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POVZETEK
Predšolski otrok spoznava naravo predvsem v vsakodnevnem stiku z njo. Skalnjak v vrtcu je
priložnost, s katero mu ta stik lahko omogočimo. Skalnjak ne zahteva veliko prostora in skrbi,
a otrokom nudi veliko možnosti za spoznavanje kamnin, rastlin in živali, življenjskih potreb
rastlin, spreminjanje narave skozi letne časa ter predstavlja bogastvo barv, vonjav, struktur in
oblik kot spodbud za čutila in napredek na vseh razvojnih področjih.
V diplomskem delu sem načrtovala in izvedla dejavnosti, v katerih so otroci aktivno
sodelovali pri načrtovanju in postavljanju skalnjaka ter gojenju rastlin v njem. S pomočjo
ustnega vprašalnika pred in po opravljenih dejavnostih sem ugotavljala, koliko znanja o
skalnjaku so otroci pridobili ob aktivnostih.
Izdelava skalnjaka in aktivna vključenost otrok v dejavnost je pokazala, da je učenje novih
pojmov veliko hitrejše. To se je izkazalo tudi na koncu, ko so otroci ob opravljanju ustnega
vprašalnika pokazali mnogo več znanja, kot pred začetkom dejavnosti. Pred začetkom
izdelave skalnjaka namreč niso prepoznali niti ene rastline.
Otroci se ob skalnjaku velikokrat ustavijo, zanj skrbijo ter s tem pokažejo, da cenijo trud, ki
so ga sami vložili vanj.

Ključne besede:
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 aktivno učenje
 skalnjak

SUMMARY
Preschool children learn about nature especially with daily contact with it. A rockery is a way
that these contact is enabled. It doesn’t require much space and care, but offers a child many
opportunities to learn about rocks, plants and animals, plant needs, the changing of nature
over the course of time, and represents a wealth of colors, scents, shapes and structures as
encourage for human senses and progress in all areas of development.

In my thesis I planned and carried out the activities in which children are actively involved in
planning and setting up a rock garden, and growing plants in it. With the help of an oral
questionnaire before and after the activities, I identified how much knowledge the children
gained after the activities.

Creating a rockery and actively involving children in the activities, showed that learning new
concepts is much faster. It turned out well in the end, when the oral questionnaire revealed
knowledge, which the children did not have before actively attending work. I should mention
that prior to the making rockery did not recognize a single plant.

Children often stop at the rock garden, care for it, and these shows appreciate for the effort
that they put into it.
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1 UVOD

1.1 ZAČETNO NARAVOSLOVJE
Otroško okolje je omejeno na del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Vse predmete žive in
nežive narave želijo otroci poskusiti s čim več čutili. Zato jim moramo naravo predstaviti iz
različnih zornih kotov. Pri vsem tem začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje ter
hkrati razvijajo lastne miselne sposobnosti in se osebno razvijajo. Oblikujejo si temeljne
pojme kot so prostor in čas, gibanje in sile, predmet in snov, pojem živega k spoznavanju
odnosov med predmeti in odnosov med bitji ter okoljem, v katerem živijo (Krnel, 2001).
Spoznavanje narave otroka spodbuja, da začne sistematično spoznavati in usvajati pojme ter
razumevati nekatere naravne pojme in procese. Značilnost znanstvenega raziskovanja je
oblikovanje stališč, ki temeljijo na kritičnosti in objektivnosti. Otrok se prvič sreča z
znanostjo in njenimi metodami dela, kar odločilno vpliva na njegov kasnejši odnos do
znanstvenega dela nasploh in uporabe znanstvenih odkritij (Novak in sod., 2003).
Na vprašanje »Zakaj bi svoje vedenje določali sami?« si lahko odgovor pomagamo najti z
idejo konstruktivizma, ki jo je Jean Piaget utemeljil z načeli asimilacije, akomodacije in
uravnoteženja. Proces asimilacije označuje vključevanje novih izkušenj v obstoječe okvire.
Svoje novo znanje prilagajamo obstoječemu, že pridobljenemu znanju. Ko se že obstoječe
strukture pod pritiskom novih spoznanj spreminjajo in bogatijo, pravimo temu procesu
akomodacija. Vendar pa je potrebno uravnoteženje obeh procesov, da se lahko dosežejo višje
stopnje znanja in razumevanja. Otroci se učijo s pomočjo objektov iz njihove okolice, ki ne
ležijo okoli njih že pripravljeni na uporabo, ampak si morajo sami z logičnim razmišljanjem
in uporabo že pridobljenega znanja pomagati, da ustvarijo nekaj novega, inovativnega (Krnel,
1993).
V zgodnjem otroštvu so naravoslovne teme najprimernejše za raziskovanje, saj so predmeti in
pojavi konkretni, hkrati pa omogočajo širok razpon nadgradnje na abstraktni ravni. Teme, ki
imajo naravoslovno tematiko, predstavljajo neposredno okolje, ki ga otroci lahko raziskujejo
brez tuje pomoči in zato pristno, neobremenjeno s predsodki in prisilo ter motivirano.
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Naravoslovne teme omogočajo tudi preskoke od konkretnega k abstraktnemu načinu
dojemanja, ki je pomemben za celosten razvoj otrokove osebnosti (Novak in sod., 2003).

Otroci (po Novak in sod., 2003) naj naravoslovne vsebine sprejemajo med dejavnostmi, ki
omogočajo sprejemanje novih informacij na osnovi lastnih informacij, saj tako otroci
razvijajo

svoje

sposobnosti

in

spretnosti

opazovanja

(zaznavanje,

primerjanje,

prepoznavanje), razvijanja in primerjanja zamisli (razvrščanje, uvrščanje, urejanje,
načrtovanje in izvajanje poskusov, napovedovanje, sklepanje, oblikovanje domnev,
spremljanje spreminjanja domnev) ter se seznanijo z različnimi postopki (preizkušanje,
merjenje).

1.2 AKTIVNO UČENJE
Za Marentič Požarnikovo (2008) je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, miselno in
čustveno aktivira. Aktivno učenje je osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske
okoliščine. Potekati mora vzporedno s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim
dialogom v skupini ter s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. Zelo učinkovito je tudi
spontano učenje, saj otrok v razmeroma kratkem času usvoji obsežno znanje in spretnosti,
kljub temu da se nekatere njegove teorije o pojavih v okolju pozneje lahko izkažejo za
napačne.
Skozi takojšnje neposredne izkušnje ter izpeljevanje pomena iz njih skozi razmišljanje otroci
konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Aktivno učenje je učinkovito, če
prihaja iz osebne spodbude, če se otroci vključujejo v različne izkušnje, kot so ustvarjalne,
trajne interakcije med ljudmi, materiali in zamisli, ki podpirajo umsko, čustveno, socialno in
telesno rast. Pomembno je, da odrasli prisluhnejo razmišljanju otrok, jih spodbujajo in jim
dajo na razpolago dovolj časa, da sami rešijo probleme (Hohmann in Weikart, 2005).
Spoznavanje kognitivnih psiholoških teorij je načelo aktivnega učenja, saj je otrok aktiven v
procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. To je razvidno že v teoriji M. Montessori, ki
pravi, da otrok gradi svoje znanje in svojo osebnost ob izkušnjah in v odnosu s prostorom,
stvarmi in drugimi ljudmi.
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Piaget in Vigotski razlagata razvoj mišljenja tako, da otrok informacije preoblikuje in
prilagaja svojemu načinu mišljenja, hkrati pa se pod zunanjimi vplivi tudi spreminja oz.
razvija lasten način razmišljanja.
Načelo aktivnega učenja, opisanega v Kurikulumu za vrtce, izhaja tako iz vzgojiteljičinega
načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud (Batistič
Zorec, 2002).

