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POVZETEK 
 

Okolje ima zelo velik vpliv na razvoj otroka. Znano je, da se naravno okolje v tem, kar 

ponuja otrokom, zelo razlikuje od zaprtih prostorov in standardiziranih igrišč. Naravno 

okolje ima številne značilnosti, ki ustrezajo potrebam otrok po spodbujajočem in 

raznolikem okolju za igro in učenje. Otrok se v predšolskem obdobju hitro razvija in je 

zelo radoveden. Otroci v tem obdobju potrebujejo resnična nova spoznanja, ki so 

pridobljena po aktivni poti. Prosta igra otrok se v naravnem okolju razvija v bolj 

kreativne oblike, saj otroci naravnim materialom pripisujejo simbolni pomen in s tem 

ustvarjajo bogato domišljijsko igro.  

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako otroci doživljajo igro in učenje v naravnem 

okolju, kako bivanje v naravnem okolju vpliva na njihovo vedenje, čustvovanje, socialne 

odnose in koncentracijo ter kakšne oblike igre in odnosov razvijajo v naravnem okolju, če 

aktivnosti izhajajo iz njih samih. Raziskovala sem tudi, koliko in katere spodbude za 

učenje določeno naravno okolje prinaša predšolskim otrokom, ali otroci uživajo pri igri v 

naravnem okolju, kako uporabljajo naravne materiale in objekte ter ali opazijo biotsko 

raznolikost na travniku, ob potoku in v gozdu. 

 

Za raziskovanje sem uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja s tehniko opazovanja. 

Vzorec je predstavljala skupina 10 dečkov in 12 deklic, starih od 4 do 5 let. Z njimi sem 

preživela 6 naravoslovnih dni: 2 na travniku, 2 v gozdu in 2 ob potoku. Ugotovila sem, da 

je vsako izmed 3 okolij, ki sem jih otrokom ponudila za igro in raziskovanje, ponujalo 

veliko spodbud za aktivno učenje in igro. Igra v naravi je bila bolj ustvarjalna kot na 

urejenem igrišču ali v igralnici oziroma učno nespodbudnem okolju. Narava je 

predstavljala bogato izhodišče za pridobivanje znanja in napredek na vseh področjih, ne 

le na naravoslovnem. V naravi je bilo med otroki opaziti manj agresije in več 

sodelovanja. 

 

Ključne besede: travnik, potok, gozd, igra in učenje v naravi, aktivno učenje, narava. 



SUMMARY 

 

The environment has a large impact on the child’s development. It is known that the 

natural environment differs heavily from closed spaces and standardized playground 

considering what it offers for children. The natural environment has numerous 

characteristics that suit the needs of children for encouraging and diverse environment for 

playing and learning. In the preschool period the child develops quickly and is very 

curious. Children in this period need real new knowledge, gained in an active way. Free 

play of children in a natural environment develops into more creative form, since children 

assign natural materials a symbolic meaning and consequently create a more imaginative 

play. The purpose of the thesis is to find out, how children experience playing and 

learning in a natural environment, how being in a natural environment influences their 

behaviour, emotions, social relationships and concentration and what types of plays and 

relationships they develop in a natural environment, when activities arise from them. I 

also analyzed, how much and which for learning provides a natural environment for 

preschool children, whether they enjoy playing in a natural environment, how they use 

natural materials and objects and whether they notice the biotic diversity on a meadow, at 

a stream or in a forest.  

For researching I used the method of qualitative research with observation. The sample 

was a group of 10 boys and 12 girls, aged from 4 to 5. I spent 6 natural science days with 

them: 2 on a meadow, 2 in a forest and 2 at a stream. I found that each of these 3 

environments, which I offered kids for playing and researching, provide a lot of 

encouragement for active learning and playing. Playing in nature was more creative as on 

an organized playground or playroom or not encouraging environment. Nature 

represented a rich origin for gaining knowledge and progress in all fields, not only in the 

field of natural science. In nature are noticeable less aggression and more cooperation 

between children.  

 

Keywords: meadow, stream, forest, playing and learning in nature, active learning, 

nature. 
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1 UVOD 
 

1.1  NARAVA KOT SPODBUDA ZA IGRO IN UČENJE 

PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

Okolje ima velik vpliv na razvoj otrok, saj jim daje svež zrak in prostor, v katerem 

se lahko prosto gibljejo. Bivanje v naravnem okolju ima zanje številne koristi. 

Naravno okolje otrokom ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih 

materialov in objektov. Naravno okolje spodbuja tudi celosten razvoj otroka in 

omogoča napredek na vseh razvojnih področjih. 

 

Prosta igra se v naravnem okolju razvija v bolj kreativne oblike kot v igralnici ali 

na urejenem igrišču. Otroci naravnim materialom in objektom pripisujejo 

simbolni pomen in ustvarjajo bogato simbolno, domišljijsko igro (povzeto po Kos 

in Jerman, 2013). Zunanje okolje naravno vzbuja interakcijo med otroki in tudi 

med otroki in odraslimi (Hansen, 2000). Prav tako za igro zunaj veljajo drugačna 

pravila kot v zaprtem prostoru, kjer marsikaj ni dovoljeno, na primer 

razmetavanje, polivanje z vodo, skakanje in podobno (Cornell, 1994). 

 

Bivanje na prostem je rutina v slovenskih vrtcih. Podatkov o tem, v kolikšni meri 

se uveljavlja, je le malo. Igri in učenju v naravnem okolju je pri nas posvečeno 

relativno malo časa v primerjavi z evropskimi deželami. Rezultati raziskave »Igra 

in učenje v naravnem okolju in na vrtčevskih igriščih v slovenskih vrtcih« kažejo, 

da slovenski otroci v povprečju na prostem preživijo 23 % časa v vrtcu v toplem 

delu leta in 13 % v hladnem. Od tega 3 ure tedensko preživijo v naravnem okolju 

v toplem delu leta in 1,5 ure v hladnem. Prosta igra in od otroka izhajajoče 

raziskovanje nista v ospredju dejavnosti. Kljub temu pa prevladuje mnenje 

staršev, ki kaže na pozitiven odnos do igre na prostem. Tako večina staršev kot 

tudi vzgojiteljev deli prepričanje, da bi bilo v slovenskih vrtcih treba igri in učenju 

v naravi posvetiti več pozornosti in časa. Vzgojitelj predšolskih otrok naj bi bil 

tisti, ki bi se zavedal velikega pomena igre in učenja v naravnem okolju za 
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predšolske otroke. Obenem pa je dolžan otrokom omogočiti redne priložnosti za 

doživljanje naravnega okolja (povzeto po Kos in Jerman, 2013). 

 

Naravo največkrat povezujemo z gibanjem, saj je to otrokova primarna potreba, 

kot v svojih delih poudarja Zalokar Divjakova (2000). Otroci se sprva razvijajo 

predvsem na gibalnem področju. Skupaj z naravo lahko uspešno povežejo razvoj 

lastnih miselnih sposobnosti in tudi osebnostni razvoj (Marjanovič Umek, 2001). 

