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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam način zavedanja in spoštovanja narave, kar poskušam 

otrokom približati skozi proces ustvarjanja z naravnimi materiali. Osredotočim se na naravno 

okolje ter na zavedanje narave in naravnega materiala, ki nam ga ponuja. 

Z otroki smo se osredotočili na ustvarjanje, katerega tematski poudarek je bil tehnični, vendar 

so bila zajeta tudi ostala področja dejavnosti kurikuluma. Pri raziskovanju problema smo 

iskali različne vire informacij; eden izmed njih je bila Matična knjižnica Kamnik. Otroci so se 

vključili v iskanje literature, ob tem pa so bili vključeni v aktivno učenje. 

Otroke je izbrana tema zanimala, saj so z veseljem sodelovali pri izvedbi dejavnosti ter se 

vživeli v sam proces ustvarjanja in raziskovanje naravnega okolja in materialov, ki nam jih 

ponuja narava.  

Po končani dejavnosti ustvarjanja smo pripravili predstavitev izdelkov in obogatitev 

naravnega kotička. Otroci so vse pripravili sami ter bili na svoje izdelke in delo zelo ponosni. 

Iz rezultatov lahko sklepam, da so otroci razvijali svojo ustvarjalnost in pridobili vzorce 

pravilnega ravnanja z naravo in okoljem, spoznali, da nam ponuja veliko naravnega materiala 

obenem pa tudi to, da jo moramo zaradi vseh teh bogastev spoštovati.  

 

KLJUČNE BESEDE 

 Ustvarjanje, 

 naravni materiali, 

 narava, 

 okolje, 

 otroci 

 izdelek, 

 igra. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the thesis I am presenting a way of awareness and appreciation of nature, which I further 

on try to bring closer to children through a process of creating with natural resources. I am 

concentrating on the natural environment, and awareness of nature and its natural resources.  

Together with children we concentrated on creativity process. Although thematic focus was 

being primarily technical, we covered also other areas within curriculum activities. 

Throughout the whole research we were looking for different sources of information; one of 

them was also Library Kamnik. Children were included into active learning, while involved in 

literature search.   

Children found selected topic interested, as they were pleased to participate in all activities. 

They emphasized with the creativity process, and exploring the natural environment and 

materials, it offers.   

After the creativity process was finished, we prepared presentation of products and enhanced 

the natural corner. The presentation was prepared by the children alone, and they were very 

proud on their products and work they have accomplished. The results indicate that children 

were developing their creativity and obtain samples of proper behaviour on how to deal with 

the nature and its environment. They did not just learn that the nature has a lot to offer but 

also that we need to respect it, especially due its natural resources.  
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1  UVOD 

 

Dandanes je veliko možnosti za prijetno doživljanje narave. V svetu, v kakršnem živimo. so 

naša življenja polna medijskih vplivov in velikokrat pozabimo na neokrnjeno naravo, ki nam 

ponuja svoje lepote in prostor, kjer se lahko sprostimo. Takšne vedenjske vzorce prenašamo 

tudi na otroke, ki si tako ne pridobijo lastnih izkušenj. Odkrivanje gozda, gozdnih poti pa 

otrokom nudi raziskovanje novih stvari, razumevanje naravnih procesov, hkrati pa tudi 

gibanje na zraku. 

Tako je nastala ideja za diplomsko delo. Tudi otrokom v vrtcu želim na nevsiljiv način 

prikazati možnosti učenja v naravi. To ne pomeni samo sprehodov v gozd, temveč tudi to, da 

naravo sprejemajo in doživljajo z vsemi svojimi čutili. Informacije, ki jih otrok dobiva preko 

čutil, mu omogočajo veliko možnosti za učenje ter tudi spoznanje, koliko naravnih 

materialov, s katerimi lahko ravnamo, lahko najdemo v naravi. Rokovanje s takim materialom 

lahko otrokom pomeni tudi didaktično igračo in neprecenljivo vrednost.  

»Neizrekljiva lepota cveta. Privlačnost ptice visoko na nebu. Šumenje vetra v drevju. To so 

trenutki v našem življenju, ko se nas narava dotakne na nek oseben, določen način. Njena 

brezmejna skrivnost nam pričara nekaj svoje omamne čistosti in nas opozori na Življenje, ki 

presega vsakdanje človeške skrbi.« (Cornell, 1994, str. 8.) 

Naj nas otroci popeljejo v svet raziskovanja … 

V diplomskem delu obravnavam ustvarjalnost otrok, ki so jo izrazili prek ustvarjanja z 

naravnimi materiali. Ob tem sem jih želela seznaniti z lepotami narave in naravnimi materiali, 

ki nam jih ponuja. Velik pomen predstavlja tudi seznanitev s tem, da moramo naravo 

spoštovati. Otroke sem želela seznaniti z natančnostjo in  vztrajnostjo, ki je potrebna za 

izdelavo izdelkov. Pri raziskovanju smo se veliko pogovarjali in tudi tiho opazovali naravo.  

V prvem poglavju (teoretični del) podrobno predstavim razvojne značilnosti 3––6 letnih otrok 

in motivacijo za diplomsko delo –– doživljanje narave. Ker je sestavni del naloge projekt, v 

drugem poglavju (empirični del) podrobno predstavim metodologijo projekta. V tem poglavju 

se osredotočim tudi na projekt, ki je bil izveden v skupini otrok, starih od tri do šest let, in 
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povzamem rezultate projekta. V tretjem poglavju (sklep) pa analiziram rezultate ter poskušam 

razložiti vzroke in dejavnike za nastanek takšnih rezultatov.  
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2  TEORETIČNI DEL 

 

V tem poglavju predstavljam teoretični del diplomske naloge, ki zajema dva dela: v prvem 

delu predstavljam gibalni razvoj, razvoj čutenja in zaznavanja, razvoj pozornosti, 

ustvarjalnost in razvoj igre 3––6 letnih otrok, v drugem pa obravnavam doživljanje narave, 

zavedanje narave, spoštovanje narave in igrače iz narave – naravni material. 

 

2.1  GIBALNI RAZVOJ, RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA, 

RAZVOJ POZORNOSTI, USTVARJALNOST, POVEZANOST 

UMETNOSTI Z USTVARJALNOSTJO, OTROKOVE SPOSOBNOSTI IN 

RAZVOJ IGRE 3—6 LETNIH OTROK  

 

V tem poglavju predstavljam gibalni razvoj, razvoj čutenja in zaznavanja, razvoj pozornosti, 

razvoj ustvarjalnosti in razvoj igre 3––6 letnih otrok. 

 

2.1.1 GIBALNI RAZVOJ 

 

Otrokove gibalne spretnosti se vedno bolj razvijajo: postajajo spretnejši in močnejši, kar jim 

omogoča izvajanje dejavnosti in igre, pri čemer morajo biti natančni in povezano izvajati 

dejavnosti. 

