, primerjanja in razlikovanja strukture 

lubja na deblih različnih dreves,  

 spoznavanje in sprejemanje narave s čim več čutili, 

 razvijanje občutljivosti čutil. 

Otroci so opazovali, da ima vsaka vrsta drevesa drugačno lubje. Debla so razpokana, 

stara, poraščena z mahom, hrapava, različnih barv … Vzorci lubja, ki so ga otipali s 

prsti, je bil pri vsakem drevesu nekoliko drugačen: ena so bila bolj gladka, druga bolj 

hrapava, razlikovala se  po debelini in barvi. Otroke sem spodbujala, naj podrgnejo z 

licem ob drevo.  
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Slika 32: Deklica zapisuje »prstni odtis« drevesa (B. Majcen) 

 

Slika 33: Vzorec borovega lubja (B. Majcen) 

Otroci so zapisovali »prstne odtise« različnih dreves. Uporabili so list papirja in 

voščenko (slika 32). Papir so položili na deblo in ga prebarvali z voščenko – na njem 

je ostal vzorec drevesnega lubja (slika 33). Ugotovili so, da je borovo deblo najbolj 

hrapavo, ne samo kot odtis na papirju, ampak tudi ko jih je grobo pobožalo po licu. 
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2.5.4. »Drevesni vonj« 

Cilji dejavnosti:  

 spoznavanje, primerjanje in razlikovanje različnih vonjev iglic,  

 spoznavanje in sprejemanje narave s čim več čutili,  

 razvijanje občutljivosti čutil. 

 

Slika 34: Otroci spoznavajo vonj iglic (B. Majcen) 

 

Slika 35: Otroci razvijajo občutljivost čutil (B. Majcen) 
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Tudi iglice imajo značilen vonj. Ta je še močnejši, če iglice zmečkamo med prsti 

(slika 34), da se iz njih sprostijo zeleni sok in eterična olja. Otroci so v posodi s 

pokrovom zmečkane iglice pomešali s pol skodelice vode, posodo zaprli in pustili 

nekaj minut, da se je v kozarcu razvil značilen vonj za določeno vrsto iglavca (slika 

35). Ugotovili so, da je najintenzivnejši vonj, bil vonj borovih in brinovih iglic, 

najprijetnejši pa vonj smrekovih iglic. 

2.5.5.  »Pot slepih« 

Cilji dejavnosti:  

 razvijanje občutljivosti čutil in fantazije,  

 sposobnost predstavljanja in sklepanja, 

 spoznanje, da našo okolico zaznavamo s čutili. 

V neposredni bližini vrtca imamo park, ki nam ponuja veliko možnosti za 

raziskovanje in gibanje. Drevesa so mi dala navdih za igro, kjer sem vključila skoraj 

vsa čutila, razen vida. Pot slepih sem že predhodno pripravila tako, da sem na 

približno 15 metrov dolgi stezi pripravila raznolik teren, ki je otrokom omogočal 

bogate čutne in fizične izkušnje. Od drevesa do drevesa sem napeljala vrvico v 

različnih višinah. Otroci so se z zavezanimi očmi ves čas držali vrvice in ugotavljali, 

po čem hodijo: po iglicah, listju, mahu, kamenju ... Dodala sem naloge za razvijanje 

tipa in voha: hrapavo in gladko kamenje, zelene in suhe iglice in liste, hrapavo in 

gladko deblo drevesa … Po končani igri sem se z otroki pogovorila o občutkih. Vsi 

otroci so dovolili, da jim zavežem oči z ruto. Nekateri so ob začetnem nelagodju ker 

niso videli, imeli nekaj težav z orientacijo v prostoru in ravnotežjem, a so ga hitro 

odmislili, saj sem na njihovo željo bila v bližini, da so čutili moj dotik. Otroci so 

premagovali ovire, razvijali ravnotežje in prek celotne poti aktivno uporabljali čutila, 

pri zaznavanju neposrednega okolja. 

 

 



Majcen B. (2012), Spoznavanje iglavcev v vrtcu. Diplomska naloga. PF Ljubljana. 

71 

 

2.5.6. »Podaj roko drevesu« 

Cilja dejavnosti: 

 razvijanje občutljivosti čutil,  

 sposobnost predstavljanja in sklepanja. 

Ko se ljudje srečamo, si podamo roke. Z drevesom so se otroci srečali z zavezanimi 

očmi. Pazljivo sem zavezala otroku ruto čez oči, tako da ni mogel videti ničesar. 

Nato sem ga odpeljala k drevesu. S tipom je moral ugotoviti čim več podrobnosti o 

drevesu (slika 36). Ali lahko objame drevo? 

 

Slika 36: Deček prek tipa spoznava drevo (B. Majcen) 

Ko je ugotovil opažene podrobnosti sem mu odvezala prevezo prek oči. Bo ugotovil, 

katero drevo je otipal z zavezanimi očmi? 