1.3 SKALNJAK

1.3.1 Kaj je skalnjak
Skalnjak je sestavljen iz prsti in skal. Oblika je rastišče za mnoge majhne rastline, ki naravno
rastejo na skalnatih odprtih legah. V skalnjakih uporabimo naravne kamne, ki jih sestavimo
tako, da posnemajo naravno štrleče skalovje (Beckett, 1995).
Japonski in kitajski vrtovi imajo že stoletja za osnovno sestavino skale. Te so bile celo
pomembnejše od rastlin tako zaradi simbolnega pomena kot tudi zaradi svoje lepote (prav
tam).

Pomembno je zavedanje, da imamo vrt zato, da se ob opazovanju rastlin sprostimo ter mu
namenimo tudi čas za vzdrževanje in nego rastlin (Kraljevo hortikulturno združenje, 2002).
Skalnjaki in alpinetumi so odličen primer ornamentov v vrtu, ki pomagajo pri iskanju miru.
Rastline, ki uspevajo v gorskih območjih na različnih koncih sveta, imajo pogosto zelo obilne
in barvne cvetove in poživljajo vrt. Med rastlinami za skalnjak najdemo rastline, ki se hitro
prilagodijo podnebju, druge pa so zahtevnejše za vzdrževanje, saj so prilagojene posebnim
razmeram gorskega podnebja (Dryden in Grey - Wilson 1999).
Esenko (2010) pravi, da s skalnjakom želimo poudariti dekorativno vrednost kamenja, ki ga
dopolnjujejo cvetoče zasaditve. Skalnjak ni samo zvrnjen kup kamenja in skal na vrtu, temveč
moramo nanj gledati kot na primerno okolje za zasaditve, ki se v naravnem okolju drugače
razraščajo v skalnatem svetu.
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1.3.2 Oblikovanje skalnjaka
Simoni (2003) je razdelila skalnjake in suhe zidove v več različnih vrst. To so:
– Tradicionalni skalnjak: Ima naraven videz, ki ga doseže po določenem času. Nekaj časa
traja, da se rastline razrastejo. Uporabiti moramo večje skale, na katerih se nato razrastejo
mahovi in lišaji.
– Skalnjak na pobočju: V skalnjaku na pobočju so skale postavljene tako, da sledijo liniji
samega pobočja. Tako nastanejo majhne terase, na katerih so posajene rastline.
– Skalnjak na ravnem: Ključnega pomena je drenaža, ki preprečuje, da bi prekomerna količina
vode škodovala rastlinam. Skale so razporejene tako, da so videti čim bolj naravno. Vse
skupaj je dopolnjeno s primerno plastjo prsti.
– Vodni skalnjak: Uporablja se, da razgibamo vrt na ravnem zemljišču. Vanj vstavimo vodno
ogledalo, izkopano zemljo pa uporabimo za majhno umetno poševnino, na kateri lahko
gojimo rastline.
– Miniaturen skalnjak: Ponavadi ga uporabijo tisti, ki imajo malo prostora, ali tisti, ki imajo
razsežen vrt, nimajo pa ustreznega okolja, da bi gojili alpske rastline. Med ljubitelji
miniaturnih skalnjakov so tudi tisti, ki raje gojijo rastline v posodah, postavljene v posebne
kotičke na vrtu.
– Kamniti zidci: Kamni, ki stojijo na tleh, morajo biti dobro vsajeni v zemljišče, da dajejo
celoti potrebno trdnost. Vsak kamen mora biti nekoliko nagnjen proti notranjosti zidu zaradi
večje stabilnosti in zaradi lažjega odtekanja vode v notranjost. Med razpoke se vsadijo
različne rastline.
– Vrtovi na prodnikih: Gosta in približno 15 cm globoka plast prodnikov, prsti in šote
omogoča nego številnih alpskih rastlin. Tudi tu je pomembna drenaža, ker je veliko alpskih
rastlin podvrženih gnitju.
– Cvetne stopnice in tlaki.
Beckett (1995) razdeli različne skalnjake na melišča in groblje, dvignjene grede, nizke
skalnate grede, suhe zidove, alpsko trato, tlakovani vrt, posode in alpski rastlinjak.
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1.3.3

Načrtovanje in gradnja skalnjaka

1.3.3.1 Načrt skalnjaka
Načrtujemo ga prostoru primerno. Kjerkoli je mogoče, izkoristimo naravno, odprto pobočje,
kjer je rastišče že po naravi odcedno (Dryden in Grey - Wilson 1999). Talne razmere lahko
ocenimo tako, da prst zdrobimo med grudicami in vidimo, ali imajo tla dovolj grobih grudic
(Berwanger in sod., 2009).

1.3.3.2 Izbira prostora in kamnov
Najprimernejša osnova za razgiban skalnjak je sončno pobočje, ki je obrnjeno proti jugu ali
jugovzhodu. Postavitev skal in kamenja naj kar najbolj posnema naravno okolje. V takih
skalnjakih so rastne razmere zelo podobne naravnim razmeram (Dryden in Grey - Wilson
1999).

1.3.3.3 Izbira rastlin
Za skalnjake se lahko izberejo prave alpske ali druge rastline, primerne za skalnjak. Prve so
lahko dekorativne zimzelene in lesnate, lahko se vzgajajo tudi iz čebulic in gomoljev. Največ
jih je prezimno trdnih, saj so prilagojene na ostro podnebje, praviloma so goste rasti in le
redko zrastejo več kot 15 cm. Alpske rastline so v naravnem okolju na močnem soncu, zrak je
svež, skoraj neprestano piha veter, rastejo na revnih tleh, ki vsebujejo malo hranil in
organskih snovi, so pa dobro odcedna. Blazinasta ali pritlikava rast in majhni, mesnati,
dlakavi ali usnjati listi ščitijo rastline pred pretirano izgubo vode zaradi močnega vetra in
žgočega sonca. Druge rastline, primerne za skalnjak, pa so tiste, ki rastejo počasi in ostanejo
dovolj nizke, da ne rušijo ravnovesja. Mednje spadajo pritlikava drevesa in grmi, ki so še
posebej uporabni za osnovo zasaditve (Dryden in Grey - Wilson 1999).

1.3.3.4 Priprava tal in gredic
Prvo opravilo je odstranjevanje plevela, kjer moramo odstraniti predvsem pirnico, slak in vse
druge trajne plevele z globokimi koreninami. Nato izkopljemo zgornji sloj tal, ki je globok
približno 10 cm. Izkopano jamo zapolnimo s kamni ali z večjimi kosi opeke. Primerni so tudi
vsi grobi gradbeni ali ruševinski odpadki. Ne smemo pa odlagati odpadkov iz plastike in
drugih snovi, iz katerih bi se sproščale strupene snovi, saj škodujejo tako okolju kot rastlinam.
Na pripravljen odcedni sloj zložimo prej izkopano travno rušo. Položimo jo tako, da bo trava
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spodaj, na vrhu pa bo videti le vrtno prst. Strukturo prsti lahko izboljšamo z vkopavanjem
peska in gramoza (Berwanger in sod., 2009).

