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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

S svojim diplomskim delom sem želela otrokom ponuditi dve sporočili. Prvo, ki je zelo 

pomembno za vsestranski razvoj osebnosti otroka, njegovo usvajanje in razumevanje 

pojmov, je razumevanje naravoslovnih postopkov ( opazovanje, razvrščanje, merjenje, štetje, 

postavljanje hipotez, časovno zaporedje dogodkov…). Drugo sporočilo, ki je bilo tudi 

osrednja tema in cilj celotne diplomske naloge, je dviganje zavesti o simbiotskem delovanju 

narave, razumevanju in razširjanju znanja o nespametnem, negativnem in brezbrižnem 

odnosu človeka do narave. Govorim o naravoslovni ozaveščenosti.  

Da bi otrokom, starim od pet do šest let, približala naravoslovno pismenost in ozaveščenost, 

sem naravoslovne dejavnosti pripravila na podlagi leposlovja. Uporabila sem knjigo z 

naslovom »V zrcalu narave – Fridine zgodbe« avtorja Antona Komata, ki skozi zgodbe za 

otroke pojasnjuje načelo simbiotskega delovanja narave, na humoren način predstavlja 

pomembno vlogo živali in rastlinja v naravnem ciklu ter kritizira egoističen odnos ljudi do 

planeta Zemlja.  

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, ki se ukvarja s pomenom naravoslovja v 

vrtcu, primerja izhodišča za učenje naravoslovnih vsebin v slovenskih vrtcih ter z vrtci na 

Švedskem. Dotakne se konstruktivistične metode načina dela, poudarja pomembno vlogo 

vpliva okolja na otrokov razvoj in izpostavlja pozitivne lastnosti projektnega dela.  

Drugi del diplomske naloge vsebuje praktični del, ki se začne z empiričnim delom. Namen 

moje raziskave je bil, da z anketnimi vprašanji odprtega tipa dobim vpogled v obstoječe 

miselne predstave otrok o vsebinah, ki sem jih izvajala. Poleg tega sem želela razširiti znanje 

otrok in pozitivno vplivati na njihovo razmišljanje o naravi ter našemu odnosu do nje. Zaradi 

tega sem anketo z enakimi vprašanji ponovila po končanem delu ter s tem ugotovila, kaj so 

se otroci naučili in ali so znanje, ki so ga v dejavnostih prvič srečali, tudi ohranili.  

Sledijo cilji, opis in evalvacija dvanajstih naravoslovnih dejavnosti, ki se nanašajo na prej 

omenjeno knjigo. Naravoslovne dejavnosti so smiselno povezane z drugimi področji, kot so 

jezik, gibanje, družba, matematika in umetnost. Sproti pa smo tudi spremljali, risali in merili 

kalitev ter kasneje rast fižola in spoznavali pogoje, ki so nujni za kalitev semena.  

V celotnem delovnem procesu pa sem bila osredotočena predvsem na razvijanje otrokovega 

pozornega opazovanja in poslušanja narave v najbolj naravnem okolju, to je v gozdu. 

 

KLJUČNE BESEDE  

Leposlovje, naravoslovne vsebine, naravoslovni postopki, naravoslovna ozaveščenost, 

naravno okolje. 
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SUMMARY AND KEY WORDS 

 
In my diploma work I wanted to offer the children two massages. The first issue that is most 

important for universal personal growth of a child, his development and understanding the 

basic notions are natural science skills.   

The second issue which was also a central theme and a high aim of the entire diploma work 

was to raise the awarness of simbiotic function of the nature. 

I wanted the children to understand the close connection between nature and mankind. I 

also wanted them to expand their knowledge about negative, careless and unreasonable 

attitude of the mankind to te natural environment. I call it natural science awarness. 

To become the children of 5-6 age aware of these issues I prepared natural science activities 

based on literary fiction. I usued the book with the title »In the mirror of the nature by the 

author« Anton Komat. His stories for children ilustrate the simbiotic function of the nature. 

His humorous way of telling stories teaches children about the importance of animals and 

plants for the cycle of the nature and criticises the egoistic attitude of the mankind to the 

planet Earth. 

My diploma work cosists of two parts. The first one is theoretical. It deals with the 
importance of the natural science in kindergardens and compares the teaching of natural 
science in Slovene in Sweden kindergardens. The theoretical part of my diploma work 
implements the constructivistic way of education, emphasizes the importance of 
environment awarness for the children s development. It also exposses the positive effects 
of the project work. 
The second part of my diploma work contains the practical part starting with empirical 
activities. The purpose of my research was through questionnaire and open ended questions 
get the insight in children s mental models before our activities. I wanted to understand 
their pre-knowledge about the issues I was later dealing with. I also wanted to expand their 
knowledge and have a positive influence on their attitude and relation to the nature. 
Therefore I repeated the questionnaire with the same questions after our activities. The 
statement was surprising: the children learned a lot, they also kept their knowledge they had 
heard in our activities for the first time. 
The following chapters contain aims, specified descriptions and evaluations of the twelves 
natural science activities refering to the pre-mentioned book. Natural science activities are 
connected with other fields, such as language, exercices, socieaty, mathematics and art. 
During our activities we were attending, drawing and measuring the germination and the 
growth of the beans. We were also observing the necessary conditions for the germination 
of the seeds. 
At my work with the children I was strongly concentrated on developing children s attentive 
observation and listening to the nature in its most natural environment-the forest. 
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Literary fiction, natural science contents, natural science skills, natural science awarness, 

natural environment. 
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UVOD 

  

» Vsak razmišlja o spreminjanju sveta,  

a nihče ne razmišlja o spreminjanju samega sebe«. 

  

                                      (Lev Nikolajevič Tolsto 

 

 

Večina ljudi živi odtujeno od narave. Naravo  spoznavajo zgolj iz informacij medijev in knjig. 

Za resnični stik z naravo pa si ne najdemo časa ali sploh ne pomislimo več na to. Izguba 

pristnega in neposrednega stika z njo pa nas od nje oddaljuje in vodi v napačna in škodljiva  

ravnanja. 

Pogosto se dogaja, da v izobraževalnem procesu uporabljamo zgolj umetno spoznavanje 

narave, kar pomeni, da se zadovoljimo z opazovanjem narave s platnica knjig ali prinašamo 

naravne materiale v učilnice. Torej, prinašamo naravo v zaprte prostore, namesto da bi iz 

zaprtih prostorov odšli v naravo in v neposrednem stiku z njo spoznavali naravne procese in 

njene zakonitosti. Pri spoznavanju in razumevanju narave je najpomembnejše, da jo čim 

polneje doživimo z vsemi čutili. 

Za otroke je izrednega in življenjskega pomena, da odrasli gojimo spoštovanje do planeta 

Zemlja in s tem do narave. Kakor se bomo vedli mi, tako se bodo vedli in živeli tudi naši 

otroci. Mi smo tisti, ki otroku predstavljamo moralne ali nemoralne vrednote in dajemo 

vrednost življenju.  

Za svoj obstoj na Zemlji smo odgovorni sami. Narava bo obstajala in se razvijala naprej, 

neodvisno od človeka. Vprašanje pa je, ali smo dovolj pogumni in modri v dejanjih, da bomo 

obstali in se razvijali skupaj z njo. 

 

»Dovolj vemo! Ne potrebujemo novih znanj, potrebujemo pogum, da razumemo, kaj 

vemo, in da povlečemo iz tega zaključke. Vse znanje je ništrc, če nam ne vlije sposobnosti, 

da se spoprimemo z ţivljenjem. Zato sem postal aktivist, gverilec v večnem boju, srčni 

bojevnik. Naloga aktivista ni posekati gozd skušnjav, temveč puščavo duha namočiti z 

vodo ţivljenja«. 

                           (Anton Komat) 

 

Spoštujem vse človeško znanje, izobraževanje, vedenje in tehnologijo. Vendar se kljub 

razvoju znanosti stvari razvijajo v napačne, nemoralne, škodljive smeri. Kaj nam pomaga 

znanje, če se vedemo v neskladju z naravo in njeno simbiozo? Kaj nam pomaga vse 

teoretično vedenje, če praktično živimo, podpiramo in delujemo v fitofarmacevskih lobijih? 
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Prst dobesedno izumira, rodovitna tla se spreminjajo v zemeljsko grobnico, podtalnica 

postaja čedalje bolj zastrupljena, reke in potoki ostajajo brez življenj, živalske vrste se  

 

razvijajo v srednji spol, torej niso ne moški ne ženske. Katastrofalnih dejstev v realnosti 

našega planeta je neskončno. 

 

Resnično potrebujemo pogum, da vsa naša znanja pretvorimo v ekološko ozaveščeno 

vedenje in ravnanje ter s tem povzročimo reakcijo, ki bo odsev našega dobronamernega in 

harmoničnega preobrata. 

 

Otroci so naša prihodnost. Oni bodo podedovali stanje narave in celotnega planeta.  

Kaj nas mora še doleteti, da bomo nehali obtoževati višje sile in naravo za nastali kaos med 

ljudmi in stanjem sveta in končno dojeli, da je narava le zrcalo naših odločitev? 

 

Narava resnično samo  zrcali človeška dejanja. 

 

Zaradi vsega navedenega sem želela v diplomsko delo strniti svoja stališča in znanje ter jih 

realizirati v pedagoškem procesu. Knjiga »V zrcalu narave – Fridine zgodbe« avtorja Antona 

Komata me je navdihnila za delo z otroki, sodelovanje in druženje. 

Ozaveščenost, pridobivanje novih izkušenj in širjenje otroškega znanja so bili glavni cilji 

mojega diplomskega dela.  
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I. TEORETIČNI DEL 

 

 

1. NARAVOSLOVJE 

 

 

1. 1. Narava in predšolski otrok 

Ljudje smo del narave in smo soodvisni od nje, zato nosimo odgovornost za njen razvoj, 

obstoj in za naš jutri. 

Vse premalo je še utrjeno spoznanje, da pripadamo naravi, da smo od nje povsem odvisni in 

da bo človeštvo tudi v prihodnje le del njenega razvoja. Ne gre le za varstvo človekovega 

okolja. Narava se ne prilagaja človeku. Po svojih zakonitostih (ki pa so mnogo starejše in zato 

tudi trdnejše od potreb in zakonitosti družbe) se le odziva na delovanje človeka in pušča 

sledove njegove nepremišljenosti (Katalinič, 1993: 35). 

 

Pravilen odnos in spoštljivo ravnanje do narave pa v poplavi informacij in sodobnih družb ne 

pride kar samo od sebe. Vedenje, spoštovanje in odnos do narave so stvar vzgoje. 

Pomembno je, da otroke zgodaj začnemo ozaveščati o katastrofah in posledicah 

nespametnega človekovega delovanja ter jim pomagati razviti skrb in odgovornost za čisto 

okolje planeta Zemlja. 

 

Privzgajanje naravnega življenjskega ritma v sožitju z naravo je najbolj smiselna naložba, če 

se začenja že pri najmlajših in se premišljeno nadgrajuje skozi vse življenje. Otrokovi prvi 

(najzgodnejši) stiki z obdajajočo ga stvarnostjo v največji meri pogojujejo in določajo ves 

njegov nadaljnji odnos do nje. Prva otrokova doživetja ostanejo temeljni usmerjevalec vsemu 

njegovemu nadaljnjemu predstavnemu svetu o naravi in njeni stvarnosti (Katalinič, 1993: 

36). 

Najpomembnejši korak pri spoznavanju narave je njeno polno doživljanje z vsemi čuti. 

Naravo doživimo takrat, ko smo v njej. Naravo doživljamo in jo spoznavamo neposredno z 

vohom, dotikom, okusom, vidom in sluhom.  

Spoznavanje naravnega okolja v predšolskem obdobju mora potekati v prijetnem ozračju z 

namenom privzgajanja naravnega življenjskega ritma in sloga v sožitju z naravo (Katalinič, 

2010: 11) 
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Otroku v predšolskem razvojnem obdobju se zaznavne sposobnosti čutil šele razvijajo in 

ostrijo. Zato so razne opazovalne vaje in sprotno ubesedanje občutij in spoznanj zanj tembolj 

pomembni (Katalinič, 1993: 35). 

 

 

 

1. 2. Naravoslovje v vrtcu in njegov pomen 

Naravoslovje predstavlja proces raziskovanja in vključuje razumevanje pojavov, odnosov, 

zakonitosti in delovanje naravnega sistema. 

 

Raziskovanje živega in neživega sveta v naravi lahko opredelimo kot naravoslovje. Človek si je 

v svojem dolgem zgodovinskem razvoju izoblikoval in izostril čut za opazovanje narave, to pa 

je omogočilo nastanek naravoslovja (Katalinič, 2010: 9). 

Da se zgodnje učenje naravoslovja prične že v predšolskem obdobju, je dolgo znano in to ne 

po zaslugi staršev in pedagoške stroke, ampak preko otroških aktivnosti, ki se izražajo kot: 

igra z mivko, iskanje kamenčkov, nabiranjem listov, cvetja, opazovanje mravelj, metuljev, 

ptičev. Te aktivnosti otrok so usmerjale in bodo usmerjale pozornost staršev, vzgojiteljev, ki 

bi naj spodbujale razvojne sposobnosti otroka na področju razvijanja mišljenja, sklepanja, 

reševanja problemov, klasificiranja, iskanja vzročnih povezav (Katalinič, 2010: 9). 

 

Seznanjanje in izvajanje naravoslovnih dejavnostih v predšolskem obdobju pozitivno vpliva 

oblikuje otrokov odnos do narave, vpliva na spreminjanje celostne osebnosti otroka in ga 

postopno uvaja v naravoslovno pismenost. 

Pri izvajanju naravoslovnih vsebin moramo upoštevati razvojne značilnosti in sposobnosti 

posameznega otroka. Ker se otroci med seboj razlikujejo v mišljenju, vedenju in znanju 

naravoslovnih vsebin, kar je povezano z razvojem kognitivne zrelosti, je smiselno, da dobimo 

vpogled v otrokovo razmišljanje, razlago in doživljanje določenega pojava, vsebine ali 

procesa. Otrokom lahko ponudimo več načinov, s katerimi bodo izrazili svoje doživljanje ali 

razmišljanje o nečem: z risbo, z gibanjem, pogovorom, zastavljanjem vprašanj, celo s petjem.  

 

Ferbar (1992: 11) piše o tem, da mora vzgojitelj ali učitelj spoznati otrokovo znanje in 

neznanje. Meni, da se morajo vsebine poučevati na meji med vednostjo in nevednostjo, 

strokovni delavec pa mora  to mejo tudi poznati. Poudarja, da je predznanje tisto, ki 

odločilno vpliva na konstrukcijo novega znanja iz podatkov, ki jih otrok sprejema iz okolice. 
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Znano je, da so pri otrocih v predšolskem obdobju najbolj razvita področja emocij, domišljije 

in motivacije. Področja motorike, opazovanja, mišljenja in spomina se bolje razvijejo šele v 

osnovni šoli. 

 

Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu naravoslovju v šoli. Cilj naj 

bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov opremljen še s 

sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način 

(Krnel, 2001: 160). 

Skribe Dimec ( 1996: 13) piše o tem, da naravoslovni postopki združujejo manipulativne in 

miselne aktivnosti ter predstavljajo kompleksno pojmovanje aktivnega učenja. Naravoslovni 

postopki predstavljajo temelje za razvoj znanstvene pismenosti ter razumevanje pojavov in 

procesov v naravoslovju.  

 

Za spoznavanje naravoslovnih vsebin je najprimerneje  spoznavati vsebine, ki omogočajo 

sprejemanje novih informacij na osnovi otroških izkušenj. Zelo pomembno je, in to velja kot 

načelo poučevanja naravoslovja v vrtcu ali šoli, da se delo izvaja s konkretnim materialom -  

rastline, živali ali drugi predmeti iz narave. Pri aktivnem sodelovanju v naravoslovnih 

dejavnostih se razvijajo spretnosti opazovanja (prepoznavanje, primerjanje, zaznavanje) ter 

matematično- logičnega mišljenja (razvrščanje, urejanje, merjenje, sklepanje, 

napovedovanje, štetje, tehtanje, zbiranje podatkov, opazovanje…). 

Spoznavanje narave in izvajanje naravoslovnih dejavnosti ima večji pomen ter učinek, če so 

dejavnosti organizirane zunaj vrtca. Otroci morajo izkusiti dogajanja v naravi in se naučiti 

sodelovati v naravnih pojavih. Pomembno je tudi, da otroci izkusijo način življenja in dela 

izven njihovega vsakdanjega okolja, kot je letovanje na kmetijah ali v gorskem svetu. S tem 

otrokom nudimo priložnost izkustvenega doživetja narave. Večkrat, ko bomo izbrali takšen 

način dela, bolj bomo pri otrocih razvijali in spodbujali potenciale razumevanja povezanosti 

in soodvisnosti v naravi. Poleg tega pa otrok usvaja veliko spretnosti. Nauči se potrpežljivo in 

pozorno opazovati, poslušati, mirovati, skrbeti za živa bitja, razvija spretnosti čutnih zaznav 

ter si privzgaja občutek vrednosti in spoštovanja do vsega živega. Spoznava in postopno 

razume simbiotsko delovanje narave.  Pomembno je tudi, da otroci naravo doživijo z vsemi 

telesnimi čuti, saj razvijajo, ohranjajo in negujejo čutne zaznave, kot so vid, vonj, sluh, tip in 

okus. Zaznavne sposobnosti čutil so v predšolskem obdobju še v procesu razvoja. 
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1. 2. 1. Temeljna načela naravoslovja (Povzeto po: Ferbar, 1996: 15): 

 

1.  Načelo enakosti. Možnosti za izvajanje učenja naravoslovja se morajo izboljšati za 

vse otroke, ne glede na spol, etnična pripadnost, telesno ali drugačno prizadetost. 

2.  Načelo vsestranskosti. Vsi otroci naj bodo deležni vsebin vseh naravoslovnih 

disciplin. 

3.  Načelo razumevanja. Otroci opisujejo predmete in pojave. Pojave razlagajo in 

napovedujejo. Domneve in napovedi preverjajo. Svoje misli podelijo drugim. Dejavno 

učenje naj vključuje telesne in miselne aktivnosti, ki sestavljajo naravoslovno 

raziskovanje. 

4. Načelo »več za manj«. Da bi otroci bolje razumeli velike povezovalne ideje in pojme v 

naravoslovju, je potrebno skrčiti besednjak, število obravnavanih tem in količino 

spominskih podatkov. Povečati je treba delež časa za naravoslovne dejavnosti, 

poskrbeti za več primernih izobraževanj učiteljev ter naravoslovju nameniti več 

pozornosti in sredstev. 

5.  Načelo znanstvenosti. K naravoslovni vzgoji sodi znanstveni način zastavljanja 

vprašanj ter znanstvene razlage in metode. Vanjo je potrebno vključevati tudi vlogo 

naravoslovja v zasebno življenje posameznika in pomen naravoslovja za razvoj 

družbe. 

6.  Načelo sistematske vključenosti. Standardi naravoslovja so le ena sestavina 

prizadevanj za splošno izboljšanje izobraževanja. K naravoslovni izobraženosti 

pripomorejo podsistemi, kot so izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, izdaja 

učbenikov, vrtci ali šole in njihov upravni ter nadzorni aparat.  

 

 

1. 2. 2. Opredelitev narave in njeni cilji v slovenskem Kurikulumu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr., 2008: 55) naravo opredeljuje kot področje, v okviru 

katerega razvijamo sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajočo fizično in družbeno 

okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarja pomen 

pridobivanja izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselja v raziskovanju in odkrivanju. 

Otrok spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske 

pogoje. Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. 

Spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega 

življenja. Spoznava spremembe v naravi glede na letne čase. 

Pri naravoslovnih dejavnostih otrok tudi spoznava, da vsega ni mogoče razumeti in da na vsa 

vprašanja ne more najti odgovora (omejenost človeškega spoznanja). 

Naj predstavim še koncept naravoslovnega izobraževanja, ki je zapisan v Priročniku h 

Kurikulu za vrtce (Kroflič idr., 2001: 159-175). Avtor D. Krnel piše o tem, da dejavnosti v 
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okolju in za okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij ter temeljnih pojmov. Avtor meni, 

da je začetno naravoslovje preverjanje zamisli, za katere je potrebno razviti določene 

spretnosti in sposobnosti, ki jih imenuje naravoslovni postopki. Mednje sodijo opazovanje, 

razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, postavljanje hipotez, načrtovanje in 

izvajanje poštenih poskusov, poročanje in povzemanje rezultatov, posploševanje itn. 

Razumevanje pojavov in pojmov v naravi se razvija le ob neposredni izkušnji oziroma 

dejavnosti otroka. Avtor navaja, da je učenje naravoslovja zavestna dejavnost, ki vključuje 

specifične postopke za odkrivanje in potrjevanje zamisli. Poudarja pomen naravoslovne 

pismenosti za našo kulturo in sposobnost razumevanja ter odločanja o problemih. 

 

Avtor povezuje naravoslovno pismenost z okoljsko pismenostjo. Navaja, da neposreden stik z 

okoljem omogoča zavedanje vrednosti in ranljivosti okolja. Pri otroku razvija občutek za lepo 

in vredno v okolju, spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju. Dodaja še, da bi se 

poleg znanj o okolju pri otrocih postopno razvijalo zavedanje o prepletenosti odnosov v 

okolju, posledicah človeških posegov v naravno okolje ter odgovornost do vseh živih bitij in 

do skupne prihodnosti. 

Avtor priporoča izvajanje naravoslovnih dejavnosti v  širšem (gorski svet ali morska obala) in 

ožjem okolju (luža ali votlo drevo). 

Znotraj naravoslovnih vsebin pa avtor pripisuje velik pomen opazovanju. Opazovanje deli na 

štiri področja: 

- opazovanje kot naravoslovni postopek, 

- opazovanje celote in delov, 

- opazovanje razlik in podobnosti, 

- opazovanje pojavov. 

 

Avtor poudarja, naj bi bilo naravoslovje v vrtcu predvsem postavljanje novih vprašanj, 

seveda takih, na katera bi otroci znali in bili sposobni odgovoriti, zato namen zastavljenih 

vprašanj deli na: 

- zaprta vprašanja (Ali je nebo modro?) 

- odprta vprašanja (Koliko barv najdeš na nebu?) 

 

 

 

1. 2. 3. Globalni cilji s področja narave (Povzeto po slovenskem Kurikulumu za vrtce 2008: 56): 

 

- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 
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- spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina 

življenja, 

- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe, 

- spoznavanje tehniških predmetov ter razvijanje spretnosti na področju tehnike in 

tehnologije, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

- otrok odkriva, primerja in spoznava živo in neživo naravo, 

- otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed 

njih, 

- otrok odkriva, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo, 

- otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih 

bitjih ter v neživi naravi. 

 

1. 2. 4. Opredelitev narave švedskega Kurikuluma za vrtce (Povzeto po: Papotnik, 2005: 18): 

Med literaturo, ki sem jo prebirala za diplomsko nalogo, sem v knjigi »To zmorem že sedaj« 

avtorice Papotnikove naletela na zanimivo primerjavo med slovenskimi, švedskimi in 

italijanskimi vrtci s področja narave, opredeljene v nacionalnih kurikulumih za vrtce. Globalni 

cilji s področja narave se pri prvih dveh bistveno ne razlikujejo.  

 

Zanimala me je tuja strokovna literatura o pedagoških procesih, ki ponuja alternativne 

pristope k večji ozaveščenosti otrok do naravnega okolja. Na internetni strani 

(www.ecoliteracy.org) sem našla zanimiv članek, ki opisuje pozitivne spremembe pri otrocih, 

če bi v  njihove šole uvedli vrtove. 

Naj povzamem, o čem piše avtor.  

  

California School Garden network (CSGN) je organizacija, ki želi v vsako kalifornijsko šolo 

uvesti vrtove. Tako bi lahko otroci lažje doumeli povezanost človeka z naravo in s hrano. 

Spoznali bi tudi kronično napačne prehranjevalne navade, ki so velik problem današnjega 

časa, pa naj bo v obliki lakote ali debelosti. 

Vrt uči otroke delikatnega ravnovesja med življenjem in preživetjem skozi otipljivi odnos z 

drugimi živimi organizmi. Uči o posledicah zanemarjanja simbiotskega delovanja narave in 

ponuja živ laboratorij, v katerem se otroci učijo življenjskih naukov. Pozabljeno znanje, ki ga 

vrt nudi, lahko postavi nove temelje v učenju, v šolskih prehranjevalnih sistemih, vzpostavi 

novo agrokulturno pismenost in skupnost, ki bo cenila domačo, zdravo hrano. 

Pisec članka je poljedelec, ki ugotavlja, da rastline rastejo bolje in so bolj odporne proti 

boleznim, če jim posvetimo dovolj nege, skrbi in časa. Rastline dosežejo svoj maksimalni 

potencial, če jim pridelovalec nudi  naravno okolje, naravno gnojenje in jih primerno 

obdeluje. Avtor razmišlja, da otroci niso bistveno drugačni od rastlin in živali, ki jih vzgajamo. 

Dokazano je, da otrok, ki ne zaužije nobene zelenjave, sadja ali nepredelane hrane, le stežka 

doseže in razvije svoje potenciale. Hrana vpliva na razvoj bolezni in disfunkcij (agresija, 
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sindrom pomanjkanja pozornosti, abnormalnosti imunskega sistema in učne težave).Šele v 

zadnjem času  ugotavljamo, da smo bili premalo pozorni na posledice slabe prehrane za naše 

največje bogastvo – otroke. 

 S programom CSGN si želijo postaviti temelje za novo ozaveščenost ljudi, ki bodo  odgovorni 

in sposobni pridelati obilje zdrave hrane. Upajo tudi, da bodo  v prihodnosti organizirali več  

podobnih vrtov in spoznali, da je naš prvi cilj nahraniti celotno populacijo sveta z zdravo 

hrano in morda tudi razumeti razliko med  preživetjem in kvalitetnim življenjem . 

 

Naravoslovje je v švedskem kurikulumu opredeljeno v poglavju Narava. Poudarja človeško 

preživetje in dobro počutje, ki je odvisno od narave. Izpostavljen je pomen narave, ki človeku 

daje hrano, obleko, surovine, doživetja lepote in sprostitev. V vrtcih si prizadevajo za 

izvajanje praktičnega varovanja narave in okolja, tako da ustvarjajo oblike obnašanja in 

navade v dejavnostih, ki so ekonomične in prijazne okolju, v katerih otroci lahko sodelujejo 

(zbiranje odpadnega papirja, izogibanje strupom pri zatiranju žuželk…). Poudarjajo se, da je 

občutek za naravo kulturna dediščina, ki naj bi jo vrtec posredoval in živel. Pozitivna 

naravnanost do narave uveljavljajo z namenom, da otroci dobijo bogata in raznolika 

doživetja narave (raznovrstni izleti v gozd, podeželje…). 

 

Narava obsega naslednja področja: 

- človeka, 

- rastline, 

- živali, 

- zemljo,  

- vodo, 

- zrak, 

- podnebje, 

- naravne sile, 

- naravne pojave. 

 

Švedskih vrtci si prizadevajo, da otroci občutijo odgovornost do narave in si pridobijo 

izkušnje ter znanja o samih sebi in drugih (človek), samih sebi in verigi generacij (življenjski 

tok), človeku v razmerju do drugih vrst in do narave (rastline, živali, podnebje in okolje) ter 

naravnih silah in o njihovi uporabi (naravni pojavi, sile in procesi, tehnika in matematika). 

  

Dejavnosti švedskega vrtca na področju narave oziroma naravoslovja zajema osem 

poglavitnih točk: 

- otroci naj dobijo temeljna izkustva in znanja o naravi in razumevanje njenih povezav, 

- vrtec naj omogoči otrokom bogata doživetja narave in jih spodbuja k opazovanju, 

raziskovanju, eksperimentiranju, sistematiziranju in sklepanju, 

- vrtec naj pomaga otrokom pri spoznavanju lastnega telesa in njegovih funkcij,  
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- naučijo naj se skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje,   

- vrtec naj daje otrokom oporo pri razvoju varne spolne identitete, 

- vrtec naj da otrokom možnost na različne načine predelati vprašanja o čustvih, o 

življenju in različnih življenjskih dogodkih, 

- otroci naj dobijo temeljna znanja o rastlinah in živalih, o njihovih življenjskih pogojih, 

njihovi vzajemni odvisnosti in naši odvisnosti od njih, 

- otroci naj doživijo konkretne primere – praktične primere skrbi za naravo in okolje, 

- v vrtcu naj imajo otroci možnost eksperimentiranja s preprostimi tehničnimi 

pripomočki, 

- v vrtcu naj otroci razvijejo osnovne pojme časa, matematične pojme, razumevanje 

fizikalnih in kemičnih vzročnih zvez… (Povzeto iz: Papotnik, 2005: 18). 

 

 

1. 2. 5. Konstruktivizem in naravoslovje 

Konstruktivizem je posebna psihološka smer. Poudarja pomen mentalnih in spoznavnih 

procesov pri učenju. Pripadniki konstruktivizma menijo, da samega znanja v zaključni obliki 

ne moremo posredovati, prav tako ga ne moremo sprejemati od drugih. Znanje in vedenja 

konstruiramo sami s svojo lastno miselno aktivnostjo in z izkušnjami. Otrok si sam s svojo 

lastno aktivno dejavnostjo (zbiranje kamenčkov ali školjk, prelivanje vode, zlaganje kock, igra 

z mivko in s prstjo) gradi oziroma konstruira svoje znanje, razvija logično mišljenje in usvaja 

pojme.  

 

Otroci se najbolj učijo takrat,  

kadar jim samo pomagamo, 

da se sami dokopljejo do iskanih zakonitosti. 

                                             

                                                         (Peter Klime) 

 

Konstruktivizem razlaga nastajanje naravoslovnega znanja kot miselno konstrukcijo, kjer se 

nove izkušnje osmislijo tako, da se povežejo z že obstoječo pojmovno strukturo (Krnel, 1998: 

13). 

Začetnik konstruktivističnega načina poučevanja otrok je Jean Piaget, ki je menil, da si otrok 

sam gradi svoje znanje.  

Iz njegove razlage izvira t.i. konstruktivizem v izobraževanju, ki danes predstavlja najbolj 

razširjeno teoretsko usmeritev v pedagoški psihologiji in predšolski pedagogiki (Batistič 

Zorec, 2006: 63). 
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Tudi naravoslovci so mnenja, da je Piaget k načinu pristopa učenja naravoslovja po 

konstruktivistični metodi veliko prispeval. Piaget je hotel kognitivni razvoj utemeljiti na 

delovanju razvoja matematično-logičnega mišljenja. 