Gibanje celotnega telesa:  

 3––3,5 let: otrok teče spretneje, pet- do desetkrat lahko poskoči z obema nogama, 

veliko maha z rokami, skoči s stopnice, uživa v hoji po zidovih in hlodih. 

 3,5––4 let: pri teku začenja nadzorovati začetek, ustavljanje in obrate. Z obema 

nogama lahko poskoči desetkrat, na eni petkrat. Pri hoji po stopnicah navzdol začenja 

izmenično uporabljati obe nogi, vendar še vedno sestopa tako, da na vsaki stopnici 

obstane z obema nogama.  

 4––4,5 let: pri teku veliko bolje nadzoruje začetek, ustavljanje, vendar še teče 

ploskoma in se s težavo izogiba oviram. Približno sedemkrat lahko poskoči, vendar z 



4 

 

malo odskoka, še vedno precej maha z rokami. Po stopnicah navzgor hodi z izmenično 

nogo,navzdol pa še vedno stopi na vsako stopnico z obema nogama. 

 4,5––5 let: dela daljše korake. Z eno nogo lahko poskoči približno devetkrat. Pri hoji 

po stopnicah in lestvi navzgor nogi uporablja izmenično, pri hoji po stopnicah navzdol 

nogi uporablja izmenično, pri hoji po lestvi navzdol pa zakorači vedno le z eno.  

 5––6 let: koraki pri teku se podaljšujejo in nadzor se izboljša. Poskoči lahko več 

desetkrat. Zna splezati po lestvi iz vrvi s prostim koncem in morda lahko spleza po 

drogu ali vrvi.  

Zapisani mejniki se pri vsakem posamezniku razlikujejo in te razlike moramo upoštevati. 

 

2.1.2 RAZVOJ ČUTENJA IN ZAZNAVANJA 

 

»Vse, kar imenujemo znanje, je trdil Steiner, mora temeljiti na opazovanju in mišljenju, ki ga 

povezujemo s tistim, kar smo zaznali. Trdil je tudi, da opazovanje ne sme biti omejeno na 

dojemanje s čuti, ker ljudje lahko zaznavajo tudi nadčutne podatke.« (Thompson, 1995, str. 

21.) 

Zaznavanje v predšolskem obdobju postane bolj namerno in racionalno. Bistvo zaznavnega 

razvoja v omenjenem obdobju temelji na razvoju sposobnosti analize in sinteze zaznanega. 

Otroci že med drugim in tretjim letom starosti dobro razlikujejo štiri osnovne barve, težave pa 

jim povzroča razlikovanje prehodnih tonov barv. Med četrtim in petim letom starosti pa 

pričnejo ločevati obliko predmeta kot opisni znak za določen predmet. Proces razvoja 

zaznavnih funkcij se pri otrocih ne razvija spontano, temveč pod vplivom učenja in prakse. 

V današnjem času se otroci srečujejo s toliko strukturiranimi igračami, da sploh niso pozorni 

na ostale čute in čutila. Pravzaprav jim taki pripomočki za igro niti ne omogočajo opazovanja, 

kaj se dogaja okrog njih. 
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2.1.3 RAZVOJ POZORNOSTI 

 

Otroci tako doma kot tudi v vrtcu čutijo potrebo po pozornosti; nekateri bolj, drugi manj. Prav 

tako pa se v vrtcu pokaže tudi razvoj pozornosti na način, koliko je otrok občutljiv za 

določene dražljaje iz okolja. Kam usmeri svojo pozornost in koliko tega nameni za točno 

določeno stvar, je odvisno od vsakega posameznika. Pomembno je, da prepoznamo usmeritev 

njegove pozornosti in jo, če je potrebno, preusmerimo. 

Poznamo več načel pozornosti: 

 od pasivne k aktivni obliki pozornosti, 

 od nesistematičnega k sistematičnemu iskanju, 

 od široke osredotočenosti pozornosti k selektivnemu izbiranju informacij, 

 ignoriranje nebistvenih informacij. 

 

2.1.4 USTVARJALNOST 

 

Minili so tisti časi, ko je bilo nekaj let šolanja dovolj in so nam veščine, ki smo se jih enkrat 

naučili, zadostovale za vse življenje. Svet se spreminja čedalje hitreje. V majhnih otrocih je 

dovolj radovednosti in samozavesti, da preizkušajo nove reči. Ne sramujejo se in ne bojijo se 

delati napak. Ustvarjalni ljudje se teh sposobnosti oklepajo vse življenje. Otrok, ki so ga 

spodbujali k ustvarjalnosti, bo verjetno ostal tak in se bo prilagajal spreminjajočemu se svetu.  

»Včasih otrok ustvarjalnost razvija počasi in za nekaj časa postane malodušen in čemeren. 

Težavno obdobje mu pomagamo prebroditi tako, da ga pritegnemo k vsakodnevnim 

dejavnostim. Veliko preprostih in pomembnih stvari je, ob katerih bo čutil, da je zares v 

pomoč. V naši igri se bo čutil varnega in zadovoljnega in zelo kmalu bo napredoval k 

domišljijski ustvarjalni igri. Kadar se otroci igrajo, so svobodni, varni in mirni. To je jedro 

naravnega otroštva.« (Thompson, 1995, str. 229.) 

Zelo pomembno je, da poskrbimo za prostor oziroma otrokom omogočimo prostor, v katerem 

lahko izražajo svojo ustvarjalnost.  
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Jaušovec (1983) navaja, da je ustvarjalnost definirana kot normalno porazdeljen odnos med 

intelektualnimi sposobnostmi in osebnostnimi potezami, ki se oblikujejo in razvijajo v 

interakciji z okoljem. Dejstvo, da je ustvarjalnost normalno porazdeljena, pomeni, da je 

prisotna pri vsakem, pa čeprav ni sporočena okolju. Vpliv okolja na ustvarjalnost pa je 

dvojen: omogoča ali zavira ustvarjalnost, z druge strani pa deluje kot indikator ustvarjalnih 

produktov, jih sprejema in vrednoti.  

V vsakem od nas (tudi pri otrocih) je torej prisotna ustvarjalnost, pa čeprav ni sporočena 

okolju. Otrokova prirojena nadarjenost se razvija skozi izkušnje. Zagotovimo jim lahko 

primerno okolje, toda otrok mora ponujene priložnosti izkoristiti. Nihče se ne more učiti 

namesto njega. 

»Ustvarjalnost je splošna človekova lastnost, ki je med ljudmi normalno porazdeljena. To 

pomeni, da je največ ljudi povprečno ustvarjalnih, manj pa je takih, ki so sposobni vrhunske 

ustvarjalnosti ali sploh niso ustvarjalni.« (Glogovec, Žagar, 1992, str. 8.) 

