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POVZETEK 
 
 
Hrana je dobrina, ki nam omogoča življenje. Način prehrane vpliva na človekovo zdravje, 
sveže sadje pa je pomembna sestavina zdrave prehrane. Prehranjevalni vzorci se pričnejo 
razvijati že v zgodnjem otroštvu, zato je zelo pomembno, da že v tem obdobju otroci pričnejo 
pridobivati tudi znanje in izkušnje z različnimi vrstami hrane, spoznavati njihov izvor in 
osnove njihove predelave. 
 Namen moje diplomske naloge je bil otrokom omogočiti, da z neposredno izkušnjo in 
z aktivnimučenjem spoznavajo osnove sadjarstva in pridelave sadja ter jim prek lastnega 
navdušenja privzgojiti pozitiven odnos do domačega sadja. V diplomski nalogi sem 
raziskoval, koliko 4- in 5-letni otroci vedo o osnovah sadjarstva in koliko se lahko naučijo v 
procesu aktivnega učenja. Otroci so v različnih dejavnostih spoznavali osnove sadjarstva. 
Skupaj smo si ogledali nasade jagod, jabolk, trte, robide, sliv, malin, ribeza, orehov … Ob 
igrišču vrta smo posadili jablano, hruško, robido, kosmuljo, slivo, ribez in rdečo lesko. Na 
gredici smo posadi jagode. Skupaj smo opazovali spremembe ob rasti in skrbeli za sadne 
rastline. Uspeli smo pridelati nekaj sadežev in za otroke je bilo veliko doživetje, ko so jih 
použili. Pred izvajanjem dejavnosti in po njej sem z otroki opravil ustno anketo o poznavanju 
sadja in sadjarstva. Rezultati so pokazali, da so otroci z aktivnim učenjem in z neposredno 
izkušnjo pridobili veliko znanja o osnovah sadjarstva in pridelavi sadja. Z aktivnim učenjem 
so se naučili kje dobimo jagodo, jabolko in oreh, iz česa se razvije plod, kako in zakaj se cepi 
sadna drevesa, kdaj so zrele jagode in jabolka ter kateri sadež rodi katera sadna rastlina.  

Ob vseh dejavnostih so otroci razvijali socialne odnose in komunikacijo ter razvijali 
spoštljiv odnos do sadja in dela na vrtu. Verjamem, da si bodo zapomnili to izkušnjo, da 
vrtčevsko igrišče lahko postane še boljše igrišče, če je tudi sadovnjak – ta pa bo otroke učil, 
deloma prehranjeval, prinašal veselje in radost, samostojnost, svobodo, telesno ter duševno 
zdravje. 
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• igra in učenje na prostem 
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SUMMARY 
 

 Food is a valuable commodity that allows us to live.  Eating habits have an influence 
on human health and fresh fruit is an important component of a healthy diet. Eating patterns 
begin to develop in early childhood, so it is very important that in this period children begin to 
acquire  knowledge and experiences with different types of food, get to know their origin and 
basis of their production. 
 The aim of my thesis was to allow children to directly experience and actively learn 
the basics of  gardening and fruit production as well as to through their enthusiasm instill in 
them a positive attitude towards domestic fruit. In this thesis I researched how many 4- and 5-
year-old children know the basics of gardening and how much they can learn in the process of 
active learning. The children through various activities learnt about the basics of gardening. 
Together we looked at strawberry, apple, grape, blackberry, plum, raspberry, currant, walnut 
plantations... Next to the play field of the garden we planted an apple, a pear, a blueberry, a 
gooseberry , a plum, a red currant and a Red Filbert nut tree. In the garden we planted 
strawberries. Together we observed changes in growth and took care of the plants. We 
managed to produce a few fruits and it was a great experience for the children when we 
consumed/ate them. Before carrying out the activities I conducted an oral survey with the 
children regarding their knowledge of fruits and fruit production. The results showed that 
children with active learning through direct experience gained a lot of knowledge about the 
basics of gardening and fruit production. With active learning they learnt where to get 
strawberries, apples and walnuts, we looked at what a fruit develops from, how and why to 
prune fruit trees, when strawberries and apples are ripe, and which plant or tree bears which 
fruit. 
 With all of the activities the children developed social relationships, communication, 
and a respectful attitude to fruit and work in the garden. I believe that they will remember this 
experience that a kindergarten playground can become a better playground if it has an orchard 
– it will teach the children, partly feed them, bring them joy and happiness, independence, 
freedom, physical and mental health. 
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1. UVOD 
 

Narava je bogata in je odličen prostor za raziskovanje, poskuse, predvidevanja in 
pridobivanje znanja.  
V Kurikulumu za vrtce (Bahovec s sod., 1999, str. 55) lahko preberemo, da je narava posebno 
področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično 
in družbeno okolje, ki nas povsod obdaja ter ustvarjanje zdravega življenjskega okolja in 
navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v 
raziskovanju in odkrivanju. Postopno se razvijajo naravoslovni pojmi, naravoslovno mišljenje, 
sklepanje, zmožnost za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasifikacija, 
iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter oblikovanja konceptov. Ti procesi v otroku 
potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnove znanstvene metode v naravoslovju.  

Mar ne izvira mnogo težav, ki jih doživlja današnji svet kot vsesplošno krizo, prav v 
pomanjkanju pravilnega sklepanja, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, iskanju 
ter povzemanju bistva? Mar je možno katero koli stavbo zgraditi brez temeljev na neutrjenih 
tleh in mehki podlagi, da bo stala trdno dolgo časa? Odgovor je jasen in preprost. Ni mogoče. 
Mar ni s človekom podobno, če nima trdnih osnov? Prepričan sem, da je zelo podobno. 
Razlika je v tem, da se pri stavbi v nekaj mesecih ali letih pokažejo goljufije ali nestrokovnost 
pri izgradnji in rasti človeka oziroma družbe pa je večina stvari dolgoročnih in se rezultat 
nekega dela pokaže šele po več desetletjih, včasih šele več generacijah. Zato se mi zdi zelo 
pomembno, da se vse gradi na trdnih osnovah, saj je od tega odvisno tako zadovoljstvo 
posameznika kot zadovoljstvo družbe kot celote, ki ima pred seboj svetlo prihodnost. 
Opazovanje in spoznavanje narave, njenega življenja, njenih zakonov in njenega ritma 
pomeni pridobivanje življenjske modrosti. Zato je zelo pomembno opazovanje in bivanje z 
naravo, da omogočimo otrokom pridobivanje esencialnih modrosti.  
 Pomembno je zavedanje, da je življenje vsakega bitja popolnoma in v celoti odvisno 
od narave, čeprav v mestih prepogosto srečamo razmišljanje samozadostnosti oziroma 
neodvisnosti od narave. Hrano kupim v trgovini, vodo imam v stanovanju, ogrevanje plačam, 
odpadke dam v zabojnik ... Živimo v času, kot ga še nikoli v preteklosti ni bilo, in sicer da si 
je človek svet tako podvrgel in se informacije v trenutku, kot nekoč v majhni vasi, zdaj 
prenesejo 20.000 km stran na drugi konec planeta. Precej podobno se dogaja tudi s 
transportom česar koli in kogar koli, seveda tudi hrane, le da se čas meri v urah, morda v dneh. 
Zaradi cenovno ugodnih transportnih povezav in ker 'multinacionalne' združbe večinoma 
iščejo le lastno korist, za človeka pa jim prepogosto ni mar, razen tistega človeka, ki ima 
denar, so trgovske police razvitega sveta skozi celo leto enako obložene. Tako so otroci 
prikrajšani barvitosti in bogastva, ki se dogaja v prehrani zaradi letnih časov in predvsem so 
prikrajšani osnovnega znanja o enem izmed treh ključnih elementov preživetja, o hrani. 
Nevednost o hrani in njenem izvoru pa ključno vpliva na preostala dva temeljna elementa za 
življenje, in sicer na vodo in zrak. Čeprav omenjene stvari dobijo resnejšo podobo šele, ko 
gledamo dolgoročno, vendar pa ta zgodba dobi resno podobo, vse pogosteje, že v zelo 
kratkem času, ko so otroci prikrajšani za zdravje iz večinoma t.i. »neznanih vzrokov«. 
Neverjetne katarze doživijo odrasli, ko se sredi najvišje hitrosti življenja in navidezne varnosti, 
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nepričakovano, pogosto brez kakršnega koli znaka pojavi bolezen, pa se začnejo spraševati o 
pravilnosti preteklih dejanj. Njihovi načrti o prihodnosti so pogosto radikalno spremenjeni in 
njihove odločitve začnejo spominjati na drugo skrajnost.  

Mislim, da bi do neke mere moral vsak človek poznati postopke pridelave hrane in 
biološke potrebe človeškega telesa, da bi se lahko na neki zdravi podlagi znali prav odločati 
pri nakupu hrane. Še pred nekaj desetletji je večina ljudi živela v ritmu z naravo, jedli so 
sezonsko hrano in glede vrste živil sorazmerno z možnostjo pridelave. Torej je jedilnik 
narekovala narava in ne človekove želje. Zdaj v času materialnih presežkov pa si lahko skoraj 
vsak človek pripravi jedilnik po svojih željah, kar pa lahko močno odstopa od dejanskih, 
oziroma bioloških potreb človeškega organizma. Npr. še pred nekaj desetletij meso ni bilo 
cenovno tako dostopno in v tako neomejenih količinah kot zdaj ali pa čokolade, piškoti, 
bonboni, sladke pijače … To je sicer dobro in je prav, da smo hvaležni za materialno 
brezskrbnost. To človeku prinaša več svobode, kjer pa je več svobode je potrebna večja 
odgovornost, da sebi ali bližnjemu ne škoduje. World food programme (WFP) na svoji spletni 
strani 21. 1. 2013 poroča, da je 870 milijonov ljudi kronično lačnih, kar pomeni, da je 
približno vsak osmi zemljan lačen. Postavlja se mi v nebo vpijoče vprašanje, zakaj človek 
razvitega sveta ne deli hrane z bližnjim, ki mu lahkota jemlje življenje in raje materialne 
presežke vlaga v zlato, razkošne avtomobile, stanovanja in pojedine, ki mu jemljejo življenje 
zaradi debelosti?  
 Z dejavnostjo pridelave sadja v vrtcu otrokom omogočimo, da vrtčevsko igrišče 
postane še boljše igrišče, ki je tudi sadovnjak – ta pa bo otroke učil, deloma prehranjeval, 
prinašal veselje in radost, samostojnost, svobodo, telesno, duševno in duhovno zdravje, pa ne 
le otrokom, ampak tudi družinam otrok.  
 Presenečeni bomo, kako malo prostora za igro nam bo vzel, nasprotno, celo povečal ga 
bo v poletnih mescih, ko bo dajal hladno in naravno senco, vsekakor pa ga bo popestril za 
spontano igro, učenje, občudovanje … 
Tako je čustveno doživetje narave odlično motivacijsko izhodišče za navezovanje na druga 
področja. 
 

1.1. ZAČETNO NARAVOSLOVJE 
 
 Znano je spoznanje, da naravoslovno izobraževanje vključuje razvijanje tako miselnih 
sposobnosti in naravoslovnih dejavnosti kot tudi razumevanje sveta, ki nas obdaja (Krnel, 
1993, str. 5) Drugi specifični produkt učenja naravoslovja je razvoj kritičnega mišljenja. 
Naravoslovje že od mlajših otrok zahteva določeno organiziranost in discipliniranost 
mišljenja, odgovornost do svojih pogledov in zavestno sledenje eni sami ideji. 
Zlasti kadar je spoznavanje naravoslovja in njegovih zakonitosti organiziran kot proces 
odkrivanja, kot raziskava, se otrokom ponuja priložnost razvijanja kritičnega mišljenja. 
Preizkušanje hipotez in opravljanje znanstveno zasnovanih poskusov zahtevajo, in s tem 
razvijajo, kritično mišljenje. (prav tam, str. 11) Iz tega razberemo, kako pomembno vlogo ima 
spoznavanje naravoslovja pri razvoju zdravega in kritičnega mišljenja. Torej ne gre samo za 
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spoznavanje nekega področja – naravoslovja, ampak le-to pomembno vpliva na razvijanje in 
razvoj mišljena.  

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, da je narava področje, v sklopu katerega razvijamo 
otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj 
z živimi bitji in v veselju raziskovanja ter odkrivanja. Področje narave postopno razvija 
naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje 
problemov. Ti procesi v otroku potekajo nezavedno. Otrok spoznava naravno okolje in se 
usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. V vrtcu in izven njega aktivno raziskuje 
pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je za otroka zabavno in razburljivo ter odpira vrata do 
vedno novih zanimivih problemov (Bahovec s sod., 1999, str. 55−56).  
Zelo pomembno pa je, da poleg razvijanja kognitivnega mišljenja začetno naravoslovje 
omogoča razvoj konativnega mišljenja in daje spoznanje, da je razum omejen saj pri 
naravoslovnih dejavnostih otrok tudi spoznava, da vsega ni mogoče razumeti in da na vsa 
vprašanja ne more najti odgovora, saj je človeško spoznanje omejeno (prav tam).  
To je lahko spodbuda k občudovanju, čudenju in navdušenju nad izredno dovršenostjo narave, 
ki nas obdaja, kot npr. je to v raznih pesmih in zapisih znano o Frančišku iz Assisija.  

Otroci začnejo okolje doživljati, odkrivati in spoznavati sočasno pa poteka razvoj 
lastnih miselnih sposobnosti in osebnostni razvoj. Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju 
miselnih operacij in tudi k oblikovanju temeljnih pojmov kot so prostor in čas, gibanje in sile, 
predmet in snov, pojem živega, spoznavanje odnosov med predmeti (objekti) in odnosov med 
bitji (subjekti) ter okoljem v katerem živijo. Postopoma se oblikujejo pojmi in razvija se 
mišljenje. Razvijajo se t. i. naivna fizika, naivna biologija in naivna kemija kar skupaj z 
izkušnjami s še drugih področij delovanja sestavlja »vsakdanje znanje oziroma zdravo pamet«.  
Marsikatero trditev se da preprosto preveriti ali izkusiti in začetno naravoslovje naj bi bilo 
prav to: preverjanje zamisli, a za to je potrebo razviti nekaj spretnosti in sposobnosti. Toda 
kako uporabiti izkušnje, kako ravnati s podatki, kako sklepati in razlagati? Za to zbirko 
procesnih znanj se je uveljavilo poimenovanje naravoslovni postopki, ti pa so: opazovanje, 
razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje 
poštenih poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov, posploševanje itn. Nekateri teh 
postopkov so bolj zahtevni in jih usvojimo šele na stopnji abstraktnega mišljenja, drugi so 
preprostejši in z njimi se začne naravoslovje v vrtcu. Tako naravoslovje močno povezuje 
mišljenje in dejavnosti, vzporedno se razvijajo naravoslovni postopki, oblikujejo se stališča 
(zdravi skepticizem) in pojmi. Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni 
dejavnosti otrok, kar pa ne pomeni, da bi morali otroci vse znanje človeštva odkrivati od 
začetka. Nekatere zamisli so njihove, druge od drugih otrok ali od odraslega. Pomembno je, 
da zamisli soočimo z dejstvi, da jih kritično preverimo (Krnel, 2001, str. 159). 

Včasih pa je treba spodbuditi otroke, da sploh pride do zamisli. Pogosto se zgodi, da se 
otrokom ali tudi odraslim zdi, da že poznamo vso okolico, v kateri živimo, in pojave, ki se 
dogajajo, zato je dobro spodbuditi razmišljanje z vprašanji.  
Glede na to, kakšno je vprašanje, se je v slovenski literaturi uveljavila delitev vprašanj na 
produktivna in neproduktivna. Neproduktivna so tista, ki zahtevajo le besedni odgovor in 
zapomnitev. Tudi ta so včasih neizbežna, širijo besedni zaklad, urijo spomin ipd, vendar so v 
zgodnjem naravoslovju pomembnejša produktivna vprašanja, saj pogosto zahtevajo najprej 
neko dejavnost, neki postopek, šele nato lahko na vprašanje odgovorimo. V ožjem smislu so 
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to akcijska vprašanja. Druga produktivna vprašanja usmerjajo opazovanje ali pa spodbujajo 
povezovanje in primerjanje (Krnel, 2001, str. 165).  

Zelo pomembno pa je tudi, da pri obravnavanju narave znamo usmerjati pozornost k 
rastlinam. Te so za otroke večinoma manj zanimive kot živali, ker so pač njihove življenjske 
posebnosti manj izrazite in opazne. Vzgojitelj ima pomembno vlogo, da vodi otrokovo 
razmišljanje (tudi preko vprašanj) do zelo pomembnega splošnega spoznanja, kako smo ljudje 
in živali (neposredno ali/in posredno) odvisni od življenja rastlin (hrana, zrak, pitna voda …). 
Da bo to spoznanje trdno in nepozabljeno, je potrebno skozi obravnavanja vsebin prebuditi 
veliko čudenja, opazovanja in doživljanja. Pomembno je uresničiti temeljno načelo o pomenu 
usmerjanja in razvijanja sposobnosti otrokovega opazovanja posameznosti in sprememb, ki so 
povsem konkretne in čutno zaznavne. Po tej poti otrok razvija občutljivost povsem določnih 
(konkretnih) zaznavanj, kot so: ostrina vida, tipalna občutljivost, ostrina sluha, vohanja, 
okušanja, ki so v zgodnjem otroštvu še zelo splošne in razpršene. Pomembno je, da vzgojitelj 
pozna in spremlja izkušnje in občutke, ki so si jih otroci pridobili v naravi ali pri gojenju 
rastlin. Posebej še, kako doživljajo in podoživljajo rastline otroci, ki nimajo dovolj 
neposrednega stika z ljudmi. Vse to je najpomembnejše izhodišče vzgojiteljevega vodenja 
otrok, njegovih razmišljanj, novih doživljanj in izražanj občutij in spoznanj (Katalinič, 1992, 
str. 29). 