Otroci so bili pri dejavnosti sprva rahlo zadržani zaradi preveze prek oči, ko pa so 

najpogumnejši uspešno opravili nalogo, so želeli vsi sodelovati. Igra je potekala v 

veselem in sproščenem vzdušju in otroci so že spretno uporabljali nove, naučene 

izraze, kot npr. lubje, razbrazdana skorja drevesa, mah …  
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2.5.7. »Sejanje semen« 

Cilji dejavnosti:  

 spoznavanje in razumevanje procesov v naravi, 

  spoznavanje pogojev za kaljenje in rast nove rastline, 

 razvijanje naklonjenega odnosa do narave. 

 

Slika 37: Deček raziskuje zgradbo storža (B. Majcen) 

 

Slika 38: Otroci sejejo semena ciprese (B. Majcen) 
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Z otroki sem se pogovarjala o tem, kaj je v storžih, in z raziskovanjem so ugotovili, 

da v storžih zorijo semena in da iz semen zrastejo nove rastline – z ročnimi lupami so 

si ogledovali posamezne luske storžev, na katerih so bila semena (slika 37). Ta imajo 

nežna krilca, da jih veter bolje raznaša. Otroci so posejali semena ciprese, smreke in 

brina v lončke, polne zemlje (slika 38). Postavili so jih na sončno okensko polico in 

skrbeli, da je bila zemlja vedno dovolj vlažna. Otroci so lončke odnesli domov z 

nalogo, da bodo doma skupaj s starši skrbeli zanje in opazovali, kdaj bodo vzklila. 

Spoznali so tudi, da so v storžih različnih vrst iglavcev različne velikosti in oblike 

semen. Postopek dela smo tudi zabeležili v risbici (slika 39). Ker pa otrok v vrtcu ni 

bilo več zaradi odhoda v šolo, ni rezultatov naloge.  

 

Slika 39: Postopek sejanja semen  

2.5.8. »Vejice presenečenj« 

Cilji dejavnosti: 

 razvijanje sposobnosti natančnega opazovanja, 

 iskanje podobnosti in razlik med organizmi istih in različnih vrst, 

 spoznanja izraziti z besedo, 

 spodbujanje in razvijanje komunikacije v skupini. 
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Otroke sem razporedila okrog zbirke različnih vejic. Enega od otrok sem povabila, 

da si je eno izmed vejic na skrivaj podrobno ogledal. Ostali otroci so ga nato 

spraševali o značilnostih izbrane vejice, z namenom, da bi ugotovili, katero vejico je 

otrok opazoval. Otrok je smel odgovarjati le z da ali ne. Igrico so nekajkrat ponovili, 

vsakokrat z drugim otrokom in drugo vejico. Otroci so dobro opazovali in pri 

postavljanju vprašanj sovrstniku uporabljali nove, naučene pojme, kot npr.: iglice v 

šopkih, iglice v obliki lusk, vonj po smoli … 

2.5.9. »Opazovanje malo drugače« 

Cilji dejavnosti:  

 razvijanje sposobnosti opazovanja s pomočjo povečeval (daljnogledov), 

 povečevanje natančnosti pri zaznavanju, 

 spoznavati raznolikost organizmov in njihove značilnosti in posebnosti. 

Z otroki smo posedli na blazine pod drevesom in drevo opazovali od spodaj navzgor. 

Naučili so se uporabljati daljnogled. Opazovano vejo s storži so si bližali ali 

oddaljevali. Skozi daljnogled so gledali večkrat in z različnih razdalj. 

Dejavnost je bila namenjena predvsem razvijanju natančnejšega opazovanja in 

zaznavanja z uporabo daljnogledov, saj so otroci ta pripomoček uporabljali prvič. 

Zanimanje za opazovanje vejic pa je preseglo veselje za rokovanje z daljnogledom, 

tako da sem dejavnost prepustila zabavi ob spoznavanju novega pripomočka. 

2.5.10. »Reševanje delovnih listov« 

Cilja dejavnosti: 

 osvajanje predstav, razumevanje, 

 utrjevanje znanja o iglavcih na prijeten, igriv in zanimiv način, 

 navajanje na samostojno delo. 

Reševanje delovnih listov je bila prijetna in zabavna popestritev dejavnosti in 
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nekakšen sprotni pregled znanja otrok. Večino delovnih listov so otroci reševali na 

prostem. Naloge na delovnih listih sem sestavila po vpogledu v miselne sheme otrok 

in mojih domnevah o načrtovanem napredku znanja. 
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Slika 40: Delovni list št. 1: Obkroži iglasto drevo (B. Majcen) 
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Slika 41: Delovni list št. 2: Poišči in poveži dve enaki vejici (B. Majcen) 
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Slika 42: Delovni list št. 3: Poišči vsiljivca (B. Majcen) 
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Slika 43: Delovni list št. 4: Prečrtaj plodove, za katere meniš, da  niso storži (B. 