Vsak človek je ustvarjalen na področju, ki mu je bližje. Med seboj smo si različni, zato se tudi 

odraz ustvarjalnosti in domišljije pokaže v izjemnih ustvarjalnih dosežkih. 

Ustvarjalnost lahko preučujemo z različnih vidikov: 

 ustvarjalni produkt ali dosežek, 

 osebnostne poteze ustvarjalca, 

 ustvarjalni proces, 

 interakcija posameznika z okoljem. 

Ustvarjalnost krepimo na naslednje načine: 

 otroke spodbujamo, da svobodno izražajo svoje občutke ali mnenje, 

 otroke spodbujamo, da povedo in ocenijo svoje zamisli, 

 otrokom dovolimo, da so izvirni, in jih spodbujamo, da za vsako vprašanje poiščejo 

več rešitev, 

 otroka usmerjamo pri iskanju in reševanju problemov (ključno je vprašanje: »Kaj 

meniš, zakaj …?«). 



7 

 

Raziskovalci ugotavljajo, da razvoj ustvarjalnosti poteka v obratnem sorazmerju s starostjo. 

Kljub temu, da je ustvarjalnost težko definirati, to pomeni, da so mlajši otroci velikokrat 

ustvarjalnejši kakor starejši. 

Inteligenca in ustvarjalnost 

Standardni inteligenčni testi merijo konvergentno razmišljanje. Temeljijo na vprašanjih, ki 

imajo pravilne in napačne odgovore. Ker je takšno razmišljanje v veliki meri potrebno pri 

delu v šoli, so tisti, ki pri inteligenčnih testih dosežejo dobre rezultate, običajno uspešni tudi 

pri šolskih izpitih. Ko pa skušamo zmeriti ustvarjalnost, postavljamo vprašanja, ki imajo 

veliko možnih odgovorov in ki zahtevajo divergentni način razmišljanja.  

 

2.1.5 POVEZANOST UMETNOSTI Z USTVARJALNOSTJO 

 

Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških področjih. Z umetnostjo 

se izraža in komunicira, s čimer razvija svojo sposobnost uporabljanja simbolov, ko v risbi, 

glasbi ustvari nekaj, kar predstavlja nekaj drugega.  

V umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, natančno opiše 

ali predstavi nek dogodek ali stvar, lahko se posveča estetskim vidikom, izrazi svojo etično 

presojo o osebi, dogodku, ali pa eksperimentira z umetniškim jezikom. 

Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben 

dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja. 

 

2.1.6 OTROKOVE SPOSOBNOSTI  

 

Izkoriščanje zmožnosti 

Einon (2002) meni, da se večina otrok rodi z več zmožnostmi, kot jih bodo izkoristili. 

Nekateri se ne potrudijo, ker se bojijo neuspeha, nimajo dovolj spodbude, ali pa so prepričani, 

da niso sposobni. Drugi imajo slabe učitelje oziroma vzgojitelje ali pa nimajo prave podpore.  
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Torej pomagati svojemu otroku, da izkoristi vse svoje zmožnosti, ne pomeni, da je naš cilj iz 

njega narediti športnega prvaka, svetovno znanega umetnika ali velikega igralca. Za takšen 

uspeh so potrebne izjemna nadarjenost, silna ambicioznost in veliko sreče. Starši morajo 

pomagati svojim otrokom, da bodo dosegli največ, kar zmorejo – to pomeni, da jim nudijo 

pomoč v tej meri, da otroci pri vsaki dejavnosti v celoti izkoristijo svojo nadarjenost. 

 

2.1.7 RAZVOJ IGRE 

 

Ko rečemo, da je nekaj »otročje lahko«, menimo, da bi tisto lahko opravil kdor koli. Kako se 

je torej lahko zgodilo, da je v naši družbi vse več otrok, ki se ne igrajo in se sploh ne znajo 

igrati? Za otroka, ki ga vzgajajo naravno, igra seveda ni nič zapletenega. Nihče ga ne uči 

pravil ali mu kaže, kako naj to počne - preprosto igra se. Igra je zanj nekaj naravnega. Ko se 

otrok igra, si pridobiva izkušnje. Otrokova dejavnost, ki je usmerjena k igri, je pomembna 

življenjska orientacija vsakega otroka. 

 

2.1.7.1 DOMIŠLJIJSKA IGRA 

 

»Kar so za nas neživi predmeti, je za otroka živo. Otrok ne ločuje med živim in neživim 

svetom. Otrokova domišljija dopolni predmet, izpolni ga, da postane tisto, kar si otrok želi, da 

bi bil. Če otrokom dajemo izdelane igrače, ki so natančni posnetki predmetov iz sveta 

odraslih, ne ostane prostora za “igro” domišljije.« (Thompson, 1995, str. 56.) 

Otrok za igro potrebuje samo preproste reči, da bi lahko pustil prosto pot domišljiji. 

»Izdelane« igrače samo ovirajo njegovo domišljijo, saj ne vsebujejo ničesar, iz česar bi ta 

lahko izhajala. Lahko pa otrok razmakne meje »izdelane« igrače in jo uporabi z drugačnim 

namenom, kot je bil tisti, za katerega je bila oblikovana. 
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2.1.7.2 SODELOVANJE PRI IGRI 

 

V četrtem letu otroku postane všeč igra z vrstniki. Dva ali trije otroci lahko sedaj skupaj 

zgradijo grad, izkopljejo jarek ali večje deblo premestijo z enega konca vrta na drugega. Igre 

pri tej starosti so navadno ustvarjalne in sorazmerno enostavne; pomembna je dejavnost, 

višjega cilja navadno ni. Nesposobnost igranja pomeni, da je ogrožena zmožnost posnemanja, 

ki je lastna vsem otrokom. Ta je osnova za učenje novih veščin. Spomin in domišljija nimata 

prostora za naraven razvoj. Igra je otrokovo delo, način, kako svet raziskuje in ga spoznava; 

njegov vstop v življenjsko stvarnost. 

 

2.1.8 KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Za praktični del diplomskega dela sem si zadala nalogo ustvarjanja z otroki, ki obiskujejo 

Vrtec Antona Medveda v Kamniku. Pedagoški proces v omenjenem vrtcu načrtujemo po 

kurikulumu za vrtce. Gre za zelo pomemben pripomoček načrtovanja vzgojnega in 

izobraževalnega dela v predšolskem obdobju in zajema šest področij dejavnosti. Vsa področja 

so med seboj povezana in se stalno prepletajo med posameznimi dejavnostmi. 

Področja dejavnosti: 

 gibanje, 

 jezik, 

 družba, 

 narava,  

 umetnost, 

 matematika. 