Piaget ni konstruktivist le zaradi zaporedja logičnih operacij, ki naj bi jih otroci postopno 

obvladali, temveč ga zaradi ideje o samem razvoju matematično-logičnih operacij, ki naj bi se 

v začetku razvijale le z delovanjem, z aktivnostjo do okolice, z igranjem s predmeti in  

snovmi… Tako naj bi nastajale senzomotorne sheme, ki se pozneje ponotranjijo in razvijejo v 

logične operacije (Krnel, 1998: 14). 

 

Po Piagetu miselni procesi vplivajo na to, da se mišljenje sploh lahko razvija. Govori o 

prilagajanju za vzdrževanje ravnotežja med miselno strukturo in okoljem. Sestavljata jo dva 

procesa, to sta asimilacija in akomodacija. Za proces asimilacije je znano, da sprejete 

informacije samo sprejmemo v že obstoječe miselne strukture. Če pa sprejmemo neko novo 

informacijo, ki zahteva spremembo miselne sheme, jo spreminja in bogati strukturo 

obstoječe miselne strukture, govorimo o akomodaciji. Govorimo o napredovanju miselnih 

struktur pri otroku. 

Smiselno lahko povežemo proces akomodacije s procesom učenja naravoslovja v 

predšolskem obdobju. Naravoslovne dejavnosti velikokrat same po sebi izzovejo spremembe 

v miselni strukturi otroka ali sprožijo kognitivni konflikt. Ravno zaradi tega je zelo 

pomembno, da pred izvajanjem naravoslovnih dejavnosti, izvemo oziroma dobimo vpogled v 

že obstoječe znanje pri otrocih o določeni stvari, potem pa na podlagi njihovega predznanja 

zastavimo vsebino in cilje nadaljnega dela.  

 

 

1. 2. 6. Povezava naravoslovnih dejavnosti z nenaravoslovnimi področji 

Iz prakse v vrtcu lahko zatrdimo, da se vse kulikularne dejavnosti in področja med seboj 

povezujejo. Vsaka načrtovana dejavnost ima že sama po sebi spontano povezavo z nekim 

drugim področjem. Naj navedem primer. Vzgojiteljica načrtuje in realizira dejavnost 

spoznavanja različnih inštrumentov. To dejavnost uvrščamo v področje umetnosti oziroma 

glasbe. To pa se področje povezuje s področjem družbe, saj otroci niso deležni le informacij 

in izkušenj o raznolikosti inštrumentov, pač pa spoznavajo tudi njihov izvor. Tako spoznavajo 

različne kulture. Dejavnost bi lahko spontano povezali tudi s področjem jezika, saj so otroci 

deležni spoznavanja in usvajanja novih besed, kar pomeni, da bogatijo svoj govorni obseg. 

Enako velja za naravoslovne dejavnosti. Lahko jih organiziramo in izvajamo z namenom, da bi 

otroke seznanjali z naravoslovno pismenostjo in jih urili v naravoslovnih postopkih 

(razvrščanje, urejanje, merjenje…). Lahko pa si zastavimo drugačen cilj, ki otrok ne bo  

vpeljeval v »znanstvene« izkušnje in vedenje, pač pa jih bo vodil in usmerjal k preprostemu 

doživljanju narave, ki je po mojem mnenju in izkušnjah zakrnel element v življenju sodobnih 

otrok. Pomembno je da otroci, za nekaj ur zapustijo otroško igralnico in igrišče ter odidejo v 
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naravo (gozd, travnik…). Nič spornega ne vidim v tem (izhajam iz lastne izkušnje dela z 

otroki), da bi čim večkrat, če ima vrtec le možnost, odšli v naravo, v gozd brez pripravljene 

dejavnosti. Otrokom bi spustili, da bi sami raziskovali ter samoiniciativno spoznavali naravo. 

Otroci bi si kmalu začeli izmišljevati igre s  primernimi naravnimi predmeti, ki bi jim služili pri 

igri. Otroci sami od sebe začnejo postavljati vprašanja, zakaj so storži različne velikosti in 

oblike, zakaj raste mah na drevesu, zakaj imajo rastline trne. Iz tega lahko razberemo, kaj  

otroke resnično zanima in nadaljujemo s pripravo naravoslovne dejavnosti, ki temelji na 

otroškem zanimanju za neko področje. 

 

Podobno kot prej navedeni primer povezave glasbenega področja z družbo velja tudi za 

naravoslovne dejavnosti. Če opazujemo živali tal, opazujemo in štejemo, koliko nog ima 

opazovana žival. Tako se naravoslovna dejavnost spontano navezuje tudi na področje 

matematike. 

Naravoslovne dejavnosti lahko smiselno povezujemo s področji v likovnem, gibalnem, 

glasbenem izražanju, povezujemo s področjem jezika, družbe in matematike. 

Če opazujemo edafske živali, jih lahko otroci narišejo, posnemajo njihovo gibanje, iščejo 

inštrumente, s katerimi bi uprizorili način njihovega gibanja, ali bi šteli pare nog ali druge 

vzorce na živalih. 

Če otrokom beremo leposlovje z naravoslovno vsebino za otroke, se dejavnost navezuje na 

področje jezika in družbe, saj spoznavajo nove besede, njihov pomen, strokovne besede in 

razlage ter si s tem bogatijo besedni zaklad in spoznavajo širšo družbene okolje. 
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1. 3. Teorije vpliva okolja na razvoj otroka 

Če se ustavimo ob misli, da je otrok pobudnik svojega lastnega razvoja (Labinowicz, 2010: 

43), potem ne moremo spregledati pomembne vloge vpliva okolja na razvoj otroka. 

Poglejmo primer dveh enako starih otrok, ki izhajata iz dveh različnih družin. Predpostavimo, 

da je družinsko okolje enega otroka zgolj rutinsko in običajno, brez poglavitnega zanimanja 

staršev za osmišljanje stvarnosti pri otroku. Drugi otrok pa raste v družini, kjer so osmišljanje 

sveta, razlaga o njem,  prikazovanje in konkretne izkušnje delovanja, povezanosti in krhkosti 

narave povsem običajne stvari. Kateri otrok bo bolje razumel delovanje sveta in narave?  

 

Kateri otrok bo suvereno nastopal in se integriral v socialno okolje? Kateremu izmed njiju se 

bo razvijal čut za soodgovorno ravnanje v korist planeta Zemlja in družbe? 

Odgovorimo lahko, da  drugemu otroku. 

 

Če izpostavim izhodišče teorije Vigotskega, ki pravi, da je kognitivni razvoj produkt 

interakcije med otrokom ter socialnim okoljem in da miselne sposobnosti niso odvisne od 

prirojenih dejavnikov, ampak od otrokove aktivnosti v raznih institucijah, kjer odrašča, lahko 

trdimo, da ima okolje pomembno vlogo za razvoj otroka. Vigotski pravi, da je miselni razvoj 

proces, v katerem otroci ponotranjijo rezultate svojih izmenjav z okoljem. Meni, da je razvoj 

mogoč samo skozi izkušnje, hkrati pa razvojni nivo vpliva na to, na kakšen način otrok 

pridobiva izkušnje (Batistič Zorec, 2003: 69). 

 

Naj izpostavim še ekološko-teoretsko smer, ki preučuje povezavo med vedenjem in vplivom 

okolja.  

Ekološko-teoretska smer zajema različne pristope, ki naj bi pomagali razumeti vpliv okolja na 

življenje otrok (Batistič Zorec, 2003: 86). 

Pripadnike omenjene teorije je predvsem zanimalo naravno vedenje otrok v naravnem 

okolju. Ukvarjali so se z različnimi temami, ki vplivajo na otrokov razvoj. Mednje sodijo 

različne družine, zanemarjanje otrok, odnosi v vrtcu in igralni skupini, empatija, inteligentost, 

družbeno okolje, vpliv medijev, socialno-kognitivni razvoj, otrokovo lastno dojemanje okolja 

itd. 

Nekateri uvrščajo v ekološko teorijo tudi prej omenjeno teorijo Vigotskega.  

Zagovorniki ekološke teorije so razčlenili okolje na več sistemov, ki jih otrok postopoma 

razume. Te so mikrosistem, mezosistem, ekosistem in makrosistem. 

Batistič Zorec (2003) navaja, da je poleg vpliva okolja na posameznika pomemben tudi vpliv 

posameznika na okolje.  

 

Okolje, v katerem otrok živi, vpliva na njegov moralni, izkustveni in miselni razvoj. Okolje uči 

otroka vzpostavljati odnose s širšo okolico.  
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Pomembna je torej interakcija med posameznikom in okoljem. Dispozicije za interakcijo z 

okoljem, tudi do narave, pa otroku nudimo odrasli oziroma strokovni delavci v vrtcih. Če 

gojimo razumen, prijazen, ozaveščen odnos do sveta in narave, bodo takšen odnos 

ponotranjili tudi otroci. Zato ne smemo spregledati pomembnega vprašanja, ki si ga je kot 

vzgojitelj smiselno postaviti. Kakšen odnos želim kazati in posredovati otrokom v vseh 

zavednih in nezavednih interakcijah s subjekti in objekti s svojo dejavnostjo v vrtcu? 
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2. PROJEKTNO DELO KOT UČNI MODEL V VRTCU 

 
 

2. 1. Povzetek projektnega dela 

V pedagoški literaturi projektna dela uvrščamo med projektne metode. Razlika med 

tradicionalno vodenim izobraževalnim delom in projektnim delom je ta, da je pri prvem 

glavni vir informacij učitelj, ki otrokom posreduje že oblikovana znanja z namenom, da jih 

otroci osvojijo. Projektno delo pa spreminja odnos med učiteljem ali vzgojiteljem ter otroci. 

Drugačnost se kaže v tem, da so vsi udeleženci, tudi otroci, v aktivnem odnosu do izbrane  

vsebine. V ospredju so aktualni problemi in konkretne naloge iz vsakdanjega življenja. Sama 

vsebina projektnega dela je tematsko zaokrožena. Najprimernejše vsebine za motive, 

realizacijo in izvedbo projektnega dela so vsebine s področja naravoslovja, družboslovja, 

umetnosti in športa. Bistvo projektnega dela temelji na izkustvenem učenju oziroma 

usvajanju znanja in reševanju konkretnih problemov. Tak način dela ni suhoparen, pač pa 

pritegne otroke k sodelovanju. Zato ima pozitiven učinek na otroke, jih motivira in spodbuja 

k uspešnejšemu učenju (Novak, 2009: 10). 

 

 

2. 2. Kaj je projektno delo?     

Projektno delo je metodični postopek. Je način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati 

in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo (Novak, 2009: 13). 

Projekt lahko interpretiramo in ga razumemo kot realiziranje neke zamisli, ki je usmerjena k 

doseganju postavljenega cilja. V njem sodeluje skupina ljudi, zato je pomembno, da 

udeleženci med seboj aktivno sodelujejo in so v sinergičnem odnosu. Pri tem je vsak član, ki 

sodeluje pri projektu, enakovreden ter odgovarja za svoj delež pri udeležbi. 

Po končanem projektu sledi evalvacija. Ker je evalvacija sestavni del projekta, pomeni, da se 

zastavljeni projekt konča šele po analizi in oceni celotnega dela. 

Izvajalci projekta se skozi projektno delo učijo strategij za uspešno izpeljavo projekta ter 

strategij učenja, bogatijo svoje znanje in izkušnje, razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti, 

domišljijo ter rešujejo različne problemske situacije (Novak, 2009: 13). 

 

Vodja projektnega dela nastopa v vlogi pobudnika, usmerjevalca in spodbujevalca aktivnosti 

udeležencev. Udeleženci projekta sami nizajo pobude, predlagajo teme, načrtujejo potek, se 

samostojno odločajo za izvajanje nalog, med seboj sodelujejo, pomagajo drug drugemu,  
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izmenjujejo različne poglede… Vodilo pri takem delu je spodbujanje optimalnega in 

celovitega osebnostnega razvoja posameznika. 

 

 

Projektno delo se od tradicionalnega načina poučevanja (poučevanje, ocenjevanje, 

razvrščanje posameznikov po kriterijih) razlikuje po tem, da spodbuja ustvarjalno mišljenje, 

usmerja k razumevanju in kritični presoji informacij, spodbuja doživljanje in občutenje 

lepega, razvija medsebojno sodelovanje in spoštovanje.   

 

Izvedbo projektnega dela lahko razdelimo v štiri kategorije. Te so oblikovanje pobude in 

končnega cilja, načrtovanje izvedbe, uresničitev cilja in končna evalvacija izvedbe. 

 

Osnova projektnega dela je učenje, ki lahko poteka načrtovano, zavestno in ciljno 

usmerjeno, lahko pa poteka na nezavedni ravni oziroma spontano. Slednje je najprimernejše 

pri igrah in svobodnih dejavnostih. Vsaka dejavnost, ki jo izvajamo s projektnim delom, 

temelji na samoaktivnosti in spodbudi udeležencev. Z vzbujanjem in zadovoljevanjem 

radovednosti, razumevanjem vsebin, iskanjem smiselnosti, sistematiziranem znanja in 

postavljanem jasnega cilja projektna metoda skrbi tudi za zadovoljevanje kognitivnih potreb 

udeležencev. 

Projektno delo je način dela, ki udeležencem omogoča, da z aktivnim udejstvovanjem v 

različnih dejavnostih pridobivajo in usvajajo različna znanja, sposobnosti, vrednote in navade 

(Novak, 2009: 14). 

Pozitivni učinki takšnega dela so številni. Med delom se udeleženci (otroci) učijo 

medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja, osebne odgovornosti, 

komuniciranja, samostojnega in kritičnega presojanja ter ustvarjalnega reševanja nalog. 

Projektno se lahko začno učiti, razmišljati in delati že predšolski otroci od tretjega leta 

starosti naprej (Novak, 2009: 15). 

Pri projektnem delu je zaželeno in smotrno, da vodja projekta spremlja razvoj vsakega 

udeleženca in vpisuje vtise in ocene v posebno mapo (portfolijo). 

 

 

2. 3. Načela izvajanja projektnega dela 

a) Načelo ciljne usmerjenosti. Izvajalci projekta se dogovorijo, kaj bodo počeli, kakšen 

je namen in smisel njihovega dela. Določitev končnega cilja je pomembna, ker z njim 

osmislijo svoje početje in usmerijo svojo aktivnost ter dejavnost. Tako se poveča in 

ohranja njihov interes za sodelovanje pri delu in uresničevanju končnega cilja. 

b) Načelo tematskega problemskega pristopa. Tema mora biti tematsko in vsebinsko 

zaokrožena. Pomembno je, da se tematika navezuje in povezuje z otrokovim 

predznanjem. Predhodno znanje hitreje pritegne njihovo pozornost in predstavlja 
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osnovo za nadgradnjo. Po izboru teme in postavitvi končnega cilja, se udeleženci 

pogovorijo, kako se bodo lotili izvedbe. Projektna tema naj bi bila usklajena s cilji in 

vsebino zastavljenega učnega načrta. Ker gre pri projektnem delu za tematsko 

zaokroženo vsebino, se ta običajno navezuje na več učnih predmetov oziroma 

dejavnosti. Zato je smiselno ustvariti delovni tim tudi z drugimi pedagogi in se 

povezati z drugimi strokovnjaki s posameznih področij. 

c) Načelo življenjskosti. Izbrana tema naj izhaja iz vsakodnevnega življenja. Končni cilj 

projekta naj bo funkcionalen pa tudi rezultati cilja naj bodo uporabni in za udeležence 

zanimivi. 

d) Načelo odprtosti in prožnosti. Pomembno je, da izvajalec projekta spodbuja 

udeležence k sodelovanju pri oblikovanju teme. Vloga izvajalca je udeležence 

usmerjati in jih ne omejevati. Delno spreminjanje tematike v procesu izvajanja 

projekta je dovoljena, če sprememba prispeva k obogatitvi celotnega projekta in ne 

spremeni končnega cilja. Široka paleta sodelujočih udeležencev potrjuje odprtost 

projekta. Vanj se lahko vključijo osebe različnih starostnih obdobij (otroci, 

mladostniki, odrasli) in različnih profilov (pedagoški delavci, različni strokovnjaki, 

starši). 

e) Načelo načrtnosti. Med osnove zastavljenega projekta sodi skrbno načrtovanje vseh 

dejavnosti, postopkov in vsega ostalega, kar omogoča realizacijo postavljenega cilja. 

Če tega načela izvajalci projekta ne upoštevajo in spoštujejo, se lahko zgodi, da se 

projekt poruši ali zaide v drugo smer.  

f) Načelo spoštovanja razvojnih in individualnih razlik med udeleženci. Med osnovna 

načela vodenja in izvajanja projektnega dela sodi spoštovanje starostnih in 

osebnostnih razlik. Posamezniki, tudi otroci se med seboj razlikujejo po svojih 

sposobnostih, interesih, potrebah, temperamentu… Pomembno je, da izbrana 

tematika, cilji in metode dela ustrezajo otrokovim interesom in njihovi starosti. 

g) Načelo spodbujanja stila dela. Vodenje projekta temelji na motiviranosti 

udeležencev. Vsaka prisila onemogoča, da bi se projekt uspešno razvijal. Zaradi tega 

je pomemben spodbujevalni cilj. Vodja projekta ne vsiljuje svojih zamislih, lahko pa 

jih predlaga. Razgovor vodi tako, da jih spodbuja k razmišljanju, dajanju pobud, 

postavljanju vprašanj in pomislekov. Smiselno je, da udeleženci vsak predlog ali 

pobudo skupaj kritično predelajo. 

h) Načelo aktivnega sodelovanja udeležencev. Pomembno je, da so vsi udeleženci 

projektnega dela aktivni izvajalci. Udeleženci so predlagatelji, načrtovalci in izvajalci 

aktivnosti. Vodja jih predvsem motivira k sodelovanju. Če med delom popusti  

motivacija udeležencev, obstaja verjetnost, da se projekt sesuje. Zato vodja budno 

spremlja razpoloženje udeležencev in jim pomaga reševati nastale probleme. 

i) Načelo sinergije. Pri projektnem delu je zelo pomembno medsebojno sodelovanje 

vseh članov skupine. Glavna vez med njimi je skupni in končni cilj. K dobremu počutju  
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     udeležencev prispevajo solidarnost, prijateljstvo, medsebojna pomoč in dopolnjevanje.  

Tako naravnano vzdušje povečuje gotovost in samozavest udeležencev. Krepi občutek 

pripadnosti skupini. Zaradi tega ima vodja projekta pomembno nalogo, da udeležence 

spodbuja k sinergičnemu delovanju. 

j) Načelo pozornosti v procesu izvedbe projekta. Končni rezultat celotnega 

projektnega dela je najvidnejši del, zato je pozornost izvajalcev in opazovalcev 

praviloma usmerjena h končnemu proizvodu. Glede na to, da so končni izdelki 

rezultat na začetku postavljenih ciljev, je razumljivo, da je za zunanjega opazovalca 

najzanimivejši končni rezultat. Sam potek in način projektne izvedbe od postavljenih 

ciljev do uporabljenih postopkov pa je pomemben za izvajalce. Projektno delo nosi 

dva pomena: pomeni način dela, s katerim se udeleženci učijo misliti in delati 

projektno, in učni proces, med katerim usvajajo različne strategije učenja, razvijajo 

sposobnosti in interese ter s svojo lastno aktivnostjo pridobivajo izkušnje, spoznanja 

in znanja. Vodja naj bi spremljal reakcije udeležencev, njihovo počutje, motiviranost 

in medsebojne odnose. Neposredno opazovanje udeležencev vodji omogoča sprotno 

in neposredno vplivanje na obnašanje in delovanje posameznikov ter odnose v 

skupini. 

k) Načelo celostnega razvoja osebnosti. Človek je enkratna osebnost s posebnostmi in 

sposobnostmi, ki se razlikujejo od posameznika do posameznika. Obenem je tudi 

socialno bitje, katerega razvoj je odločilno odvisen od interakcije med okoljem in 

njim. Svet okrog sebe doživlja in se nanj odziva s čutili, z mišljenjem in čustvi. Za 

harmoničen in celovit osebnostni razvoj je pomembno, da se naštete lastnosti 

razvijajo čim bolj skladno in uravnoteženo. To pa je v veliki meri odvisno od okolja. 

Projektno delo se zato uvršča med didaktične postopke, ki zavestno vplivajo na 

celostni osebnosti razvoj. 

 

Svoje delo v vrtcu sem načrtovala, izvajala in evalvirala po metodi projektnega dela. Otroci so 

se aktivno udeleževali ciljno načrtovanim dejavnostim, obravnavali smo teme iz vsakdanjega 

življenja in si pridobivali veliko novih izkušenj. Med delom so otroci raziskovali, se učili na 

izkustveni ravni, vrednotili svari, zato se izvajanje mojega projektnega dela uvršča med 

projekte tipa učenja in projekt usvajanja in vrednotenja. 
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2. 4. Različni tipi projektnega dela 

 

Projektna dela se med seboj razlikujejo po namenu in cilju. Strokovnjaki, so med 

opazovanjem prakse in izvedbe projektnih del, prepoznali in razčlenili projektno delo na štiri 

različne tipe projektnih del: konstrukcijski tip, raziskovalni tip, projekt usvajanja ter 

vrednotenja in tip učenja. 

 

Konstrukcijski tip 

Značilno je, da je aktivnost udeležencev usmerjana k različnim ustvarjalnim dejavnostim.  

Izdelki imajo lahko umetniški, uporabni ali razvedrilni značaj.To so lahko različna likovna 

dela, dramatizacije, plesne in glasbene prireditve, literarni izdelki, urejanje notranjih in 

zunanjih prostorov ali izdelki iz različnih materialov. Gre za oblikovanje, urejanje in 

ustvarjanje nečesa novega. Poleg kreativnosti spodbuja tudi razvijanje smisla za estetiko 

ter govornih, ročnih, izraznih spretnosti. Pomembno je, da so kreatorji otroci sami. 

 

Raziskovalni tip 

Namen je raziskati nov ali neznani pojav in ugotoviti dejavnike njegove pojavnosti. Gre 

tudi za opazovanje in spremljanje nekega pojava, da bi odkrili vzroke in način njegovega 

delovanja. Značilnost takšnega tipa projekta je, da se udeleženci znajdejo pred 

problemom, ki ga morajo rešiti. Problem je potrebno najprej določiti in ga prepoznati ter 

nato predvideti možnost njegove rešitve. 

 

Projekt usvajanja in vrednotenja 

Izvajalci projekta se najprej seznanijo z nekim predmetom ali pojavom, ki ga kasneje 

obravnavajo, obdelajo in vrednotijo. Namen tega tipa je kritično presoditi vsebine ter 

predstaviti lasten odnos do nečesa. Vrednotimo lahko z zdravstvenega, socialnega  in 

drugih vidikov. Pomembno je razvijati kritičen odnos do vsebine. 

 

Tip učenja 

Ta tip projekta temelji na izkustveni ravni oziroma učenju. Namen je čim učinkoviteje 

pridobivati znanja ob uporabi različnih metod, tehnik in oblik. Udeležence spodbuja, da 

izrazijo svoj lastni pogled na nek pojav ali dogodek, s katerim so se seznanili. Udeležence 

uči, naj življenje okoli sebe presojajo čim bolj samostojno in kritično. 
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3. PREDSTAVITEV KNJIGE V ZRCALU NARAVE – FRIDINE    

ZGODBE  IN MOJ MOTIV ZA IZVEDBO NARAVOSLOVNIH DEJAVNOSTI 

 

»Kot vsak otrok z bujno domišljijo sem bila strašansko radovedna, obenem pa sem se 

neizmerno čudila vsem prizorom iz narave. Pogosto se mi je zdelo, da ţivim svojo podobo 

v zrcalu narave. Bila sem tista, ki gleda in tisto, kar vidim. Bila sem slikar, ki mora postati 

drevo, če hoče naslikati drevo. To je bil čas, ko sem ţivela sanje in sanje so ţivele mene. 

Tisti čas sem ţivela v zrcalu narave in takrat sem zapisovala te zgodbe in dogodke. Zato je 

njihov naslov: V ZRCALU NARAVE – FRIDINE ZGODBE. 

Sedaj jih lahko berete tudi vi. Navdušeni boste nad njimi, saj česa podobnega najbrţ še 

niste brali. Z njimi vas popeljem na potovanje v srce narave. Potem jih dajte v branje vašim 

prijateljem, staršem in znancem. Pa na učitelje nikar ne pozabite. Saj se moramo vsi učiti in 

to vse ţivljenje. Narava pa je itak naša najboljša učiteljica«. 
                                                      

                                                     (Citat iz knjige V zrcalu narave – Fridine zgodbe: Komat, A) 

 

 

Knjiga z naslovom V zrcalu narave – Fridine zgodbe avtorja Antona Komata vsebuje 

osemindvajset zgodb. Knjiga je napisana za starejše otroke, vendar je berljiva tudi za odrasle, 

prav tako je primerna za predšolske otroke drugega triletja, če besedilo primerno 

preoblikujemo in prilagodimo starostni stopnji otrok. V zgodbah nastopajo štirje otroci 

(Frida, Longi, Plamenolaska in Fulek), ki poletne počitnice preživljajo pri modrem in 

ozaveščenem zagovorniku ter poznavalcu narave. To je gozdar Vandelin in njegova partnerici 

Mimi, ki ima enaka stališča kot on, poleg tega pa je tudi zeliščarka. Tako otroci - literarne 

osebe spoznavajo zakonitosti simbiotskega delovanja narave iz razlag in konkretnih izkušen 

ter si privzgajajo odnos spoštovanja do narave in planeta Zemlja. Odkrivajo napačna 

delovanja in presoje človeka, ki naravi škodujejo. Naj omenim še to, da je knjiga prodrla v 

šolski sistem eko šol kot obvezno čtivo domačega branja. 

Knjiga me je navdihnila predvsem zaradi tega, ker se avtor posveča podrobnim razlagam 

delovanja in pomembni vlogi vsakega živega bitja v naravi.  

Poleg tega pa obravnava tudi živo in neživo naravo. Dotakne se področij kot, so snežinke, 

volkovi, čebele, storži, sporna uporaba in posledice pesticidov in plastificiranih izdelkov, 

fosili, drevesa in gozdovi, reke, ptice, drobne živali tal, žabe, polži vulkani, rastline travnika, 

bakterije, dinozavri, proces opraševanja rastlin, glive, neandertalci… 

 

Knjiga torej smiselno razlaga in opisuje raznolikost življenja v naravi in kritizira poneumljeno 

ravnanje sodobnih civilizacij v odnosu do narave. 
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Zaradi vsesplošno aktualnih obravnavanih tem in zaskrbljujočih okoljskih in ekoloških 

problemov, zadevajo vsakega posameznika in celotno družbo, sem se odločila, da knjigo V 

zrcalu narave – Fridine zgodbe, uporabim kot motivacijo za izvedbo naravoslovnih dejavnosti 

v vrtcu. Na osnovi osrednje teme knjige sem na podlagi dvanajstih zgodb izvedla različne 

dejavnost. Pred izvajanjem naravoslovnih dejavnosti, sem izbrano zgodbo otrokom najprej 

prebrala, nato pa izvedla dejavnost. 

Izbrala sem zgodbe, ki so bile primerne za realizacijo dejavnosti v vrtcu in jih prilagodila 

starostni stopnji otrok. Izbrala sem zgodbe, z naslednjimi naslovi:  

 

- Pridi in me pojej (poudarek na razliki med jabolki iz škropljenih plantaž in jabolki 

naravne predelave, torej neposredno od kmeta) 

- V šoli pri čebelah (poudarek na spoznavanju življenja in sodelovanja čebel med seboj) 

- Storževa gostija (poudarek na različnosti storžev in prepoznavanje obglodanih storžev 

glede na ugriz živali) 

- Izginuli svetovi (poudarek na spoznavanju fosilov) 

- Srčni utrip drevesa (poudarek na pozornem poslušanju pretakanja sokov po deblu 

drevesa) 

- Longijevi bičkarji (poudarek na spoznavanju polžev in žab) 

- Neukročene trmoglavke (poudarek na uničevanju naravnega toka rek) 

- Vrt življenja (poudarek na spoznavanju pomembne funkcije deževnikov za zemljo) 

- Moje drevo (poudarek na taktilnem zaznavanju dreves) 

- Rastlinske slaščičarne in lekarne (poudarek na zdravilnih rastlin) 

- Okamnela jajca dinozavrov (poudarek na dinozavrih in delovanju vulkana) 

- Živi mlinčki (poudarek o pomembni funkciji živali tal za naravo) 
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II. PRAKTIČNI DEL 

 

 

1.  EMPIRIČNI DEL 

 

1. 1. Namen 

Namen empiričnega dela oziroma mojega raziskovanja je bil preko ankete, ki sem jo izvajala pred 

začetkom dejavnosti, izvedeti in dobiti vpogled v otroške predstave in njihovo vedenje  o posamezni 

vsebini. Vsebine so se nanašale na splošno poznavanje naravoslovnih vprašanj. 

Anketo z enakimi vprašanji sem ponovila po končanem praktičnem delu ter ugotovila, koliko novega 

znanja so otroci usvojili v naravoslovnih dejavnosti. 

 

1. 2  Metode raziskovanja 

Za raziskovanje sem uporabila deskriptivna (opisna) vprašanja za ugotavljanje obstoječega znanja ter 

vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Predvsem me je zanimalo, ali otroci obravnavane pojave že 

poznajo. Zato sem naravoslovne dejavnosti načrtovala tako,da: 

- so primerne in prilagojene starosti in sposobnosti otrok, starih od pet do šest let, 

- ustrezajo konstruktivističnemu načinu poučevanja naravoslovja (otroci si na podlagi 

obstoječega znanja sami konstruirajo nova vedenja s svojo lastno aktivnostjo), 

- so skladne s cilji s področja narave v Kurikulumu za vrtce, 

- sem naravoslovne dejavnosti smiselno povezala z drugimi področji (matematika, gibanje, 

družba, jezik, umetnost). 

 

1. 3  Postopek zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketo odprtih in zaprtih vprašanj. Anketa je vsebovala 

dvaindvajset vprašanj. Od teh je bilo trinajst takšnih, pri katerih so bili možni trije odgovori, torej 

zaprtega tipa.  Odprtih vprašanj je bilo devet.  

Otroke sem individualno anketirala in njihove odgovore zapisala. Otroci drug drugega niso slišali. 

Rezultate odgovorov otrok na odprta vprašanja sem prikazala v grafu kot razliko med znanjem pred 

dejavnostjo in po njej.  

 

Dejavnosti sem izvajala v vrtcu Dominik Savio v Domžalah.  V skupini je bilo enajst otrok, starih od pet 

do šest let. Pri dejavnostih je sodelovala večina otrok. Delo v vrtcu je potekalo en mesec, vendar žal 

zaradi prilagajanja vrtčevskemu življenju in njihovim dejavnostim nisem mogla izvajati svojega dela v 

strnjeni, vsakodnevni  obliki. 
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1. 4  Raziskovalne hipoteze 

Pred izvedbo ankete sem postavila eksplicitno izražene domneve oziroma hipoteze. Te so bile 

naslednje: 

- predpostavljam, da otroci ne vedo, kaj so pesticidi, ker se o njih še nikoli niso pogovarjali v 

vrtcu, 

- predpostavljam, da otroci ne vedo, kaj so fosili, ker tega v vrtcu še niso obravnavali, 

- predpostavljam, da otroci ne poznajo vlogo kličnih listov pri fižolu, ker še niso kalili fižola, 

- predpostavljam, da otroci ne vedo, zakaj so deževniki dobri za prst, ker tega niso raziskovali, 

- predpostavljam, da otroci ne vedo, kako se delijo drevesa, ker v vrtcu tega niso spoznavali.  