Majcen) 
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Slika 44: Delovni list št. 5: Obkroži  predmete, za katere meniš da so narejeni iz lesa 

(B. Majcen) 
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Slika 45: Delovni list št. 6: Reši labirint (B. Majcen) 

Naloge na delovnih listih so otroci reševali brez težav, tako da sem ugotovila, da bi 

vse naloge lahko sestavila z zahtevnejšo vsebino.
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»Izdelava plakatov« 

Cilja dejavnosti:  

 svoja odkritja, izkušnje in spoznanja zapišejo in narišejo na plakat, 

 prek plakata posredujejo svoje ugotovitve sovrstnikom in staršem. 

 

Slika 46: Otroci si ogledujejo plakat o iglavcih (B. Majcen) 

Otroci so skupaj s starši iskali sličice iglastih dreves in jih prinašali v vrtec, kjer so 

izdelovali plakat. Na plakat so pritrjevali vejice rastlin. Dodajali so fotografije poteka 

raziskovalnega dela, tako da so imeli vedno priložnost za ponoven pregled in 

podoživljanje opravljenega dela (slika 46). 

2.5.11. »Sestavljanje iglavcev v celoto« 

Cilja dejavnosti:  

 sestavljanje delov sestavljanke v celoto, 

 poimenovanje rastlin, ki jih poznaš. 

Fotografije z različnimi podobami iglavcev sem razrezala na 4 ali 6 delov. Otroci so 

dele fotografij sestavljali v celoto, opisovali, kaj predstavlja sestavljena fotografija, 
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in poimenovali drevo. Fotografije so predstavljale: omoriko (slika 47), cedro, bor 

(slika 48), cipreso in jelko (slika 49). 

 

Slika 47: Sestavljanka omorike (B. Majcen) 

 

Slika 48: Sestavljanka bora (B. Majcen) 
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Slika 49: Sestavljanka jelke (B. Majcen) 

Za popestritev dejavnosti … 

… sem izbirala in vključila didaktične pripomočke, sredstva, družabne igre,  

pesmice, uganke, ki so opisane v nadaljevanju …, katere spodbujajo otrokovo 

ustvarjalnost, omogočajo medsebojno druženje, zabavo in uspešno povezujejo 

področje narave z ostalimi področji Kurikuluma. 

2.5.12. »Igra dvojic – spomin« 

Igro Spomin sestavljajo karte s po dvema enakima slikama. Na začetku igre so vse 

karte razporejene po mizi s hrbtno stranjo navzgor. Ko pride igralec na vrsto, obrne 

po dve karti. Če sta par, ju vzame in ponovno dvigne dve (slika 50). Če nista par, je 

na vrsti naslednji igralec. Zmaga tisti, ki je zbral največ dvojic. Ko so otroci obračali 

kartončke, so morali povedati, kaj je na sliki narisano – čeprav niso vedno našli 

ustreznih parov, so vedno vse sličice pravilno poimenovali.  

Karte za igro sem izdelala sama. Na osem parov kart sem narisala motive, značilne 

za iglavce: vejico macesna, vejico brina, vejico omorike, vejico smreke s storžem, 
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macesnov storž, cipresin storž, borove iglice in smreko kot drevo (slika 51). Igra je 

bila namenjena krepitvi spomina in razvijanju prostorske domišljije. 

 

Slika 50: Otroci igrajo igro »spomin« (B. Majcen) 

 

Slika 51: Kartice za igro »spomin« (B. Majcen) 

2.5.13. »Igra domino«  

Domine razdelimo igralcem. Vsak igralec po vrsti dodaja domino k vrsti domin na 

sredini mize. Slike se morajo ujemati (slika 52). Kdor nima ustrezne slike, počaka. 
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Zmagovalec je tisti, ki prvi ostane brez domin. 

 

Slika 52: Otroci igrajo igro »domino« (B. Majcen) 

 

Slika 53: Kartice dvojic za igro »domino« (B. Majcen) 

Tudi domine sem izdelala sama, saj sem nanje, prav tako kot na karte dvojic, narisala 

motive, značilne za iglavce: borove iglice, omorikin storž, borov storž, vejico 

macesna in jelko kot drevo (slika 53). Igra je bila namenjena razvijanju intelektualnih 

sposobnosti, še posebej prirejanju enakega z enakim. 
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2.5.14. »Igra Človek ne jezi se«  

Za igro potrebujemo igralno ploščo, figurice in kocko. Začne igralec, ki prvi vrže 

šestico. Kocko vržemo še enkrat. Zdaj naredimo toliko korakov, kot nam pokaže 

kocka. Potek poti si med igro vsak igralec izbira sam. Upoštevati mora pravila, ovire, 

navodila in puščice (če se ustavi na puščici, nadaljuje pot v nakazani smeri). Na poti 

se upoštevajo polja z narisanimi motivi storžev, iglic, vejic, dreves, grmov …, ki 

nosijo vprašanja za igralce o poznavanju iglavcev. Zmaga tisti, ki prvi pride do cilja. 