Za otrokov skladen razvoj (doživljanje, čustveno izražanje, pridobivanje izkušenj in 
spoznaj) je stik z naravo nepogrešljiv. Če želimo otrokom to omogočati, jim moramo 
marsikdaj ustvariti umetno situacijo (naravo približamo otrokom tako, da v igralnico 
prinesemo žive organizme ali naravne materiale). S tem želimo otroka vzpodbuditi k 
opazovanju, doživljanju, pa ne samo to, ampak, da se otrok z lastno aktivnostjo vključuje v 
celoten proces dogajanja in tako spoznava, da lahko z lastnim znanjem na nekatere procese 
vpliva – jih vzpodbuja ali ustavi (Katalinič, 1992, str. 7).  
 

1.2. AKTIVNO UČENJE 
 
 B. Marentič Požarnik (2000, str. 12) pravi, da je aktivno učenje tisto učenje, ki učenca 
celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine (Batistič, 2002, str. 34).  

Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju kognitivnih psiholoških teorij, da je 
otrok aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranju znanja. Najdemo ga že v teoriji M. 
Montessori (v; Loschi 1996, str. 18), ki pravi, da se otrok ne »uči«, ampak gradi svoje znanje 
in svojo osebnost ob izkušnjah in v odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi. Tudi 
razlaga razvoja mišljenja Piageta in Vigotskega temeljita na prepričanju, da pri sprejemanju 
informacij iz okolja ne gre za »polnjenje prazne posode«, temveč, da otrok informacije 
preoblikuje in prilagaja svojemu načinu razmišljanja, hkrati pa se pod njihovim vplivom tudi 
spreminja oz. razvija njegov način razmišljanja (Batistič, 2002, str. 35).  

Med nekaterimi starši, zlasti v oddelkih pred vstopom v šolo, namreč še vedno 
zasledimo opisano pojmovanje, ki se kaže npr. v vprašanju: »Otroci se v vrtcu le igrajo, kdaj 
pa se bodo začeli učiti?« Starši prepogosto pričakujejo konkretne in takoj vidne rezultate. V 
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predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje; otroci se učijo predvsem prek igre in 
drugih, tudi praktičnih dejavnosti in rutin. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, 
preizkušanja (manipuliranja s stvarmi in materiali) in reševanja problemov, komentiranja 
dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja medsebojnih konfliktov in 
dogovarjanja … (Batistič, 2002, str. 25).  

Učenje je v začetku nezavedno, pravi Vigotski, kot npr. učenje jezika pri dveletnem 
otroku, šele postopoma pa otrok začne vse bolj zavestno kontrolirati svoje učenje. Vigotski 
(1971, str. 365; cit. po: Batistič, 2002) pravi, da približno do tretjega leta starosti prevladuje 
spontano učenje, ko se otrok praviloma uči po osebnem programu, med tek ko je za šolskega 
otroka značilno reaktivno učenje – učenje po učiteljevem programu. Pri starejšem 
predšolskem otroku gre za prehod med obema tipoma učenja, ki ga Vigotski imenuje 
spontano-reaktivno učenje. Otrok se še vedno uči po svojem programu, hkrati pa lahko že 
lahko do neke mere sprejema program vzgojitelja. Vigotski (prav tam, str. 366, 370) trdi, da 
se predšolski otrok uči v tolikšni meri, v kolikšni je program vzgojiteljice postal njegov 
program, kar je ena najtežjih nalog pedagogov (Batistič, 2002, str. 30). 
Obenem pa smo neomejeni na vsebino učenja, saj kot pravi Bruner (1977, str. 9; cit. po: 
Batistič, 2002) lahko vsakega otroka katerekoli starosti učimo česar koli, če to storimo na 
njemu primeren način (Batistič, 2002, str. 31).  

Aktivno učenje omogoča le nedirektivna vzgojiteljica, ki spodbuja aktivno udeležbo 
otrok v vseh elementih kurikuluma, to je pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. Tudi slovenski 
Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja nedirektivno vlogo vzgojiteljice, ki skuša slediti željam 
in interesom otrok ter jim ponuja dejavnosti, med katerimi lahko izbirajo. Za učenje je 
pomembno podporno in spodbudno ozračje v vrtčevski skupini.  

R. De Vries in Kohlberg (1990, str. 84; cit. po: Batistič, 2002) pravita, da vzgojitelj 
ustvarja za učenje spodbudno okolje in ozračje, v katerem je otrok neodvisen, iniciativen, reče, 
kar misli, izraža interese, sprašuje, preizkuša … V kurikulumu High/Scope (Hohmann in 
Weikart 1995; cit. po: Batistič, 2002) prav tako zagovarjajo razumevajoče in podporno 
ozračje v skupini, v katerem prevladujejo pozitivne socialne interakcije in medsebojno 
zaupanje. Vloga vzgojiteljic je, da poslušajo otroke, jih spodbujajo k samostojnim aktivnostim 
in razmišljanjem, so njihove partnerice v igri itn. Kurikulum za vrtce (1999, str. 22) navaja, da 
je odrasla oseba v vseh interakcijah z otroki »usmerjevalka, vendar ne direktivna in praviloma 
zgled za prijazno in prijetno komunikacijo«. Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne 
interakcije v vrtcu, ki jih je otrok v vrtcu deležen. Sodobni kurikulumi poudarjajo, da se otrok 
ne uči le na podlagi načrtovanih dejavnosti, ki jih usmerja vzgojiteljica. Vsaj toliko je za 
učenje pomembna igra in druge dejavnosti, ki si jih otrok sam izbere ter vrsta vsakodnevnih 
dejavnosti in dnevne rutine, tudi tistih, ki zadevajo polje t. i. prikritega kurikuluma. 
Zagovorniki vzgojno ustrezne prakse (Bredekamp 1996, str. 51; cit. po: Batistič, 2002), ki 
izhajajo iz Piagetove teorije, menijo, da je učenje kompleksen proces, ki izvira iz interakcije 
med otrokovim mišljenjem in njegovimi izkušnjami z zunanjim svetom. Otroci pridobivajo 
znanje o fizičnem in socialnem svetu, v katerem živijo, v interakciji z objekti in ljudmi.  

V kurikulumu High/Scope (Hohman in Weikart 1995; cit. po: Batistič, 2002) gledajo 
na učenje tudi kot na socialno izkušnjo, ki vključuje pomembne interakcije med otrokom in 
odraslim. Zagovarjajo mnenje, da se vsak otrok najbolje uči, kadar prosto komunicira z 
vrstniki in odraslimi. 
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Z načelom aktivnega učenja je povezano spoznanje, da se predšolski otrok najbolje uči na 
podlagi konkretnih izkušenj in praktične udeležbe v aktivnostih, kar danes velja za splošno 
sprejet princip predšolske vzgoje.  

Eno od didaktičnih načel, ki mu strokovnjaki za vzgojo mlajših otrok danes dajejo 
prednost, je integracija področij dejavnosti. Izhaja iz spoznanja, da predšolski otroci svet 
doživljajo celostno in da jih ni smiselno poučevati ločeno po predmetih po vzoru šolskih 
predmetov. V zvezi z integracijo področij strokovnjaki navajajo projektno ali tematsko (ena 
tema vključuje dejavnosti z več različnih področij) metodo dela. Namen projektnega dela je, 
da otroci bolj poglobljeno in bolj popolno uvidijo pomen dogodkov in fenomenov v njihovem 
okolju in pridobijo izkušnje, ki so vredne njihove pozornosti. V projektnem delu otroke 
spodbujajo k samostojni izbiri in odločitvam ter k sodelovanju z vrstniki. Predpostavka takega 
pristopa je, da otroci pridobijo zaupanje v lastne miselne zmožnosti in motivacijo za nadaljnje 
učenje. Strokovnjaki poudarjajo, da morajo vzgojiteljice otrokom zagotoviti dovolj časa, da 
lahko raziskujejo, delujejo in razmišljajo. (Batistič, 2002, str. 32, 33). 
 Večina sodobnih kurikulumov poudarja pomembno vlogo vzgojiteljice in vzgojitelja 
kot opazovalca. Že M. Montessori (1990, str. 50; cit. po: Batistič, 2002) je bila prepričana, da 
mora biti vzgojitelj predvsem opazovalec, biti mora bolj pasiven kot aktiven, njegova 
pasivnost pa naj bo povezana z znanstveno radovednostjo in spoštovanjem fenomenov, ki jih 
želi opazovati (prav tam, str. 34). 
 Vzgojitelji morajo biti občutljivi, razmišljajoči in kritični, dobro morajo poznati otroke 
in imeti sposobnost komunikacije s starši, jih poslušati in se od njih tudi učiti (Malaguzzi 
1993, str. 63; cit. po: Batistič, 2002). Avtorji kurikuluma High/Scope (Hohmann in Weikart 
1995, str. 20; cit. po: Batistič, 2002) pravijo, da morajo biti vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu 
ozaveščeni udeleženci in opazovalci. V interakciji z otrokom skušajo ugotoviti kako razmišlja, 
kakšne so njegove sposobnosti in interesi in kako mu lahko ponudijo ustrezno podporo in 
izzive (Batistič, 2002, str. 34). 
 
 
Aktivno učenje po Hohmannovi ima štiri temeljne prvine: 

1. neposredno delovanje na predmete 
Aktivno učenje je odvisno od uporabe materialov, predmetov. Aktivno učenje se začne, ko 
otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti, uporabljajo svoje telo in vse svoje čute pri 
raziskovanju predmetov. Delovanje na predmete daje otrokom nekaj »realnega«, o čemer 
razmišljajo in razpravljajo z drugimi.  
2. razmišljanje o delovanju, procesu 
Samo delovanje ne zadošča za učenje. Da bi otroci razumeli svoj neposredni svet, morajo 
biti z njim v razmišljujoči interakciji. Otrokovo razumevanje sveta se razvija, ko opravlja 
dejanja, ki izhajajo iz potrebe preizkusiti zamisli ali poiskati odgovore na vprašanja.  
3. notranjo motivacijo, domiselnost in posplošitev 
V tej perspektivi spodbuda za učenje prihaja od otroka, njegovih interesov. Njegova 
vprašanja in nameni ga vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju in konstruiranju novega 
znanja in razumevanja. Postavljajo si vprašanja, hipoteze in izumljajo stvari.  
4. reševanje problemov. 
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Izkušnje, pri katerih otroci dosežejo učinek, ki so ga pričakovali ali pa tudi ne, so bistvene 
za razvoj njihove sposobnosti razmišljanja in sklepanja, Ko se otroci srečujejo s pravimi 
problemi – nepričakovanimi rezultati ali ovirami na poti do uresničitve svojih namenov – 
proces usklajevanja nepričakovanega s tem, kar že vedo o svetu, spodbuja učenje in razvoj 
(Hohmann, 2005, str. 17 – 18). 
 
 Osnovni model učenja v Kurikulumu High/Scope je »načrtuj – naredi – oceni«. Otroci 

so aktivno udeleženi že pri načrtovanju dejavnosti. V času dejavnosti sledijo namenskemu 
zaporedju dejanj, ki so jih načrtovali, novim idejam in načrtom, ki izvirajo iz njihove igre, 
rešujejo probleme ter gradijo svoje znanje na podlagi ključnih izkušenj. Pri tem jih odrasli 
opazujejo, podpirajo in se učijo iz njihove igre. Ob koncu dejavnosti otroci predstavijo svoje 
izkušnje in odkritja, opišejo svoje izdelke, o njih diskutirajo, primerjajo načrte z rezultati ipd.  
Otroci morajo imeti priložnost, da raziskujejo, zato besedna razlaga ne sme biti bližnjica do 
znanja. Poslušanje je pomembnejše od govorjenja; pedagogi poslušajo vprašanja, odgovore, 
ideje, razlage otrok, brez poprejšnjih postavk o tem, kaj je prav in narobe (Batistič, 2002, str. 
35). 

Zagovorniki aktivnega učenja povezujejo učenje ne le s kognitivnim razvojem, ampak 
tudi z drugimi področji osebnosti, med katerimi je zelo pomembna motivacija učenca. Idejo o 
pomenu notranje motivacije za učenje najdemo že pri klasikih predšolske vzgoje (Rousseau, 
Froblel, M. Montessori). Učenje je povezano z otrokovo radovednostjo oz. s težnjo, da 
razume svet in rešuje probleme. Avtorji razvojno ustrezne prakse pravijo, da otrok ni treba 
siliti k učenju, saj so zanj motivirani z željo, da si osmislijo svet (Batistič, 2002, str. 37).  
Tudi v pristopu Reggio Emilia izhajajo iz prepričanja, da so predšolski otroci notranje 
radovedni in notranje motivirani oz. kot pravi Malaguzzi (1993, str. 62), »če jih spodbujamo, 
da uživajo ob raziskovanju, je njihova motivacija neizmerna«. Pri tem je pomemben kontekst, 
komunikacijski proces in konstrukcija široke mreže izmenjav med otroki ter med otroki in 
odraslimi. Strokovnjaki poudarjajo, da mora učenje v vrtcu izhajati iz življenjskih situacij 
otrok in vsakodnevne realnosti otrokovega sveta. Otrok se najbolje uči, kadar se sooča s 
problemi, ki so zanj osebno smiselni in pomembni (Batistič, 2002, str. 38).  
 
 
Pomembno je, da vse dejavnosti in aktivnosti vodimo tako, da spodbujamo: 

• izražanje lastnega mnenja in upoštevanje mnenja drugih, 
• razvijanje odgovornosti posameznika do sebe in skupine, 
• spoštovanje različnosti,  
• razvijanje poštenosti v medsebojnih odnosih, 
• razvijanje pozitivne samopodobe (razvijanje prijateljstva, samozavesti, 

spoštovanja sebe in vseh drugih, pozitiven odnos do pridobivanja znanja na 
različne skupine), 

• nastopanje pred skupino, 
• strpnost do drugih otrok, 
• spoštovanje samih sebe in drugih. (Kuščer, 2000) 
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 Prav tako je pomembno, da skupaj z otroki oblikujemo pravila oziroma dogovore o 
obnašanju, delu, pospravljanju. Priporočljivo je te dogovore sprejeti na začetku šolskega leta 
in se truditi, da se jih vsi držijo, tako otroci kot vzgojitelj (Kuščer, 2000). 
 
 Za otrokov razvoj so ustrezni prožni programi, ki vključujejo otrokovo aktivnost, 
različne oblike in načine dela, materiale, gradiva, tako da lahko pridejo do izraza otrokova 
kreativnost, iniciativa in druge različne sposobnosti. Hkrati se je pokazalo, da taki programi 
bolj celovito razvijejo otroka, kar se kaže v njegovih bolj razvitih različnih sposobnostih in 
drugih lastnostih, kot so: zanimanje za učenje, sodelovanje z vrstniki, kreativnost, 
samostojnost itd. Te lastnosti so poleg sposobnosti ravno tako pomembne za razvoj otrokove 
osebnosti (Ferjančič, 1994, str. 5)  

 Aktivnost otrok in vzgojitelja tvorijo sestavljen in prepleten vzgojni proces. Bistvo 
procesa se odraža v upoštevanju otrokove osebnosti, njegove samostojnosti in iniciative. 
(Ferjančič, 1994, str. 7). 

 Vsi sodobni teoretiki priznavajo, da ni splošne in vse obsegajoče teorije o človekovem 
psihičnem razvoju še nimamo. Posamezni avtorji si niso enotni, kaj posamezna teorija razume 
pod pojmom psihičnega razvoja. Zaradi tega jih vse pojmujemo kot parcialne teorije, saj se 
njihova zmožnost zadovoljive razlage psihičnega razvoja kaže samo na posameznih področjih. 
Behavioristične teorije so uspešne pri razlagi procesov učenja in spretnosti, odpovedo pa v 
razlagi razvoja simboličnih funkcij. Razvoj simboličnih funkcij dobro razlagajo skupine 
kognitivnih teorij, neuspešne pa so v razlagi emocionalnega razvoja otroka, ki ga najbolje 
pojasnjujejo psihoanalitične teorije. Slednje pa so pomanjkljive v razlagi kognitivnega razvoja. 
Ruski avtorji pretežno delijo razvojne teorije na biogenetične in sociogenetične ter temu 
nasproti postavljajo svoj koncept razvoja, ki pri sodobnikih izhaja iz dela L. S. Vigotskega. Z 
vprašanem razvoja in periodizacije se je intenzivno ukvarjal D. B. Eljkonjin. Znanost nima 
enotnega stališča, ali je učenje eno ali več neodvisnih procesov. Posamezne vrste oblike in 
vrste učenja se med seboj močno prepletajo, zato jih je težko razmejiti. Prav tako nimamo še 
enotne definicije učenja. V psiholoških definicijah se poudarja sam proces učenja, v 
pedagogiki pa je poudarek na njegovih rezultatih (Ferjančič, 1994, str. 8) 
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1. 3. PREDŠOLSKI OTROCI IN SPOZNAVANJE 
PRIDELAVE HRANE  

 
 Velikokrat delamo otrokom krivico, ker so nam nekatere stvari tako samoumevne, da 
se nam zdi neumno odgovarjati na otrokova vprašanja in tako se verjetno nekateri začnejo 
tudi pri postavljanju vprašanj sami cenzurirati. Sam se tega pri sebi dobro spominjam, česar 
posledice so še danes prisotne in se moram zelo močno bojevati s svojimi čustvi, ki mi 
preprečujejo postavljanje vprašanj.  