 

1. 5. Rezultati in interpretacija podatkov  

Za grafični prikaz sem izbrala oziroma izpostavila podatke, ki so se dramatično spremenili v vedenju 

in znanju otrok na nekatere postavljene hipoteze. Grafi se navezujejo na naslednje domneve:  

1. otroci ne poznajo vlogo kličnih listov pri fižolu, 

2. otroci ne vedo, kaj so pesticidi, 

3. otroci ne vedo, kaj so fosili, 

4. otroci ne vedo, zakaj imajo deževniki pomembno funkcijo za prst, 

5. otroci ne vedo, kako delimo drevesa glede na liste. 

 

Odgovori pred izvajanjem dejavnosti so bili pri večini otrok enaki. Na prvo zastavljeno vprašanje, 

kakšna je vloga kličnih listov pri fižolu, nihče od otrok ni znal odgovoriti. Tudi na drugo vprašanje, kaj 

so pesticidi, vseh enajst otrok ni znalo odgovoriti. Na tretje zastavljeno vprašanje, kaj so fosili, otroci 

niso poznali odgovora. Na četrto vprašanje, zakaj so deževniki dobri za prst, nihče od otrok ni znal 

odgovoriti. Na peto vprašanje, kako delimo drevesa glede na liste, pa sta odgovor poznala dva otroka. 

Iz odgovorov otrok na zastavljena vprašanja pred izvajanjem dejavnosti sem sklepala, da se o 

omenjenih vsebinah v vrtcu še niso pogovarjali. 

Grafični prikaz odgovorov otrok po izvajanju dejavnosti bom prikazala v praktičnemu delu diplomske 

naloge.  
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2. PREDSTAVITEV KNJIGE IN IZVEDBA ANKETE  

Cilji:     - spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

              - otrok razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave, 

    - otrok doživlja in spoznava naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem        

                spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

              - otrok odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij, 

              - otrok si starosti ustrezno oblikuje predstavo o planetu Zemlja,  

              - doživljanje in spoznavanje literarnih del za otroke, 

              - z anketo pridobiti  in zbrati otrokove predstave. 

 

 

Z otroki sedemo na tla. Knjigo V zrcalu narave – Fridine zgodbe avtorja Antona Komata na kratko 

predstavim. Povem, kdo v knjigi nastopa in o čem govori (slika 1). 

   

         Slika 1: Otrokom predstavim knjigo, vsebino in literarne 

                                                                               osebe. 

 

Spregovorim o naravi. Vprašam jih, če tudi oni skrbijo za naravo. Vsi mi odgovorijo pritrdilno. Večina 

jih pove, da pobirajo smeti po tleh, da ločujejo odpadke in ugašajo luči, ko jih ne potrebujejo. 

Preberem jim uvod v knjigo, da bodo lažje razumeli, o kom in čem bomo naslednje dni govorili. Uvod 

se končna s stavkom: » Narava pa je itak najboljša učiteljica.«  

Deček, star pet let,  takoj pripomni, da ne verjame, da je narava naša učiteljica. Na vprašanje, zakaj, 

odgovori, da narava ni človek in nas zato ne more učiti. Povem,  da narava na planetu res nima 

človeške oblike, je pa človek iz narave. Človek je del narave. Če pozorno prisluhnemo in opazujemo 

naravo – drevo, deževnika, vodo, sebe ali karkoli drugega, bomo sčasoma razumeli delovanje narave. 

Naučiti se moramo prisluhniti naravi, jo doživeti. S tem si privzgojimo spoštljiv odnos do nje in 

razvijemo drugačno vedenje in razumevanje simbiotskega delovanje narave. 
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Potem z vsakim otrokom posebej izvedem anketo, ki  vsebuje dvaindvajset vprašanj. Pri vsakem 

vprašanju so možni trije odgovori, pri nekaterih je še podvprašanje, zakaj. Otroci so povejo, da 

vprašanja niso težka. 

 

Moja ocena odgovorov otrok je enotna. Opazila sem, da večina otrok razmišlja o zastavljenih 

vprašanjih zelo podobno.  Vsi otroci so na eno izmed vprašanj odgovorili enako, in sicer, da vodo iz 

pipe, medtem ko si umivajo zobe,  zaprejo, da je ne bi zmanjkalo. Opazila sem tudi, da večina otrok 

izraža svojo naklonjenost do narave, posebej do živali.  Zastavila sem jim tudi dve vprašanji (primer 

od mnogih), za kateri sem vedela, da nanju ne bodo znali odgovoriti: Kaj so pesticidi in kaj so fosili? 

Zanimalo me je, če si bodo skozi dejavnosti to zapomnili in pri naslednji anketi znali tudi na ti 

vprašanji pravilno odgovoriti.  

 

 

1. 1.    NEUKROČENE TRMOGLAVKE  

            

Cilji: - otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, 

         - otrok spoznava in opisuje razlike med naravnim tokom reke in uravnavano reko, 

         - otrok spoznava različne pojavne oblike rek, 

         - otrok spoznava in odkriva živa bitja, ki živijo v reki.  

 

 

Otrokom rečem, da lahko ležejo na tla in se sprostijo. Danes smo se pogovarjali in spoznavali reko. 

Natančneje smo spoznavali uravnavano reko, reko, ki ima svoj naravni tok in vlogo človeka pri tem. 

Za začetek ali motivacijo sem prebrala zgodbo Neukročene trmoglavke. Zgodba (Neukročene 

trmoglavke) govori o človeku, ki je bregove nekaterih rek zabetoniral, obložil s kamenjem, posekal 

drevesa in uničil rastlinje. Iz različnih knjig sem fotokopirala štiri slike (slika 2). 

 

     Slika 2: Prikaz izvira in izliva vode. Prikaz izvira, 

                                                                                               uravnavane reke, naravnega toka 

                                                                                               reke in poplavnega gozda.  

                                                                                                                             

Prva je slika prikazuje izvir, druga naravni tok reke, tretja uravnavano reko. Četrta je prikaz, od kod 

voda izvira in kako skozi dolino vse do izlitja v morje teče reka. Še preden smo začeli pogovor o vodi 

in rekah, sem jim zastavila vprašanje: Kaj veste o rekah? 
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Odgovori otrok: Reka šumi. V njej so živali. V njej so ribe. Reka teče. V njej so valovi. Noter je trava. 

Noter so raki in hobotnice. V njej so školjke. Voda miruje. V njej so vrtinci in dvoživke. V njej so 

alge in potapljači.  

Sledilo je vprašanje: Kaj želite izvedeti o rekah?  

Odgovori otrok so bili: Kako nastanejo vrtinci. Živali. Ribiška palica. Raki. Kako se meduza 

spreminja. O gusarjih in školjkah. 

Na koncu sem jih vprašala: Kaj ste se naučili o rekah? Odgovore otrok bom zapisala pozneje, ker sem 

jim to vprašanje zastavila po končani dejavnosti. 

 

Najprej sem jim pokazala sliko izvira. Še prej sem jim postavila vprašanje, od kod priteče voda. Večina 

jih ni vedela. Samo eden je odgovoril, da iz podtalnice, nekdo je rekel iz oblakov. Za trenutek sem se 

ustavila in spregovorili smo o tem, kaj je podtalnica. Sliko izvira so interpretirali kot slap. 

Razložila sem jim, da je to izvir. Izviri se nahajajo visoko v gorah in tam je voda najčistejša. Tam jo 

lahko pijemo, medtem ko vode iz rek, še posebej mestnih, ne smemo piti. 

 

Govorila sem tudi o tem, da se taki vodi reče tudi živa voda. Otroci so se čudili, kako je voda lahko 

živa. Spomnila sem jih na vodo v plastenkah, ki jih lahko kupimo v trgovinah. 

Povedala sem jim, da je ta voda mrtva. Zakaj? Voda je živa takrat, ko teče. Plastificirana voda pa je 

zajeta v plastiki in že po nekaj urah izgubi vse svoje hranilne in mineralne snovi, zato taki vodi 

rečemo, da je mrtva. Šla sem še dlje. Povedala sem jim, da je plastika in iz nje narejena plastenka, v 

kateri  je voda, lahko strupena. Ker plastiko izdelujejo iz naftnih derivatov, je dokazano, da začenja 

plastika po nekaj urah izločati strupene snovi. 

 

Otrokom sem pokazala sliko naravnega toka reke in sliko uravnavane reke. Opisovali so razlike med 

njima. Takoj so opazili, da je na sliki naravnega toka reke več rastlinja, dreves, vse je bilo zeleno. 

Na sliki uravnavane reke pa ni bilo rastlin ne dreves in vse je bilo sive barve. Razložila sem jim, kaj 

pomeni uravnavana reka in kaj pomeni, da ima reka svoj naravni tok.  

Zadnjo sliko, ki prikazuje izvir, pot reke in izliv v morje, so otroci z zanimanjem opazovali. Pri 

vprašanju, kam gredo vse reke oziroma kam se vse reke izlivajo, so bili odgovori različni: v podtalnico, 

v vodovodne cevi, v pipe, v Črno morje. Na koncu smo skupaj prišli do pravega odgovora. 

 

Z otroki in vzgojiteljico smo šli do reke Bistrice v Domžalah. S seboj smo vzeli liste, svinčnike, ribiško 

mrežo in plastične posodice. Sama sem vzela tudi škornje. 

Hodili smo po gozdni poti ob reki. Otroke sem prosila, naj bodo čim bolj pozorni, naj si ogledujejo 

reko, njen breg in naj pozorno poslušajo zvoke. Med hojo smo se večkrat ustavili in prisluhnili. Otroci 

so naštevali zvoke, ki so jih slišali. Slišali so ptiče in žuborenje reke. Vprašala sem jih, iz katere smeri 

prihaja zvok žuborenja reke, saj je zvok prihajal od zelo daleč. Ker so otroci pozorno poslušali, so 

pokazali pravilno smer.  

 

Otroci so opazili, da je na tleh mivka. Vprašala sem jih, kako je mivka prišla na to mesto. Na vprašanje 

so znali odgovoriti. Reka jo je prinesla na breg. V tem sklopu sem jim povedala, da reka neprestano 

vali skale in kamne, odnaša material, ki je na dnu in ob bregovih struge. Ker pojma struga niso 

poznali, sem jim to razložila.  
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Še preden smo se ustavili na točki, kjer se vidi razlika med naravnim in uravnavanim bregom, smo se 

ustavili pri ogromnem skalovju. Tu je bil dober in konkreten dokaz, zakaj in kako lahko rastline rastejo 

iz sklal. Zato smo se pri skali ustavili (slika 3). 

 

        Slika 3: Otrokom kažem alge, lišaje, mah.  

 

 

Otroke sem vprašala, če vedo, kaj so ti črni madeži na skalah. Mnogi so rekli, da je voda. Razložila 

sem jim zelo enostavno. To so majhni organizmi, tako majhni, da jih ne moremo videti, vidimo pa jih 

kot črne madeže. To so alge in bakterije. Potem smo opazili nekaj zelenega in mehkega. Povedala 

sem jim, da so to lišaji. Nedaleč stran pa so otroci opazili mah in prepoznali praprot (slika 4). 

 

     Slika 4: Otroci si ogledujejo praprot. 

 

Vprašala sem jih,ali mislijo, če so ti črni madeži živi. Seveda so odgovorili, da ne. Zato sem jim 

razložila in dodala še svojo misel, da življenje vedno najde pot.  

 

Odšli smo do brega reke Bistrice. Tam se je nazorno videla razlika med naravnim bregom reke in 

uravnavanim bregom (slika 5). 

Začela sem z vprašanjem, če opazijo razliko med bregovi. Spomnili so se tistih dveh slik, ki sem ju  

pokazala v vrtcu (naravni tok reke z bujnim zelenjem in uravnavani tok reke z opostošenim 

rastlinjem). 
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Otroci so sami nizali razlike in s prstom kazali ter razlagali, kaj opazijo. Opazili so tudi posekana 

obrežna drevesa. To je bila zame iztočnica za razlago. Povedala sem jim, zakaj je pomembno, da rek 

ne uravnavamo z betonom in skalami po svoji volji. Drevesa, ki rastejo ob bregovih, nudijo namreč 

zavetišče mnogim živalim, da se lahko pred plenilci skrijejo ali pa si tam uredijo svoje prebivališče. 

Tudi vlogo dreves in njihovim koreninam ob bregu sem jim razložila. Obrežna drevesa imajo dolge 

korenine, ki segajo v vodo in na kopno. Zato varujejo pred poplavami. Poslušali smo tudi, katero žival 

slišimo. Slišali smo ptice.  

Otroke so zanimale suhe veje in palice, zato so jih prijemali v roke. Vzgojiteljica jih je vprašala, ali naj 

vržemo eno vejo v reko, da bi videli, ali bo potonila ali plavala. Otroci so presenetljivo zakričali v en 

glas, da naj ničesar ne vržemo vanjo. Takrat sem začutila, kako sem se jih dotaknila s 

pripovedovanjem o nespametnem človeškem ravnanju z naravo. Moje razlage so spremenile njihov 

odnos do narave. 

 

Po poti nazaj sem se ustavila pri veliki skali, ki je bila vsa prekrita z mahom. 

Vprašala sem jih, kako je mah prišel na to skalo. Otroci niso vedeli. Razložila sem jim, da veter nosi 

snovi, ki jih imenujemo trosi. Če je dovolj vlažno, se tam začnejo razvijati rastline. Razkrila sem jim še 

eno zanimivost, ki je niso poznali. Mah sem previdno odlepila s skale in ga obrnila na drugo stran. 

Otroci so povedali, da je spodaj zemlja. Sklepali so, da mah proizvaja novo prst oziroma zemljo (slika  

6). 

Otroke je zelo pritegnilo, da mahovi na skalah, izločajo posebno kislino, ki kamen topi. Opazili so, da 

je bila tista skala zaobljena in ni imela ostrih robov. 

 

Med vračanjem iz gozda, sem jim razlagala, da se moramo znati pravilno obnašati tudi v gozdu. Torej, 

ne kričimo, ker vznemirjamo živalice. V  gozdu sta najpomembnejša organa uho in oko, če hočemo 

naravo  pristno doživljati. 
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 Slika 5: Naštevamo razlike med bregovoma                       Slika  6: Otroci opazujejo mah.                                     

 

 

 

 

Nato smo odšli na drugo stran reke, kjer je bilo majhno prodišče. Razložila sem jim, kaj pomeni 

prodišče. Dala sem jim navodila, naj vsak poišče kamen, ki mu je najbolj všeč, in ga s svinčnikom 

nariše(slika 7, 8 in 9). 

 

          
 

Slika  7 in 8: Otroci na prodišču reke iščejo svoj kamen.               Slika 9: Risanje kamna. 

 

Kamne smo odnesli s seboj v vrtec, saj si bomo naredili zbirko iz vsega, kar smo našli in ustvarili. 

Ko so otroci končali z delom, sem obula škornje. S seboj smo imeli ribiško mrežo, ki jih je zelo 

zanimala. Poleg mreže sem prinesla še plastične posodice. Z mrežo sem nekajkrat zajela po dnu reke, 

da bi videli, kaj smo ujeli (slika 10, 11, 12 in 13).  
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Slika 10: Zajemanje z rečnega dna.                     Slika 11: Gledamo v mrežo, če smo kaj zajeli. 

 

Otroci so z mano brskali po mivki in kamenčkih. Našli smo nekaj majhnih školjk, postranico in ličinko, 

verjetno tudi komarja. Skupaj z vodo smo najdene stvari odnesli v vrtec, smo jih opazovali z lupo. 

   

      

 

 

                                     
 

  Slika 12: Med mivko iščemo živalce.                     Slika 13: Kar smo našli, stresemo v posodico. 

                                                       

 

Na igrišču vrtca smo sedli za mizo. Otrokom sem rekla, naj tisto, kar smo danes delali, tudi narišejo. 

Risali so s svinčnikom. Večina jih je narisala mene, kako z mrežo lovim. Nekdo je narisal zabetonirani 

breg, drugi tisto skalo, ki smo jo opazovali in na njej našli mah. 

Po končani dejavnosti pa sem jih še vprašala: Kaj ste se danes naučili?  



Pia Pal, diplomska naloga (2011): Leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti. Ljubljana, 
Pedagoška fakulteta 
 
 

37 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da je šumelo. Reka je poplavila in mivko odnesla čez. Da so tam 

uničevali reko. Ko sem kazala mah. Mah ima kislino in topi kamen. Da mah dela novo zemljo. 

 

Evalvacija: 

Otroci so zgodbo poslušali zelo pozorno.  Prvič so slišali o uravnavani reki, o negativnem delovanju 

človeka, ki posega v naravni tok reke in kakšne posledice nastanejo zaradi tega.  Izrazili so tudi 

zanimanje in čudenje, ko smo se ustavili pri veliki skali, po kateri so rastli mah, praprot in temni lišaji. 

Čudili so se moči narave. 
Navdušenje so pokazali tudi pri manjši skali, po kateri je bil razraščen mah. Nad razlago o mahu so bili 

presenečeni. Tudi to so slišali prvič. Čudili so se, ker mah izloča posebno kislino, ki kamen topi. Opazili 

so tudi, da je ta skala na robovih resnično zaobljena in ne ostra. Otroci so mah poznali predvsem 

zaradi Božičnih jaslic, ki po tradiciji stojijo na mahu.  

Presenečena sem bila nad tem, da so bili vsi otroci v en glas proti, da v reko vržemo palico. 

 

Spoznala sem, kako so otroci v predšolskem obdobju dovzetni in ranljivi za vsako stvar, ki jim jo 

sugeriramo. Kako čutijo in doživljajo moč, pristnost in enostavnost narave. Kako jim ni vseeno, kaj se 

z naravo dogaja in kako se obnaša človek do nje. Kako potrebujejo nekoga, ki bi jih vodil, jih usmerjal 

in razlagal o simbiotskem delovanju narave. Spoznala sem, da ostajajo otroci, še posebej predšolski, 

edini pristni subjekti narave, ki jo znajo spontano doživljati. 

 

Na prodišču reke so otroci zelo uživali. Z radovednostjo so izbirali svoj kamen in ga tudi narisali. 

Najbolj fascinantna pa jim je bila ribiška mreža. Uživali so ob tem, ko sem s škornji hodila po reki in 

zajemala vodo. Vsi so radovedno brskali med mivko in opazovali, če bomo našli kakšno živo bitje. 

Dejavnost bi lahko razširila na ves dan, saj niso hoteli nehati raziskovati. 

 

Zanimive so se mi zdele risbe otrok po dejavnosti. Večina je narisala mene, kako z ribiško mrežo 

zajemam vodo, nekdo pa je narisal celo betonski zid ob bregu reke. Komentarje otrok sem tudi 

zapisala na drugo stran risbe. 
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1. 2.    RASTLINSKE SLAŠČIČARNE IN LEKARNE 

 
Cilji:  - otrok spoznava sestavo cveta, imenuje posamezne dele in spoznava potek     

           oprašitve, 

          - otrok spoznava različne opraševalce rastlin, 

          - otrok pozorno opazuje cvetlice in sledi reševanju nalog, 

          - otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine (višine). 

 

 

Otroci sedejo na tla, nekateri ležejo. Še preden začnem brati zgodbo (Rastlinske slaščičarne in 

lekarne), jim rečem, naj se sprostijo in globoko zadihajo. Malo se poigramo in si zaklenemo usta s 

ključem ter pozorno poslušamo, o čem bo pripovedovala današnja zgodba. 

 

Zastavim jim vprašanje: Kaj veste o rastlinah in opraševanju? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da mah topi. Da rastejo. Da mah dela novo zemljo. Da imajo 

rastline korenine in je posajena z zemljo. Da imajo cvetni prah.  

Vprašala sem jih: Kaj si želite izvedeti?  

Odgovori so bili: Kako zraste iz semenčka? Kako se odpre popek? Kako cvetlice trpijo pod snegom? 

Na vprašanja otrok sem na kratko tudi odgovorila, in sicer, da bomo opazovali fižolovo seme in 

ugotovili, kako iz semena zraste rastlina. Razložila sem jim tudi, da cvetlice nikakor ne trpijo pod 

snegom, ampak ga potrebujejo, saj vse čebulice, plodovi in semena v zemlji zmrznejo in se tako 

pripravijo za pomlad. Dodala sem še, da narava ne bi mogla drugače in bolj popolno delovati, kot 

deluje. Nikakor pa ne deluje tako, da bi rastline trpele zaradi snega, ko prekrije vso zemljo. Sneg je 

zaščita pred mrazom. Narava vedno deluje v dobrobit sami sebi in nikakor proti sebi, kot se v 

nekaterih segmentih in delovanjih obrača človek in izstopa iz naravnega ravnovesja.  

 

Ko sem jim prebrala naslov zgodbe, sem se ob njem ustavila. Otroke vprašam, kaj mislijo, da pomeni 

ta izraz rastlinske slaščičarne in lekarne. Razčlenjevati smo začeli čisto pri začetku. 

 

Kaj je slaščičarna? Kaj prodajajo v njej? Otroci so seveda znali odgovoriti. Zastavim vprašanje, ob 

katerem se zamislijo: Kakšno povezavo pa ima slaščičarna z rastlinami oziroma cvetlicami? Nekateri   

otroci so sklepali, če v slaščičarni prodajajo sladke stvari, potem so tudi rastline slaščičarne, ker imajo 

v cvetu med, cvetni prah, in ta je sladek. 

Nad njihovim sklepanjem in odgovori sem bila presenečena. Zdelo se mi je imenitno. Nadaljevala sem 

z naslednjim vprašanjem: Zakaj pa lekarne? Kakšno zvezo pa imajo rastline z lekarno? Odgovori otrok 

so bili še bolj presenetljivi. Takoj so sklepali in povedali, da so stare mame in celo Pehta iz Kekca 

trdile, da za vsako bolezen raste zdravilna rožica. Torej, so nadaljevali, v lekarni dobimo zdravila, zato 

so tudi rastline zdravilne in dobre za bolezni. Fascinantno so razmišljali! 

 

Po prebrani zgodbi sem otrokom pokazala plakat, ki sem ga sama naredila (slika 14).  

Na plakatu je bil narisan prerez cveta in njegovi deli, označeni s puščico: venčni listi, brazda, prašniki, 

seme in čašni listi. Otroci so vedeli, na katerem delu cveta se nahaja cvetni prah. Niso pa poznali 

postopka opraševanja, zato sem zraven narisala še slikovni prikaz oprašitve. Iz risbe sem jim razložila 
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potek oprašitve. Čebela, ki prileti na cvet, se dotakne prašnikov in pelod se usuje nanjo, po navadi na 

glavo ali hrbet ter na njene dlačice na nožicah. Ko čebela prileti na drug cvet, se cvetni prah ali pelod 

dotakneta brazde. Ta jo sprejema in je postavljena točno tako, da iz čebele posname pelod. Zrno 

cvetnega prahu požene iz brazde oprašenega cveta skozi vrat pestiča do semenske zasnove v 

plodnici. Prenos cvetnega prahu iz prašnika na brazdo pestiča je oprašitev. 

 

Ko sem jim to razložila, sem jim pokazala različne fotografije z raznimi opraševalci (glej sliko 15). 

Rekla sem jim, da so nekatere rastline zbirčne. Teh rastlin ne more oprašiti kar vsaka žival, ampak 

imajo svoje opraševalce. Ob tem so se otroci smejali. Vedeli so, da čebele, metulji  in čmrlji 

oprašujejo cvetove, za druge živali pa niso vedeli. Pokazala sem jim sliko, na kateri so prepoznali 

netopirja.  

                  
 

Slika 14: Na sliki prerez cveta in poimenovanje                Slika 15: Slike različnih opraševalcev. 

                delov cveta ter prikaz oprašitve. 

 

Da, netopirji tudi oprašujejo, toda samo izbrane rastline. Na naslednji sliki so prepoznali miš. Tudi ona 

oprašuje posamezno rastlino. Na naslednji sliki je bila vešča. Te niso prepoznali. Tudi vešče oprašujejo  

nekatere rastline, saj se lahko s svojim rilčkom dotaknejo notranjost cveta. Podobno velja za nekatere  

ptiče, na primer kolibrije, ki jih rastline privabljajo z lepimi barvami in vonji. Nekatere rastline lahko 

opraši samo kolibrij, ker ima dolg in tenek kljunček, s katerim se prebije v notranjost cveta. Čebele ali 

čmrlji takih rastlin ne morejo oprašiti. Tudi muhe trepetavke so opraševalke rastlin. Muhe privabljajo 

z vonjem, ki nam smrdi. 

Odpravili smo se na travnik. S seboj smo vzeli lupe, vrvico in delovne liste. Ko smo prišli do travnika, 

smo bili razočarani. Na tistem travniku, ki po navadi barvno cveti, ni bilo nobenih cvetlic. Samo 

pokošena trava. Ker nismo imeli izbire, smo odšli naprej po potki, ki nas je vodila malo po gozdu, 

malo med travami. Med  hojo smo opazovali, če in katere cvetlice bomo našli. Z otroki smo našli 

trobentico, žafran in podlesne vetrnice. Opazovali smo tudi veje dreves, na katerih so bili popki (slika 

16). 
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       Slika 16: Opazujemo popke na vejah. 

 

 

Ko smo si poiskali primeren prostor, sem otrokom razdelila delovne liste, ki sem jih naredila sama. Za 

vsako nalogo sem jim dala navodilo. Na delovnem listu je bilo pet nalog. 

Pri prvi so si morali otroci izbrati dve različni cvetlici in ju natančno narisati. Še preden so začeli risati, 

so si cvetlice ogledovali z lupo. Zastavila sem jim vprašanja, koliko venčnih listov ima cvet, ali opazite 

prašnike, kakšne barve je cvet.  Pri drugi nalogi so z barvico označili barvo cvetov izbranih cvetlic. Pri 

tretji nalogi so otroci obkrožili, ali cvetlica diši ali ne. Pri četrti nalogi so morali prešteti venčne liste 

oziroma število cvetov. Pri zadnji nalogi pa so otroci z vrvico izmerili obe višini izbranih cvetlic (slika 

17, 18, 19 in 20). 
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Slika 17: Opazovanje cvetlic  z         Slika 18: Sprotno reševanje               Slika 19: Opazovanje cvetov. 

                 lupo.                                         delovnega lista. 

 

       Slika 20: Merjenje višine cvetlic z vrvico. 

 

 

Ko smo z vsem končali, sem jih vprašala: Kaj ste izvedeli in, kaj ste se naučili o rastlinah?  

Odgovori otrok so bili naslednji: Da so zdravilne. Da ima vsaka rastlina eno vlogo. Da so lahko 

opraševalci vešče in netopirji. Da dišijo. Da se lahko gledajo pod povečevalnim steklom. Da imajo 

prašnike in se jih lahko vidi. 
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Evalvacija: 

 

Bila sem razočarana, ko smo prišli na travnik, pa ni bilo niti ene same cvetlice. Za trenutek nisem 

vedela, kaj se bo zgodilo z vso pripravo, ki sem jo načrtovala za travniške rastline. Med hojo čez 

travnik in naprej sem se zadovoljila s cvetlicami, ki smo jih našli ob robu gozda. Tako sem dejavnost 

vseeno izpeljala, seveda z malo manj rastlinskega izbora. Opazila sem, da kljub razlagi nekateri otroci 

niso vedeli, kaj naj na delovnem listu izpolnijo. Spoznala sem, da kljub vsem, potrebujejo pomoč. Res 

pa je, da so se s takšnim načinom dela srečali prvič. 

 

Najbolj jih je zanimalo opazovanje cvetov z lupo in merjenje višine cvetlic. Ko smo opazovali popke na 

vejah, so jih otroci opazovali zelo natančno, radovedno in z neko mehkobo oziroma z nekim 

posebnim občutkom. 
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1. 3.  PRIDI IN ME POJEJ 

 

Cilji:  - otrok spoznava in razume nove besede in njihov pomen, 

          - otrok se seznanja s širšo družbo, 

          - otrok klasificira in razvršča jabolka po drevesnem diagramu, 

          - otrok spoznava simetrijo, 

          - otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava. 

 

 

Kot po navadi smo začeli dejavnost s prebiranjem zgodbe. Zgodba (Pridi in me pojej) nazorno opisuje 

problematiko in razliko med kupljenim sadjem in zelenjave v trgovinah in na tržnicah. Zgodba je 

vsebovala izraz plantaža. Otroci niso vedeli, kaj to pomeni. Razložila sem jim izraz plantaža. To so 

velike površine, na katerih raste ena sama rastlinska vrsta. Na večini plantaž se uporabljajo strupi, ki 

se imenujejo pesticidi. Tudi ta izraz so otroci slišali prvič. Tudi to sem jim razložila in nekaj časa smo 

posvetili besedi, uporabi in posledicah pesticidov.  

 

Po prebrani zgodbi smo se obuli in oblekli ter odšli proti tržnici. Med potjo sem na nekem vrtu opazila 

z belo barvo pobarvana debla sadnih dreves. Primer se mi je zdel odlično izhodišče za pogovor z 

otroki, kaj je tukaj naravno in kaj ni. Ali je v tem primeru posegel v naravo človek? Zato sem otroke 

vprašala, kaj vidijo na teh drevesih in kakšno je njihovo mnenje o tem. Otroci so nekaj časa opazovali 

drevesa. Rekli so, da debla v naravi niso bele barve, in da jih je človek pobarval. Razložila sem jim, da 

jih je nekdo pobarval iz strahu pred škodljivci, da plodovi na teh drevesih ne bi dozoreli. 

Prišli smo na tržnico. Gospa, ki je tam prodajala, nam je povedala, da so jabolka domača in niso 

škropljena z nobenimi strupi (slika 26, 27 in 28).  

Skupaj z otroki smo izbrali nekaj jabolk. Sorta jabolk je bila gala. Gospa je bila tako prijazna, da nam je 

jabolka kar podarila. 
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Slika 26: Neškropljena jabolka.                             Slika 27: Z otroki izbiramo jabolka. 

 

         Slika 28: Z otroki nabiramo jabolka iz gajbic. 

 

Zahvalili smo se in odšli naprej proti trgovini. 