To igro smo izdelali skupaj z otroki; jaz sem narisala osnutek poti, otroci pa so 

nalepili kroge za igralna polja, risali ovire, puščice in motive (slika 54). Za figurice 

smo uporabili pobarvane storžke različnih barv – igrico pa poimenovali »Pot do 

škratove hišice«. 

 

Slika 54: Otroci igrajo igro »pot do škratove hišice« (B. Majcen) 

2.5.15. »Igra z rokami« 

*Mi drvarji mladi smo, mam`ci drva žagamo: 

 žiga – žaga, žiga – žaga, na dva kosa: **sek, sek, sek! (Cvetko, 2000) 

Pri igri se dva igralca primeta navzkriž za roke in ob govorjenju besedila po 

poudarkih premikata roke, kot bi žagala (*). Na koncu (pri **) se spustita in trikrat (v 
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istem ritmu) zaploskata (slika 55). V igri lahko sodeluje tudi več parov, ki vsi delajo 

enako. 

 

Slika 55: Igra z rokami (B. Majcen) 

 Prepevali smo pesmico »Rasla je jelka« (slovenska narodna), ugibali uganke 

in jih gibalno uprizarjali: 

Polna iglic, ježek ni, še pozimi zeleni – akerms (Vojan T. Arhar) 

 Igrali smo se igrico »Postani drevo« – otroci so si izmišljali različne položaje 

telesa, da so prikazali drevo, kot so si ga zamislili. Ugotavljanje razlik med 

njimi jih je spodbujalo k izvirnosti in raznolikosti gibalnega ustvarjanja. 

 Prinašanje storžev s sprehodov s starši  - otroke sem želela spodbuditi, da 

svoja spoznanja prenašajo tudi na starše, zato so s skupnih sprehodov s starši 

prinašali različne storže, vejice, liste in plodove. Proti koncu tematskega 

sklopa sem priredila popoldansko skupno srečanje s starši, na katerem smo 

jim predstavili naše raziskovalne aktivnosti. 
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Slika 56: Mobile iz 

storžev (B. Majcen) 

 

Slika 57: Škratova dežela 

(B. Majcen) 

 

Slika 58: Gozdni škrat (B. 

Majcen) 

 

Slika 59: Vesoljska plovila in barčica (B. 

Majcen) 

 

Slika 60: Konj in formula (B. Majcen) 

Otroci in njihovi starši so zbrali in  prinesli veliko število storžev različnih oblik in 

velikosti, kosov lubja, vejic, listja in marsikaj drugega. Nastajali so zanimivi in 

ustvarjalni izdelki, ki so jih otroci po koncu delavnice odnesli domov (slika 56, 57, 

58, 59, 60). 
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2.6. RAZVRŠČANJE VEJIC S PREPROSTIM BIOLOŠKIM 

KLJUČEM 

»Razvrščanje v naravoslovju omogoča posploševanje. Izkušnje s predmeti iz ene 

skupine omogočijo, da spoznamo lastnosti predmetov iz skupine, ne da bi z vsemi 

predmeti opravili poskus.« (Mati, 1996: 22) 

Cilji dejavnosti: 

 otroci se navajajo na natančno, samostojno opazovanje, 

 vejice iglavcev primerjajo med seboj in jih razvrščajo po eni spremenljivki, 

 spoznajo preprost biološki ključ za razvrščanje vejic z iglicami, 

 določajo vejice z uporabo poenostavljenega določevalnega ključa, ki jih 

spodbuja k uporabi različnih čutil. 

Za uvod v razvrščanje vejic z uporabo preprostega biološkega ključa »Moje prve 

zimske vejice« sem otrokom predstavila celo zbirko vejic, s katerimi naj bi delali – 

vejice smreke, jelke, bora, omorike, ciprese, macesna, cedre, tise in brina. Otroci so 

si vejice natančno ogledovali tako, da so bili pozorni predvsem na razlike v dolžini 

iglic, izrastu iglic, obliki lusk … (slika 61). Nato sem jim predstavila preprost 

biološki ključ »Moje prve zimske vejice«, ki sem ga priredila za določene 

organizme, ki smo jih razvrščali. 

 

Slika 61: Otroci spoznavajo lastnosti vejic (B. Majcen) 
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Izbrala sem spremenljivke iz biološkega ključa v knjižni obliki, ki so bistvene, da 

ločimo organizme med seboj, jih razvrstimo v podmnožice in vsak organizem 

določimo. Pet- do šestletni otroci lahko razvrščajo le po eni spremenljivki naenkrat, 

pa še to je omejeno na konkretne predmete, ki so fizično prisotni. Razvrščanje po 

biološkem ključu poteka po drevesni shemi in priporočljivo je, da je tako velik, da 

otroci po njem lahko premikajo organizme in jih postavljajo. Tudi besedno izražene 

spremenljivke sem spremenila v slikovne simbole, tako da so otroci z biološkim 

ključem delali brez moje pomoči.  