1.3.3.5 Razporejanje in vgradnja kamnov
Nekaj največjih skal sestavlja osnovno ogrodje skalnjaka in določa razpored manjših kamnov.
Med skalami mora biti dovolj prostora za poznejše zasaditve in za oblikovanje hribovitega ali
goratega videza skalnjaka. Manjše kamenje mora biti stabilno postavljeno okrog največjih
skal. Vmesne prostore napolnimo s prhko vrtno prstjo ali z drobnim gruščem. Večje prostore
med kamni napolnimo z dobro odcedno prstjo ali s posebnim substratom. Nato označimo
območja za poznejše zasaditve (prav tam).

1.3.3.6 Zasajanje skalnjaka
Da dobimo dober pregled nad razvrstitvijo rastlin, jih kar v lončkih postavimo na zanje
načrtovana rastišča v skalnjaku. Tako dobimo pregled nad postavitvenim razmerjem rastlin.
Nato jim začnemo kopati sadilne jamice, ki morajo biti dvakrat večje od koreninske grude
posamezne rastline. Na dno vsake jamice se lahko za boljše odcejanje vode nasuje malo peska
ali gramoza. Najprej se posadijo tako imenovane vodilne rastline (lesnate rastline ali visoke
zelnate trajnice). Pustiti je treba dovolj prostora za posaditev blazinastih rastlin. Te je najbolje
saditi po najmanj tri na skupino. Vse rastline je treba po sajenju dobro zaliti. Nekatere so
občutljive na zastajajočo vodo, zato jim okrog koreninskega vratu ali pod blazinastimi
poganjki nasujemo malo grobega gramoza ali peska.
Med kamni v skalnjaku je zaradi predhodnih pojavov veliko rež in špranj, kamor lahko
posadimo rastline. Sadimo lahko tudi v kamne, ki jih predhodno obdelamo (naredimo luknjo):
npr. lehnjak, kredne skale in školjčni apnenci (prav tam).

1.3.3.7 Oskrba skalnjaka
Skalnjak zalivamo v vročem vremenu, sicer se rastline lahko izsušijo. Priporočljivo ga je
zalivati previdno in po malo. Odstranjujemo vse odmrle listne rozete in druge dele rastlin, ki
bi pri daljši vlagi začeli gniti in bi ogrožali zdrave rastline.
Pod oskrbo skalnjaka sodi prirezovanje štrlečih vej, poganjke pa moramo zmerno zmanjšati.
Bujno rastočim rastlinam zmanjšamo blazinice, da ne jemljejo prostora sosednjim rastlinam.
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Nekatere rastline so občutljive na mraz, kljub temu da so prilagojene uspevanju v skalnjaku.
Te zaščitimo z dračjem, listjem in folijo (rastline pokrijemo s suhim listjem in čez vse skupaj
položimo folijo) ali s steklom (prav tam).

1.3.4

Zelišča v vrtu

Zelišča so naše najstarejše vrtne rastline. Kuharji so jih uporabljali kot začimbe, zdravniki kot
zdravilne zeli, poleg vsega tega pa so bila osnova za kozmetiko, barvila in parfume. Danes jih
vrtnarji uporabljajo skoraj povsod po vrtu zaradi zanimivih oblik, lepega listja in cvetja
(Janulewicz, 1994).
Squire (2009) piše, da je zelišča mogoče gojiti na najrazličnejših delih vrta. Lahko jih
pomešamo med druge rastline v podeželskem vrtu ali posadimo na gredice, ki so vrezane
sredi travnatih vrtnih površin. Ustvarjalni smo lahko tako, da jih zasadimo v obliki kolesa ali
šahovnice, lep vtis pa napravijo tudi skupine cvetličnih posod, v katere zasadimo različna
zelišča.

1.3.5 Rastline, ki rastejo v skalnjakih
ALPSKI PEČNIK (Armeria maritima)
Alpski pečnik spada v družino pečnikovk (Plumbaginaceae). Razširjen je po zmerno polarnih
pokrajinah severne poloble. Ima ozke liste, ki so podobi listom trav, visoki so le do 10 cm.
Cveti v beli, rožnati ali vijolični barvi, cvetovi se dvigajo do 40 cm visoko. Čas cvetenja je
maja in junija, lahko pa tudi pozneje (Strgar, 1994).

Slika 1: Alpski pečnik
(http://www.botanicni-vrt.si/component/option,com_rastline/armeria-alpina/page,409/lang,si/)
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DELTASTI KLINČEK, NAGELJ (Dianthus sp.)
Rastlina spada v družino kličnic (Caryophyllaceae). Razširjena je v Evropi in Aziji. Raste
blazinasto, predvsem na suhih rastiščih in med travo. Visoka je od 10 do 20 cm. Različne
sorte imajo različne cvetove. Najbolj značilen cvet je karminasto rdeč, z vencem belih pik na
temnejši podlagi, najdemo ga pa tudi v rožnati in beli barvi. Cveti sredi poletja (prav tam).

Slika 2: Deltasti klinček, nagelj
(lastna fotografija)
GRINTAVEC (Scabiosa japonica var. alpina)
Grintavec pada v družino ščetičevk (Dipsacaceae). Zraste do 20 cm in slabo uspeva v mokrih
tleh. Zlasti pozimi so taka tla zanj nevarna. Rastlina je glede zemlje zelo antropomorfna.
Dobro uspeva v nekoliko apnenčasti zemlji in na soncu. Cvetovi so temno vijolične in modre
barve (prav tam).

Slika 3: Grintavec
(lastna fotografija)
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IGLASTA PLAMENKA (Phlox subulata)
Rastlina spada v družino jesenovkovk (Polemoniaceae). Zraste do 10 cm visoko. Za svojo rast
potrebuje normalno vlažno rastišče, prenaša tudi občasno sušo. Uspeva na soncu in v
polsenci. Barva cvetov je svetlo vijolična, cveti pa aprila in maja (Rehar Klančič, 2012a).

Slika 4: Iglasta plamenka
(http://www.trajnice.com/stranrastline/p0106.htm)
KAMNOKREČ (Saxifraga rosacea)
Rastlina spada v družino krečevk (Saxifragaceae). Kamnokreči so najpreprostejše in
najbarvitejše rastline. So kompleksnega izvora, ki vključuje najrazličnejše vrste. Ne glede na
izvor so prilagodljive rastline, ki uspevajo v različnih tleh, na soncu ali v delni senci.
Razmnožujemo jih s potaknjenci ali z delitvijo. Barva listov se razteza od svetlo do temno
zelene, cvetovi pa so na do 25 cm visokih steblih (Grey - Wilson, 2009).

Slika 5: Kamnokreč
(lastna fotografija)
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META (Mentha piperita ´Chocolate`)
Rastlina spada v družino ustnatic (Lamiaceae). Za rast potrebuje sonce ali polsenco. Rastišče
mora biti normalno vlažno, vendar prenaša tudi občasno sušo. Velikost rastline je od 40 do 50
cm. Cveti julija in avgusta v lila barvi (Rehar Klančič, 2012, b).