 

Med potjo sem zopet opazila nekaj zanimivega. Ob cesti so bila nasajena mlada drevesa. Okrog debla 

so bile postavljene lesene palice in drevo je bilo privezano na njih. Ustavili smo se in vprašala sem 

otroke, kaj pa mislijo o teh drevesih. Otroci so situacijo oziroma primer takoj povezali s predhodnim 

primerom pobarvanega debla, zato so me razumeli, kaj jih želim vprašati. Nekateri so odgovorili, da 

je tudi pri teh drevesih vmes posegel človek. Niso pa znali opredeliti, ali je za drevo to dobro ali ne. 

Razložila sem jim, da je to človeško dejanje v redu, saj so palice in na njih privezano deblo opora za 

mlado drevo, da se ne bi prelomilo oziroma poškodovalo. 

 

Ko smo prišli v trgovino na oddelek sadja in zelenjave, so se otroci takoj spomnili razlage iz zgodbe, 

kako so vse police osvetljene in privlačnih barv. Poiskali smo jabolka iste sorte, torej jabolka gala. 

Otroci so jih nekaj nabrali in stehtali (slika 29 in 30).  
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Slika 29: Otroci tehtajo nabrana jabolka.                             Slika 30: Otroci želijo sami nesti jabolka  

                                                                                                     na blagajno. 

 

Plačali smo in se vrnili v vrtec. Jabolka smo stresli na mizo (slika 31). 

 

Za dejavnost sem jim pripravila delovne liste. Razdelili smo se po skupinah po dva in dva. Vsaka 

skupina je dobila izrezan drevesni diagram, po katerem bodo jabolka razvrščali glede na velikost, 

glede na pikčastost jabolk in glede na njihovo barvo. Simbole oziroma oznake na drevesnem 

diagramu sem jim najprej razložila in spraševala, kaj pomenijo (slika 32). Simbole so znali razbrati. 

Enaka razvrstitev drevesnega diagrama glede na prej omenjene kriterije, je bila tudi na delovnem 

listu (slika 33). Torej, naloga otrok je bila, da na izrezan drevesni diagram množico jabolk razvrstijo po 

določenih kriterijih. Nato  jih preštejejo, število razvrščenih jabolk pa s pikami označijo na delovnem 

listu (slika 34, 35 in 36). 

 

        

 

                            
 

  Slika 31: Z otroki stresemo jabolka                      Slika 32: Razlaga drevesnega diagrama. 

                 na mizo. 
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 Slika 33: Razlaga nalog na delovnem listu.                        Slika 34: Otroci razvrščajo jabolka. 

 

 

                           
 

  Slika 35: Otroci razvrščajo jabolka .                                          Slika 36: Otroci razvrščajo jabolka 

                                                                                                          in hkrati rešujejo naloge 

                                                                                                          na delovnem listu. 

 

 

Ko so z vajo vsi otroci končali, smo jabolka oprali in jih razrezali. Na krožnike sem dala pomešana 

jabolka, tiste iz trgovine in tiste s tržnice. Šli smo se igro oziroma izvedli preizkus, ki je omenjen tudi v 

zgodbi. Vsakemu otroku sem zavezala oči. Iz krožnika so morali vzeti košček jabolka. Najprej so jih 

razvrščali po razlikah v vonju. Dogovorili smo se, da na levo stran krožnika dajejo jabolka, za katere 

mislijo, da so naravno vzgojena, na desno stran pa jabolka, za katere mislijo, da so vzgojena na 

plantažah. Sledila je igra z zavezanimi očmi za ugotavljanje okusa jabolk. Pravila razvrščanja so ostala 

pri vseh kategorijah enaka (slika 37 in 38).  
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     Slika 37: Otroci z zavezanimi očmi                       Slika 38: Otroci razvrščajo jabolka 

                     razvrščajo jabolka po okusu.                                po vonju. 

 

Ko smo končali, sem otroke vprašala:  Ali so opazili oziroma okusili kakšno razliko v vonju in okusu? 

Odgovori otrok so bili naslednji:    

 

Razlike po vonju: jabolka iz trgovine niso imela vonja, jabolka s tržnice so imela  sladek vonj.  

 

Razlike po okusu: jabolka s tržnice so bolj sladka, jabolka iz trgovine niso sladka, jabolka iz trgovine 

niso dobra, ker so tako rdeča, jabolka iz trgovine so bolj grenka. 

 

Preselili smo se iz vrtčevskega igrišča v igralnico, kjer so otroci nadaljevali z vajami na delovnem listu. 

Naslednji dve nalogi sta vsebovali razumevanje simetrije. 

Pri prvi nalogi so morali dopolniti sliko jabolka, pri drugi pa so morali polovico narisanega jabolka 

izrezati. 

 

Začela sem z vprašanjem, če otroci vedo, kaj je to simetrija. Večina od njih tega ni vedela. Najprej 

smo razčlenili izraz simetrija. Prepognila sem list papirja in ga potem zopet raztegnila. Vprašala sem 

jih, kaj sem naredila in kako bi opisali ta list. Odgovorili so, da sem ga prepognila na polovico in da sta 

nastali dve enaki polovici. Tako so otroci sami prišli do pravilnega odgovora o simetriji.  

Torej, otroci so narisali drugo, simetrično obliko jabolka (slika 39). Preden so začeli izrezovati 

narisano polovico jabolka, sem jih vprašala, kaj bo, ko to izrežejo, nastalo. Ali bo nastala druga 

simetrična polovica ali ne? Odgovori otrok so bili različni. Nekateri so trdili, da bo, drugi niso vedeli. 

Otroci so torej izrezali jabolko in ugotovili, da so izrezali simetrično jabolko (slika 40).  

 

Sledila je še ena vaja, in sicer je moral vsak otrok narisati svoje najljubše sadje na kos papirja. 
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Ko so vsi končali, sem vzela prvo risbo in jo nalepila na steno. Vzela sem drugo risbo in otroke 

vprašala, kam jo moram nalepiti. Ker je bilo narisano drugo sadje, so rekli, da zraven. Spoznali smo 

nov izraz, in sicer vodoravno. Spoznali pa smo še drugi novi izraz, in sicer navpično. Nastal je stolpčni  

diagram. Tako sem vse risbe sadja lepila na steno, sproti pa sem otroke spraševala, ali je to sadje 

enako predhodnemu in kam ga moram nalepiti. 

Ko je bilo vse nalepljeno, sem jim zopet zastavljala vprašanja: Koliko otrok najrajši je jabolka? Koliko 

najrajši je banane? Koliko vas najrajši je jagode? Koliko otrok najrajši je hruške? Otroci so pravilno 

prešteli in odgovorili na vprašanja. Sledilo je še nekaj vprašanj: Katerega sadja je najmanj? Katerega 

je največ? Katerega je enako? Tudi na ta vprašanja so pravilno odgovarjali (slika 41 in 42).  

 

           

                                          
 

                Slika 39: Otroci rišejo simetrično obliko.            Slika 40: Otroci izrezujejo polovico jabolka. 

                                      

                               
                                                                              

 Slika 41: Otroci rišejo svoje najljubše sadje.                          Slika 42: Stolpčni diagram sadja. 
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Evalvacija: 

 

Z opisano dejavnostjo sem bila zelo zadovoljna. Tudi otroci. Opazila sem, kako jim je všeč, če se v 

vrtcu dogaja kaj nenavadnega. Že sam odhod na tržnico in v trgovino je bil za njih fascinanten. Uživali 

so tudi, ko so imeli zavezane oči in smo izvajali preizkus. Zanimivo je bilo opazovati jabolka in 

ugotavljati, kako je lahko ista sorta jabolk tako različna. Tista s tržnice so bila relativno majhna, 

hrapava, bolj pikčasta ter obtolčena. Tista iz trgovina pa so bila večja, gladka, sijoča in brez ene same 

črne pike. Presenečena sem bila tudi nad razvrščanjem jabolk najprej po drevesnem diagramu in 

potem po vonju in okusu. Res je, da sem naredila manjšo, nezavedno napako pri razlagi drevesnega 

diagrama. Pri razvrščanju v kategorije - je veliko, ni veliko otrokom nisem pokazala primera jabolka, 

po katerem naj bi razvrščali glede na velikost. To napako sem upoštevala pri drugi dejavnosti 

razvrščanja. 

 

Otroci so pri razvrščanju zbrano sodelovali. Bilo jim je všeč, ker so lahko razvrščali s konkretnimi 

predmeti in jih prestavljali  ter se ob tem spraševali na primer, ali je to jabolko pikčasto ali ni. 

Presenečena sem bila, ko sem opazovala razvrščanje jabolk glede na okus in vonj. Večina otrok je 

začutila razliko med jabolki in je koščke jabolk pravilno polagala na dogovorjeno stran. Zelo mi je bilo 

všeč, ko so opisovali razlike med jabolki, saj so bile resnične. Spoznala sem, kako otroci resnično 

čutijo, kar jim razlagaš in kaj delaš z njimi. Nekdo je še rekel: » Zdaj pa bom mamici rekel, da morava 

kupovati jabolka na tržnici, ker niso špricana s strupi!«  
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1. 4.  STORŢEVA GOSTIJA 

 

Cilji: - otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, 

         - otrok določa vejice in storže  iglavcev s pomočjo knjižice (Moje prve zimske vejice) in          

           opazuje ter izpolnjuje delovni list,  

         - otrok klasificira in razvršča storže po drevesnem diagramu.   

 

 

Še preden smo začeli brati zgodbo (Storževa gostija), sem otroke vprašala: Kaj veste o storžih?  

Odgovori so bili naslednji: Rastejo na smrekah. Da rastejo. Da imajo smolo. Imajo veliko vej.  

Sledilo je vprašanje: Kaj si želite izvedeti? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Kako dobijo smolo? Kako rastejo iz semena? Kako pijejo vodo?  

Na vprašanje, kaj so se naučili, bom odgovorila po opisu dejavnosti. 

 

Otroci so pričakovali, da bomo najprej v igralnici prebrali zgodbo in potem odšli ven. Zato so bili 

presenečeni, ko sem, takoj, ko sem vstopila v igralnico, rekla, naj se oblečejo, ker gremo takoj ven. 

Začudeno so me vprašali: Kaj pa zgodba? Odgovorila sem jim, da bodo odgovore našli v gozdu.  

Ker  zgodba govori o storžih in se dogaja v gozdu, se mi je zdelo smiselno, da tudi zgodbo preberemo 

kar v gozdu.  

 

Odšli smo v bližnji gozd  Šumberk. Šumberk je gozd, v katerem rastejo iglavci in listavci. V enem 

predelu gozda rastejo samo iglavci. Še preden smo vstopili v gozd, smo se pogovorili o pravilih, ki 

veljajo v gozdu. V gozdu oziroma v naravi se ne kriči, da ne bi prestrašili živali, ki tam domujejo, ne 

nabira divjih cvetlic, hlode in skale se vrača v položaj, v katerem so bili.  

Odšli smo tja in sedli na gozdna tla. S seboj smo imeli veliko stvari: liste, svinčnike, das maso, knjige, 

drevesni diagram, delovne liste in plastične vrečke. Otrokom sem razdelila delovne liste. Ko so bili vsi 

pripravljeni, sem prebrala zgodbo (slika 43). 

                                           

           Slika 43: V gozdu beremo zgodbo.                                            
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Ker zgodba opisuje ugrize v storže treh živali ( miš, ptič in veverica ), po katerih lahko prepoznaš, 

katera od teh treh živali je glodala storž, sem imela s seboj tudi knjigo, kjer sem otrokom lahko 

pokazala primer vsakega obglodanega storža.  

Pred izvajanjem dejavnosti z otroki sem sama odšla v gozd in poiskala primere storžev, ki bi jih lahko 

obgrizle omenjene živali. Zares sem jih našla. Zato sem ob razlagi in kazanju slik iz knjige pokazala 

tudi primere obgrizenih storžev (slika 44 in 45). 

 

                          
 

Slika 44: Storž, ki ga obglodal ptič.                           Slika 45: Storž, ki ga je obglodala veverica. 

 

 

Otrokom sem razdelila delovne liste. Pogovor sem začela takole: » Poglejte v krošnje dreves in 

poglejte na tla. Kaj opazite?« Otroci so odgovorili, da so na tleh posušene iglice, zgoraj pa so tudi 

iglice. Nadaljevala sem: » Kaj mislite, kako pa delimo drevesa? Ali imenujemo vse enako?« Otroci so 

odgovorili, da imajo ena drevesa iglice, druga pa liste. Nadaljevala sem z vprašanjem, kako se 

imenujejo drevesa z iglicami in tista z listi. Dva izmed otrok sta vedela, da so drevesa z iglicami iglavci, 

drevesa z listi pa listavci. Zastavila sem jim še vprašanje, če kdo od njih zna našteti dva iglavca in dva 

listavca. Otroka, ki sta edina poznala delitev dreves, sta odgovorila, da sta smreka in jelka iglavca, 

kostanj in hrast pa listavca. Vprašala sem jih, v kakšnem gozdu pa se mi zdaj nahajamo? Vsi so 

odgovorili, da v gozdu iglavcev.  

 

Otroci so imeli nalogo, naj na prazno stran delovnega lista narišejo iglavec, ki ga vidijo v tem gozdu 

(slika 46).  

Na drugi strani delovnega lista pa je bila vaja, razdeljena v razpredelnico. Izbrala sem tri iglavce -  

smreko, jelko in bor. Pri vsaki vrsti so morali otroci poiskati prave iglice omenjenega iglavca ( veje iglic 

sem predhodno natrgala ), s pomočjo knjižice Moje prve zimske vejice narisati in opredeliti, kakšna je 

konica iglice, označiti, ali iglica diši po smoli ali ne in narisati pripadajoči storž iglavca. Navodila sem 

jim natančno razložila.  

Pokazala sem jim tudi primer vejic iglavcev iz narave in iz knjižice Moje prve zimske vejice ter ob tem 

razlagala lastnosti iglic. Smrekove iglice so na spodnji strani svetlejše in so koničaste. Iglice jelke imajo 
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na spodnji strani dve svetli progi, iglica ni ostra in na veji, od koder raste iglica, je okrogel nastavek. 

Borove iglice pa prepoznamo po tem, ker iz enega poganjka rastejo v šopih, torej sta iglici v paru. 

Vejice so potovale od otroka do otroka, tako da so lahko reševali naloge (slika 47 in 48).  

 

                           
 

    Slika 46: Otroci rišejo iglavce.                                                Slika 47: Otroci si ogledujejo vejice. 

 

 

     Slika 48: Otroci določajo in lepijo iglice na delovne liste. 

 

 

Ko so naloge dokončali, so se razdelili v pare. Vsak par je dobil plastično vrečko. Imeli so nalogo, naj 

poiščejo čim več storžev. Nekaj časa sem jih pustila, saj sem jih opazovala, kako dobro se počutijo 

med delom (slika 49). Čez nekaj časa smo se zopet zbrali in otroci so storže stresli v posodo. Nabrali 

so jih zelo veliko in nekateri so navdušeno pripovedovali, da so našli obgrizen storž, verjetno od ptiča, 

ker je bil scefran.         

Na enak način kot pri jabolkih sem uporabila drevesni diagram za razvrščanje storžev po naslednjih 

kriterijih: je obgrizen ali ni, ima odprte luske ali ne.  
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Pred tem pa sem jim pokazala primer obglodanega storža in celega storža ter primer storža z 

odprtimi luskami in storža z zaprtimi luskami. Glede na omenjene kriterije so otroci znali razvrstiti 

storže, ki so jih jemali iz množice storžev v posodi (slika 50, 51 in 52).  

 

       Slika 49: Otroci v parih iščejo storže. 

 

 

Ko so končali z razvrščanjem, nam je na delovnem listu ostala še ena naloga. Med množico storžev so 

morali poiskati storže smreke, jelke in bora. Pomagali so si z omenjeno knjižico, jaz pa sem jim 

razlagala lastnosti storžev. Smrekov  storž je podolgovat in precej velik. Storži jelke rastejo pokončno 

in ko dozorijo, razpadajo do njihove osi. Borov storž pa je trši in olesenel. Seveda sem neznane 

besede tudi razložila, da so jih razumeli (slika 53). 

Ko je vsak otrok pozorno opazoval storže iglavcev, jih pravilno izbral in jih tudi narisal, sem jim rekla, 

naj si vsak izbere svoj storž. Njihove storže smo odtisnili v das maso (glej sliko 54 in 55). 

 

 

 

             
 

 Slika 50: Iz množice otroci             Slika 51: Otroci razvrščajo             Slika 52: Razvrščeni storži: so 

                 izbirajo storže.                                 storže po drevesnem                    obglodani, niso obglodani. 

                                                                             diagramu. 
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       Slika 53: Risanje storžev pripadajočim iglavcem. 

 

 

                   
 

 Slika 54: Otroci delajo odtise storžev v das maso.        Slika 55: Končni izdelek. 

                 

Za konec je sledilo vprašanje: Kaj ste se danes naučili in, kaj izvedeli novega? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da imajo veliko lusk. Da imajo v luskah semena. Da so lahko luske 

odprte in zaprte. Da se od bora, smreke in jelke storži drugačni. Da je storž od bora zelo trd. Da 

veverica pusti čopek na vrhu storža. Da ga miška čisto obgloda. Da ga ptič razcufa. Kako rastejo. 
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Evalvacija: 

 

Z otroki smo preživeli v gozdu štiri ure. Prvič so v naravi, v gozdu poslušali neko zgodbo. Smiselno se 

mi je zdelo, ker se pogovarjamo o storžih, iglavcih in vejicah iglavcev, da tudi dejavnost oziroma uvod 

v dejavnost, to je branje zgodbe, preberemo v konkretnem, na zgodbo navezujočem se okolju. Za 

otroke je bila izkušnja vznemerljiva.  Na glas so se čudili, ko sem jim pripovedovala in kazala slike 

ugrizov živali. Za otroke je bila to edinstvena izkušnja. Pri reševanju delovnih listov so potrebovali 

pomoč. Opazila sem, da kljub razlagi nalog in navodilom otroci potrebujejo ponovno individualno 

razlago in pomoč oziroma vodenje skozi naloge. Spominjam se nekega dečka, kako je skozi dejavnost 

zavzeto sodeloval in ravno on si je zapomnil vse novosti, ki jih je v dejavnosti spoznal. Natanko je 

vedel, kakšen je smrekov, borov in jelkin storž. Zapomnil si je tudi razlike med iglicami ponujenih 

iglavcev. 

 

Med iskanjem in nabiranjem storžev so otroci zelo uživali. Ravno zaradi tega sem jim pustila veliko 

časa za nabiranje storžev in raziskovanje drugih stvari, ki so jim prišle na pot. Navdušeni so bili nad 

tem, da so tudi oni našli obglodane storže in da jih lahko primerjajo s knjigo ter se istovetijo z osebno 

uspešnostjo. Neprestano so ponavljali, ugibali in pripovedovali o živalih, ki naj bi storž glodala.  

  

Priznati moram, da sem bila presenečena nad njihovo zbranostjo med celotnim potekom dejavnosti. 

Opazila pa sem tudi, kako jih narava oziroma gozd priteguje. Željni so bili odkrivanja in raziskovanja 

po gozdu. Zaradi te izkušnje ne bi bilo nič spornega in nesmiselnega, če bi otroke večkrat na teden 

odpeljali v gozd brez kakršnih koli nalog , vaj ali načrtovanih dejavnosti. Otrokom bi se preprosto 

pustilo, da samoiniciativno raziskujejo naravo oziroma gozd.  

 

Pri svojem delu bom gotovo realizirala takšne zamisli. Uživala bi v opazovanju malčkov, kako 

brezbrižno hodijo po gozdnih in zaraščenih poteh med drevesi in drugim rastlinjem.   

 

Opazila sem, da so otroci skozi dejavnost izvedeli in se naučili veliko novega. Veliko novih stvari sem 

jim predstavila v številnih dejavnostih, ki sem jih že izvajala in z vsemi tistimi v prihodnje. Ko sem 

otrokom razlagala pravila v naravi, so mi pozorno sledili. Presenečeni so bili nad mojim doživljanjem 

in videnjem narave. Rekla sem jim, da vstopamo v dom in prebivališča narave, gozda, vseh živali in 

rastlin, ki tam živijo in rastejo. Potrebno je imeti spoštovanje do tega ves čas, ko hodimo po gozdu. 

Opazujmo in raziskujmo brez slabih namenov ali škodljivega odnosa do narave. 
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1. 5. IZGINULI SVETOVI 

 

Cilji: - otrok spoznava časovni trak in fosile ter njihovo vlogo, 

         - otrok dojema trajanje časa in pridobivajo izkušnje o hitrosti spreminjanja in  

           zgodovinskih spremembah, 

         - otrok oblikuje iz das mase po svoji domišljiji. 

 

Otrokom vsakič ponudim izbiro, da lahko ležejo na tla, zaprejo oči ali pa sedijo sproščeno in sledijo 

zgodbi. Večina otrok vedno leže, ker to pač radi počnejo in se jim zdi prijetno.  Kot po navadi 

začnemo z zgodbo iz knjige. Pri naslovu zgodbe sem se ustavila in otrokom postavila vprašanje, kaj bi 

ta naslov pomenil oziroma kako ga oni razumejo. Otroci so sklepali, da so bili to svetovi, ki jih danes 

ni več. Nadaljujem: » Kam pa so šli? Kam so izginili ti svetovi?« Otroci so odgovorili, da so nekatere 

živali umrle in jih danes ni več. 

Otrokom zastavim še eno vprašanje: Kaj mislijo, da so fosili in kaj je časovni trak. Otroci so skomigali 

z rameni, saj so ta dva izraza slišali prvič.  

 

Prebrala sem zgodbo (Izginuli svetovi). Med zgodbo sem jim razložila pojem fosil na preprost način 

kot okamnele živali in rastline, ki so živele dolgo časa nazaj in jih danes lahko najdemo in izkopljemo. 

 

Po prebrani zgodbi sem po tleh igralnice raztegnila dolgo vrv (slika 56). Otroci izraza časovni trak niso  

poznali. Povedala sem jim, da se bodo o tem več učili v šoli, ampak  enostavno povedano je časovni 

trak izraz v zgodovini, ki ga je naredil človek, da je lažje opisal in orisal nastanek planeta Zemlja in 

njegovih organizmih na njej. Otroci so za izraz zgodovina že slišali. Odgovorili so, da je zgodovina 

tisto, kar je že bilo.  

 

Vrv sem razdelila na pet enakih predelov, ki sem jih poimenovala obdobja v zgodovini. Z otroki smo 

sedeli na tleh in začela sem pripovedovati. Pred prvim obdobjem smo se vsi zvili v klobčič. Tukaj nas, 

ljudi še ni bilo (glej sliko 57).  

Na planetu so prebivale le živali in rastlinje. Dogajali so se ogromni naravni premiki in razvoj vsega 

živega se je ves čas spreminjal skozi dolga leta. Milijone in milijone let. 

 

Potem smo se z otroki prestavili do prvega obdobja, ki mu pravimo prazgodovina. Ljudje so 

uporabljali orodje iz lesa, kamna in kosti, niso znali brati ne pisati, živeli so v jamah, poznali so samo 

ogenj in se selili. Preselili smo se v drugo obdobje, ki ga imenujemo stari vek. Ljudje so se razvijali in 

že so znali pisati na kamne, gradili piramide. Preselili smo se v tretje obdobje, ki mu pravimo srednji 

vek. Ljudje so gradili mesta, cerkve, veliko so se bojevali, za delo uporabljali konje. Potem smo šli 

naprej v četrte obdobje, ki mu pravimo novi vek. Tukaj so ljudje izumili elektriko, izumili parni vlak, 

gradili preprosta majhna mesta in vasi, vedno bolj so se razvijali. V petem obdobju pa smo mi. 

Imenujemo ga novejša doba. Do danes pa smo izumili letala, računalnike, avtomobile,  zdravila, 

nastajajo velemesta. V tem obdobju pa postane človek prvič največji onesnaževalec okolja oziroma 

narave (slika 58). 
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 Slika 56: Prikaz časovnega         Slika 57: Ko na planetu še ni bilo človeka.    Slika 58: Razlaga razvoja   

                 traku z vrvico.                                                                                                            posameznih  

                                                                                                                                                      obdobij. 

 

 

Iz listov sem izdelala preprost časovni trak. Enako kot vrvico sem ga razdelila na pet obdobij. Pred 

prazgodovinskim obdobjem sem narisala človeka in ga prečrtala. Časovni trak smo z otroki nalepili na 

steno. Iz različnih knjig sem fotokopirala veliko slik, ki prikazujejo predmete ali dogajanja v 

posameznem zgodovinskem obdobju. Slike sem stresla na tla in vsak otrok si je izbral nekaj sličic. 

Vsak je pokazal sliko ostalim. Skupaj smo jo opisali ter umestili v pravilno obdobje. Otroci so slike 

lepili na časovni trak.  

Med dejavnostjo so otroci ves čas ponavljali izraze zgodovinskih obdobjih, medtem ko so ugotavljali, 

v katero obdobje spada (sliki 59 in 60).  

 

Ko so bile slike nalepljene in razvrščene v obdobja, smo zopet sedli na tla. V rokah sem imela vrečo. 

Otroke je zelo zanimalo, kaj sem prinesla s seboj.  Najprej sem jim pokazala kamen. Kamen je na eni 

strani naraven, hrapav in neobdelan. Ko ga zavrtiš ( pritrjen je na podlago in se na njej vrti ), je na 

drugi strani obdelan zbrušen. Zaradi tega se na njem vidijo krožne oblike. To so lupine školjk v kamnu 

(slika 61). 
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  Slika 59: Lepljenje in razvrščanje                         Slika 60: Izdelan časovni trak. 

                slik po obdobjih. 

 

Otroci so ga opazovali z lupami. Ko so si ogledali kamen-fosil, sem jim pokazala še ostale: trilobit, 

graptolit, puščavske rastline, rudiste, korale, močvirske rastline in manjšo skalo, izoblikovano iz 

lupinic planktonskih živalic, ki so lebdele v morju. Otroci so z navdušenjem opazovali fosile z lupami in 

jih ovohavali (slika 61, 62, 63 in 64) . Otrokom sem še povedala, da mi je fosile posodil avtor oziroma 

pisatelj knjige, ki jo beremo in da jih je našel v Sloveniji. 

 

 

                       
 

  Slika 61: Otroci si ogledujejo kamen.                   Slika 62: Otroci si ogledujejo fosil trilobita. 
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  Slika 63: Otroci si ogledujejo kamen                        Slika 64: Otroci si ogledujejo fosil koral. 

                iz lupinic živalic. 

 

 

 

      Slika 65: V rokah držim fosile močvirskih rastlin. 

 

 

Po ogledu so otroci sedli za mize. Pred seboj so imeli fosile. Razdelila sem jim das maso, iz katere so 

izoblikovali svoj fosil. Dodala sem še lupinice školjk, da so jih lahko uporabili za odtis (slike 66, 67 in 

68). 

Preden smo končali, sem otroke vprašala: Kaj ste danes izvedeli novega ?  

Odgovori otrok so bili naslednji: Da so ljudje iz lesa in kamna delali orodje. Da so bili podobni 

opicam. Da so fosili v kamnih. Da so fosili okamnele živali in rastline in jih lahko izkopljemo. Da so v 

novem veku izumili elektriko. Da se zgodovina razdeli. 
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Slika 66: Otroci izdelujejo fosile iz das mase .                                  Slika 67: Izdelan fosil. 

 

 

 

    Slika 68: Končni izdelki otrok. 
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Evalvacija:  

 

Iz vprašanja, kaj so novega izvedeli, sem spoznala, da so se veliko naučili. Pri pripravi na to dejavnost 

sem se spraševala, kako preprosto pet- in šest- letnim otrokom predstaviti časovni trak, da ga bodo 

razumeli. Pripravila sem prej opisano dejavnost , potek in metodo. Zdelo se mi je smiselno, da otroci  

najprej konkretno s svojim gibanjem okusijo razdelitev obdobji zgodovine in postavitev vrvi po 

igralnici. Kasneje pa s svojo aktivnostjo utrjujejo razlago, prikaz in razlike v razvoju obdobij časovnega 

traku. Presenečena sem bila, kako so otroci osvajali izraze prazgodovina, stari, srednji in novi vek ter 

novejša doba. Vedno bolje in lažje so znali umestiti slike v pravo obdobje in vedno hitreje so si 

zapomnili imena obdobij. Nekateri otroci so vestno sodelovali, nekatere pa so bolj zanimale knjige na 

to temo, ki sem jih imela s seboj. 

 

Navdušili so jih tudi fosili. Najbolj jim je bil všeč trilobit, saj ima v kamnu izrazit odtis telesa. Otroci 

niso mogli verjeti, da je bil to najstarejši prednik rakov. Tudi vzgojiteljica je bila navdušena, posebej 

nad kamnom in lupinami školjk. 

 

Razlika v znanju otrok pred in po dejavnosti je bila očitna. Prej niso ničesar vedeli o teh dveh pojmih. 

Po dejavnosti pa so znali s svojimi besedami opisati oba. Prvič so se seznanili z vsem, kar sem 

predstavila. Veseli me, da otrokom ponujam in jim širim obzorja o stvareh, za katere še nikoli niso 

slišali. Mislim pa, da je absolutno premalo enodnevna dejavnost na opisano temo. Spoznavanje 

fosilov in obdobij v zgodovini bi bila lahko tema najmanj enomesečnega obsega. 

 

Pri izdelovanju lastnih fosilov so bili otroci zelo ustvarjalni. Spominjam se na nekega dečka, ki se je 

poglobil v izdelovanje fosila. Popravljal ga je, mu dodajal dele in ga iz vseh kotov opazoval. Ob delu si 

je mrmral melodijo neke pesmi. Ko so vsi končali z delom, so hodili drug do drugega s svojim fosilom 

v dlaneh in jih kazali s pripombami: »Poglej moj fosil! Moj je pa najlepši. Moj pa je najstarejši in je bil 

milijone let zakopan v zemljo.« 

 

Spontane, odkrite, mimogrede izrečene povratne informacije otrok so najlepše. Skozi njih lahko 

oceniš kakovost svojega dela.  Opazovala sem jih pri razgovoru in spoznala, de se jih je dejavnost 

dotaknila. Ni mi bilo treba postaviti nobenega vprašanja, pa so mi otroci sami ne vedoč izrazili svoje 

zadovoljstvo. 
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1. 6. SRČNI UTRIP DREVESA 

  

Cilji: - otrok spoznava proces pretakanja vode in hranilnih snovi v drevesu ter njihovo  

           funkcijo, 

         - otrok se uči samostojno pripovedovati ob slikah, 

         - razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja  

         - negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane      

            pozornosti v občutenje telesa in poslušanje sebe, 

         - otrok razvija sposobnosti umetniškega izražanja čutnega doživljanja. 

 

 

Z otroki sedemo na tla. Ko preberem naslov, se ob njem ustavim. Otroke vprašam, ali mislijo, da ima 

drevo srčni utrip oziroma srce. Večina otrok je odgovorila, da nima, nekateri otroci so pa zatrdili, da 

drevo ima srce. Otrokom sem razložila, da drevesa takšnega srca kot ljudje nimajo, vendar se po 

njihovih deblih pretakajo sokovi in ves čas. To pa opisuje tudi zgodba (Srčni utrip drevesa). 