 Razvrščanje smo začeli tako, da sem kot vzorec na mizo položila eno vejico, 

otrokom predstavila slikovni simbol zanjo in otroci so videli, za katero 

spremenljivko gre. Nato so množico dopolnili z ostalimi vejicami. Pravzaprav bi 

lahko rekla, da je bilo razvrščanje vodeno natančno opazovanje organizmov, saj so 

otroci prek razvrščanja spoznavali in utrjevali lastnosti organizmov. Nato sem 

dejavnost malo otežila in na mizo položila dve vejici različnih drevesnih vrst in 

otroci so podmnožici dopolnili s preostalimi vejicami (npr. kupček smrekovih vejic 

in kupček vejic jelke – slika 62). 

 

Slika 62: Otroci razvrščajo vejice iglavcev (B. Majcen) 

Razvrščanje otrokom ni povzročalo posebnih težav. Ko smo razvrščali v množice, v 

katerih so bile vejice istega drevesa, je otroke malo begalo le to, da ni noben 
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organizem popolnoma enak drugemu in so si bile vejice enakih vrst dreves med seboj 

malo različne. Vendar sem jim tako prikazala pestrost živih organizmov iste vrste. 

Otroci so zelo radi in dobro razvrščali, da sem bila nad tem še sama presenečena.  

Razvrščanje je bila prava pot k cilju – spoznati lastnosti vejic do te mere, da lahko za 

določanje organizmov uporabimo preprost biološki ključ. 

Zanimivost: 

… otroci so se sami domislili, da bi lahko razvrščali tudi storže (slika 63). Sami so 

določili kriterije, po katerih jih bodo razvrščali:  

 po obliki (kroglasti in podolgovati), 

 po barvi, 

 po velikosti (od najmanjšega do največjega), 

 po načinu razširjanja – kateri so tako lahki, da jih lahko raznaša veter in 

katere ne (otroci pihajo v semena in tako določijo, katera so tako lahka, da jih 

lahko raznaša veter. Semena, ki jih raznaša veter, so zelo lahka in imajo 

navadno pomožne strukture – krilca). 

 

Slika 63: Otroci razvrščajo storže (B. Majcen) 

Nabrali smo storže skoraj vseh opazovanih drevesnih vrst; manjkali so le storži jelke, 

ki razpadejo na veji. Do tistih na drevesu je pa težko priti, saj rastejo le pod vrhom 
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krošnje. Tudi storži cedre zreli razpadejo na vejah, smo pa jih uspeli doseči na nižjih 

vejah in nabrati nekaj še zelenih storžev, ki pa so bili zelo smolnati. Tisinih jagod 

nismo nabirali, ker je rastlina strupena. Zato sem otrokom za nazornejšo predstavo 

izdelala »tisine jagode« iz fimo mase rdeče barve.  

 

2.7. DOLOČANJE IN UVRŠČANJE VEJIC Z UPORABO 

PREPROSTEGA BIOLOŠKEGA KLJUČA »MOJE PRVE 

ZIMSKE VEJICE« 

2.7.1. Zmožnost uporabe preprostega biološkega ključa 

Otroci so utrdili lastnosti vejic z vodenim razvrščanjem, seznanila sem jih z vsemi 

strokovnimi izrazi, ki jih bomo potrebovali ob uporabi biološkega ključa, saj jim je 

treba že vnaprej pojasniti vse strokovne izraze (npr. poganjek, šopki iglic …). 

Poznali so tudi že slikovne simbole za spremenljivke. Čas, ki ga namenjamo 

opazovanju in spoznavanju lastnosti organizmov, je pomemben, saj otroci potem 

lažje berejo in sledijo ključu. 
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Slika 64: Zgled preprostega biološkega ključa za določanje vedno zelenih vejic: 

simbolni ključ 
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Slika 65: Zgled preprostega biološkega ključa za določanje vedno zelenih vejic: 

opisni ključ 
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2.7.2. Uporaba preprostega biološkega ključa – poenostavljenega 

simbolnega ključa. 

Z otroki smo s pomočjo ključa poimenovali drevesa in grme, katerih vejice smo že 

dobro spoznali (slika 64, 65). Vsi so imeli v rokah vejice istega organizma, dobro so 

si jih ogledali, nato poslušali pare trditev, ki sem jih prebrala. Na podlagi opazovanja 

vejic so se odločili za pravilno trditev. Ker so dobro opazovali vejice in se pravilno 

odločali, so prišli do prave rešitve. Nato so si otroci sami izbirali vejice po želji in 

poskušali sami ali s pomočjo priti do pravilne rešitve (slika 66). Pravilnost rešitev so 

preverjali s sliko v biološkem ključu in pogledali, če lastnosti, opisane ob rešitvi, 

ustrezajo lastnostim na vejici. 

 

Slika 66: Otroci razporejajo vejice iglavcev z velikim ključem na plakatu (B. 

Majcen) 

Sproti so tudi izdelovali plakat. Otroci so lepili vejice na plakat, kdor pa je znal 

pisati, je napisal zraven vejice ime organizma (slika 67). 