 

2.1.8.1 POVEZANOST TEHNIČNE VZGOJE Z DRUGIMI PODROČJI KURIKULUMA 

 

V praksi najdemo veliko primerov povezanosti tehnične vzgoje z ostalimi področji 

kurikuluma, ki se tudi medpredmetno povezujejo. 
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Gibanje 

 Iz naravnega materiala označimo meje, ki predstavljajo gnezda in se igramo gibalno 

igro- »ptički v gnezda«. 

 Iz vejic naredimo kvadrate, ki jih otroci preskakujejo. 

 Iz kamnov naredimo ravnotežnostno pot. 

Jezik 

 Seznanjamo se s knjigami na tematiko naravoslovja. 

 Pogovarjamo se o naravi. 

 Rešujmo uganke na tematiko naravoslovja. 

Družba 

 Spoznavamo domači kraj in naravno okolje. 

 V gozd povabimo mlajše otroke in skupaj nabiramo naravne materiale. 

 Obiščemo knjižnico in iščemo literaturo v povezavi z naravo. 

Narava 

 Iz naravnega materiala izdelujemo »ustvarjalne preproge«. 

 Spletemo venčke. 

 Izdelamo herbarij. 

Umetnost 

 Ustvarjamo z naravnim materialom. 

 Plesno se izražamo z naravnim materialom. 

 Izdelamo lutke. 

Matematika 

 Uredimo veje po velikosti. 

 Štejemo kamne in jih prirejajo. 

 Iz vejic postavimo številke od 1 do 5 in jih poimenujejo. 
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2.2 DOŽIVLJANJE NARAVE, ZAVEDANJE NARAVE, SPOŠTOVANJE 

NARAVE IN IGRAČE IZ NARAVE – NARAVNI MATERIALI 

 

2.2.1 DOŽIVLJANJE NARAVE  

 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi 

pojavi ter v veselju in odkrivanju. 

Odprtost do vsega, kar otroka obdaja, mu omogoča, da doživetja nanj naredijo močan vtis. Ne 

čuti potrebe, da bi se naravi približal razumsko, temveč sproščeno stoji sredi doživetja. 

Prihranjena mu je izkušnja, da bi se zaradi »drugačnosti od sveta narave« počutil nelagodno; 

tako lahko brez pomisleka živi v njem. Zaradi občutljivosti za čutne vtise ga glasovi, vonji in 

oblike narave bogatijo. Majhnemu otroku  se svet narave resnično zdi čaroben. Očaran je nad 

silo vetra, vedno znova ponavljajočim se soncem, prvo snežinko. Če cenimo in gojimo 

otrokovo sposobnost, da se zna čuditi, s tem ustvarjamo temelje, na katerih bo gradil 

duhovnost odrasle osebe. Čudenje nas spodbuja k razmišljanju o svoji duhovni naravi in nam 

dopušča, da smo osupli nad tistim, na kar naletimo pri duhovnem iskanju. 

»Če nam kot voditeljem uspe ustvariti ozračje občutenega odkrivanja in neposrednega 

doživljanja, bo narava sama od sebe na čudovite načine spremenila človeška življenja.« 

(Cornell, 1998, str. 13.) 

 

2.2.2 ZAVEDANJE NARAVE 

 

Poznamo štiri stopnje zavedanja narave. 

 ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

Vesele igre in dejavnosti ustvarjajo živahen pretok energije. Vse to dosežemo, ko ugotovimo, 

da se vsi otroci z veseljem in navdušeno igrajo. Če pa želimo ustvariti veselo razpoloženje in 
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pripravljenost za sodelovanje, moramo najprej zbuditi otrokovo zanimanje. Zelo pomembno 

je, da začetne dejavnosti kar najbolj skrbno izberemo. 

 USMERITEV POZORNOSTI 

Če vso svojo pozornost posvetimo temu, kar opazujemo, bomo videli naravo na novo. Da 

bomo otrokovo pozornost lahko usmerili v naravo, jih moramo umiriti. Stopnja pozornosti je 

kot most med vnemo, polnimi in igrivimi dejavnostmi na eni, ter igrami, ki zahtevajo 

umirjeno zbranost, na drugi strani. Ta stopnja povečuje čas pozornosti in pozitivno usmerja 

navdušenje, ki je nastalo na prvi stopnji. 

 NEPOSREDNA IZKUŠNJA, DOŽIVLJANJE 

Neposredno doživljanje narave nam omogoči, da lahko vstopimo v duha narave. Pomaga nam 

razviti globok notranji občutek pripadnosti in razumevanja. Če naj ljudje razvijamo ljubezen 

in skrb za zemljo, moramo imeti možnost takšne neposredne izkušnje. 

 DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI  

Delitev z drugimi okrepi v človeku občutke začudenja in skupino poveže. Prav tako družba 

vrstnikom daje pogum vse to pa razjasni in okrepi osebne izkušnje oziroma doživetja. 

 

2.2.3 SPOŠTOVANJE NARAVE 

 

»Otrok sledi našemu zgledu in tako se nauči imeti rad zemljo in jo spoštovati. Ni nam treba na 

dolgo in široko razlagati, zakaj pripravljamo kompostni kup ali zakaj zbiramo star papir. Ko 

nas bo videl, da to počnemo, bo instinktivno vedel, da je tako prav.« (Thompson, 1995, str. 

247.) 

Zato je zelo pomembno, da otrokom že od začetka nudimo zgled, ki ga kasneje pričakujemo 

od njih. Otroci si vse in zelo hitro zapomnijo, zato moramo najprej urediti ravnanja pri sebi. 
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2.2.4 IGRAČE IZ NARAVE – NARAVNI MATERIALI 

 

»Če otrokove domišljije nismo zatrli s prezgodnjo razumskostjo in materializmom, jo bo 

uporabljal za spreminjanje običajnega v neobičajno.« (Thompson, 1995, str. 253.) 

Narava nam ponuja izjemno bogastvo, saj nudi ogromno naravnega materiala, ki je dostopen 

tudi otrokom. Da otrok to ozavesti, mu moramo omogočiti izkušnje. Spoznal bo, da lahko 

ustvari, kar sam želi, in to mu omogoča neizčrpno možnost izbire motivov.  

PLODOVI 

 Divji kostanj, 

 storži, 

 želod, 

 lešniki, 

 bukov žir. 

V času izvajanja projekta smo v gozdu našli le nekaj od navedenih plodov, ostali naravni 

material smo imeli shranjen v vrtcu že od prej. 

CVETJE  

Cvetje otroci nabirajo sami, vendar moramo biti odrasli previdni, da katero ni strupeno. 

LUBJE 

Lubje se nahaja na površini drevesnih debel in vej. Varuje živo notranjost drevesnega debla 

pred škodljivci in vremenskimi vplivi. Ustvarjali smo z že odmrlo drevesno skorjo, ki smo jo 

našli na tleh.  