 Še pred branjem zgodbe sem otrokom zastavila vprašanje: Kaj veste o drevesih? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da ima liste. Ima korenine. Da si živali na njem naredijo dom. Da 

živijo na drevesih opice. Da si veverice naredijo luknjo za svoj dom. Da na njih rastejo jabolka. da  si 

sove naredijo dom. 

Sledilo je vprašanje: Kaj bi radi izvedeli o drevesih?  

Odgovori so bili: Kako, da ima korenine? Kako, da ima liste? Zakaj imajo dolge korenine? Zakaj 

imajo veje? 

 

Prebrala sem zgodbo. Pogovor o drevesih sem nadaljevala z vprašanjem, če otroci vedo, kako vemo, 

koliko let je staro drevo. Otroci so vedeli, kako. Izrazila sem svojo misel, da so drevesa največja bitja 

oziroma rastline na planetu Zemlja. Vprašala sem jih, kaj drevesa potrebujejo za svojo rast in hrano.  

Večina otrok je odgovorila, da potrebujejo sonce oziroma sončno svetlobo ali energijo. Vprašala sem 

jih, zakaj so drevesa tako dragocena in rekla, da so drevesa »pljuča« Zemlje. Otrokom sem razložila, 

da drevesa sproščajo kisik,  ki ga mi dihamo in s svojimi listi vsrkavajo strupene pline oziroma ogljikov 

dioksid. Drevesa so za nas in vse živo na planetu Zemlja izjemno pomembna, zato je naše bivanje 

pogojeno ter soodvisno od njih. Zato jih je potrebno spoštovati in se zavedati njihovega senzibilnega 

ter primarnega obstoja v naravi.  

 

Otrokom pokažem sliko drevesa, ki sem ga sama narisala. V drevo sem z modro barvo narisala 

oziroma s puščicami označila potovanje vode iz korenin v deblo do vej, z zeleno barvo pa potovanje 

hranilnih snovi iz listov v veje, v debla in v korenine (slika 69). Ko opazujemo drevo, mislimo,da se z 

njim nič ne dogaja. Vendar se v njegovi notranjosti ves čas nekaj dogaja. Ves čas se po njem pretakajo 

sokovi in voda ves čas teče gor in dol. 
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Istočasno so si otroci podajali knjigo, v kateri je narisano drevo z veliko krošnjo, v njej različni domovi 

živali. Slika je prikazovala, komu vse eno samo drevo nudi dom. Iz omenjenega prikaza sem otrokom 

postavila vprašanje, katera žival si je na drevesu našla prostor za domovanje. Otroci so si pozorno 

ogledovali sliko in pripovedovali, kaj vse vidijo. Pogovarjali smo se, kako so spoštovanja vredna vsa 

drevesa, ki dajejo zavetje mnogim vrstam živali (slika 70). 

 

                                    
 

  Slika 69: Prikaz in razlaga pretakanja                           Slika 70: Otroci si ogledujejo, katere živali 

                 vode in hranilnih snovi po                                              domujejo na drevesu. 

                 deblu. 

 

Otroci položijo pene (blazine) na tla in nanje ležejo. Razložim, kaj bomo delali. Vsakemu dam svinčnik 

ter papir. Sugeriram jim, naj zaprejo oči in se sprostijo. Telo je mehko. Poslušamo bitje svojega srca. 

Roko položimo na levo stran in začutimo utrip srca. Njegov ritem poslušamo in čutimo nekaj časa v 

tišini. Otrokom sem pustila toliko časa za poslušanje in čutenje ritma in bitja srca, da sem sama 

začutila vse otroke, kako so se s svojim bitjem poistovetili in zaznali ritem srca. Potem sem jih po tiho 

opozorila na priložene liste in svinčnike in jim rekla, naj vsak nariše svoj utrip srca, kakor ga je doživel 

in začutil. Izkušnjo bom opisala v evalvaciji dejavnosti (sliki 71 in 72). 
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Slika 71: Otroci poslušalo utrip srca.                                           Slika 72: Otroci rišejo svoj utrip srca. 

 

 

Po tem smo se oblekli in obuli ter odšli v gozd. S seboj smo imeli stetoskop, liste, svinčnike in trde 

podlage. Ko smo našli primerno mesto, smo odložili vse stvari. Vsak otrok si je vzel trdo podlago, list 

in svinčnike. Otrokom sem naročila, naj si vsak izbere svoje drevo, ga objame in pozorno posluša, če 

kaj sliši v notranjosti debla (sliki 73 in 74). 

Čez nekaj časa smo se vsi zopet zbrali. Otroci so mi sami začeli pripovedovati svoje izkušnje. Nekateri 

so rekli, da niso slišali nič. Neka deklica je rekla,da je čutila, kako ji drevo govori, naj skrbimo za 

naravo. Druga deklica pa je rekla tole: »Ko sem stala pri drevesu in sem ga objemala, sem dobila 

občutek, da naj kar ob njem ostanem. Tam bi lahko stala cel dan«. Deček pa je še dodal: »Čutil sem 

tišino in mir«. 

 

Potem sem otrokom razložila, kako bomo poslušali pretakanje sokov po deblu in bomo to tudi 

narisali. S seboj sem imela le en stetoskop, zato je lahko poslušal le en otrok naenkrat. Med tem ko je 

en otrok poslušal s stetoskopom, sem ostalim otrokom pustila, da so samostojno raziskovali v 

bližini našega zbirnega mesta. Vsak otrok je hotel najprej poslušati svoj utrip srca, nato pa sem odšla 

z vsakim do drevesa in mu sugerirala, kako naj se skoncentrira in pozorno prisluhne zvokom skozi 

stetoskop (slike 75, 76 in 77). Ko je vsak nekaj časa poslušal, se je vrnil na svoje mesto in zvoke, če jih 

je slišal, tudi narisal. Njihove upodobitve pretakanje sokov so bile odlične. 
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  Slika 73: Otroci objemajo drevo.                       Slika 74: Otroci in njihova vzgojiteljica poslušajo. 

 

Ko smo z dejavnostmi končali, sem otrok zastavila vprašanj: Kaj ste se novega naučili? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da drevo nima srca. Da se po deblu pretakajo sokovi. Da po deblu 

teče voda. Da nam pomagajo čistiti zrak. Da imajo na drevesu dom tudi pajki. Da je drevo naravna 

hiša za veliko živali. Da dajejo drevesa kisik. Da srkajo gor iz korenin vodo. 

 

 

         
 

 Slika 75 in 76: Poslušanje pretakanja sokov po deblu s stetoskopom.       Slika 77: Risanje zvokov. 
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Evalvacija: 

 

Z dejavnostjo sem bila zelo zadovoljna. Še bolj pa sem bila navdušena nad izkušnjo, ki sem jo dala 

otrokom. Med dejavnostjo sem opazila vznemirjenje in navdušenje otrok, saj česa takšnega še nikoli 

niso izkusili.  

 

Otroci so si z zanimanjem ogledovali drevo iz knjige. Radovedno so opazovali sliko drevesa in pozorno 

pripovedovali, katere živali domujejo na njem. Radovedni pa so bili tudi, ko so morali leči na tla. 

Nestrpno so čakali, da jim bom povedala, kaj morajo delati. Iz lastnih vrtčevskih izkušenj vem, da je 

otrokom neverjetno zanimivo, ko jim vzgojitelji sugerirajo, naj ležejo na tla. Pri umirjanju  in 

sproščanju so bili zelo zbrani. Vsi otroci so pozorno sledili mojim navodilom. Lahko bi rekla, da so 

znali umiriti svoje telo in dolgo časa ostali umirjeni ter sproščeni. Na njih sem bila izredno ponosna.  

 

Ko sem opazovala otroke pri risanju srčnega utripa, me je presenetila neka deklica. Edino ona je 

resnično razumela moje napotke in razlago za risanje srčnega utripa. Razumela je, kaj želim, da 

naredijo, narišejo in se izrazijo. Risba izraža njeno doživljanja in čutenje srčnega utripa. Deklica je 

narisala lik v obliki ovala, ki nazorno predstavlja srce. Osem vijugastih vodoravnih nizov zraven lika 

izraža dolgotrajnost nekega doživljanja. Deklica je bitju svojega srca pozorno sledila in svoje 

doživljanje znala pretvoriti v likovni jezik. Ostali otroci so narisali človeka, torej sebe. V njihovo 

notranjost so risali srca. Večina narisanih src je bila klišejskih, ni pa bil upodobljen takšen, kot 

dejansko je. Opazila sem, da so nekateri otroci prerisovali drug od drugega. Zaradi tega me je prej 

omenjena dekličina risba tako impresionirala. 

 

Otrokom se je zdel stetoskop zelo zanimiv. Še preden smo poslušali sokove dreves, so želeli vsi otroci 

poslušati svoj srčni utrip. Medtem ko sem opazovala otroke pri poslušanju  drevesa, sem opazila, 

kako pozorno, natančno in dolgo so stali pri drevesu in poslušali zvoke, če jih bodo slišali. Večina 

otrok je resnično slišala pretakanje sokov po deblu. Tudi risbe, na katerih so likovno upodobili, kar so 

slišali, so bile navdihujoče. Vsak otrok se je izrazil na svoj način. Vsaka risba je bila zelo dobra in 

neponovljiva. Prav zanimivo bi jih bilo analizirati, na kateri stopnji oziroma fazi likovnega razvoja je 

posamezni otrok. Izraz otrokovega doživljanja z  likovnim izražanjem je lahko za vzgojitelje 

navdihujoča iztočnica in resnica o otrokovi notranjosti ter njegovem psihičnem stanju.   
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1. 7.  MOJE DREVO 

Cilji: -    otrok se seznanja, razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju navad drugih kultur 

- otrok razvija čutne zaznave okolja. 

 

Ponovno sem se odločila, da tudi to zgodbo(Moje drevo) preberemo v gozdu, zato smo se z otroki 

takoj odpravili v gozd. Vsak otrok je imel s seboj volneno nogavico. Zraven smo še imeli rute, papir in 

voščenke. 

Ko smo prehodili pol poti po makadamski cesti, smo se ustavili. Vsak otrok, tudi jaz, smo si na čevelj 

obuli volneno nogavico in pot nadaljevali po gozdni poti v notranjost gozda. Hodili smo med drevesi, 

rastlinjem in po zaraščenih poteh. Želela sem, da z otroki ugotovimo, ali se bo med hojo po gozdu na 

volneno nogavico kaj prijelo (slika 78 in 79). 

 

                           
 

 Slika 78: Otroci si obuvajo volneno nogavico.                 Slika 79: Takole smo hodili med rastlinjem. 

 

 

V gozdu smo si našli primeren prostor in sedli na tla. Otroci so vedeli, kaj morajo narediti – zakleniti 

usta in v tišini poslušati zgodbo (slika 80). Zgodba opisuje zelo zanimiv preizkus oziroma igro z 

zavezanimi očmi. 

Enak potek igre sem preizkusila tudi z otroki. Vsakemu otroku sem zavezala oči. Še prej sem jim 

razložila navodila. 

Vsakega otroka sem odpeljala do naključno izbranega drevesa. Ko je stal pred njim, je moral drevo 

oziroma deblo otipati, povohati, se s konico jezika dotakniti debla ali listov (sliki 81, 82). Ko je otrok 

začutil drevo, sem ga odpeljala stran od izbranega drevesa in mu odvezala oči. Otrok je moral najti 

svoje drevo. Večina otrok ga je našla. Več o izkušnjah, sodelovanju ter odzivih otrok  ob tej dejavnosti 

bom napisala v evalvaciji. 
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       Slika 80: Otrokom berem zgodbo. 

 

 

 

                                     
 

  Slika 81: Deklica objema drevo.                                            Slika 82: Deček okuša in voha deblo. 

 

 

Vsak, ki je našel svoje drevo, je moral z voščenkami narediti odtis debla ter nabrati posamezne dele 

njegovega drevesa ali pobrati po tleh pod njegovim drevesom (slika 83 in 84). 

Ko smo se vrnili v vrtec, so otroci dele dreves nalepili na list papirja. Med dejavnostjo so štirje otroci 

iskali in tipali svoje drevo, drugi pa so se igrali.  
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   Slika 83: Deklica dela odtis debla z voščenkami.        Slika 84: Otroci lepijo dele svojega drevesa. 

 

 

 

 

Opazovala sem fante, kako so si v hipu izmislili igro. Igrali so se vojake in bojevnike. Na gozdnih tleh 

so našli palice in veje ter jih uporabili za meče in sulice (sliki 85 in 86).  Prizor se mi je zdel zanimiv. 

Otroci za igro sploh ne potrebujejo igrač. Igra živi v otroški notranjosti. Prebudi in potencira jo lahko 

vsak predmet ali intenzivno doživljanje nečesa. 

 

Potem smo pogledali volnene nogavice. Na njih so se prijeli le posušeni listi in suhe vejice.  

Naenkrat so otroci opazili polža lazarja, ki je lezel po gozdnih tleh. Dala sem jim lupo, da si ga 

natančneje ogledajo. Opazovali so ga dolgo časa (sliki 87 in 88).  

    

                                
 

 Slika 85: Dečki nabirajo veje za sulice .                     Slika 86: Dečki med igro. 

 



Pia Pal, diplomska naloga (2011): Leposlovje kot motivacija naravoslovnih dejavnosti. Ljubljana, 
Pedagoška fakulteta 
 
 

70 

                              
 

 Slika 87: Otroci so opazili lazarja.                           Slika 88: Otroci z lupo opazujejo lazarja. 

 

 

Ko jih lazar ni več zanimal, sem jim začela pripovedovati o Indijancih. Omenila sem ime Baba Ji. To je 

bil mlad indijanski poglavar, ki je svojo funkcijo pridobil že kot otrok. Žal so ga ljudje drugega plemena 

ubili pri sedemnajstih leti. Babo Ji so vsi častili in ga častijo še danes, tudi ljudje drugih ver. Imel je 

neverjeten čut za naravo in bil z njo v popolnosti povezan. Na splošno so bili Indijanci ljudje narave, 

ljudje iz narave in veliki zagovorniki naravnega reda. Spoštovali so moč narave in njeno veličastnost. 

Vsak Indijanec je moral v različnih starostih opraviti več iniciacij. Otroci so morali ves dan poslušati in 

opazovati drevesa, živali, vodo in zemljo. Če niso nič slišali, so morali poslušati znova. Naučiti in znati 

so morali prisluhniti naravi. Na koncu so morali pripovedovati o tem, kaj so slišali in kaj jim je narava 

sporočala. Če je starešina po pripovedovanju otrok ugotovil, da otroci niso imeli resničnega in 

realnega izkustva z naravo, iniciacije niso opravili. Starešina ( glavni poglavar plemena – šaman ) je 

glede na svojo starost in modrost poznal razvoj svojih ljudi in tudi otrok.  

 

Otrokom sem pokazala tudi način, kako so se Indijanci skrivali in poslušali v gozdu, še posebej takrat, 

ko so opazovali kakšno žival in se ji hoteli neslišno približati. Indijanci so znali prisluhniti tišini, zato so 

slišali marsikaj. V gozdu je potrebno znati poslušati. Vedeli pa so tudi,  posebno indijanski lovci in 

stezosledci, kako je treba pravilno hoditi po gozdu, da ne bi povzročali prevelikega hrupa. 

Vsi smo si sezuli eno nogavico. Pokazala sem jim indijansko hojo. Potrebno je stopati s kratkimi koraki 

naprej na zunanjo stran stopala, potem pa nogo počasi obrniti navznoter, dokler ni v vodoravnem 

položaju. Vsakih nekaj korakov smo se ustavili in poslušali. Paziti je bilo potrebno na suhe vejice in 

liste, da ne pokajo preveč glasno. Tako smo tudi naredili. 

Otrokom sem demonstrirala indijansko hojo, njihovo telesno držo in gibanje med hojo. Vsi so hodili 

za menoj in me posnemali (slika 89).  

 

Nato si je vsak otrok poiskal neko zavetišče. To je bilo lahko drevo ali grmičevje. Pokleknili smo in 

prisluhnili gozdu. Tako kot Indijanci smo dlani oblikovali v skodelice in jih položili od zadaj na ušesa 

(slika 90). Dolgo časa smo poslušali zvoke v gozdu (sliki 91 in 92). Otrokom je bilo ta zelo všeč. Več o 

izkušnjah bom zapisala v evalvaciji.  
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Na koncu sem jih še vprašala, kaj so slišali. Odgovorili so, da so slišali ptiče, čebele, veter in neko 

šumenje med listi. 

 

                        
 

 Slika 89: Otrokom kažem način                    Slika 90: Otroci hodijo po indijansko. 

              pozornega poslušanja. 

 

 

 

                             
 

Slika 91: Deček pozorno posluša gozd.                 Slika 92: Deklica posluša naravo na indijanski način.  
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Evalvacija: 

 

Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, prav tako tudi meni. Ko so med hojo imeli volnene nogavice na 

čevljih, so se zelo zabavali. Bilo jim je všeč, ker tega še nikoli niso počeli. 

 Všeč mi je bilo, da so se otroci naučili zgodbe poslušati v tišini, tudi takrat, ko sem jih brala v gozdu. 

Spoznala sem, da je branje neke zgodbe ali knjige v gozdu ali naravi zelo smiselno. Za otroke je to 

nenavadna in drugačna izkušnja, saj je ustaljena dejavnost – branje postavljeno v drugačno in 

zanimivejšo okolje.  

 

Otroke še posebej privlačijo, se jim zavezane oči. Opazila sem njihovo navdušenje in neučakanost, kaj 

bodo delali z zavezanimi očmi. Moja navodila so vzeli otroci zelo resno. Predano so tipali svoje drevo 

in ga spoznavali z drugimi čutili. Ves čas so zelo dobro sodelovali. Bilo je nekaj novega, nekaj, česar še 

nikoli niso počeli. Predvidevam, da je bilo prav zaradi tega njihovo pozitivno vedenje tako pristno in 

odprto za nove izkušnje. Večina otrok je našla svoje drevo. Hodili so od drevesa do drevesa, se jih 

dotikali in božali, vohali njihova debla. Vse so naredili, da bi prepoznali svoje drevo.  In resnično jim je 

uspelo. Vsak otrok, ki je že našel svoje drevo, je nabral nekaj delov tega drevesa - suhe liste pod 

drevesom, vejice, lubje, plodove.  

 

Ko smo prišli nazaj v vrtec, je vsak otrok na list papirja prilepil dele nabranih delov dreves.  

Med pripovedovanjem o Indijancih so me otroci pozorno poslušali. Opazila sem, da jih je tema 

pritegnila. Mesec nazaj so imeli otroci te skupine skupaj z otroki vrtca razširjeno temo o Indijancih. 

Ker so omenjeni otroci iz katoliškega vrtca, so predvsem omenjali misionarja Friderika Barago, ki je 

živel z Indijanci, jim pomagal, jih poučeval, gradil in vpeljeval krščanski nauk. Zdela se mi je zelo dobra 

priložnost za nadgradnjo in razširjanje znanja otrok o Indijancih in njihovem načinu življenja.   

 

Nekatere otroke je zelo bodlo v noge, ko so hodili bosi. Vsi pa so se želeli sezuti in izkusiti hoditi bosi. 

Tudi jaz sem se sezula in začela hoditi kot Indijanci s takšnimi koraki, kot so opisani zgoraj. Kolena 

sem imela pokrčena . Hodila sem v sklonjenem položaju. Otroci so me dobro posnemali. Tudi skrili so 

se zelo dobro. Počepnili so, dlani položili na zadnjo stran ušes ter pozorno poslušali. Zdelo se je, kot 

da je vse obstalo. Otroci so bili čisto tiho in pri miru. Ko sem se za trenutek ozrla okrog, nisem videla 

nikogar. V gozdu sem slišala le ptice in veter. Vsi otroci so bili čisto tiho. Vesela sem bila, njihove 

resnosti. Znali so sodelovati kot skupina Indijancev. Dobro so me opazovali pri indijanski hoji, saj so 

znali tudi sami tako hoditi. Presenetila me je tišina otrok med poslušanjem. Opazila sem razliko v 

vedenju otrok. Zdi se mi, da večina otrok v vrtcih tega ne zna ali pa so navajeni stalnega opozarjanja 

na pozorno, umirjeno poslušanje. Naučili smo se poslušati tišino in samega sebe. Poslušati naravo. 

Poslušati gozd. Znati prisluhniti in znati opazovati. Delati oboje hkrati. Mislim, da podobnih vaj in 

osredotočanja v takšne smeri ni v vrtcih. Menim, da je urjenje koncentracije, pozornosti in 

poslušnosti pri otrocih potreben in pomemben dejavnik pri zasnovi in izvajanju vzgoje. Vsega tega, pa 

nam ne moreta dati le igralnica in igrišče. Narava je naša največja učiteljica. Otrokom čim večkrat 

ponudimo takšne izkušnje. Izkušnje in spoznavanje gozda, rastlinja in živali. Opazovati drevesa, 

opazovati drobne živali, poslušati veter, spoštovati naravo in se zavedati simbiotskega delovanja 

narave.   
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Če primerjam vedenje otrok čisto na začetku dela z njimi in izkušnjo, ki sem jo doživela v gozdu med 

poslušanjem, lahko zatrdim, da so se otroci nalezli mojega odnosa in zgodb o naravi. Opazila sem 

razliko v njihovem besednjaku in vedenju v gozdu ter do vseh živih organizmov. Tudi v prisotnosti, 

umirjanju in poslušnosti sem opazila spremembe. Z otroki sem izvajala le nekaj dejavnosti in 

intenzivnega pripovedovanja o delovanju narave in zmotah človeškega dela, ki škoduje naravi, pa 

sem opazila spremembe v njihovem vedenju. Če bi s skupinami otrok takšne projekte in delo izvajali 

skozi vse leto, bi zagotovo vzgajali za dobrobit odnosov do sebe, družbe in planeta Zemlja. 
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1. 8.  VRT ŢIVLJENJA 

 

Cilji: - otrok spoznava preobrazbo metulja, 

         - otrok ureja časovno zaporedje dogodkov, 

         - otrok spoznava življenje deževnikov in njihovo funkcijo, 

         - otrok posnema gibanje živali. 

 

 

Za to dejavnost sem v vrtec prinesla veliko pripomočkov - prazne plastenke, pesek, mivko, travo, 

zemljo, suho listje in olupke sadja in zelenjave, hlačne nogavice ter deževnike.  

 

Zgodba (Vrt življenja) opisuje življenje in pomembno vlogo deževnikov za zemljo ter se dotakne 

razvoja metulja. Zato sem s seboj prinesla še knjigo, v kateri so prikazane faze preobrazbe metulja. 

Narisala in izstrigla sem posamezne faze preobrazbe: jajčece, gosenica, buba in odrasel metulj. 

 

 

Preden sem prebrala zgodbo, sem otrokom postavila vprašanje: Kaj veste o deževnikih?  

Odgovori otrok so bili naslednji: Da živijo pod vodo.  Da radi lezejo po lužah. Da so sluzati. Da živijo 

v zemlji. Na enako vprašanje o metuljih so otroci odgovorili: Da so najprej ličinke. Izvijejo se iz 

kačic. Da letijo. So gosenice, potem se spremenijo v bube in metulja. Na krilih nosijo cvetni prah. 

Vprašala sem jih: Kaj si želite izvedeti o deževnikih in metuljih?  

Na prvo vprašanje so otroci odgovorili: Kje imajo deževniki usta? Kako jejo? Kje imajo oči in glavo? 

Kako lahko živijo pod zemljo? 

Na drugo vprašanje so odgovorili: Kako da letijo? Kako jejo? 

 

Potem sem prebrala zgodbo. Otroci so se čudili stavku iz zgodbe, da so deževniki močnejši kot 

traktor. Seveda stavek nosi simbolno sporočilo. To sem jim tudi razložila. Deževniki so močnejši od 

traktorjev, ker stroji zemljo samo preobračajo in kopljejo, deževniki pa dejansko zemljo zdravijo. Tam, 

kjer je veliko deževnikov, je prst zdrava. Zemljo gnojijo in jo prezračujejo. Brez njih so tla neplodna. 

Če ne bi bilo deževnikov, bi rastline težko rastle. Otroci so se naučili novega izraza – dvospolnik. 

Deževnik je namreč dvospolna žival, saj je ženskega in moškega spola hkrati. 

 

Najprej smo se z otroki lotili dela z metulji. Otrokom sem razdelila papirje in na sredino mize položila 

nastrižene dele preobrazbe. Pokazala sem jim slike faz (slika 93). Vprašala sem jih, kaj vidijo na sliki in 

naj jo opišejo. Vedeli so, da je metulj. Znali so povedati, kaj je na sliki narisano, kako se metulj 

spremeni. Niso pa poznali besede preobrazba oziroma niso vedeli, kako se sprememba imenuje.  

Ko smo se o tem pogovorili, smo nadaljevali delo. Otroci so morali iz množice nastriženih listov izbrati 

in prepoznati prvo, drugo, tretjo in četrto fazo. Vsak otrok je moral na listu papirja pravilno urediti 

potek preobrazbe in jih nalepiti. Zadnja faza – metulj ni bil v celi obliki, pač pa sem njegove dele 

razstrigla. Otrokom sem ponudila, da si lahko izberejo zavit ali raztegnjen rilček. Med pogovorom o 

preobrazbi in metuljih otroci niso vedeli, s čim metulj pije nektar oziroma medičino. Beseda rilček se 

jim je zdela zelo zabavna. Ko so vsi sestavili potek preobrazbe, so morali pod prilepljeno sliko s 

številkami označiti še pravilni vrstni red razvojnih faz (sliki 94 in 95). 
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Slika 93: Otrokom razlagam preobrazbo m.         Slika 94: Otroci urejajo faze preobrazbe. 

 

 

      Slika 95:  Končni izdelek. 

 

 

Potem smo zaščitili mize in razgrnili ves material, ki smo ga potrebovali za izdelavo gojišča za 

deževnike. Pred dejavnostjo sem nabrala kar nekaj deževnikov. Prinesla sem jih v steklenem kozarcu. 

Otroci so najprej prisluhnili kozarcu, če bi slišali njihovo premikanje. Otroci so se morali zopet umiriti 

in kot skupina sodelovati v tišini in pozornosti ter poslušanju (slika 96).  

Potem sem deževnike položila na bel list papirja. Pozorno smo prisluhnili in sklonili glave nad njimi, 

da bi slišali, kako njihove ščetinice praskajo po površini papirja, medtem ko se premikajo. Slišali smo 

presketanje (slika 97).   

Otroci so se sprva zgražali nad njimi in se prisrčno pačili. Ko sem enega prijela  in ga položila v svojo 

dlan, so vsi hoteli narediti enako. Vsi otroci so prijemali deževnike in jih nosili v dlaneh. Zraven so se 

vsi smejali (slika 98). Opazovali smo njihovo premikanje, nekateri otroci so uporabili lupo (slika 99). Z 

nekaterimi otroki smo poskušali posnemati način gibanja (slika 100). 
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  Slika 96: Otroci poslušajo deževnike                            Slika 97: Otroci poslušajo premikanje deževnikov 

                  v kozarcu.                                                                          na listu papirja. 

 

 

 

                                        
 

Slika 98: Otroci opazujejo z lupo.                                         Slika 99: Otroci držijo deževnike v roki. 
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       Slika 100: Otroci posnemajo gibanje deževnikov. 

 

Otroci so se razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je dobila litersko plastenko. Obema plastenkama 

sem odrezala zgornji del. Najprej smo na dno položili sloj peska. Sledilo je menjavanje slojev zemlje in 

mivke (sliki 101 in 102). Nanje smo dali sadne in zelenjavne olupke, položili travo, suhe liste ter 

deževnike (slike 103, 104 in 105). Po vrhu smo zlili malo vode. Plastenki smo oblepili s črnim papirjem 

in z elastiko čeznjo nategnili kos hlačnih nogavic (slika 106). Postavili smo ju v omaro. 

 

Ko smo končali s pripravo in izdelovanjem gojišča deževnikov, smo vse pospravili in nadaljevali z 

našimi fižoli. Opazovanje, pripovedovanje, risanje in merjenje fižolov je trajalo kar nekaj časa. 

Medtem so deževniki že začeli svojo pot v globino prsti. Ker je plastenka prozorna, smo z otroki lahko 

že opazili izoblikovane rove v zemlji (slika 107).  

 

                                
 

 Slika 101: Otroci so najprej stresli                                Slika 102: Otroci izmenično polagajo 

                   en sloj peska, nato zemlje.                                             sloje zemlje in mivke. 
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Slika 103: Otroci polagajo organske olupke.                      Slika 104: Otroci polagajo travo. 

                             
 

 Slika 105: Otroci polagajo deževnike na suhe liste.                 Slika 106: Deklici čez odprtino nategujeta 

                                                                                                                             kos hlačnih nogavic. 
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       Slika 107: V plastenki se že opazijo rovi oziroma sledi                            

                                                                                    deževnikove poti. 
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Evalvacija 

 

S pričujočo dejavnostjo sem želela doseči, da otroci slišijo in spoznajo pomembno vlogo teh majhnih 

bitij za našo zemljo. Hotela sem jim razširiti vedenje in ponuditi novo znanje o njih in njihovem 

življenju, jim pokazati svojo hvaležnost ter spoštovanje do deževnikov. Iskreno povedano, sama zelo 

spoštujem njihovo delo. Živalice so mi zelo pri srcu. Simbiotski in spoštljiv odnos do bitij, tudi 

majhnih, je vedno pravilen in dober za vse.  Kot sem že omenila zgoraj, se otroci niso mogli načuditi 

misli, da so deževniki močnejši od traktorjev. Verjetno so trditev razumeli  dobesedno. Ko sem jim 

podrobneje razložila funkcijo in življenje deževnikov, so razumeli, kaj je hotel avtor knjige povedati. 

Deževniki so resnično zdravilci prsti. Traktor pa to ne more biti in zemljo samo površinsko obdeluje. 

Zato vse spoštovanje zaslužijo deževniki. Kaj prispeva človek k obnavljanju narave in kaj majhni 

deževniki? Koliko kmetov in drugih ljudi se tega zaveda? 

 

Sprva so se otroci nad deževniki zgražali. Ko sem jih sama prijela v roke, so tudi oni želeli narediti 

enako. Deževniki otrokom niso bili več odvratni. Všeč jim je bilo in bili so vznemirjeni. Spoznala sem, 

da otroci prevzamejo odnos, ki ga imamo odrasli do sveta. Potrebne  so lastne izkušnje in aktivno 

soočenje z novostjo, da spoznajo drugačno plat, v našem primeru deževniki. Znali so jim tudi pozorno 

prisluhniti. Dobro so jih tudi posnemali. Vsi otroci so stegnili roke predse. Najprej so stegnili svoje 

roke, potem glavo in zgornji del trupa ter nazadnje spodnji del telesa. Gibanje otrok je potekalo v 

valovitih gibih. Najprej so raztegnili sprednji del in pokrčili zadnjega. Deževnike so zelo dobro 

opazovali pri gibanju in so jih odlično posnemali.  