Po večkratni ponovitvi so otroci na vejicah že zelo hitro prepoznali lastnosti, o 

katerih so govorile trditve v biološkem ključu. Zapomnili so si tudi veliko novih 

izrazov: omorika, tisa, izrast iglic v šopkih, proge na iglicah … 
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Slika 67: Otroci izdelujejo plakat z vejicami iglavcev (B. Majcen) 

 

2.8. PREVERJANJE NOVIH MISELNIH SHEM 

Za vpogled v nove miselne sheme otrok, pravzaprav preverjanje naučenega, sem 

uporabila otroške risbe. Otrokom sem predlagala, naj narišejo enega ali več iglavcev, 

ki so jim najbolj všeč (slika 68). Opozorila sem jih, naj bodo pozorni na vse dele 

rastline, naj jih natančno opazujejo in s svinčnikom narišejo. 

Otroci so risali risbice, jih komentirali in analiza risbic in komentarjev mi je 

pokazala, kaj vse so se otroci skozi aktivnosti naučili in kakšna nova spoznanja 

pridobili. 

Vsi otroci so risali samo vejice različnih vrst iglavcev in nič več celega drevesa. 

Vejice so bile narisane zelo natančno, z mnogimi podrobnostmi, kot na primer: 

oblika iglic, dolžina iglic, oblike storžev … Kdor izmed otrok je znal pisati, je zraven 

vejice še pripisal, kateri drevesni vrsti pripada (slika 69). 
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Slika 68: Vpogled v nove miselne sheme z risbicami (B. Majcen) 

 

Slika 69: Vpogled v nove miselne sheme z risbicami (B. Majcen) 
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Slika 70: Podrobnosti vejic na otroških risbicah - risbica vejic je nastala po učnem 

posegu.  

Vejicam so dodane razne podrobnosti: iz vejic smreke izraščajo stranske veje, 

narisane so špičaste iglice in storž, na vejici macesna pa iglice izraščajo v šopkih, 

dodani so tudi storžki.
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Slika 71: Miselna shema otroka po končanih raziskovalnih dejavnostih 

Na vejicah so vidne različno raščene iglice – dvoredno nameščene, izraščanje v 

šopkih in v paru. Na risbici je opazno posebej doživeto občutenje vejic, še posebej 

vejica ciprese. Narisane so tudi različne oblike storžev ciprese, bora in macesna. 
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Slika 72: Razlikovanje vejic iglavcev na otroški risbici  

Otrok je na risbi, ki je nastala po uporabi učnega posega narisal vejice z iglicami; 

razlikujejo se vejice cedre, bora in brina. Ker zna pisati, je imena dreves in grma tudi 

pripisal k risbam. 
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Slika 73: Prikaz vejice cedre na otroški risbici  

Otrok je na risbi, ki je nastala po učnem posegu nazorno prikazal vejico cedre s 

šopkasto izraščenimi iglicami in storži. 
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2.8.1. DRUGA ANKETA 

Po štirih tednih sem ob zaključku vseh dejavnosti ponovno izvedla anketo. V 2. 

anketi sem anketirala le eno skupino otrok, in sicer otroke iz skupine Pikapolonice, s 

katerimi sem izvajala aktivnosti spoznavanja in raziskovanja iglavcev ter razvrščanje 

le-teh po preprostem biološkem ključu. Anketiranih otrok je bilo 24. Uporabila sem 

isti vprašalnik kot v 1. anketi, tako da sem primerjala odgovore otrok v obeh 

časovnih obdobjih in ugotavljala napredek v pridobljenem znanju.  

Rezultati druge ankete: 

Prav vseh 24 otrok je na 1. vprašanje »Kaj si predstavljaš pod besedo iglavec?« 

odgovorilo drevo. 

Tudi na 2. vprašanje »Kaj misliš, zakaj se tako imenuje?« so vsi odgovorili enako: 

zato, ker ima iglice. 
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Stolpični diagram 8: Odgovori otrok po učnem posegu »Kje rastejo iglavci?« 

Na vprašanje »Kje rastejo iglavci?« se je v vseh stolpičih povečalo število 

odgovorov. Vseh 24 anketiranih otrok je odgovorilo, da iglavci rastejo v gozdu. 22 

odgovorov je bilo, da rastejo pri hišah in v hribih, 18 odgovorov, da v parku in v 

okolici vrtca. 14 otrok jih je opazilo na gmajni in 12 pri morju in na pokopališču. 
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Stolpični diagram 9: Odgovori otrok po učnem posegu »Katere iglavce poznaš?« 

Poznavanje iglavcev po imenu je prav tako pokazalo precejšnji napredek v 

pridobljenem znanju otrok. Prav vseh 24 otrok pozna smreko, jelko, bor in brin. 19 

otrok pozna cipreso, 18 otrok pozna tiso in cedro, 16 otrok pa macesen. Le polovica, 

12 otrok  je omenila omoriko, čeprav mislim, da zato, ker je to zanje nova in težja 

beseda, ter bi se je ob moji spodbudi tudi spomnili. 