Slika 6: Meta
(lastna fotografija)
NETRESK (Sempervivum tectorum)
Rastlina spada v družino debelolistovk (Crassulaceae). Ima debele in mesnate liste, ki so
razporejeni v rozete. Te so široke do 20 cm. Cvetna debla so visoka od 20 do 30 cm.
Zvezdasti cvetovi so škrlatno rdeči. Listi so zeleni, večinoma z rdečkastimi konicami. Iz te
vrste je nastalo veliko vrtnih oblik, ki se odlikujejo po trdoživosti. Najbolj so se uveljavile
naslednje: Atropurpureum z velikimi, temno škrlatno rdečimi rozetami, Rubustum z velikimi
modrozelenimi rozetami in Triste z motno rdečimi rozetami. Podvrsta z imenom S. tectorum
ssp. calcareum ima sivozelene in strnjene rozete ter rdečerjave listne konice.
Križance in vrtne oblike razmnožujemo samo z delitvijo ali odtrgovanjem mladih rozet ali
poganjkov. Čiste vrste lahko tudi sejemo (Strgar, 1994).

Slika 7: Netresk
(http://www.botanicni-vrt.si/component/option,com_rastline/sempervivum
tectorum/page,3577/lang,si/)
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ORIGANO (Origanum vulgare)
Rastlina spada v družino ustnatic (Lamiaceae). Druga imena za origano so dobra misel, čober,
divji majaron, dobrovoljka. Zraste do 50 cm visoko in je gosto košata rastlina, ki je nagnjena
k divjemu razraščanju. Listi so jajčasti in dlakavi. Cveti v rožnati ali beli barvi v navideznih
kobulih od julija do septembra. Najbolje uspeva na sončnem rastišču v suhih in prepustnih
tleh. Razmnožujemo jo lahko z delitvijo ali, od aprila dalje, s setvijo. Origano se nabira od
maja do oktobra. Nabiramo sveže liste in poganjke, zelene dele nabiramo med cvetenjem in
jih posušimo.
Pisanolistni origano (Origanum vulgare ´Variegata`) je prava poživitev vsake zeliščne
grede, saj ima liste belo obrobljene (Greiner in Weber, 2008).

Slika 8: Origano
(lastna fotografija)
OKRASNA TRAVA, BILNICA (Festuca glauca (Festuca ovina var. glauca))
Rastlina spada v družino trav (Gramineae). Je sinjezelena bilnica, ki je v naravi razširjena v
toplejših krajih Evrope. Zraste do 20 cm visoko. Listi so ozki, modri in se razrastejo v okrogle
šope. Sadimo jo na suhih in sončnih rastiščih. Uveljavlja se v skupinah in posamezno.
Množimo jo z delitvijo (Strgar, 1994).

Slika 9: Okrasna trava
(lastna fotografija)
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PLANIKA (Leontopodium alpinum)
Rastlina spada v družino nebinovk (Asteraceae). Visoka je od 5 do 10 cm, gosto volnato
dlakava, v starosti ogoleva. Steblo je pokončno, nerazraslo. Listi so jezičasti, suličasti,
posebno na spodnji strani gosto polsteno dlakavi. Cvetni košek (navidezen »cvet«) je ovršen z
velikimi, belimi, zvezdasto razvrščenimi ovršnimi listi, znotraj katerih sedi od 5 do 6
mnogocvetnih zlato rumenih posameznih koškov. Plod je majhen, z lasasto kodeljico.
Planika cveti od julija do septembra. Najdemo jo na sončnih travnatih policah in skalnih
košenicah, na travnikih nad gornjo mejo gozda in na poraslih meliščih, na suhih in večinoma
apnenčastih bazičnih do nevtralnih tleh.
Planika je ljudsko zdravilo za želodčne težave (Hegi in sod., 1980).

Slika 10: Planika
(http://www.botanicni-vrt.si/component/option,com_rastline/leontopodiumalpinum/page,2347/lang,si/)
SIVKA (Lavandula angustifolia)
Rastlina spada v družino ustnatic (Lamiaceae). Sivko poznamo tudi pod imeni lavanda,
levendel, kofendl in ozkolistna sivka. Izvor rastline je v Sredozemlju in na Kanarskih otokih.
Raste na sončnih, kamnitih in sušnih pobočjih.
Rast je gosta do ohlapno košata. Sivka zraste od 50 do 100 cm visoko. Je vednozelena
rastlina, katere listi so srebrnosivi, finodlakavi in črtasti. Cvetovi so modri do vijoličasti,
deloma beli ali rožnati, v vitkih, dolgopecljatih klasih, večinoma močno dišeči. Čas cvetenja
je od julija do septembra. Mlade cvetne poganjke in sveže liste nabiramo od maja do
septembra.
Sivka najbolje uspeva na sončnih in toplih, prepustnih, nevtralnih do apnenčastih in ne preveč
hranljivih tleh.
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Dišeča rastlina je sestavina podpurijev (dišečih vrečk), šopkov in cvetličnih dekoracij.
Posušene cvetove se uporablja na različne načine, kot so sladke jedi, sivkin sladkor in čaj
(Greiner in Weber, 2008).

Slika 11: Sivka
(http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/lepota-iz-narave/)
TIMIJAN (Thymus vulgaris)
Rastlina spada v družino ustnatic (Lamiaceae). Izvor rastline je v Južni Evropi in Aziji. Je
nizka, do 20 cm visoka ruševnata vednozelena rastlina, glede na vrsto deloma ali popolnoma
prezimno trdna, vendar občutljiva za zimsko vlago. Drobni listi so črtalasti, elipsasti ali
jajčasti, na spodnji strani pa deloma dlakavi. Cvetovi so beli, rožnati ali modro rdeči,
večinoma so v klasih. Čas cvetenja je od junija do oktobra, medtem ko je najboljši čas za
nabiranje rastline od maja do septembra. Rastlina najbolje uspeva na sončnih, dobro
prepustnih, apnenčastih in precej suhih tleh, zato jo lahko sadimo v skalnjake ali kot
blazinasto rastlino med reže tlakovcev ali v korito.
Rastlina je sestavina začimbne mešanice provansalskih zelišč.
Citronski timijan (Thymus x citriodorus) ima svetlo zelene, rumeno zelene ali srebrno
zelene liste z vonjem po limonah in je zelo primeren za zeliščne čaje (Greiner in Weber,
2008).

Slika 12: Timijan
(lastna fotografija)
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2

OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA
VPRAŠANJA IN METODE

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno
vključevanje v obstoječe okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in
navad. Otrok spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo
ohranitev. Lepoto, obseg in raznolikost narave spoznava tako, da je stik z njo običajen del
njegovega življenja. V vsakdanjem življenju skrbi za stvari iz svojega okolja, jih ima rad ter
jih neguje. Veseli se srečanja z njimi in je do njih obziren (Kurikulum za vrtce, 1999).
Otroci so zelo radovedni in jih svet narave neustavljivo privlači. Pravi izziv je preprečiti, da bi
to vedoželjnost izgubili. Zato moramo spoštovati njihovo sposobnost za čudenje in jim
pomagati, da bodo znali odkrivati novo (Danks in Schofield, 2007).
Skalnjak je delček gorske pokrajine v vrtcu. Sestavljen je iz skal in prsti v taki obliki, da nudi
domovanje mnogim majhnim rastlinam, ki naravno rastejo na skalnatih odprtih legah
(Beckett, 1995).
Postavitev skalnjaka je eden od načinov, s katerimi lahko približamo naravo otrokom v vrtcu.
Skalnjak ne zahteva veliko površine in skrbi. Poleg priložnosti za pridobivanje
naravoslovnega znanja ponuja tudi bogastvo barv, oblik, vonja in struktur, ki jih lahko
uporabimo kot spodbudo za napredek tudi na drugih razvojnih področjih.

