
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Predšolska vzgoja 

 

 

 

 

 

LJUBLJANSKO BARJE – 

PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica: dr. Marjanca Kos                    Kandidatka: Elvira Laharnar 

 

 

 

Ljubljana, maj 2011 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

2 

 

KAZALO FOTOGRAFIJ  

 
Fotografija 1: Igra v grmovju 28 

Fotografija 2: "Večja je kot jaz." 28 

Fotografija 3: Igra na Barju. 29 

Fotografija 4: "Našli smo seno." 29 

Fotografija 5: "Ta se še drži." 29 

Fotografija 6: "Poglej pajka na moji roki!" 29 

Fotografija 7:  "Imam že veliko zemlje." 30 

Fotografija 8: "Smo kot krti, samo da smo mi zgoraj." 30 

Fotografija 9: Konstruktivni pogovor. 32 

Fotografija 10: Razmišljanje - kako si sledijo materiali. 32 

Fotografija 11: Raziskovanje prsti. 33 

Fotografija 12: Opazovanje sledi prstov. 33 

Fotografija 13: Povečevalno steklo omogoča otroku nov pogled. 33 

Fotografija 14: Povečevalno steklo omogoča otroku nov pogled. 33 

Fotografija 15: Raziskovanje rastlin. 34 

Fotografija 16: Izmenjava ugotovitev. 34 

Fotografija 17: Izdelava voščilnic za mamice. 35 

Fotografija 18: Izdelava obešank. 35 

Fotografija 19: Opazovanje terena 37 

Fotografija 20:Preizkušanje trdnosti. 37 

Fotografija 21: Zanimiva najdba – slepec. 38 

Fotografija 22: »Mrtev je.« 38 

Fotografija 23: »Res se ne premika!« 38 

Fotografija 24: »Poglej, kakšno kožo ima!« 38 

Fotografija 25: »Smešen je.« 38 

Fotografija 26: »Čuden je.« 38 

Fotografija 27: »Tudi v blatu se kaj skriva.« 39 

Fotografija 28: »Med rastlinami so živali.« 39 

Fotografija 29: »Ujeli smo ribico.« 39 

Fotografija 30: »Ali se še kakšna skriva spodaj?« 39 

Fotografija 31: Ponos ob ujetem paglavcu. 39 

Fotografija 32: »Še nekaj se premika!« 39 

Fotografija 33: »Tale je pa živ.« 39 

Fotografija 34: Rastline so zanimive. 40 

Fotografija 35: Rastline so zanimive. 40 

Fotografija 36: Tudi živali so nekaj posebnega. 40 

Fotografija 37: Priprava akvaterarija. 42 

Fotografija 38: Kaj je potrebno še dodati? 42 

Fotografija 39: Zaskrbljeni obrazi. 45 

Fotografija 40: Raziskovanje terena. 45 

Fotografija 41: Olajšanje. 46 

Fotografija 42: Ponovno raziskovanje - rastlina s korenino. 46 

Fotografija 43: Deli rastlin. 46 

Fotografija 44: »Našel sem pajka.« 46 

Fotografija 45: Rastline brez korenin. 46 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

3 

 

Fotografija 46: »Tudi tukaj je nekaj živega!« 46 

Fotografija 47: »Z rastlino lahko rišem?« 47 

Fotografija 48: »Rastlina ima različne barve. 47 

Fotografija 49: Razmišljanje in preizkušanje. 48 

Fotografija 50: Čudenje – le kako mu je uspelo! 48 

Fotografija 53: Otroci raziskujejo... 49 

Fotografija 54: …in najdejo. 49 

Fotografija 55: Raziskovanje otrok... 49 

Fotografija 56: ...in njihova najdba. 49 

Fotografija 57: Otroci odkrijejo območje, ki spominja na Barje. 50 

Fotografija 58: Narava otrokom ponuja nešteto možnosti za igro. 50 

Fotografija 59: Drevo je lahko hiša. 50 

Fotografija 60: Tukaj pa je nekaj povsem drugačnega. 50 

Fotografija 61: Mrtev kačji pastir. 52 

Fotografija 62: Deklica pripoveduje… 52 

Fotografija 63: Izdelovanje (modeliranje) kačjega pastirja iz dass mase.  53 

Fotografija 64: Izdelovanje (modeliranje) kačjega pastirja iz dass mase.  53 

Fotografija 65: »Zakaj so jo pokosili?« 54 

Fotografija 66: Raziskovanje pokošene trave – kakšna je na otip. 54 

Fotografija 67; »Ali je raca ali racman?« 54 

Fotografija 68: Človeška iznajdljivost. 54 

Fotografija 69: Reka je vedno zanimiva. 55 

Fotografija 70: Vemo, da je to Ljubljanica. 55 

Fotografija 71: Ptičja valilnica. 55 

Fotografija 72: »Pet jih je.« 55 

Fotografija 73: Previdno drug za drugim. 56 

Fotografija 74: Že bolj samozavestno. 56 

Fotografija 75: Presenečanje nad fazanom. 56 

Fotografija 76: Sproščujoč smeh. 56 

Fotografija 77: »Našel sem luknjo.« 57 

Fotografija 78: »Le kdo je spodaj?« 57 

Fotografija 79: »Veliko moramo odkopati. 57 

Fotografija 80: »Toliko dela!« 57 

Fotografija 81: »Višja je od mene.« 58 

Fotografija 82: Tukaj je skrivališče živali. 58 

Fotografija 83: »Tudi mi se lahko skrijemo!« 58 

Fotografija 84: »Rože imajo polno semen.« 58 

Fotografija 85: »Pomagaj mi zatakniti rožico.« 58 

Fotografija 86: »Tudi jaz sem nabrala rože.« 58 

Fotografija 87: Skupinska igra. 59 

Fotografija 88: Razmišljanje – le kaj bi to bilo? 59 

Fotografija 89: Čudenje – »Joj, moja rastlina igra!« 59 

Fotografija 90: Čudenje – »Kakšen lep cvet!« 59 

Fotografija 91: Otroci odkrijejo stojnico s čaji. 61 

Fotografija 92: Otroci čakajo v vrsti, opazujejo. 61 

Fotografija 93: Podarjene rastline. 62 

Fotografija 94: »Kako lepo diši!« 62 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

4 

 

Fotografija 95: Raziskovanje vsebine vrečk. 64 

Fotografija 96: Ugotavljanje vonja, tipanje. 64 

Fotografija 97: »Kaj je pa to?« 64 

Fotografija 98: Čudenje – koliko različnih barv in vonjev. 64 

Fotografija 99: Sladkor je boljši. 64 

Fotografija 100: »Ali je že skuhano?« 64 

Fotografija 101: Ugotavljanje okusov. 65 

Fotografija 102: »Tudi barva je različna.« 65 

Fotografija 103: Naslovnica herbarija. 67 

Fotografija 104: Narisan močvirski tulipan in herbarizirana rastlina plazeče se zlatice. 67 

Fotografija 105: Otroci odkrijejo pikapolonico. 68 

Fotografija 106: Rdeči plodovi na grmičevju so pritegnili pozornost otrok. 68 

Fotografija 107: Opazovanje račk in racmanov. 69 

Fotografija 108: Otroci opazijo pižmovko... 69 

Fotografija 109: …sprašujejo se, kam plava. 69 

Fotografija 110: Bala sena je bila kot magnet. 70 

Fotografija 111: Dragocena najdba – ptičje pero. 70 

Fotografija 112: Tek po klančini. 70 

Fotografija 113: Kotaljenje in valjanje. 70 

Fotografija 114: Preizkušanje velikosti luknje. 71 

Fotografija 115: Krtu so naredili »vrata«. 71 

Fotografija 116: Ugotovili so, da ne bo mogel ven, zato so »vrata« odstranili. 71 

Fotografija 117: Ugotovili so, da ne bo mogel ven, zato so »vrata« odstranili. 71 

Fotografija 118: »Kako se praši!« 72 

Fotografija 119: »S palico lahko pišem.« 72 

Fotografija 120: Babici pišem pismo. 72 

Fotografija 121: Tudi ptičje pero lahko služi za risanje. 72 

Fotografija 122: Primerjanje lastne višine z višino drevesa. 73 

Fotografija 123: Raziskovanje lubja. 73 

Fotografija 124: S prijatelji je zabavneje. 73 

Fotografija 125: Le kaj se skriva pod lubjem? 73 

Fotografija 126: »Našli smo žužke!« 73 

Fotografija 127: Lubje je služilo za igro. 73 

Fotografija 128: Spominja na kačo. 74 

Fotografija 129: Naredili bomo papir. 74 

Fotografija 130: Utiranje poti skozi visoko travo. 74 

Fotografija 131»Se mi zdi, da je miška.« 74 

Fotografija 132: Skrivnostno grmičevje. 75 

Fotografija 133: Raziskovanje grmičevja. 75 

Fotografija 134: Na trenutke je bilo težko priti do prijatelja. 75 

Fotografija 135: Najdba v grmovju. 75 

Fotografija 136: Najdba starega soda in lazarjev. 75 

Fotografija 137: »Tukaj je še polžek notri.« 75 

Fotografija 138: Pogled z mostu... 77 

Fotografija 139…na račjo družino, 77 

Fotografija 140 …na rečna vozila. 77 

Fotografija 141: Obuvanje v škornje. 78 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

5 

 

Fotografija 142: Ocenjevanje terena. 78 

Fotografija 143: »Jaz se upam, kaj pa vi?« 78 

Fotografija 144: »Joj, kako visoko blato!« 78 

Fotografija 145: Ocenjevanje drugega predela. 78 

Fotografija 146: Ponovno preizkušanje globine. 78 

Fotografija 147: Reševanje prijatelja. 79 

Fotografija 148: Težko bo! Potrebna je pomoč. 79 

Fotografija 149: Palice kot delovni pripomočki. 79 

Fotografija 150: Primerjanje dolžine. 79 

Fotografija 151: Ribiška palica. 80 

Fotografija 152: Užitki pri »lovljenju rib«. 80 

Fotografija 153: Preizkušanje, kako globoko gre. 80 

Fotografija 154: »Moja je šla najbolj globoko!« 80 

Fotografija 155: List je dobil vlogo barčice. 81 

Fotografija 156: Prepevanje ljudske pesmi. 81 

Fotografija 157: Oblikovanje kep. 81 

Fotografija 158: Tekmovanje v metanju kep. 81 

Fotografija 159: Strašenje in lovljenje prijateljev. 82 

Fotografija 160: Sklepanje prijateljstva. 82 

Fotografija 161: Raziskovanje razpok. 83 

Fotografija 162: Lubje je bilo potrebno prenove. 83 

Fotografija 163: Nasmejana žabica. 84 

Fotografija 164: Tudi jaz bom našla komarje. 84 

Fotografija 165: Pogled v krošnjo. 84 

Fotografija 166: Pogovor o oblakih. 84 

Fotografija 167: Zbiranje materiala. 86 

Fotografija 168: Skupna gradnja. 86 

Fotografija 169: Včasih je potrebna tudi pomoč odraslih. 86 

Fotografija 170: Izdelava podrobnosti je zahtevno opravilo. 86 

Fotografija 171: Tudi stavbno pohištvo je bilo potrebno vgraditi. 87 

Fotografija 172: Skupno bivališče za palčke dobiva končno obliko. 87 

Fotografija 173: Izdelovanje posameznih hišic. 87 

Fotografija 174: Uporaba kladiva in dogovarjanje. 87 

Fotografija 175: Uporaba žage in… 87 

Fotografija 176: …timsko delo. 87 

Fotografija 177: Meritve so natančno opravilo. 88 

Fotografija 178: Vrtanje z vrtalko – izdelava okrasja. 88 

Fotografija 179: Različne palice – različne trdote. 88 

Fotografija 180: Ugotavljanje stabilnosti – kje je še treba podpreti? 88 

Fotografija 181: Končno ocenjevanje. 88 

Fotografija 182: Izdelovanje luknjic – previdno! 88 

Fotografija 183: Lepljenje stranskih zidov. 89 

Fotografija 184: Skupinsko konstruiranje in dogovarjanje. 89 

Fotografija 185: Nisem zadovoljna – kako? 89 

Fotografija 186: Rešitev problema in zadovoljstvo. 89 

Fotografija 191: Hiša z razglednim stolpom in jacuzzijem. 90 

Fotografija 192: Skupno bivališče palčkov. 90 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

6 

 

Fotografija 187: Varna hiša. 91 

Fotografija 188: Hiša z dvoriščem. 91 

Fotografija 189: Hiša z razglednim stolpom. 91 

Fotografija 190: Hiša z odprto teraso. 91 

Fotografija 193: Težave z navpično postavitvijo. 92 

Fotografija 194: Zadovoljstvo ob uspehu. 92 

Fotografija 195: »Tudi moj palček stoji!« 92 

Fotografija 196: Izdelava po delih. 92 

Fotografija 197: Razmišljanje – navpična postavitev dela težave. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

7 

 

1. UVOD 13 

1.1. NARAVA – SPODBUDA ZA IGRO IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 13 

1.2. ZAČETNO NARAVOSLOVJE 15 

1.3. AKTIVNO UČENJE 17 

1.4. LJUBLJANSKO BARJE 20 
1.4.1. ZGODOVINA LJUBLJANSKEGA BARJA 20 
1.4.2. NARAVNI ZAKLADI LJUBLJANSKEGA BARJA 21 

2. RAZISKOVALNI DEL 24 

2.1. OPREDELITEV PROBLEMA 24 

2.2. RAZISKOVALNI CILJI 25 

2.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 26 

2.4. RAZISKOVALNA METODA 26 

3. PREGLED IZVEDENIH DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 27 

3.1. PRVIČ NA BARJU 27 
3.1.1. Urejanje »Barja« 31 
3.1.2. Raziskovanje barjanskih rastlin in risanje njihove teksture 32 
3.1.3. Igra za zavedanje čutil 34 
3.1.4. Izdelava daril za mamice 35 

3.2. DRUGIČ NA BARJU 36 
3.2.1. Urejanje bivališča za živali z Barja ter gojenje paglavcev in ličink komarja s spremljanjem 
njihovega razvoja 40 
3.2.2. Gibalna igrica – barjanske živali 42 

3.3. TRETJIČ NA BARJU 44 
3.3.1. Risanje z barjanskimi rastlinami 47 
3.3.2. Obisk Botaničnega vrta 48 
3.3.3. Kačji pastir 52 

3.4. ČETRTIČ NA BARJU 53 
3.4.1. Obisk tržnice 60 
3.4.2. Čaji 62 
3.4.3. Herbarij 65 

3.5. PETIČ NA BARJU 68 

3.6. ŠESTIČ NA BARJU 76 
3.6.1. Izdelovanje hišic, bivališč za palčke iz lesa in naravnih materialov 85 
3.6.2. Oblikovanje palčkov iz dass mase. 90 

4. ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 94 

4.1. MOJA VLOGA V KVALITATIVNI RAZISKAVI 94 

4.2. POSTOPEK OPAZOVANJA 94 

4.3. ANALIZA REZULTATOV KVALITATIVNEGA OPAZOVANJA 96 

5. ZAKLJUČEK 100 

6. LITERATURA 102 

 

 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

8 

 

ZAHVALA 

 

 

Moja diplomska naloga je nastajala od zgodnje pomladi pa do poznega 

poletja. To je bil čas, v katerem sem teorijo prenašala v prakso in se hkrati 

naučila še veliko novega ter uţivala ob pogledu na srečne otroke v naravi. 

 

Zahvaljujem se mentorici, dr. Marjanci Kos, za prijaznost, spodbude in 

strokovno pomoč. 

 

Zahvala velja tudi mojim sodelavcem in sodelavkam, ki so mi v času pisanja 

moje diplomske naloge stali ob strani s pomočjo v skupini in razumevanjem 

ter pri iskanju rešitev, ko sem bila v veliki stiski s časom. 