Svojo osebno izkušnjo povezujem z raziskavo, ki sta jo opravili Hrovat in Kos, 2011. 
V njej ugotavljata, da otroci v vrtcu iz okolice Žužemberka, ki imajo po mnenju njihovih 
staršev kar nekaj stika s kmetijo ter z dejavnostmi povezanimi s pridelavo in izvorom hrane, 
skoraj ne poznajo izvora hrane, ki je eden izmed temeljnih pogojev življenja. Trije otroci od 
devetnajstih so živeli na kmetiji, večina drugih šestnajstih pa je prihajala v stik z življenjem 
na kmetiji pri sorodnikih ali pri sosedih. Skupina otrok je izhajala iz okolja, v katerem je 
lahko pridobivala izkušnje z gojenjem rastlin in živali.  
Le eden od devetnajstih otrok je vedel, da mleko nastane v vimenu živali in da je treba mleko 
iztisniti – pomolsti. Enajst otrok o izvoru živila ni vedelo ničesar. Drugi odgovori so bili; ga 
mami vzame iz hladilnika, ga kupijo v trgovini ipd. 
Pri izvoru jajc je imelo le devet otrok delno predstavo, npr. vedeli so, da se mesto, kjer kokoši 
nesejo jajca, imenuje gnezdo. Drugi odgovori so bili, da jih prinese teta, da jih kupijo v 
trgovini ipd.  

O izvoru sadnega soka od teh devetnajstih otrok ni imel nihče natančne predstave. Le 
štirje so imeli delno predstavo. Vedeli so, da sadni sok iztisnemo iz sadja, vendar postopka 
niso poznali. Ostali niso vedeli nič o izvoru sadnega soka. 
Prav tako ni nihče vedel, da semena fižola zrastejo v stroku rastline. Nekateri so vedeli, da ta 
semena posadimo v zemljo in zrastejo nove rastline.  
Od devetnajstih otrok ni nihče vedel, da meso predstavlja del živali, ki ni več živa. Šest otrok 
je imelo delno predstavo. Povedali so, da doma iz prašiča naredijo klobase in krvavice. Ostali 
so dajali odgovore podobne temu: »Mi kupimo meso pri stričku v veliki trgovini«, »Pri nas 
imamo meso v skrinji« itd (Hrovat in Kos, 2011, str. 7–8). 
Primerjava raziskav pred dejavnostjo in po njej je pokazala, da že z nekaj preprostimi 
dejavnostmi in ogledi na kmetijah in v vrtcu z nazornimi prikazi otroci lahko pridobijo veliko 
temeljnega znanja in si oblikujejo pravilne predstave o izvoru hrane (Hrovat in Kos, 2011, str. 
17). 

 Zelo pomemben se mi zdi zaključek članka, v katerem raziskovalki ugotavljata po 
nekajmesečnem izvajanjem projekta, da so bili otroci nad raziskovanjem in izvedbo različnih 
dejavnosti zelo navdušeni. Čutil se je njihov »čustveni naboj« za vneto raziskovanje in 
spoznavanje novega. Vsebine dejavnosti so se poleg področja narave povezovala tudi z 
drugimi področji kurikula za vrtce (gibanje, umetnost, jezik, družba, matematika). Tako otroci 
kot odrasli so bili veseli, ker so pridobili veliko znanja. Z obdelovanjem vrtička pa so se 
spreminjali v skrbne in odgovorne vrtnarje. Ni dovolj, da z otrokom prebiramo knjige ali pa 
ga pred televizorjem pustimo, da si ogleda določene oddaje. Predšolski otroci morajo 
raziskovati na prostem z uporabo vseh svojih čutil. Pri tem naj jih spremljajo in spodbujajo 
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odrasli, ki tudi sami gojijo večno navdušenje nad spoznavanjem novega (Hrovat in Kos, 2011, 
str. 18). 
 Tudi izkušnja vrtca Tezno Maribor, enota Mehurčki, ki je s preureditvijo igrišča z 
zasaditvijo sadnih dreves in urejanjem vrta, z lastnimi izkušnjami dokazuje veliko dobrih 
vplivov, ki jih prinese vrtiček in skrb za vrtiček v urbanem naselju. Ponudila se jim je 
priložnost za sodelovanje v projektu Urbane brazde, ki je potekal v okviru Evropske 
prestolnice kulture. Del projekta Urbane brazde si prizadeva izboljšati trajnostno lokalno 
preskrbo na manjših vrtičkih v urbanih naseljih. Povabilo k sodelovanju so sprejeli z veliko 
vnemo in odgovornostjo ter ciljem, da otrokom približamo pomen urbanega vrta, vsebine iz 
okoljske vzgoje, jih ozaveščamo o pomenu zdrave in doma pridelane hrane. Od zasaditve do 
danes so otroci v procesu pridobili temeljna vedenja o vrtu, zelenjavi in sadju, delu na vrtu in 
pomenu vsega tega. Pri načrtovanju ciljev so sodelovali otroci s svojimi idejami in interesi.  
 Cilji:  

- Sodelovati pri urejanju vrta (saditev, zalivanje, pletje, rahljanje zemlje, pobiranje 
plodov, vrtnin). 

- Spoznati različne rastline po videzu, vonju, okusu in tipu. 
- Opaziti spremembe na rastlinah zaradi rasti. 
- Uporaba sadja in vrtnin iz vrtčevskega vrta za popestritev jedilnikov. 
- Povečati količino zaužitega sadja in zelenjave v vrtcu. 

Posadili so sadne rastline: jabolka (carjevič, bobovec …), češnje, slive, rdeč in črni ribez, oreh, 
vinsko trto, kivi … in na vrtu posejali: solato, drobnjak, majaron, rukolo, čemaž, kapucinsko, 
ognjič, meliso, peteršilj, redkvico … 
 Otroci so imeli možnost sodelovati pri vseh dejavnostih. Pri saditvi dreves, trte, 
grmovnic … so najprej opazovali, potem pa so pomagali zagrinjati zemljo in nazadnje so 
zalivali sadike. Na vrtu pa so otroci sami sadili, sejali, zalivali … in bili zelo zavzeti pri svojih 
dejavnostih. Naredili so oznake, da so lahko sami ugotavljali, kaj kje raste. Staršem so otroci s 
ponosom razkazovali vrt in celotno igrišče. Junija je napočil čas, ko so lahko začeli obirati 
sadove svojega dela. Prva je bila solata, ki so jo otroci sami otrebili. 
Sadje, vrtnine in  zelišča vključujejo v popestritev jedilnikov in tako povečujejo količino 
zaužitega sadja in zelenjave v vrtcu. Veit Berčnikova zaključuje članek, da je otrokovo znanje 
in ozaveščanje o pomenu naravnega okolja ključnega pomena za vplivanje na prihodnost 
življenja na zemlji. Prav zato se ji zdi pomembno, da s takšnimi aktivnostmi bogatimo 
otrokovo življenje v vrtcu in z njimi dosegamo cilje, ki bodo pripomogli k boljšemu življenju 
(Veit Berčnik, 2013, str. 33–36).  
 Tudi članek o raziskavi, ki jo je opravila Miller, 2007, v ZDA, govori o številnih 
pozitivnih učinkih, če otroci vrtnarijo in je to del vzgojno-izobraževalnega programa. 
Ugotovila je, da so otroci, ki so bili aktivno udeleženi v vrtnarjenju:  
- znajo boljše deliti svoje znanje in spretnosti z drugimi; 
- so čustveno motivirani za učenje; 
- razvijejo pomembne spretnosti; naučijo se dajati pobude, pridobijo samozaupanje in 
samospoštovanje, hitreje napredujejo v pismenosti in matematiki ter pridobijo spretnosti 
znanstvenega raziskovanja. 
Vse to jim pomaga, da so bolj uspešni v šoli in bolje orientirani v svetu (Miller, 2007, str. 49− 
66). 
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1. 4. SADJARSTVO IN SADNE RASTLINE  

 

1.4.1. POMEN IN OSNOVE SADJARSTVA 

 
 Sadjarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojenjem sadnih rastlin in 
pridelovanjem sadja. Sadne rastline nam dajejo sadje. To so užitni plodovi ali semena, ki jih 
uporabljamo v prehrani. 
 

 

1.4.2. DELITEV SADEŽEV 

Poznamo veliko različnih sadnih rastlin. Glede na vrste delimo sadne rastline v 6 skupin: 

PEČKARJI so sadne rastline, katerih plodovi vsebujejo pečke, npr. jabolka, hruške, 
naši, nešplja, kutina … 

KOŠČIČARJI so sadne rastline, katerih plodovi vsebujejo koščico, npr. slive, češnje, 
breskve, marelice, nektarina, višnja …  

LUPINARJI so sadne rastline, pri katerih uporabljamo semena, npr. orehi, leska 
(lešniki), pistacija, mandelj, kostanj …  

JAGODIČEVJE so vse sadne rastline, katerih plod se imenuje jagoda, npr. borovnica, 
kosmulja, grozdje, jagode, malina, robida, ribez (rdeči beli, črni), josta … 

JUŽNO SADJE so vse sadne rastline, ki uspevajo v sredozemskem podnebnem pasu, 
npr. oljka, smokva – figa, kivi, kaki, agrumi (limona, pomaranča …), granatno jabolko, 
datelj … 

TROPSKO SADJE so vse sadne rastline, ki uspevajo v tropskem podnebnem pasu, 
npr. banana, ananas, kokos, mango, papaja, avokado … (Trček Kovše, 2005, str. 6 –7) 
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1.4.3. POMEMBNE SNOVI, KI JIH VSEBUJE SADJE 

 Sadje poleg 80–95 % vode vsebuje sladkor, kisline, aromatične snovi, vitamine, 
celulozo, pektinske snovi, beljakovine, minerale, barvila … in vse te snovi so nujno potrebne 
človeškemu organizmu.  
 Količina teh snovi je odvisna od zrelosti sadja, vremenskih razmer, sestave tal in lege 
sadovnjaka. Če je sadje primerno zrelo ima značilen okus, aromo, barvo in vonj, ki mu ga 
dajo prej naštete snovi v pravilnem razmerju. 
 
 ŠKROB je ogljikov hidrat. Nahaja se v nezrelem sadju. Med zorenjem se škrob 
spreminja v sladkor. 
 SLADKOR je ogljikov hidrat, ki nastaja med zorenjem iz škroba. Najpogostejši 
sladkorji v sadju so: glukoza ali grozdni sladkor, fruktoza ali sadni sladkor in saharoza. 
 CELULOZA je ogljikov hidrat. Imenujemo jo tudi surova vlakna in ugodno vpliva na 
prebavo. Največ se je nahaja v lupini sadja. 
 PEKTIN je ogljikov hidrat in se nahaja v nezrelem sadju. Med zorenjem se razgrajuje 
in sadje se mehča. Pektinske snovi pri kuhanju marmelad in želejev povzročajo strjevanje. 
 KISLINE skupaj s sladkorjem dajo sadju značilen okus. Sadne kisline, ki so v največji 
količini zastopane v sadju, so: jabolčna kislina, citronska kislina in vinska kislina. 
 AROMATIČNE SNOVI so različna hlapna in eterična olja. Nastajajo med zorenjem 
sadja, ki dajejo vonj in okus. 
 VITAMINI se nahajajo v zrelem svežem sadju. Pri kuhanju se jih uniči 20 – 40 % 
vitaminov. V sadju prevladuje vitamin C. Največ ga je v šipku, črnem ribezu, kiviju, 
pomarančah … 
 MINERALI so v obliki različnih v vodi topnih soli, ki jih telo potrebuje v vsakdanji 
prehrani. To so kalcij, magnezij, železo, kalij, fosfor … (Trček Kovše, 2005, str. 36 – 37). 
 
 

 

1.4.4. RAZMNOŽEVANJE SADNIH RASTLIN 

 Povzeto po: Smole, 2000. Strokovno znanje o razmnoževanju sadnih rastlin sodi v 
drevesničarstvo. S tem izrazom v strokovnem jeziku označujemo razmnoževanje večletnih 
oziroma trajnih rastlin. V to skupino sodijo vse sadne rastline, hmelj ter številne okrasne in 
gozdne rastline. Pridelovanje sadnih sadik zahteva veliko posebnega znanja. Vsak, ki želi 
razmnoževati sadne rastline, mora poleg rastlin poznati tudi načine in tehniko razmnoževanja 
posameznih rastlinskih delov oziroma rastline kot celote.  
Sadna rastlina daje (človeku) neposredno uporabne plodove ali seme, ki je užitno sveže, pri 
nekaterih vrstah pa šele po določenem postopku priprave. Skratka, sadna rastlina daje 
(človeku) sveže - sadje.  
Človek je že v davnini nabiral te sadeže, pozneje pa je te rastline, ki so dajale boljše plodove 
odbral in množil naprej. Tako je že pred mnogimi tisočletji odbral rastline z boljšimi, lepšimi 
in debelejšimi plodovi. 
Zelo kmalu so ljudje spoznali, da s setvijo semen ne dobijo rastlin z enakimi lastnostmi, 
ampak drugačne, da se rastline, ki zrastejo iz semen teh sadežev, čeprav na isti rastlini, 
razlikujejo med seboj.  
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Zato je bilo treba najti nek drug način, s katerim bi bilo mogoče razmnožiti prav določeno 
rastlino, ki bi ostala tudi poslej enaka. Že v Mezopotamiji, nekaj tisoč let pred našim štetjem, 
so znali rastline cepiti. S cepljenjem ali kako drugače, vendar na vegetativni (nespolni) način 
so skušali razmnožiti prav določene rastline, ki so tudi poslej ostale enake ali pa so se v 
drugih okoljih le malo spreminjale le po obliki rasti in plodovih. S tako odbiro so nastajale 
sorte, danes skupine rastlin z enakimi lastnostmi, ki so imele prvotno istega predstavnika 
oziroma izhodišče. Ljudje so to rastlino kot klon naprej vegetativno razmnožili, tako so 
nastajale sorte. Da rastlina lahko postane sorta, mora biti podrobno opisana, prepoznavna in 
dobiti mora svoje sortno ime.  
Sort katerekoli sadne vrste ne moremo razmnoževati s semenom, pač pa samo na vegetativni 
način. Kljub temu je seme še ostalo isti del rastline, ki je namenjen razmnoževanju, vendar v 
sadjarstvu ne sorte, pač pa podlag. Obenem pa seme pri sadnih rastlinah ostaja izhodišče za 
nadaljnji nastanek novih rastlin oziroma sort.  
Pri sadnih rastlinah poznamo več načinov razmnoževanja, in sicer s semenom - generativno in 
z rastlinskimi deli - vegetativno.  
Razmnoževanje ob pomoči cepljenja sort na različne podlage sortam omogoča zelo dolgo 
življenje in je najenostavnejši način vegetativnega razmnoževanja (Smole, 2000, str. 7-10). 

1.4.4.1. SPOLNO RAZMNOŽEVANJE 
Če se odločimo za razmnoževanje s semenom (generativno razmnoževanje), kar 
radi predlagajo otroci in jim je to zanimivo, je pomembno opozoriti na 
stratifikacijo, saj ob neupoštevanju ne bo uspeha. Seme večine drevesnih vrst ne 
vzkali takoj po obiranju, tudi, če bi ga sejali. Vzkali naslednjo pomlad, če smo z 
njim ravnali pravilno in med shranjevanjem ni izgubilo kaljivosti. Skrivnost, ali 
seme kali takoj po obiranju ali ne je v semenu. Zaradi ekoloških dejavnikov, v 
katerih so se sadne rastline razvijale, kjer si sledijo vremenske ciklične spremembe 
s toplega na hladno in se zato menjavata rastna doba in počitek, so se v rastlinah 
razvili določeni genetski mehanizmi, ki uravnavajo rast in počitek tudi v semenu. 
Tako se je pri večini sadnih rastlin zmernega pasu razvila lastnost, da mora seme 
določen čas pred začetkom kaljenja preživeti v hladu in vlagi, kar imenujemo 
stratifikacija. V naravi se to zgodi čez zimo v zemlji. Med stratifikacijo, naravno 
ali umetno, se pri določeni nizki temperaturi in ob primerni vlagi razgradijo 
določene kemične snovi, ki zavirajo rast. To so hormoni inhibitorji, v tem primeru 
abscisinska kislina (ABA), katera je prisotna v sadnem semenu bodisi v ovojih, 
bodisi v embriu. Med stratifikacijo se zlasti proti koncu začnejo povečevati 
koncentracije drugih hormonov - promotorjev, v tem primeru giberelinov, ki 
semenu omogočajo prehod iz latentnega stanja v kalitev. Med hladno-vlažnim 
shranjevanjem, ki mu pravimo stratifikacija se seme ustrezno pripravi in je 
sposobno za kaljenje (Smole, 2000, str. 21). 
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1.4.4.2. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE 
Označujemo tudi kot vegetativno razmnoževanje. Novo rastlino lahko vzgojimo iz 
vegetativnega dela rastline, npr. poganjka, dela poganjka, dela korenine ali lista, 
včasih le iz nekaj milimetrov velikega rastnega vršička ali celo iz ene same celice. 
Nova rastlina, ki je zrasla iz katerega koli vegetativnega dela ima, ima v sebi 
popolnoma iste genske lastnosti, kot rastlina, s katere smo vzeli ta del. Vendar pa 
morajo s tega dela rastline v ustreznih rastnih razmerah pognati in se razviti vsi 
deli, ki so rastlini potrebni za samostojno rast. Pomembno je poznavanje rastline, 
da vemo, iz katerih delov lahko nastane nova rastlina. Obenem pa moramo vedeti 
tudi v kakšnih rastnih razmerah se to lahko zgodi. 
Sorte sadnih rastlin lahko razmnožujemo samo vegetativno. Pri nekaterih vrstah 
sadnih rastlin lahko tako razmnožujemo vse sorte brez velikih težav, pri drugih pa 
je način razmnoževanja povezan s številnimi težavami, zato tiste rastline običajno 
razmnožujemo s cepljenjem -posredno razmnoževanje. Neposredno vegetativno 
razmnoževanje pa uporabljamo pri jagodičevju in smokvah, pri ostalih pa 
predvsem za razmnoževanje vegetativnih podlag. 
Pri vegetativnem načinu razmnoževanja izkoriščamo določeno sposobnost 
regeneracije, ki ga imata rastlinsko tkivo in celica. Te lastnosti in sposobnosti 
rastlin so genetsko določene, tako da rastlinski del ali celica lahko v določenih 
razmerah - v času in specifičnem okolju regenerira svoje organe. 
Tisti, ki razmnožuje mora toliko poznati lastnosti rastlin, da ve, iz katerih delov 
rastline, kako in v kakšnih okoliščinah se to zgodi. Zato je dobro poznati lastnosti 
rastlin in tehnike, s katerimi je mogoče rastline razmnoževati na vegetativni način. 
Pri želji, da vzgojimo nove rastline, ki so povsem enake prvotni rastlini (določeni 
sorti), je to edini način razmnoževanja. Sorte moramo torej razmnožiti kot klone. 
Klon se iz generacije v generacijo ne bi smel spremeniti, vsaj ne bistveno. To 
pomeni, da se gensko ne sme spremeniti. Zaradi okolja in človeškega posega se 
včasih spreminja, vendar le fenotipsko, to je na zunaj. Vsaka sprememba genskih 
lastnosti povzroči, da dobimo novo rastlino, ki je drugačna od prvotne, kar pa 
pomeni ponovno začetek kakega novega klona - lahko nove sorte. 
Pri vegetativnem razmnoževanju izkoriščamo določene lastnosti celic. Vsaka 
vegetativna celica se v določeni fazi ali starosti namreč lahko mitotsko deli - 
podvaja. V celici je tudi genska informacija, kot temu pravimo, ki je potrebna zato, 
da se iz nje lahko razvije cel organizem, cela rastlina. Vendar pa so za sprožitev 
teh procesov v celici pogoj določene razmere, ki to celici omogočajo, da se v njej 
ti procesi ponovno sprožijo. (Smole, 2000, str. 33−35). 