Veliko raziskovalcev je ugotovilo, da večja povezanost med otroki in naravnim 

okoljem pozitivno vpliva na razvoj. Okolje, ki ga ponuja narava, se v velikih 

pogledih razlikuje od igralnice in urejenega dvorišča. Igralnica in urejeno igrišče 

sta največkrat omejena s prostorom in ne ponujata toliko svobode kot igra na 

prostem. Obenem pa igra zunaj spodbuja raziskovanje, je zdrava, zunanje okolje 

pa omogoča dovolj prostora za sproščeno igro. V naravnem okolju lahko otroci 

izživijo tekanje, skakanje, hojo itd. Prav tako jim ponuja tudi različen relief, ob 

katerem spoznavajo in urijo svoje spretnosti ter doživijo različne izkušnje 

(Hohmann in Weikart, 2005). Gibanje in aktivnosti v naravi imajo tudi velik 

pozitivni vpliv na zdravje. Omogočajo jim, da dihajo svež zrak, se grejejo na 

soncu, krepijo srce, pljuča in mišice ter imajo širši razgled. Dokazi in tudi 

izkušnje kažejo na to, da so otroci, ki so veliko na prostem, bolj zdravi, so bolj 

utrjeni in jih hladno vreme ne oslabi tako hitro. Otroci, ki so zunaj bolj poredko, 

pa so nasprotno bolj občutljivi na vremenske in ostale naravne vplive (Videmšek 

in Pišot, 2007). Takšni otroci so zaradi tega potem še manj v naravi. Tako bi lahko 

rekli, da otroci na prostem izvajajo zdravo in spontano igro (Hohmann in Weikart, 

2005). 

 

Narava naj bi prav tako spodbujala razvoj domišljije in občutek prvinskega 

čudenja (ki je značilen za otroke), ki je kasneje v življenju gonilna sila za učenje 

na vseh področjih. Majhni otroci so za te pozitivne vplive še bolj dojemljivi kot 

odrasli, ki so že prilagojeni na umetne in zaprte prostore. Wilsonova (2008) v 

svojem delu navaja, da so pozitivne izkušnje z okoljem pomembne tudi za 

čustveni razvoj. Ko se otroci igrajo v naravi, je bolj verjetno, da so pozitivno 

naravnani en do drugega in do okolice (Videmšek in Pišot, 2007). Otroci spontano 
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prakticirajo socialna vedenja, pomagajo ter sodelujejo in se učijo sporočati 

(Wilson, 2008). Bivanje v naravi je bistvenega pomena tudi z vidika razvoja 

samopodobe. Zaupanje vase se bolj krepi ob izkušnjah v naravi. Posledično so 

otroci bolj zadovoljni, saj doživijo živali in rastline ali pa dosežejo nek zadan cilj. 

Pozitivna čustva se v naravi izražajo v večjem obsegu kot v igralnici (Hansen, 

2000).  

 

Kreativna igra v naravnem okolju spodbudi bogate možnosti za razvoj socialnih 

sposobnosti. V nestrukturiranem okolju najdemo veliko priložnosti za spodbujanje 

zanimanja otrok. Otroci med seboj lahko in tudi bolj učinkovito izmenjujejo 

izkušnje, znanja ter krepijo socialne spretnosti (Wilson, 2008). Posebej izrazit je 

ta odnos pri malčkih. Na urejenem igrišču oziroma v igralnici se malček le z težka 

oddalji od osebe, ki jo pozna in ji zaupa. V naravnem okolju pa ga pritegne 

nešteto zanimivih stvari in tako lažje navezuje nove stike in usvaja neznana 

znanja. Kadar je otrok zunaj ob različnem vremenu in v različnih časih dneva, mu 

tako omogočimo, da se poveže z naravnimi cikli. Nobene igrače, še tako 

kakovostne in domiselne, ne morejo tako popolno stimulirati vseh čutov naenkrat, 

kot to mimogrede naredi narava. Prav tako ni trenutka v naravi, ki bi bil enak 

prejšnjemu. Tega za notranja okolja, ki so dosti bolj statična, ni mogoče trditi. Pri 

spoznavanju naravnih materialov imajo otroci veliko priložnosti, da svoja odkritja 

delijo z drugimi. Pri igri in raziskovanju se s sovrstniki pogajajo in rešujejo 

različne probleme (Wilson, 2008).  

 

Starši in vzgojitelji s svojim zgledom veliko pripomoremo k otrokovemu 

doživljanju narave. Pomembno je, da sami spoštujemo naravo in do nje gojimo 

pozitiven odnos. Odrasli oziroma vzgojitelji so otrokom največji zgled. Na 

podlagi vzora bo tudi otrok začel razmišljati in nas posnemal. Vpeljevanja otrok v 

naravno okolje se lahko lotimo načrtovano, in sicer v sklopu naravoslovnih 

dejavnosti v vrtcu. Temelj kasnejšemu učenju naravoslovja v šoli naj bi bilo prav 

zgodnje naravoslovje v vrtcu. Iz učenja zgodnjega naravoslovja naj bi izšel 

naravoslovno pismeni posameznik, kar je tudi cilj tega. Otrok naj bi poleg znanja 

temeljnih pojmov pridobil tudi sposobnost za reševanje problemov in odkrivanje 
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narave predvsem na logičen pa tudi znanstven način (Krnel, 1993). 

Najpomembnejša stvar, ki se je otrok nauči med raziskovanjem, so strategije 

mišljenja (Kurikulum, 1999).  

 

Prvotna naloga vzgojitelja je, da vzpostavi prijetno vzdušje v skupini, saj bodo 

otroci le tako dovzetni in čustveno pripravljeni sprejemati in odkrivati nova 

znanja oziroma dejstva o okolju. Vzgojitelj pa lahko prijetno okolje vzpostavi le, 

če je dovolj občutljiv in dojemljiv za otroške potrebe, občutke in zamisli. 

Postavljen je pred nove zahteve in naloge (Petek, 2003): 

 poznati mora otroške zamisli in razumevanje, povezano z obravnavano 

temo; 

 občutljiv mora biti za napredovanje otroka pri učenju; 

 znati mora zaustavljati produktivna in odprta vprašanja, ki bodo otroku 

omogočila razvoj po lastni poti; 

 poznati mora vzorec razvoja določenega naravoslovnega pojma; 

 poznati mora naravoslovne vsebine, da lahko suvereno presoja in se odziva 

na različne zamisli; 

 sposoben mora biti organizirati širše delovno okolje, v katerem bo našteto 

lahko uresničljivo. 

 

Otroci naj vzpostavijo stik z odraslim preko igre, kajti tako bomo zagotovo 

dosegli zbližanja otroka z naravo. To naj bo igra spoznavanja in navdušenja 

(Rems-Arzenšek, Brezinščak in Katalinič, 2006). 

 

Otroci se skozi igro neprisiljeno seznanjajo z mnogimi dejstvi in usvajajo številne 

pojme. Vse to pa je temelj za njihovo kreativnost, ki je najpomembnejša 

sposobnost za njihovo osebno uspešnost v prihodnosti. Tu zopet nastopi 

pomembna vloga vzgojitelja, ki se zaveda vseh dejstev in otrokom tako preko 

naravoslovnih dejavnosti pomaga premostiti prehod od laičnega na razumsko 

dojemanje sveta. S tem otroku olajšamo usvajanje znanstvenih spoznanj (Novak 

idr., 2003). 
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1.2 POMEN IGRE ZA UČENJE 

 

V zavesti marsikoga sta igra in učenje dva strogo ločena pojma. Tu se moramo 

zavedati, da se predšolski otrok veliko pomembnega nauči skozi igro. V obdobju 

otroštva je igra najpomembnejši način otrokovega učenja in način pridobivanja 

osnov za višje oblike učenja ter razvoj mišljenja (Maretič Požarnik, 2000).  

 

Igra otrok ni nekaj, kar se naključno zgodi. Igra tudi ni nekaj, s čimer otroci 

zapolnjujejo svoj prosti čas. Igra sodi k vsakemu otroku in sleherni otrok na svetu 

jo pozna. Igranje je za otroke življenjskega pomena, kajti preko igre spoznavajo 

svet okoli sebe in dobivajo vpogled v dogodke in situacije. Preko igre izkušajo 

svet. Igra je za otroka neprestano soočenje z njegovim okoljem, pri čemer je otrok 

ves čas v delovanju. Otrok si želi s pomočjo svojega telesa spoznati naravo 

okolice. Zanj trdni vzorci, navade ali rutine še ne obstajajo. Njegov svet je 

sestavljen iz neprestanih soočanj z novimi možnostmi, ki jih zelo rad sprejme. Če 

je otroku na tak ali drugačen način odvzeta možnost igre, bo ta primanjkljaj 

kasneje viden v njegovem osebnostnem razvoju, obnašanju in dosežkih v šoli. 