 

Velika zahvala gre mojima otrokoma, Eriku in Klari, ki sta bila v času mojega 

študija in pisanja diplomske naloge prikrajšana za marsikateri lep trenutek z 

menoj. Njima poklanjam obljubo, da bom skušala vsaj del zamujenega 

nadomestiti v prihodnjih letih, čeprav se zavedam reka, da »priloţnost 

zamujena, ne vrne se nobena«. 

 

Hvala tudi mojim staršem, prijateljicam in prijateljem, ki so mi med študijem 

stali ob strani, mi pomagali in me spodbujali. 

 

 

Iskrena hvala vsem! 

 

 

 

 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

9 

 

POVZETEK 

 

 

V današnjem času vedno več otrok ţivi v mestih in njihov stik z naravnim 

okoljem je čedalje redkejši. Otroci se igrajo na nespodbudnih igralnih 

površinah nakupovalnih centrov in urejenih igriščih, ki jim ne omogočajo 

ustvarjalne, simbolne in raziskovalne igre, temveč le ponavljanje ţe 

usvojenega načina gibanja in razmišljanja.  

 

Naravno okolje je zelo pomembno za ustvarjalno, simbolno in raziskovalno 

igro predšolskih otrok, ker ponuja neizmerno bogastvo izkušenj na vseh 

področjih otrokovega zaznavanja; raznovrstne naravne materiale, ki jih 

uporabljajo na sebi lastne načine in jim pripisujejo simbolne pomene, ter 

bogastvo rastlinskega in ţivalskega sveta. Izkušnje iz igre v naravnem okolju 

spodbujajo otrokov celostni razvoj, saj mu omogočajo napredek na 

kognitivnem, estetskem, senzoričnem, motoričnem, socialnem in čustvenem 

področju. 

 

Namen moje diplomske naloge je bil otrokom, ki se druţijo v prepolnih 

igralnicah, ponuditi naravno okolje – Ljubljansko barje kot spodbudo za 

ustvarjalno igro in raziskovalno učenje. 

 

Na podlagi opazovanja njihove igre sem z metodo kvalitativnega raziskovanja 

s tehniko opazovanja in intervjuja ugotovila, da otrok v naravnem okolju 

razvija ustvarjalnejše oblike igre kot v igralnici ali na urejenem igrišču, saj 

mu narava daje nešteto spodbud, ki se spreminjajo skozi letni čas, z 

vremenskimi razmerami, dejavnostmi človeka in narave. Predmeti iz narave 

so bili dovolj spodbudni za ustvarjalno, simbolno in raziskovalno igro, pri 

čemer otroci niso imeli nobene potrebe po industrijsko izdelanih igračah. Z 
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dejavnostmi na Ljubljanskem barju so otroci pridobili naravoslovno znanje in 

spretnosti ter dosegali cilje preostalih kurikularnih področij. Otroci so bili v 

naravnem okolju manj agresivni kot v zaprtih prostorih ali na urejenih 

igriščih. Igra v naravnem okolju in materiali iz tega okolja so pomembni 

elementi za spodbudo različnih dejavnosti v igralnici, s čimer lahko otroku 

pribliţamo naravo tudi v notranjih prostorih. 

 

Ključne besede: Predšolski otrok, igra v naravnem okolju, ustvarjalna igra, 

simbolna igra; aktivno učenje, začetno naravoslovje, Ljubljansko barje. 
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ABSTRACT 

 

Today, a growing number of children live in cities, which means they do not 

have a lot of opportunities to play in natural environment. Children play either 

in far from stimulating play areas located in shopping centers, or in specially 

designed playgrounds which make creative, symbolic, exploratory and 

investigative play impossible. The only kind of play this type of environment 

allows is repeating already learned moving and thinking patterns. 

  

A natural environment is very important for creative, symbolic, exploratory 

and investigative play in preschool children, as it offers a limitless abundance 

of experience in all areas of children’s perception; diverse natural materials 

they can use in their own ways and endow them with symbolic meanings, as 

well as the rich world of flora and fauna. The experience children get in a 

natural environment stimulates their integral development as it enables them 

to advance in cognitive, aesthetic, sensorial, motor, social and emotional 

areas. 

 

The purpose of my dissertation was to take children who spend their time in 

overcrowded play areas and offer them a natural environment – “Ljubljansko 

barje” - to stimulate creative play and exploratory learning. 

 

Based on observing their play, I combined the method of qualitative research 

with interviews to establish that children playing in natural environments 

develop more creative forms of play than those playing in a playroom or in a 

designed playground, because nature offers countless impulses, varying 

according to season, weather conditions and human and natural activities. 

Objects found in nature proved to be stimulating enough to enable creative, 

symbolic, exploratory and investigative play. While playing in a natural 
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environment children showed no need for industrially manufactured toys. 

Through activities on the Ljubljana marshes children acquired knowledge and 

skills in the field of early science and also achieved goals in other curricular 

fields. Children were less aggressive in a natural environment than they were 

in indoor spaces and designed playgrounds.  Playing in a natural environment 

and materials from that environment proved to be important elements for 

stimulating various activities in the playroom, bringing children closer to 

nature even while indoors. 

 

Key words: preschool child,  play in natural environment,  creative play,   

symbolic play; active learning, early science, “Ljubljansko barje”. 
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1. UVOD 

 

 

1.1. NARAVA – SPODBUDA ZA IGRO IN UČENJE 

PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Predšolski otroci doţivljajo naravo drugače kot odrasli in v stiku z naravo 

drugače reagirajo (White, 2008; Wilson, 2008, po: Kos in Gregorič, 2011). 

Naravno okolje zanje ni le ozadje za neke druge dejavnosti (npr. za sprehod, 

šport, piknik, nabiranje gob…). Otroci vstopajo v naravo na aktivnejši način. 

V naravi ţelijo ne samo gledati, ampak tudi tipati, prijemati, kopati, vonjati, 

okušati… Ţelijo raziskovati in preizkušati. Naravo doţivljajo in se o njej 

izraţajo skozi gibanje in pri tem sodeluje njihovo celotno telo. Za njihovo 

izraţanje je govor mnogo manj pomemben kot pri odraslih. Informacije 

sprejemajo z vsemi svojimi čutili. Opazijo detajle, ki jih odrasli spregledajo 

ali pa jim ne namenjajo pozornosti. Otroci potrebujejo neposredne izkušnje z 

veliko praktičnih dejavnosti, materialov, veliko raziskovanja. Potrebujejo 

veliko priloţnosti, da vse to znova in znova podoţivijo skozi igro, ki jo 

ustvarjajo in vodijo sami (White, 2008, po Kos in Gregorič, 2011). 

 

Naravno okolje je za ustvarjalno igro predšolskih otrok idealno. Ponuja 

neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in objektov, ki jim 

otroci pripisujejo simbolni pomen in jih uporabljajo na najrazličnejše načine. 

Izkušnje v naravnem okolju spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogočajo 

otrokov napredek na vseh razvojnih področjih: kognitivnem, estetskem, 

senzoričnem, motoričnem, socialnem in čustvenem. Raziskave so pokazale, 

da se v naravnem okolju med otroki pojavlja manj agresivnega vedenja 

(Wilson, 1995). Tudi igra sama se v naravnem okolju razvija v ustvarjalnejše 
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oblike kot na urejenih igriščih ali v igralnicah (Wilson, 2008, po: Kos in 

Gregorič 2011, Kos, 2010). 

 

Igra otrok v naravnem okolju spodbuja tudi razvoj naravovarstvene etike. Ta 

naj se začne ţe v zgodnjem otroštvu, ko si otrok oblikuje osnovne vrednote 

(Wilson, 1994, po Kos in Gregorič, 2011). 

 

Svet narave je prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev 

samozaupanja in pobeg v domišljijo. Če bodo otroci dobili priloţnost, bodo 

na prostem odkrivali čudeţne in vznemirljive reči. Toda starši vse prevečkrat 

drvijo skozi neokrnjeno naravo in otroke le vlačijo za sabo. Če si bodo odrasli 

vzeli čas za postanek in raziskovanje, bodo izleti veliko bolj zabavni. Sprehod 

čez travnik lahko postane nevaren lov na dinozavre, ki se grejejo na soncu; 

sprehod mimo ribnika se lahko spremeni v vznemirljivo tekmo med ladjicami 

iz vej in ločja. Otroci imajo radi tudi tišino na posebnih krajih, poleţavanje v 

visoki travi v soseščini glasnih čričkov ali »martinčkanje« na skalah, 

obsijanih s soncem, in opazovanje potoka. Slednje nam govori, da bi moralo 

biti igranje na prostem najpomembnejši del otroštva, mi pa hočemo naše 

otroke »pospraviti« v zatohle otroške sobe, polne elektronskih naprav, s 

katerimi naj bi se zamotili. Majhne otroke svet narave neustavljivo privlači, 

nenasitno so radovedni in sposobni so se čuditi (Danks in Schofield, 2007). 

 

Narava nam omogoča, da se navdušimo, poučimo in si pridobimo izkušnje 

(Cornell, 1994).  

 

Cornell je s pomočjo narave in naravoslovnih dejavnosti razvil sistem učenja, 

ki ga je poimenoval tekoče učenje. Tekoče učenje zato, ker vsebuje štiri 

stopnje, ki se mehko in naravno prelivajo druga v drugo: 
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1/ zbuditev navdušenja, 

2/ usmeritev ali osredinjenje pozornosti, 

3/ neposredna izkušnja, doţivljanje. 

4/ delitev navdiha z drugimi (Cornell, 1998). 

 

Izhajal je iz prepričanja, da je na prostem veliko motečih dejavnikov, ki 

skupino ovirajo, da bi se bolj posvetila okolju.  

Njegov pristop je zanimiv, izhaja iz prakse in ga je vredno uporabiti takrat, ko 

nam spontana igra otrok v naravi ne ponuja dejavnosti za dosego postavljenih 

ciljev. 

 

 

1.2. ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Začetno naravoslovje je preverjanje zamisli. Dejavnosti v okolju in na okolje 

vodijo k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih 

pojmov, kot so prostor in čas, gibanje in sile, predmet in snov, pojem ţivega, 

k spoznavanju odnosov med predmeti in odnosov med bitji ter okoljem, v 

katerem ţivijo. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in proces, postopoma se 

oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje (Marjanovič Umek, L. idr., 2001). 

 

Učenje naravoslovja razvija ustvarjalnost in kritično mišljenje, če je seveda 

pouk oziroma dejavnost iz naravoslovja organizirana kot proces odkrivanja, 

kot raziskava. Ustvarjalnost se izraţa v načrtovanju in opravljanju poskusov 

pa tudi v razlagi rezultatov in iskanju zakonitosti. Preizkušanje hipotez in 

opravljanje znanstveno zasnovanih poskusov zahtevata in s tem razvijata 

kritično mišljenje. Seveda se ustvarjalnost in kritično mišljenje razvijata tudi 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

16 

 

pri učenju na drugih področjih znanosti in človekove dejavnosti, vendar so v 

metodah naravoslovja dejavnosti, ki razvijajo tudi specifične sposobnosti. 

Taka dejavnost je preverjanje idej – hipotez z opravljanjem znanstveno 

zasnovanih poskusov (Krnel, 1993). 

 

Metode dela, ki jih zahteva naravoslovje, razvijajo sposobnosti, povezane z 

zbiranjem podatkov (opazovanje – ugotavljanje enakosti, različnosti, 

opredelitev spremenljivke, spremljanje spremenljivke, delo z več 

spremenljivkami), in sposobnosti, povezane z obdelavo podatkov (razvijanje 

in testiranje zamisli – postavljanje hipoteze, načrtovanje poskusa, napoved 

izida poskusa, opravljanje poskusa, razlaga rezultata, posploševanje, iskanje 

zakonitosti, sporočanje) (Krnel, 1993). 

 

Pri učenju zgodnjega naravoslovja se uspešno uporablja strategijo 

kognitivnega konflikta in razvijanja pojmov, ki temelji na soočanju otroških 

zamisli in novih izkušenj, novih dejstev o naravnih pojavih, ki so si v 

nasprotju. Za mlajše otroke je primeren konflikt med otroško zamislijo in 

rezultatom poskusa, pri čemer je pomembno, da otrok sam opravi poskus, ki 

konflikt sproţi, in poišče poskuse, ki mu pomagajo konflikt rešiti (Krnel, 

1993; Labinowicz, 1989; Russel, Watt, 1989).  

 

Vloga odraslega je v spodbujanju in vodenju otrok z akcijskimi, 

raziskovalnimi vprašanji proti »pravilnim rešitvam«, ne pa v sugeriranju 

rešitev. Organizirati mora okolje, v katerem si otroci upajo povedati svoje, 

čeprav »napačne« zamisli, jih zagovarjati in o njih odprto razpravljati (Krnel, 

2000). 

 

Pred spoznavanjem in učenjem novih naravoslovnih vsebin je pomembno 

odkrivanje ali pa prebujanje otroških zamisli. Ob tej priloţnosti so otroci 
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prisiljeni na novo pretehtati svoje zamisli ali pa sploh prvič poiskati odgovor 

na postavljeno vprašanje, ga skušati osmisliti in izraziti (Krnel, 2000). Otroci 

tako izhajajo iz predznanja, ki najodločilneje vpliva na konstrukcijo novega 

znanja iz podatkov, ki jih otrok sprejema od zunaj. Otrokovo predznanje je 

pripomoček za konstrukcijo novega znanja iz lastnih izkušenj in iz tistega, kar 

izve od drugih. Napačne predstave pa so ovira pri konstrukciji lastnega znanja 

(Ferbar, 1992). 

 

 

1.3. AKTIVNO UČENJE 

 

Po B. Maretič Poţarnik (2000) je aktivno učenje tisto učenje, ki učenca 

celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v 

resnične ţivljenjske okoliščine. Je tudi transformacija – spreminjanje 

pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti. Načelo aktivnega učenja temelji 

na spoznavanju kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok aktiven v procesu 

pridobivanja in konstruiranja znanja. Otroci morajo imeti priloţnost, da 

raziskujejo, zato besedna razlaga ne sme biti bliţnjica do znanja (Batistič 

Zorec, 2002). 

 

V vrtcu so otroci akterji, ki gradijo svoje lastno znanje o svetu, ko 

preoblikujejo svoje zamisli in interakcije v logična in intuitivna zaporedja 

misli in dejanj, se igrajo z različnimi materiali in tako ustvarjajo osebno 

smiselne izkušnje in rezultate ter s svojimi besedami pripovedujejo o 

izkušnjah. Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmoţnostih in 

ga voditi k pridobivanju novih doţivetij, izkušenj in spoznanj tako, da mu 

omogočajo izraţanje, doţivljanje ter ga močno čustveno in socialno vpletejo, 
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preden postavlja smiselne zahteve oziroma probleme, ki vključujejo njegovo 

aktivno učenje (Batistič Zorec, 2002).  

 

Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED 1993) se glasi: 

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, 

stališčih, spretnostih ali zmoţnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati 

fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev.« 

 

Ta opredelitev širi področje oziroma vsebino učenja (z učenjem ne 

pridobivamo le znanja v oţjem smislu) in razmejuje pojem učenja od pojma 

fiziološke rasti oziroma razvoja, ki je dedno zasnovan. Do učenja pride na 

osnovi izkušenj, ob interakciji (sovplivanju) med človekom in njegovim 

fizikalnim in socialnim okoljem (Marentič Poţarnik, 2000). 

 

Še vedno prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenja in zapomnitve 

spoznanj, do katerih so prišli drugi, kar v veliki meri vpliva tudi na šolsko 

izobraţevanje. Tako poteka pouk še vedno kot transmisija – prenašanje 

gotovega znanja, ki je največkrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih 

ţivljenjskih okoliščin. Posledice se kaţejo v premajhni trajnosti in 

uporabnosti znanja, v nizki motivaciji, v slabih rezultatih in odporu do šolanja 

(Marentič Poţarnik, 2000). 