 Razmnoževanje s potaknjenci je najenostavnejši način neposrednega vegetativnega 
razmnoževanja, če se sorta lahko tako razmnožuje. 
Potaknjenec je navadno del enoletnega poganjka drevesastih ali grmičastih sadnih rastlin v 
različnih razvojnih obdobjih. Zeleni potaknjenec - v fazi vegetacije, rasti in lesni potaknjenec 
- v mirujočem obdobju rastne dobe. Potaknjenec iz bazalnega (spodnjega, debelejšega glede 
na rast) dela v ustreznih rastnih razmerah iz (adventivnih) brstov razvije korenine. 
(Smole, 2000, str. 35, 36). 
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 Posredno vegetativno razmnoževanje – cepljenje je najbolj enostaven način 
razmnoževanja drevesastih sadnih sort različnih sadnih vrst je cepljenje sort na podlago. Pri 
tem prispeva podlaga predvsem koreninski del, sorta pa je nadzemni del rastline. 

                 
Slika 1: Ploščična okulacija             Slika 2: Spajanje z jezičkom         Slika 3: Uspešno cepljenje 

Rastlini se na cepilni zvezi zrasteta v enoto, novo rastlino, ki daje sorti značilne plodove, 
podzemni del, podlaga pa s svojimi lastnostmi vpliva na bujnost rasti te sorte in kako je 
zasidrana v tleh. Postopek cepljenja so poznali že zelo stari narodi tisoč in več let pred našim 
štetjem. Cepljenje je ukrep, pri katerem spojimo oziroma spravimo v tesen stik določene 
rastlinske dele lahko različnih, vendar genetsko sorodnih rastlin, ki se zaradi tesnega stika 
zrastejo in živijo naprej kot nova, enotna in samostojna rastlina. To je neke vrste 
transplantacija med genetsko sorodnimi rastlinami. S cepljenjem je mogoče razmnožiti sorto v 
poljubnem številu in tako lahko sorta raste mnogo generacij, ne da bi se preveč postarala 
(Smole, 2000, str. 64). 

 

1.4.5.  POSTOPKI V SADJARSTVU 

 
1.4.5.1. NEGOVANJE TAL 
 
 

 Poleg okopavanja, ki je v ekološkem sadjarstvu najbolj razširjena tehnika za 
negovanje tal, lahko pas pod drevesi pokrivamo z organskimi materiali, ki zavirajo kaljenje.  
Zatravljena površina konkurira sadnemu drevesu, saj jemljejo dušik. Jeseni, ko sadne rastline 
potrebujejo malo dušika, pa ima ozelenitev pasu pod drevesi vrsto koristnih učinkov, 
predvsem na kakovost plodov: boljša obarvanost, plodovi so bolj zdržljivi (v njih je manj 
dušika in kalija), manj prebodenih plodov, preprečuje izpiranje dušika, celotna površina 
postane ekološko polnovrednejša (Lind, K., Lafer, G. in sod., 2001, str. 112). 
 
 

1.4.5.2. GNOJENJE 
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 Pri ekoloških smernicah smemo uporabljati kupljena in domača gnojila le na podlagi 
analize tal. Z uravnovešenim gnojenjem dobijo sadna drevesa hranilne snovi v harmoničnem 
razmerju, v zadostnih količinah in ob pravem času. Za pridelavo kakovostnega sadja je 
izredno pomembna zadostna oskrba dreves s kalcijem (kamena moka) (Lind, K., Lafer, G. in 
sod., 2001, str. 116, 121). 
 

1.4.5.3. REDČENJE 
 

 Redčenje pomeni odstranjevanje prevelikega števila cvetov in plodov. Cilj redčenja je 
preprečevanje izmenične rodnosti, obenem pa izboljšanje notranje in zunanje kakovosti 
plodov, obenem pa se pridelek v povprečju poveča za 15-20 %. Za poln pridelek pri dobrem 
cvetenju zadošča, da se razvije v plodove 5-10 % cvetov. Optimalno razmerje listov : plodov 
je 35 : 1. (Lind, K., Lafer, G. in sod., 2001, str. 126). 
 

1.4.5.4. UKREPI ZA URAVNAVANJE RASTI – OBREZOVANJE DREVJA 
 

 Cilj vseh ukrepov uravnavanja rasti je izboljšanje osvetlitve listov in plodov. Bolj 
naravno oblikovana krošnja (dolga rez) zmerna rast novih poganjkov ter zmerna poletna rez 
izboljšujejo kakovost plodov in zmanjšujejo pojav bolezni in škodljivcev. Osrednji namen 
rezi v sadjarstvu je vzpostavitev in ohranjanje ravnotežja med rastjo poganjkov in pridelkom 
(fizično ravnotežje), to pa je prvi pogoj za zgodnji, obilen, reden in zelo kakovosten pridelek. 
Fiziološko ravnovesje je vzpostavljeno takrat, ko drevo poleg bogatega rodnega oveska 
(rodne veje) še vsaj minimalno raste. Samo drevesa v takem ravnotežju redno rodijo, plodovi 
so notranje in zunanje kar najbolj kakovostni (prava velikost, oblika, obarvanost in vsebnost 
snovi, ki dajejo kakovost) ter dobro skladiščno sposobnost. Poleg zimske rezi se kaže vse 
pomembnejša letna rez sredi avgusta, s katero zaviramo rast in uravnavamo pravo razmerje 
med listi in plodovi. Z zmerno rezjo približno 10 dni pred obiranjem dosežemo bolj obarvane 
sadeže, če na plodove pride več sonca. (Lind, K., Lafer, G. in sod., 2001, str. 134 – 136). 
 

1.4.5.5. VARSTVO RASTLIN 
 

 V vsakem naravnem okolju (naravni ekosistem) ima vsak organizem določeno 
funkcijo, ker je del dolge prehranske verige. Samo če organizmi izpolnjujejo to funkcijo, 
lahko ekosistem trajno obstaja. To funkcioniranje omogoča biološko ravnotežje med 
posameznimi živimi bitji (biocenoza = življenjska skupnost), ki zaradi različnih izmeničnih 
delovanj določa dinamiko različnih populacij. Zato je organizem sočasno plen in plenilec; po 
eni strani ima ekološko vlogo kontrolorja, po drugi strani kontroliranega. Na obdelani 
kmetijski površini (kmetijski ekosistem) je življenjska skupnost zelo poenostavljena, saj tam 
pogosto pridelujemo samo eno sorto. To spodbuja razvoj njihovih škodljivcev. Ti so lahko 
rastlinojedi (fitofagi) ali povzročitelji bolezni (fitopatogeni). Nimajo nobenih naravnih 
sovražnikov, saj se je njihov življenjski prostor zaradi enostranske kmetijske pridelave zelo 
skrčil, zato se lahko neovirano razširjajo. V naravnem ekosistemu so vsi organizmi »človeku 
koristni«, v kmetijskem pa so nekateri »človeku moteči«. Isti organizmi, ki v naravnem 
ekosistemu prispevajo k biološkemu ravnotežju, so lahko v kmetijskem ekosistemu element 
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neravnovesja, ki ga mora človek z varstvenimi ukrepi izločiti, ali ga vsaj nadzirati. Na 
posajeno drevo vplivajo različni dejavniki, ki so odločilni za stanje nasada in kakovost ter 
količino pridelka. Človeku škodljive organizme zatiramo tako, da upoštevamo pozitivne 
dejavnike kmetijskega ekosistema in jim damo še večjo veljavo. (Lind, K., Lafer, G. in sod., 
2001, str. 140, 141).  
 
 

1.4.5.6. ČLOVEKU V SADOVNJAKU KORISTNI ORGANIZMI 
 

Parazitoidne osice, ki parazitizirajo na ličinkah zavijača lupine sadja. Na krilih imajo 
posebno temno celico – t. i. krilno znamenje. V sadovnjakih se redko pojavlja. 
Parazitoidne osice goseničarke, ki parazitirajo na gosenicah zavijača lupine, gosenicah 
jabolčnega zavijača, gosenicah listnih zavrtačev, mokasti in zeleni jablanovi uši. So manjše od 
parazoidnih osic (1–10 mm) in manj izrazito obarvane. 
Osice najezdniki, ki parazitirajo na jajčecih in gosenicah zavijača lupine, gosenicah 
jabolčnega in češpljevega zavijača, gosenicah sadnega zavijača, ameriškem kaparju, krvavi 
uši in zapredkarjih. Spoznamo jih po kovinskem lesku, krila skoraj niso ožiljena. 
Muhe goseničarke, ki obiskujejo cvetove, jajčeca odlagajo na telo škodljivca. Izlegle 
gosenice se hitro zavrtajo v telo gostitelja. Podobne so hišnim muham, vendar so učinkovito 
prilagojene zajedavke na žuželkah.  
Muhe trepetavke, ki jajčeca odlagajo posamično med listne uši in bolšice. Ličinke so 
zelenkaste, rdečkaste in rjavkaste ter zelo požrešne na listne uči in uči bolšic. Muhe 
trepetavke zbujajo pozornost zaradi  črno-rumene barve in značilnega lebdenja – trepetanja s 
krili, ko se vznemirijo pa bliskovito odletijo. 
 

            
Slika 4: Muha Goseničarka       Slika 5: Muha Trepetalka 
 
Hržice: poleg škodljivih so tudi koristne, katerih ličinke žrejo listne uši. 
Hrošči: v srednji Evropi jih več kot 5.000 vrst, med katerimi so tudi koristni – poddružina 
polonice. Poleg nje obstajajo še koristni sovražniki škodljivcev; krešič, brzec, sneženka in 
roparski kratkokrilec.  
Polonice se hranijo povečini z listnimi in s krvavimi ušmi, kaparji, pršicami oz. glivicami 
pepelovk. So pisanih barv, imajo rdeče ali rumene krilne pokrovke s pikami. 
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Tenčičarice se hranijo z listnimi ušmi, pršicami šiškaricami, tripsi in kaparji. Opazimo jih 
pogosto, ko pozimi iščejo skrivališča na podstrešjih. Imajo strehasto zgubana krila v zelenih 
do rdečerjavih odtenkih.  

             
Slika 6: Tenčačarica     Sliki 7 in 8: Stenice 
 
Stenice imajo ploščato telo in šilast sesalni rilček. Za opazno velikim vratnim ščitom je 
majhen trikoten ščit. 

- Cvetne stenice: hranijo se s cvetnim prahom in so največje sovražnice hruševe bolšice, 
žrejo pa tudi pršice, cvetne stenice in listne uši.  

- Mehkokožne stenice: nekatere so specializirane za listne uši, druge pa žrejo pršice, 
lahko so tudi škodljivci in povzročajo zakrnitev plodov. So večinoma živahnih barv, 
telo je mehko, nežno. 

- Srpaste stenice: prehranjujejo se z gosenicami zavijačev, najraje žrejo listne uši in 
druge majhne žuželke. Za to stenico je značilen upognjen rilec, ki ga v mirujočem 
stanju pritisnejo tesno k telesu. 

Plenilske pršice: plenilci so zaščitniki, kadar ni škodljivih pršic se hranijo z rastlinsko hrano, 
s trosi in hifami glivic ali s cvetnim prahom. Samice, ki so prezimile, postanejo aktivne takoj 
po brstenju. Najprej jih najdemo na cvetovih okrog čašne zadebeline. Po cvetenju se 
premaknejo na spodnjo stran listov, ob srednjem rebru. So požrešne, saj lahko ena plenilska 
pršica obvladuje 8−10 škodljivih pršic. Poleg rdečih sadnih žrejo tudi rjaste pršice. So zelo 
občutljive na sredstva za varstvo rastlin.  
Nematodi: večinoma so škodljivci, vendar so med vrstami, ki živijo v tleh tudi takšne, ki 
zajedajo ličinke zavijačev in hroščev. Skozi telesne odprtine vdro v škodljivca in izločajo 
bakterije, ki povzročijo gostiteljevo smrt. 
Bakterije: gosenice metuljev sprejemajo bakterije s hrano. V nadaljnjem razvoju tvori 
bakterija poseben endotoksin, ki učinkuje na žuželke. Gosenice, ki so dobile ta bacil, že po 
enem dnevu nehajo žreti in v nekaj dneh odmrejo. Najpomembnejša bakterija Bacillus t 
thuringiensis (Bt.) učinkuje predvsem na gosenice malega zimskega pedica. 
Virusi: znani so virusi granuloze, ki prek hrane povzročijo propad gosenic (jabolčni zavijač 
in zavijač sadne lupine).  
Glivice; uničijo lahko katero koli rastlino ali žival. Koristne v sadjarsvu so: 

- vrste Bauveria (parazitirajo na ličinkah majskih hroščev in jabolčnega zavijača),  
- vrste Coniothyrium (uničijejo ameriškega kaparja), 
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- Athelia bombacina (uničuje jabolčni škrlup). 
Sesalci: najpomembnejša je podlasica, ki je najuspešnejša pri zatiranju voluharja, vendar 
samo na mirnih območjih z veliko vode. Tudi jež, dolgoglavček, netopir, mačka in pes 
pripomorejo k ravnotežju v ekosistemu. 
Ptice: ptice pevke, predvsem pa velika in modra sinica, požro precej ličink zavijačev. Ptice 
ujede pomagajo obvladovati miši in voluharje (Lind, K., Lafer, G. in sod., 2001, str. 144−  
150). 
 

1.4.6.  SADNE RASTLINE,  KI SMO JIH GOJILI V VRTCU 
 
Malo podrobneje predstavljam sadne rastline, ki smo jih gojili v vrtcu. 
 
Jabolko (Malus domestica) 
Rast: drevesasta ali vretenasta oblika; velikost odvisna od sorte in reza. 
Rastišče: sončno, odcedna tla. 
Sajenje: od oktobra do novembra. 
Nega: občasno močno zalijemo, obrezovanje, potrebno še eno drevo zaradi opraševanja. 
Cvetovi: beli do rožnati; od aprila do maja. 
Pobiranje sadežev: odvisno od sorte, najpogosteje od avgusta naprej (Braun-Bernhart, 
2005, str. 124, 125). 
 
Jagode (Fragaria ananassa)  
Rast: kompaktna, vitice, višina 15 do 20 cm, širina 30 cm. 
Rastišče: sončno do polsenčno; kompostna in odcedna prst; v gredicah ali posodah. 
Sajenje: sredina julija. 
Nega: redno zalivamo in okopavamo, zemljo obložimo s slamo, da zavarujemo sadeže. 
Cvetovi: beli, od aprila do junija. 
Pobiranje sadežev: junija, nekatere sorte do oktobra (prav tam). 
 
(Navadni) oreh (Juglans regia L.) 
Rast: drevesaste oblike do višine približno 9 m. 
Rastišče: nezahtevno 
Sajenje: pozno jeseni ali spomladi. 
Nega: ni posebnosti. 
Cvetovi: podolgovato socvetje, zeleno-rjavo-rdeče barve, cveti konec aprila. 
Pobiranje sadežev: od sredine oktobra naprej (Braun-Bernhart, 2005, str. 124, 125). 

 
Sliva, češplja (Prunus domestica) 
Rast: drevesaste ali stožčaste oblike, 4 do 5 m v višino. 
Rastišče: sončno, humusna, sveža do polsuha tla. 
Sajenje: od oktobra do novembra. 
Nega: pri dolgotrajni suši zalivamo, obrezovanje, samooploditev. 
Cvetovi: beli, aprila. 
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Pobiranje sadežev: konec julija do septembra (Braun-Bernhart, 2005, str. 124, 125). 
 
Hruška (Pyrus communis) 
Rast: drevesaste ali stožčaste oblike, najmanj 3 m višine in 1,5 m širine. 
Rastišče: sončno, tla odcedna, sveža tudi vlažna, humusna. 
Sajenje: od oktobra do novembra. 
Nega: v bližini še druga drevesa zaradi oploditve; obrezovanje. 
Cvetovi: beli, od aprila do maja. 
Pobiranje sadežev: od julija do oktobra, odvisno od sorte (prav tam). 
 