Na vprašanje »Kaj raste na boru?« so prav vsi otroci – 24 otrok - odgovorili, da 

storži in iglice. 
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Stolpični diagram 10: Odgovori otrok po učnem posegu »Kaj se nahaja v storžu?« 

Na vprašanje »Kaj je v storžu?« je vseh 24 otrok odgovorio, da seme; med 

raziskovanjem smo v storžih odkrili tudi smolo in mravlje, in na smolo se je 

spomnilo 6 otrok, na mravlje pa 4 otroci. 

Na zadnje vprašanje »Kaj zraste iz semena?« so prav tako vsi otroci odgovorili, da je 

to drevo. 

Tematski sklop o poznavanju in raziskovanju iglavcev je pri kraju. Zanimive poti do 

znanja so otrokom dale nove izkušnje, predvsem to, da se navajajo, da samostojno 

prihajajo do določenih spoznanj, jih poglobijo, razširijo in pridobijo ter utrdijo svoje 

znanje, tokrat z naravoslovnega področja. 
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3. ZAKLJUČNE MISLI IN DISKUSIJA 

Diplomske naloge »Poznavanje iglavcev v vrtcu« sem se lotila kot velik izziv, da 

skupaj z otroki raziščemo nekaj vsakdanjega, kar nas obkroža vsepovsod, pa vendar 

o tem vemo zelo malo, na drugačen način, kot to počnemo v vrtcu vsak dan, da 

preizkusim katerega od zame bolj neznanih in zahtevnejših pristopov do novih znanj 

o naravoslovnih vsebinah ter da izkoristim to, kar mi nudita bližnje okolje in narava. 

Tako je bil namen moje diplomske naloge, kako predšolske otroke spodbuditi k čim 

bolj samostojnemu opazovanju in raziskovanju iglavcev da: 

 spoznajo pojem iglavec s čim več čuti, 

 navajati jih na natančno, samostojno opazovanje organizmov, 

 usmerjati pozornost na izrazite značilnosti teh rastlin, 

 razvijati spretnosti in sposobnosti pri uporabi preprostega biološkega ključa 

(primerjanje, razvrščanje, urejanje, komentiranje). 

Dela sem se lotila tako, da sem z vprašalnikom pridobila vpogled v otroške miselne 

sheme o izbranem pojmu in začela razmišljati o samoaktivnosti vseh udeleženih ter 

različnih vsebinskih in izvedbenih možnostih. Upoštevala sem vsa področja 

otrokovega razvoja, novejša spoznanja o spoznavanju in učenju naravoslovja 

predšolskih otrok, integracijo vseh vzgojnih področij, upoštevala načela 

sistematičnosti in postopnosti. Pozorna sem bila na ustrezno vlogo odraslih; otrokom 

sem omogočala dovolj časa in priložnosti, da z lastnim preizkušanjem začutijo 

lastnosti narave z vsemi čuti. Premišljeno sem jih spodbujala, motivirala, usmerjala 

in vodila, ter bila pozorna, da je komunikacija med nami potekala prek vprašanj. 

Nudila sem jim možnosti in spodbude, da so se učili iskati odgovore tako, da so 

opazovali, raziskovali, eksperimentirali … 

Oboji, otroci in jaz, smo skupaj odkrivali, raziskovali in se naučili veliko novega. 

Večino dejavnosti sem načrtovala vnaprej, nekatere pa glede na motivacijo otrok, 

nepredvidene situacije in celo vremenske razmere spreminjala, prilagajala in sproti 
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dopolnjevala. Pri tem sem ves čas sledila zastavljenim ciljem; otroci naj bi pridobili 

nova znanja o naravi na zanimiv in privlačen način ter bili pri dejavnostih čim bolj 

samostojni. Zastavljene cilje sem uresničevala s pripravo dejavnosti na način, ki ga 

ponuja konstruktivistični pristop k spoznavanju in učenju naravoslovja – z 

raziskovanjem, ki je seveda prilagojeno njihovi starostni stopnji. S tem niso le 

spoznavali organizmov iz narave, ampak tudi različne načine in poti, kako se kaj 

razišče in nauči.  

Prepričana sem, da sem v svoji diplomski nalogi uspela raziskati: 

 koliko pet- do šestletni otroci že poznajo iglavce, 

 kakšne predstave imajo o njih, 

 kakšen napredek v znanju lahko dosežemo s predšolskimi otroci ob ustreznih 

raziskovalnih dejavnostih in spodbudah, 

 koliko jim pomenita bivanje in igra v naravi z naravnimi materiali. 