LES  

Les je naravni material in hkrati najstarejša surovina, s katero je človek gradil. Danes je les 

material, iz katerega pridobivamo nešteto snovi, ki jih predelujemo v najrazličnejše namene in 

izdelke. Za predelavo, obdelavo in uporabo lesa so zelo pomembne njegove tehnične lastnosti.  
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LISTJE 

Gozd in njegova okolica nam ponujata ogromno najrazličnejših listov. Najbolj zabavna igra z 

listjem za otroke je grabljenje in metanje listja v zrak. Prav tako pa se lahko poslužujemo 

različnih tehnik od tiskanja do lepljenja listov. 

SEMENA 

Ustvarjali smo s semenom javorja – krilati plodič. Pri otrocih je to seme zelo priljubljeno in 

skoraj vsem poznano kot »helikopter«.  

 

2.3 VLOGA VZGOJITELJA 

 

Majhni otroci prevzamejo odnos do narave in raziskovanja od vzgojiteljev, staršev in drugih 

odraslih. Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok uči strategij mišljenja in raziskovanja.  

Vzgojitelj mora: 

 otroku omogočiti dovolj časa in priložnosti, da z lastnim preizkušanjem začuti 

lastnosti narave z vsemi čutili, 

 otroku nuditi možnosti in spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči iskati 

odgovor tako, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisuje in razlaga., 

 otroku omogočiti, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodi in spodbuja 

tako, da ustvarja situacije, v katerih lahko sam najde in reši problem, 

 spoštovati otrokov način razmišljanja in metode dela ter ga navajati, da izkušnje 

opisuje, 

 otroka z lastnim zgledom navajati na varno in spoštljivo ravnanje z naravo.  

Z naravoslovnimi dejavnostmi otrok hkrati spoznava tudi sebe, svoje telo in svoje zmožnosti. 
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2.4 DODATNI PRIPOMOČKI, MATERIAL IN ORODJA 

 

Posamezne dele naravnega materiala moramo pri ustvarjanju pogosto povezati, pritrditi, 

vezati. Priporočljivo je, da otrokom zato omogočimo tudi ostale pripomočke in orodja za lažje 

ustvarjanje.  

Pripomočki: čopiči, palčke. 

Material: barve, lepilo, vrv. 

Orodja: škarje, nož. 

 

2.5 VARNOST PRI DELU 

 

Pri ustvarjanju z različnimi orodji je varnost izredno pomembna. Najpomembnejšo vlogo na 

začetku prikaže vzgojitelj z demonstracijo uporabe dotičnega orodja. Otroke mora opozoriti 

na ravnanje z orodjem in se o tem z njimi pogovoriti. Zelo pomembno je tudi budno 

spremljanje dejavnosti vzgojitelja – opazovanje otrok, kaj počno z orodjem, preprečevanje 

nevarnih situacij in nevarnosti poškodb. Ob nepravilni uporabi škarij in noža je vzgojiteljeva 

dolžnost, da otroka na to opozori. Otroci skupaj z vzgojiteljem zaščitijo tudi delovno površino 

in sebe, če je to potrebno.  
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3  EMPIRIČNI DEL 

 

V tem poglavju obravnavam empirični del diplomskega dela, ki zajema predstavitev vrtca in 

skupine – velikost vzorca in časovno lokacijo, raziskovalno metodo, cilje raziskovanja, 

raziskovalna vprašanja, postopek izvedbe projekta in vtise otrok po končanem projektu. 

 

3.1 PREDSTAVITEV VRTCA IN SKUPINE 

 

Praktični del diplomskega dela sem izvedla v Vrtcu Antona Medveda v Kamniku. Vrtec nosi 

ime po pesniku in dramatiku Antonu Medvedu (1869––1910). Vodilo vrtca je krepitev iskrene 

in spoštljive komunikacije z vzgledom varnega, ljubečega, sodelovalnega in odgovornega 

odnosa do človeka in narave. V vrtcu se izvaja veliko projektov, kot so: eko šola kot način 

življenja, turizem in vrtec, varno s soncem, predšolska bralna značka Veronikin zaklad, 

kulturno povezovanje, »čustva prebudijo um«, povabilo v gozd – nadgrajeni projekt Srce 

narave nas povezuje, medved Zdravko, mali sonček in gozdni ponedeljek. 

Empirični del diplomskega dela sem izvajala v enoti Tinkara, in sicer v skupini Sončki. V to 

skupino je vključenih 19 otrok, starih 3––6 let. V skupini je deklica, ki ima sladkorno bolezen 

tipa 1, vendar delo in projekti kljub temu potekajo neovirano. Pri raznih dejavnostih se 

časovno prilagodimo njenim obrokom in tako delujemo brez težav. 

 

3.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo dela, za katero je značilno preučevanje na ravni 

opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzročnega razlaganja. Vzorec je bil slučajnostni, v 

raziskavo je bilo vključenih 19 otrok, starih 3––6 let. Časovna lokacija: april, maj, junij v 

Kamniku in okolici. 

Z otroki smo na sprehodih in v gozdu nabirali naravni material. Nekaj smo ga uporabili že v 

naravnem okolju in poskusili, kaj vse lahko ustvarimo. Prav tako pa smo nabrani material 

odnesli v vrtec in si ga dobro ogledali, pregledali in se z njim seznanili – ga tipali, vohali in 



17 

 

ugotovili, kaj je. Ob tem so otroci uporabili vsa svoja čutila, in ne le oči. Da je bilo 

raziskovanje še bolj pustolovsko, smo nabrano poiskali še v knjigah in izvedeli še kaj novega. 

Nato smo se pogovorili, kako in kam bomo vse to shranili, da bo pozneje lahko uporabno za 

naše izdelke. Ob začetku ustvarjanja sem otrokom pripravila lepilo, čopiče in barve ter jim 

omogočila spontano izražanje njihovih idej in želja. Opazovala sem medsebojno sodelovanje 

in njihove spretnosti. Rezultate  opazovanja sem si bom sproti zapisovala in dokumentirala s 

fotoaparatom. Na koncu aktivnosti pa so otroci povedali, kaj so ustvarili, te izdelke uporabili 

tudi v vrtcu in si obogatili naravni kotiček. 