Igra ima torej pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Bistveno prispeva k razvoju 

njegovih intelektualnih in motoričnih sposobnosti, vpliva pa tudi na njegov razvoj 

na socialnem in čustvenem področju. Preko igre se nauči razmišljati o stvareh, 

vnaprej predvidevati in načrtovati. Z njeno pomočjo spoznava svojo okolico in 

naravo stvari v njej ter se uči reševati probleme. Ko pleza, se plazi in teka naokoli, 

razvija svojo osnovno motoriko, ustvarjalne dejavnosti in ročna dela pa 

spodbujajo razvoj finih motoričnih sposobnostih. Otrok preko igre pridobi tudi 

vpogled v svoja čustva in čustva drugih. Ko se v igri pretvarja, da je nekdo drug, 

na ta način izkuša, kako naj bi se ta počutil v določeni situaciji. Tako se otrok uči, 

kako ravnati s čustvi in jih nadzorovati. Tudi skupinske igre otroku nudijo razvoj 

na čustvenem področju, poleg tega pa spodbujajo še razvoj socialnih veščin. 

Preko skupne igre se otrok namreč uči medsebojnih odnosov. Uči se pomena 

družbenih pravil in kako sodelovati oz. se skupaj igrati z vrstniki. Ravno ta vrsta 

igre mu omogoča, da se nauči izražati svoja čustva, jih nadzorovati in reševati 

konflikte z drugimi. Pomembna je tudi igra vlog, kjer je med drugim dovoljeno 
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preizkušanje različnih vrst obnašanja, tudi tistega, ki si ga drugače ne bi upali. 

Otroci prevzemajo različne vloge in se tako učijo kako je »biti v koži drugega«, 

kar prispeva k razumevanju drug drugega. Igra lahko otrokom pomaga tudi pri 

premagovanju strahov. Na varen način lahko eksperimentirajo s strahovi, saj je 

namreč vse samo igra (povzeto po Maretič-Požarnik, 2000). 

 

Če se otroci igrajo v  spodbudnih razmerah, imajo veliko priložnosti, da se zavedo 

drugih – da gledajo, kaj počnejo drugi, jih posnemajo, se pogovarjajo drug z 

drugim o tem, kaj delajo, občutijo in podobno.  

 

Odrasli v spodbudnem okolju za aktivno učenje dokazujemo svojo zavezanost 

otroški igri tako, da opazujemo kompleksnost otroške igre, jo skušamo razumeti, 

in tako, da smo z otroki igrivi, saj je učenje preko igre najbolj aktivno in s tem 

spodbujamo otrokovo spontano željo po učenju. Otroci komunicirajo preko igre, 

zato je pomembno, da odrasli ob tem spoznavamo kompleksni jezik igre in se ga 

učimo. To storimo z opazovanjem in poslušanjem otrok pri igri (Maretič-

Požarnik, 2000). 

 

Igra otrok v naravi oz. v okolju, ki ga niso ustvaril odrasli, nima določenih 

omejitev kakor igra v urbanem okolju. Ko se otrok nauči opazovati spremembe v 

naravi in jih tudi doživlja, se po mnenju Pogačnik-Tolčič (1983) uči postopno 

vzpostavljati odnos do vsega v svojem okolju. Spozna, da so skoraj vse stvari med 

seboj soodvisne in povezane. Tako se postopoma razvija na kognitivnem, 

čustvenem, socialnem in psihomotoričnem področju. V teoriji o vplivu okolja in 

učenja je poudarek na vlogi izkušenj. Izkušnje otroku pomagajo, da ustvarja 

podrobne in bolj zapletene percepcije s pomočjo ločenih čutilnih podatkov. 

Kognitivisti pa poudarjajo vpliv znanja na percepcijo. Tudi Piaget (1990) je 

menil, da je način otrokove percepcije določen z razvojno stopnjo. Iz tega vidika 

je pomembno, da otroku omogočimo pridobivanje čim več izkušenj.  
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1.3 AKTIVNO UČENJE 

 

Učenje je v naši predstavi zelo ozko vezano na učenje ob knjigi. Pojem učenja je 

dostikrat povezan z negativnimi občutki. Po UNESCO/ISCED (1993) je učenje 

vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali 

razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev (Maretič Požarnik, 2000). 

 

Aktivno učenje po mnenju Maretič Požarnikove (2000) je tisto učenje, ki učenca 

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

resnične življenjske okoliščine. 

 

M. Batistič Zorec (2002) meni, da v predšolskem učnem obdobju prevladuje 

spontano učenje. Otroci se učijo predvsem preko igre in drugih dejavnosti in rutin, 

ki v vrtcu večinoma potekajo preko raznolikih socialnih interakcij z vrstniki in 

odraslimi. Učijo se s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja in reševanja 

problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja 

medsebojnih konfliktov in dogovarjanja itd. Iz tega lahko izpeljemo, da učenje ni 

povezano le z otrokovim miselnim razvojem, ampak zadeva vsa področja 

osebnosti, torej gibalni, spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj (Batistič 

Zorec, 2002).  

 

Kot je znano, se otrok v predšolskem obdobju hitro razvija in je zelo radoveden. 

Otroci v tem obdobju potrebujejo resnična nova spoznanja, ki so pridobljena po 

aktivni poti. V to skupino sodijo različne igre z raziskovanjem, ki spodbujajo 

intelektualne aktivnosti, samostojnost pri iskanju informacij in zvez med 

osvojenim znanjem in spretnostmi, ustvarjalnost in zanimanje za naravoslovne 

vede. Ob tem moramo poznati in razlikovati med odkrivanjem pri otroku in 

znanstveno metodo. Aktivno učenje poteka v različnih fazah, ki naj si sledijo v 

točnem zaporedju in so zelo pomembne za uspešno izvedbo (Marjanovič Umek, 

1989): 

 opazovanje, 
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 komunikacija (likovna in verbalna), 

 postavljanje hipotez, 

 eksperimentiranje, 

 merjenje, 

 klasificiranje, 

 generalizacija in  

 predikacija (napoved). 

 

Pri aktivnem učenju je pomembno razmisliti tudi o vprašanjih, ki zadevajo 

okoliščine in čas, ki ga bomo namenili raziskovalnemu učenju. Pomembno 

vprašanje, ki se postavlja in je o njem pametno razmisliti, je, ali otrok ni preveč 

obremenjen z rezultatom. 

 

Iz vsega tega sledi, da moramo v ospredje postaviti otroka in njegove razvojne 

zakonitosti. Če o tem ne razmislimo dovolj natančno, so lahko dejavnosti odlično 

načrtovane, a ne bomo dosegli pričakovanih rezultatov. Marjanovič Umek (1989) 

v svojem delu navaja, da je potrebno interdisciplinarno raziskovalno in strokovno 

delo ter empirično preverjanje vpliva različnih programov na otrokov razvoj. 

Katalinič (2007) pa dodaja, da sta pri procesu učenja pomembni vztrajnost in 

potrpežljivost. Ob tem ne smemo pozabiti, da smo odrasli s svojim vedenjem in 

odnosom otroku učni vzor.  

 

Ko nam uspe doseči spodbudno okolje, smo naredili že zelo veliko. V takem 

ozračju odrasli skrbimo za učinkovito ravnovesje med svobodo (ki jo morajo 

otroci ob aktivnem učenju imeti za raziskovanje) in mejami (ki so potrebne, da se 

v vrtcu ali ustanovi počutijo varne).  