 

Vse več raziskovalnih rezultatov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki 

učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. To učenje pojmujemo kot 

aktivno učenje, in sicer na višji stopnji aktivnosti od običajnega. Pri aktivnem 

učenju poteka učenje s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim 

dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem hipotez. Tako učenje 

človeka miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v 

resnične ţivljenjske okoliščine, daje trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih 
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situacijah, pomaga nam bolje razumeti sebe in svet ter tudi bolj pametno 

posegati vanj. Pouk v smislu aktivnega učenja ni več le transmisija, ampak 

ţiva transakcija – mnoţica smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter 

med učenci samimi – in končno tudi transformacija – spreminjanje pojmovanj 

o svetu in tudi spreminjanje osebnosti (Marentič Poţarnik, 2000). 

 

Danes je razvoj na vseh področjih vse hitrejši, nepregleden in nepredvidljiv, 

zato tudi aktivno učenje samo po sebi ne zadostuje več. Če ţeli človeštvo 

preţiveti, mora razviti tudi zmoţnost inteligentnega predvidevanja prihodnjih 

problemov, oblikovanja vizije in več alternativnih predlogov za njihovo 

reševanje. Gre za spodbujanje razmišljanja, aktiviranje fantaziranja, za 

spodbujanje zavzetosti in odgovornosti – gre za inovativno učenje (Marentič 

Poţarnik, 2000). 

 

Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doţivljanje objektov, ljudi, 

zamisli in dogodkov – je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. 

Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje 

lastne simbole ali abstrakcije s pomočjo dejavnosti, ki jo sami spodbudijo – 

gibanja, poslušanja, iskanja občutenja, razpolaganja in ravnanja. Taka 

dejavnost, ki se razvija v socialnem okviru, v katerem pozoren in občutljiv 

odrasli sodeluje/opazuje, omogoča otroku, da se vključuje v resnično 

zanimive izkušnje, ki bodo morda vodile v protislovne sklepe in posledično 

reorganizacijo otrokovega razumevanja sveta (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

V otroštvu je igra najpomembnejši način otrokovega učenja ter pridobivanje 

osnove za višje oblike učenja in razvoj razmišljanja. Torej mu moramo 

ponuditi tak prostor in materiale ter take spodbude odraslih, da bo lahko razvil 

raziskovalno in inovativno igro, se s tako igro aktivno in inovativno učil ter 

razvil sebi lasten način aktivnega razmišljanja in aktivnega učenja (Hohmann 
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in Weikart, 2005). Otroka ne smemo poučevati, temveč mu moramo 

postavljati raziskovalna in problemska vprašanja, njegove hipoteze preverjati 

in podpreti (če je le mogoče) s poskusi, pri katerih otrok aktivno sodeluje, 

raziskuje in predvideva ter prihaja v kognitivni konflikt s samim seboj (Krnel, 

1993). 

 

 

1.4. LJUBLJANSKO BARJE 

 

Ko sem se odločala, kateri del narave v bliţini Vrtca Trnovo, bi dajal otrokom 

največ spodbud za igro in učenje, nisem imela veliko teţav. Zelo redki so 

primeri na svetu, ko bi se na pragu glavnega mesta razprostiralo območje s 

tako bogato zgodovino, arheološko dediščino, etnološkimi posebnostmi in 

visoko ovrednoteno naravo, kot je Ljubljansko barje (kratko Barje). In do 

njega je mogoče celo pripešačiti oz. se pripeljati s kolesom ali javnim 

prevozom. 

  

 

1.4.1. Zgodovina Ljubljanskega barja 

 

V ljudski govorici so včasih uporabljali imeni Mah in popačeno Morost. S 

tem so označevali šotno barje, ki je ostalo za nekdanjim jezerom. Barje je 

namreč tektonska udorina, napolnjena z več kot 100 m debelimi nanosi 

ilovice in peskov. Nad ilovico je bilo po koncu zadnje ledene dobe obseţno, 

vendar plitvo jezero, ki je nastalo, ker so nanosi reke Save preprečili odtok 

Ljubljanice z Barja. Sredi 2. tisočletja pr. n. št. se je jezero začelo spreminjati 

v visoko barje. V času ojezeritve so tedanji prebivalci Ljubljanskega barja na 
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jezeru postavljali bivališča na lesenih kolih, zato se je teh naselij oprijela 

oznaka kolišča oziroma mostišča. 

 

Največji poseg človeka v Ljubljansko barje je bil zagotovo ambiciozni 

osuševalni projekt ob koncu 18. stoletja pod vodstvom Gabrijela Gruberja. Z 

osuševalnimi deli so skušali čim bolj omejiti poplave in usposobiti tla za 

kmetijsko obdelavo. Med Grajskim hribom in Golovcem so izkopali kanal, 

poglobili in regulirali strugo Ljubljanice v mestu, na Barju pa uredili omreţje 

večjih in manjših kanalov. Tako je nastala za Ljubljansko barje značilna 

pravokotna parcelacija polj, ki so med seboj ločena z osuševalnimi jarki 

(Gosar, Jeršič, 1997).  

 

 

1.4.2. Naravni zakladi Ljubljanskega barja 

 

Kaj je torej na Ljubljanskem barju tako posebnega? Za začetek se ozrimo v 

nebo. 

 

Čeprav barjanska ravnica pokriva komaj odstotek slovenskega ozemlja, 

gnezdi na njej polovica vseh slovenskih vrst ptic, še več pa jih na Barju 

prezimuje ali počiva med selitvijo. Skupaj jih je kar 250 vrst. Za njihovo 

pestrost in število so najzasluţnejši vlaţni travniki, tisti, ki jih osuševalna dela 

še niso spremenila v plodne njive in zaradi česar jih lastniki še vedno negujejo 

na tradicionalen, ekstenziven način. Neredno, pozno košeni in brez dodatne 

pomoči različnih gnojil so idealno ţivljenjsko okolje ne le za ptice, marveč za 

številne druge vrste, poleg tega pa so prava paša za oči. 

 

Na barjanskih travnikih, v mejicah in nizkem grmičevju lahko hitro opazimo 

ali slišimo najznačilnejše barjanske vrste ptic. Kosec (Crex crex), veliki škruh 
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(Numenius arquata), prepelica (Cotumix cotumix), sloka (Scolopax rusticola), 

veliki skovik (Otus scops), repaljščica (Saxicola rubetra), kobiličar 

(Locustella naevia) in pepelasti lunj (Circus cyaneus) pa so tiste, ki sodijo na 

sezname najbolj ogroţenih v evropskem in svetovnem merilu, a jih na 

Ljubljanskem barju lahko srečamo še dokaj pogosto 

(http//www.ljubljanskobarje.si). 

 

Obilje vode, predvsem pa obseţna mreţa odvodnih kanalov in jarkov z bogato 

razvito vodno vegetacijo so dom lesketajoče se pisanih, spretnih letalcev – 

kačjih pastirjev. Med 48 vrstami teh ţuţelk, ki ţivijo na Ljubljanskem barju, 

mnoge sodijo med ogroţene, na Ljubljanskem barju pa so njihove populacije 

še dokaj številčne (http://sl.wikipedia.org). 

 

V pomladnih nočeh na Ljubljanskem barju ţivahno odmeva regljanje zelenih 

reg. Preplet različnih tipov tekočih in stoječih voda je izjemno pomemben za 

številne dvoţivke. Na Ljubljanskem barju bomo našli kar 70 odstotkov vseh 

vrst, ki ţivijo v Sloveniji. Dvoţivke, ki imajo raje gozd, pa z vsakoletnimi 

pohodi čez ceste na barjanskem robu opozarjajo, da je Ljubljansko barje zanje 

pomembno mesto za mrestenje (http://sl.wikipwdia.org). 

 

Vlaţne travnike naseljuje veliko število pisanih metuljev, kar 89 vrst. Dvakrat 

toliko, kolikor jih najdemo na celotnem Britanskem otočju. Kot pri mnogih 

drugih vrstah je njihov obstoj povezan predvsem z negnojenimi travišči 

(http://sl.wikipedia.org). 

 

Med rastlinskimi vrstami na Barju prevladujejo vrste travniških rastlin, ki jih 

ţivopisano dopolnjujejo vijolične močvirske logarice (močvirski tulipan – 

Fritillaria meleagris), ki so kljub številčnosti v Sloveniji zaradi melioracij 

močno ogroţeni in zato zaščitena vrsta (Gosar, Jeršič, 1997), roţnate 
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kukavičje lučce, rumene zlatice in kaluţnice ter bele travniške penuše. Na 

ostankih visokega barja je mogoče najti tudi ogroţene vrste šotnega maha, 

okroglolisto rosiko, roţmarinko in jesenske vrese. 

 

Na zaraščenem delu Barja prevladujejo jelša, hrast, rdeči bor in breza. Za 

Barje so značilni neskončno dolgi, do dva metra široki pasovi lesene 

vegetacije (črna jelša), ki podobno kot odtočni kanali fizično razmejujejo 

parcele različnih lastnikov in so razpredeni po vsem Ljubljanskem barju 

(http://sl.wikipedia.org).  

 

Ljubljansko barje nam ponuja popolno doţivetje. Vsakdo bo na njem 

zagotovo našel nekaj, kar ga zanima, pa naj bo to ptica, redka rastlina, 

skrivnostna zgodovina, umetnostni slogi ali človeška iznajdljivost skozi čas. 

Med obiskom pa vendarle ne pozabimo – lahko ga bomo še dolgo občudovali 

le, če ga bomo spoštovali. Spoštovali njegove ţivljenjske prostore in vse 

njegove prebivalce.  
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2. RAZISKOVALNI DEL 

 

2.1. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Otroci imajo vse manj moţnosti za igro na prostem. Raziskave so pokazale, 

da se je prostor za igro okoli doma, kjer se otroci lahko prosto igrajo, v 

zadnjih štiridesetih letih skrčil na devetino (Tovey, 2008 po: Kos, 2011). 

Prostori za igro so določeni, igro pa nadzorujejo odrasli. Hkrati z 

zmanjšanjem prostora za igro na prostem se pojavlja tudi pretirana 

zaskrbljenost za varnost otrok, t. i. »kultura strahu«, ki negativno vpliva na 

otrokovo svobodo igranja na prostem (Tovey, 2008; Waller, 2007 po: Kos, 

2011). 

  

Ţivljenje številnih otrok je vedno bolj institucionalizirano in pretirano 

organizirano. Zunajšolske dejavnosti, tečaji, treningi, delavnice … 

nadomeščajo otrokovo prosto igro. Prosti čas otrok je vse bolj strukturiran in 

organiziran, načrtujejo ga odrasli. Malo je priloţnosti za igro, ki izhaja iz 

otrokove pobude in ki jo otrok sam vodi (Tovey, 2008 po: Kos, 2011).  

 

Prostor za igro otrok se vse bolj krči, v nasprotju s tem pa imajo otroci 

ogromno moţnosti za raziskovanje virtualnih prostorov. Televizija in 

računalnik sta sedeči alternativi za igro na prostem. Otroci vstopajo v 

vznemirjujoče in dinamične fantazijske svetove, ne da bi se premaknili s 

svojih sedeţev (Tovey, 2008 po: Kos, 2011). 

 

Naravno okolje je idealno za ustvarjalno igro predšolskih otrok. Ponuja 

neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in objektov, ki jim 

otroci pripisujejo simbolni pomen in jih uporabljajo na najrazličnejše načine. 
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Izkušnje v naravnem okolju spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogočajo 

njegov napredek na vseh razvojnih področjih: kognitivnem, estetskem, 

senzoričnem, motoričnem, socialnem in čustvenem. Raziskave so pokazale, 

da se v naravnem okolju med otroki manj pojavlja agresivno vedenje (Wilson, 

1995 po: Kos in Gregorič, 2010). Tudi igra se v naravnem okolju razvija v 

ustvarjalnejše oblike kot na urejenih igriščih ali v igralnicah (Wilson, 2008; 

Kos, 2010; po: Kos in Gregorič, 2011). 

 

Namen moje naloge je bil otrokom, ki se druţijo v prepolnih igralnicah 

(normativi so po mojem mnenju neprimerni – 24 otrok v eni igralnici), 

ponuditi naravno okolje – Ljubljansko barje – kot spodbudo za ustvarjalno 

igro in raziskovalno učenje. Z znanstvenoraziskovalnim pristopom sem 

spremljala njihov način igre, sporazumevanja, vedenja in raziskovanja v 

naravnem okolju ter ga primerjala s tistim, ki je značilen za notranje prostore 

(prepolne igralnice v vrtcih) ter zunanje, in sicer igrišče vrtca. 

 

 

2.2. RAZISKOVALNI CILJI 

 

- Ugotoviti, kako naravno okolje, Ljubljansko barje, vpliva na igro otrok.  

- Ugotoviti, ali predmeti iz narave lahko sluţijo kot spodbuda za 

simbolno igro.  

- Razviti dejavnosti na Ljubljanskem barju, v katerih bodo otroci 

spoznavali naravo, njene zakonitosti in njen pomen za človeka.  

- Ugotoviti, ali je Ljubljansko barje lahko tudi spodbuda za razvoj 

dejavnosti v igralnici.  
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2.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 

 

- V naravnem okolju se igra otrok razvija v ustvarjalnejše oblike kot v 

igralnici ali na urejenem igrišču. 

- Predmeti iz narave so dovolj spodbudni za ustvarjalno, simbolno in 

raziskovalno igro otrok – ni potrebe po uporabi industrijsko izdelanih 

igrač. 

- Otroci so v naravnem okolju manj agresivni kot v zaprtih prostorih ali 

na urejenih igriščih. 

- Z dejavnostmi na Ljubljanskem barju lahko otroci pridobivajo 

naravoslovno znanje in spretnosti ter dosegajo tudi cilje preostalih 

kurikularnih področij. 

- Igra v naravnem okolju in materiali iz tega okolja so lahko spodbuda za 

raznovrstne dejavnosti v igralnici. 

 

 

2.4. RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem metodo kvalitativnega raziskovanja s tehniko opazovanja in 

intervjuja. Opaţanja sem zapisovala na opazovalni list ter jih uporabila pri 

sprotni analizi dejavnosti.  

 

Vzorec za raziskovanje je bila skupina 24 otrok, starih od 3 do 5 let (13 

dečkov in 11 deklic), ki obiskujejo Vrtec Trnovo v Ljubljani, skupino Račke. 
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3. PREGLED IZVEDENIH DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

 

IGRA V NARAVI 

 

3.1. PRVIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava rastlinski in ţivalski svet na Ljubljanskem barju. 

- Otrok primerja rastline med seboj. 

 

Potek dejavnosti in analiza: 

 

V sodelovanju s starši smo otroke dobro pripravili na primerno in varno 

obnašanje v prometu, saj smo se podali na daljšo pot. 

 

Otroci so ţe med potjo do cilja z zanimanjem opazovali ţivo in neţivo 

naravo. Opazili so tudi onesnaţeno naravo in ugotovili, da je potrebno 

smeti vreči v zabojnik za smeti. Bila sem vesela njihove pozitivne 

naravnanosti do narave, saj smo se pri različnih dejavnostih ţe veliko 

pogovarjali o varstvu narave in skrbi človeka za naravo ter o njegovih 

negativnih posegih v naravo.  

 

Ko smo prispeli na Barje, sem otroke prepustila naravi kot spodbudi za 

njihovo spontano igro. Večina je najprej stekla v grmičevje, ki je bilo na ta 

zgodnji pomladanski dan še golo, neobraščeno. Lovili so se med vejami, 
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kričali in se smejali. Dečki so pobirali palice in jih uporabljali pri igri kot 

oroţje, deklice pa so se lovile, trgale redke cvetove rastlin in trave. 

 

 

Fotografija 1: Igra v grmovju 

 

Fotografija 2: "Večja je kot jaz." 