 

3.2.1 CILJI RAZISKOVANJA 

 

Vodilni cilj je, da otroci svojo ustvarjalnost začnejo izražati in razvijati  že s samim iskanjem 

in nabiranjem naravnega materiala. Otroke sem seznanila z možnostjo, da jim narava ponuja 

veliko primernega materiala za igro in dejavnosti. Ob nabranem materialu pa so ga pripravili 

za poznejšo uporabnost in si povečali možnost velike izbire ustvarjanja. Z nekaterimi 

materiali so začeli ustvarjati že v naravnem okolju, druge pa so shranili in odnesli v vrtec za 

nadaljnje ustvarjanje. Cilj v okviru celotnega procesa ustvarjanja je bil tudi, da so otroci 

pridobili spretnosti za določena orodja in si krepijo fino motoriko, obenem pa dati otrokom 

možnost, da je vsak lahko izdelal, kar si je zamislil. Končni cilj je bil, da bi končani izdelki 

otrokom pomenili didaktično igračo ali pripomoček, veselje, da ima njihov lastni izdelek 

svojo vrednost, kar jim pomeni neki uspeh. Poleg vsega pa sem raziskala možnost za vnašanje 

vsebin v pedagoški proces iz okolja, v katerem se vrtec nahaja. 

 

3.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zastavila sem si vprašanja, ki sem jih želela raziskati. 

 Ali otroci iščejo stik z naravnim materialom, ali so motivirani za iskanje materiala? 

 Kako se bodo otroci odzvali na prosto iskanje naravnega materiala? 

 Ali bodo ideje pri ustvarjanju domišljijske, popolnoma nove ali podobne 

strukturiranim igračam? 
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 Kateri materiali so otrokom najprijetnejši za ustvarjanje? 

 Kaj lahko otroci v starosti 3––6 let izdelajo glede na material, ki ga ponuja narava? 

 Ali imajo otroci dovolj domišljije, da iz naravnega materiala izdelajo igračo? 

 Ali so otroci zmožni uporabljati določena orodja? 

 Ali bodo razlike pri izdelkih med dečki in deklicami? 

 Ali bo prišlo do spontanega sodelovanja med mlajšimi in starejšimi otroki? 

 Ali bodo starejši otroci spontano nudili pomoč pri ustvarjanju mlajšim? 

 Kakšen odnos imajo otroci do narave – naravnih materialov? 

 Ali bo odnos do njihovih izdelkov drugačen kot do igrač v vrtcu? 

 

3.3 POSTOPEK IZVEDBE PROJEKTA 

 

V nadaljevanju sledi opis postopka izvajanja raziskovalnega projekta v vrtcu. 

 

3.3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V okviru štiriletnega dela v vrtcu sem opazila, da je med otroki prisotnega vedno več 

strukturiranega materiala. Take igrače jim ne omogočajo ustvarjalnosti, saj so zelo omejeni z 

uporabnostjo teh pripomočkov za igro. Prav zato želim v skupino in celoten proces igre vnesti 

spoznavanje naravnega materiala in krepitev domišljije preko ustvarjanja. Blizu vrtca je 

primerno okolje za iskanje in nabiranje takega materiala. Veliko časa smo preživeli zunaj v 

gozdu in naravi, česar današnjim otrokom prav tako primanjkuje.  

 

3.3.2 NABIRANJE NARAVNIH MATERIALOV IN PRVO 

USTVARJANJE 

 

Z otroki smo se odpravili na lov za naravnim materialom. Tik pred gozdom sem jih 

nagovorila, naj najprej pogledajo okrog sebe. Nato sem jih vprašala, kaj so opazili. Vsi so 

takoj odgovorili, da je vse zeleno, da so slišali petje ptičkov. Gozd nam poleg vseh svojih 



19 

 

lepot ponuja tudi strupene plodove in rastline, zato je pomembno, da jih na to opozorimo. 

Dogovorili smo se, da se stvari, ki nam niso poznane, ne dotikamo. Svoj potep smo 

nadaljevali po gozdni poti, kjer je sledilo le navodilo, naj bodo pozorni na to, kaj jim ponuja 

gozd, nato pa lahko material, ki ga bodo videli, spravijo v nahrbtnik. Zelo pomembno se mi 

zdi, da otrokom ne dajem preveč navodil, saj sem tudi pri tej dejavnosti spoznala, da se na 

takšen način izražajo in igrajo, pa čeprav gre za »prosto« igro. Vsi otroci so sodelovali in 

začeli nabirati material; nekaj smo ga shranili v nahrbtnik, nekaj pa smo ga uporabili že na 

travniku ob gozdu. Rekla sem jim le to, naj ustvarijo, kar želijo. Že takoj sem ugotovila, da so 

hitro uporabili domišljijo in pričeli z ustvarjanjem. Le eden izmed dečkov ni želel sodelovati, 

zato sem pristopila k njemu in ga z lastno aktivnostjo spodbudila k temu, da mi je začel 

pomagati. Bila sem presenečena, saj so se otroci sami razvrstili v skupine. Nastale so 

skupinice dveh, treh in štirih otrok. Vse skupine so bile deljene tudi po spolu (deček – 

deklica). Ustvarili so zelo zanimive »skulpture«. 

 

Slika 1: Nabiranje naravnih materialov 

 

3.3.3 RAZVRŠČANJE NARAVNIH MATERIALOV 

 

Ko smo se s potepa po gozdu vrnili v vrtec, so otroci takoj odprli nahrbtnik in spraševali po 

nadaljnjih aktivnostih v povezavi z nabranim materialom. Povedala sem jim, da moramo 
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dobro pogledati, kaj vse imamo. Ves material so razvrstili in ga skušali poimenovati. 

Ugotovili so, da so nabrali kamne, palice, veje, liste in odpadlo lubje. Enega materiala niso 

znali poimenovati, za drugega pa so rekli, da so »helikopterčki«. Nisem jim želela podati 

odgovora oziroma povedati, da to ni pravo ime, in sicer zato, da bi jih spodbudila k 

razmišljanju, kako bi lahko prišli do pravega poimenovanja. Deček D. je takoj predlagal, da 

gremo v knjižnico. Tja smo se odpravili naslednji dan. Otroci so me začeli spraševati, kaj 

bomo počeli z nabranim materialom. Vprašala sem jih, kaj sami menijo, da bi lahko počeli. 

Deček J. je odgovoril: »Neki bomo nrdil, neki lepga, tko k zadnjič v gozdu.« Pritrdila sem mu 

in rekla, da bodo zopet ustvarjali, kar bodo želeli. Tega so bili veseli, vendar najprej smo 

morali vse, kar smo nabrali, shraniti, saj nismo mogli vsega narediti v enem dnevu. Otroci so 

predlagali, da liste posušimo v knjigah, ostalo pa spravimo v zabojnik.  