 

Odrasli so pri aktivnem učenju pozorni na to, kar se otroci naučijo in kako se 

naučijo, ter otroka spodbujajo, da sami vodijo svoje učenje. Odrasli pri aktivnem  

učenju niso le aktivni, ampak se postavijo v vlogo opazovalca in razmišljajo – 

zavestno sodelujejo in opazujejo (Hohman in Weikart, 2005). 
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Med vstopanjem otrok v interakcije z materiali, ljudmi, zamislimi in dogodki 

odrasli stopajo v interakcijo z otroki z razlogom, da bi odkrili, kako posamezen 

otrok razmišlja in sklepa. Odrasli si prizadevajo uresničiti posebne interese otroka 

in mu ponuditi potrebno ustrezno spodbudo. Ta vloga odraslega se razvija 

postopoma, saj je zelo kompleksna. Odrasli otroke podpirajo tako, da (Hohman in 

Weikart, 2005): 

 organizirajo okolje in rutine za aktivno učenje; 

 vzpostavijo ozračje za pozitivne socialne interakcije; 

 spodbujajo otrokova namenska dejanja, reševanje problemov in verbalno 

razmišljanje; 

 opazujejo in interpretirajo dejanje vsakega otroka v luči razvojnih načel; 

 načrtujejo izkušnje, ki so povezane z otrokovimi dejanji in interesi. 

 

1.4 KURIKULUM ZA VRTCE IN NARAVA 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je narava posebno področje, na 

katerem razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče 

fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja 

in navad (Kurikulum 1999). Največji poudarek ni na učenju značilnosti, ampak na 

pridobivanju izkušenj z živimi bitji ter na veselju in uživanju v raziskovanju. 

Skozi naravoslovno področje lahko razvijamo naravoslovne pojme, mišljenje, 

sklepanje, zmožnosti za reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, 

iskanja bistva in oblikovanje konceptov. Vsi ti procesi v otroku potekajo 

nezavedno. Skozi učenje in igro spoznava živali, rastline, predmete in pojave. 

Razvija abstraktno mišljenje. Nauči se odnosa do živih bitji, jih začne spoštovati 

in spremlja njihove življenjske pogoje. Podrobno spoznava okolje in naravo ter se 

uči delati dobro in v skladu za njihovo ohranitev. Ustvarja si podobo okolja in s 

tem razvija čut za negovanje in vzgojo rastlin in živali v svojem okolju, jih ima 

rad, predvsem pa je do njih obziren in jih spoštuje. Aktivno se vključuje v 

raziskovanje pojavov, ki ga zanimajo. Skozi vse te dejavnosti razvija čut za 

naravo, odnose in lastnosti snovi in teles. Skozi naravoslovno znanje otrok spozna 

pomembnost znanja in razgledanosti, spoznava svoje telo, njegove lastnosti in 
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funkcije, predvsem pa spozna, da na vsa vprašanje ne more najti odgovora 

(omejenost človeškega spoznanja) (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Kurikulum za vrtce (1999) naravnemu okolju kot okolju za učenje ne pripisuje 

posebnega pomena in poudarka, saj ga v poglavju »Prostor kot element kurikula« 

izrecno sploh ne omenja. Nanj opozarja le pri področjih Narava in Gibanje. V 

zvezi z naravo sta med globalnimi cilji kurikuluma na prvih dveh mestih navedena 

»doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnemu spreminjanju in estetskih razsežnostih« ter »razvijanje 

naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do nje«.  

 

Za učenje začetnega naravoslovja v naravnem okolju je pomembna prosta, iz 

otroka izhajajoča igra, pa tudi različne bolj strukturirane dejavnosti z različno 

intenzivnostjo vključevanja odraslih (povzeto po Kos, 2013). 
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA IN METODA 
 

2.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Predšolski otroci velik del svojega dne preživijo v vrtcu. Kakovost časa, ki ga 

otrok vsak dan preživi v vrtcu, je zelo pomembna za njegov celostni razvoj. Ta pa 

je odgovornost vsakega vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja posebej (Marjanovič 

Umek, 2004). 

 

Znano je, da bivanje v naravi omogoča napredek na vseh razvojnih področjih, 

med njimi tudi razvoj naravoslovne etike. Ta se začne že v zgodnjem otroštvu, ko 

si otrok s pomočjo staršev in vzgojiteljev oblikuje osnovne vrednote (Wilson, 

1995; povz. po Kos in Gregorič, 2011).    

 

Predšolski otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli, zato jim odrasli 

mnogokrat ne omogočijo, da bi izkoristili prednosti, ki jih ponuja naravno okolje. 

Otroci vstopajo v naravo na aktivnejši način od odraslih. V naravi ne želijo samo 

gledati, ampak tudi tipati, prijemati, kopati, vonjati, okušati itd.  Želijo raziskovati 

in preizkušati. Naravo doživljajo in se o njej izražajo skozi gibanje, pri tem pa 

sodeluje njihovo celotno telo (White, 2008; Wilson, 2008; povz. po Kos in 

Gregorič, 2011).  

 

Naravno okolje prinaša otrokom številne koristi. Mnoge raziskave kažejo, da so 

otroci, ki so v rednem stiku z naravnim okoljem, bolj zdravi (Fjortoft, 2001, 2004; 

povz. po Kos, 2013), imajo bolje razvite motorične sposobnosti (Fjortoft, 2001; 

povz. po Kos, 2013), boljšo koncentracijo (Martensson in dr.; povz. po Kos, 2013) 

in kažejo manj agresivnosti (Ouvry, 2003; povz. po Kos, 2013). Bivanje otrok na 

prostem v naših vrtcih največkrat poteka v obliki sprehodov ali dejavnosti na 

igrišču vrtca. Prednosti naravnega okolja za igro in učenje na tak način niso 

najbolje izkoriščene. Poseben izziv za vse odrasle, tako vzgojitelje kot tudi starše, 
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ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje, predstavljajo tako prosta, od otroka 

vodena igra kot tudi usmerjene dejavnosti na prostem.  

 

2.2  CILJI 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kako otroci doživljajo igro in učenje v 

naravnem okolju. Ugotavljala sem, kako bivanje v naravnem okolju vpliva na 

njihovo vedenje, čustvovanje, socialne odnose in koncentracijo. Ugotavljala sem, 

kakšne oblike igre in odnosov otroci razvijajo v naravnem okolju, če aktivnosti 

izhajajo iz njih samih. Raziskovala sem tudi, koliko in katere spodbude za učenje 

določeno naravno okolje prinaša predšolskim otrokom. Ugotoviti sem želela, ali 

otroci uživajo pri igri v naravnem okolju, kako uporabljajo naravne materiale in 

objekte ter ali opazijo biotsko raznolikost na travniku, ob potoku in v gozdu. 

 

2.3   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Ali gozd, travnik in potok predstavljajo spodbudno učno okolje za prosto in 

raziskovalno igro otrok kot tudi za vodeno dejavnost? 

Ali naravno okolje predstavlja bogat temelj za učenje in napredek na vseh 

področjih otrokovega razvoja? 

Ali se igra otrok v naravnem okolju razvija v bolj ustvarjalne oblike kot v igralnici 

ali na urejenem igrišču vrtca? 

Ali je v naravnem okolju med otroci opaziti manj agresivnosti kot v zaprtem 

prostoru ali na urejenem igrišču vrtca? 

 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Opis vzorca in tehnika zbiranja podatkov 

 

V diplomskem delu sem uporabila metodo kvalitativnega raziskovanja s tehniko 

opazovanja. Vzorec je predstavljala skupina 10 dečkov in 12 deklic iz vrtca Litija, 

enota Medvedek, skupina Muce. V tej skupini sta zajeta tudi dva dečka, ki imata 
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manjše motnje v razvoju, in sicer deček s sumom na avtizem in deček z zelo nizko 

stopnjo koncentracije.  