2.2 CILJI
– Ugotoviti, koliko otroci vedo o skalnjaku in rastlinah, ki rastejo v njem.
– Načrtovati in izvesti dejavnosti, v katerih otroci aktivno sodelujejo pri načrtovanju in
postavljanju skalnjaka ter gojenju rastlin.
– Ugotoviti, koliko znanja o skalnjaku lahko otroci dobijo ob aktivnostih.
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
– Koliko predšolski otroci vedo o skalnjaku?
– Ali praktično delo v skalnjaku (priprava zemlje in kamnov, obdelava zemlje, skrb za rastline
itd.) motivira predšolske otroke za pridobivanje znanja o rastlinah in njihovih življenjskih
potrebah?
– Koliko se lahko predšolski otroci z aktivnostmi v skalnjaku naučijo o rastlinah in njihovi
oskrbi v njem?

2.4 RAZISKOVALNA METODA
Pri raziskavi sem uporabila kavzalno metodo.

Vzorec
Vzorec raziskave je bil neslučajnostni priložnostni. V vzorec je bilo zajetih 20 otrok iz vrtca
Murenčki v Cerkljah, starih od 5 do 6 let, od tega 10 deklic in 10 dečkov.

Postopek zbiranja in obdelava podatkov
Podatke sem zbrala z ustnim vprašalnikom. Vsakega otroka sem dvakrat individualno
spraševala, enkrat na začetku raziskave in nato še na koncu, da sem ugotovila, koliko znanja
so otroci ob dejavnostih pridobili. Vprašanja so se nanašala na skalnjak in rastline, ki rastejo v
njem. Odgovore otrok sem sproti zapisovala v preglednico.
Rezultate sem statistično obdelala ter jih prikazala v obliki tabel in grafa.
Poleg tega sem otroke ob dejavnostih opazovala in si beležila rezultate opazovanj. Rezultate
sem kvalitativno analizirala.
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3

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI

Globalni cilji:
-

Otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti in
stalnem spreminjanju.

-

Spodbujanje otrok k različnim pristopom k spoznavanju narave.

-

Otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave.

1. dejavnost: SPOZNAVANJE KAMNOV

Cilji:
-

Otrok odkriva in spoznava lastnosti nežive narave (kamni, mivka, prst).

-

Razvijanje matematičnega izražanja.

Potek dejavnosti
Za motivacijo sem v igralnico prinesla tri vreče. V prvi je bilo kamenje, v drugi mivka, v tretji
pa prst. Vzela sem prvo vrečo ter se sprehodila od otroka do otroka, tako da je vsak dal roko v
vrečo ter potipal, kaj je v njej. Nato je vsak pri sebi premislil, kaj bi lahko bilo v vreči. Ko so
vsi potipali, sem otroke vprašala, če vedo, kaj bi lahko bilo v njej. Ker so takoj uganili, smo se
pogovarjali še o tem, kako so prišli do te ugotovitve.
V drugi vreči je bila mivka, ki so jo otroci potipali, nato pa smo se pogovorili o tem, kakšna je
na otip, kje jo najdemo in kako nastane.
Tretja vreča je vsebovala prst. Ko so jo otroci potipali, smo se pogovorili o tem, kakšna je na
otip, kje jo najdemo ter v čem se razlikuje od kamenja in mivke.

Analiza
Vreča s skrivno vsebino je bila dobra motivacija, saj so otroci nestrpno pričakovali, kdaj bodo
prišli na vrsto. Nekateri so si vzeli več časa za raziskovanje po vreči, drugi pa so hitro
umaknili roko. Ko je vsak pri sebi premišljeval, kaj bi lahko bilo v vreči, sem videla, da so se
nekateri težko zadržali, da svojih ugotovitev niso povedali ostalim. Na vprašanje, kako so
vedeli, da je notri kamenje, so odgovorili: »Ker je mrzlo in trdo.« Opazili so še, da se kamenje
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med seboj razlikuje po velikosti, obliki in barvi. Pri tem smo potegnili vzporednice z
matematiko, saj smo utrjevali nekatere matematične pojme (večje-manjše, trdo-mehko,
gladko-hrapavo, itd.). Ker kamenje srečujemo povsod, so na vprašanje, kje najdemo kamenje,
odgovorili brez težav. Povedali so, da ga najdemo v potoku, reki, na poti, ipd. Ugotovili so, da
se kamenje med seboj razlikuje tudi po obliki robov: ostri so zaradi lomljenja, zakaj so gladki,
pa niso vedeli. Za pomoč so imeli na tleh slike, kjer so bili kamni na različnih mestih (v vodi,
med prstjo), kar jim je pomagalo priti do odgovorov.
V drugi vreči je bila mivka. Na otip je bila vlažna, zato so otroci iz vreče hitro umaknili roke.
Nekaterim je bil otip neprijeten, saj so se kremžili, nekateri so celo rekli: »O blek, fuj!« Po
obrazih sem opazila, da niso takoj ugotovili, kaj je v vreči. Jasno jim je postalo šele potem, ko
so videli delčke mivke, ki so jim ostali na rokah. Nekateri so mivko prepoznali po tem, da je
bila hladna. Opazili so, da je drobnejša od kamenja.
Ko so dali roko v zadnjo vrečo, so otipali prst. Bili so presenečeni, saj je bila vsebina mehka
in ne takšna kot v prvih dveh vrečah. Ko so dali roko ven iz vreče, so jo nekateri povonjali in
s tem ugotovili, kaj je bilo notri. Opazili so, da so v zemlji manjši delčki koreninic in vejic.
Povedali so, da se jim prst zdi toplejša od kamenja in mivke.

Slika 13: Motivacijske vreče z mivko, kamenjem in prstjo
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2. dejavnost: SPOZNAVANJE RASTLIN

Cilji:
-

Otroci spoznavajo in raziskujejo različne rastline in njihove dele, ter jih prikažejo z
risbo.

-

Otroci spoznajo izdelavo herbarija, ter tudi sami herbarizirajo rastlino.

Potek dejavnosti
Z otroki smo sedeli v krogu, v katerem so bile slike rastlin, ter rastline, namenjene posaditvi v
skalnjak. Vsak otrok je individualno oz. v paru vzel sliko rastline ter poiskal rastlino, ki je bila
na njej. Postavil jo je na vidno mesto in skupaj smo jo poimenovali. Ker smo imeli rastline
pred seboj, sem jih vprašala, če vedo, kateri so deli rastlin ter kakšna je njihova funkcija.
Rastline so vonjali, tipali in opazovali.
Preden smo se lotili risanja, sem otroke vprašala, če vedo, kaj je herbarij. Ker odgovora niso
poznali, sem jim pokazala primer herbarija, njegovo uporabnost ter jim razložila, kako ga
izdelamo. Nato je vsak vzel rastlino, ki mu je bila najljubša, ter jo narisal.
Ko so otroci rastline narisali, smo izdelali še herbarij. Odtrgali smo del rastline, jo položili
med papirnate liste ter nekaj časa likali, da se je posušila. Nato so jo prilepili na risbo.