Tako je diplomska naloga potrditev uspešnosti: 

 izbrane vsebine: možnost neposrednega dela v naravi kot naravnega učnega 

prostora in lahke dostopnosti naravnega materiala za učenje in igro, 

 aktivnega pristopa k spoznavanju naravoslovnih vsebin, pri katerih otroci v 

tej starosti aktivno sodelujejo, in možnosti neposrednega opazovanja reakcij 

otrok ob posredovanju podatkov, 

 spodbujanja vedoželjnosti in sodelovanja pri otrocih (več gibanja, večja 

motivacija, daljša pozornost, napredek pri dejavnostih), 

 čutenja empatije otrok do narave kot vrednote, 

 sodelovanja z ustanovami, strokovnjaki, starši …, 

 povečanja zanimanja za naravoslovne vsebine tako pri meni sami kot pri 

sodelavkah, da bi postalo naravoslovje naše močnejše področje (z 

inovativnimi temami, večjo zavzetostjo, naravoslovnim razmišljanjem …). 



Majcen B. (2012), Spoznavanje iglavcev v vrtcu. Diplomska naloga. PF Ljubljana. 

109 

 

Kaj sem ugotovila po končanih dejavnostih? 

Življenje v vrtcu je preplet načrtovanih dejavnosti in nepričakovanih situacij.         

(avtorica naloge) 

Delo na sami vsebini diplomske naloge je bilo zame kot vzgojitelja naporno, saj je 

zahtevalo ogromno miselnih in materialnih priprav, kreativnih in iniciativnih idej, 

sodelovanja s sodelavkami, prilagajanja delovnega načrta oddelka zaradi drugih 

načrtovanih dejavnosti v skupini …, vendar se je vse izteklo tako, kot sem si 

zamislila. Pretežni del uspešno izpeljane naloge pripada »mojim Pikapolonicam«, s 

katerimi preživljamo skupaj že četrto leto in si delimo pozitivne in navdušujoče 

trenutke. 

Na prvi pogled se mi je zdelo, kot da bi tema vključevala samo cilje in dejavnosti s 

področja narave, vendar temu ni bilo tako. Kmalu se je pokazala možnost za 

integracijo več področij in uspešno sem jih povezovala, predvsem področje jezika, 

umetnosti in matematike. Dejavnosti o iglavcih sem izvajala štiri tedne. Vmes sem 

vključevala še ostala področja kurikuluma za sprostitev in podoživetja čutnih 

informacij, da so jih otroci lažje predelali in uporabljali v novih izkušnjah. 

Naravoslovje je med manj zastopanimi področji, predvsem zaradi nerazumevanja 

pojavov, procesov in zakonitosti v naravi in strahu pred napakami. Vzgojiteljice raje 

ostajamo pri »klasičnih«, preverjenih dejavnostih in projektih s področja 

naravoslovja, kot so vreme, kontinuirano opazovanje narave, ločevanje odpadkov, 

racionalna poraba energije … Spreminjanje pogledov in dodatno izobraževanje 

vzgojiteljev pa bo povečalo zanimanje za načrtovanje in izvajanje naravoslovnih 

vsebin, pri katerih bi spodbujali otroke in jim omogočali samostojno raziskovanje, 

opazovanje in približali razumevanju pojavov in procesov ter zakonitosti v naravi po 

novih, drugačnih poteh. 

Vsekakor je bila diplomska naloga zame dragocena izkušnja, ki me je zelo obogatila 

po strokovni plati. Odprla mi je nove poti, povezave in cilje ter zadovoljila 

ustvarjalne potenciale. Delo vzgojiteljice je res naporno, a polno izzivov in zato tudi 

zadoščenja. 
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3.1. ZAKLJUČEK 

Delo bo počakalo, da boste otroku pokazali mavrico. Toda mavrica ne bo počakala, 

da opravite delo. 

Patricia Clafford 

Potrebno je izkoristiti možnosti, ki nam jih lahko nudi le naravno okolje. Tukaj otroci 

vidijo, spoznajo, se naučijo in doživijo stvari takšne, kot so. Okolico neposredno 

občutijo, se odzivajo nanjo in konstruirajo svoje znanje. Dosedanja vedenja se jim 

podirajo, prihajajo do novih spoznanj, iznajdejo nove načine raziskovanja, se vedno 

znova čudijo in odkrivajo. Doživljajsko preživljanje časa v naravi otrokom omogoči, 

da začenjajo razumeti življenje, njegov cikel, naravo in vse, kar je povezano z njo 

celovitejše, to pa je bistveno za nadaljnji razvoj. Za konec še misel, ki je meni 

osebno najbolj všeč in zajema bistvo delovanja med otrokom in naravo. 

»Otrokov svet je svež in nov in lep, čudežen in razburljiv. Žal pa se nam vsem 

dogaja, da z zrelostjo izgubimo jasnovidnost in resnični občutek za vse, kar je lepo in 

spoštovanja vredno. Če bi lahko vplivala na dobro vilo, ki obdaruje otroke z dobrimi 

lastnostmi, bi naročila, naj vsakemu otroku na svetu podari neuničljivo radovednost, 

ki naj traja toliko, kolikor življenje samo, strup proti dolgočasju in streznitvi poznih 

let, proti jalovemu ukvarjanju s stvarmi, ki niso naravne, in odtujitvi od izvora naše 

moči.« 

(Rachel Carson, 1956)
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