Robida (Rubus fruticosus)  
Rast: praviloma popenjavka ali grmičaste oblike, višina 2 do 4 m. 
Rastišče: sončno do polsenčno; tla odcedna in humusna. 
Sajenje: pozno jeseni ali spomladi. 
Nega: pri dolgotrajni suši zalivamo, potrebna opora, obstajajo tudi sorte, ki jih ni potrebno 
opreti. 
Cvetovi: beli, kremne barve do rožnati, od maja do avgusta. 
Pobiranje sadežev: od avgusta naprej (prav tam). 
 
Rdeči/črni ribez (Ribes rubrum/nigrum) 
Rast: grmovnica ali drevesaste oblike. 
Rastišče: sončno do polsenčno; tla odcedna, humusna. 
Sajenje: od oktobra do novembra, v predelih brez zmrzali februarja ali marca. 
Nega: idealno sadje za začetnike, pozimi porežemo, jeseni in spomladi pognojimo. 
Cvetovi: svetlo zeleni, od aprila do maja. 
Pobiranje sadežev: od konca junija do konca julija (Braun-Bernhart, 2005, str. 124, 125). 

 
Kosmulja (Ribes uva-crispa) 
Rast: grm močne rasti 
Rastišče: sončno do polsenčno; tla odcedna, humusna 
Sajenje: pozno jeseni in spomladi, s potaknjenci spomladi 
Nega: idealno za začetnike, pozimi porežemo, spomladi pognojimo 
Cvetovi: beli, od aprila do maja 
Pobiranje sadežev: junij, julij (Braun-Bernhart, 2005, str. 124, 125). 

 
Rdeča leska (Corylus maxima Purpurea) 
Rast: grmovnica 4 x 4 m. 
Rastišče: propustna, vlažna tla, sončna do polsenčna. 
Sajenje: pozno jeseni ali spomladi. 
Nega: ni posebnosti. 
Cvetovi: (februar), marec, april. 
Pobiranje sadežev: julij, avgust (Braun-Bernhart, 2005, str. 124, 125). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA 
 
 V Kurikulumu za vrtce (Bahovec s sod., 1999) je zapisano, da naj bi bil stik z 
rastlinami v vrtcu in gojenje le-teh, dejavnost, ob kateri otroci spoznavajo živo (in neživo) 
naravo v njenem spreminjanju. Spoznavajo, kaj živa bitja potrebujejo za življenje. Tako je 
omogočeno, da razvijajo odgovoren odnos do živih bitij.  
Vrtnarjenje v vrtcu omogoča otrokom vsakodneven stik z naravo in njenimi ritmi (Wilson, 
2008). Z njim otroci razvijajo odgovornost in skrb ter najdejo zadovoljstvo v tem, da počnejo 
nekaj koristnega (Rivkin, 1995). 
Zelo pogosto se srečujemo s sadjem, običajno večkrat dnevno. Najpogosteje pozabimo, 
kakšen pomen ima uživanje sadja; ne gre samo za vnos tekočine in hranil, ampak za široko 
paleto elementov, ki jih naše telo nujno potrebuje, da lahko več desetletij deluje brez zapletov.  
Narava je zaprt sistem kroženja ter prehajanja elementov in zato se je potrebno zavedati, da ni 
mogoče dolgo časa živeti zdravo v nezdravem okolju. Negativno prispevata tudi uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev in nepotreben tranzit za uvoz sadja (živil).  
 
 Mnoga živila lahko zrastejo le nekaj metrov od naše mize. Tako tudi vrtčevsko igrišče 
lahko postane še boljše igrišče, ki je tudi sadovnjak – ta pa bo otroke učil, deloma 
prehranjeval, prinašal veselje in radost, samostojnost, svobodo, telesno, duševno in duhovno 
zdravje …  
Presenečeni bomo, kako malo prostora za igro nam bo vzel, nasprotno, celo povečal ga bo v 
poletnih mescih, ko bo dajal hladno in naravno senco, vsekakor pa ga bo popestril za spontano 
igro, učenje, občudovanje … 
 
CILJI 

- Ugotoviti, koliko predšolski otroci vedo o sadnih rastlinah, ki uspevajo v našem 
okolju in sadjarstvu. 

- Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci aktivno in z neposredno 
izkušnjo spoznavali sadne vrste, osnove sadjarstva, pridelavo sadežev, njihove 
življenjske potrebe, lastnosti in uporabnost. 

- Po opravljenih dejavnostih raziskati, koliko znanja so pridobili o sadnih rastlinah. 
 
 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

- Koliko predšolski otroci vedo o sadnih rastlinah: Kako dobro jih poznajo? Ali poznajo 
njihovo koristnost in uporabnost ter pridelavo sadja? 

- Ali z izvedbo dejavnosti, v katerih otroci z neposredno izkušajo skozi aktivno učenje 
spoznavajo pridelavo, lastnosti in uporabnost sadežev ter plodov, izboljšamo njihovo 
znanje o sadežih in plodovih? 

- Ali lahko s pridelavo in uživanjem sadežev in plodov, pridelanih v vrtcu, spremenimo 
odnos predšolskih otrok do uživanja le-teh, predvsem lokalno pridelanih? 
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- Ali s skrbjo in nego sadnih rastlin v vrtčevskem sadnem vrtu pri predšolskih otrocih 
izboljšamo poznavanje življenjskih potreb živih bitij in razvijamo odgovoren odnos do 
njih? 

 
 
RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

- Predvidevam, da večina predšolskih otrok ne ve, da sadje zraste na rastlinah. 
- Predvidevam, da lahko z izvedbo načrtovanih dejavnosti, v katerih otroci z neposredno 

izkušnjo skozi aktivno učenje spoznavajo pridelavo, lastnosti in pomembnost uživanja 
sezonskega sadja, znatno izboljšamo njihovo znanje o sadju.  

- Predvidevam, da lahko s pridelavo in uživanjem sadja v vrtcu spremenimo odnos 
predšolskih otrok do domačega, ekološkega in sezonskega sadja.  

- Predvidevam, da s skrbjo za rastline v vrtu vrtca pri predšolskih otrocih izboljšamo 
poznavanje življenjskih potreb živih bitij in razvijamo odgovoren odnos do njih in 
obenem do nas samih. 

 
 
RAZISKOVALNE METODE 
V diplomski nalogi sem uporabili kavzalno metodo.  
 

- Vzorec 
Vzorec je priložnostni. Raziskavo sem opravil v skupini Skokice, v enoti Dolsko Vrtca 
Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani.  V njej je 22 otrok, 13 dečkov, 9 deklic, starih 
4–5 let. 
 

- Postopek zbiranja podatkov 
Pred dejavnostmi sem podatke zbiral z ustnim vprašalnikom. Z vsakim otrokom sem izvedel 
individualno ustno anketiranje. Med potekom dejavnosti sem otroke opazoval in si beležil 
njihove odzive. Po koncu dejavnosti sem z istim vprašalnikom ponovno zbral podatke in 
primerjal poznavanje osnov sadjarstva pred dejavnostjo in po izvedenih dejavnostih. 
Vprašanja so se nanašala na to, če otroci vedo, od kod dobimo sadje, iz česa se razvije, če 
poznajo zaporedje razvoja plodu, kdaj je sadje zrelo, kaj pomeni cepiti drevo in zakaj se to 
dela in kaj vse lahko gojimo v sadovnjaku? Rezultati so predstavljeni z grafi. Ob dejavnostih 
sem opazoval otroke in kvalitativno raziskoval njihove odzive ob delavnostih. 
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3. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

3.1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 
 
3.1.1. Spoznavanje sadovnjaka in obrezovanja 
 
Cilji: 
- Otroci spoznajo in doživijo sadovnjak. 
- Otroci spoznajo osnovni pomen obrezovanja. 
- Otroci se gibljejo v naravi. 
 

     
Slika 9: Ogled nasada jagod na ravnem, na poti do naše     Slika 10: Počitek in ogled nasada jagod na sončni legi. 
       kmetije. 

 
Potek dejavnosti 
 Peš smo šli na našo ekološko sadjarsko kmetijo, ki je od vrtca oddaljena 3 km, na 
ogled intenzivnega sadovnjaka jabolk in jagod. Na poti do naše kmetije smo si ogledali nasad 
neporezanih/neočiščenih jagod drugega kmeta, ker smo pri nas že očistili jagode. Hodili smo 
skozi gozd in čez travnike. Še preden smo prišli do naše hiše, smo si pogledali nasad jagod. 
Tam smo naredili postanek za oddih in malico. Šli smo v sadovnjak jabolk in si ga pogledali. 
Pogledali smo tudi, kaj se skriva v popku in kako je zgrajen. Sadjar Vinko nam je povedal, 
zakaj se drevje obrezuje in pokazal, kako se to dela. Najbolj navdušeni so poskusili obrezovati. 
Potem smo si pogledali vinsko trto in njeno obrezovanje. Ogledali smo namakalno zajetje in 
robido ter ribez, ki rasteta ob njem. 
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Slika 11: Prikaz obrezovanja.    Slika 12: Prikaz obrezovanja v višini otrok 
 
Analiza 
 Otroci so bili zelo navdušeni, da gremo k meni domov pogledat nasad jagod in jabolk.  
Ko smo se ustavili ob nasadu jagod in sem jih vprašal, kaj je to, kaj tu raste, a so le redki z 
negotovostjo prepoznali jagode. Opogumil sem jih in še drugim povedal, da so to suhi listi 
jagod, ki so v jeseni odmrli. To listje se odstrani, da jagoda hitreje naredi nove liste, s katerimi 
prejema sončno svetlobo, si proizvaja hrano, da lahko raste in bo lahko rodila sadeže. En 
deček je vprašal, kaj se zgodi, če ne porežemo teh listov? In povedal sem, da kasneje rodi 
sadeže, da to korenine in zemljo bolj izčrpa in da so stari listi pogosto prenašalci bolezni 
(plesi, gnilobe …). 
Pot smo nadaljevali po poti, ki vodi skozi gozd in vsi smo bili navdušeni, ko smo videli veliko 
žafranov. Otroci so bili zelo veseli, da so lahko hodili vsak zase in tekali. (Ko se je začel 
klanec, se je pokazala velika razlika med otroki. Nekateri so hitro prišli do nasada jagod, 
nekatere pa je bilo potrebno zelo vzpodbujati. Za nekatere je bila spodbuda, da so me ujeli in 
so se lahko nekaj časa vlekli.)  

Ustavili smo se in si pogledali jagode, ki so že imele odstranjene stare liste in zato 
otrok niso preveč pritegnile. Povedal in pokazal sem jim, da bo s tega rjavega preostanka 
jagodičevja pognalo novo jagodičevje. Nato nas je čakalo še prib. 150 m hoje po strmini. Ko 
smo se vsi zbrali pri hiši, smo skupaj odšli v sadovnjak. Več popkov sem prerezal s škarjami 
in jih dajal otrokom, da so gledali, kaj je v njih. Ugotovili so, da je v njih veliko majhnih 
stisnjenih listkov. Spustili smo se po sadovnjaku, kjer je sadjar Vinko pokazal obrezovanje. 
Povedal je, da obrezujemo zato, da jablana nima preveč jabolk, ker če jih ima preveč, ostanejo 
drobna. Za jablano ni pomembno, kako debele plodove ima, ampak je pomembno, da jih ima 
čim več, da poskrbi za potomstvo, čeprav imamo radi debela jabolka. Ko obrezujemo, 
gledamo na to, da na celotno jablano pada čim več sonca, zato stremimo k temu, da je zgoraj 
krošnja ozka, spodaj pa široka. Postrigel je nekaj vej, potem pa so želeli tudi nekateri otroci 
striči, a je bilo na tisti višini le malo za obrezati, kar pa je bilo, so bile večinoma debele veje, 
ki jih otroci niso mogli odstriči. Odločili smo se, da bomo pri hiši obrezali večje jabolko in da 
bodo na tleh strigli in žagali veje ter razdelili več škarij in ročnih žag. 

Na poti iz sadovnjaka do hiše smo si pogledali obrezovanje vinske trte, grmičke ribeza, 
robide ter bazen za namakanje. Precej bolj kot ribez in robida je pritegnilo dogajanje v bazenu, 
v katerem so bile žabe in žabja jajca. Zelo so jih zanimale tudi krave, ki so se oglašale iz hleva. 
Prišli smo do vej in sadjarskih škarij in ročnih žag. Bilo je veliko navdušenja in veselja. 
Preden sem jim razdelil škarje, sem jih opozoril na previdnost, ker se s sadjarskimi škarjami 
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lahko hitro zgodi poškodba, lahko se odstriže tudi prst. Delali so v parih in spodbujal sem jih, 
da naj varujejo drug drugega pred poškodbami. Zelo so bili veseli in zainteresirani nad 
striženjem in žaganjem vej. Veliko jih je raje striglo in žagalo, kot šlo na čaj, sok ali po 
jabolko.  
 V vrtec so se vrnili po isti bližnjici. Bili so zelo navdušeni nad tekom po zeleneči 
travnati dolini. Med počitkom po teku so bili zelo veseli jabolka – preproste, zdrave, lokalno 
pridelane hrane, ki je bila zelo okusna in osvežujoča malica. 
 

       
Slika 13: Izjemno navdušenje nad striženjem in žaganjem.      Slika 14: Jabolko, ki so ga dobili, osvežitev. 
 
 

 
3.1.2. Sajenje sadnih rastlin 
 
Cilji: 
- Otroci spoznajo nekatere sadne rastline oz. drevesa. 
- Otroci spoznajo sajenje in življenjske potrebe rastlin. 
 
 

    
Slika 15: Veselje nad sajenjem sadnih sadik.    Slika 16: Sajenje robide 'Loch Ness', ki je brez trnjev in 
        aromatična. 

 
Potek dejavnosti 
 Dan pred sajenjem v vrtcu sem doma izkopal del kosmuljinega grma, robido 'Loch 
Ness', jablanovo podlago, del ribezovega grmovja, podrast hruške, podrast slive in rdečo lesko. 
Zjutraj sem šel v skupino in skupaj smo odšli posadit pripravljene sadike. Skupaj smo izbirali 
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prostor, kjer smo posadili sadike, skopali luknje, postavili sadiko v luknjo, zasuli korenine, 
pohodili zemljo in na koncu zalili.  

 

      
Slika 17: Zaključek sajenja, namestitev travne ruše. Slika 18: Zalivanje posajenih sadik. Dogajanje je pritegnilo 

tudi šolarje. 
 
Analiza 
 Želel sem posaditi čim več sort sadnih rastlin, ki nisi zahtevne za uspevanje in ki sem 
jih imel na voljo. Povedal sem otrokom, da bi jim rad pomagal, da bi sami posadili in skrbeli 
za te rastline, ki bodo rodile okusne in zdrave sadeže in bili so navdušeni. Najhitrejših pet 
obutih in oblečenih otrok je šlo z menoj v avto iskat sadike in lopato. Bili so veseli, da bomo 
sadili drevesa. Pred vrtec smo prinesli sadike in lopato, kjer se nam je z vzgojiteljico pridružil 
preostali del skupine. Postavljal sem vprašanja, da bi ugotovili, katere rastline so to. Opazil 
sem, da so med otroki velike razlike v poznavanju rastlin. En deček je vedel veliko več od 
drugih otrok. Potem sem povedal, katero sorto sadežev bo rodila katera sadika. Šli smo ob 
vrtčevsko ograjo in kjer se nam je zdelo primerno, smo skopali luknjo in posadili drevo oz. 
sadiko. Začel sem kopati jaz, da sem v večjih kosih pobral travno rušo, da smo lažje estetsko 
uredili površino po sajenju. Kopali so tudi otroci, a so bili hitro utrujeni in težka lopata ni več 
sledila njihovim željam. Tako se je pri kopanju lukenj urilo nekaj otrok. Med kopanjem sem 
jih spraševal o lastnostih in zanimivostih rastline, ki jo bomo posadili. Izkazalo se je, da so 
odgovarjali bolj ali manj isti otroci, saj so v primerjavi z drugimi vedeli precej več. Proti 
koncu sajenja je zanimanje začelo upadati in nekateri so se odšli igrat na igrala. Pritegnili pa 
smo pozornost otrok drugih skupin. Ko smo končali s sajenjem, so se nekateri spomnili, da bi 
bilo dobro zaliti sadike. Odšli so po plastenke z vodo in ko so se vračali, so pritegnili 
pozornost tistih, ki so prej odšli. Na koncu smo šli od sadike do sadike in ponovili ime rastline.  
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3.1.3. Cepljenje sadnih dreves 

 
Cilji: 
- Otroci spoznajo, da se marsikatera sadna drevesa cepi. 
- Otroci vidijo postopek cepljenja in ga v paru izvedejo. 
 

    
Slika 19: Prikaz in pozorno opazovanje cepljenja.    Slika 20: Otroci izvedejo cepljenje.  
 
Potek dejavnosti 
 Zjutraj pred nastopom v skupini sem šel v sadovnjak in nastrigel cepiče in večje veje 
ter jih prinesel s seboj v vrtec.  
 V igralnici sem jim povedal, zakaj se to dela in kako se to naredi. Šli smo ven, da so 
gledali, kako sem cepil jablanovo podlago, ki smo jo posadili pred dvema tednoma. Potem 
smo se razdelili v pare in vsak par je dobil »drevo« (vejo) in cepič. En je držal, drugi odstrigel 
oba konca, ju dal skupaj, povil s tanko folijo in elastiko, da se je cepič držal veje. In nato sta 
zamenjala vlogi v paru. Naloga je precej zahtevna. Potem smo šli pogledat druga drevesa, ki 
smo jih posadili in videli, da so živa, da se iz popkov kažejo mali listki. Otroke sem zbral 
skupaj, da so mi povedali, kaj smo delali in zakaj se cepi. Nekateri so odnesli vejo pokazat 
domov.  
 