Analiza
Na začetku so otroci v parih ali individualno iskali rastlino, ki so jo imeli na sliki. Tiste
rastline, ki so že cvetele oz. so se bolj razlikovale od drugih, so hitro našli. Težje je bilo pri
tistih, ki še niso cvetele, na slikah pa so že imele cvetove. Teh na začetku niso prepoznali,
zato sem jih spodbudila, naj si pozorneje ogledajo liste, s čimer so lažje prišli do pravilnega
odgovora.
Med rastlinami so bila nekatera zelišča, ki so oddajala vonj. Otroci so vse rastline vonjali in
ugotovili, da nekatere dišijo bolj kot druge. Iglasta plamenka jim ni dišala, reklo so, da ima
neprijeten vonj. Zanimivo se mi je zdelo, da jih vonj origana ni spominjal na nič znanega, saj
se uporablja na picah.
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Slika 14: Veččutno spoznavanje rastlin
Otroci so vedeli, kako je rastlina sestavljena. Niso videli korenin, vendar so vedeli, da jih ima,
poznali so tudi njihovo vlogo (srkanje mineralov in vode, pričvrstitev v tla). Opazili so tudi
razliko med netreskom in ostalimi rastlinami, prvi ima namreč mesnate liste.

Preden smo se odpravili risat rastline, smo se pogovorili o tem, kaj je to herbarij. Zanj so
otroci že slišali, vendar niso vedeli, kaj pomeni. Pokazala sem jim primer herbarija, ki so si ga
z zanimanjem ogledali.
Pred praktično izdelavo herbarija je vsak otrok vzel rastlino, ki mu je bila najbolj všeč, ter jo
narisal. Za risanje je izbral kotiček, kjer je lahko pozorno opazoval rastlino. Opazila sem, da
so jih nekateri otroci opazovali zelo pozorno, jih vonjali, tipali ter šele nato narisali, medtem
ko so jih drugi hitro narisali in se niso poglabljali v podrobnosti.

Slika 15: Risanje posameznih rastlin
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Ko smo izdelali herbarij, so nekateri otroci kar v vrsti čakali, da so prišli na vrsto za likanje,
saj se jim je zdelo vse zelo zanimivo in so komaj čakali na končni rezultat. Večkrat so me
vprašali: »Ali lahko pogledam, če je že?« Ko smo pogledali, so opazili razliko. Neka deklica
je komentirala, da je nagelj/deltasti klinček sedaj temnejše barve. Te rastline so nato nalepili
na svojo risbo.

Slika 16: Izbira rastlin za herbarij

Slika 17: Izdelava herbarija

Slika 18 in 19: Risbi otroka ter herbarizirani rastlini (sivka in netresk)
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3. dejavnost: OGLED RAZLIČNIH SKALNJAKOV

Cilji:
-

Otroci spoznajo pojem skalnjaka in njegovo raznolikost.

Potek dejavnosti
Z otroki smo se odpravili na sprehod po vasi, kjer smo opazovali skalnjake. Opazovali smo
skalnjake različnih oblik in velikosti ter različno zasaditev rastlin. Utrjevali smo poznavanje
rastlin v skalnjaku ter pojma živa in neživa narava.

Analiza
Otroci so poznali razliko med živo in neživo naravo. Ko smo opazovali skalnjake, so jim bile
rastline na videz znane, vendar imen večina še ni usvojila.

Med sprehodom je bil eden od otrok pozoren na kamenje in pesek ob cesti. Z zanimanjem ga
je opazoval in prelagal iz ene roke v drugo. Neka deklica je na drugem vrtu opazila skalnjak
ter rekla: »Glej, tudi tam je skalnjak!«, torej je poznala pomen izraza »skalnjak«. Če je ta
vseboval kakšne posebne predmete ali vodo, se jim je zdel še posebej zanimiv.

Slika 20: Ogled različnih skalnjakov
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4. dejavnost: IZBIRA IN OZNAČITEV PROSTORA ZA SKALNJAK

Cilji:
-

Otroci spoznavajo pojem »načrt« in narišejo načrt svojega skalnjaka.

-

Otroci načrtujejo skalnjak v naravi.

Potek dejavnosti
V knjigi smo si ogledali različne skalnjake in načrte zanje. Otroci so vedeli, da so skalnjaki
različnih oblik in velikosti. Kot smo opazili že na sprehodu, smo tudi na slikah videli, da je v
skalnjakih kamenje različnih velikosti in oblik. V načrtih skalnjakov so bile narisane tudi
rastline, zato smo pogledali, če otroci kakšno že prepoznajo. Po ogledu slik smo odšli na
igrišče. Otrokom sem dala čas, da so si ogledali prostor, kjer bo stal skalnjak, in nato še
rastline, ki bodo rasle v njem. Sledilo je risanje načrta. Vsak je samostojno narisal svoj
skalnjak in razporeditev rastlin, ki bi bile v njem.
Po pregledu in pogovoru ob načrtih, so se otroci odločili, da bomo naredili okrogel skalnjak. S
palicami in vrvico smo označili prostor, kjer bo stal skalnjak, in določili njegovo obliko.
Prijeli smo se za roke in nakazali obliko skalnjaka. Otroci so dobili palice in jih s kladivom
zabili v tla, okoli njih pa napeli vrvico. Tako smo označili prostor.

Analiza
Med opazovanjem slik so bili otroci pozorni na razlike v gradnji in zasaditvi skalnjakov.
Spomnili so se, da smo tudi med sprehodom videli različne skalnjake. Sestavljeni so bili iz
kamenja, ki je bilo različnih velikosti, oblik (okrogli, pravokotni, trikotni, kvadratni), barv ter
se razlikovali tudi na otip, saj so bili nekateri grobi, drug pa gladki.
Zunaj smo si ogledali prostor za skalnjak in rastline. Ker so nekatere že cvetele, so bili otroci
pozorni na barve. Opazili so, da so cvetovi bele, vijolične in roza barve. Nato smo se lotili
risanja načrta. Pri tem sem otrokom povedala, da so svobodni pri izbiri oblike ter da naj si ga
zamislijo takšen skalnjak, kakršnega bi si sami želeli.
V igralnici so vzeli liste in barvice ter narisali vsak svoj načrt. Vsi načrti so vsebovali glavne
elemente skalnjaka, kot so zemlja, kamenje in rastline. Nekateri so dodali še vodo ali kakšen
drug element. Narisali so različne oblike skalnjaka, med katerimi sta prevladovali kvadratna
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in pravokotna, nekateri so narisali tudi trikotno. Predvidevam, da sta kvadratna in pravokotna
oblika prevladovali zato, ker je bil list pravokoten in je bilo zanje najenostavneje privzeti to
obliko, kljub temu da so vedeli, da so svobodni pri izbiri oblike. Nekateri otroci so v načrt
narisali takšne barve rastlin, kot smo jih imeli pripravljene za zasaditev, drugi pa so narisali
rastline, ki bi jih sami dali vanj. Neka deklica je zelo natančno narisala kamnokreč. Najprej je
s svinčnikom narisala obrobo cveta, nato pa notranjost pobarvala z belo barvo. Bila sem
presenečena, ko je neka druga deklica narisala alpski pečnik pod že prej narisanimi višjimi
rastlinami. Pravilno je poimenovala rastlino ter jo tudi primerno narisala (ni bila previsoka, na
sliki je spominjala na travo, na kar spominja tudi v resnici, le da cveti v roza barvi). Otroci so
pokazali narisane skalnjake ter mi povedali, kaj so narisali. Kljub temu, da so v večini narisali
načrte kvadratnih in pravokotnih oblik, so mi povedali, da bi imeli najraje okrogel skalnjak.
Za označitev prostora skalnjaka smo se postavili v želeno obliko, nato pa so otroci zabili
količke, ki so označevali rob. Zabijali so jih z veseljem in so komaj čakali, da pridejo na vrsto.
Vrvico smo napeli tako, da smo jo enkrat ovili okrog količka, nato pa postopek ponovili pri
naslednjem. Neka deklica je imela pri tem težave in ji je druga priskočila na pomoč. Ko smo z
vrvico prišli okrog vseh količkov, je bil skalnjak označen. Označevanje robu skalnjaka je bilo
otrokom zelo všeč, saj so se aktivno vključili v dejavnost.