 

Opažanja sem zapisovala na opazovalni list za vsakega otroka posebej. Uporabila 

sem ga pri sprotni in končni analizi dejavnosti. Svoja opažanja sem podprla s 

fotografijami in posnetki. 

 

Opis postopka in obdelave podatkov 

 

Izvedla sem 6 naravoslovnih dni, 2 na travniku, 2 v gozdu in 2 ob potoku. 

Opazovala sem otroke ob prosti igri in vodenih dejavnostih. Pozornost sem 

posvetila vedenju, čustvovanju, socialnim odnosom in razvoju na kognitivnem 

področju. Rezultate opazovanj sem kvalitativno analizirala. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

3.1  ZASTAVLJENI CILJI V NARAVOSLOVNEM TEDNU 

 

Globalni cilji: 

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetski razsežnosti; 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in 

nežive narave; 

 spodbujanje različnih pristopov k odkrivanju narave. 

 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo; 

 otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa 

informacij; 

 otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja ob potoku na travniku in v 

gozdu, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih. 

 

Vsakemu od treh učnih okolij sem namenila dva dni. Prvi in drugi dan smo se 

odpravili v gozd, tretji in četrti dan smo se opravili na travnik in zadnja dva dni 

smo odšli k potoku. Za začetek sem izbrala gozd, ker ga otroci dobro poznajo, saj 

se na jasah ali ob robu gozda velikokrat igrajo, predvsem pa gozd obiskujejo s 

starši.  

 

Kot drugo učno okolje sem izbrala travnik, ki je otrokom tudi dokaj znan.  

 

Kot zadnje in zato nič manj pomembno sem določila učno okolje ob potoku. 

Predvidevala sem, da otroci le redko obiščejo potok s starši, še redkeje pa z 

vrtcem. Ko sem jih povprašala, ali so že obiskali potok, jih je polovica odgovorila, 

da še nikoli niso raziskovali potoka.   
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3.2  GOZD 

 

Preden sem otroke pripeljala v gozd, sem raziskala okolico vrtca. Našla sem gozd 

oziroma gozdno jaso v bližini vrtca. Predhodno sem odstranila morebitne nevarne 

predmete. Jasa se je nahajala v mešanem gozdu ob učni poti Svibno. Zaradi 

varnosti otrok sem jaso omejila z vrvico. Za igre v gozdu sem izbrala vse tri 

oblike dela: skupinsko, skupno in individualno. 

 

V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti za izvajanje v gozdu. 

 

3.2.1 Srečanje z drevesom 

 

Datum: 13. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok loči naravno in urbano okolje, 

 otrok uživa in se uči opazovati v naravi in z naravo, 

 otrok razvija uporabo čutil, predvsem tipa, sluha in voha, 

 otrok razvija gibalne spretnosti. 

 

Oblike dela: skupinska, individualna, skupna. 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, demonstracija. 

Področje: narava. 

Pripomočki: vrvica, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, družba, ekologija. 

 

Potek dejavnosti 

Igro »Srečanje z drevesom« igramo v parih. Pri starejših so ti pari lahko 

sestavljeni samo iz otrok, mlajši otrok pa igra igro v paru z odraslim. Za igro 

moramo izbrati del gozda, ki ni preveč strm in ne preveč gosto poraščen z 

podrastjem. Zaželeno je, da so drevesa v tem delu gozda zanimivih oblik. Igro 

začnemo igrati na izhodiščni točki v bližini dreves. Otroku zavežemo oči in ga 
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odpeljemo do drevesa, da ga otipa z obema dlanema. Podamo mu navodilo, naj 

čim bolj spozna »svoje drevo«. Spodbujamo ga k uporabi čim več čutil. Vmes mu 

lahko postavljamo različna vprašanja, ki so mu v pomoč. Ko otrok drevo spozna, 

ga s še vedno zavezanimi očmi odpeljemo nazaj na izhodiščno točko. Če je 

starejši, ga lahko nazaj peljemo po drugi, bolj ovinkasti poti. Na izhodiščni točki 

mu odvežemo ruto in naročimo, naj poišče svoje drevo. Ko ga najde, naj gre 

znova k njemu, ga z zaprtimi očmi potipa in preveri, ali je res našel pravo (povz. 

po Kos, 2013). 

 

V skupini so bili starejši otroci, zato sem lahko določila pare med njimi. Za igro 

sem izbrala primeren del gozda, ki ni bil prestrm in na tleh ni imel preveč korenin. 

Otrokom sem ponudila na izbiro, ali jim oči prevežem z ruto ali bodo oči samo 

zaprli. Otroci so svoj par z zaprtimi očmi previdno vodili do drevesa, ki so si ga 

izbrali. Otroku, ki so ga vodili, so naročili, naj drevo dobro otipa in si zapomni 

njegove lastnosti. Nato so svoj par vodili po drugi poti nazaj na izhodiščno mesto. 

Otrok iz para, ki je imel zaprte oči, je poizkušal najti svoje drevo. Nato se je par 

zamenjal. Na koncu, ko so vsi  našli svoje drevo, so ga še objeli. Izhodiščna točka 

para je bila v bližini drevesa. 

 

Analiza dejavnosti 

Pri igri »Srečanje z drevesom« sem otrokom ponudila izbiro, ali si oči prevežejo 

ali pa jih samo zaprejo. Večina otrok ni želela preveze. Otroci so drug drugega 

uspešno vodili do izbranih dreves. Bili so zelo skrbni, opozarjali so na vsako 

malenkost in pazili na nevarnosti. Drug drugega so ob drevesu spodbujali, naj 

otipa drevo vse od tal do višine, ki jo dosežejo. Pri ugotavljanju, katero drevo so 

spoznali, niso bili zelo uspešni – drevo sta prepoznala le 2, ki sta imela drevo, 

katerega debli sta rasli v dve smeri. Ob koncu dejavnosti je vsak otrok svojo drevo 

tudi objel. Dejavnost je v otrocih prebudila čut za naravo, predvsem pa jih je z 

gozdom povezala. Poleg urjenja čutil (tip, vonj, sluh) so otroci pri igri »Srečanje z 

drevesom« urili tudi sposobnost orientacije. Hoja z zaprtimi očmi po neravni 

naravni površini obenem razvija gibalne sposobnosti. 
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Sliki 1 in 2: Spoznavanje drevesa  

 

 
Slika 3: »Moje drevo je pa malo 'čudno'« 
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Slika 4: »Končno sem našla svoje drevo« 

 

3.2.2 Dotakni se 

 

Datum: 13. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

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

enega izmed njih, 

 otrok razvija naravoslovne spretnosti: opazovanje, primerjanje, opisovanje, 

 otrok uživa in se uči opazovati v naravi in z naravo. 

 

Oblike dela: skupinska. 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, demonstracija. 

Področje: narava. 

Pripomočki: vrvica, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, družba, ekologija. 

 

Opis dejavnosti 

Skupaj z otroci smo se zbrali v krogu sredi jase. Otroci so zaprli oči in za dobro 

minuto prisluhnili gozdu, da so se povezali z njim in se umirili. Po tem, ko smo 

odprli oči, smo začeli z igro. Otroci so morali na jasi poiskati stvar, katere ime 

sem povedala. Začeli smo z deli telesa, nadaljevali pa z gozdnimi rastlinami in 

plodovi. Tisti, ki se je prvi dotaknil določene rastline, je naslednji povedal ime 
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druge rastline, ki smo jo nato iskali. Skupina se je sčasoma razkropila po jasi, saj 

je vsak otrok iskal rastlino, ki je ustrezala imenu. Če je kdo prinesel napačen 

objekt, smo se skupaj pogovorili o tem, v čem se razlikuje od imenovanega. 