V dejavnosti so spoznali tudi nekaj novih besed, na primer preobrazba in rilček pri metulju. Veliko 

novega so spoznali o življenju deževnikov in njihovih funkcijah. Všeč mi je, ker sem otrokom ponudila 

toliko različnih dejavnosti in s tem bogatila njihova znanja, besedni zaklad, spremenila ustaljena 

prepričanja in vedenja do živih organizmov.    

 

Otroci so uživali pri ustvarjanju gojišča za deževnike. Radi so prelagali zemljo, mivko, travo. Všeč jim 

je bilo, da smo imeli razgrnjene vse sestavine in so z njimi lahko ustvarjali. Navdušeni so bili tudi nad 

tem, da so deževniki že kmalu začeli kopati rove v zemljo. Še nikoli niso videli česa podobnega. Med 

skupinama so otroci malo tekmovali, kateri deževniki so naredili daljši rov in koliko jih je začelo 

potovati v notranjost zemlje. Deževnike smo čez nekaj dni vrnili nazaj v zemljo. 
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1. 9.  LONGIJEVI BIČKARJI 

 

Cilji: - otrok spoznava sestavo in oblike listov dreves, 

          - otrok osvaja nove načine gibanja, 

          - otroku omogočiti, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 

          - otrok doživlja in spoznava življenje polžev in žabe, 

          - otrok spoznava način naravnega obdelovanja in skrbi za vrt. 

 

 

Kot po navadi z otroki sedemo na tla in dejavnost začnemo z branjem zgodbe (Longijevi bičkarji). 

Govori o potovanju vode skozi korenine do listnih rež. Voda skozi listne reže izhlapeva. Govori o tem, 

kako v naravi delujejo stvari na sončni pogon. Opisuje polže, žabe, krastače. Omenja tudi naravno 

zaščito vrta in izdelkov na njem pred slinarji. Če bi ljudje prinesli na svoj vrt krastače, bi te poskrbele 

za polže slinarje in teh bi bilo bistveno manj. To bi bilo dobro za prst, saj bi se izognili uporabi 

pesticidov. 

Preden začnem z branjem zgodbe, otroke vprašam: Kaj veste o polžih in žabah? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da imajo polži hišico in se vanjo skrijejo. Da imajo rožičke. Da lezejo 

po tleh. So sluzasti. Žabe skačejo. Živijo v vodi. So zelene barve.  

Sledilo je vprašanje: Kaj si želite izvedeti?  

Odgovorili so: Kako polž leze? Kaj polži jejo? Kako polži zrastejo? Kako skače žaba? Kako žaba 

zraste? Kako žaba plava? 

 

Ko zgodba začne opisovati potek pretoka vode po rastlinah, se ustavim. Na papir sem narisala 

rastlino s koreninami. S puščicami sem označila smer črpanja vode in njeno pot do listov. S seboj sem 

imela dva različna lista. List enostavne oblike – lipo in list sestavljene oblike – divji kostanj. Izraza sem 

otrokom tudi razložila. Otroci so si liste ogledali (slika 108). Vprašala sem jih, če vedo, kaj so črte v 

listih. Otroci so vedeli, da so to žile. Ker smo se pri dejavnosti Srčni utrip drevesa z otroki pogovarjali 

o funkciji dreves, so si otroci zapomnili, da listi dreves čistijo zrak, da vsrkavajo ogljikov dioksid in 

sproščajo kisik. Zelo dobro so si to zapomnili. 

 

 

     Slika 108: Deček si ogleduje liste. 
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Ker zgodba omenja, da v naravi deluje vse na sončni pogon, se mi je zdelo smiselno, da otroke 

naučim pozdrav soncu. Še preden sem pokazala gibe pozdrava sonca, sem naredila uvod in povedala, 

zakaj bi rada otroke to naučila. Rekla sem jim, da je sonce vir energije za celotno življenje na planetu 

Zemlja. Če sonce ne bi sijalo, ne bi bilo življenja. Osebno sem soncu hvaležna in ga spoštujem. Tudi 

sama zjutraj, ko vstanem, naredim pozdrav soncu. 

Otrokom sem torej pokazala pozdrav soncu. Tega še nikoli niso delali in tudi prvič so slišali za takšno 

stvar. Otroci so spretno ponavljali za menoj in bilo jim je všeč. Na koncu smo se zahvalili soncu, da 

nam vsak dan znova sije (sliki 109 in 110). 

 

                                           
 

    Slika 109: Otroke učim pozdrav soncu.                    Slika 110: Skupaj delamo pozdrav soncu. 

 

 

Ko smo se naučili pozdrav soncu, so otroci sedli za mize. Na mizo sem dala nekaj knjig o polžih in 

kasneje o žabah. Otroci so si lahko ogledovali slike različnih vrst polžev in njihova jajčeca. Iz knjige 

sem fotokopirala sliko, ki prikazuje življenjski krog polža, in sicer jajčeca v zemlji, ki po devetih dneh 

postanejo prozorni in se v njih lahko opazi drobne polžje hišice, iz katerih se kasneje izležejo majhni 

polži (slika 115). 

 

Otrokom sem razdelila lupe in stekelca. Stekelca so služila za opazovanje preparatov in drugih stvari 

pod mikroskopom. S seboj sem imela majhne polže, tako da je bila velikost stekelc ravno pravšnja za 

opazovanje gibanja polžev. Otroci so želeli polže takoj vzeti v roke. Vsi polži so bili skriti v svojih 

hišicah, zato sem otrokom rekla, naj bodo mirni in tihi, da bodo polži prilezli ven. Otroci so se 

resnično umirili in polži so počasi lezli ven iz svojih hišic (sliki 111 in 112).  

 

Otroke sem vprašala, kako čutijo njihovo premikanje. Rekli so, da jih žgečka in da so mokri oziroma 

sluzasti. Medtem ko so otroci opazovali polže, smo se pogovarjali o njihovih lastnostih. Povedala sem 

jim, da imajo polži na koncu daljših tipalnic oči, s katerimi zaznava predmete samo na blizu. S krajšimi 

tipalnicami pa zaznavajo snovi v okolju – tipajo in vohajo. Otroci so z lupami opazovali tipalnice. 

Prepričani so bili, da polži nimajo ust. Pa jih imajo. Imajo usta s hrapavim jezikom, s katerim strgajo 

hrano. Hišica raste skupaj z njimi, ker telo izloča apnenec in ta se stalno nalaga na rob hišice. Ta 
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varuje njegove pomembne organe – srce, pljuča, črevo.  Najbolj dejavni so ponoči in v vlažnem 

vremenu. Prehranjujejo se z rastlinami in tudi z gobami. Kot opisuje tudi zgodba, polži izločajo sluz. 

Premikajo se s krčenjem nožne mišice.  

 

Potem smo dali polže na stekelca (sliki 113 in 114). Otroci so opazovali na spodnji strani stekelc 

njihovo premikanje. Opazili so menjavanje svetlih in temnih prog. 

Na podlagi so opazili tudi njegovo sled oziroma sluz. Sami so opazili, da imajo polži različne vzorce 

hišic. Povedala sem jim zanimivost, da bi polži lahko lezli tudi po britvici, pa se ne bi urezali, saj jih 

varuje njihova sluz, ki jo pušča za seboj. Otroci so se prestrašili, da bodo polži padli s stekelc, saj so 

bili že čisto na robu. Opazovali smo, kaj se bo zgodilo. Polži niso padli, pač pa so enostavno lezli 

naprej na drugo stran stekelca. Neki deček se je malo porezal na stekelcu in to je bil idealen dokaz, da 

polža resnično varuje njegova sluz in da se na robu stekelca ni poškodoval. 

 

 

                               
 

 Slika 111: Polž je prilezel iz hišice.                                   Slika 112: Polž leze deklici po dlaneh. 
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  Slika 113: Deklici opazujeta polža                                      Slika 114: Deček pozorno opazuje  

                    na stekelcu, kaj se bo                                                            gibanje polža. 

                    zgodilo, ko prileze na 

                    drugo stran stekelca. 

 

Ko so se otroci o vsem prepričali, smo polže spravili nazaj v posodo. Še preden sem na mizo dala 

vivarij, v katerem je bila žaba, smo se pogovorili o življenjskem krogu žabe. Kot pri polžih sem tudi ob 

žabah iz knjige fotokopirala življenjski krog žabe (slika 115). Samička v vodo odloži jajčeca, ki jim 

pravimo mrest. Iz njega se razvijejo paglavci. Živijo v vodi, saj dihajo z zunanjimi škrgami. Hranijo se z 

algami in odmrlim 

rastlinjem. Najprej se jim razvijejo zadnje noge in pljuča. Potem jim zrastejo sprednje noge, hkrati pa 

se začne rep krajšati, dokler popolnoma ne izgine. Čez čas se razvije mlada žaba in zapusti vodo, saj 

ima razvita pljuča in lahko diha na zraku. Hrani se z žuželkami, polži in pajki. Otroci so se sami 

spomnili, da takemu razvoju pravimo preobrazba, enako kot pri metulju. 

 

    Slika 115: Preobrazba žabe in življenjski krog 

                                                                                                          polža. 
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V evalvaciji bom zapisala, kako zanimivo sem našla žab, ki sem jo prinesla v vrtec. 

Na mizo sem postavila vivarij. Otroci so bili nestrpni in radovedni, kaj je noter. Videli niso ničesar, saj 

je bilo v vivariju listje, trava in zemlja. Odprem pokrov in začnem med listjem iskati žabo. Žaba se je 

zakopala na dno. Ko sem žabo prijela v roke, so otroci začeli kričati od vznemirjenja. Bili so navdušeni.  

Takšne izkušnje še niso imeli. Žabo so hoteli vsi pobožati in jo imeti v roki (slike 116, 117in 118). Žaba 

je skakala in otroci so vriskali. Opazovali smo njene krake in način dihanja. Otroke sem vprašala, 

kakšen je občutek, ko jo pobožajo ali jo imajo v rokah. Rekli so, da je gladka, mrzla in malo sluzasta. 

Nekateri otroci so jo opazovali z lupami.  

 

Zgodba omenja tudi naravno zaščito pred slinarji na vrtu, ki marsikomu delajo škodo pri pridelku. Če 

bi ljudje namesto pesticidov na svoje vrtove spustili nekaj krastač ali žab, bi bilo slinarjev manj. Tudi o 

tem smo se pogovarjali. Otroci so izvedeli nekaj novega, saj so o tem slišali prvič. Izkušnja z žabo je 

bila za otroke enkratno doživetje. 

 

Kasneje smo žabo dali nazaj v vivarij. Otrokom sem rekla, da gremo na obisk k avtorju knjige, ki jo 

beremo. Povedala sem jim, da ima gospod ribnik in v njem paglavce. Ima zelo poučen vrt. Prepričana 

sem, da bomo spoznali veliko novega. 

 

                                 
 

    Slika 116: Deček drži žabo v dlaneh                       Slika 117: Deklica v rokah drži žabo. Kot  

                   pokrito, da mu ne skoči                                        vidimo, zelo navdušeno. 

                   iz rok. 
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        Slika 118: Deček drži žabo v rokah. Žaba se je sama 

                                                                        preobrnila na hrbet. 

 

 

Otroci so se obuli in oblekli. Polže smo nesli s seboj, da jih bomo na njegovem vrtu spustili.  

 

Ko smo prišli h gospodu Tonetu, nas je tam čakal čaj s piškoti. Otroci so se takoj zapodili k ribniku in 

opazovali paglavce (slika 119). Roke so namakali v vodo in jih poskušali ujeti (slika 120). Nekateri 

otroci so skrbno spustili polže med rastlinje. Nekaj časa smo pustili, da sami raziskujejo vrt in 

opazujejo paglavce, potem pa smo se vsi zbrali pri ribniku. Gospod Tone nam je razkazal vsako 

zanimivost svojega vrta. Začeli smo pri ribniku (slika 121). Povedal nam je, kako je ribnik narejen, 

kakšne materiale je uporabil in kako ga je zgradil.  

 

Zgodba, ki smo jo prebrali kot uvod v dejavnost, opisuje, kako je Vandelin na gradbišču, kjer so gradili 

novo cesto, opazil mlako in v njej mrest zelene krastače. Hitro je šel po terarij in rešil mrest pred 

tovornjaki in bagerji. Zaradi tega je moral na svojem vrtu narediti ribnik. Tudi gospod Tone nam je 

povedal enako zgodbo in otroci so ugotovili, da je tako pisalo tudi v knjigi. Torej zgodba temelji na 

resničnem dogodku. 

 

Gospod Tone je nadaljeval, da voda deluje kot magnet za življenje. Živali so se same naselile v vodo in 

ob ribnik. Na kratko je razložil preobrazbo žabe. Otroci so dodali, da temu rečemo preobrazba. Čez 

mesec dni, torej junija, bodo na njegovem vrtu skakale majhne žabe in bodo zapustile vrt. Spomladi 

naslednje leto bo prišel isti par, ki je odlegel mrest v vodo, nazaj in spet bo odlegel mrest. 

 

Predstavil je tudi vodne in obvodne rastline: lokvanje, praproti, puhasto brezo, lesko in vrbo. Na vrbo 

se vsakič naselijo kačji pastirji, ki imajo trenutno na dnu ribnika svoje ličinke. Izvalili se bodo konec 

maja. So neverjetni letalci in lovci na komarje in muhe. Pokazal nam je, kako izoblikovati dlan in 

uloviti paglavce, saj imajo zelo nežno kožo. Če ga poškodujemo, lahko umrejo. Otroci so lovili 

paglavce. Dali smo jih v posodo z vodo, da bi si jih od blizu ogledali (slika 122). Otroci so našteli tudi 

živalice, ki so jih opazili: vodne drsalce, volkca (pajek) in obvodnega pajka. 
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 Slika 119: Dno ribnika in paglavci.                               Slika 120: Otroci lovijo paglavce. 

 

 

 

                             
 

  Slika 121: Gospod Tone razlaga                             Slika 122: Otroci si ogledujejo in lovijo paglavce. 

                   nastanek ribnika 

                   in kaže prijem, kako ujeti paglavce. 

 

Potem smo šli naprej. Gospod Tone je skrivališče, ki ga je sam naredil za živali, poimenoval grad. V 

njem prezimijo žabe, čmrlji imajo v njem svoje gnezdo in tudi miške so tam. Povedal nam je zgodbo, 

ko še ni imel tega gradu in so žabe prezimovale v kompostu. Na vrt je iz bližnjega gozda hodila 

podlasica, zavohala, kje so žabe, jih izbrskala iz komposta in jih pojedla (slika 123). 

Prišli smo do drevesa, ki ga gospod Tone imenuje čarovniško drevo. Staro je 120 let. Rastlo je na 

Krasu med skalovjem. Zaradi tega je rastlo zelo počasi in danes je veliko. Zakaj se imenuje čarovniško 
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drevo? Ker so ljudje verjeli, da v njem živijo vile. Drevo je zdravilno in zdravi srce. Imenuje se glog 

(slika 124).  

Zraven drevesa je na tleh stala posoda, v kateri so bili mrtvi slinarji.  

      

                                    
 

   Slika 123: Skrivališče (grad) miši,                                      Slika 124: Drevo – glog (čarovniško drevo). 

                     gnezdo čmrljev.  

 

 

Gospod Tone nam je razložil, da na njegovem vrtu ne uporablja pesticidov. Ker je slinarjev na vrtu 

preveč, jim je v posodico nalil pivo. Imajo ga zelo radi. Zlezejo v posodo in utonejo. To je začasno, 

kajti kmalu se bodo razvile žabe, ki se bodo s slinarji prehranjevale.  

Prišli smo do kotička, kjer so posajena zelišča. Otroci so si na konico jezika dali luštrek. Na vrtu sta 

česen in paradižnik posajena skupaj in zaradi tega oboje bolje uspeva. Nad grah je položil mrežo. 

Prišli smo do rastline, ki so jo včasih imenovali darilo sonca. To je krvavi mlečnik. Gospod Tone je 

odtrgal stebelce, ga razpolovil in opazili smo rdečo oziroma oranžno tekočino. Ko nam je povedal, da 

s tem lahko zdravimo bradavice, se je oglasil deček, ki je imel na kolenu bradavico. Gospod Tone jo je 

namazal s tekočino (slika 125). Omenil je tudi, da je to zdravilno tudi za oči. Če si s tem mažeš veke, 

ne potrebuješ očal, vendar moraš to znati delati in poznati postopek.  

 

Odšli smo do drevesa, v katerem gnezdijo siničke. V duplini so mladiči (slika 126). Ko smo se umirili in 

bili nekaj minut čisto tiho, smo opazili na vejah drevesa oba starša siničk, kako imata v kljunčku 

gosenico, vendar ju nista odnesla takoj v duplino. Skakala sta iz veje na vejo in čakala na varno 

ozračje. Ko začutita varnost, odneseta hrano v duplino in gresta ponovno na lov.  

Odšli smo naprej do panja divjih čebel. Naredil ga je gospod Tone sam. Imenuje ga čebelji hotel (slika 

127). Razloži, da si vsaka čebela v svojo luknjo prinese med in pelod. V njej izleže jajčeca in luknjico 

zapre. Divje čebele naberejo več medu, ker vsaka dela in živi sama. Zraven čebeljega hotela ima 

vodnjak za ptiče. Za njim ima posajena razna zelišča za čaje: meto, gabez, koprivo, ribez. Otroci so jih 

vohali. Gospod Tone doda, da so koprive hrana za gosenice metuljev, zato ta del vrta imenuje 
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metuljev vrt. Posajeno ima tudi cedro s Himalaje, ki se je zelo dobro klimatizirala in prilagodila temu 

okolju. Otroci so pokušali jagode.  

Na leseni ogradi raste kovačnik, ki je hrana tudi za čebele in metulje. Gospod Tone poudari, da ima na 

vrtu nasajene različne vrste sadja in zelenjave in ne samo ene vrste. 

 

Ogledali smo si rastlinjak. Opazovali smo ohrovt, paradižnik, peteršilj, cinije, kumare. Pokaže nam 

stoletno čebulo in razloži, kako odpre svoj cvet. Ima nitke in s temi nitkami se upogne do tal in sama 

sebe nasadi. Tudi stoletno čebulo smo poskusili. Poleg nje rastejo zelje, fižol, radič. Odšli smo do 

komposta. Gospod Tone odpre zgornji del komposta, kamor odlagamo organske odpadke. Ti počasi 

razpadejo in iz njih dobimo najboljše gnojilo. Potem odpre spodnji del komposta in pokaže nastalo 

zemljo. V njej je ogromno deževnikov, ki zlezejo nazaj v zemljo, ko to zemljo razgrnemo po tleh (slika 

128). Pokaže nam tudi presajeno zemljo iz komposta. Dišala je in bila je mehka (slika 129). Gospod 

Tone poudari, da se na vrtu ničesar ne meče stran. Vse se porabi. 

 

 

                         
 

 Slika 125: S Krvavim mlečnikom mažemo bradavico.        Slika 126: Duplina, v kateri so mladiči sinice. 

 

                             
 

Slika 127: Prebivališče za divje čebele.          Slika 128: Iz komposta si ogledujemo nastalo prst. 
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       Slika 129: Otroci tipajo in vohajo presajeno 

                                                                                                      kompostno zemljo. 

 

Gospod Tone ima po vrtu, tam, kjer so posajene rastline, slamo. Razloži nam je, zakaj. Ko pade dež, se 

zemlja zbije. Je trda in ne diha. Slama greje zemljo. Če je slama na zemlji, pozimi zemlja ne zmrzne in  

živali v njej se ne odmaknejo v globino zemlje, ampak ostanejo pod površjem. S tem pripravimo 

zemljo, da začnejo rastline prej dozorevati. Deževniki se s slamo prehranjujejo. Zemlja je mehka in na 

njej ni plevelov. 

 

Gospod Tone nam za konec pokaže še orodje, ki ga uporablja na vrtu. Sta samo dva. Eno je okelj za 

prezračevanje zemlje, drugo pa so vrste grabelj s tremi konicami za kepasto zemljo. Drugega na vrtu 

ne potrebuje (slika 130). 

 

Ko smo z ogledom in razlago končali, so otroci narisali, kar jim je bilo na vrtu najbolj všeč. Večina 

otrok je narisala paglavce, mlako in nekatere rastline (slika 131). Paglavce smo previdno spustili nazaj 

v ribnik (slika 132). Naredili smo še skupinsko fotografijo. 

 

            
 

Slika 131: Orodje za vrt.               Slika 132: Deklica riše po navodilu.      Slika 133: Otroci spuščajo 

                                                                                                                                               paglavce v ribnik. 

Na koncu sem otroke vprašala: Kaj ste se danes novega naučili?  
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Odgovori otrok so bili naslednji: Da se polži izležejo iz jajčeca. Da imajo usta in hrapav jezik. Da 

imajo oči na dolgih tipalnicah. Da se ne morejo urezati, ker jih varuje sluz. Da so najprej paglavci. 

Da jim zrastejo najprej zadnje noge, potem pa sprednje. Da lahko pomagajo na vrtu pri slinarjih. Da 

ima gladko kožo in je mrzla. 

 

Evalvacija: 

 

Presenečena sem bila, kako so si otroci zapomnili vlogo dreves. Zapomnili sta si izraza ogljikov dioksid 

in kisik. Vedeli so, da drevesa vsrkavajo ogljikov dioksid ter sproščajo kisik. Presenečena sem bila tudi 

nad tem, da so vedeli, da imajo listi žile. Otroci so mi pritrjevali, ko sem jim pripovedovala o svojem 

odnosu do sonca in spoštovanju do njega. Zdelo se mi je smiselno, da se otroci zavedajo funkcije 

sonca in to začnejo spoštovati. Zato sem se odločila, da jih naučim pozdrav sonca. Bilo jim je všeč, 

čeprav je bilo to zanje prvič. Na koncu vaje, so se sami zahvalili soncu. 

 

Med branjem zgodbe so se otroci smejali. Smešno se jim je zdelo, ker avtor na humoren načina 

pripoveduje o polžji sluzi. Pravi, da je polžja sluz enake sestave kot človeški smrkelj. Otroci so 

navdušeno opazovali polže in jih nosili po rokah. Njihova sluz se jim ni več zdela ogabna. Prav 

pozorno so jo opazovali. Opazili so tudi menjavanje svetlih in temnih prog med lezenjem polžev. Zelo 

radi so jih opazovali na stekelcih. 

 

Naj povem zgodbo o žabi. En dan pred pričujočo dejavnostjo sem šla s svojim štiriletnim sinom na 

Mengeško kočo. Hodila sva po gozdu. S seboj sva imela lupo. Opazovala sva različne cvetove in 

prašnike. Našla sva tudi kobilice, čebele in druge male živali. Vse to sva pozorno opazovala. Med 

potjo sem opazila strohnelo deblo. Hotela sem ga malo razkopati, da bi pogledala, katera žival 

domuje v njem. Naenkrat v kotu tega debla opazim žabo. Bila je rjavočrne barve in je mirovala. 

Najprej nisem vedela, ali naj se jo dotaknem, jo pobožam ali celo primem. S sinom sva jo nekaj časa 

opazovala, pa ni šla nikamor. Odločila sem se, da jo vzamem v roke. Zanj je bila situacija zelo 

vznemerljiva, saj se je s takšno izkušnjo srečal prvič. Zame je veljalo enako. Žaba se je najprej 

zakopala med listje, vendar sem jo le prijela v roke. Nekajkrat mi je odskočila z dlani, pa sem jo 

ponovno prijela. Spomnila sem se dejavnosti, ki sem jo načrtovala naslednji dan, zato sem se odločila, 

da žabo vzamem s seboj. Seveda sem jo naslednji dan vrnila na isto mesto, od koder sem jo odnesla. 

Zanimivo je imeti žabo v avtu brez vivarija. S sinom sva odšla do gospoda Toneta. Posodil nama je 

vivarij. Nabrala sva nekaj suhega listja, vej, zemlje in trave. To sva položila na dno vivarija, da bi bilo 

žabi čim bolj domače. Zvečer sem razmišljala, kako mi je bila ta žaba namenjena in bila sem resnično 

hvaležna. 

 

Pred dejavnostjo sem naslednji dan sina odpeljala v vrtec. S seboj sva imela žabo. Želel je, da jo 

pokaževa otrokom njegove skupine. Otroci in njihova vzgojiteljica so bili navdušeni. Kakšno 

doživetje!! Tudi moji otroci so bili nadvse navdušeni. Presenečena sem bila, da so si otroci zapomnili 

izraz preobrazba in jo znali tudi razložiti.  

Čeprav smo se zmenili,da moramo biti čim bolj mirni in tihi, da se žaba ne bi prestrašila, otroci niso 

zdržali. Cvilili so in kričali od veselja ter  navdušenja, še posebno takrat, ko je žaba odskočila iz rok. 

Otrok še nikoli nisem videla tako navdušenih in veselih. Ravno zaradi tega sem bila hvaležna, da mi je 

žaba prišla na pot med običajnim sprehodom po gozdu. 
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Obisk pri gospodu Tonetu je bil enkraten. Nisem pričakovala, da nam bo tako natančno razkazal in 

razložil vrt, kaj vse raste na njem, kako goji rastline, kako obdeluje zemljo. Tudi vzgojiteljica otrok je 

bila nad dogajanjem navdušena. Otroci so spoznali in se naučili ogromno novih in zanimivih stvari. 

Najbolj so jih zanimali paglavci. Neprestano so jih lovili in jih dajali v posode. Resnično mi je bila všeč 

povezava med žabo in paglavci. Otroci so dobili izkušnjo s paglavci in izkušnjo z žabo. Zelo dobro so 

sodelovali tudi z gospodom Tonetom. Pozorno so ga poslušali in mu z zanimanjem sledili. 

Menim, da je bila pričujoča dejavnost najboljša med vsemi. Predvsem zato, ker so otroci doživeli 

konkretne in neposredne izkušnje z vsem, kar je zgodba opisovala. To pa je za spoznavanje in učenje 

novih stvari za otroke te starostne skupine bistveno.  
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1. 10.  ŢIVI MLINČKI 

 

Cilji: - otrok spozna uporabo mikroskopa in njegove dele, 

         - otrok spoznava, kako nastane nova prst, 

         - otrok spoznava življenje pod zemljo,spoznava živali, ki živijo v njej, in jih s pomočjo     

           preprostega ključa določa, 

         - otrok opazuje in posnema gibanje edafskih živali, 

         - otrok natančno opazuje in riše telesa živali. 

 

 

Preden sem otrokom prebrala zgodbo, smo naredili še nekaj. Nihče od otrok iz skupine še nikoli prej 

ni ničesar opazoval skozi stereomikroskop. S seboj sem imela mrtvega čmrlja, ki sem ga spotoma 

našla na tleh. Zdelo se mi je smiselno, da ga nesem v vrtec in uporabim stereomikroskop. Še preden 

smo opazovali živalico, sem otrokom na kratko razložila uporabo stereomikroskopa ter poimenovala 

njegove dele. Pogovor sem začela takole: včasih nekaterih stvari ne vidimo s prostim očesom ali pa so 

tako majhne, da jih navadne lupe ne povečajo dovolj. Takrat uporabimo stereomikroskop. Pregledali 

in poimenovali smo njegove dele: okular, vijak za ostritev slike, objektiv, luč za osvetlitev predmeta 

od zgoraj in luč za osvetlitev predmeta od spodaj ter stikalo. 

Opazovali smo čmrljeva krila, njegovo telo in noge (slika 134). Otroke sem prosila, naj opišejo dele 

telesa. 

 

    Slika 134: Deklica opazuje čmrlja skozi stereomikroskop. 

 

 

Po opazovanju smo sedli v krog. Preden sem začela brati, sem otroke vprašala: Kaj veste o prsti in 

živalicah v njej? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Deževniki živijo v njej. Mravlje in rdečke.  

Sledilo je vprašanje: Kaj si želijo izvedeti? 
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Odgovori otrok so bili: Kako živalce lahko gledajo? Kako lahko rdečke pridejo pod beton? Kako 

lahko živijo pod zemljo? Kako lahko dihajo pod zemljo? Kako se lahko premikajo pod zemljo, ki je 

tako trda? 

 

Zgodba (Živi mlinčki) nazorno opisuje, kako nastane nova prst oziroma humus in kdo jo proizvaja. 

Avtor imenuje razkrojevalce in drobne živali živi mlinčki, saj nenehno grizejo in glodajo odpadlo listje 

in druge stvari. Če njih ne bi bilo, bi se gozd zadušil v lastnih odpadkih. Govori o tem, kako je v naravi 

vse povezano in poudarja, da v naravi ni nobenih odpadkov – vse in vsak je hrana za nekoga drugega.  

 

Opisuje tudi poizkus, ki smo ga naredili tudi sami. Otroci so razkopali zemljo. V večjo posodo smo dali 

papirnati lijak ter vse skupaj postavili pod luč. Živalice se odmikajo od svetlobe in zato bi padle skozi 

lijak na dno posode. Iz preizkusa naj bi spoznali, katere živalice živijo pod zemljo.  

 

Odpravili smo se v gozd. Naš cilj je bil, najti strohneli štor. Ker nekateri otroci niso poznali izraza 

strohnel, sem razložila tudi to. Ko odžagajo drevo, ostane štor. Ta štor je trd. Počasi začne razpadati 

in trohneti, saj vanj naselijo različne živalice ali razkrojevalci ter mikroorganizmi, ki jih ne vidimo s 

prostim očesom. Na delu so tudi mahovi in glive. Štor, ki je bil prej trd, začne postajati vedno 

mehkejši, začne trohneti in čez nekaj časa se bo spremenil v humus. 

 

Z otroki smo našli primer takšnega štora. Bil je poraščen z mahom in mehek. S seboj smo imeli kar 

vrtno orodje: lopato, grablje in motiko. Otroke sem vprašala, ali mislijo, da kdo domuje v tem štoru.  

Otroci so štor opazovali in rekli, da tega ni videti. Začeli smo razkopavati štor. Nekateri otroci in jaz 

smo razkopavali z rokami, drugi so si pomagali z lopatko (slika 135). Iskali smo torej živalice. Tiste, ki 

smo jih našli, smo dali v posodo. Nekatere živalice smo našli v štoru, druge v zemlji. Vse skupaj smo 

odnesli s seboj v vrtec. 