 

Tako deklice kot dečki so najprej izţiveli svojo potrebo po gibanju, nato 

pa jih je pritegnila narava še drugače. Začeli so opazovati, kje hodijo, kaj 

jih obdaja, nabirali so različen naravni material, ki so ga medsebojno 

primerjali. Otroci so naravo sprejemali z vsemi čutili in jo raziskovali: 

največ so tipali, vonjali, poslušali, okušali, gledali, opazovali in primerjali. 

Zemljo s krtin so z rokami prenašali z enega kupčka na drugega in 

ugotavljali, kateri je večji; primerjali so dolţino palic, število nabranih 

polţjih hišic, opazovali so drobne ţuţelke, ki so jih našli v travi in zemlji.  

 

Prosili so me za vrečko, da bi nabrani material lahko odnesli v vrtec. Ker 

sem predvidevala, s kakšno prošnjo se bodo slej kot prej obrnili na odrasle, 

sva s sodelavcem v nahrbtniku prinesla nekaj otroških veder in lopatk ter 

povečevalno steklo. Navedeni pripomočki so sluţili za začetek usmerjene 

dejavnosti. 

 

Otroci so z velikim navdušenjem uporabljali povečevalno steklo, ki je bilo 

zanje nov pripomoček pri raziskovanju ter zato toliko bolj zanimivo. Med 

seboj so primerjali materiale, ki so jih nabrali, si izmenjavali polţje hišice, 
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si posojali tudi pripomočke za raziskovanje ter tako krepili socialne 

odnose. Med nami je potekala nenehna besedna in nebesedna 

komunikacija. Ko so našli kaj zanimivega, so to ţeleli deliti tudi z drugimi, 

npr.: »Pridi pogledat, poglej, kaj sem našel, poglej tega ţuţka; to ni ţuţek, 

je pajek, no; gremo še tja; daj, skloni se; ali lahko vzamem polţkovo 

hišico, ali je ne bo več potreboval?; poglej te visoke palice; zemlja je 

mokra, pa mačice tudi; mačice so mehke; ja, pa lase imajo (pripomba, ko 

so pogledali skozi povečevalno steklo); ne da se jih zlomiti; jaz tudi ne 

morem…).  

 

 

Fotografija 3: Igra na Barju. 
 

Fotografija 4: "Našli smo seno." 

 

 

Fotografija 5: "Ta se še drţi." 

 

 

Fotografija 6: "Poglej pajka na moji roki!" 

   

Otroci so našli območje s posušeno travo in jo skušali natrgati. Ugotovili 

so, da posušena trava šumi in da jo je teţko natrgati. Vlekli so na vse 

načine in na vse strani ter si medsebojno pomagali.  
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Opazili so različne ptice in jih na mojo pobudo poimenovali. Našteli so 

vrane, race, vrabce in golobe.  

 

Otroci so bili sproščeni, ni bilo napetosti, ki se v igralnici pojavlja zaradi 

omejenosti prostora, ni bilo kričanja. Ko smo opazovali ţivali (vrane, race, 

pajke, ţuţelke), so celo šepetali med seboj brez opozorila. 

 

Otroke sem prosila, naj naberejo material, iz katerega bi lahko v igralnici 

pripravili svoj košček Barja. Opazovala sem jih pri njihovem razmišljanju 

in raziskovanju. Nabirali so barjansko prst, ločje, travo, polţje hišice, 

palice. Spet so veliko komunicirali med seboj in si izmenjavali ideje, kaj bi 

še lahko nabrali. 

 

 

Fotografija 7:  "Imam ţe veliko zemlje." 

 

Fotografija 8: "Smo kot krti, samo da smo mi 

zgoraj." 

 

 

 

Bili so ponosni na nabrani material in so ga skrbno sami nosili do vrtca. 

 

Ob prihodu v vrtec sem otroke vprašala, ali jim je bilo na Ljubljanskem 

barju všeč. Vsi otroci so odgovorili pritrdilno. 
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Na vprašanje, kaj jim je bilo tam najbolj všeč, so odgovorili: 

- da smo se lahko veliko lovili in igrali, 

- da smo trgali travo, 

- da smo se lovili med vejami, 

- da smo kopali po zemlji, 

- da smo gledali skozi povečevalno steklo. 

 

Izlet na Ljubljansko barje so si ţeleli ponoviti vsi otroci. Dve deklici pa sta 

pripomnili, da je zelo daleč, vendar bi izlet vseeno ponovili. 

 

LJUBLJANSKO BARJE JE BILO SPODBUDA ZA DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

 

3.1.1. Urejanje »Barja« 

 

Cilji: 

- Spodbujanje konstruktivnega razmišljanja. 

- Otrok razvija predstavo o tem, kako si sledijo plasti materiala v 

naravi. 

 

Naslednji dan smo zbrani material in plastični pokrov peskovnika odnesli 

na igrišče, da bi si v njem ustvarili svoje »Barje«. Otroci so začeli stresati 

v peskovnik vse po vrsti, kar so imeli. Ustavila sem jih z vprašanjem, kje 

so našli polţje hišice – ali so bile zakopane v zemlji? Kako si sledijo 

materiali, ki so jih nabrali, v naravi, kako je bilo na Barju? Začeli so 

razmišljati in sami ugotovili, da morajo najprej potrositi zemljo ter šele 

nato dodati rastline in polţje hišice. Medsebojno so veliko komunicirali, 
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da so se dogovorili v kakšnem zaporedju bodo material dodajali v posodo 

in kakšno je Barje.  

Pripombe otrok so bile te: ne, ni tako, daj zdaj ti, ker imaš zemljo; daj 

polţka ven, on še ni na vrsti; nehaj stresati, ali vidiš – zdaj je pa vse 

zmešano; ni bilo tako, ni tako; še vodo je potrebno dodati – bilo je 

mokro… In otroci so popravljali, urejali, se trudili. Zadovoljna sem bila, 

da sem jih pripravila do tako konstruktivnega komuniciranja. 

 

 

Fotografija 9: Konstruktivni pogovor. 

 

 

Fotografija 10: Razmišljanje - kako si sledijo 

materiali. 

 

 

Otroci so na vprašanje kakšno je Barje, odgovarjali: mokro, drevesa so 

tam, trava je mokra; zemlja je ena črna, ena taka rjava; rastline so 

zanimive, polţi tudi; seno je tudi tam. 

 

3.1.2. Raziskovanje barjanskih rastlin in risanje njihove teksture 

 

Cilji:  

- Spodbujanje čutnega doţivljanja ţive narave in izraţanje zaznav z 

likovnimi izraznimi sredstvi. 

- Otrok spoznava taktilne značilnosti naravnih materialov.  
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Nabrani material smo uporabili še za raziskovalne dejavnosti v igralnici. 

Otroci so z rokami raziskovali barjansko prst; s povečevalnimi stekli so 

raziskovali sestavo rastlin, zemlje, polţjih hišic. 

 

 

Fotografija 11: Raziskovanje prsti. 

 

 

Fotografija 12: Opazovanje sledi prstov. 

 

 

Fotografija 13: Povečevalno steklo omogoča 

otroku nov pogled. 

 

 

Fotografija 14: Povečevalno steklo omogoča 

otroku nov pogled. 

 

 

Otroci so uţivali pri raziskovanju rastlin, uporaba povečevalnih stekel je 

bila zelo privlačna. Uporaba povečevalnih stekel je zahtevala posebno 

vrsto raziskovanja – otroci so testirali, kako se vidi skozi ob različni 

oddaljenosti od opazovanega predmeta. Poleg rastlin so opazovali svoje 

roke, prijateljev nos … skratka vse, kar se jim je zdelo tisti hip zanimivo. S 

pomočjo opazovanja skozi povečevalna stekla so otroci nato risali teksturo 

barjanske rastline s svinčnikom na papir. Opazovano rastlino so prilepili 

poleg svoje risbe in nastali so zanimivi in neponovljivi izdelki. 
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Fotografija 15: Raziskovanje rastlin. 

 

 

Fotografija 16: Izmenjava ugotovitev. 

 

 

3.1.3. Igra za zavedanje čutil 

 

Cilji: 

- Otrok razvija predstavo o rastlinah. 

- Otrok razvija različna čutila. 

 

Otrokom sem pripravila nabrane barjanske rastline za igro, s pomočjo 

katere so krepili in spoznavali določene čute ob izključitvi preostalih 

(zavedanje čutov). V vrečo sem skrivala dele posameznih rastlin z Barja, 

otroci so nato z roko rastlino potipali in jo raziskovali (v vrečo niso smeli 

pogledati), nato pa so rastlino poskušali najti v našem kotičku barjanskih 

rastlin, ki smo ga skupaj pripravili v prejšnjih dneh. Vsak otrok je dobil 

drugo rastlino. Ugotovila sem, da imajo zelo dobro razvite čute in da so 

rastline s pomočjo naših raznovrstnih dejavnosti zares dobro spoznali, kajti 

vsi otroci so našli pravo rastlino, torej tisto, katere del je bil v vreči in ga je 

otrok samo otipaval. Otroci so v igri zelo uţivali in si ţeleli ponovitev. 
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3.1.4. Izdelava daril za mamice 

 

Cilji: 

- Izraţanje čustev skozi umetnost. 

- Urjenje prstne fine motorike. 

 

Iz barjanskih rastlin so otroci izdelali tudi darila za mamice ob njihovem 

prazniku. 

 

 

Fotografija 17: Izdelava voščilnic za mamice. 

 

 

Fotografija 18: Izdelava obešank. 

 

Otroci so pripravili podlago za izdelavo obešanke iz dass mase, v katero so 

dodajali barjanske rastline, ki so jih odtiskovali in vtiskovali. Ker je 

podlaga iz dass mase precej trda, so morali imeti precej potrpljenja in 

spretnosti. Rastline, ki se niso hotele vtisniti, so pustile v dass masi 

določen odtis, ki je otroke motiviral pri dejavnosti. Raziskovali in 

primerjali so tudi različne odtise rastlin, ki so bile nekaterim tako všeč, da 

so izdelali obešanko z odtisi barjanske rastline v dass masi. 
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3.2. DRUGIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava rastlinski in ţivalski svet na Ljubljanskem barju. 

- Otrok primerja ţivali med seboj. 

 

Potek dejavnosti in analiza 

 

Otroci so bili navdušeni nad našim ponovnim odhodom na Ljubljansko 

barje. Tokrat sem si izbrala bolj močvirnati del Barja, vendar otrokom tega 

nisem napovedala. Pred odhodom so ţeleli, da vzamemo s seboj nekaj 

pripomočkov (kanglice, lopatke, grabljice, povečevalna stekla). Na poti po 

Ljubljanskem barju so otroci opazovali rastline in ţivali. Njihovo 

pozornost so pritegnili race in racmani, ki so plavali na Ljubljanici, vrane, 

golobi in vrabci. Ko smo prišli na izbrani cilj, so pripomnili, da to ni isto 

Barje kot zadnjič, zato smo se pogovarjali o velikosti Barja in o njegovi 

raznolikosti. Otroci so povedali, da so bili tudi s starši ţe na drugem Barju 

in da je res veliko. Ker je bil teren močvirnat, so bili zelo previdni. 

Ugotovili so, da bi potrebovali škornje. Otrok namerno nisem opozorila na 

škornje, ker sem ţelela opazovati njihovo igro v naravi in iznajdljivost z 

navedeno omejitvijo.  

 

Najprej so preverjali teren, do kje lahko gredo tako, da si ne umaţejo in 

zmočijo obuvala.  
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Fotografija 19: Opazovanje terena 

 

 

Fotografija 20:Preizkušanje trdnosti. 

 

 

Pri tem raziskovanju so našli mrtvega slepca, ki je močno pritegnil njihovo 

pozornost ter sproţil pogovor o kačah in preostalih plazilcih. Bili so zelo 

previdni in se ga niso dotaknili, temveč so me glasno poklicali. Vprašala 

sem jih, ali kdo ve, katera ţival je to. Večina je rekla kača, deklica Z. pa je 

povedala, da je slepec in da ni strupen. Razloţila nam je, da ji je to 

povedal oči in da je tale slepec enak, kot je bil tisti. Potrdila sem njeno 

ugotovitev ter otrokom razloţila, da slepec pravzaprav ni kača, temveč 

breznogi kuščar, in jih vprašala, ali mislijo, da se slepca sedaj lahko 

dotaknemo. Ker so imeli predsodek pred kačami, je večina odgovorila 

nikalno tudi zato, ker bi lahko imel kakšno bolezen, nekaj pa se jih je 

odločilo, da se ga lahko dotaknemo s palico. Poiskali so palico in slepca 

previdno premaknili. Ţeleli so si ga ogledati od blizu, zato sem slepca 

dvignila s palico, da je imel vsak moţnost ţival natančno opazovati. 

Spomnili so se na povečevalna stekla in zanimanje za slepca je bilo 

neizmerno, o čemer pripovedujejo tudi nastale fotografije. 
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Fotografija 21: Zanimiva najdba – slepec. 

 

 

Fotografija 22: »Mrtev je.« 

 

Fotografija 23: »Res se ne premika!« 

 

 

Fotografija 24: »Poglej, kakšno koţo ima!« 

 

 

Fotografija 25: »Smešen je.« 

 

 

Fotografija 26: »Čuden je.« 

 

Z vedri in lopatkami so se podali v raziskovanje močvirja, ki je vabilo z 

vso svojo raznolikostjo in privlačnostjo. Sledilo je raziskovanje rastlin, 

ţivali, prelivanje in raziskovanje stoječe vode. Opazili so veliko novih 
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rastlin in odkrili nekaj zanimivih ţivali, ki so jih zajeli v vedro (paglavce 

in ličinke komarja). Odnesli smo jih s seboj v vrtec, da bi ugotovili, katere 

ţivali so to. Otroci so jih poimenovali »ribice« in potrebno je bilo 

ugotoviti, če je njihova hipoteza pravilna. Dogovorili smo se, da bomo 

kasneje ţivali vrnili tja, kjer smo jih našli. 

 

 

Fotografija 27: »Tudi v blatu se kaj skriva.« 

 

 

Fotografija 28: »Med rastlinami so ţivali.« 

 

Fotografija 29: »Ujeli smo ribico.« 
 

 

Fotografija 30: »Ali se še kakšna skriva 

spodaj?« 

 

Fotografija 31: Ponos ob 

ujetem paglavcu. 

 

Fotografija 32: »Še nekaj se 

premika!« 

 

Fotografija 33: »Tale je pa 

ţiv.« 
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Nabrali so tudi nekaj močvirskih rastlin. Ob nabiranju smo se pogovarjali 

o tem, da v naravi ne smemo puliti iz zemlje rastlin s koreninami. Otroci 

so prišli do sklepa, da potem ne zrastejo več. 

 

 

Fotografija 34: Rastline so 

zanimive. 
 

 

Fotografija 35: Rastline so 

zanimive. 

 

Fotografija 36: Tudi ţivali so nekaj 

posebnega. 

 

LJUBLJANSKO BARJE JE BILO SPODBUDA ZA DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

 

3.2.1.       Urejanje bivališča za ţivali z Barja ter gojenje paglavcev in 

ličink komarja s spremljanjem njihovega razvoja 

 

Cilji: 

- Otrok sodeluje pri pripravi bivališč za ţivali. 

- Razvija odgovoren odnos do ţivali. 

- Otrok spoznava razvoj ţivali. 

- Ob gojenju ţivali otrok spoznava lastnosti ţivega ter ţivljenjske 

potrebe organizmov. 
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V igralnici smo za nabrane ţivali uredili primerno bivališče. Za paglavca 

smo pripravili akvaterarij z vodo in suhim delom, za komarja pa kozarec z 

vodo, ki smo ga pokrili z gosto gazo, da nam ne bi nenadzorovano odletel 

v igralnico. Za pripravo ţivljenjskega prostora smo uporabili vodo, ki smo 

jo zajeli skupaj z ličinkami oz. paglavcem. V naslednjih dneh so otroci, ki 

ţivijo v bliţini Barja, prinašali sveţo vodo iz naravnega okolja, ker smo 

skupaj ugotovili, da je drugačna od vodovodne. Primerjali smo vsebino in 

barvo obeh voda (z Barja in iz vodovoda), pri čemer smo si pomagali tudi 

z mikroskopom. Otroci so z raziskovanjem ugotovili, da je v vodi z Barja 

veliko različnih delcev, da je motna in rjavkasta, medtem ko je vodovodna 

voda bolj »čista«. Z odgovori na različna vprašanja smo z otroki prišli do 

ugotovitve, da je voda z Barja primernejša, ker je v njej tudi hrana za 

ličinko in paglavca. Otroci so skrbno opazovali preobrazbo ličinke 

komarja in paglavca. 