 
Analiza 
 Naredili smo krog in vprašal sem jih, če kdo ve, kaj pomeni cepiti. Večina je rekla, da 
ne ve, kaj to pomeni, nekateri so rekli, da zdravnik cepi. Nihče pa, da se lahko cepi drevo. 
Vprašal sem jih, če se spomnijo, da sem jih to spraševal, ko sem vsakega na hodniku anketiral, 
a se niso spomnili. Povedal sem, da izraz cepljenje dreves pomeni to, da odrežemo del 
drevesa ponavadi, ko je manjši in na tisto mesto damo majhno vejico (cepič) drevesa, ki rodi 
boljše sadeže. Če smo naredili dobro, ob pravem letnem času, ob mladi luni in imamo srečo, 
se zraste skupaj in imamo novo, mlado drevo z dobrimi lastnostmi, od katerega smo odrezali 
cepič. Odpravili smo se ven k jablanovi podlagi in preden sem cepil, sem jih vprašal, zakaj 
cepimo. Dobil sem približen odgovor. Nato sem ponovil, da zato, da so sadeži, ki jih bo drevo 
rodilo, bolj okusni, lepši, da bolje čakajo … Cepil, spajal sem na način z jezičkom – poševno 
sem odrezal vrh male jablane oz. jablanove podlage in cepiča, dal površini skupaj in ovil z 
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elastiko, nato pa robove reza pomazal s cepilno smolo. Vprašali so me, če sem dal na vejo 
lepilo. Povedal sem, da sem namazal s cepilno smolo, ki pomaga, da je cepljenje uspešno, da 
se cepič priraste, ker preprečuje sušenje, vnos umazanije, okužb …  
 Vprašal sem jih, če bi tudi kdo od njih poizkusil cepiti in vsi so želeli. Razdelil sem 
daljšo vejo, cepiče, škarje, elastike in folije. Delali so v parih, da so si pomagali. Namesto 
cepilne smole pa smo uporabili folijo za živila, ki se sprime. Čeprav so bili motivirani, so 
prosili za pomoč odrasle. Težave so bile, ker niso uspeli dovolj skladno odrezati površin ali pa 
da je bilo rokovanje z elastiko premalo natančno in se veja in cepič nista dovolj trdno držala 
skupaj ter razpadla. Nekaterim je bilo potrebno pokazati, da je treba dovolj poševno odstriči, 
drugim pa poviti z elastiko. Ko so vsi končali, sem jih znova poklical in vprašal, zakaj se 
drevo cepi. Rekli so, da je potem boljše drevo, da je tako bolj v redu, da so boljši sadeži. 
Dodal sem, da tudi zato, da drevo bolje rodi, da rodi bolj okusne in lepe sadeže.  
Na vprašanje, če jim je bilo všeč cepljenje, so glasno zakričali »ja«.   
 

 
Slika 21: Uspešno opravljeno cepljenje – tesen stik dveh vejic. 
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3.1.4. »Drevešček« na obisku  

 
Cilji: 

- Otroci skozi zgodbo sadnega drevesa spoznavajo njegove potrebe, predvsem pomen 
cepljenja. 

- Otroci se zabavajo.  
 

        
Slika 22: »Drevešček« na obisku, rezanje suhih vej. Slika 23: Otroci so zelo radi ustregli vsem prošnjam 

pomoči »Dreveščka«. 
 
Potek dogajanja 
 Otroci so cepljenje spoznali, vendar pa, da bi bolje razumeli in si bolj zapomnili, sem 
jim pripravil dramsko uprizoritev na to temo. Nekaj dni pred tem nastopom sem jim 
napovedal, da prihodnjič pripeljem s seboj zanimivega gosta, ki bo presenečenje. S seboj sem 
pripeljal drevo, ki se je posušilo. Otrokom sem povedal zgodbo o drevesu, ki se je posušilo. 
ker so bili njegovi sadeži drobni in premalo okusni, ga ljudje niso več negovali in se je 
posušilo. Povedal je, da bi bila zanj rešitev, če bi ga cepili, da bi rodil boljše sadeže. Prosil je, 
če bi to vseeno naredili in otroci so mu z veseljem ustregli. V zgodbo sem vpletel pomen 
cepljenja za pridobivanje kvalitetnih sadežev Na koncu so otroci doživetje narisali s 
svinčnikom.  
 
Analiza 
 »Drevešček« je bila suha slivova veja, ki je izgledala podobna majhnemu drevesu. 
Doma sem narisal in pripel nanj velike oči, ki so pritegnile pozornost otrok. Po zajtrku sem 
rekel otokom, naj se usedejo na blazino, jaz pa grem po gosta, ki nas čaka. Ko sem prihajal v 
igralnico, sem igral, da se z »Dreveščkom« pogovarjava in ga tolažim, da bo trema hitro 
minila. Ko so otroci videli tega gosta, so ga začeli pozdravljati: »Dober dan Drevešček!« Ko 
sem govoril, sem gledal »Dreveščka«, le občasno sem na hitro, čim manj očitno pogledal 
otroke, da sem videl, kako sledijo. 
 V igri je »Drevešček« povedal, da se je prebudil, ko je slišal, da nekdo žvižga in se mu 
približuje. Ko sva se spoznala, me je prosil, če bi me vzel s seboj v vrtec, da bi otrokom 
povedal svojo zgodbo. 
 Vprašal je otroke: "Zakaj, mislite, nimam listkov?" "Ker si majhen", "ker si star", "ker 
so ti izpadli", "ker nisi tako velik kot druga drevesa", "ker ti jih je veter odpihnil", "zaspal si 
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in si vse zamudil", "ker si bil zaspan", so vreli najrazličnejši odgovori otrok. A »Drevešček« 
ni slišal pravega odgovora, zato je predlagal, da sam pove pravega. In rekel je, da so vsako 
leto, ko je rodil sadeže, ljudje in živali godrnjali, da kako ima drobne in kisle sadeže, da ni 
koristi od njega, da samo senco dela in je v napoto ... Vsako leto sem se trudil, da bi rodil čim 
boljše sadeže, tem bolj sem bil izmučen in žalosten, ker nihče ni opazil mojega truda. In ker 
nihče ni opazil mojega truda, kaj šele, da bi komu koristil, to pomlad niti listkov nisem 
zmogel pognati … (Na flavto sem zaigral skladbo Mire Voglar, Brez naslova). Ali veste, kaj 
bi mi lahko pomagalo, da bi rodil bolj lepe, debele, okusne, sladke sadeže? Otroci niso bili 
zgovorni, zato jih je »Drevešček« spodbudil, da naj se ne bojijo povedati. Rekli so, da bi bolj 
rodil, če bi ga zalili in pognojili. A »Drevešček« je odkimal in rekel, da je imel dovolj mokro 
in dovolj gnojil. Cepiti bi me morali, cepiti, da bi imel les, ki rodi boljše sadeže. Ali bi mi 
naredili to uslugo, da bi me cepili, prosim? To bi me tako razveselilo, da bi od samega veselja 
morda spet oživel. Otroci so se takoj strinjali za in so porezali suhe veje ter nanj cepili zeleno 
vejico. »Drevešček« se jim je zahvalil, se poslovil, otroci pa so mu zaželeli, da bi spet dobil 
listke in rodil dobre sadeže.  
 Otrokom je bilo presenečenje zelo všeč in so zelo pozorno poslušali, kar je povedal 
»Drevešček«. Da bi podoživeli »Dreveščkov« obisk, sem predlagal, da doživetje narišejo s 
svinčnikom na papir. Večinoma so vsi narisali »Dreveščka« z očmi, ki jih je imel. Večina je 
porisala cel list z intenzivnim pritiskanjem svinčnika, kar pomeni, da so igro močno doživljali.  
 

 
Slika 24: Ena izmed otroških risb, kako so doživeli 
»Dreveščkov« obisk. Oči in cepljenje so zelo poudarjali. 
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3.1.4. Sajenje jagod, začimb, zelišč in rož 

 
Cilji: 

- Otroci sadijo jagode, ki jih bodo kasneje uporabili za prehrano. 
- Otroci spoznajo rast in razvoj jagod. 
- Otroci spoznavajo začimbe, zelišča in cvetlice neposredno z vsemi čutili. 
- Pridobivanje spoštljivega odnosa do rastlin. 

 

      
Slika 25: Otroci sadijo rože in zelišča ter gladijo zemljo. Slika 26: Gredica jagod, ki so jih posadili otroci ob pomoči 

odraslih.  
 
Potek dejavnosti 
 Vzgojiteljica se je že nekaj mesecev prej dogovorila s starši od deklice iz te skupine, 
da bodo pomagali urediti vrtčevske gredice in pripravili različne dišeče, okrasne in zdravilne 
rastline, saj imajo vrtnarijo. Tako smo isti dan sadili tudi jagode, ki sem jih zjutraj nakopal 
doma in jih in prinesel v vrtec. Vrtnarka (mami enega od otrok iz skupne) je postavila lončke 
z rastlinami na mesta, kamor se bodo posadile rastline, da bo bolj lepo in harmonično. 
Otrokom smo pokazali, kako se najlažje in brez poškodb vzame rastlino iz lončka. Otroci so 
se menjavali v procesu sajenja: dajanju rastlin iz lončkov, kopanje lukenj, postavljanje rastlin 
v luknje in zasipanje. Ko so posadili zelišča in rože, smo šli posaditi še jagode. Pri sajenju 
jagod sem povedal, da je treba paziti, da tudi konice korenin niso obrnjene navzgor, sicer se 
najverjetneje posuši. Posadili smo približno 1 x 1,5 m² površine. Potem so sami predlagali, da 
bi jih še zalili in to so tudi naredili.  
 
 
Analiza 
 Otroci so to dejavnost pričakovali in so se je zelo veselili. Vrtnarka (mami enega 
otroka iz skupne) je v času, ko so otroci zajtrkovali prinašala veliko vrst rož, zelišč, dišavnic 
in jih postavljala na, po njenem strokovnem mnenju, najboljša mesta, da bodo gredice čim 
lepše. Vzgojiteljica jim je povedala, da naj bodo z orodjem previdni in pazljivi, da se jim ne 
polomi in kar je najpomembnejše, da bodo previdno delali z rastlinami, ker če se jih polomi, 
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bodo težko uspevale ali pa sploh ne bodo. Tako so otroci že med zajtrkom veliko pozornosti 
namenjali sajenju, ki jih je čakalo. Povedal sem jim, da bomo danes sadili tudi jagode, katerih 
sadove bomo, če bo vse po sreči, skupaj obirali čez malo več kot dva meseca. Bili so 
navdušeni. Hitreje kot običajno so se preobuli in oblekli. Skupaj smo odšli ven k vrtnarki. 
Pokazala je, kako se najlažje da rastlino iz lončka, da se je ne polomi, da se skoplje primerno 
veliko luknjo, da rastlina ni preveč ali premalo v zemlji, saj bi to povzročilo težje pogoje za 
uspevanje. Ker ni bilo dovolj lopatk in ker je bilo enemu samemu otroku pretežko odstraniti 
cvetlični lonček, so sadili v dvojicah. En je dvignil rastlino, drugi je kopal jamico, skupaj sta 
odstranila vrtni lonček, postavila rastlino v jamico. Pogosto je bilo potrebno povečati jamico. 
Nekatere je bilo potrebno spodbujati, da so lepše sodelovali in poslušali mnenje drugega v 
paru, da so se trudili delati bolj spoštljivo, da ni zemlja letela naokoli in za čevlje … Ko je 
bilo polovica posajenega, sem predlagal, da naj zamenjata vlogi v paru. Med tem časom so 
prišle na igrišče tudi druge vrtčevske skupine. Nekateri so se začeli voziti z glasnimi 
avtomobilčki, ki so pritegnili pozornost in nekatere odvrnili od sajenja. Sajenje pa je zanimalo 
otroke drugih skupin, ki so prišli. Sledilo je sajenje jagod. Spodbujal sem jih k sajenju z 
vprašanjem, če bi radi jedli najboljše jagode, ki bodo tukaj zrasle in jih boste sami pridelali. In 
nekateri so morali čakati, da so lahko posadili, prve pa sem moral prositi, da dajo možnost še 
drugim. Ko smo rastline posadili, sem jim rekel, da so to zdaj njihove jagode in da naj skrbijo 
za njih. Če bo suha zemlja, naj jih zjutraj zalijejo, če bo zrasel plevel, naj ga odstranijo … in 
takoj je padel predlog, da bi jih zalili. Pohvalil sem deklico, ki je to predlagala, in povedal, da 
je presajanje za vsako rastlino stres in napor in to veliko lažje prenese, če jo zalijemo.  

 
3.1.5. Doživljanje narave skozi pesem in skladbo 

 
Cilji: 
-  Otrokom s pesmijo in glasbo približati dogajanje in spremembe v naravi, ki jih lahko                         
opazimo tudi na sadnih rastlinah. 
-  Doživljanje rasti jagode skozi glasbo. 
 
Potek dejavnosti 
 Pripravil sem otroško pesem in skladbo na zgoščenki. Po zajtrku sem otroke povabil v 
knjižno-bralni kotiček, kjer sem jim zapel pesem Sonce se smeje avtorja Janeza Bitenca, da bi 
se jo otroci naučili. Ker je pesem preprosta, sem ji dodal še nove kitice, da je bila še bolj 
aktualna in naša, in sicer; 

- sonce se smeje, jagode greje, ki na gredi rastejo 
- sonce se smeje, jabolko greje, ki na vrtu zdaj cveti 
- sonce se smeje, ribez/robido/hruško/lesko/slivo/kosmuljo nam greje, ki na vrtu zeleni 

Sledilo je poslušanje odlomka skladbe št. VI. Ludwiga van Beethovna in vodena vizualizacija 
na temo pomladnega razvoja rastline jagode. 
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Slika 27: Doživljanje in razmišljanje o dogajanjih preko glasbe. 
 
Analiza 
 Prišel sem med zajtrkom in otroci so mi takoj povedali, da jablane ni več, ker jo je 
hišnik pokosil. Z neverbalne komunikacije je bilo razbrati njihovo pozornost in skrb do rastlin, 
ki smo jih posadili. Tolažil sem jih, da je bila to res majhna sadika in je verjetno spregledal, 
ko je zrasla trava. Na srečo imamo še nekaj drugih dreves in bomo na te, ki so, še bolj pozorni.  
Ko so končali z zajtrkom in smo se zbrali v knjižnem kotičku, sem jih vprašal, če poznajo 
pesem Sonce se smeje. Ker je niso poznali, sem jih povabil k pozornemu poslušanju, da jo 
bomo potem skupaj zapeli. Ko je že večina pela z menoj, sem dodajal nove kitice. En predlog 
kitice sem povedal in potem sem spraševal, kaj še raste na našem vrtu in želimo, da sonce 
greje. Spomnili so se skoraj vseh sadnih rastlin, ki smo jih posadili. Bilo jim je všeč, da smo 
bili tako ustvarjalni in dodajali nove kitice. Preden smo poslušali odlomek Simfonije VI. 
Ludwiga van Beethovna, sem jih povabil, da se udobno usedejo ali uležejo in z zaprtimi očmi 
poslušajo in si predstavljajo, kako raste jagoda. Uporabil sem vodeno vizualizacijo in jih vodil, 
da bi si lažje predstavljali, ko na jagodo sije pomladno sonce, poganja liste, kmalu prvi cvet, 
na cvet čebela … Večina otrok se je ulegla in zaprla oči, nekateri pa so raje sedeli in gledali. 
Tisti, ki so se bolj prepustili glasbi in vodeni vizualizaciji, so na koncu zadovoljni povedali, 
da so si predstavljali, kot bi gledali televizijo. 
 
 

3.1.6. Skupen ogled sadnih rastlin v vrtcu in okolici ter doživljanje sadovnjaka 

 
Cilji: 
- Spremljanje in opazovanje rasti sadnih rastlin, ki smo jih posadili in drugih v okolici. 
- Spremljanje in opazovanje razvoja plodov. 
- Razvijanje pozitivnega odnosa do sadovnjaka. 
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Slika 28: Opazovanje jagod. Veseli, da so se prijele in upanje, da bomo tudi obirali sadeže. 
 

                                                                                                           
Slika 29: Opazovanje cvetov ribeza.          Slika 30: Pozorno opazovanje ne/pozeblih cvetov češnje. 

 
Potek dogajanja 
 Ogledali smo si rastline, ki smo jih posadili, potem pa smo pogledali tudi druge, ki 
rastejo v okolici vrtca, in sicer: jablano, češnjo, vinsko trto, oreh in maline. Usedli smo se pod 
drevo in doživljali sadovnjak tudi s pomočjo vprašanj dejavnosti Doživljanje okolja (ali čutiš, 
da te greje sonce, ali čutiš veter, s katere smeri prihaja, kaj slišiš, ali vidiš na tleh kakšno 
živalco, ali vidiš na drevesu kakšno živalco? …) Po ogledu je sledila likovna izdelava cvetoče 
jablanove veje z izrezovanjem iz valovitega kartona, zelenega papirja in tankih listov belih 
prtičkov.  
 