 

Analiza dejavnosti 

Dejavnost sem uporabila z namenom, da bi ugotovila, katero izmed gozdnih 

rastlin otroci že poznajo. Začetno postavitev v krogu sem izbrala zato, da so se 

otroci med seboj lahko opazovali. Izhajati smo začeli iz nas samih, zato smo se 

najprej dotikali svojih teles, nato smo igro razširili na gozdne rastline, sprva večje, 

nato manjše. Otrokom je veliko težav povzročalo poimenovanje dreves in plodov. 

Kjer je plod imel enako ime kot drevo, so bili bolj uspešni. Ugotovila sem, da 

otroci ločijo iglavce od listavcev. Rastlin gozdne podrasti pa niso dobro poznali. 

Prepoznali so le orlovo praprot in mah. 

 

 
Slika 5: »Dotakni se glave« 

 

 
Slika 6: »Dotakni se prijatelja« 
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Slika 7: »Dotakni se mahu« 

 

3.2.3 Hišice za škrate 

 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok uživa in se uči opazovati v naravi in z naravo, 

 otrok spoznava in poimenuje različne gozdne rastline in živali, 

 otrok razvija motorične spretnosti, 

 otrok izrazi svojo ustvarjalnost skozi naravo. 

 

Oblike dela: skupinska, individualna, skupna. 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, demonstracija. 

Področje: narava. 

Pripomočki: vrvica, sadna malica, naravni materiali iz gozda, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, družba, ekologija. 

 

Opis dejavnosti 

Igra je vstavljena v čarobni okvir izdelovanja hišic za škrate. V gozdu živijo 

prijazna drobna bitja, podobna ljudem, ki se imenujejo škrati. Podnevi jih ne 

moremo srečati, ker spijo, ponoči pa se gibljejo po gozdu. Škratom bomo 

pripravili presenečenje. V gozdu jim bomo iz materialov, ki jih bomo našli okoli 

sebe, zgradili hišice. Nocoj, ko bodo škratje hodili tod mimo, bodo hišice 

zagotovo našli in če jim bodo všeč, se bodo v njih naselili. Otroke lahko na tej 
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točki povsem prepustimo ustvarjalnosti in se vključimo v igro le, če menimo, da 

bo to njihovo ustvarjalnost še okrepilo. Otroci gradijo hišice v manjših skupinah. 

Če se na začetku ne znajdejo, jim lahko nakažemo, kako se lotiti gradnje, in jih 

spodbudimo k razmišljanju, kaj vse bi hišica lahko imela. 

 

Otrokom sem že v vrtcu prebrala škratovo pismo, v katerem je škrat prosil za 

nove hišice zanj in za vso njegovo družino. Povedala sem, da bodo na tisti dan 

zvečer hodili škrati in iskali nove hišice. Otroci so lahko gradili hišice v parih, 

skupini ali pa sami. Otrokom sem pokazala hišico, ki sem jo prejšnji dan 

pripravila sama. Ob tem so otroci spoznavali naravni material, obnavljali znanje 

in se urili v sodelovanju. 

 

Analiza dejavnosti 

V igri se je pokazala ustvarjalnost otrok. Otroci so izbirali raznovrsten material za 

gradnjo. Ustvarjali niso le hišic, ampak tudi vrtove, zabaviščne parke, gugalnice, 

tobogane, zaščitne ograje, nabirali so hrano itd., igra se je tako razvila, da smo 

hišice izdelovali uro in pol. Izdelovali so jih v parih ali pa samostojno. Za 

načrtovanje zabaviščnega parka se je zbrala skupina dečkov, ki sicer ne sodelujejo 

prav pogosto, in so skupaj ustvarjali. Med igro sem opazila veliko čustev, od 

veselja do žalosti in jeze, ker hišica ni stala tako, kot bi morala. Otroci so prikazali 

najrazličnejše rešitve ob problemih, ki so se pojavili. Na koncu je vsem uspelo in s 

ponosom so drug drugemu predstavljali hiške. 

 

 
Slika 8: Priprava »zidov« hiške 
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Slika 9 in 10: »Škrati potrebujejo tudi gugalnico in hrano« 

 

 
Slika 11: Dečki so zgradili zabaviščni park za škrate 
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Slika 12: »Moja hišica je končana« 

 

3.2.4 Opazovanje gozdnih tal s povečevalnimi stekli 

 

Datum: 14. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

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

enega izmed njih, 

 otrok razvija naravoslovne spretnosti: opazovanje, opisovanje, primerjanje, 

 otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa 

informacij, 

 otrok spoznava živali gozdnih tal, 

 otrok se uri v uporabi povečevalnega stekla. 

 

Oblike dela: skupinska, individualna, skupna. 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, demonstracija. 

Področje: narava. 
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Pripomočki: vrvica, sadna malica, povečevalna stekla, opazovalni lončki, 

posodice za shranjevanje, naravni materiali iz gozda, knjiga.  

Povezava: gibanje, družba, ekologija. 

 

Opis dejavnosti 

Otroci so zbirali, raziskovali, proučevali gozdna tla in ob tem iskali različne talne 

živali. Najdene živali so natančno opazovali. V ta namen smo uporabili 

raziskovalne lončke. Ob opazovanju smo se o živalih tudi pogovorili; s čim se 

hrani, kje živi itd, nato smo jih vrnili v njihovo naravno okolje. Če katere živali 

nismo prepoznali, smo si pomagali s knjižicami. S seboj v vrtec smo odnesli le 

najzanimivejšo žival z namenom, da jo pokažemo sosednjim skupinam, ker je za 

gozdove v naših krajih precej neznačilna.  

 

Analiza dejavnosti 

Otroci so že ob poti pokazali zelo spoštljiv odnos do narave. Kritizirali so 

odvržene papirčke, deček jih je celo pobral. Med bivanjem so pazili na gobe in 

niso lomili vej ali poganjkov.  

 

Otroci so že znali opazovati s povečevalnim steklom in uporabljati raziskovalne 

lončke. Našli smo različne vrste živali; stonoge, mravlje, kačice, škorpijona, pajke 

itd. Najdene živali smo dali v opazovalni kozarec. Previdni smo bili, da v lonček 

nismo zajeli preveč listja. Tako smo si žival lahko ogledali iz vseh strani in dobro 

opazovali njeno zgradbo, barvo in obliko. Imena nekaterih živali smo spoznavali 

že prej v vrtcu s pomočjo knjig. Literaturo smo odnesli tudi s seboj v gozd, kjer 

smo jo uporabili za določanje živali. Vse živali, razen škorpijona, smo nato vrnili 

v njihov življenjski prostor. Škorpijona pa smo odnesli s seboj v vrtec in si ga 

dobro ogledali ter pokazali sosednjim skupinam. Otroci so do živali imeli zelo 

spoštljiv in zaščitniški odnos. Nikdar se ni zgodilo, da bi jih uničevali, le glasno 

so komentirali in opazovali. Naslednji dan pa smo škorpijona spustili na poti v 

gozd. Ob tem se je otrokom postavilo vprašanje, kaj bo z živaljo. Med pogovorom 

so uporabljali izraze, ki so jih spoznali med dejavnostmi v gozdu. 
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Slika 12: V lubju se mogoče skriva lubadar 

 

 
Slika 13: Otroci so med seboj odlično sodelovali 

 

 
Slika 14: »S povečevalnim steklom se bolje opazuje« 
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Slika 15: V gozdu smo našli prav posebno žival 

 

3.3 TRAVNIK 

 

Otroke sem odpeljala na travnik blizu vrtca. Travnik je na obrobju mesta Litija, 

tik pod vznožjem hriba Svibno. Otroci so ga predhodno že poznali. Dan pred 

obiskom travnika sem ga pregledala in odstranila morebitne nevarne predmete. 

Zaradi visoke trave sem lastnika tudi vprašala za dovoljenje. Z otroki smo zopet s 

seboj vzeli sadno malico, saj smo na travniku preživeli celo dopoldne.   

 

V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti za izvajanje na travniku. 