 

Slika 2: Razvrščanje naravnih materialov 
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3.3.4 ISKANJE INFORMACIJ 

 

Knjižnica je odličen vir informacij, in sicer tako za odrasle kot za otroke. Kadar se v skupini 

lotimo novega projekta, najprej obiščemo Matično knjižnico Kamnik, v kateri otroci 

prevzamejo vodilno vlogo; to pomeni, da se aktivno vključijo v iskanje informacij in sami 

povedo, kaj bi radi izvedeli. Prijazna knjižničarka nas vedno usmeri na ustrezen oddelek in 

pomaga poiskati ustrezno literaturo. Otroci so ji povedali, da ne vedo imena za »nekaj«, kar 

so našli v gozdu, in da so ta predmet prinesli s seboj, da bi olajšali iskanje po literaturi. Izbrali 

smo nekaj knjig in si jih izposodili. V vrtcu pa smo jih skupaj pregledali. Skupina deklic je v 

eni izmed knjig takoj našla material, ki smo ga nabrali. Tako smo poimenovali še ta dva: 

praprot in krilati plodič. Iz pregledovanja drugih knjig so otroci ugotovili, da je še veliko 

drugih »stvari«, ki jih lahko najdemo v gozdu. Skupaj smo ugotovili, da v različnih letnih 

časih najdemo različen material. Otroci so se spomnili, da imamo v vrtcu material, ki smo ga 

nabrali že pred zimo. Odločili smo se, da za ustvarjanje uporabimo ta material (storže, 

kostanj, lešnike, želod …). 

 

Slika 3: Obisk Matične knjižnice Kamnik 
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3.3.5 USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI 

 

Na vrsto je prišlo ustvarjanje z naravnimi materiali, ki smo jih prinesli v vrtec. Nabranemu 

smo na predlog otrok dodali še material, ki smo ga že imeli v vrtcu – (storže, kostanj, želode 

…). 

 

Slika 4: Ustvarjanje v vrtcu 
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Slika 5: Ustvarjanje s pripomočki in orodji 

 

V gozd smo se večkrat vrnili in še obogatili zabojnik z naravnimi materiali. Ustvarjanje je 

bilo še bolj zanimivo, saj smo tako imeli v vrtcu že posušen material, na novo pa smo 

prinašali tudi svežega.  

Skupina otrok je velika, zato smo pri ustvarjanju s pripomočki delali po manjših skupinah. 

Nato so se skupine zamenjale. 

 

3.4  REZULTATI 

 

Pri ustvarjanju so nastale zanimive stvaritve, sama pa nisem pričakovala toliko domišljije pri 

ustvarjenega. Besede sem zapisala po navodilih otrok: 

 »miška«, 

 »čevapčiči«, 



24 

 

 »zabava, kjer baletke plešejo pinkponk«, 

 »okno z zavesami«, 

 »tovarna, kjer delajo vodo – noter je umazana, strupena, ven pa pride lepa«, 

 »letalo«, 

 »trgovina z bonbončki«, 

 »avto«, 

 »taka potka, kjer prideš do princese«, 

 »šopek«, 

 »od ninje meč«, 

 »naša hiša«, 

 »drevo od mamice«, 

 »meč«, 

 »tri rakete«, 

 »hiša za vingsice«, 

 »hiša za barbike«, 

 »igrača za telovadit«, 

 »planina«. 
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Slika 6: Rezultat ustvarjanja: »Tovarna kjer delajo vodo – noter je umazana, strupena, ven pa 

pride lepa« 

 

Slika 7: Rezultat ustvarjanja: »Zabava, kjer baletke plešejo pinkponk« 
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Slika 8: Rezultat ustvarjanja: »čevapčiči« 

 

Slika 9: Rezultati ustvarjanja: »meč, igrača za telovadit, rakete, naša hiša …« 
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4 SKLEP 

 

V nadaljevanju je opisano, kako so otroci predstavili svoje izdelke in kako so jih uporabili v 

medsebojni igri in kakšni so njihovi vtisi po končnem projektu, nato pa je izpostavljen pomen 

rezultatov za otroke. Na koncu poglavja pa je navedena interpretacija rezultatov s pomočjo 

analize in diskusije. 

 

4.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

Po končanem ustvarjanju z naravnimi materiali smo se odločili, da izdelke predstavimo 

celotni skupini. Tako bodo vsi otroci vedeli, kaj smo ustvarili in kaj bomo v vrtcu še imeli na 

voljo. Zbrali smo se na preprogi in vsi otroci so imeli možnost predstavitve svojega izdelka. 

Kjer je sodelovalo več otrok, so nastopili kot skupina. Opazila sem, da so bili otroci ponosni 

na svoje izdelke - predvsem na to, da smo jim ostali prisluhnili. 

Tudi v času ustvarjanja v naravnem okolju so imeli možnost interpretacije, le da smo takrat 

»izdelke« pustili v okolju, saj so ustvarjali le na gozdnih tleh in travniku. 

  

4.2 OBOGATITEV NARAVNEGA KOTIČKA IN UPORABA IZDELKOV 

S POMOČJO IGRE 

 

Po predstavitvi izdelkov so otroci popolnoma sami uredili nov kotiček. Omogočila sem jim 

prazen prostor, ki se menja glede na temo, ki jo obravnavamo. Deklica, ki že piše, je na list 

napisala »Naravni kotiček«. Napis so prilepili na polico in nastal je nov kotiček (Slika 10).  

Otroci so sami obogatili naravni kotiček in vsak izdelek (igrača) je dobil svoje mesto. Otroci 

so me začeli spraševati, ali lahko igrače odnesejo domov. Dogovorili smo se, da bodo nekaj 

časa v vrtcu in se bodo z njimi lahko igrali, nato pa jih lahko odnesejo domov.  
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Slika 10: »Naš pridobljeni naravni kotiček« 

Igra z izdelki je potekala po skupinah, saj sem tako otrokom omogočila več prostora in 

svobode. Eden od razlogov za igro po skupinah je tudi ta, da sem lahko poskrbela za večjo 

varnost; nekaj dečkov je namreč izdelalo »vrtljivi meč«. Večina otrok pri igri ni uporabila 

drugih igrač iz vrtca. Iz igralnice je le en deček vzel kocke in jih uporabil kot cesto za izdelan 

»avto« iz naravnih materialov. 
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Slika 11: »Uporaba izdelkov v igri« 

 

4.3 POMEN REZULTATOV ZA OTROKE: IGRA Z NARAVNIM 

MATERIALOM ALI IGRAČE V VRTCU? 