Analiza 
 Odpravili smo se na poseben sprehod, tj. na ogled sadnih dreves in rastlin v okolici 
vrtca. Najprej smo si pogledali, kako uspevajo rastline, ki smo jih posadili. Veseli smo, da jih 
pomlad lepo prebuja in da so presajanje uspešno prestale. Ribez je imel nekaj cvetov in to je 
bila prva potrditev upanja, da bo zraslo kaj sadja na rastlinah, ki smo jih posadili. Odpravili 
smo se izven vrtčevske ograje in se ustavili pri cvetoči jablani. Otroci so prepoznali, da je 
jablana. Nekaj metrov naprej je bila češnja, ki so jo tudi prepoznali. Spodbujal sem jih k 
opazovanju malih plodov, in sicer če vidijo kaj plodov, kakšne oblike, barve in velikosti so. 
Pokazal sem jim tudi, da je veliko plodov pozeblo. Nekaj plodov sem pretrgal čez sredino in 
pokazal, da so na sredini črni, kar so zaradi pozebe odmrli. Pogledali smo nekaj dreves orehov 
in enega od bližje, da smo si ogledali orehov cvet in iskali, kje se bo razvil plod. To je bila 
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težka naloga za nas vse, saj je večina orehovih cvetov pozebla. Nadaljevali smo z ogledom 
trte. Naročil sem otrokom, naj poiščejo cvet trte. Pokazal sem jim poganjek za cvet trte, nato 
cvet, ki ima že obliko grozda, in naslednjo fazo malega grozda z 1-2 mm zelenimi plodovi. 
Ogled smo nadaljevali pri grmovju malin. Videli smo več faz rasti malin. Cvetni popek, cvet, 
majhen plod in napol razvit plod. Na cvetovih pa je bilo veliko čebel. Vprašal sem jih, zakaj 
so čebele na cvetovih in so odgovarjali; zato ker so lačne in jedo med, zato ker delajo … 
Opozoril sem jih, da čebele nabirajo medičino v medeni trebušček in tam se medičina predela 
v med v času, ko nosijo v čebelnjak.  
 Ali imajo tudi rastline kaj koristi od čebel? Niso poznali odgovora in sem jim povedal, 
da se mora vsak cvet oprašiti, pomeni, da mora nekaj cvetnega prahu enega cveta priti na 
drugi cvet in tako čebele naredijo zelo veliko dobrega, poleg tega, da nabirajo cvetni prah in 
medičino, iz katere izdelujejo med. Da bi si otroci z lastno izkušnjo zapomnili, kaj je cvetni 
prah, smo se cvetov nežno dotikali in ta barva, ki je ostala na prstih, to je cvetni prah. Da bi 
bolj izkusili, kaj je cvetni prah, smo ga še na regratovem socvetju izkusili in si potresali 
njegov močno rumeni cvetni prah.  
 Še enkrat smo pogledali cvetočo jablano, še posebej sem jih spodbudil, da so pogledali 
cvetočo vejo. Eno sem odlomil in jo vzel s seboj v igralnico, da so jo otroci opazovali, ko so 
likovno izdelovali cvetočo vejo. Ko smo se vračali v vrtec, sem jih spodbudil, da bi pogosto 
pogledali med veje sadnih dreves in opazovali, kako raste sadje, kako hitro oziroma počasi se 
spreminjajo plodovi po obliki, barvi, velikosti … V igralnici sta vzgojiteljica in pomočnica 
otrokom razdelili material, da so s striženjem papirja in kartona ter z lepljenjem izstriženega 
naredili cvetočo jabolčno vejo na osnovi opazovanja cvetoče veje in neposrednega doživetja. 
Nekateri otroci so bili hitri in spretni, pretežno deklice, nekateri pa so bolj počasi napredovali, 
zato smo jim dali kakšen nasvet in jih spodbujali.  
 

    
Slika 31: Opazovanje cvetoče jablane, cvetov in žuželk.      Slika 32: Likovno podoživljanje cvetoče jablanove veje. 
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3.1.7. Spoznavanje rasti plodu jabolka 

 
Cilji: 
- Spodbuditi k razmišljanju, kako nastane jabolko. 
- Otroci spoznavajo razvoj plodu jabolka v različnih fazah z vidom, tipom, vonjem in sluhom. 
- Na podlagi izkušnje plodu oblikujejo razvojno fazo plodu iz slanega testa. 
 

     
Slika 33: Igralci; mož Pepi, žena Štefka in sinček Janezek.   Slika 34: Razvrščanje v pravo zaporedje rasti plodu jabolka. 
 
Potek dogajanja 
 Nabral sem več plodov jabolk v različnih fazah; od cveta pa do približno 50 mm plodu. 
Vzgojiteljica je z otroki pripravila slano testo. Kot uvodno motivacijo sem otrokom povedal 
šaljivo zgodbo, ki je napačno predstavljala razvoj jabolka, da bi otroke spodbudil k 
razmišljanju o tem, kako v resnici jabolko nastane. Iz namišljenega sveta smo prešli v 
resničnega. Iz posode sem začel zlagati plodove v različnih fazah. Otroke sem povprašal o 
njihovih predstavah o razvoju jabolka. Kaj je prej in kaj kasneje? Na koncu smo na osnovi 
opazovanja izdelali fazo plodu, ki si jo je otrok izbral po lastni želji.  
 

     
Slika 35: Opazovanje, doživljanje z več čutili.      Slika 36: Opazovanje sredine, notranjosti … 
 
Analiza 
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Idejo za to dejavnost sem dobil, ko sem doma na enem jabolku našel cvet, čeprav je bila 
večina plodov že debelih približno med 20 in 40 mm, na zgodnejši sorti Beličnik pa sem našel 
še debelejše, že nad 50 mm. Sprehodil sem se po sadovnjaku in nabral plodove v več fazah od 
cveta do 50 mm plodu in jih prinesel v skupino. Za motivacijo sem personaliziral dve jabolki,  
da sem izrezal usta, nos in oči ter ju poimenoval Pepi in Štefka. Povedala sta, da sta se 
spoznala, ko sta se po bregu kotalila v dolino. Skupaj sta pela ob večerih, plesala v glasbi 
vetra, ko je močno deževalo sta plavala v vodi in enkrat se je zgodilo, da je voda odnesla 
Pepija. Ko sta bila sama, sta šele ugotovila, kako cenita drug drugega in se imata rada. Čas, ko 
sta se iskala, se jima je zdel neznansko dolg in zelo naporen, čeprav sta se v nekaj dneh našla. 
A potem sta se imela še bolj rada in sta si bila v eno samo veliko veselje. Nekega jutra, ko je 
posijalo sonce, opazi Pepi, da je Štefka vse večja in širša. Štefka se mu je nasmehnila, mu 
pomežiknila in ga objela. Pepi se je tako razveselil, da je postal očka, da je čisto zardel. 
Kmalu je prišel dan, ko sta videla malega sinka jabolčka Janezka.  
»No, zdaj smo spoznali, kako dobimo jabolka, ali ne?« sem jih vprašal. Otroci so se nasmejali 
in rekli: »Neee«.  
»Kako pa dobimo jabolka?«, sem se delal nevednega. »Na drevesu zrastejo«, so odgovorili 
otroci.  
 Potrdil sem in iz posode začel jemati plodove v različnih fazah in rekel, da naj jih 
razvrstijo po vrsti. Nekaj plodov sem prerezal. Spodbujal sem, da so si plodove ogledovali od 
blizu, jih vonjali, tipali, stiskali, preizkušali po teži … Nato so iz slanega testa izdelovali 
razvojno fazo. Večinoma vsi so delali precej večja jabolka od teh, ki sem jih prinesel. Za 
pomoč so prosili, ko so delali peclje, saj je slano testo krhko (mehko) in precej neprimerno za 
izdelavo pecljev.  
 

           
Slika 37: Izdelovanje plodov v razvoju iz slanega testa.     Slika 38: Posnemanje narave ni vedno preprosto. 
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3.1.8. Odstranjevanje plevela z gredic in obiranje prvih zrelih jagod 

 
Cilji: 

- Spoznavanje pomena odstranjevanja plevela v gredicah ob zgodbi. 
- Razumevanje vpliva plevela na gojeno rastlino skozi dramsko igro. 
- Otroci oberejo plodove jagod, ki so jih pomladi posadili in čez leto spremljali njihovo 

rast in razvoj. 
 

         
Slika 39: Storž pripoveduje svojo zgodbo.   Slika 40: Odstranjevanje plevela. 
 
Potek dogajanja 
 Zunaj je rahlo rosil dež kot že nekaj dni. Zapel sem jim pesmico o dežju. Storž sem 
personaliziral in preko njega sporočil otrokom, da, kadar dežuje, tudi plevel zelo dobro in 
hitro raste. Razložil sem jim, zakaj je dobro odstraniti plevel okoli rastlin, kjer želimo pridelek. 
Po dramski predstavi koruznega storža smo odšli plet našo gredico in obrati zrele jagode.  
 
Analiza 
 Naredili smo krog in se posedli na stole. Zapel sem jim pesem Tomaža Habeta 
Deževne kapljice, nato pa smo zapeli še skupaj.   
Vprašal sem jih, o čem govori pesem. »O tem, da pada dež«, so odgovorili otroci. »Ali je v 
redu, če dežuje?« sem bil radoveden. »Ne, ker moramo biti notri, pa se ne moremo zunaj 
igrati.« »Kaj pa narava, pa naše drevesa, pa naše jagode, pa naše kokice, fižol in sončnice, ki 
smo jih posadili? Mislite, da jim je všeč, ko dežuje?«  »Ja«, so bili otroci odločni. »Zakaj pa 
mislite, da jim je všeč?«, sem vprašal? »Ker jih dež zalije in lahko rastejo« »Mislite, da jih nič 
ne zebe?« »Ne vem, mislim da ne, jaz tudi mislim, da ne«, so sledili odgovori. 
 »Vas zanima, kako je doživljala koruza deževne dni?«, sem jih vprašal. »Jaa«, so 
glasno odgovorili. Poklical sem storža iz torbe. 
 »Ja, prihajam«, in skočil je iz torbe na stol. »Ja, kje pa sem, zakaj pa vsi vame 
gledate?«, je vprašal storž. Otroci so povedali, da je v vrtcu. »Aja, v vrtcu, saj mi je Gregor 
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prosil, če grem z njim, da povem svojo zgodbo. Tako je bilo. Ko sem še rasel in se držal 
mame koruze, je bilo zelo lepo, kadar je deževalo in če je zapihal veter, smo še zaplesali. (Na 
flavto sem zaigral skladbo Mire Voglar Sonce in dežek.) Ampak zdaj se pa bojim vode, ker bi 
takoj začel plesneti in gniti. Otroci, se vi tudi bojite vode?« je bil radoveden storž. »Ne, ne 
bojimo se je.« »Moja mama koruza je bila vedno zelo vesela dežja, razen če nihče ni populil 
plevela okoli nje. Začelo ji je primanjkovati sonca in rudnin in na vse moči si je prizadevala, 
da je bilo zame dovolj vode in hrane, da sem zrasel. Tega se že sam spomnim, kako je bila 
mama napeta in izčrpana, ker je bilo premalo sonca in premalo rudnin. Po dolgih dneh je 
prišel nekdo in populil plevel. Povsod je začelo greti sonce in hrane v zemlji je ostalo več za 
nas. Tako sem bil vesel, da je sonce tudi name sijalo in da sem lahko v miru na toplem sončku 
užival v hrani, ki mi jo je pripravila mama koruza. Zelo sem bil vesel, da bom zdrav storž z 
veliko zrni, ki bodo zdrava hrane za vse, ki me bodo jedli. Če pa pomislim, kako grozno bi 
bilo, če ne bi nihče populil plevela, že od strahu malo shujšam, ker bi bil čisto ubog. A k sreči 
je nekdo prišel in pomagal in zdaj sem zelo vesel, da sem zrasel v velik, težak in zdrav storž! 
Juhuhu! (Na flavto sem zaigral skladbo, Mire Voglar, Veselje). Iz moje zgodbe lahko vidite, 
kako veliko veselje naredite, če populite plevel in omogočite, da zrastemo. 
Nasvidenje otroci!« »Nasvidenje storžek«, so pozdravili otroci.  
 Še enkrat smo zapeli pesmico Dežne kapljice. Potem smo izžrebali sedem otrok, ki so 
šli z mano oplet naše gredice ter obrat jagode, kar je bilo zrelih. Bili so zelo veseli, da so bili 
izžrebani, vendar jih kasneje pletje ni preveč zanimalo. Vztrajno sem jih spodbujal in uspeli 
smo odstranili plevel. Veselje pa jim je bilo iskati in obrati zrele jagode. Našli smo štiri lepe 
jagode in eno nagnito. Ena deklica je umila jagode. Pri dopoldanski malici smo jih vsi jedli, 
bolj natančno rečeno okusili, saj je vzgojiteljica pet jagod razdelila na dvajset delov. Bili so 
zelo veseli, da smo jedli jagode, ki so zrasle pred njihovimi očmi.   
 

     
    Slika 41: Jagode smo razrezali, da je vsak okusil, kar smo pridelali. 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

3.1.9. Bans lubenica s priredbami 

 
Cilja: 
- Ob plesu in petju spoznavati, katero sadje uspeva pri nas in katero ne. 
- Zabavati se. 
  
Potek dogajanja 
  
 Večkrat, ko je bila kakšna priložnost, smo se šli bans Lubenica. Poleg lubenice smo v 
bans vključevali najrazličnejše sadeže, ki so nam padli na pamet. Preden smo bans pokazali, 
smo se dogovorili, kako ga bomo pokazali in kakšno bo besedilo, da bo smiselno in zlogovno 
ustrezno. 
  
Analiza 
 
 Ta bans smo se igrali večkrat. Preden sem jim prvič pokazal bans Lubenica, sem 
otroke vprašal, če vedo, kaj so bansi in če poznajo kakšnega. Ker za to besedo še niso slišali, 
sem jim povedal, da je bans običajno neko preprosto besedilo, ki se ga govori ali poje na 
različne načine, zraven pa vsebino ponazarjamo s telesom. Namen bansov je, da se zabavamo 
na preprost in zdrav način ter da razvijamo igralske in pevske talente in tudi, da se navadimo 
nastopanja. Preden smo zapeli in odigrali bans z vsebino sadeža, ki so ga po večini predlagali 
oni, sem jih vprašal, če ta sadež lahko zraste doma.  
Besedilo bansa: 
Lubenica okrogla, debela, najmočnejša hotela je biti, vse okrog sebe hotela prekositi, nekega 
dne začela je jesti »mnjask, mnjask«, začela je jesti, »glu, glu« začela je piti.  
Lubenica okrogla, debela, najmočnejša hotela je biti, vse okrog sebe hotela prekositi, nekega 
dne »poči«! 
Primer prirejenega besedila:  
Jagoda dolga, rdeča, najmočnejša hotela je biti, vse okrog sebe hotela prekositi, nekega dne 
začela je jesti »mnjask, mnjask« začela je jesti, »glu, glu« začela je piti. 
Jagoda okrogla, debela, najmočnejša hotela je biti, vse okrog sebe hotela prekositi, nekega 
dne »poči«! 
 Pri sestavljanju besedila smo vključevali sadeže, ki smo jih gojili sami. Otroke sem 
spodbujal k temu, da na podlagi izkušnje opisujejo sadež takšen, kot je v resnici (npr. jagoda 
rdeča in dolga, kosmulja številčna in črna, ribez droben, rdeč …).  
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3.1.10. Predstava: »Kako zraste jagoda«?  

Cilja: 
- Otroci skozi dramsko igro podoživijo rast in razvoj jagode, ki so ju spremljali ob 

opazovanju jagod v gredici. 
- Otroci se zabavajo. 
 

        
Slika 42: Otroci ponovijo zgodbo o jagodi.         Slika 43: Glasba ima svojo moč, zato je ne izpustimo. 
 
Potek dogajanja 
 Pripravil sem dramsko igro »Kako zraste jagoda«. Zanjo sem pripravil preproste 
rekvizite in jih prinesel v vrtec. Otrokom sem zaigral igro, v katero sem vključeval glasbo, ki 
sem jo igral na flavto Ko je bilo igre konec, sem povabil otroke, da tudi oni zaigrajo to 
zgodbo. Takoj se jih je javilo nekaj in predstavo smo še dvakrat ponovili. Sledilo je risanje po 
doživetju dramske igre. 
 

         
Slika 44: Podoživljanje z risanjem.         Slika 45: Ena izmed risb na temo: »Kako zraste jagoda«. 
 
Analiza 
 Otroci so bi na obisku v drugi skupini, ta čas pa sem umaknil mize in v dve polkrožni 
vrsti postavil stole. Ko pa smo šli nazaj v svojo skupino, so bili zelo presenečeni, ker so bili 
stoli v polkrogu v dveh vrstah. Vprašali smo jih, če vedo, kje so stoli tako postavljeni in 
povedali so, da v gledališču. Vzgojiteljica jim je predlagala, da najbolje, da se usedejo na stole 
in morda bomo videli kakšno predstavo. Ko je vsak našel stol zase, sem jih vprašal, če so že 
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kdaj gledali igrico "Kako zraste jagoda?" Enoglasno so glasno odgovorili: "Neee!" Povedal 
sem jim, da jo bodo videli danes. Povedal sem jim tudi, da bom vmes potreboval pomoč in 
pomočniki so se takoj javili. Izbral sem dva otroka. Ulegel sem se na tla, se pokril z rjavo 
odejo, povrhu te pa dal belo blago. Začel sem pripovedovati, da prihaja pomlad. Sonce sije 
vse močneje, mraz popušča in sneg se počasi tali (počasi sem vlekel belo blago pod sebe). 
Izpod snega so se pokazali rjavi listi jagod. Prišel je vrtnar in jih porezal (rjavo odejo sem dal 
dol). Sonce je grelo vse močneje in pokazali so se prvi zeleni listi jagod (začel sem izpod sebe 
vleči zeleno platno). Celo pomlad sta se menjavala sonce in dež in jagode so dobile svetlobo 
in toploto, da so lahko iz listov dobivale hrano in postajale so vse večje in večje in večje … 
(Tu sem pomignil otrokoma, da sta prišla držat zeleno platno, ki sta ga počasi dvigovala) Na 
flavto sem zaigral skladbo Sonce in dežek, Mire Voglar. Jagode so naredile prve cvetove 
(počasi sem dal manjše belo blago čez zeleno) in se odprli (dal sem še manjše rumeno blago 
na belo). Priletela je čebela (na cvet sem položil (leseno) čebelo). Čebela je oprašila cvet in 
cvet ji je dal v zahvalo cvetni prah in medičino. Beli venčni listi so popadali stran (odstranil 
sem belo blago) in že se je videla mala jagoda, ki je postajala vse večja in tudi vse bolj bela. A 
kmalu tudi ne več bela, ampak »rdeča«, so odgovorili otroci, ker sem jim s pogledom 
namignil. Vsi trije smo se priklonili, da so vedeli, da je konec predstave. Bili so navdušeni in 
povabil sem jih, da bi zdaj kdo drug zaigral. Nekateri otroci so se odločili, da bodo igro 
zaigrali. Zaradi lažje izvedbe sem predlagal, da jo zaigrajo v parih. Vsebino so deloma 
pripovedovali sami, jaz pa sem jim pomagal, jih dopolnjeval oz. komentiral, če so igrali v 
tišini. Naredili smo dve ponovitvi.  
 