 

3.3.1 Opazovanje in doživljanje narave z zaprtimi očmi 

 

Datum: 15. 5. 2013 

Cilji:  

 spodbujanje zaznavanja narave s sluhom. 

 

Oblike dela: individualna. 

Metode dela: poslušanje. 

Področje:  narava. 

Pripomočki: blazine, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: / 
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Potek dejavnosti 

Najprej smo si travnik ogledali, nato pa smo se v visoki travi posedli na blazine, 

ki smo jih prinesli s seboj. Otrokom sem podala navodila naj se usedejo tako, kot 

jim je najbolj udobno. Z zaprtimi očmi smo približno 3 minute poslušali zvoke, ki 

so prihajali iz okolja. Dihali smo globoko, nato sem se z njimi pogovorila o 

slišanem, občutkih in o tem, kaj povzroča takšne zvoke.  

 

Analiza dejavnosti 

Vsi otroci razen dečka, ki ima težave z zbranostjo, so se umirili in zaprli oči. Tudi 

deček se je po kakšni minuti umiril. Dejavnost smo nadaljevali s pogovorom. 

Tega sem zastavila tako, da je vsak otrok lahko izrazil svoje občutke in mnenje. 

Otroci so v veliki meri slišali oddaljen promet in žvižg vlaka. Nekaj otrok je 

poslušalo ptičje petje in ropot traktorja v daljavi. Večini otrok se je v spomin 

vtisnil vonj, ki ga je deklica Kim opisala kot vonj po dežju in soncu hkrati. Deček 

je omenil, da ga je motila visoka trava, ker ga je žgečkala po laseh. Otroci pa so se 

strinjali, da je bilo prijetno in bi dejavnost lahko večkrat ponovili. Tako so se 

otroci pripravili na nadaljnje dejavnosti in si povečali koncentracijo. 
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Slika 16 in 17: Zbranost ob poslušanju zvokov 

 

3.3.2 Barvne palete 

 

Datum: 15. 5.2013 

Cilji:  

 otrok doživlja naravo, 

 otrok spoznava in poimenuje različne travniške rastline in jih razvršča. 

 

Oblike dela: skupinska. 

Metode dela: poslušanje, razgovor, demonstracija. 

Področje:  narava. 

Pripomočki: barvne palete, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, matematika. 

 

Potek dejavnosti 

Predhodno sem doma pripravila ogromne slikarske palete, ki sem jih skrila v 

vrečo. Vrečo s pripomočki sem skrila v travo, medtem ko so otroci doživljali 

travnik. Povedala sem jim, da je ponoči škrat na moji nočni omarici pustil pismo 

za otroke iz skupine Muc. S pismom sem jih motivirala za iskanje vreče in 

nadaljnje raziskovanje. Otroke sem nato razdelila v štiri skupine. V vsaki skupini 

je bilo 5 otrok. Vsaka skupina je imela nalogo, da iščejo naravni material in ga 

ustrezno razvrstijo na paleto glede na barvo. Ob koncu smo palete skupaj 
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pregledali, rastline poimenovali in se pogovorili o občutjih, ki so jih otroci 

doživeli med igro.  

 

Analiza dejavnosti 

Pismo škratkov je otroke zelo močno motiviralo. Vrečo so našli kljub temu, da je 

bila skrita v visoki travi. Igra s paletami je bila zanimiva že zaradi pripomočka in 

tudi zaradi dela v skupini. Otroci so natančno opazovali in razvrščali objekte na 

ustrezno barvo. Ko smo si skupaj ogledali dokončane palete, sem opazila, da so 

večino cvetlic znali tudi poimenovati. 

 

 
Slika 18: Deljenje barvnih palet 

 

 
Slika 19: »Poglejte, kaj smo našli« 
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Slika 20: Razvrščanje rastlin glede na barvo 

 

3.3.3  Čarobna pobarvanka 

 

Datum: 15. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok se uri v primerjanju in razvrščanju naravnih objektov, 

 otrok spoznava in poimenuje različne travniške rastline. 

 

Oblike dela: individualna. 

Metode dela: poslušanje, demonstracija, pogovor. 

Področje:  narava, družba. 

Pripomočki: pobarvanka, lepilni trak, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: ekologija, gibanje, družba. 

 

Potek dejavnosti 

Za naslednjo igro sem otrokom razdelila liste, na katerih je bil narisan motiv 

dečka ali deklice. Sami so si lahko izbrali, koga bodo okrasili. Predhodno sem na 

motiv že nalepila obojestranski lepilni trak. Otroci so motiv okrasili z naravnim 

materialom. Ko so končali, smo si pobarvanke ogledali, poimenovali nekatere 

rastline in nato slike razstavili v vrtcu. 
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Analiza dejavnosti 

Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, saj česa takega še niso počeli. Kljub 

začetnim težavam z lepilnim trakom so v dejavnosti uživali. Lepilni trak jim je 

predstavljal izziv. Otroci so ustvarili najrazličnejše vzorce. Še posebej pa so bili 

ponosni, ker smo izdelke izobesili na razstavi in so jih lahko takoj pokazali 

staršem. 

 

 
Slika 21: Začeli smo z okraševanjem 

 

 
Slika 22: Vsak otrok je našel svoj način okraševanja 
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Slika 23 in 24: »Še malo, pa bom končal« 

 

 
Slika 25: Končni izdelek 
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3.3.4 Nabiranje šopka za igralnico in opazovanje cvetov pod 

stereomikroskopom 

 

DATUM: 15. 5. 2013 

Cilji:  

 doživljanje travnika, 

 otrok spoznava in poimenuje različne travniške rastline,  

 otrok nabere vzorce travniških rastlin za šopek in nadaljnje raziskovanje. 

 

Oblike dela: individualna, skupinska. 

Metode dela: poslušanje, opazovanje. 

Področje:  narava. 

Pripomočki: stereoskop, papir, flomastri, knjiga. 

Povezava: gibanje, jezik. 

 

Potek dejavnosti 

Na poti domov je vsak otrok ob poti utrgal svojo najljubšo cvetlico. Skupaj smo v 

igralnici sestavili šopek. Razdelili smo ga v več manjših šopkov in okrasili mize 

za kosilo. Še prej pa smo si cvet travniške kadulje, ivanjščice in grintavca ogledali 

pod stereomikroskopom, preostanek rastline pa nalepili na list in napisali imena 

rastlin.  

 

Analiza dejavnosti 

Otroci so znali poimenovati vsak svojo cvetlico, ki so jo utrgali na travniku. 

Skupaj smo v igralnici sestavili več majhnih šopkov. Otrokom sem pokazala 

stereomikroskop. Ko sem jih vprašala, katero napravo sem pripravila na mizi, so 

odgovorili, da mikroskop. Pojasnila sem jim razliko med stereomikroskopom in 

mikroskopom. Nato smo vsaki vrsti cvetlice odtrgali en cvet in ga pripravili za 

opazovanje pod stereomikroskopom. Cvetove smo položili na stereomikroskop in 

opazovali, ali ima cvet dlake, in določili barvo. Med seboj smo primerjali različne 

cvetlice in ugotovili, da je vsaka drugačna in vsaka po svoje zanimiva. 
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Slika 26: Vsak izmed otrok si je utrgal svojo najljubšo cvetlico 

 

 
Slika 27: Urejanje šopka 
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Slika 28: Opazovanje cvetov kadulje pod stereomikroskopom 

 

3.3.5 Opazovanje travniških živali s povečevalnim steklom 

 

Datum: 16. 5.2013 

Cilji:  

 otrok si ogleda in poimenuje različne travniške živali, 

 otrok razvija pozitiven odnos do živega. 

 

Oblike dela: individualna, skupna, skupinska. 

Metode dela: poslušanje, pogovor, razgovor, demonstracija. 

Področje: narava. 

Pripomočki: lupe, raziskovalni lončki, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, družba, ekologija. 