 

Večina otrok se je v igro z naravnim materialom zelo vživela. Predvidevala sem, da bo 

potrebnih več spodbud pri iskanju in raziskovanju materiala, ki nam ga ponuja narava, vendar 

se je izkazalo drugače: otroci so v gozdu uživali, še preden so začeli z ustvarjanjem. Nekateri 

so pokazali več vztrajnosti, drugi malo manj, a na koncu so vsi dokončali svojo »igračo«. Na 

svoje izdelke so bili ponosni in opaziti je bilo, da so se od trenutka, ko je bil »Naravni 

kotiček« obogaten, posluževali le svojih izdelkov in ne ostalih stalnih igrač v vrtcu. Menim, 

da jim lastna izdelana igrača pomeni več kakor strukturirana igrača v vrtcu ali doma.  
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4.4 ANALIZA IN DISKUSIJA REZULTATOV 

 

Uvodna motivacija opazovanja narave (gozd) se mi je zdela najprimernejša, saj otroci največ 

znanja dobijo preko izkustvenega učenja. Vsi otroci, razen dečka M., so takoj pričeli z 

iskanjem naravnih materialov. Predvidevala sem, da ta deček ne bo želel imeti stika s temi 

materiali, saj je zelo občutljiv. Spodbudila sem ga s tem, da sem mu ponudila pomoč, nato pa 

sva skupaj iskala materiale in nabrano shranila. Otroci so uživali v raziskovanju, saj so imeli 

pri tem prosto pot in le eno navodilo: naj opazujejo, kaj vse ponuja narava, in to shranijo v 

nahrbtnik, če lahko.  

Z ustvarjanjem smo pričeli že na gozdni poti in nadaljevali v vrtcu. Nabrani material smo 

razvrstili in se o njem pogovorili. Vključili smo tudi aktivno učenje, saj smo za nekatera 

vprašanja obiskali knjižnico in izbrali potrebno literaturo. Otroke je ves material, ki nam ga 

ponuja narava, zelo pritegnil in komaj so čakali, da pričnemo z ustvarjanjem.  

Ugotovila sem, da so otrokom najprijetnejši materiali za ustvarjanje ravno tisti, s katerimi se 

največkrat srečujejo: to so listje, kamni in veje. Največkrat so namreč kombinirali te 

materiale.  

Že prvi dan ustvarjanja sem spoznala, da so otroci zelo ustvarjalni in nimajo težav z 

domišljijo pri izdelkih. Pričakovala sem, da bodo kopirali ideje drug drugega, zato smo 

ustvarjali po skupinah. Kljub temu da so bili nekateri ločeni, so bile tematike izdelkov med 

seboj podobne. Nekateri otroci so se popolnoma prepustili domišljiji in ustvarjali popolnoma 

nove ideje, večina dečkov pa je motive vzela iz strukturiranih igrač.  

Otrokom njihov lastni izdelek predstavlja neprecenljivo vrednost in ga veliko bolj spoštujejo 

kakor strukturirane igrače. To se je videlo po končanem projektu, saj so komaj čakali, da vse 

»igrače« odnesejo domov in jih vsem pokažejo.  

Otroci v starosti 3––6 let lahko izdelajo marsikaj. Na začetku, na gozdni poti so ustvarjali brez 

dodatnega materiala, pripomočkov in orodja. Naslednji dan sem jim ponudila dodaten 

material, čopiče, lepilo in vrv. Otroci so idejo za dodaten material podali sami, saj smo ga 

imeli shranjenega v vrtcu. Pred ustvarjanjem smo skupaj zaščitili delovno površino. Otrokom 

sem pripravila lepilo v majhnih količinah, za nanos lepila pa ponudila različne pripomočke – 

čopiče in palčke. Opazila sem, da jim je najprimernejši pripomoček za nanos lepila čopič, dve 
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deklici pa sta si pomagali s prsti. Izkazalo se je, da jim je bil čopič tudi najprimernejši za 

nanos barve. Veliko otrok si je izbralo vrv, le da so imeli nekaj težav pri vozlanju. Trije otroci 

so brez težav naredili vozle in skupaj povezali veje in listje; ostalim sem najprej demonstrirala 

in nato nudila pomoč, če je bilo to še vedno potrebno. Hitro so osvojili tehniko vozlanja in 

fino motorika jim ni več povzročala težav. Pri uporabi orodja je večina otrok uporabila škarje, 

saj jih najbolje poznajo že iz prakse; nož pa sta uporabila le en deček in ena deklica; ostale 

otroke sem zato za uporabo noža spodbudila sama. Menim, da jim doma premalokrat 

ponudijo nož, zato ga bomo v vrtcu od sedaj naprej večkrat uporabljali. Noži namreč niso 

preostri, a je bilo kljub temu treba paziti na varnost. Pri izdelovanju »igrač« so nato brez težav 

uporabili tudi nož. Ob tem sem ugotovila, da so že zelo spretni in pazijo na varnost.  

Otroci so si samostojno izbirali material za izdelke. Opazovala sem, kako se skupaj 

dogovarjajo, kaj bo kdo uporabil. Nekateri so se bali, da bo zmanjkalo materiala, ki ga želijo, 

a vendar so bili zelo uvidevni drug do drugega; npr. deklica, ki je k sebi vzela večino vej, je 

nato odstopila le-te vejice tudi drugim otrokom. Bila sem pozitivno presenečena, saj so sami 

pričeli s spontanim sodelovanjem, prav tako so starejši otroci nudili pomoč mlajšim.  

Pri ustvarjanju na gozdnih tleh in na travniku so se otroci povezali v skupine, deljene po spolu 

(dečki in deklice). Dečki so se povezali v dve večji skupini, deklice v več manjših. Prav tako 

so bile vidne tudi razlike, povezane s tematiko izdelkov. Deklice so ustvarjale zelo abstraktno, 

dečki pa bolj tehnično. Ko pa so ustvarjali v vrtcu z ostalimi materiali, pripomočki in orodji 

pa je izdelovanje potekalo le individualno. Pri izdelkih se je zopet pojavila razlika med dečki 

in deklicami: deklice so ustvarjale igrače na temo družine, punčk in umetnosti, dečki pa bolj 

tehnično. 

Skozi celoten projekt sem imela možnost ugotoviti, da imajo otroci spoštljiv odnos do narave. 

Za to pa smo v veliki meri odgovorni odrasli s samim zgledom.   
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5 ZAKLJUČEK 

 

Zavedanje in spoštovanje narave je v današnjem času velikega pomena: narava nam ponuja 

izjemna bogastva, ki se jih včasih niti ne zavedamo in na njih preprosto pozabimo. Če vse te 

darove izkoristimo in preko materiala, ki nam ga ponuja, krepimo ustvarjalnost, spoznamo 

neprecenljivo vrednost naravnega okolja. Tega sem se skozi projekt še bolj zavedala in tudi 

otrokom spodbudila takšno razmišljanje. To je bistvenega pomena in s tem lahko potrdim 

uspešnost izvedenega projekta.  

Otroci so prišli do vseh teh spoznanj skozi umetnostno področje, katerega poudarek je bil na 

ustvarjalnosti: prek manipuliranja z naravnimi materiali so izražali ustvarjalnost. Vsak otrok 

je edinstven, zato so bili tudi izdelki vsakega posebej unikatni.  

Za delo v vrtcih v prihodnosti vidim kot pozitivno možnost v obogatitvi učnega okolja zunaj 

notranjih prostorov (torej v naravi) ter povezovanje načrtovanih vsebin in dejavnosti z naravo.  
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