 

Spremembe, ki so jih otroci opazili pri paglavcu, so označili v obliki risbe 

s svinčnikom v svoje zvezke. Najprej so narisali paglavca in nato vsako 

naslednjo stopnjo preobrazbe. Paglavca smo po nekaj dneh začeli tudi 

dodatno hraniti s komarjevimi ličinkami, ki smo jih kupili v trgovini za 

ţivali. Po desetih dneh je dobil zadnje noge, v petnajstih dneh pa je imel ţe 

vse štiri in je začel dihati s pljuči, zato je moral večkrat priplavati na 

površje. Po dveh dneh se je paglavec spremenil v ţabico, ki ni imela več 

repka. Teţko opišem navdušenje otrok, ko so opazili ţabico, jo ţeleli 

prijeti in boţati ter jo hiteli risati v svoj zvezek. Otroci so tako nazorno 

spoznali različne stopnje preobrazbe ter se ob opazovanju le-teh veliko 

pogovarjali. Ko se je paglavec razvil v ţabo, smo jo odnesli nazaj na 

Barje. 
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Opazovanje komarja ni prineslo toliko navdušenja, saj spremembe niso 

bile tako nazorne kot pri paglavcu. Opazili so razliko med gibanjem 

paglavca in ličinko komarja, ki se je morala pribliţno na 4 sekunde 

dvigniti na površino vode, da je zajela zrak. Ličinka komarja se je v 

obdobju petih dni zabubila in preobrazila v odraslega  komarja, ki smo ga 

izpustili na vrtčevsko igrišče poleg majhnega ribnika. Otroci so namreč po 

temeljitem razmisleku in medsebojnem pogovoru prišli do sklepa, da je na 

igrišču dovolj hrane za komarja, saj se hrani s človeško krvjo. Dodali so: 

»Kar nas bo pojedel, posesal bo našo kri.« Sklepali so iz svojih izkušenj, 

ki so jih imeli s komarji. Tudi ličinko komarja in komarja so narisali v 

zvezke.  

 

 

Fotografija 37: Priprava akvaterarija. 
 

 

Fotografija 38: Kaj je potrebno še dodati? 

 

3.2.2. Gibalna igrica – barjanske ţivali 

 

Cilji: 

- Otrok skozi ustvarjalni gib podoţivlja doţivetje ţivali z Barja. 

- Otrok spoznava ţivali, ki ţivijo na Barju. 

- Otrok spoznava in izvaja različne gibalne igre. 

- Otrok povečuje sposobnost koncentracije – nadzor svojih gibov. 
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K raziskovanju ţivali in Barja smo pritegnili tudi starše, ki so dobili 

nalogo, da skupaj z otroki obiščejo Barje, poiščejo čim več ţivali, jih 

opazujejo in se jih dotikajo, če je mogoče. Značilne ţivali so iskali in 

opazovali tudi na spletnih straneh, v vrtec so nosili različne vire, ki so 

predstavljali Barje (plakate, zemljevide, turistične brošure, knjige, tiskano 

vsebino s spletnih strani). Otroci so te vsebine predstavljali drugim 

otrokom. Eden od otrok je prinesel tudi avdio posnetke ţivali z Barja, ki 

smo si jih skupaj ogledali na velikem platnu. Tako smo dosegli, da so vsi 

otroci dobili skoraj enake izkušnje ter so skupaj ustvarjali naš barjanski 

kotiček.  

 

Za uvod v našo gibalno igrico sem jim po večtedenskih opazovanjih in 

spoznavanju ţivali spet postavila vprašanje: katere ţivali ţivijo na Barju?  

Tokrat so bili odgovori otrok takšni:  

- čaplja, veliki škur, ţaba, kosec, kača, kačji pastir, deţevnik, metuljček, 

krt, riba. 

 

Sledilo je oponašanje gibanja naštetih ţivali. Otroci so bili zelo pozorni na 

to, kako so se gibali. Improvizirali so in uţivali v svojih odkritjih. 

Nato sem jih vprašala, ali bi se igrali z mano »barjansko igrico«. Po 

navodilih so se ulegli na tla in se spremenili v ţabe, jaz pa sem bila čaplja, 

ki je pojedla tisto ţabo, ki se je kakor koli premaknila. Zadnja preţivela 

ţaba se je nato spremenila v neko drugo ţival, ki ţivi na Barju, in se 

seveda tudi drugače prehranjuje. Otroci so zelo nadzirali gibe in nekateri 

med njimi so bili neverjetno vztrajni v svojem poloţaju brez gibanja (ţelja 

po zmagi, napredek v razvoju na kognitivnem nivoju). Deček, ki je sicer 

venomer v gibanju, me je presenetil, ker je bil zadnja ţaba. Ţelja po 

spremembi v drugo ţival je bila očitno tako velika, da je premagal svojo 
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nenehno potrebo po gibanju. Otroci so v igri zelo uţivali in se smejali, ko 

jih je »pojedla« ţival z Barja.  

 

 

3.3. TRETJIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava rastlinski in ţivalski svet na Ljubljanskem barju. 

- Otrok ugotavlja spremembe naravnega okolja na Barju zaradi suše. 

 

Otroci so vsak dan opazovali paglavca in čakali dan, ko se bo spremenil v 

ţabo. Z opazovanjem so odkrili, da se paglavec v ţabo razvije postopno. 

Razveselili so se vsake spremembe na paglavcu, in ko je dobil zadnje 

noge, so bili tako navdušeni, da so vsakemu, ki je vstopil v igralnico 

(starši, otroci, ravnateljica) povedali novico ter ga povabili, da si skupaj z 

njimi ogleda spremembo. Ko so se razvili še sprednji kraki, so se otroci 

spomnili, da moramo ţabo vrniti na mesto, kjer smo ujeli paglavca. Spet 

smo se odpravili na Barje. Tokrat so otroci vodili pot in se dogovarjali, kje 

je tisto mesto, kjer so našli paglavca. Bilo je veselje opazovati te mlade 

raziskovalce. Ko so našli pravo mesto, so ugotovili, da Barje ni več tako, 

kot je bilo. Ni bilo več toliko vode in močvirja. Le kaj se je zgodilo?  

 

Postavljali so različne hipoteze:  

- verjetno je vodo popila zemlja, 
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- rastline so jo posrkale, 

- posušila se je zaradi sonca. 

 

Bili so zaskrbljeni zaradi svoje male ţabe. Iskali so primerno mesto z 

vodo, da bo ţaba lahko plavala. Ko so ga našli, so jo z olajšanjem izpustili 

s pripombami: 

- tukaj bo dobro zate, 

- tukaj je dovolj vode, 

- srečna bodi, 

- pa pazi, da te ţivali ne pojedo. 

 

 

Fotografija 39: Zaskrbljeni obrazi. 
 

 

Fotografija 40: Raziskovanje terena. 
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Fotografija 41: Olajšanje. 
 

 

Fotografija 42: Ponovno raziskovanje - rastlina 

s korenino. 

 

Fotografija 43: Deli rastlin. 
 

 

Fotografija 44: »Našel sem pajka.« 
 

 

Fotografija 45: Rastline brez korenin. 

 

 

Fotografija 46: »Tudi tukaj je nekaj ţivega!« 
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Otroci so ponovno raziskovali pokrajino na Barju in ugotavljali 

spremembe od prejšnjega obiska. Njihova spontana igra je bila 

osredotočena na dogajanje z vodo. Raziskovali so in nabirali rastline, 

kopali v zemljo s palicami, da bi našli več vode, opazovali so ţivali, skrite 

v zemlji in med rastlinjem. Nabrali so veliko regratovih cvetov in listov 

trav, ki so jih skrbno odnesli v vrtec. 

 

LJUBLJANSKO BARJE JE BILO SPODBUDA ZA DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

 

3.3.1. Risanje z barjanskimi rastlinami 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava, da rastlina vsebuje različna barvila. 

- Otrok razvija sposobnost izraţanja z drugačnimi izraznimi sredstvi. 

- Otrok razvija fino motoriko. 

 

 

Fotografija 47: »Z rastlino lahko rišem?« 
 

 

Fotografija 48: »Rastlina ima različne barve. 
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Fotografija 49: Razmišljanje in preizkušanje. 
 

 

Fotografija 50: Čudenje – le kako mu je uspelo! 

 

 

Otroci so raziskovali rastline in preizkušali, ali je z njimi mogoče risati, ali 

rastline spuščajo barvilo, kako bi lahko prišli do barvila. Rastline so 

pripravljali kot pripomoček za risanje na različne načine. Najprej so jih 

skušali drţati za steblo kot pisalo, kasneje so jih mečkali v trdnejše kepe, 

ker so ugotovili, da se rastlina preveč upogiba. Opazovali so drug drugega 

in uporabljali način priprave rastline tistih, ki so bili uspešnejši. Deček A. 

je ugotovil, da je potrebno rastlino zato, da izpusti barvilo in lahko riše z 

njo, močno pritisniti na papir. Nekateri so se tudi jezili in na lastno pobudo 

so jim pomagali tisti, ki so ţe razvili svojo tehniko izraţanja z rastlino. 

Otroci so se spraševali, ali ljudje proizvajajo barvo iz rastlin. Prepustila 

sem jih njihovemu razglabljanju o barvah. Deklica Z. je povedala, da sta z 

mamico barvali piškote s sokom rdeče pese, deček Ţ. pa je dodal, da so 

doma barvali jajca s čebulnimi olupki.  

 

3.3.2. Obisk Botaničnega vrta 

 

Cilji: 

- Spoznavanje razlik različnih biotskih območij. 

- Otrok odkriva, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od ţive in neţive 

narave. 
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Z otroki smo se odpravili v Botanični vrt, kjer so poskušali ugotoviti, 

katero območje je tisto, v katerem bi našli rastline in ţivali, kot jih 

najdemo na Ljubljanskem barju. 

Opazovali in pogovarjali smo se o soodvisnosti rastlin in ţivali ter iskali 

ţivali na posameznih rastlinah, ki so bile kakor koli poškodovane 

(obgrizene, luknjaste…). 

 

 

Fotografija 51: Otroci raziskujejo... 
 

 

Fotografija 52: …in najdejo. 

 

 

Fotografija 53: Raziskovanje otrok... 

 

 

Fotografija 54: ...in njihova najdba. 
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Fotografija 55: Otroci odkrijejo območje, ki 

spominja na Barje. 
 

 

Fotografija 56: Narava otrokom ponuja nešteto 

moţnosti za igro. 

 

 

Fotografija 57: Drevo je lahko hiša. 

 

 

Fotografija 58: Tukaj pa je nekaj povsem 

drugačnega. 

 

 

Otroci so ob raziskovanju in igri po Botaničnem vrtu našli območje, ki je 

bilo podobno Barju. Ob pogledu na vodo, mnoţico kačjih pastirjev in ob 

ţabjih pesmih so otroci vzklikali: »To je Barje! To je Barje!« Ţabje 

oglašanje je ob njihovem kričanju zamrlo. Poskušali smo ustvariti tišino, 

da bi se ţabe spet opogumile. Otroci so bili zelo motivirani in zato nam je 

uspelo ustvariti tišino. Osredotočili smo se na poslušanje narave, na njene 

zvoke in oglasile so se tudi ţabe. Slišati je bilo skok ţabe v vodo. Otroci so 

neverjetno dolgo zdrţali zbrani v stanju mirovanja in tišine. Vprašala sem 

jih: »Zakaj mislite, da je tukaj tako veliko ţab in kačjih pastirjev?« 
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Odgovori otrok so bili: 

- ker je to kot Barje, 

- ker je tukaj voda, 

- ja, ţabe ţivijo v vodi. 

 

Dodatno vprašanje: »Ali ţabe ţivijo samo v vodi?« 

 

Odgovori otrok: 

- ne, skačejo notri in ven, 

- tudi na suhem so, 

- na zemlji so tudi, 

- pa v vodi plavajo, 

- morajo biti mokre, drugače umrejo. 

 

Dodatno vprašanje: »Zakaj so pa kačji pastirji tukaj, ali tudi oni plavajo?« 

Odgovori otrok: 

- plavajo, če jim je vroče, 

- ne, oni vodo pijejo, 

- kačji pastirji letajo, ne plavajo, 

- voda jim je všeč. 

 

Ker nismo vedeli, ali so naši odgovori pravi, smo se dogovorili, da 

poiščemo v knjigah ali na spletu vse o kačjem pastirju. 
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3.3.3. Kačji pastir 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava in raziskuje kačjega pastirja ter njegovo ţivljenje. 

- Otrok spozna, da se ţiva bitja razmnoţujejo, ţivijo in umrejo. 

- Otrok razvija fino motoriko. 

 

Otroci so prinašali v vrtec različen slikovni material in skupaj smo 

raziskovali, zakaj je tako veliko kačjih pastirjev ob vodah in na Barju, drugje 

pa ne. Otroci so ugotovili, da tudi ličinka kačjega pastirja ţivi v vodi in da se 

imenuje nimfa. Deček M. je otrokom povedal, da ko nimfa zraste, sleče 

srajčko, zleze po rastlini in odleti. Deklica Z. je dodala, da nimfe lahko pojejo 

ribe, ker so večje in lačne. Deklica Z. je na Barju našla mrtvega kačjega 

pastirja in ga prinesla v vrtec, da ga je pokazala še svojim prijateljem. 

 

 

Fotografija 59: Mrtev kačji pastir. 

 

 

Fotografija 60: Deklica pripoveduje… 
 

 

Otroci so z zanimanjem opazovali mrtvega kačjega pastirja in se ga dotikali. 

Ugotavljali so njegove barve, krhkost, vzorce, opazovali njegovo telo.  
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Postavljali so hipoteze za vzrok njegove smrti: 

- ni dovolj jedel, 

- zaletel se je v avto, 

- mogoče ga je kdo pohodil, 

- ne, potem bi bil ploščat, verjetno ga je kap, 

- ja, srce mu je nehalo biti. 

 

Nato so otroci ob opazovanju mrtvega kačjega pastirja iz dass mase 

izdelali svojega.  

 

 

Fotografija 61: Izdelovanje (modeliranje) 

kačjega pastirja iz dass mase. 
 

 

Fotografija 62: Izdelovanje (modeliranje) 

kačjega pastirja iz dass mase. 
 

 

 

3.4. ČETRTIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava rastlinski in ţivalski svet na Ljubljanskem barju. 
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- Otrok raziskuje uporabnost rastlin za človeka. 

 

Opazovala sem spremembe na Barju in v času visokih trav otroke spet 

odpeljala na izlet. Zanimalo me je, kaj bo tokrat pritegnilo otroško 

pozornost. Ţe sama pot do cilja nam je ponujala nekaj novega in 

zanimivega. Tokrat je bil ob poti kup sveţe pokošene trave.  

 

 

Fotografija 63: »Zakaj so jo pokosili?« 
 

 

Fotografija 64: Raziskovanje pokošene trave – 

kakšna je na otip. 
 

 

Nato je pozornost otrok, kot vedno, pritegnila reka s svojo različnostjo. 

Tokrat so se na njej pozibavale race, racmani ter človek s svojo 

iznajdljivostjo. 

 

 

Fotografija 65; »Ali je raca ali racman?« 
 

 

Fotografija 66: Človeška iznajdljivost. 
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Fotografija 67: Reka je vedno zanimiva. 
 