Otroci so živalice dali pod lupe in jih opazovali. Našli smo: navadno strigalico, mravljo delavko, ličinko 

košeninarja, pajka, skolopendro, železno kačico, glisto in enhitreja ali belega deževnika. Med 

opazovanjem živali pod lupami smo si z otroki pomagali tudi s knjižico Moje prve drobne živali tal 

(Barbara Bajd), po kateri smo živali tudi določili in jih poimenovali (slika 136). Določevali smo tako, da 

smo se pogovarjali o lastnostih živali in opisovali njihovo telo. Še preden smo začeli, sem otrokom 

razložila izraze, kot so parne/neparne noge in telo ima člene/ telo nima členov. Otroci so se s temi 

izrazi in določevanjem živali srečali prvič. Naj navedem primer. Žival ima parne noge. Koliko? Otroci 

štejejo. Ima tri pare nog, torej je žuželka. Otroci opazujejo in opisujejo naprej. Žival ima na zadku 

klešče. Poiskali smo jo v knjižici in ugotovili, da je verjetno navadna strigalica. Poimenovala sem še 

telesno zgradbo žuželk: glava, oprsje in zadek. Na enak način smo določevali, opisovali, opazovali in 

iskali živali v knjižici. 

Otroci so dobili nalogo, naj čim natančneje narišejo žival, ki jo opazujejo (slika 137). Kasneje so otroci 

posnemali gibanje živalic (slika 138). Naj še povem, da so otroci brez zadržkov prijemali živalice v roke 

(slika 139).  

Po končani dejavnosti smo živalice spustili nazaj v zemljo. Otroke sem vprašala: Kaj ste se naučili 

novega? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da imajo pajki štiri pare nog. Da se štor spremeni v humus. Da v 

štoru živijo živalice. Da imajo žuželke glavo, oprsje in zadek. 
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Slika 135: Razkopavamo strohneli štor.                                        Slika 136: Iskanje in določanje živalic. 

 

 

      Slika 137: Opazovanje in risanje živalic. 

 

 

              
 

Slika 138: Deklica posnema gibanje železne                  Slika 139: V roki pajek in skolopendra. 

kačice. 
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Evalvacija: 

Otroci so se z določanjem živalic srečali prvič. Vse, kar smo delali, je bilo zanje novost. Otrokom je 

bilo razkopavanje štora zelo všeč. Z zanimanjem so iskali živalice in izrazili navdušenje, če so katero 

našli. Že v gozdu smo imeli s seboj lupe. Otroci so živali sami dajali pod lupe in jih opazovali. Vsi otroci 

so želeli živali imeti v dlaneh. Presenečena sem bila, da jih ni bilo strah. Tudi pajke so imeli v dlaneh. 

Presenečena sem bila tudi nad tem, da otroci niso poznali izraza strohneli štor ali pa sestavo in 

poimenovanje delov telesa žuželk. Ko sem jih na koncu vprašala, kaj so se novega naučili, sem bila 

zelo vesela, ko je neka deklica znala poimenovati zgradbo in dele telesa žuželk. 

 

Večina otrok je narisala pajka in železno kačico. Železna kačica je bila otrokom najbolj zanimiva. 

Oponašali so tudi njeno gibanje, jo imeli v rokah in jo znova in znova opazovali. Opazovanje pod lupo 

jim je bilo zelo všeč, zato sem jim pustila, da so jih lahko dolgo časa opazovali. Samostojno so si 

ogledovali knjižico in pregledali vse narisane živali v njej. Tudi opazovanje čmrlja pod 

stereomikroskopom je bilo otrokom zelo zanimivo. Stereomikroskop so imeli v vrtcu več kot eno leto, 

pa ga niso nikoli uporabili. Ker sem to vedela, sem želela otrokom predstaviti stereomikroskop in jim 

ponuditi nekaj za opazovanje. Ko sem sama našla mrtvega čmrlja, sem dobila idejo in priložnost tudi 

izkoristila. Med opazovanjem so otroci opisovali, kaj vidijo. Zelo dobro jim je šlo. 

 

Žal nam poizkus z lučko ni uspel. Morali bi narediti drugače. Potrebovali bi mrežico in plastičen lij,saj 

se nam je zemlja kar usula skozi papirnati lij. Verjetno bi bilo bolje, če bi iz gozda vzeli zemljo in 

odpadle liste. Kljub temu smo našli v strohnelem štoru dovolj živalic za opazovanje. Ker so se otroci z 

vsemi izkušnjami te dejavnosti srečali prvič, so se naučili veliko novih stvari, kar je gotovo pomembno 

razširilo meje njihovega sveta. 
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1. 11.  OKAMNELA JAJCA DINOZAVROV 

 

Cilji: - otrok spoznava  življenje dinozavrov, 

         - otrok spoznava vzrok in potek delovanja vulkana, 

         - otrok se uči skozi samostojno igro, 

         - otrok ustvarjalno izdeluje iz naravnega in odpadnega materiala.  

 

 

Ko sem prebrala naslov zgodbe (Okamnela jajca dinozavrov), so bili otroci že navdušeni. Beseda 

dinozaver takoj vzbudi veliko zanimanje. Ker zgodba opisuje tudi potek izbruha vulkana, smo z otroki 

simulirali tudi ta pojav. Prej pa smo se seveda pogovarjali, kaj je v notranjosti in središču planeta 

Zemlja. Povedala sem jim, da se glede na razvoj živali in rastlinja tudi razvoj narave poimenuje po 

obdobjih. Otroci so se spomnili časovnega traku in delitev obdobij v zgodovini. Zaradi tega so lažje 

razumeli vse, kar sem jim govorila. Ker je dejavnost temeljila na dinozavrih, sem jim pokazala sliko 

prikaza zgodovine dinozavrov po obdobjih ali z drugo besedo po vekih. Še pred pojavom dinozavrov 

je obdobje paleozoik. Otroci so na sliki opazili in prepoznali trilobita, ki smo ga pred časom opazovali 

kot fosil. Sledi obdobje mezozoik. To obdobje se deli na trias, juro in kredo. Dinozavri so se pojavili v 

poznem triasu, potem ko se je ozračje ogrelo. Ko so se razširili prvi plazilci, so se pojavili tudi 

dinozavri, kot so notozaver, kelofiz, plateozaver. V pozni juri so dinozavri dosegli svojo največjo 

številčnost. Zaradi povečane ravni kisika v ozračju so se razvijale tudi rastline, kar so izkoristili 

rastlinojedi dinozavri. Naj omenim nekaj dinozavrov iz tega obdobja: diplodok, dilofozaver, 

stegozaver, arheopteriks. Obdobje krede je prinesel velik razvoj cvetnic. Zaradi tega znanstveniki 

sklepajo, da se je v obdobju število vrst dinozavrov še povečalo. Otroci so na sliki opazili tudi čebelo 

in žival, podobno morskemu psu. V kredi so vladali danes bolj znani dinozavri: igvanodon, 

parazavrolof, evoplokefal, tiranozaver, triceratops.  Po dinozavrih je sledilo obdobje kenozoik, ki je 

prinesel velik razvoj sesalcev in ptičev. Pojavi se tudi prvi pračlovek. 

 

S seboj sem imela veliko knjig o dinozavrih in figurice dinozavrov. Ko sem prebrala zgodbo, sem 

otrokom kazala dinozavre. Poznali so samo enega, to je slavni tiranozaver. Imen drugih dinozavrov 

niso poznali. Dinozavre sem jemala iz vreče ter sproti razlagala njihova imena, ločila rastlinojede od 

mesojedih in način, kako in s čim so se rastlinojedi dinozavri branili pred plenilci (slika 140). Otroci so 

bili navdušeni.  

 

    Slika 140: Prikaz napada tiranozavra na triceratopsa  
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 Potem sem otrokom razložila potek dejavnosti. Najprej sem jim pustila, da se z dinozavri igrajo sami 

(slika  141). Na mize sem dala tudi nekaj zanimivih knjig o dinozavrih. Kdor je želel, si je lahko ogledal 

knjigo (slika 142). O sami igri in veselju otrok bom več zapisala v evalvaciji.  

 

Otroke sem dolgo časa pustila pri prosti igri z dinozavri. Opazovala sem jih in opazila različne načine 

igre. Čez nekajčasa smo z otroki odšli na vrtčevsko igrišče in sedli za mizo. Najprej je bil na vrsti prikaz 

vulkana. Stekleničko za sok so otroci obložili z das maso v obliki stožca. Vanjo so nalili kis in stresli 

sodo bikarbono. Naš vulkan je izbruhnil (slika 143). Potem sem jim pokazala vulkansko bombo, ki jo je 

avtor knjige Anton Komat našel na Smrekovcu pri spečem vulkanu (slika 144).  

  

 

                   
 

 Slika 141: Dečka med igro.                                                 Slika 142: Gledanje knjig o dinozavrih. 

 

 

 

                                             
 

 Slika 143: Prikaz izbruha vulkana.                                        Slika 144: V rokah držim vulkansko bombo. 
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Začeli smo izdelovati deželo dinozavrov in samih dinozavrov iz odpadnega in naravnega materiala. 

Otroci so bili zelo ustvarjalni. Izdelali so dinozavre, vulkan, drevesa, jezera in potok, gore, palme, 

vulkanske bombe, dinozavrova jajca in gozd (sliki 145 in 146). 

 

 

                           
 

Slika 145: Izdelani diplodok.                                                               Slika 146: Dežela dinozavrov v izdelavi. 

 

 

Evalvacija:  

 

Ta dejavnost je bila otrokom zelo zanimiva. Kot sem že omenila, postanejo otroci že ob besedi 

dinozaver zelo navdušeni. Izkušnje imam, da prav vse otroke zanima spoznavanje njihovih imen, 

navad, življenja in predvsem igro s figuricami. Presenečena sem bila, da so otroci na sliki prepoznali in 

opazili trilobita.  

 

Med kazanjem dinozavrov, razlago njihovih imen in načinom obrambe so me otroci pozorno 

poslušali. Ker imam sama štiri-letnega sina in tudi njega navdušujejo dinozavri, sem se ogromno 

naučila o njihovem življenju, njihovih imenih in načinom obrambe pred plenilci. Zaradi tega imamo 

doma veliko različnih knjig o dinozavrih in številne njihove figurice. Tako sem lahko v vrtec prinesla 

vse te stvari in otrokom ponudila vir informacij.  

 

Opazila sem, kako jih področje resnično zanima in navdihuje. Enako velja tudi za igro z njimi. Vsi 

otroci so se igrali z dinozavri in nastajale so prav zanimive igre. Veliko je bilo bojevanja med 

rastlinojedimi in mesojedimi dinozavri. Nekateri so celo ponavljali način obrambe stegozavra pred 

mesojedimi, enako, kot sem jim sama pokazala. Deklice so se z dinozavri igrale v kotičku s kuhinjo. 

Nekateri dinozavri so leteli ali pa so se izvalili iz jajca. Nekateri so bili prijazni, drugi hudobni. Nekateri 

so postali mamice, drugi otroci in tretji očki.  
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Zdelo se mi je smiselno, da se otroci pred izdelovanjem dežele dinozavrov igrajo z njimi. Le tako bodo 

ponotranjili svoje izkušnje in zaradi proste igre dvignili raven ustvarjalnosti. Zanimanje za igro je bilo 

konstantno. Nihče se je ni naveličal in zdelo se je, da bi se z dinozavri lahko igrali ves dan.  

 

Otroci so bili zelo vznemirjeni, ko smo pripravljali vulkan. Komaj so čakali, da bo izbruhnil. 

Presenečeni so bili tudi nad vulkansko bombo. Najprej sem se malo pošalila, da v roki držim pravo 

okamnelo dinozavrovo jajce. Otroci so verjeli, saj je bilo resnično tako videti. Na koncu sem jim 

povedala, da gre za vulkansko bombo. 

Med izdelovanjem dežele dinozavrov so bili otroci zelo ustvarjalni. Izdelovali so v tišini. Nekateri so 

izdelali dinozavra, drugi so imeli čudovite ideje, kakšna dežela dinozavrov mora nastati. Svoje ideje so 

tudi uresničili. Izdelovala sem tudi sama.  

 

Dejavnost je bila sama po sebi zelo preprosto načrtovana in izvedena, pa vendar je otrokom ponudila 

ogromno ustvarjalnosti in samostojnosti. Menim, da v vrtcih primanjkuje samostojne igre. Vedno več 

je skrbno načrtovanih, pripravljenih in vodenih dejavnostih, za prosto igro pa enostavno primanjkuje 

časa ali pa je ne tretirajo kot nekaj, kar je osnovna otrokova dejavnost. Zaradi takšnega stališča sem 

se odločila, da otrokom ponudim čas za prosto igro. V tistem času sem bila le opazovalec nastanka 

otroške igre. In bila sem navdušena nad njihovo domišljijo, ki je nastajala sproti, spontano in se je 

nenehno spreminjala. 
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1. 12.  V ŠOLI PRI ČEBELAH 

 

Cilji:  -  otrok skozi lastno aktivnost spozna proces opraševanja čebel ter obnavlja že 

            osvojeno znanje, 

         - otrok spoznava čebelnjak, njegovo notranjost, satje ter življenje in lastnosti čebel. 

 

 

Zgodba (V šoli pri čebelah) govori o življenju čebel in ima pomembno sporočilo. Čebele nas uče, da le 

sodelovanje omogoča preživetje. Avtor knjige na poseben način opisuje funkcije in naloge čebel v 

različnih obdobjih življenja. Dotakne se smiselne primerjave med ljudmi in čebelami. Navaja, da 

čebele niso sebične, nevoščljive, požrešne, pohlepne, lene in tudi ne kradejo drugim. Vse te lastnosti 

ima človek in prevečkrat deluje tako do drugih ljudi in do narave. Avtor dodaja, da bi se lahko ljudje 

veliko naučili od čebel, če bi jih pozorneje opazovali.  

 

Preden sem prebrala zgodbo, sem otroke vprašala: Kaj veste o čebelah?  

Odgovori otrok so bili: Da čebela piči. Da nabira med. Na vprašanje: Kaj si želite izvedeti?  

Odgovorili so: Kako čebela leti? Kako nabira med? Zakaj piči? 

 

Otrokom sem prebrala zgodbo. Vprašala sem jih, če kaj vedo o nedavni zastrupitvi več tisoč čebeljih 

družin na Slovenskem. Otroci so primer poznali. Nadaljevala sem z vprašanjem, če vedo, zakaj jih je 

toliko umrlo in kdo je odgovoren za to. Nekateri otroci so skomignili z rameni, drugi so omenili, da 

gotovo zaradi strupov. Razložila sem jim, da ljudje velike površine polj škropijo s strupi. Otroci so 

dodali, da škropijo s pesticidi. Ker so čebele zelo občutljive živali, se tudi hitro zastrupijo. Odgovoren 

je le človek, ki neodgovorno in nekontrolirano škropi nasade.  

 

Neki deček je postavil zelo zanimivo vprašanje. Zakaj pa ljudje prodajajo pesticide v trgovinah, če so 

strupeni? Odgovorila sem takole: »Vse izhaja iz strahu. Ljudi je strah za svoj pridelek. Bojijo se, da bi 

jim ga pojedli ali uničili škodljivci in zato uporabljajo strupe. Mislijo, da bo njihov pridelek bolje rastel  

(in resnično tudi bolje uspeva), če ga bodo škropili ali uporabili umetna gnojila. Nihče pa se ne zaveda 

posledic, uporabe pesticidov in insekticidov za rastline, prst, vodo in živali, ki živijo v prsti. Strupe na 

koncu zaužijemo mi sami. Dodala sem še, če bi vse čebele umrle, bi v štirih letih umrli tudi ljudje. Ni 

čebel, ni opraševanja, ni plodov in ni človeka. Vsa ta dejstva sem strnila v sklep, kako narava resnično 

deluje povezovalno v svojem simbiotskem redu. Če se nekje poruši ravnovesje, se na drugi strani 

pokažejo posledice. Zato je potrebno čebele,  te drobne živali , spoštovati in spoštovati tudi njihovo 

delo. 

 

Po prebrani zgodbi in pogovoru, so otroci sedli za mize. Vsakemu sem razdelila slamico, izrezane 

čašne in venčne liste, prašnike, pestič in krilca. Iz tega materiala so otroci izdelali svojo cvetlico. Med 

izdelovanjem smo z otroki ponavljali imena posameznih delov cveta. Najprej smo na slamico dali 

venčni list, potem smo vtaknili čašne liste, dodali prašnike in brazdo (slika147). V notranjost cveta 

smo kapnili malo medu, na prašnike pa vsuli moko. Vsak otrok si je na prst kazalca nalepil krila iz 

papirja. To je bila čebela. Čebelica je priletela na cvet in z njega posnela cvetni prah (moka). S to 

dejavnostjo smo prikazali način, kako se na čebele prime cvetni prah (sliki 148 in 149). 
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Slika 147: Izdelava cveta.               Slika 148 in 149: Prikaz opraševanja čebel s prstom. 

 

 

Ko smo končali, smo se obuli in oblekli. Odšli smo do gospoda Franja, ki se ukvarja s čebelarstvom. 

Gospod ima velik čebelnjak in prideluje med. Ko smo prišli tja, so nas najprej pogostili s sokom. 

Gospod Franjo nam je povedal veliko zanimivih stvari o čebelah. Čebela piči. V želu ima strup. Ko piči, 

čebela ne more vzeti iz tkiva želoda. Nekateri ljudje so na ta strup alergični. 

 

Čebela je žuželka. Nekoč so čebele živele v gozdu v skalah ali duplinah. Ljudje so jim kradli med in 

čebele pobijali. Med je zelo zdrav, sladek in dobrega okusa. Človek je pozneje izdelal škatle raznih 

oblik in velikosti ter čebele udomačil. V teh škatlah, ki jim pravimo čebelnjak, je glavna matica, ki je 

dvakrat večja od čebel delavk. Živi mnogo dlje kot navadne čebele in troti - tudi od tri do pet let.  

 

Matica ne dela drugo kot izlega jajčeca. Če ostalim čebelam matica ni všeč, se nanjo usedejo in 

zadušijo. Čebele so delavke v panju. Poleti živijo tri tedne, zimske čebele pa prezimijo in živijo tudi do 

pol leta. Ličinke hranijo čebele in se razvijejo iz oplojenih jajčec. Troti, moške čebele, pa se razvijejo iz 

neoplojenih jajčec. Troti živijo od pomladi do avgusta. Čebele trote jeseni naženejo iz panja in od 

lakote umrejo. Ko se čebela izvali, ne odleti takoj ven. Postane čistilka, ki odmrle žuželke in matrice 

ličink nosi iz panja. Kasneje čebele delavke prinašajo med v panj na točno določena mesta. Čebela 

kasneje postane stražarka. To pomeni, da nekatere čebele lahko grejo v panj, nekatere pa ne.  

 

Avtor knjige Anton Komat pa v knjigi delo čebel opisuje malo drugače. Najprej je čebela čistilka, ki 

čisti notranjost panja in celice, potem postane vzgojiteljica. Pokriva in hrani čebelje otroke. Kasneje 

skrbi in spremlja matico, torej je negovalka. Potem čebela sprejema hrano od prinašalk in jo predela, 

zato je gospodinja. Kasneje prevzame stražo nad panjem in je vojakinja. Potem začne iskati vire hrane 

in sporoča, kje se hrana nahaja, je izvidnica. Na koncu dobi pomembno nalogo, da hrano nabira, je 

hraniteljica. Med vsemi temi nalogami pa ves čas gradi satje, zato je graditeljica. 
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Med se nahaja na zgornjem delu satnice, spodaj pa je zarod oziroma razmnožišče.  Čebele ne crknejo, 

pač pa umrejo, ker so pridne delavke. Ko je medišče polno, se toči med. Nekatere čebeljedružine 

hranijo s sladkorjem oziroma s sladkorno raztopino. Zakaj tako? Ko sladkor raztopijo, se primeša k 

medu in ta se ne kristalizira oziroma se ne strdi (slika 150).  

 

Največji uničevalec čebel je človek, ki razsipava strupe in s tem zastruplja rastline in tudi čebele. 

Čebele se hitro zastrupijo, saj so zelo nežne živali. Ko je čebela zastrupljena, se ne vrača v panj. Umre 

na poti do panja ali nekje zunaj. Če je čebela zastrupljena, ne more oddajati medu, saj se ji rilček 

zaskoči. Zaradi tega strup ne more priti v med.  

 

Če je v panju preveč čebel in premalo hrane, se razdvojijo. Iz starega panja odidejo matica in zdrave 

čebele, mlade čebele pa ostanejo noter. Čebele, ki so odšle, si poiščejo novo duplo. Temu pravimo roj 

čebel. 

 

Čebela piči takrat, če se ji postavimo na pot, medtem ko nosi med v panj. V nas se zaleti in piči. 

Čebela potrebuje prosto pot brez ovir. Piči tudi takrat, če začuti, da se jo bojimo. 

 

Po razlagi, so si otroci oblekli zaščitne klobuke z mrežico (slika 151).  

Odšli smo v čebelnjak. Preden je gospod Franjo odprl vratca enega panja, je najprej spustil dim iz 

posode. S tem kadilom čebelam sporoča, da je nekje nevarnost in se morajo umakniti (slika 152). 

Čebele so se res odmaknile v notranjost panja. Gospod nam je pokazal satje čebel iz spodnjega dela, 

torej tam, kjer čebele odlagajo jajčeca. Eno je bilo prazno, drugo satje pa obloženo z jajčeci (sliki 153 

in 154). 

 

Ogledali smo si tudi ostanke satja, iz katerih se je točil med. Te ostanke pustijo na soncu, da se 

stopijo. Iz stopljenega satja se izloča vosek (slika 155). Ta se strdi in kasneje ga oblikujejo v hlebček 

(slika 156). Kot vemo, iz medenega voska izdelujejo tudi sveče. 

 

Po vsem tem so nas prijazno pogostili še z njihovim medom, ki so ga točili dan pred našim obiskom 

(slika 157).  

Ko smo z vsem končali, sem otroke vprašala: Kaj ste se naučili in spoznali novega?  

Odgovori otrok so bili: Da je v satju zgoraj med, spodaj pa jajčeca. Da čebele oprašujejo cvetove. Da 

trote čebele ne marajo več in potem umrejo. Da čebela umre na poti do panja. Da med ne more 

biti zastrupljen. 
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Slika 150: Levo je točeni med, desno pa                       Slika 151: Otroci z zaščitnimi klobuki in gospod 

                  kristaliziran.                                                                        Franjo. 

  

                  
 

Slika 152: Uporaba kadila pred                             Slika 153: Primer satja. 
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Slika 154: Primer satja, obloženega z jajčeci.            Slika 155: Taljenje uporabljenega satja. 

 

                             
 

Slika 156: Hlebček iz voska.                                        Slika 157: Pogostitev z domačim medom. 
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Evalvacija: 

 

Dejavnost je bila otrokom in meni zelo všeč. Ko smo izdelovali cvetlice, so otroci ponavljali imena 

delov cveta. Zelo dobro so si jih zapomnili. Sestavljanje cveta  in sprotno ponavljanje že osvojenega 

znanja se mi je zdela dobra kombinacija. Ko so si otroci nalepili na prst krila, se je po vsej igralnici 

slišalo posnemanje brenčanja čebel. Vsi otroci so se vživeli v vlogo čebel. Tudi prikaz opraševanja se 

je otrokom zdel zelo zanimiv. Večkrat so ponovili letenje čebel na cvet. Navdušeni so bili, ko se je 

cvetni prah (moka) resnično prijela na njihov prst. 

 

Obisk čebelarja je bil zelo zanimiv. Tudi sama sem prvič videla čebelnjak od znotraj in čebele na satju. 

Otrokom so bili najbolj všeč zaščitni klobuki. Nihče od otrok se čebel ni bal in vsi so bili resnično mirni 

med čebelami. Med razlago gospoda Franja so otroci pozorno poslušali. Ves čas so lepo sodelovali. 

Zelo zanimivo se jim je zdelo satje. Prvič so ga videli, prav tako so prvič videli čebele tako od blizu.  

Pripravljena in izvedena dejavnost mi je bila všeč zato, ker sem otrokom ponudila nekaj, kar so lahko 

izkusili tudi praktično. Menim, da se iz podobno pripravljenih dejavnosti otroci naučijo največ. 

Hvaležna sem tudi gospodu Franju, saj se je brez oklevanja odzval moji prošnji za obisk in prijazno 

predstavil življenje čebel. 
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3. DEJAVNOSTI, KI NISO POVEZANE Z LEPOSLOVJEM 

 

3. 1. SKUHAJMO SI KOPRIVNO JUHO 

 

Cilji: - otrok spoznava zdravilne lastnosti kopriv, 

        - otrok dobiva izkušnje o v samostojni pripravi hrane. 

 

 

Naj povem, da pričujoča dejavnost ne temelji na knjigi V zrcalu narave. Spomnila sem se, da ne bi bilo 

nič spornega, če knjigo oziroma zgodbe še malo nadgradim. Predvsem sem želela s to dejavnostjo 

otrokom pokazati, kako nam narava sama ponuja hrano, za katero ni potrebno nič plačati. Še preden 

smo se odpravili v gozd, sem otroke vprašala: Kaj veste o koprivah? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da pečejo. Če jih zgoraj primeš nič ne pečejo. Da so dobre za 

krompir. Sledilo je vprašanje: Kaj si želite izvedeti?  

Odgovorili so: Kako pečejo? Zakaj pečejo? Kako rastejo korenine? Kaj je v koprivi noter, da pečejo?  

 

Odšli smo v gozd. S seboj smo imeli plastične rokavice in vrečko, v katero smo dajali nabrane koprive. 

Otrokom sem razdelila rokavice. Skupaj smo začeli nabirati koprive. Medtem sem jim razložila, zakaj 

koprive pečejo. Človeka pečejo zato, ker imajo pod listi in na steblu majhne dlačice. Ko jih nepravilno 

primemo, se te dlačice zapičijo v našo kožo in izločajo blago kislino. Povedala sem jim tudi, zakaj vse 

so koprive dobre in zdrave: čistijo kri, črevesje, urejajo prebavo, dobre so za pljuča, čistijo kožo. 

 

Nabrali smo polno vrečo kopriv in se odpravili nazaj v vrtec (slika 158). S seboj sem imela kuhalnik, 

lonec, kuhalnice, krompir, sekalnik, nožke, deske, maslo, ponvico in čemaž. Vrečo smo stresli na mizo 

in izločili rastline, ki niso bile koprive. Potem smo koprive odnesli v kuhinjo, kjer nam je kuharica 

pripravila vrelo vodo. Koprive smo poparili. Otroci so rekli, da zelo dišijo. 

 

Otroci niso vedeli, kaj je čemaž. Razložila sem, da je to divji česen, ki ga lahko naberemo v gozdu. S 

seboj sem imela lonček pretlačenega čemaža. Otroci so ga povohali. Ima zelo močan vonj in otrokom 

je smrdel (slika 159). 

Olupila sem krompir. Otrok, ki je želel, je krompir tudi narezal na majhne koščke (slika 160). Narezani 

krompir smo stresli v lonec in ga oprali. Potem so otroci nasesekljali  koprive. Ko se je kuhalnik segrel, 

sem na ponvici segrela maslo ter prepražila čemaž in koprive. Po igralnici je zelo lepo zadišalo. Vse 

skupaj smo stresli v lonec. Juha se je kuhala dvajset minut. 

Sledilo je presenečenje. Juha je bila odlična! Vsi otroci, jaz in njihova vzgojiteljica smo juho poskusili. 

Resnično je bila dobra in vsak je pojedel en krožnik. Nekateri otroci so krožnik še polizali (slika 161). 

Na koncu sem jih še vprašala: Kaj ste se novega naučili o koprivah? 

Odgovori otrok so bili naslednji: Da se iz kopriv da narediti veliko stvari. Da lahko bolezni 

pozdravimo. Da se da juho narediti. da so zelo, zelo dobre. 
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Slika 158: Z otroki smo nabrali polno vrečo kopriv.          Slika 159: Otroci vohajo čemaž. 

 

                         
 

Slika 160: Deček reže krompir.                                                        Slika 161: Prazni krožnik koprivne juhe. 
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Evalvacija: 

 

Nisem pričakovala tako pozitivnega odziva otrok nad juho. Otrokom je bilo všeč, da so lahko večino 

stvari naredili sami. Zelo spretno so rezali krompir na majhne koščke. Opazila sem, da se zelo trudijo, 

da bi bili koščki majhni. Prevzeli so vodilno vlogo. Jaz sem jih le usmerjala. Med kuhanjem juhe so 

radovedno hodili okrog lonca in vohali, kako diši. Nestrpno so spraševali, kdaj bo kuhano. Vsi otroci 

so jo želeli poskusiti. Resnično je bila dobra. Ker je bil takrat ravno čas njihovega kosila, so najprej 

pojedli vrtčevsko juho, potem pa so poskusili še našo. Vsi otroci so rekli, da je bila koprivna juha 

boljša in tiste prej. Želeli so tudi, da jim napišem recept za njihove starše.  

Neki deček je rekel, da bo šel takoj preverit, če okrog njihove hiše rastejo koprive.  Juha je bila 

resnično dobra in otroci so to tudi izrazili. 

 

Kasneje, ko sem se pogovarjala z vzgojiteljico, sem ugotovila, da opisanega ne bi smela delati v vrtcu 

oziroma v igralnici. Če bi takrat prišla inšpekcija, bi bilo zelo narobe. Menim, da bi se morale takšne 

stvari v skupini otrok večkrat dogajati, ne pa s strogimi prepovedmi in predpisi omejevati takšne ideje 

in ustvarjanje.  
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3. 2. IZDELAJMO  NARAVOSLOVNO MAPO 

 

Ker smo imeli dve dejavnosti že za seboj in se bo čez čas nabralo kar nekaj delovnih listov in otroških 

izdelkov, smo si morali izdelati naravoslovno mapo.  

V vrtec sem prinesla nekaj barvnega šeleshamerja. Otrokom sem ponudila kar cele liste, ki so jih 

prerezali na polovico (slika 162).  

Ko so bili vsi papirji razpolovljeni, smo sedli v krog in dala sem jim navodila. Ker smo se že mnogokrat 

poigrali s ključem, ki zaklene usta, da lahko pozorno poslušamo, so si otroci danes samoiniciativno 

zaklenili usta in bili pripravljeni tiho in umirjeno poslušati. Rekla sem jim, da bo vse potekalo v tišini. 

Ko dvignem polovico barvnega šeleshamerja, naj tisti, ki želi svojo mapo take barve, dvigne roko 

(slika 163). 

Še prej pa smo spregovorili o tem, kaj sploh je oziroma kaj pomeni mapa, za kaj jo uporabljamo in 

zakaj se bo imenovala naravoslovna mapa. 

 

 

         
                                                                                  

 Slika 162: Otroci režejo šeleshamer .                  Slika 163: Otroci izbirajo barvo za platnice. 

 

 

Ko so si otroci izbrali dve polovici šeleshamerja, so sedli k mizi. Sugerirala sem jim, naj zaprejo oči in si 

v mislih prikličejo točno takšno mapo, kakršno jo želijo imeti oziroma izdelati. Na naslovno stran naj 

narišejo nek motiv iz narave, ki jim je blizu ali jim je všeč (slika 164).  