 

3.1.11. Obiranje jagod in čakanje na ribez 

 
Cilji: 

- Doživeti veselje nad lastno pridelanimi sadeži. 
- Kako se pravilno obira, da se ne poškodujejo še nezrele? 
- Uživanje jagod. 
 

       
Slika 46: Iskanje zrelih jagod, Kje so?   Slika 47: Tudi ribez bo! 
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Potek dogajanja 
 Na približno 2 dni se je po nekaj minut odvijala dejavnost obiranja jagod in ogled 
zorenja ribeza. 
 
Analiza 
 Vsakokrat, ko sem jaz ali vzgojiteljica rekla, da bomo šli obrat jagode, je bilo med 
otroki veliko veselje. Dogovorili smo se in vsi so se strinjali, da jagode trgamo samo, ko 
gremo skupaj trgat, da bo za vsakega nekaj. Ko pa so na igrišču bili tudi drugi otroci, so jih 
otroci s skupine Skokice, s katerimi sem delal projekt, strogo opozarjali, da jagod ne smejo 
trgati, da jih lahko trgajo samo, ko se za to dogovorimo skupaj. In tega so se vsi zelo držali. 
Ribez pa ni dozorel do časa, ko so otroci začeli odhajati na počitnice, jaz pa sem zaključil s 
projektom. Opazovali smo, kako so se njegove jagode debelile in spreminjale barve. 
 

 
Slika 48: Mmm, kako je dobra jagoda, hočem raziskati zakaj.  
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3.2. REZULTATI UGOTAVLJANJA ZNANJA, KI SO 
GA OTROCI PRIDOBILI Z DEJAVNOSTMI IN 
ANALIZA 

 
 
 V nadaljevanju predstavljam rezultate ustnega anketiranja otrok, v katerem sem 
ugotavljal predhodne predstave otrok o sadju in sadjarstvu. Predstavljam tudi rezultate 
ustnega anketiranja otrok, po opravljenih dejavnostih, s katerim sem ugotavljal, koliko znanja 
so otroci v projektu pridobili. 
 
 
PRIMERJAVA REZULTATOV PRVEGA (PRED DEJAVNOSTMI) IN DRUGEGA (PO 
DEJAVNOSTIH) USTNEGA VPRAŠALNIKA 
 
 

1. vprašanje; pred otroka sem postavil posamezen sadež (po vrsti; jagodo, jabolko, oreh) 
in ga vprašal: Od kod sadež? 

 
 
Graf.1 

 
 Pred izkušnjami gojenja jagod so bili odgovori otrok zelo različni. Le eden od otrok je 
imel natančno predstavo o tem, da plod jagode zraste na rastlini jagodi. Polovica otrok je sicer 
omenila rastlinski izvor plodu, vendar je velika večina le-teh napačno menila, da jagode 
rastejo na drevesu. Verjetno je rastlinski izvor jagodam pripisovala tudi tista tretjina otrok, ki 
je odgovorila, da jagode dobimo v vrtu. Dva otroka sta poznala samo trgovinski izvor jagode, 
kako pa je jagoda prišla v trgovino, pa nista vedela.  
 
 



46 
 

Graf..2  

 
 Vsi odgovori otrok o izvoru jagod po opravljenih dejavnostih so bili vsebinsko 
pravilni, razlikovali so se le v natančnosti predstav. Natančno predstavo o izvoru jagode je 
imela slaba tretjina otrok. Iz odgovorov ostalih dveh tretjin pa je bilo razvidno, da poznajo 
rastlinski izvor tega plodu.   
 
 
Graf 3       Graf 4 

        
 Pred izkušnjami gojenja jabolk in predvsem opazovanja že nasajenih v okolici vrtca, 
so bili odgovori otrok različni. Povsem natančne predstave o tem, da plod jabolka zraste na 
jablani, ni imel noben otrok. Večina otrok je pripisovala rastlinski izvor jabolka, štirje otroci 
pa so poznali samo trgovinski izvor jabolk, kako so prišla na trgovske police pa niso vedeli. 
 Po opravljenih dejavnostih so bili vsi odgovori otrok vsebinsko pravilni, razlikovali so 
se le v natančnosti predstav ali pa uporabe besed. Povsem natančno predstavo je imela dobra 
četrtina otrok, ostalih skoraj tri četrtine pa se niso natančno izrazili ali pa so imeli le približno 
predstavo o izvoru jabolk. 
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Graf 5       Graf 6 

       
 Pred opazovanjem rasti orehov so bili odgovori otrok zelo različni. Dobra polovica 
otrok je odgovorila, da jih dobimo z drevesa, vendar pa drevesa niso poimenovali. Domnevam, 
da zato, ker uporabljamo isto besedo »oreh« za drevo in za plod. Domnevam, da je dobra 
četrtina otrok, ki so odgovorili, da ga dobimo na tleh, orehu pripisovala rastlinski izvor. En 
otrok je odgovoril, da dobimo orehe zraven hiše, trije pa ne poznajo izvora oreha. 
 Po dejavnostih je bil odgovor vseh otrok enoten, in sicer da orehe dobimo z drevesa. 
 
 

2. a) vprašanje; pred otroka sem postavil jabolko in ga vprašal: Iz česa se je razvil plod? 
 
Graf 7   

 
 Pred dejavnostmi opazovanja razvoja plodu jabolka so bili odgovori otrok zelo različni. 
Nobeden od otrok ni imel natančne predstave o tem, da se plod jabolka razvije iz oplojenega 
cveta. Tretjina otrok je imela približno predstavo in so odgovorili, da se razvije iz lista, da se 
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razvije iz drevesa ali, ko greje sonce zeleno jabolko postane rdeče. Trije otroci so odgovorili, 
da se je jabolko razvilo iz semena, več kot polovica pa ni vedela iz česa se je razvilo jabolko. 
 
 
Graf 8 

 
 Skoraj vsi odgovori otrok po opravljenih dejavnostih so bili vsebinsko pravilni, 
razlikovali so se le v natančnosti predstav, iz česa se je razvilo jabolko. Natančno predstavo, 
iz česa se je razvil plod jabolka, je imela polovica otrok. Druga polovica otrok je imela manj 
natančno predstavo, iz česa se razvije plod jabolka. Slaba polovica je odgovorila, da se razvije 
iz majhnega zelenega jabolka, en otrok je odgovoril, da se razvije iz drevesa, en otrok pa ni 
vedel, iz česa se razvije plod jabolka. 
 
 

2. b) vprašanje; pred otroka sem dal sedem slik rasti plodu jabolka – od cveta do zrelega 
jabolka in dal navodilo:  
Pravilno postavi slike. Na koncu je zrelo jabolko, kaj pa je prej? 
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 Graf 9             Graf 10 

   
 Pred dejavnostmi opazovanja rasti plodu jabolka večina otrok ni znala pravilno 
zaporedno postaviti slik rasti plodu jabolka. Le dva sta imela pravilno predstavo o rasti plodu. 
Polovica jih je imela napačno predstavo, slaba pa polovica površno. 
 Po dejavnostih je več kot tri četrtine otrok imelo povsem pravilno predstavo o rasti 
plodu jabolka. Štirje otroci so imeli tudi po dejavnostih površno predstavo, en otrok pa 
napačno. 
 
 

3. a) vprašanje;  Kdaj so zrele jagode? 
 

Graf 11         Graf 12 

   
 Podatki, ki sem jih pridobil, kažejo, da je večina otrok že pred dejavnostmi približno 
vedela, kdaj so zrele jagode, čeprav so bili odgovori otrok zelo različni. Potrebno je upoštevati, 
da so na domačih vrtovih pogosto celoletne jagode in zato je možnih več pravilnih odgovorov. 
Dobra tretjina jih je odgovorila, da so jagode zrele pomladi, petina jih je odgovorila, da so 
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zrele, ko je sonce, en otrok je odgovoril, da so zrele, preden gredo na morje, dobra četrtina jih 
je odgovorila, da so zrele poleti, trije otroci pa na niso vedeli, kdaj so zrele jagode. 
 V dejavnostih so otroci spoznavali sezonske jagode, ki jih obiramo v razponu 
približno enega meseca. Verjetno so bili tudi zato po dejavnostih odgovori bolj enotni. Dobra 
četrtina otrok je odgovorila, da so jagode zrele pomladi, polovica otrok je odgovorila, da so 
zrele zdaj (21. junij), četrtina pa jih je odgovorila, da bodo zrele jutri oziroma poleti. 
 
 

4. b) Kdaj so zrela jabolka? 
 

Graf 13 

 
 Podatki, ki sem jih pridobil kažejo, da je večina otrok že pred dejavnostmi približno 
vedela, kdaj so zrela jabolka, čeprav so bili odgovori otrok zelo različni. Le eden je imel 
natančno predstavo, kdaj je zrela večina sort jabolk, in sicer v jeseni. En otrok je odgovoril, da 
so jabolka zrela, ko odpadejo z drevesa, drugi je odgovoril, da so zrela, ko pridejo z morja, 
štirje otroci so odgovorili, da so zrela, ko je sonce. Dobra tretjina jih je odgovorila, da so 
jabolka zrela poleti, štirje so odgovorili, da so zrela pomladi, trije pa niso vedeli. 
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Graf 14 

 
 Po dejavnostih so odgovori bolj natančni in bolj poenoteni, kar kaže in potrjuje 
hipotezo, da so preko dejavnosti pridobili znanje. Dobra tretjina otrok je odgovorila, da so 
jabolka zrela jeseni, skoraj polovica otrok je odgovorila, da so zrela kasneje kot jagode, tj. 
poleti. En otrok je odgovoril, da bodo jabolka kmalu zrela, dva sta odgovorila, da bodo zrela, 
preden bo sneg in prav tako sta dva odgovorila, da še dolgo ne bodo zrela.  
 
 

5. Kaj pomeni cepiti drevo, zakaj se to dela? 
 
Graf 15 

 
 Pred opazovanjem in izkušnjo cepljenja drevesa so bili odgovori otrok različni, vendar 
ni noben otrok pravilno odgovoril. Štiri petine otrok odgovorilo, da še niso slišali za cepljenje 
dreves. Napačne predstave o pomenu cepljenja in zakaj se to dela, pa so imeli štirje otroci, ki 
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so odgovorili, da: pristane čebela na cvet, damo vodo čez drevo, da ne pridejo klopi nanj, ker 
ga zebe in ko odpadejo listi.  
 
 
Graf 16 

 
 Po opravljenih dejavnostih so otroci dajali različne odgovore. Podatki nam kažejo, da 
je dobra polovica otrok pridobila znanje in odgovorila povsem pravilno, in sicer, da bo drevo 
bolje rodilo. Skoraj tretjina jih tudi po projektu ni vedela, kaj pomeni cepiti drevo in zakaj se 
to dela. Trije otroci pa so dali na vprašanje napačne odgovore (da se to dela zato: da listi 
zrastejo, da suhe veje odrežemo, da se drevo ne zastrupi, odrežemo vejo in damo drugo 
zraven). 
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6. Kaj vse lahko gojimo v sadovnjaku? 
 
 Graf 17 
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Kaj vse lahko gojimo v sadovnjaku? (pred projektovm)

 
 Zbrani podatki kažejo, da je večina otrok ponovila imena sadja, ki sem jih uporabil pri 
predhodnih vprašanjih ustnega anketiranja. Drugih predlogov, kaj vse lahko gojimo v 
sadovnjaku, so se spomnili le redki posamezni otroci. Približno tri četrtine otrok je naštelo, da 
lahko v sadovnjaku gojimo jagode, jabolka in orehe. Približno četrtina jih je naštela, da lahko 
gojimo v sadovnjaku grozdje, hruške, rože in pomaranče. Dva otroka sta naštela kivi in solato, 
drugih deset predlogov pa se je spomnil le po en otrok. 
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 Graf 18 

  
 Ugotavljam, da so v dejavnostih otroci pridobili znanje. Po dejavnostih je večina otrok 
naštela dosti več vrst sadja kot pred dejavnostmi, ko so našteli skoraj samo jagode, jabolka in 
oreh. Po dejavnostih pa se je sicer manj otrok spomnilo na jagode, jabolka in orehe, vendar so 
naštevali druge vrste rastlin, ki jih lahko gojimo v sadovnjaku, ne da bi jih bilo potrebno 
spodbujati, kot je bilo potrebno pred projektom.  
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 Malo več kot polovica je naštela jabolka in jagode. Približno četrtina jih je naštela 
hruške, orehe, češnje, ribez, maline, grozdje in borovnice. Trije otroci so našteli robide in 
banane, dva otroka sta naštela marelice, slive, kostanj, breskve in lešnike. Ostalih šest rastlin 
se je spomnil po en otrok. 
 
 
 Graf 19         Graf 20 

      
 Pred dejavnostmi sta samo dva otroka pravilno razvrstila slike rastlin in slike plodov, 
ki jih rodi rastlina. Slaba polovica otrok je razvrstila vsaj pol slik plodov k rastlini, ki rodi ta 
plod. Polovica otrok pa je manj kot pol slik pravilno razvrstila. 
 Iz podatkov lahko upravičeno sklepam, da so med dejavnostmi pridobili veščine 
opazovanja sadnih dreves, njihove rasti in kaj na njih zraste, saj je dobra tretjina povsem prav 
določila, na kateri rastlini zraste katero sadje. Slaba tretjina pa je razvrstila plodove k rastlini 
pol ali več pravilno.  
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4. ZAKLJUČEK 
 
 Po opravljenem projektu sem presenečen, kako že zelo preproste stvari in dejavnosti 
navdušijo otroke. Žal so otroci prepogosto prikrajšani za doživetja in čarobnosti narave, za kar 
smo običajno krivi odrasli, ki se bojimo za njihovo (pogosto zgolj telesno) varnost, da se bodo 
otroci umazali, da bodo kaj polomili in nas prikrajšali za kakšno materialno dobrino in tudi 
zaredi tega, ker njihove naravne motivacije za učenje in radovednosti pogosto ne prepoznamo 
in jo zamenjujemo s sitnarjenjem.  
 Otroci so večinoma zelo radi in z navdušenjem sodelovali. Izkazali so se kot veliki 
raziskovalci in entuziasti. V diplomskem delu sem ugotavljal predstave otrok o sadju in 
sadjarstvu. Ugotovil sem, da otroci o izvoru sadja in sadjarstvu vedo zelo malo. Zasnovali in 
izvedli smo projekt, v katerem so otroci sami posadili sadne rastline ter z neposredno izkušnjo 
spoznavali pridelavo sadja. Trudil sem se iskati ravnotežje med tem, da so imeli dovolj časa 
za raziskovanje, opazovanje, doživljanje in izvajanje dejavnosti in tem, da jim ne bi bilo 
dolgočasno. 
 Po vseh izvedenih dejavnostih sem izvedel ponovni ustni vprašalnik kot pred 
začetkom in ugotovil sem, da so v dobrih treh mesecih pridobili precej znanja. 
Menim, da bi moralo delo v vrtcih na vseh področjih potekati podobno, da bi imeli otroci 
veliko možnosti uveljavljanja svojih interesov ter da bi lahko raziskovali in reševali probleme 
ter iskali odgovore na področjih, ki so resnična, ne umetno ustvarjena in bi jih zares zanimala. 
Pomen mojega dela je bilo pokazati, da je aktivno učenje z lastno izkušnjo otrok najboljše 
učenje, ki je zabavno, osrečujoče, izpolnjujoče in najbolj učinkovito. Obenem pa sem želel s 
tem projektom preveriti in pokazati, da že z malo truda pridelamo zdravo hrano, obenem pa 
vrtčevsko igrišče lahko postane še boljše igrišče, ki je tudi sadovnjak – ta pa bo otroke učil, 
deloma prehranjeval, prinašal veselje in radost, samostojnost, svobodo, telesno, duševno in 
duhovno zdravje …  
 Menim, da bi bilo potrebno tovrstno metodo aktivnega učenja in reševanja vsakdanjih 
problemov še bolj vključevati v vsakdanjo prakso v vrtcu. Otroci imajo v sebi veliko željo po 
raziskovanju, zato je prav, da jim to tudi omogočimo. Ponudimo jim čim bolj različna 
sredstva in jim dajmo čas in možnost, da bodo samostojno raziskovali in prišli do novih 
spoznanj. Ne potrebujejo nenehnega vodenja, potrebujejo pa navzočnost odraslega, da lahko 
preverijo svoja nova spoznanja in da se ob nas počutijo bolj varne in sproščene. Otroci bodo 
vedno bolj zadovoljni, saj bodo videli, da je nek izdelek, nek dosežen cilj, sad njihovega truda. 
To jim bo v veliko pomoč pri oblikovanju v samostojno in avtonomno osebnost, v osebe z 
zdravo samopodobo.   
 S svojim primerom vpeljevanja spoznavanja osnov sadjarstva v vrtec želim spodbuditi, 
da otrokom omogočijo izkušnjo pridelave sadja in druge hrane. Dejavnosti so enostavne za 
vzgojiteljice in vzgojitelje. Z malo iznajdljivosti in kakšno izpolnjeno prošnjo skoraj ne 
zahtevajo stroškov, odziv otrok pa je odličen. Otroci si v takšnih dejavnostih pridobijo bogate 
izkušnje o eksistencialnih dejstvih, kot je to, kako nastane hrana, ki jim bodo gotovo koristila 
v življenju. 
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