 

Fotografija 68: Vemo, da je to Ljubljanica. 

 

 

Fotografija 69: Ptičja valilnica. 
 

 

Fotografija 70: »Pet jih je.« 
 

 

Otroci le redko prezrejo stvari in dogajanje okoli sebe. Njihova pozornost 

je usmerjena v podrobnosti, ki jih odrasli sploh več ne opazimo. Otrok na 

takih opazovalnih sprehodih ne omejujem, razen zaradi varnosti, sicer 

imajo prosto pot za raziskovanje. Pri raziskovanju je zelo prišlo do izraza 

njihovo preizkušanje mej. Ker jih nisem omejevala, so nekateri sami prišli 

vprašat, do kod lahko gredo, ali pa so mi povedali, kam je kdo šel, ker se 

jim ni zdelo prav, ali pa so me samo pogledali, in ker ni bilo mojega 

odziva, so se odločili, da smejo naprej.  

 

Visoke trave so bile za otroke nekaj posebnega, privlačile so jih kakor 

magnet. Na njihovo veliko presenečenje je iz trave vzletel fazan – otrokom 
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je vzelo dih. S široko odprtimi očmi so ga opazovali, presenetil jih je, niso 

ga pričakovali. Bila je tišina, nato pa veliko smeha. Najprej so med 

travami hodili, nato so se skrivali, valjali, se klicali, nabirali cvetlice ali 

trave, jih primerjali med seboj. V zemlji med travami so našli luknjo in 

ugibali, kdo jo je naredil, kdo se skriva spodaj. Začeli so kopati in 

raziskovati. Postavljali so hipoteze in razvili svojo igro. Nihče se ni 

dolgočasil, narava jim je ponujala svojo različnost, v kateri so ustvarjali 

svojo igro. 

 

 

Fotografija 71: Previdno drug za drugim. 
 

 

Fotografija 72: Ţe bolj samozavestno. 
 

 

Fotografija 73: Presenečanje nad fazanom. 
 

 

Fotografija 74: Sproščujoč smeh. 
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Fotografija 75: »Našel sem luknjo.« 
 

 

Fotografija 76: »Le kdo je spodaj?« 
 

 

Najdba posameznika je vedno pritegnila skupino. Otroci so se menjavali, 

zanimivosti je bilo toliko, da je bilo njihovo raziskovanje spontano, brez 

usmeritev, brez nestrpnosti in prerekanja ali celo nagajanja. Dogovarjali so 

se, si izmenjavali izkušnje in mnenja. 

 

 

Fotografija 77: »Veliko moramo odkopati. 
 

 

Fotografija 78: »Toliko dela!« 
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Fotografija 79: »Višja je od mene.« 
 

 

Fotografija 80: Tukaj je skrivališče ţivali. 
 

 

Fotografija 81: »Tudi mi se lahko skrijemo!« 
 

 

Fotografija 82: »Roţe imajo polno semen.« 
 

 

Fotografija 83: »Pomagaj mi zatakniti roţico.« 
 

 

Fotografija 84: »Tudi jaz sem nabrala roţe.« 
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Fotografija 85: Skupinska igra. 
 

 

Fotografija 86: Razmišljanje – le kaj bi to bilo? 
 

 

Fotografija 87: Čudenje – »Joj, moja rastlina 

igra!« 
  

Fotografija 88: Čudenje – »Kakšen lep cvet!« 
 

 

Spraševala sem se, kakšna je razlika med igro deklic in dečkov in 

ugotovila, da je nekaj iger skupnih (raziskovanje terena, skrivanje), vendar 

se deklice izogibajo iger, pri katerih bi se umazale, medtem ko dečkov to 

ne moti. Deklice so se posvetile nabiranju roţ. Z njimi so si ţelele okrasiti 

mizo za kosilo, uporabile so jih kot okrasek v laseh ali na obleki, ţelele so 

skuhati čaj…  
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LJUBLJANSKO BARJE JE BILO SPODBUDA ZA DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

 

3.4.1. Obisk trţnice 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava uporabnost rastlin z Barja. 

- Otrok raziskuje bliţnje druţbeno okolje. 

- Otrok ima moţnost spoznavati različnost v načinu in obliki 

trgovanja. 

 

  Z našega obiska Barja so deklice prinesle v vrtec veliko različnih cvetlic in 

trav, da bi okrasile mize, si spletle venčke in skuhale čaj. 

 

Spraševali smo se, katere nabrane rastline lahko uporabimo za pripravo 

čajev. Katere so strupene in katere ne? Kako bi to ugotovili? 

 

Otroci so prišli do teh ugotovitev: 

- pogledali bi v knjigo, 

- vprašali bi babico, 

- tudi mamica bi verjetno vedela, 

- na splet bi pogledali, 

- na trţnici tudi ena gospa prodaja take roţice za čaj, 

- pa tisti dedek iz filma bi tudi vedel. 
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Otroci so skupaj s starši iskali informacije o rastlinah za pripravo čajev. Mi 

pa smo se skupaj odpravili na trţnico preverit, ali mogoče gospa branjevka 

pozna kakšno rastlino z Barja, iz katere bi lahko pripravili čaj.  

 

Na poti do trţnice smo opazovali okolje in se pogovarjali. Otroke je 

zanimalo vse: mostovi, promet, reka, drevesa, rastline, ţivali, ljudje... 

 

Na trţnici smo poiskali stojnico z zelišči in čaji. Prodajalko smo 

povprašali po rastlinah z Barja za pripravo čajev. Prijazna gospa nam je 

razloţila vse o zdravilnih rastlinah in nam ponudila močvirski rastlini 

zrejnik in močvirski oslad, ki rasteta na Barju. Otroci so bili pri 

nakupovanju čajev zadovoljni in vznemirjeni. 

 

 

Fotografija 89: Otroci odkrijejo stojnico s čaji. 
 

 

Fotografija 90: Otroci čakajo v vrsti, opazujejo. 
 

 

Obiskali smo še stojnice s sveţimi rastlinami – iskali smo predvsem tiste z 

Barja. Srečali smo prijaznega prodajalca, ki nam je podaril veje mačic in 

vrbe. Otroci so se podarjenih stvari zelo razveselili in se prijaznemu 

prodajalcu tudi vljudno zahvalili. 
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Fotografija 91: Podarjene rastline. 
 

 

Fotografija 92: »Kako lepo diši!« 
 

 

3.4.2. Čaji 

 

Cilji: 

- Otrok spoznava uporabnost rastlin, 

- Otrok raziskuje čaje z različnimi čutili. 

 

Z otroki smo pripravili zbirko čajev. Vprašala sem jih, ali morda vedo, kaj 

je čaj. Odgovori otrok so bili: 

- čaj je za pit, 

- da pijemo, 

- za skuhat pa popit, 

- ne, ni za skuhat. 

 

Kaj je v čajnih vrečkah? Otroci so tipali čajne vrečke in odgovarjali: 

- semena, 

- pesek, 
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- če je pesek, ni dobro, je za v smeti, 

- kamilice, 

- roţice. 

Na vprašanje iz česa je čaj, so otroci našteli: iz rastline, suhe rastline, 

listkov, listov; rastlina je čaj, ko je mokra; pečke, drevesa, roţic, cvetov, 

jagod. 

 

Kako pa lahko dobimo čaj iz semen in vrečk? 

- »Daš v skodelico vrečko; če je ţe mokra vrečka, daš ven in potem   

malo popihaš in piješ.« 

- »Moja mami pa da v vrelo vodo čaj, pa skuha, potem pa pijemo.« 

 

Z otroki smo nato strgali čajne vrečke in vsebino posameznih vrečk stresli 

v ločene skodelice ter jih postavili na ustrezen slikovni prikaz. Otroci so 

nato vsebino čajnih vrečk tipali, vonjali, gledali ter skušali ugotoviti, iz 

katerih delov rastlin so posamezni čaji. Ugotavljali so razlike in 

podobnosti (barva, sestava delcev, velikost delcev, vonj) ter jih 

poimenovali. Med njimi je bilo veliko besedne in nebesedne komunikacije. 

Nato sem v skodelice nalila vrelo vodo – opazovali smo spremembe. 

Otroci so zopet vonjali. Opazili so razlike v vonjih, barvah in okusih. Z 

vprašanji sem jih spodbujala k pogovoru, izraţanju in iskanju rešitev. 

Otroci so zelo uţivali ob pokušanju čajev z ţličkami. Glede na okus so 

skušali ugotoviti vrsto čaja. Nekateri čaji jim niso bili všeč (predvsem 

zeliščni, tisti, ki smo jih kupili na trţnici). Otroci so kmalu ugotovili, da za 

izboljšanje okusa potrebujejo še sladkor in limono. Okušanje se je 

končalo, ko so popili ves čaj iz skodelic. Čaji, ki jim niso bili všeč, so 

ostali. Z njimi so otroci razvili svojo igro. Mešali so različne čaje in jih 
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zopet pokušali, prelivali vsebino skodelic, dodajali različne mešanice… 

bilo je veliko veselja in čutnih izkušenj. 

 

 

Fotografija 93: Raziskovanje vsebine vrečk. 
 

 

Fotografija 94: Ugotavljanje vonja, tipanje. 
 

 

Fotografija 95: »Kaj je pa to?« 
 

 

Fotografija 96: Čudenje – koliko različnih barv 

in vonjev. 
 

 

Fotografija 97: Sladkor je boljši. 

 

 

Fotografija 98: »Ali je ţe skuhano?« 
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Fotografija 99: Ugotavljanje okusov. 
 

 

Fotografija 100: »Tudi barva je različna.« 
 

 

3.4.3. Herbarij 

 

Cilji: 

- Otrok se seznanja s postopkom herbariziranja rastlin. 

- Otrok spoznava rastline in njihove dele. 

- Otrok meri in primerja višino rastlin. 

 

Ker so otroci nabrali veliko barjanskih travniških rastlin, sem jih vprašala, kaj 

bi lahko storili, da bi te lepe rastline ohranili za spomin. Otroci so nanizali več 

odgovorov: dali bi jih v vazo, posušili bi jih kot čaj, posadili bi jih, moja 

mamica jih je enkrat dala med knjige – eno tako, ki se je ne sme trgati… 

 

Z raziskovanjem barjanskih rastlin smo ugotovili, da tudi na Barju rastejo 

rastline, ki so zaščitene in jih ne smemo trgati. Ena takih je močvirski tulipan. 

Poskušali smo ugotoviti, zakaj lahko rastlina izumre, če jo trgamo. Iz  

česa zraste rastlina? Kateri deli sestavljajo rastlino? Otroci so vedeli, da 

rastlina zraste iz semena.  
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Z nabranimi rastlinami z Barja si je vsak otrok izdelal svoj herbarij. Otroci so 

hodili na Barje tudi s starši in si doma stiskali rastline za pripravo herbarija. 

Rastlinam, ki so jih otroci prinašali v vrtec, smo s pomočjo knjige s slikami in 

imeni rastlin ugotavljali njihova imena. V vrtcu smo vse rastline previdno 

poloţili med časopisni papir in nanje postavili knjige za obteţitev. 

 

Otroci so enake vrste rastlin zmerili z vrvico, jo odrezali ter jo s selotejpom 

prilepili na plakat. Primerjali so vrvice med seboj in ugotavljali, katera vrvica 

je najkrajša in katera najdaljša. S primerjanjem vrvic so ugotovili, katera 

rastlina je bila najvišja in katera najniţja.  

 

Otroci so nato rastlino opazovali še s povečevalnim steklom in poimenovali 

njene dele. Kako je otrok poimenoval dele rastlin, sem zapisala na listek in ga 

priloţila h rastlini, ki jo je otrok poloţil med časopisni papir in jo tako 

pripravil za stiskanje. Večina otrok je znala poimenovati liste rastline, steblo 

je bilo velikokrat deblo ali veja, korenine pa lasje ali roţica. Ko so bile vse 

rastline pripravljene za stiskanje, smo nanje poloţili za obteţitev še knjige. 

Rastline, ki smo jih pripravljali za herbarij, smo večkrat pogledali. Ko smo 

ugotovili, da so dovolj posušene, smo naredili herbarije. Eden od dečkov je od 

doma prinesel posušen močvirski tulipan, ki je bil povod za ponovni pogovor 

o zaščitenih rastlinah. Močvirski tulipan so si otroci podrobno ogledali in ga 

narisali z barvicami v svoj herbarij. V herbarij smo zapisali ime rastlin in kdaj 

so bile odtrgane. Pripravili smo razstavo izdelanih herbarijev, na katere so bili 

otroci zelo ponosni, nato pa so jih lahko odnesli domov. 
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Fotografija 101: Naslovnica herbarija. 
 

 

 

Fotografija 102: Narisan močvirski tulipan in herbarizirana rastlina plazeče se zlatice. 
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3.5. PETIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava rastlinski in ţivalski svet na Ljubljanskem barju. 

- Otrok spoznava raznolikost Barja. 

 

Tudi tokrat nam je pot do Barja ponujala različne izzive za raziskovanje in 

radovednost otrok. Ustavili so se ţe pri grmičevju, ob katerem smo morali 

čakati na zeleno luč pred prehodom za pešce. Otroke so privabili rdeči 

plodovi grmičevja in pikapolonica.  

 

 

Fotografija 103: Otroci odkrijejo pikapolonico. 
 

 

Fotografija 104: Rdeči plodovi na grmičevju so 

pritegnili pozornost otrok. 
 

 

Nadaljevali smo pot proti Ljubljanici, v kateri so otroci tokrat imeli 

priloţnost opazovati piţmovko. Na našem pohodu proti Barju smo jo 

opazili prvič. Otroci so ugibali, katera ţival bi to lahko bila. Nekateri so 

rekli, da je to podgana, drugi piţmovka, tretji bober. Dogovorili smo se, da 

bomo odgovor poiskali v knjigah in na spletu. Otroci so dolgo opazovali 
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ţivali v Ljubljanici. Poleg piţmovke so bile tam še race in racmani. V njih 

so prebudile radovednost in pozornost. 

 

 

Fotografija 105: Opazovanje račk in racmanov. 
 

 

Fotografija 106: Otroci opazijo piţmovko... 
 

 

Fotografija 107: …sprašujejo se, kam plava. 
 

 

Tokrat je bil moj cilj opazovati otroke v nizki travi in gostem grmičevju. Do 

ciljnega območja smo morali še mimo visokih trav, ki so otroke tudi tokrat 

povsem prevzele.  
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Fotografija 108: Bala sena je bila kot magnet. 
 

 

Fotografija 109: Dragocena najdba – ptičje 

pero. 
 

 

Otroci so se med visokimi travami lovili, padali, utrgali so katero izmed 

trav, ki jih je najbolj pritegnila s svojo višino ali obliko. Plezali so na balo 

sena, ki jim je sluţila kot tobogan. Eden izmed dečkov je našel med 

travami ptičje pero, ki je bilo povod za tek in lovljenje med travami. 

Izmislili so si igrico – kdor ima pero, ga je treba ujeti.  

Pot smo nadaljevali proti pokošenemu travniku z nekaj klančine. Tam so 

otroci razvili več različnih iger. Povzpeli so se na klančino ter tekali gor in 

dol. Klančina jim je bila spodbuda tudi za kotaljenje in valjanje, travnata 

preproga pa je prišla prav tudi pri počivanju. 

 

 

Fotografija 110: Tek po klančini. 
 

 

Fotografija 111: Kotaljenje in valjanje. 
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Otroci so med svojo spontano igro našli med travo v zemlji majhno luknjo, 

ki je pritegnila njihovo pozornost. Spraševali so se, kdo je naredil luknjico, 

kdo se skriva v njej. Ideje otrok so bile različne: krt, mravlje, ţuţki, 

podgana, kača, miška… Dosegli so soglasje, da v luknji ţivi krt in da ga 

bodo poiskali. Začelo se je raziskovanje krtove deţele. 