Obe polovici šeleshamerja sem spela, tako da so otroci lahko vanjo že pospravili njihove prve izdelke 

(slika 165). Vsak otrok je bil na svojo mapo zelo ponosen (slika 166). 
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Slika 164: Otroci rišejo na naravoslovno mapo                   Slika 165: Otroci spravljajo izdelke v mapo. 

                  motive iz narave. 

 

 

 

       Slika 166: Končni izdelek. 

 

 

Evalvacija: 

 

Otroci so zelo zavzeto izdelovali svoje naravoslovne mape. Nanje so bili zelo ponosni, saj je mapa 

njihov lastni izdelek. Neki deček je na svojo naravoslovno mapo narisal avto. Opozorila sem ga, da 

avto ni del narave in ne sodi v njen kontekst. Pa mi je prisrčno odgovoril: » Saj sem zraven narisal še 

človeka. On pa je del narave, in ker je človek ustvaril avto, sem narisal še avto.«  
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3. 3. OPAZOVANJE FIŢOLA 

 

Cilji: - otrok spoznava potek kalitve fižola, 

         -  otrok spoznava dele rastline, 

         -  otrok spoznava pogoje za kalitev semena 

         -  otrok meri z nestandardnimi enotami 

 

 

Otroci so že pred dnevi imeli nalogo, naj vsak prinese steklen kozarec za kalitev fižola.  

Pred dejavnostjo sem otroke vprašala: Kaj veste o fižolu in kalitvi? Odgovori otrok so bili: Da raste v 

zemlji. Da se vzpenja po steni. 

Otroke sem vprašala: Kaj si želite izvedeti? Odgovorili so: Kako raste iz zemlje? Kaj najprej pogleda 

ven? 

Z otroki smo torej pripravili pogoje za kalitev fižolovega semena (sliki 167 in 168). 

 

     Slika 167: Priprava za kalitev.                                                            

 

 

       Slika 168: Deček daje brisačke v kozarec. 
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Vsak otrok je dal v svoj kozarec papirnate brisačke. Izbrali so si po dva fižola in ju položili ob steno 

kozarca.  Nato je vsak otrok zalil svoj fižol, da so bile brisačke navlažene. Nekaj fižolov nam je ostalo. 

Po dva fižola smo dali v vodo, dva v omaro in dva v kozarec z brisačkami brez vode. 

 

Narisala sem tudi slikovno razpredelnico za vse tri prej omenjene poizkuse.  Najprej smo slikovni 

prikaz tabele ovrednotili. Vsi niso vedeli, kaj pomeni prečrtano sonce, zato sem prosila neko deklico   

(opazila sem, da razume vse tri risbe), naj jim sama razloži pomen tabele (slika 169). Otroke sem 

vprašala, kdo misli, da bo fižol vzklil v vodi. Nekateri med njimi so predvidevali, da bo, drugi, da ne. 

Odgovore otrok sem dokumentirala s kljukicami (pritrdilen odgovor) in s križci (negativen odgovor). 

Postopek sem ponovila tudi za druga dva poizkusa.  Razpredelnico smo obesili na vrata (slika 170). 

Med procesom kalitve bomo ugotovili, kaj fižol za kalitev resnično potrebuje in v kakšnih pogojih ne 

bo vzklil.  

 

 

                         
 

       Slika 169: Deklica razlaga slikovni prikaz.                 Slika 170: Slikovna razpredelnica. 

 

 

Minil je vikend, zato je bil čas, da svoje kozarce s fižoli vzamemo v roke. Takoj zjutraj, ko sem vstopila 

v njihovo igralnico, so vsi otroci pritekli k meni in mi navdušeno govorili, da je njihov fižolček 

že počil in je nekaj pogledalo iz njega.  

 

Otroci so sedli k mizi. Imeli so lupe, list papirja in svinčnike. Z lupami so opazovali svoje fižole in jih 

potem tudi narisali. Otroci niso vedeli, kako se imenuje, kar je pogledalo iz semena. Med 

opazovanjem z lupo sem jim postavila vprašanje, ali opazijo kakšno razliko v semenu poleg tega, da je 

nekaj pogledalo iz njega. Otroci so res opazili, da je lupina oziroma seme nabreknilo. Nekateri so 

uporabili ta izraz, drugi pa so rekli, da izgleda zmečkano ali napihnjeno. Držali smo se izraza, da je 

lupina fižola nabreknila zaradi vode. Razložila pa sem jim tudi to, da je iz semena najprej pogledala 

koreničica, ki se kasneje razvije v rastlinsko korenino (slika 171).  

 

Pogovor sem nadaljevala z enostavno razlago. Vprašala sem jih, kako imenujemo proces, ko nova 

rastlinica toliko zraste, da pokuka iz semena. Otroci so izraz poznali in so odgovorili, da je vzklilo. 

Torej zarodek v semenu, iz katerega se razvije nova rastlinica, imenujemo kalček. Nadaljevala sem z 

razlago, da se poleg koreničice razvija še stebelce, iz katerega se bo razvilo steblo, ki bo poganjalo 
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vedno više, raslo in se debelilo. Pogovor sem nadaljevala z vprašanjem, kaj otroci mislijo, kako raste 

fižol? Zalili smo ga, ima torej vodo. Ali mi ljudje lahko živimo samo ob vodi in brez hrane? Otroci so 

odgovorili negativno. Ali smo dali fižolu še hrano? Smo ga sami nahranili? Od kod pa fižol dobi hrano 

za svojo rast oziroma kalitev? 

Nekaj časa sem otroke opazovala, kako so razmišljali, pa niso našli odgovora. Nadaljevala sem z 

razlago, da ima zalogo hrane nakopičeno v semenu. To zalogo imenujemo rezervna hrana. Rezervna 

hrana semenu zadošča, dokler se rastlina ne osamosvoji in začne sama skrbeti za hrano. Rezervna 

hrana pa je shranjena v kličnih listih. 

Otroci so s pomočjo opazovanja z lupo narisali seme fižola in označili, na kateri dan je vzklil. Bil je 

tretji dan (slike 172, 173 in 174). 

 

                                           
 

Slika 171: Ko lupina poči, iz nje pogleda koreničica.          Slika 172: Otroci rišejo fižol. 

 

 

 

     Slika 173: Otroci z lupami opazujejo fižol. 
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Četrti in peti dan, ko so otroci opazovali razlike med rastjo fižola, je korenina skupaj s stranskimi 

koreninami zrasla za nekaj centimetrov. Otroci so dolžino korenine zmerili z vrvico. 

Šesti in deveti dan pa smo opazili veliko spremembo v razvoju fižola (sliki 174 in 175). Steblo fižola je 

zraslo zelo visoko. Tudi listi so pognali, klični listi pa so se vidno razprli. Otroci so fižol narisali in ga 

izmerili. Presenečeni so bili nad razliko v dolžini vrvice. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                               
 

 

 

Slika 174: Velikost fižola šesti dan.                              Slika 175: Takšni so bili fižoli deveti dan. 

 

Enajsti dan smo opazili razliko v višini stebla. Fižoli so bili veliko trideset centimetrov Klični listi so se 

že sušili. Otroci so fižol narisali in ga zmerili (sliki 176 in 177). 

 

 

      Slika 176 : En ajsti dan. Otroci rišejo fižol. 
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Sedemnajsti dan smo fižole presadili v zemljo in jih zalili (slike 178, 179 in 180). Otroci so bili 

presenečeni nad njegovo pospešeno rastjo in čudili so se, ko so fižol merili. 
  

 

 

 
 

                        
 

Slika 177: Deklica meri višino fižola.                      Slika 178: Fižol presajamo v zemljo. 

 

 

                              
 

Slika 179: Deček zaliva presajen fižol.                          Slika 180: Takole smo ga posadili. 

 

Ko smo končali s presaditvijo, smo pogledali še ostale fižole, ki smo jih dali v omaro, v vodo in jih 

pustili brez vode. Ugotovili smo, da fižol v vodi ne more vzkliti, brez vode tudi ne. Presenečeni pa smo 

bili, da je fižol v temi, torej v omari, vzklil. Ugotovili smo, da fižol brez svetlobe lahko vzklije, rasti 

naprej pa ne more (slika 181). 
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Po zaključku kaliteve sem otroke vprašala: Kaj ste izvedeli novega o fižolu in kalititvi? Otroci so 

odgovorili: Da imajo rezervno hrano v kličnih listih. Da se klični listi posušijo in odpadejo. Da 

potrebujejo za kalitev vodo in svetlobo. Da najprej pogleda ven koreničica. 

 

     Slika 181: Ugotavljanje pogojev za kalitev. 

 

 

Evalvacija 

 

Otroci so bili pri opazovanju fižola zelo radovedni in skrbni. Fižol so kalili prvič. Ko smo se pogovarjali 

o delih rastline, so otroci znali imenovati le korenine, steblo in liste. Za izraz klični listi še niso slišali.  

Preden smo pripravili pogoje za kalitev, sem otrokom razložila, kaj bomo delali in kako bomo 

spremljali rast fižola. Otroci so nestrpno čakali, kdaj bo fižolova lupinica počla. Ogledovali so si fižole 

drugih otrok in jih primerjali med seboj.  

Nekaj fižolov fižolov smo dali v različna okolja za kalitev: v vodo, brez vode in v temo. Naredila sem 

slikovno razpredelnico in na njo označila domneve otrok. Trije otroci so rekli, da fižol v vodi ne bo 

vzklil, pet otrok pa je bilo pritrdilo. Šest otrok je reklo, da brez svetlobe seme ne more vzkliti, dva sta 

rekla, da bo. Sedem otrok je reklo, da seme ne more vzkliti brez vode. Eden je rekel, da lahko. 

Domneve smo preverili po končanem opazovanju kalitve fižola v vseh treh okoljih. Preverili smo, če je 

katero seme vzklilo. Vzklilo je seme brez svetlobe, vendar se naprej ni razvijalo. 

Fižole smo opazovali sedemnajst dni. Tretji dan je večina fižolov vzklila. Takrat smo se pogovarjali, 

kako se imenuje del rastline, ki prvi predre lupino. Nismo vsak dan podrobno pazovali, risali in merili 

višine fižola. To smo beležili vsak drugi drug dan. 

Otroci so z lupami opazovali dele fižolov - kaj se dogaja z lupino fižola in kličnimi listi ter spoznavali 

njihovo vlogo. Vsakič so označili, kateri dan fižol opazujemo, ga s svinčnikom narisali in z vrvico 

zmerili.  

Fižole smo na koncu posadili v zemljo. Otroci so po zaključku kalitve zelo dobro odgovorili na 

vprašanje, kaj so se novega naučili.  V procesu opazovanja so si zapomnili in spoznali veliko novega.  

Primer  zapisa spremljanja rasti fižola je v prilogi.  
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4.  GRAFIČNI PRIKAZ ODGOVOR OTROK PO IZVAJANJU DEJAVNOSTI 

 

 

  A) Prikaz grafa številka 1 

  

 

 
 

 

Iz grafa je razvidno, da vseh enajst otrok na zastavljeno vprašanje, kakšna je vloga kličnih listov 

pri fižolu, ni znalo odgovoriti.  

Med opazovanjem rasti fižola in po končani dejavnosti, ko smo vzklile rastline posadili v zemljo, 

so se otroci naučili in si zapomnili vlogo kličnih listov pri fižolu. Vsi razen dveh otrok so vedeli, da 

je v njih spravljena rezervna hrana in da se klični listi posušijo ter s stebla odpadejo.  
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B) Prikaz grafa številka 2 

 

 
 

Enako kot za prej navedeni graf velja za vprašanje, kaj so pesticidi. Otroci so se z izrazom srečali prvič, 

zato je logično, da odgovora niso poznali. Vseh enajst je odgovorilo, da ne vedo. Po dejavnostih in 

pogovorih so na ponovljeno vprašanje razen enega vsi otroci znali odgovoriti, kaj so pesticidi. 

Povedati moram, da smo se o škodljivih posledicah uporabe pesticidov in vzrokih, zakaj jih ljudje 

uporabljajo, veliko pogovarjali. Zelo me je presenetil neki deček, ki mi je zastavil zelo logično in 

preprosto vprašanje, in sicer, zakaj v trgovinah sploh prodajajo pesticide, če škodujejo naravi in 

ljudem. Seveda smo vprašanje z otroki predebatirali in skupaj poiskali zadovoljiv odgovor. 

Večina otrok je odgovorila, da so pesticidi strupi, zaradi katerih umirajo rastline in živali. Nekateri so 

menili, da so pesticidi strup v prašku. Nekateri so rekli, da z njimi škropimo vrtove, da zelenjava 

hitreje zraste, nekateri pa dodali, da so pesticidi škodljivi človeku, naravi in zemlji. 

Nad pridobljenim znanjem otrok, kaj so pesticidi in kakšen vpliv imajo na okolje, sem bila zelo 

presenečena. Eden izmed otrok odgovora ni poznal, saj pri dejavnosti ni sodeloval. Pozitivno sem bila 

presenečena, da so vsi otroci, ki so bili prisotni, znali odgovoriti na zastavljeno vprašanje. 
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C) Prikaz grafa številka 3 

 

 
 

 

Ker so se otroci z izrazom fosil srečali prvič, tudi na vprašanje, kaj so fosili, niso znali odgovoriti. Po 

končani dejavnosti, pri kateri so otroci lahko dotikali fosilov, si jih ogledovali z lupami, spoznavali 

vzroke njihovega nastanka in jih tudi sami izdelovali, je na vprašanje znalo odgovoriti šest otrok. Pet 

otrok odgovora ni poznalo.  

Odgovori otrok, ki so na vprašanje znali odgovoriti, so bili naslednji: fosili so v kamnih, na njih so 

odtisi, fosili so od živalic v kamnu, lahko je oblika živali ali gozda, fosili so taki kamni, v katerih so 

noter odtisi živalic. 

Nad njihovim pridobljenim znanjem in zapomnitvijo, kaj so fosili, sem bila pozitivno presenečena. 
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D) Prikaz grafa številka 4 

 

 
 

Iz grafa je razvidno, da na zastavljeno vprašanje pred dejavnostjo, zakaj so deževniki dobri za prst, 

vseh enajst otrok ni znalo odgovoriti. Po dejavnosti pa je deset otrok znalo odgovoriti, en otrok pa ne. 

Odgovori otrok so bili naslednji: ker so močnejši kot traktorji, ker iz zemlje delajo kompost, da zemljo 

rahljajo, jo gnojijo in zračijo, ker v zemlji pustijo »drekce« in ne strupov, zato jo zdravijo, ker zemljo 

jedo in jo predelujejo, ker deževniki niso slabi, ker zemljo čistijo, ker jo orjejo.  

Otroci so tudi prvič prijemali deževnike, jih podrobneje opazovali pri gibanju in jim izdelali 

prebivališče. Zanimiv se mi je zdel odgovor nekega dečka, ki si je dobesedno zapomnil misel iz knjige 

»V zrcalu narave – Fridine zgodbe«, da so deževniki močnejši od traktorjev.  

Pozitivno sem bila presenečena nad znanjem, ki so ga otroci pridobili. 
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E) Prikaz grafa številka 5 

 

 
 

Iz grafa lahko razberemo, da sta na zastavljeno vprašanje, kako delimo drevesa, znala odgovoriti dva 

otroka. Ostali odgovora niso poznali. Po končani dejavnosti, pri kateri smo odšli v gozd in tam 

spoznavali drevesa (iglavce in listavce, razliko med njimi), storže različnih iglavcev in razlike med 

iglicami, so vsi otroci na prej omenjeno vprašanje znali odgovoriti. Tudi nad tem pridobljenim 

znanjem sem bila pozitivno presenečena. 
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4.1. Grafični prikaz sprememb obnašanja otrok in njihovega odnosa do obravnavanih tem  

 

 

 
 

Pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti sem bila pozorna tudi na druge vidike sprememb v obnašanju 

otrok. Opazovala sem naslednje spremenljivke:  

- zadovoljstvo otrok in njihovo obnašanje pred dejavnostmi, med njimi in po njih,  

- odprtost izražanja,  

- radovednost,  

- integriranost otrok z naravo,  

- seznanjanje z novimi izkušnjami,  

- skupinsko sodelovanje otrok,  

- zbranost,  

- naravoslovna pismenost in ozaveščenost. 

 

Pri prvi spremenljivki sem opazovala  obnašanje, zadovoljstvo, sproščenost in vedenje otrok. Iz 

izkušnje in grafa lahko povem, da se je obnašanje otrok med celotnim delom pozitivno spreminjalo. 

Na začetku dejavnosti so bili otroci bolj zadržani kot ob zaključku dejavnosti. Nekje na sredini dela 

sem opazila njihovo drugačno obnašanje. Bolj so bili sproščeni in odprti med delom in raziskovanjem, 

njihovo vedenje ni bilo več tako egoistično in nepotrpežljivo. Opazila sem, da so nekateri otroci na 

začetku z nezadovoljstvom rekli: »Joj, spet bomo brali iz te knjige.« Po nekaj realiziranih dejavnostih 

so me otroci, takoj ko sem vstopila v igralnico, radovedno spraševali, kaj bomo danes delali in katero 

zgodbo bomo prebrali. Vse te spremembe sem opredelila kot zadovoljstvo. 
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Druga spremenljivka zadeva odprtost izražanja. Na začetku izvajanja dejavnosti mi nihče od otrok ni 

samoiniciativno postavil kakšnega vprašanja. Na sredini in proti koncu dela so otroci sami postavljali 

vprašanja, ki so jih zanimala: zakaj se prodajajo pesticidi, zakaj ljudje uničujejo naravo, zakaj ljudje ne 

poslušamo narave. Poleg zastavljanja vprašanj so otroci samoiniciativno pripovedovali, kako in s čim 

njihovi starši obdelujejo vrt ali uporabljajo umetna ali naravna gnojila. Pripovedovali so, kje kupujejo 

sadje in zelenjavo in kolikokrat gredo v gozd. 

Samoiniciativno postavljanje vprašanj sem opredelila kot radovednost. Kot sem že prej omenila, sem 

v teku dejavnosti opazila razliko med sproščenim in samoiniciativnim pripovedovanjem ter 

zanimanjem za aktualne teme.  

Četrta spremenljivka predstavlja integriranost z naravo. Otroci so se po nekaj obiskih gozda že znali 

pravilno obnašati v naravi, kar pomeni, da so spoštovali pravila: v naravi se ne kriči, ne trga rastlinja… 

Naučili so se pozorno poslušati in mirno opazovati v določenem položaju z določenim namenom. 

Vsakič, ko sem prišla v igralnico, so me vprašali, če bomo tudi tokrat odšli v gozd in tam kaj delali. 

Vedno manj jih je bilo treba opozarjati na obnašanje v gozdu. Znali so prisluhniti naravi (ptičem, 

šumenju vode, vetra…). 

Peta spremenljivka govori novih izkušnjah. Otroci so se z vsemi pripravljenimi dejavnostmi srečali 

prvič. Vsega, kar smo delali, še nikoli prej niso delali v vrtcu. Nikoli niso opazovali skozi 

stereomikroskop, primerjali živila s tržnice in trgovine, opazovali reko, doživljali naravo na konkretnih 

izkušnjah, prijemali polže, deževnike, žabo, opazovali paglavce, obiskali čebelarja ter spoznali zgradbo 

čebelnjaka itd. Ponosna sem, da sem otrokom ponudila toliko raznolikih dejavnosti, s katerimi so se 

otroci seznanili prvič. 

Šesta spremenljivka predstavlja razliko med sodelovanjem skupine pred, med in po delu. Opazila 

sem, da so se otroci naučili potrpežljivo počakati, da pridejo na vrsto, niso se več prerivali, znali so 

tudi pomagati svojim vrstnikom, jim kaj razložiti in posredovati osvojena znanja. Drug drugega so 

opozarjali na nepravilno vedenje in spoštovanje narave ter vsega živega. 

Sedma spremenljivka obravnava zbranost otrok. Opazila sem razliko pri poslušanju in spremljanju 

zgodb iz knjige. Na začetku so bili nemirni in potrebno jih je bilo opozarjati. Na koncu so se naučili 

pozornega poslušanja v tišini in miru. Razlike sem opazila tudi med sodelovanjem pri delu. Sčasoma 

so se naučili zbrane pozornosti ter doslednosti reševanja in izvajanja nalog. Isto velja za opazovanje in 

poslušanje v gozdu. 

V zadnji spremenljivki sem opazovala razliko v napredku naravoslovne pismenosti in naravoslovne 

ozaveščenosti otrok. Po večkratnem ponavljanju razvrščanja so bili otroci že bolj samostojni in 

suvereni. Usvajali so spretnosti v razvrščanju, štetju, časovnem zaporedju dogodkov, merjenju, 

primerjanju in analizi stolpičnega diagrama. Poleg naravoslovne pismenosti pa so se otroci vedno bolj 

zavedali spornega ravnanja človeka do narave. Spoznavali so simbiotsko delovanje in organiziranost 

narave. Seznanjali so se z drugačnimi rešitvami, ki naravi ne škodujejo. Spoznavali so problem 

plastificiranih izdelkov in ustekleničene vode, razliko med naravno pridelanimi živili in tistimi, ki so 

pridelani na umeten način. Spoznavali so življenje drobnih živali tal in pomembno funkcijo njihovega 

delovanja za naravo. 

 

Predstavila bom odgovore otrok na zastavljena anketna vprašanja zaprtega tipa po končanih 

dejavnostih. 
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Na prvo vprašanje, kje se otroci najbolje počutijo in zakaj, jih je devet odgovorilo, da v naravi, ker je 

sveži zrak, cvetijo rože, ker je najlepše, ker raziskujem, iščem in delam, ker nam daje veliko zdravilnih 

rastlin, je lepa, ker gledam živalice. Dva sta odgovorila, da se najbolje počutijo doma, ker igrajo 

nogomet in jim je všeč. 

Na drugo vprašanje, kaj rad delaš, je devet otrok odgovorilo, da radi opazujejo živali. Eden je 

odgovoril, da rad gleda risanke, eden pa, da rad gleda knjige in opazuje živali. 

Na tretje vprašanje, kaj narediš, ko vidiš čebelo, je vseh enajst otrok odgovorilo, da so pri miru in 

čebelo opazujejo. 

Na četrto vprašanje, kako se počutiš v gozdu in zakaj, je šest otrok odgovorilo, da se počutijo dobro, 

ker jim ji všeč med živalmi, ker lahko opazujejo polže in gobe, ker je lepo, ker jih narava nič ne 

prestraši. Pet otrok je na vprašanje odgovorilo, da nič posebnega, ker jih ni strah, ker še nikoli niso 

videli nič groznega. 

Na peto vprašanje, kaj naredijo, ko so pri drevesu, je šest otrok odgovorilo, da ga želijo objeti. Pet 

otrok je odgovorilo, da želijo splezati nanj. 

Na šesto vprašanje, kaj naredijo, ko vidijo deževnika na cesti, je devet otrok odgovorilo, da ga bi 

pobrali in odnesli na travo. Dva otroka sta odgovorila, da bi ga opazovala, kaj dela. 

Na sedmo vprašanje, kaj rad delaš pri reki, je deset otrok  odgovorilo, da bi opazovali živalice v njej, 

eden otrok pa je rekel, da bi poslušal njeno šumenje. 

Na osmo vprašanje, zakaj dinozavrov ni več, je sedem otrok odgovorilo, da zato, ker je na Zemljo 

padel asteroid. Eden je odgovoril, da zato, ker so vsi zboleli in umrli. Trije pa so odgovorili, da zato, 

ker niso imeli več mladičev in so izumrli. 

Na deveto vprašanje, kaj bi naredili, če bi bila voda iz pipe rjava, je deset otrok odgovorilo, da bi 

vprašali svoje starše, če je z njo kaj narobe. Eden otrok je odgovoril, da bi odšel v trgovino in kupil 

vodo v plastenki. 

Na deseto vprašanje, kaj narediš, ko si umivaš zobe in zakaj, so vsi otroci odgovorili, da vodo zaprejo, 

da je ne zmanjka, da je ne porabimo veliko, da ne bi bilo poplave. 

Na enajsto vprašanje, kam gredo strupi, ko jih uporabimo, je deset otrok odgovorilo, da končajo v 

potokih, rekah in zemlji. Eden otrok je odgovoril, da ne gredo nikamor. 

Na dvanajsto vprašanje, ali je šropljenje hrane s strupi dobro ali slabo in zakaj, je vseh enajst otrok 

odgovorilo, da je to slabo, ker mi te pesticide pojemo, ker se vse zastrupi, ker so strupi nevarni, ker 

živali ne morejo več živeti, ker čebele umrejo. 

Na trinajsto vprašanje, za koga je nevarno, če hrano škropimo, so vsi otroci odgovorili, da je nevarno 

za ljudi, živali in rastline.  
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4.2.  Sklep 

 

Grafičnega prikaza vseh odgovorov na anketna vprašanja  nisem oblikovala, ker se mi zdi zdelo 

smiselno predstavljati odgovorov otrok, ki  se pred začetkom in po končanih dejavnostih niso 

bistveno spremenili. Namesto grafičnega prikaza zaprtih vprašanj sem zapisala odgovore otrok po 

zaključku dejavnosti. Presenečena sem bila, da je večina otrok vedela, zakaj dinozavrov ni več na 

Zemlji. Vsi so enako odgovorili tudi na vprašanje, kaj naredijo, medtem ko si umivajo zobe. Vsi otroci 

so rekli, da vodo zaprejo. 

Nad vsemi odgovori otrok sem bila pozitivno presenečena. Spoznala sem, da otroci sami po sebi 

razmišljajo skladno z ekološko ozaveščenostjo. 

 

Grafično sem prikazala le spremembe v znanju, mišljenju in vedenju otrok. Te so izhajale iz odprtih 

vprašanj. Raziskava je pokazala, da so bile vse postavljene hipoteze potrjene.  

Omeniti moram, da nekatera anketna vprašanja niso bila smiselno povezana z izpeljavo dejavnosti. 

Skozi celotno delo sem se tudi sama naučila, kako v prihodnje oblikovati vprašanja glede na 

zastavljene cilje. 

 

Anketa, ki vsebuje vnaprej določene odgovore, ni primerna metoda za spoznavanje otrovega 

mišljenja, prav tako ni primerna za opazovanje in interpretacijo njihovega napredka v procesu. Zato 

sem večinski delež empiričnega dela diplomske naloge namenila opazovanju otrok in njihovega 

vedenja pred in po dejavnostih.  

Razlika je bila več kot opazna, saj so otroci po dejavnostih izražali pristno radost do narave, poglobili 

razumevanje sožitja in delovanja v naravi ter odnosov med seboj. 

 

Spremenljivke v grafu 5. 1. sem želela predstaviti v grafični podobi, saj so se pri vseh osmih 

kategorijah najočitneje pokazale spremembe v obnašanju otrok pred začetkom dejavnosti in po njih.   

 

Pri načrtovanju podobnih naravoslovnih dejavnosti je smiselno, da pred izvedbo dejavnosti 

spoznamo otrokove miselne predstave in izvemo, kaj otroci o zastavljeni temi vedo. Še pomembneje 

pa se mi zdi, da otrokom ponudimo okolje, v katerem bodo lahko sproščeni in bodo samoiniciativno 

spraševali o stvareh, ki jih resnično zanimajo (primer z gozdom sem opisala v teoretičnem delu). 
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SKLEPNE MISLI 

 
Otroci so »srčki« narave. Med vso populacijo ljudi so otroci, posebej predšolski, edini, ki 

lahko naravo doživljajo spontano in pristno. Vzgojitelji v vrtcih smo zato lahko le usmerjevalci 

in pobudniki, da se take lastnosti pri otroku razvijajo in ohranjajo. 

 

Vesela in ponosna sem, da sem z izvajanji naravoslovnih dejavnosti v vrtcu otrokom ponudila 

veliko različnih in zanje novih izkušenj. Zatrdim lahko, da so otroci osvojili veliko novega 

znanja (kar sem tudi dokazala s postavljenimi hipotezami), spoznali vrednost simbiotskega 

delovanja narave in se z zgodbami iz knjige seznanjali s škodljivim človekovim odnosom do 

narave. Poučevanje naravoslovnih dejavnosti je temeljijo samo na konkretnih izkušnjah. 

Skozi njihovo lastno aktivnost so otroci konstruirali svoja znanja, osvajali naravoslovno 

pismenost in naravoslovno ozaveščenost. Uporabljena metoda poučevanja naravoslovja je 

temeljila na načelih konstruktivizma. 

 

Metoda vpogleda v obstoječe miselne predstave, strukture in znanja se mi zdi zelo 

pomembna. Pomembno je, da vzgojitelji vedo, kakšno je otrokovo predznanje o temi, ki jo 

želijo predelati in izvesti.  

Sama sem otrokom, še preden smo se začeli pogovarjati o posamezni vsebini, zastavila 

vprašanje, kaj vedo o temi. Ko so odgovorili, sem jim zastavila vprašanje, kaj si želijo izvedeti. 

Po končani dejavnosti sem jim zastavila vprašanje, kaj so novega izvedeli oziroma kaj so se 

naučili. Metoda vprašanj in odgovorov je pokazala, da dejavnost sploh ni nujno načrtovati 

vnaprej. Bolje jo je načrtovati glede na otrokov interes o neki vsebini. Naj navedem primer. 

Načrtovala sem dejavnost spoznavanja iglavcev, iglic in storžev. Ko sem jim zastavila 

vprašanje, kaj vedo o storžih, so nekateri otroci odgovorili, da jih zanima, kako drevesa 

dobijo smolo ali kako strorž zraste iz semena. Na konkretna vprašanja otrok nisem 

odgovorila, saj teh vsebin v dejavnosti nisem načrtovala. Tako načrtovana dejavnost ni 

izpolnila spontane otroške zvedavosti. Zato je smiselno, da otrokom najprej zastavimo 

vprašanja o načrtovani temi, pozneje pa na podlagi resničnega zanimanja otrok oblikujemo 

dejavnost tako, da bodo otroci z lastno aktivnostjo dobili odgovore na vsa svoja vprašanja. 

 

Prav tako je zelo pomembno, da otroke navajamo na pozorno opazovanje in poslušanje 

narave. Zato je nujno potrebno zapustiti vrtčevsko igralnico in oditi v naravo. Iz lastne 

izkušnje lahko povem, da se otroci z veseljem in hitro učijo takšnega pristopa. Razveselilo me 

je, da so otroci začeli posnemati moj odnos do narave in se do nje začeli spoštljivo vesti. To 

dokazuje, kako pomemben element v razvojni psihologiji je vpliv okolja na celostni razvoj 

otroka. 
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Metoda in način izvajanja dejavnosti v vrtcu, ki sem ju izbrala, pa vsebuje tudi elemente 

metode projektnega dela, ki sem ga opredelila v teoretičnem delu diplomske naloge. 

 

Če bi svoje načrtovanje in realizacijo naravoslovnih dejavnosti v  vrtcu strnila v en stavek, bi 

se ta glasil: »Bodimo ozaveščeni in preprosti raziskovalci narave, spoprijateljimo se z njo, 

spoštujmo in sprejmimo njeno simbiotsko delovanje.« 
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