Slika 21 in 22: Označitev prostora za skalnjak
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Slika 23 in 24: Načrta skalnjaka

5. dejavnost: PRIPRAVA TAL

Cilji:
-

Otroci s primernim orodjem pripravijo tla za skalnjak.

-

Otroci spoznavajo prst in pripravijo mešanico prsti, primerno za skalnjak.

Potek dejavnosti
Otroci so spoznali in preizkusili orodje za delo na vrtu.
Najprej smo se lotili priprave drenaže, ki pripomore k temu, da voda v skalnjaku bolje odteka.
Najprej smo izkopali od 5 do 10 cm globoko luknjo, kamor smo vsuli kamenje oz. kose
opeke. Na pripravljeni odcedni sloj smo zložili prej izkopano travno rušo. Grude smo zložili
tako, da je bila trava spodaj in bo na vrhu videti le vrtno prst. Da je bila površina zemljišča za
izgradnjo skalnjaka čim bolj ravna, smo razbili večje grude prsti, ki so nastale pri
prekopavanju tal ali polaganju travne ruše na odcedni sloj. Pri tem smo uporabili orodje, ki je
namenjeno delu na vrtu.
Skupaj smo pripravili tudi mešanico prsti, primerno za skalnjak.
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Analiza
Otroci so vrtno orodje večinoma že poznali. Vedeli so, da potrebujemo motiko, lopato in
grablje, niso se pa spomnili na samokolnico, s katero odstranjujemo odvečni material z vrta.
Bili so seznanjeni s tem, kako ravnamo z vrtnim orodjem. Vedeli so tudi, da moramo paziti,
da med uporabo ne poškodujemo drugega.
Za odstranjevanje travne ruše so otroci uporabili samokolnico in igrače-tovornjake, da so jo
odpeljali na za to pripravljeno mesto. Nekateri so delali v paru, tako da je nekdo nakladal
travno rušo, drugi pa je vozil in zlagal. Otroci so medsebojno sodelovali. Pri odstranjevanju
ruše smo našli živali (deževnike, strune in ličinko majskega hrošča), ki živijo v zemlji.
Deževnikovo premikanje je bilo otrokom všeč, zato smo ga opazovali in nato dali na zemljo,
ki smo jo izkopali.
Za drenažo smo položili zbite strešnike, kamenje ter pesek. Ostanke strešnikov so nekateri
otroci polagali tako kot bi oblikovali mozaik. Proti sredini skalnjaka smo drenažo polagali
tako, da je nastal hribček, saj smo načrtovali, da bo skalnjak na sredini dvignjen.
Vračanje travne ruše je potekalo na podoben način kot pred tem odstranjevanje, le da so jo
sedaj obračali s travnato stranjo navzdol. Kocke travne ruše so polagali tako, da so bili deli
natančno eden zraven drugega. Če je ostalo kje kaj prostora, so ga zapolnili z zemljo, ki smo
jo pred tem izkopali.
V posodi smo zmešali posebno mešanico prsti za skalnjak, ki je vsebovala kamenje, mivko in
zemljo. Otroci so z veseljem, kar z rokami, mešali prst. Pri tem so občutili strukturo različnih
sestavin.

Slika 25: Odstranjevanje travne ruše

Slika 26: Priprava drenaže
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6. dejavnost: RAZPOREJANJE KAMNOV IN ZASAJEVANJE SKALNJAKA

Cilji:
-

Otroci samostojno razporedijo in zasadijo rastline ter dodajo kamenje.

-

Otroci so pozorni na raznolikost rastlin, kar upoštevajo pri zasaditvi skalnjaka.

Potek dejavnosti
Ker je skalnjak sestavljen iz večjih kamnov, za katere potrebujemo večjo moč, da jih
premaknemo, sem te prejšnji dan z dodatno pomočjo predhodno postavila, saj je potrebno, da
so dobro zakopani v zemljo in se ne premikajo.
Vse rastline, namenjene zasaditvi v skalnjaku, smo rastoče v lončkih razvrstili po skalnjaku.
Tako smo imeli pregled nad razporeditvijo rastlin. Ko smo bili zadovoljni z razporeditvijo,
smo se lotili zasajevanja. Naprej smo izkopali sadilne jamice, ki so bile dvakrat večje od
koreninske grude posamezne rastline. Na dno jamic smo za boljše odtekanje vode nasuli malo
peska. Ko so bile rastline posajene, smo preverili, če kje primanjkuje prsti in jo po potrebi še
dodali, nato pa vse rastline dobro zalili. Med rastline in večje kamenje oz. skale smo položili
manjše kamne.

Analiza
Na sredino skalnjaka smo dali sivko, ki je bila vodilna rastlina. Otroci so jo prepoznali in
nekateri so povedali, da so to rastlino narisali. Če kateri od otrok ni vedel, kam bi postavil
rastlino, ki jo je imel v rokah, so mu drugi otroci pomagali in pokazali, kam bi jo lahko
postavil. Postopoma smo tako razporedili vse rastline. Otroci so pri zasajevanju aktivno
sodelovali, saj je nekdo skopal sadilno jamico, drugi pa je nasul pesek na dno. Nekaterim je
problem predstavljala velikost sadilne jamice, saj niso bili prepričani, kako velika naj bo. Po
pomoč so se obrnili name ali na drugega otroka. Neki deček je od doma prinesel netresk, ga
sam posadil in zalil, nato pa veselo razlagal drugim, kaj je naredil.
Ko so drugi otroci iz vrtca prišli na igrišče, so jim razlagali, katere rastline so posadili.
Nekateri so se na koncu pridružili pri dodajanju prsti. To so dodajali previdno ter pazili, da
niso zasuli zasajenih rastlin.

26

Slika 27: Razporeditev in zasaditev rastlin

Slika 28: Dodajanje zemlje po končani
zasaditvi rastlin

7. dejavnost: VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA SKALNJAK

Cilji:
-

Otroci skrbijo za skalnjak in ob tem spoznavajo življenjske potrebe rastlin.