 

 

Fotografija 112: Preizkušanje velikosti luknje. 
 

 

Fotografija 113: Krtu so naredili »vrata«. 
 

 

Fotografija 114: Ugotovili so, da ne bo mogel 

ven, zato so »vrata« odstranili. 
 

 

Fotografija 115: Ugotovili so, da ne bo mogel 

ven, zato so »vrata« odstranili. 
 

 

Stezica v bliţini travnika je otrokom ponudila podlago za risanje v pesek. 

Poiskali so različne palice, začela se je igra risanja, primerjanja in 

preizkušanja. 
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Fotografija 116: »Kako se praši!« 
 

 

Fotografija 117: »S palico lahko pišem.« 
 

 

Fotografija 118: Babici pišem pismo. 
 

 

Fotografija 119: Tudi ptičje pero lahko sluţi za 

risanje. 
 

 

Otroci so raziskovali, se učili in igrali. Narava jim je ponujala obilo 

zamisli za njihovo igro in učenje. Majhen del barjanske pokrajine je bil raj 

za otroke – tako kot vedno do sedaj. Kaj vse so še odkrivali in raziskovali, 

nam razkrivajo spodnje fotografije. 
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Fotografija 120: Primerjanje lastne višine z 

višino drevesa. 
 

 

Fotografija 121: Raziskovanje lubja. 
 

 

Fotografija 122: S prijatelji je zabavneje. 
 

 

Fotografija 123: Le kaj se skriva pod lubjem? 
 

 

Fotografija 124: »Našli smo ţuţke!« 
 

 

Fotografija 125: Lubje je sluţilo za igro. 
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Fotografija 126: Spominja na kačo. 

 

 

Fotografija 127: Naredili bomo papir. 

 

 

Fotografija 128: Utiranje poti skozi visoko 

travo. 
 

 

Fotografija 129»Se mi zdi, da je miška.« 
 

 

Skozi visoko travo sem otroke vodila do visokega in gostega grmičevja. 

Zaradi varnosti sem hodila prva v koloni in otroci za menoj. Pred seboj 

sem zaradi morebitnih kač pot preverjala z dolgo palico. Zaradi varnosti 

smo bili vsi v dolgih hlačah in močnih obuvalih.  
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Fotografija 130: Skrivnostno grmičevje. 
 

 

Fotografija 131: Raziskovanje grmičevja. 
 

 

Fotografija 132: Na trenutke je bilo teţko priti 

do prijatelja.  

 

 

Fotografija 133: Najdba v grmovju. 

 

Fotografija 134: Najdba starega soda in 

lazarjev. 
 

 

Fotografija 135: »Tukaj je še polţek notri.« 
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3.6. ŠESTIČ NA BARJU 

 

Cilji: 

- Spontana, iz otroka izhajajoča igra v naravnem okolju. 

- Otrok raziskuje in se uči v naravnem okolju. 

- Otrok spoznava močvirski del Barja. 

 

 

Potek dejavnosti in analiza 

 

Dan pred načrtovanim izletom na Barje smo se z otroki pogovarjali o našem 

prvem izletu v močvirski del te pokrajine. Otroci so ţe imeli potrebne 

izkušnje, da smo lahko skupaj načrtovali pripravo na izlet. Kaj vse je treba 

vzeti s seboj, da bo naš izlet nepozabno lep in da bomo lahko počeli skoraj 

vse, kar se nam bo zahotelo, da se bomo počutili varne? Otroci so se 

spominjali prvega izleta in omejitve, ki so jo imeli pri svojem gibanju. Škornji 

so bili prva asociacija na močvirnati del. Za varnost pred ţuţelkami so se 

spomnili na uporabo repelentov proti mrčesu in pa zaščitnih pokrival pred 

soncem ter seveda udobne obutve. Odločili so se, da bodo s seboj vzeli tudi 

rezervno obleko, dovolj vode in škornje. Spomnili so se, da je treba obleči 

dolge hlače. Eden od otrok je dodal: »Da te ne piči komar.« Deklica, ki je na 

enem od naših izletov imela izkušnjo z ugrizom rdeče mravlje, pa je dodala: 

»Ja, pa tudi tista mravlja te ne more ugriznit, ker so hlače pretrde zanjo!« 

 

Otroci so nestrpno pričakovali dan, ko bomo spet odšli na Barje. Tokrat so s 

seboj imeli nahrbtnike, v njih pa pijačo, rezervno obleko in škornje. Na poti 

do Barja so spet ugotavljali, kako raznoliko in spremenljivo je okolje. Z 

mostu čez Ljubljanico so lahko opazovali račje druţine z mladički na eni 
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strani, na drugi pa različne človekove pripomočke in njegovo iznajdljivost pri 

plovbi po reki.  

 

 

 

Fotografija 136: Pogled z mostu... 
 

 

Fotografija 137…na račjo druţino, 
 

 

Fotografija 138 …na rečna vozila. 
 

 

Ob prihodu na cilj so se otroci najprej preobuli v škornje. Začeli so se 

spraševati, ali bodo mogoče našli svojo ţabico, vendar so po krajšem iskanju 

ugotovili, da je verjetno ţe zelo velika in je odskakljala drugam. Otroke je 

takoj prevzela raziskovalna vnema. Najprej so preizkušali teren. Do kam 

lahko varno stopijo v blato in vodo, do kod lahko gredo, da jim voda ali blato 

ne bosta pritekla v škornje. Prijatelji so ves čas med seboj izmenjavali in 

primerjali izkušnje. Kako je potekalo njihovo raziskovanje, zelo nazorno 

prikazujejo spodnje fotografije. 
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Fotografija 139: Obuvanje v škornje. 
 

 

Fotografija 140: Ocenjevanje terena. 
 

 

Fotografija 141: »Jaz se upam, kaj pa vi?« 
 

 

Fotografija 142: »Joj, kako visoko blato!« 
 

 

Fotografija 143: Ocenjevanje drugega predela. 
 

 

Fotografija 144: Ponovno preizkušanje globine. 
 

 

Otroci so si izmenjavali izkušnje, opazovali drug drugega ter počasi in 

previdno napredovali. Ugotovili so, da se na območju z manj vode in več 

blata bolje »prilepijo«. Ob preizkušanju te »lepljivosti« je bilo veliko smeha 

in zabave. Eden od otrok se je v blato tako pogreznil, da ni mogel ven in so 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

79 

 

me otroci prosili za pomoč. Bilo je toliko smeha ob reševanju prijatelja kot ţe 

dolgo ne. Otroci so mi priporočali, da moram počasi naprej, ker mi lahko 

spodrsne in bom padla v blato. Z veseljem sem sprejela njihove nasvete in 

njihovo skrb. Dečka smo s skupnimi močmi uspešno rešili iz blata tako, da ni 

izgubil škornja ali stopil v blato bos (čeprav bi bilo verjetno tudi to zabavno). 

 

 

Fotografija 145: Reševanje prijatelja. 

 

 

Fotografija 146: Teţko bo! Potrebna je pomoč. 

 

 

Najdba palic v naravi vedno pomeni nadgradnjo igre. Palice so sluţile za 

primerjanje velikosti, merjenje globine blata ali vode, kot ribiška palica, 

sablja, delovni pripomoček ali preprosto pisalo. 

 

 

Fotografija 147: Palice kot delovni pripomočki. 
 

 

Fotografija 148: Primerjanje dolţine. 
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Fotografija 149: Ribiška palica. 
 

 

Fotografija 150: Uţitki pri »lovljenju rib«. 
 

 

Fotografija 151: Preizkušanje, kako globoko gre. 
 

 

Fotografija 152: »Moja je šla najbolj globoko!« 
 

 

Deklica na sliki je našla velik zelen list, ki se je v njenih rokah spremenil v 

barčico. Neţno ga je vozila po vodni gladini in zraven prepevala znano 

ljudsko pesem Barčica po morju plava… 

 



Laharnar, E. (2011). Ljubljansko barje – prostor za igro in učenje predšolskih otrok. Diplomska naloga. PEF. 

 

81 

 

 

Fotografija 153: List je dobil vlogo barčice. 
 

 

Fotografija 154: Prepevanje ljudske pesmi. 
 

 

Otroci so ugotovili, da se iz blata lahko oblikujejo kepe, ki z njihovo pomočjo 

poletijo zelo daleč in se spremenijo v ptiče ali letala. Z blatnimi rokami se 

lahko straši in lovi prijatelje ali pa se s takimi rokami sklepa pristna 

prijateljstva. Kakšen je občutek, ko se dotakneš blatnih rok z blatnimi? 

Kakšno je blato? Kaj se lahko z njim počne? Vse to in še mnogo več so 

raziskali otroci, ki jih pri igri nismo omejevali s čistočo, jim nenehno 

prepovedovali, ukazovali in s svojimi omejitvami prekinjali njihovo igro.  

 

 

Fotografija 155: Oblikovanje kep. 
 

 

Fotografija 156: Tekmovanje v metanju kep. 
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Fotografija 157: Strašenje in lovljenje prijateljev. 
 

 

Fotografija 158: Sklepanje prijateljstva. 
 

 

Otroci so raziskovali tudi mazljivost blata na različne podlage: roke, noge, 

travo, palico, drevesno deblo… Spremenili so se v delavce, ki palčkom 

popravljajo hišo in delajo novo zaščito za drevo. Razpoke v drevesnem deblu 

so si predstavljali kot razpoke v hiši, kajti pod drevesnim deblom in 

koreninami so v njihovi domišljiji ţiveli palčki. Tako so pridno delali in 

palčkom popravljali hišo. Mazali so blato, ga dodajali, se pogovarjali o 

palčkih in zidarjih ter o nevarnostih, ki pretijo palčkom, če jim ne uspe 

popraviti njihove hiše. Palčki namreč ţivijo pod koreninami; v deblu pod 

lubjem pa imajo dvigala, ki jih pripeljejo do korenin. Nekaj otrok je nato 

poskušalo iz blata oblikovati palčke, ki so jih postavljali h koreninam dreves. 

Pri oblikovanju so imeli kar precej teţav, ker se je preredko blato sesedalo in 

so morali najti gostoto, ki je obdrţala obliko. 
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Fotografija 159: Raziskovanje razpok. 
 

 

Fotografija 160: Lubje je bilo potrebno prenove. 
 

 

Ko sem poslušala njihove zgodbe o palčkih, se mi je utrnila misel o tem, 

katero dejavnost bomo povezali z našim izletom na Barje. 

 

Nekateri otroci pa vendarle niso ves čas uţivali samo v blatu in raziskovanju 

okolice, temveč so razvili igro skrivalnic, ki je bila svojevrstna zaradi 

značilnosti igre v naravi. Narava je bila tista, ki jim je dajala varno zavetje 

pred pogledi sovrstnikov, kakor daje tudi zavetje ţivalim pred njihovimi 

plenilci. Tokrat sem njihovo igro nadgradila z vlogami iz ţivalskega sveta. 

Otroci, ki so se skrivali, so bili komarji; otrok, ki jih je iskal, pa je prevzel 

vlogo ţabe, tako je postala igra še zanimivejša in zabavnejša. 
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Fotografija 161: Nasmejana ţabica. 
 

 

Fotografija 162: Tudi jaz bom našla komarje. 
 

 

Na koncu našega izleta so otroci začutili potrebo po umiritvi z naravo. Na 

lastno pobudo so se ulegli v travo, gledali v krošnje dreves in opazovali nekaj 

majhnih oblakov na nebu, ki so potovali v neznano. Pogovarjali so se o 

njihovih oblikah, čemu so podobni in se spraševali, kam potujejo.  

 

 

Fotografija 163: Pogled v krošnjo. 
 

 

Fotografija 164: Pogovor o oblakih. 
 

 

Z veliko radostjo v srcu sem obsedela pod drevesom in opazovala umirjenost 

otrok, poslušala njihove asociacije ob opazovanju oblakov, pogovore o 

najdbah in odkritjih tistega dne in se vedno znova spraševala, zakaj se odrasli 

počutimo tako zelo poklicane za to, da otrokom preprečujemo njihovo 

naravno ţeljo po raziskovanju, odkrivanju sveta in njegovih zakonitosti. Zakaj 

jim vedno znova omejujemo gibanje in igro, da bi ostali čisti in obleke cele? 
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Zakaj si vzamemo pravico in jih peljemo večkrat v nakupovalna središča kot 

v naravo? 

 

LJUBLJANSKO BARJE JE BILO SPODBUDA ZA DEJAVNOSTI V 

VRTCU 

 

3.6.1. Izdelovanje hišic, bivališč za palčke iz lesa in naravnih materialov 

 

Cilji: 

- Otrok raziskuje različne vrste lesa in druge naravne materiale. 

- Otrok ustvarja z naravnimi materiali. 

- Otrok spoznava uporabnost različnih orodij. 

- Otrok spoznava uporabnost lesa. 

 

Potek dejavnosti in analiza 

 

Ob opazovanju igre otrok na Barju ter vsebine njihovih pogovorov o palčkih 

in njihovih domovih se mi je porodila ideja, da bi raziskovali les tudi v 

igralnici. Z otroki smo se dogovorili, da bomo v igralnici ustvarili bivališča 

palčkov. Kakšne so njihove hišice? Iz česa so? Kako si jih predstavljajo 

otroci?  

 

Otroci so opisovali, da palčki ţivijo v hišicah pod koreninami dreves, v 

gozdu, pod lubjem, v majhnih luknjicah. Hišice imajo narejene iz lesa, palic, 

storţev, vej… vse to najdejo na Barju ali v gozdu. Z otroki smo se dogovorili, 

da skupaj s starši povečamo našo zbirko lesenih palic, storţev, lubja, mahu, 

skratka vsega, kar bi nam prišlo prav pri gradnji bivališč za palčke. Otroci so 

v vrtec prinašali najrazličnejši naravni material, ki so ga nabirali skupaj s 
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starši. Naša dejavnost na Barju in v igralnici je spodbudila tudi starše, da so 

otroke odpeljali v naravo ter si vzeli čas za skupno igro in aktivnosti. Skupaj z 

otroki so večkrat obiskali različne predele Barja in uţivali v njegovi 

raznolikosti. Ko se je nabralo dovolj materiala, smo se lotili dela. Otroke sem 

prepustila, da svoj pravljični svet prelijejo v resničnost. Proces njihovega 

ustvarjanja in raziskovanja je viden na spodnjih fotografijah. 

 

 

Fotografija 165: Zbiranje materiala. 
 

 

Fotografija 166: Skupna gradnja. 
 

 

Fotografija 167: Včasih je potrebna tudi pomoč 

odraslih. 
 

 

Fotografija 168: Izdelava podrobnosti je 

zahtevno opravilo. 
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Fotografija 169: Tudi stavbno pohištvo je bilo 

potrebno vgraditi. 
 

 

Fotografija 170: Skupno bivališče za palčke 

dobiva končno obliko. 
 

 

Fotografija 171: Izdelovanje posameznih hišic. 
 

 

Fotografija 172: Uporaba kladiva in 

dogovarjanje. 
 

 

Fotografija 173: Uporaba ţage in… 
 

 

Fotografija 174: …timsko delo. 
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Fotografija 175: Meritve so natančno opravilo. 
 

 

Fotografija 176: Vrtanje z vrtalko – izdelava 

okrasja. 
 

 

Fotografija 177: Različne palice – različne trdote. 
 

 

Fotografija 178: Ugotavljanje stabilnosti – kje je 

še treba podpreti? 
 

 

Fotografija 179: Končno ocenjevanje. 
  

Fotografija 180: Izdelovanje luknjic – previdno! 
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Fotografija 181: Lepljenje stranskih zidov. 

 

 

Fotografija 182: Skupinsko konstruiranje in 

dogovarjanje. 
 

 

Fotografija 183: Nisem zadovoljna – kako? 
 

 

Fotografija 184: Rešitev problema in 

zadovoljstvo. 
 

 

V procesu raziskovanja in uporabe lesa za različne dejavnosti ter uporabe 

orodja so pod rokami otrok s pomočjo njihove domišljije in izkušenj nastale 

prave arhitekturne stvaritve. Iskanje rešitev pri ustvarjanju, konstruiranju in 

izdelavi je bilo otroku lastno, brez usmerjanja odraslih kaj in kako bi bilo 

boljše. Na začetku je bil pristop h konstrukciji individualen, kasneje pa so se 

nekateri otroci odločili za timsko sodelovanje. Povezali so skupaj eno ali več 

konstrukcij v novo celoto in bili kot skupina ponosni na svoj izdelek. 

 

Pri raziskovanja lesa, obdelovanju in uporabi orodja so otroci s pomočjo 

konstruktivne igre pridobili znanje o značilnostih lesa (različna trdota, 
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upogljivost, barva, struktura, uporabnost lesa v arhitekturi…) ter uporabljali 

in spoznavali različna orodja za obdelavo lesa in izdelovanje lesenih 

konstrukcij. Tako so povezali svoje izkušnje iz narave s temeljnimi 

človekovimi dejavnostmi ter po svoje prenesli del lastnega domišljijskega 

sveta v resničnost.  

 

Spodnje fotografije prikazujejo končne izdelke iz zgoraj opisanega procesa. 

 

 

Fotografija 185: Hiša z razglednim stolpom 

in jacuzzijem. 
 

 

Fotografija 186: Skupno bivališče palčkov. 
 

 

3.6.2. Oblikovanje palčkov iz dass mase 

 

Cilji: 

 Otrok razvija umetniško izraţanje in domišljijo z zamišljanjem in 

ustvarjanjem. 

 Otrok raziskuje lastnosti gnetljivega materiala. 

 

Potek dejavnosti in analiza 

 

Na Barju so otroci razvili igro z blatom. Vsi gnetljivi materiali otroke zelo 

privlačijo. Igra z blatom je ena najnaravnejših oblik igre otroka v naravi. 

Blato mu ponuja nešteto moţnosti za sproščanje in udejanjanje domišljije v 
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konkretizacijo domišljijskega predmeta. Ker so otroci dobili izkušnje z 

lastnostmi blata kot naravnega materiala na Barju, sem jim sedaj za 

modeliranje in ustvarjanje ponudila dass maso, kot proizvod človeškega dela. 

Iz dass mase so otroci oblikovali palčke po lastni zamisli, takšne, ki so plod 

njihove otroške predstavljivosti.  

 

 

Fotografija 187: Varna hiša. 
 

 

Fotografija 188: Hiša z dvoriščem. 
 

 

Fotografija 189: Hiša z razglednim stolpom. 
 

 

Fotografija 190: Hiša z odprto teraso. 
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Fotografija 191: Teţave z navpično postavitvijo. 
 

 

Fotografija 192: Zadovoljstvo ob uspehu. 
 

 

Fotografija 193: »Tudi moj palček stoji!« 
 

 

Fotografija 194: Izdelava po delih. 
 

 

Fotografija 195: Razmišljanje – navpična postavitev dela teţave. 
 

 

Otroci so imeli teţave pri navpični postavitvi palčka in pri spajanju 

posameznih delov v celoto, ker se dass masa hitro suši. Po večkratnih 

navpičnih postavitvah in dodatnem vlaţenju materiala je nekaterim otrokom 

uspelo postaviti palčka navpično, drugi pa so ga pustili v vodoravnem 
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poloţaju in prepustili končno rešitev domišljiji posameznika. Nekateri so 

maso preveč močili in je postala lepljiva ter spolzka, kar jih je spominjalo na 

glino in blato.  
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4. ANALIZA REZULTATOV IN INTERPRETACIJA   

 

 

4.1. MOJA VLOGA V KVALITATIVNI RAZISKAVI 

 

V vlogi raziskovalca sem bila neposredno vključena v okolje, torej sem 

izvajala opazovanje z udeleţbo, kar mi je pomagalo pri proučevanju igre 

otrok na Ljubljanskem barju ter pri primerjanju njihove igre v igralnici in na 

vrtčevskem igrišču. Ves čas raziskovanja sem bila vključena v skupino, ki 

sem jo proučevala, opazovala vedenje in igro otrok te skupine, poslušala in 

sodelovala v njihovih pogovorih ter skušala spoznati in razumeti svet na ravni 

otroka. Metoda mojega raziskovanja je temeljila na znanstvenem 

nestrukturiranem opazovanju, s katerim sem ţelela čim celoviteje spoznati 

igro proučevane skupine otrok v različnih okoljih, ki je bila relevantna za 

raziskavo, in na podlagi katerega sem dobila odgovore na postavljene cilje 

raziskave.  

 

 

4.2. POSTOPEK OPAZOVANJA 

 

Postopek in analizo kvalitativnega opazovanja sem opisala ţe sproti pri opisu 

in analizi posameznih dejavnosti. Pri vsaki naslednji dejavnosti sem se vrnila 

na analizo prejšnje, da sem lahko verodostojno nadaljevala z delom. Analizo 

kvalitativnega opazovanja sem opravila na podlagi zapisov na opazovalni list 

ali na podlagi posnetega dialoga med otroki. 

 

S tehniko intervjuja (otrok) sem po prvem obisku Ljubljanskega barja ţelela 

podkrepiti svoja opaţanja in ugotovitve.  
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Otroke sem vprašala, ali jim je bilo na Ljubljanskem barju všeč. Vsi so 

odgovorili pritrdilno.  

 

Na vprašanje, kaj jim je bilo tam najbolj všeč, so odgovarjali: 

- da smo se lahko veliko lovili in igrali, 

- da smo trgali travo, 

- da smo se lovili med vejami, 

- da smo kopali po zemlji, 

- da smo gledali skozi povečevalno steklo. 

 

Spet obiskati Ljubljansko barje so si ţeleli vsi otroci. Dve deklici pa sta 

pripomnili, da je zelo daleč, vendar bi izlet vseeno ponovili. 

 

Pri spraševanju otrok sem opazovala tudi njihovo nebesedno komunikacijo, ki 

mi je v kombinaciji z odgovori otrok jasno pokazala, da so otroci na 

Ljubljanskem barju uţivali in da bi se z veseljem spet odpravili na to 

»igrišče«, ki ga ponuja narava. 

 

Po šestem obisku Barja sem otroke znova vprašala, ali jim je bilo na 

Ljubljanskem barju všeč, in odgovori vseh so bili ponovno pritrdilni. 

 

Na vprašanje, kaj jim je bilo tam najbolj všeč, pa so tokrat odgovarjali: 

- blato,  

- da smo lahko packali, 

- da smo metali blatne kepe, 

- da smo se igrali skrivalnice, 
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- da smo se lahko lovili in igrali, 

- da smo kopali po blatu, 

- da smo hodili po blatu. 

 

Tudi po šestem obisku Ljubljanskega barja so si vsi otroci ţeleli ponovno 

obiskati ta čudoviti dar narave. 

 

 

4.3. ANALIZA REZULTATOV KVALITATIVNEGA OPAZOVANJA 

 

Na podlagi večmesečnega znanstvenoraziskovalnega pristopa 

nestrukturiranega opazovanja s podporo intervjujev sem prišla do ugotovitev, 

ki so podprle moje hipoteze. 

 

Analiza dejavnosti, ki so bile izvedene na Ljubljanskem barju in ki so opisane 

v tretjem poglavju, mi je jasno pokazala, da otrok v naravnem okolju razvija 

ustvarjalnejše oblike igre kot v igralnici ali na urejenem igrišču, saj mu narava 

ponuja nešteto spodbud, ki se spreminjajo skozi letni čas, glede na vremenske 

razmere, dejavnosti človeka in narave. Otroci so ob vsakem obisku 

Ljubljanskega barja razvili drugačne, raznovrstne igre, ki so izhajale iz njih 

samih. Igre so bile raziskovalno usmerjene, otroci so bili ves čas aktivni, tako 

na gibalni kot na kognitivni ravni. Prihajali so v različne situacije, v katerih so 

morali za rešitev nastalega problema uporabiti pretekle izkušnje in jih 

nadgraditi z novimi. Ljubljansko barje se je dnevno spreminjalo in tako se je 

spreminjala tudi igra otrok. V igralnicah in na igriščih takih sprememb in 

spodbud, ki jih ponuja Barje, preprosto ni, zato je igra otrok iz dneva v dan 

zelo podobna. Opazila sem, da so otroci na Barju pozabili na svoje bojevniške 
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junake iz risank, s katerimi se tako radi istovetijo pri igrah v igralnicah in na 

igriščih. V naravi so razvili igre ribičev, zidarjev, gozdarjev, arheologov, 

kmetovalcev…; spreminjali so se v različne ţivali, ki jih poznajo iz narave. 

 

Pri njihovi igri ni bilo nikoli nobene potrebe po uporabi industrijsko izdelanih 

igrač. Predmeti iz narave, kot so: palice, kamenje, polţje hišice, trava, 

cvetlice, blato, voda, drevje, pesek – in še bi lahko naštevala, kajti domišljija 

otrok in ponudba narave je neizmerna; so bili dovolj spodbudni za 

ustvarjalno, simbolno in raziskovalno igro otrok, ki je opisana v tretjem 

poglavju.  

 

Agresije med otroki, s katero se strokovno osebje vsakodnevno ukvarja pri 

svojem delu v igralnicah in na igriščih, v naravnem okolju ni bilo opaziti. 

Nastajali so le manjši konflikti pri dogovarjanju strategije za reševanje 

določenih problemov. Skupinske igre so bile raziskovalno usmerjene, bogate 

s prijetnimi socialnimi stiki ter prijazno medsebojno komunikacijo. 

 

Z dejavnostmi na Ljubljanskem barju so otroci pridobivali naravoslovno 

znanje in spretnosti ter dosegali tudi cilje iz preostalih kurikularnih področij.  

 

Na področju narave so razvijali: 

- spontano igro v naravnem okolju, 

- raziskovanje in učenje v naravnem okolju, 

- spoznavanje rastlinskega in ţivalskega sveta na Ljubljanskem barju, 

- sposobnost primerjanja rastlin med seboj, 

- sposobnost primerjanja ţivali med seboj, 

- raziskovanje uporabnosti rastlin za človeka, 

- spoznanja o raznolikosti Barja. 
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Na področju gibanja so razvijali: 

- koordinacijo oziroma skladnost gibanja, ravnoteţje, 

- prstne spretnosti, 

- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, 

- iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov, 

- spoznavanje oblačil in obutve, primernih za igro v naravi, 

- spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v 

naravi, 

- spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri gibanju v 

naravi, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

 

Na področju jezika so razvijali: 

- izraţanje s kretnjami in gibi telesa, 

- jezikovno zmoţnost v različnih funkcijah in poloţajih ob dejavnostih v 

naravi ter v različnih socialnih situacijah, 

- ustvarjalno izraţanje v jeziku. 

 

Na področju umetnosti so razvijali: 

- doţivljanje, veselje in izraţanje do naravne lepote, 

- čutno doţivljanje sebe in virov iz naravnega okolja, 

- odzivanje na notranji in zunanji svet. 

 

Na področju druţbe so razvijali: 

- varno vedenje in učenje, kako ţiveti in ravnati v različnem okolju, 

- spoznanje, da si morajo vsi ljudje v določeni druţbi pomagati in 

sodelovati. 
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Na področju matematike so razvijali: 

- štetje (naravni materiali in elementi iz narave), 

- prirejanje 1-1, 

- odnos med vzrokom in posledico, 

- uporabo različnih moţnosti rešitve problema, 

- rabo izrazov za opisovanje poloţaja telesa, 

- klasifikacijo in razvrščanje. 

 

Igra otrok v naravnem okolju in materiali iz tega okolja so bili spodbuda za 

raznovrstne dejavnosti v igralnici. Otroci so pri svoji igra na Barju razvijali 

igre in medsebojno komunikacijo ter nabirali materiale, ki so mi sluţili kot 

spodbuda za raznovrstne dejavnosti v igralnici. Tako sem lahko načrtovala 

dejavnosti, ki so izhajale iz otroka, in za katere so bile spodbuda tudi 

materiali, ki so jih otroci sami nabrali v naravnem okolju.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo v svoji diplomski nalogi sem prišla do razveseljivih ugotovitev, 

da otroke še vedno privlači igra v naravnem okolju, v katerem razvijajo 

ustvarjalnejše igre kot v igralnicah ali na urejenih igriščih. Otroci znajo in 

ţelijo, kljub današnji potrošniški druţbi in napačni miselnosti odraslih, ki jim 

kupujejo drage igrače, pri svoji igri še vedno uporabljati predmete iz narave, 

ki so neverjetni spodbujevalci njihove domišljije. S pomočjo naravnega 

okolja in predmetov iz narave, ki jih otroci uporabljajo pri svoji ustvarjalni, 

simbolni in raziskovalni igri, so otroci manj agresivni in bolj dovzetni za 

empatijo in pomoč prijateljem. V naravnem okolju Ljubljanskega barja so 

otroci pridobivali naravoslovno znanje in spretnosti ter dosegali cilje tudi s 

preostalih kurikularnih področij, kar je zelo pomembno za celostni razvoj 

otroka. Njihova ustvarjalna, simbolna in raziskovalna igra v naravi jih sprošča 

in spodbuja hkrati, vzgojno osebje pa opazovanje njihove igre v naravnem 

okolju spodbuja za raznovrstne dejavnosti v igralnicah, pri katerih lahko 

uporabijo material, ki ga otroci tako radi nabirajo v naravi. Če vzgojitelji 

pozorno spremljajo in opazujejo igro otrok v naravi, lahko vsaka njihova 

načrtovana dejavnost izhaja iz otroka, kajti v njihovi igri vedno lahko 

najdemo in prepoznamo, tudi s pomočjo njihove besedne ali nebesedne 

komunikacije, področja, ki otroka v tistem času najbolj zanimajo in privlačijo.  

Otroci so me prepričali, da je njihov stik z naravo in ţivalmi tudi v današnjem 

času nujno potreben. Sproščeno gibanje, ustvarjalna, simbolna in raziskovalna 

igra v naravnem okolju so potrdili dejstvo, da mora biti otrok od vsega 

začetka povezan z naravo in ţivljenjem v njej. Pri taki igri so otroci 

nasmejani, sproščeni in zadovoljni ter aktivni – tako v raziskovanju kot v 

postavljanju hipotez, vprašanj in odgovorov. 
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S pomočjo raziskave sem ugotovila, da bi morali strokovni delavci, ki se 

ukvarjajo z vzgojo in izobraţevanjem otrok, pri načrtovanju svojega dela in 

doseganju ciljev iz kurikularnih področij večkrat uporabiti naravno okolje kot 

vzgojno-izobraţevalni prostor številnih moţnosti za spodbujanje otrokovega 

aktivnega in raziskovalnega učenja z igro. Otroci uţivajo v naravi in z njimi 

lahko uţivajo tudi vzgojitelji, saj njihova glavna naloga ne bo preprečevanje 

agresivnosti ter razreševanje konfliktov, temveč opazovanje otrok pri njihovi 

igri, iz katere bodo lahko ţe v naravi načrtovali dejavnosti, ki bodo izhajale iz 

otroka in za otroka.  

 

Svojo raziskavo bi lahko izboljšala in razširila tako, da bi v raziskavo 

vključila različna naravna okolja, ne samo Ljubljansko barje, ter naredila 

primerjavo, katero bi bilo za otroka spodbudnejše oziroma kako različna 

naravna okolja vplivajo na ustvarjalno, simbolno in raziskovalno igro otroka v 

naravnem okolju.  

 

Druga moţnost, s katero bi prav tako lahko razširila in izboljšala rezultate 

raziskave, pa je, da bi opazovala igro otrok v naravnem okolju v vseh letnih 

časih ter poskušala ugotoviti, ali daje naravno okolje otroku v vseh letnih 

časih enako spodbudo za njegovo igro ali pa je ta različna.  
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