-

Otroci ob rasti rastlin spoznajo, da se rastline spreminjajo (rastejo, cvetijo, plodijo, se
sušijo...).

Potek dejavnosti
Ko smo bili zunaj, smo si ogledali skalnjak in opazovali razlike pri rasti rastlin. Suho zemljo
smo redno zalivali ter odstranjevali plevel, ki se je zarastel v njem.

Analiza
Ob ogledu skalnjaka en teden po zasaditvi so otroci opazili spremembe na rastlinah. Pri
netresku so opazili nove poganjke, grintavec je imel več cvetov, ki so se odpirali v vijolični
barvi, sivka je začela odpirati cvetove in okrasna trava je imela več klasja.
Otroci so z zanimanjem in v tišini opazovali čebelo, ki je priletela na cvet. Opazili so tudi
mravlje.
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Ob nadaljnjih obiskih smo v našem skalnjaku opazili veliko sprememb. Po presaditvi so bile
nekatere rastline povešene od presaditvenega šoka, kmalu pa so se postavile pokonci in
nadaljevale svojo rast. Otroci so me kar sami vodili k skalnjaku, da smo ga zalili ter pogledali,
če je zraslo kaj plevela. Slednjega še nismo opazili.

Slika 27: Oskrba skalnjaka

Slika 28: Skalnjak in otroci, ki so sodelovali pri delu
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 REZULTATI POZNAVANJA RASTLIN PRED POTEKOM
DEJAVNOSTI

Vsakega otroka sem individualno poklicala v poseben prostor, kjer so bile razporejene
različne rastline. Izbor rastlin je obsegal rastline, primerne za gojitev v skalnjaku. Nekatere
med njimi so bile bolj splošno znane (npr. meta, origano, sivka, planika), druge pa manj (npr.
netresk, kamnokreč). Rastline je otrok opazoval, tipal oz. uporabljal čim več čutil, da mi je
nato povedal, če rastlino pozna.

Planika
Otrok prepozna
in poimenuje
rastlino
Da
Ne

Sivka

Origano

Netresk

Timijan

Število %
Število %
Število %
Število %
Število %
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0

Tabela 1: Rezultati poznavanja posameznih rastlin pred potekom dejavnosti

Grintavec
Otrok prepozna
in poimenuje
rastlino
Da
Ne

Alpski pečnik

Nagelj,
Deltasti
klinček

Floks, Iglasta
plamenka

Število %
Število %
Število %
Število
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0

Tabela 2: Rezultati poznavanja posameznih rastlin pred potekom dejavnosti

Kamnokreč
Otrok prepozna
in poimenuje
rastlino
Da
Ne

Meta

Okrasna trava,
Bilnica
Slika skalnjaka

Število %
Število %
Število %
Število %
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0
20 100,0

Tabela 3: Rezultati poznavanja posameznih rastlin pred potekom dejavnosti
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V tabelah 1, 2 in 3 je razvidno, da otroci pred potekom dejavnosti po imenu niso poznali
nobene od rastlin.
Sliko skalnjaka sem pokazala, da sem videla, če jim je pojem »skalnjak« poznan.

Nekaterim otrokom so bile rastline vizualno znane, vendar imen niso vedeli. Menim, da je to
zato, ker imajo te rastline v svoji bližnji okolici.

4.2 REZULTATI POZNAVANJA RASTLIN PO POTEKU DEJAVNOSTI
Planika
Otrok prepozna
in poimenuje
rastlino
Da
Ne

Sivka

Origano

Netresk

Timijan

Število %
Število %
Število % Število % Število %
9 45,0
15 75,0
6 30,0
12 60,0
11 55,0
11 55,0
5 25,0
14 70,0
8 40,0
9 45,0

Tabela 4: Rezultati poznavanja posameznih rastlin po poteku dejavnosti
Grintavec

Alpski pečnik Nagelj,
Deltasti
klinček

Floks, Iglasta
plamenka

Otrok prepozna in
poimenuje rastlino Število % Število %
Število %
Število %
Da
8 40,0
9 45,0
13 65,0
5 25,0
Ne
12 60,0
11 55,0
7 35,0
15 75,0
Tabela 5: Rezultati poznavanja posameznih rastlin po poteku dejavnosti

Kamnokreč
Otrok prepozna
in poimenuje
rastlino
Da
Ne

Meta

Okrasna
trava,
Bilnica

Slika skalnjaka

Število %
Število % Število %
Število %
13 65,0
12 60,0
18 90,0
20 100,0
7 35,0
8 40,0
2 10,0
0
0,0

Tabela 6: Rezultati poznavanja posameznih rastlin po poteku dejavnosti
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Vsi otroci (100 %) so prepoznali skalnjak s slike. Od tega je 18 od 20 (90 %) otrok pravilno
poimenovalo okrasno travo. Sivko je pravilno poimenovalo 15 otrok (75 %). Kamnokreč in
nagelj je prepoznalo 13 otrok (65 %), meto in netresk pa 12 (60 %). Dobra polovica (55 %)
jih je pravilno poimenovala timijan. Manj kot polovica (45 %) je pravilno poimenovala alpski
pečnik in planiko. 8 otrok (40 %) je pravilno poimenovalo grintavec, origano pa 6 (30 %).
Najmanj otrok (25 %) je pravilno poimenovalo floks.

Menim, da je nastala razlika med rezultati prepoznavanja rastlin pred in po dejavnostih zaradi
aktivnega sodelovanja in ker so jim nekatere rastline vizualno bolj znane.

Odstotki

Graf 1: Prepoznane rastline po dejavnostih
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5

ZAKLJUČEK

Za skalnjak kot osrednjo temo mojega diplomskega dela sem se odločila zato, ker sem
srednješolsko izobraževanje končala kot vrtnarski tehnik. Ob nadaljevanju študija na
Pedagoški fakulteti sem se vedno bolj začela zavedati, kako pomembno je medpredmetno
povezovanje, zato sem se odločila, da moje znanje in izkušnje uporabim pri izdelavi
diplomskega dela. Pri tem sem otrokom razvijala pozitiven in spoštljiv odnos do narave.

Ob koncu raziskave se je pokazal velik napredek v znanju otrok. V projektu so otroci na
veččuten in aktiven način učenja prihajali do novih spoznanj, ki so pripomogla k temu, da so
na koncu raziskave pokazali veliko več znanja o skalnjaku in rastlinah, ki rastejo v njem.
Otroci so ves čas spoznavanja, načrtovanja, gradnje in na koncu oskrbe skalnjaka aktivno
sodelovali. Pri tem sem jih spodbujala k samostojnosti in inovativnosti. Sedaj se zavedajo, da
s svojim prispevkom lahko tudi sami prispevajo k lepši ureditvi vrtca in njegove okolice,
hkrati pa vedo, da je za rastline potrebna skrb.
Ker so v skalnjaku zelišča in rastline dekorativnega videza, bodo otroci lahko poleg
opazovanja razlik, ki se dogajajo med rastjo in med rastlinami, krepili svoje znanje na
različnih področjih, saj bodo rastline v vrtcu lahko uporabljali za različne namene, vse od
sušenja in kuhanja do izdelovanja izdelkov.
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