 

Potek dejavnosti 

Na travniku sem otrokom razdelila povečevalna stekla in raziskovalne lončke. Ker 

nisem imela dovolj za vsakega otroka, sem jih predhodno razdelila v pare. Otroci 

so zbirali, raziskovali in proučevali travniške živali. Živali smo nato opazovali z 

vseh strani in jih poimenovali. Če katere nismo poznali, smo si pomagali z 

literaturo. Živali smo po opazovanju spustili v naravo. 
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Analiza dejavnosti 

Otroci so že ob poti pokazali zelo spoštljiv odnos do narave.  Znali so opazovati iz 

lupo in lončki. Med raziskovanjem smo našli različne vrste živali; stonoge, 

mravlje, deževnika itd. Živali, ki smo jih našli, smo dali v opazovalni lonček. 

Previdni smo bili, da v lonček nismo zajeli preveč trave in zemlje. Tako smo si 

žival lahko ogledali iz vseh strani in dobro opazovali njihovo zgradbo, barvo, 

obliko. Imena posameznih živali smo spoznali že prej v vrtcu s pomočjo literature. 

Imeli smo jo tudi s seboj, da smo v njej že na travniku lahko poiskali živali, ki so 

nam bile neznane. Vse živali smo nato vrnili v njihov življenjski prostor. Do 

živali so imeli zelo spoštljiv in zaščitniški odnos. Nikdar se ni zgodilo, da bi jih 

uničevali, le glasno so komentirali in opazovali. Med pogovorom so uporabljali 

izraze, ki so jih spoznali med dejavnostmi.  

 

 
Slika 29: Iskanje talnih živali na travniku 

 

 
Slika 30: »Živali so včasih tako majhne« 



37 

 
Slika 31: Lovljenje kobilic 

 

 
Slika 32: Iskanje murna 

 

3.3.6 Ustvarjanje slikopisa 

 

Datum: 16. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok spoznava črke in slikopis, 

 otrok obnovi dogodke prejšnjega dne, ki jih je doživel na travniku. 

 

Oblike dela: individualna. 

Metode dela: poslušanje, demonstracija, pogovor. 

Področje: narava. 

Pripomočki: risalni list, flomastri. 
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Povezava: jezik, družba. 

 

Potek dejavnosti 

Na risalni list sem že vnaprej napisala tri stavke, ki so jih otroci dopolnili z 

ustreznimi risbami. Otrokom sem stavke najprej prebrala in sami so ugotovili, kaj 

manjka oziroma kaj morajo narisati na ustrezen prostor. Uporabila sem tehniko 

risanja s flomastri. Nato smo slikopisu dodali še okvir. 

 

Analiza dejavnosti 

Za dejavnost s slikopisom sem se odločila zaradi projekta opismenjevanja pa tudi 

zato, ker se mi je zdel primeren način za kratko ponovitev raziskovanja na 

travniku. Obenem pa se skozi to dejavnost področje naravoslovja odlično poveže s 

področjem jezika. Otroci so samostojno in uspešno dopolnili prazne prostorčke s 

svojimi slikami. Otroci so uporabili ustrezne barve živali in tudi pravilno narisali 

dele telesa. Prepoznali so tudi črke in začetno črko živali. 

 

 
Slika 33: Osnutek slikopisa 
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Slika 34: Dopolnjevanje slikopisa 

 

 
Slika 35: Ustvarjanje okvirja za slikopis 

 

 
Slika 36: »Sem že končala« 
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3.4  POTOK 

 

Potok sem našla na pobočju hriba Svibno; je manjši in precej ozek. Kljub temu je 

bogat z rastlinjem in tudi živalskimi vrstami. Za raziskovanje se izbrala del 

potoka, ki je strm, na koncu pa se razširi v tolmun, iz njega gre v majhen slap. V 

času našega obiska je bila gladina potoka visoka 10 centimetrov, v tolmunu pa je 

merila 15 centimetrov.  

 

V nadaljevanju so prikazane dejavnosti za izvajanje ob potoku. 

 

3.4.1 Poslušanje neznanega zvoka iz gozda 

 

Datum: 20. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok se uči opazovati in uživati v naravi in z naravo ter jo zazna z vsemi 

čutili. 

 

Oblike dela: individualna. 

Metode dela: poslušanje. 

Področje:  narava. 

Pripomočki: sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: / 

 

Potek dejavnosti 

Ob odpravljanju iz vrtca otrokom nisem povedala, kam smo namenjeni. Ko smo 

se po gozdni poti približevali potoku, smo naredili krajši počitek. Ustavili smo se 

in zaprli oči. Trikrat smo globoko vdihnili, nato pa pozorno poslušali, kaj šumi. 

Kdor je ugotovil, je samo tiho dvignil roko. Ko je roko dvignila večina, sem z 

izštevanko izbrala tistega, ki je povedal odgovor. Otroci so po zvoku prepoznali 

potok. 
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Analiza dejavnosti 

Vsi otroci so poslušali, sledili navodilom in prepoznali zvok. Najbolj me je 

presenetil deček z avtizmom, ki je prvi povedal pravilni odgovor. 

 

 
Slika 37: Poslušanje šumenja 

 

3.4.2 Otroci doživljajo potok 

 

Datum: 20. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo, 

 otrok doživi potok. 

 

Oblike dela: individualna, skupna, skupinska. 

Metode dela: poslušanje, pripovedovanje, demonstracija. 

Področje: narava. 

Pripomočki: naravni material, ki je na voljo ob potoku, plastične posode, 

raziskovalni lončki, povečevalna stekla, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: gibanje, ekologija, družba. 

 

Potek dejavnosti 

Otrokom sem najprej razložila pravila, ki bodo veljala pri raziskovanju potoka. 

Ker so tisti dan prvič doživljali potok, sem jih prepustila prosti igri raziskovanj in 
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doživljan. Opomnila sem jih le, naj ne pozabijo na obrežje tik ob potoku kot tudi 

širšo okolico. Da otroci ne bi odtavali predaleč, sem levo in desno (2 metra od 

potoka) napeljala vrvico. 

 

Analiza dejavnosti 

Vzgojiteljici sta mi predhodno povedali, da otroci še nikoli niso raziskovali 

potoka. Ko smo prišli na obrežje, otroci kar niso verjeli, da bodo lahko stopili v 

potok in ga raziskovali. Preden sem jim dovolila v vodo, smo skupaj izmerili 

višino gladine in ponovili pravila. Otrokom sem razdelila plastične lončke in igra 

se je pričela. Otroci so uživali in se igre niso in niso naveličali. Po uri igranja z 

vodo in kamenčki sem jih poklicala k sebi in skupaj smo raziskali še obrežje, ki 

sem ga predhodno označila z vrvico. 

 

 
Slika 38: Raziskovanje potoka 

 

 
Slika 39: Hoja po potoku 
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Slika 40: Raziskovanje obrežja 

 

 
Slika 41: Lovljenje živali ob bregu potoka 

 

3.4.3 Raziskovanje potoka in vodnih živali 

 

Datum: 21. 5. 2013 

Cilji:  

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

enega izmed njih, 
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 otrok spoznava različne načine zbiranja, shranjevanja in prenosa 

informacij, 

 otrok si ogleda in poimenuje različne rastline in živali ob potoku. 

 

Oblike dela: individualna, skupna, skupinska. 

Metode dela: poslušanje, demonstracija, pripovedovanje. 

Področje: narava. 

Pripomočki: plastične posodice, žlice, mreže za lovljenje, raziskovalni lončki, 

povečevalna stekla, sadna malica, nahrbtnik. 

Povezava: jezik, ekologija, gibanje. 

 

Potek dejavnosti 

Naslednji dan smo skupaj najprej ponovili pravila. Demonstrirala sem jim način 

raziskovanja potoka, saj je nekoliko drugačen od raziskovanja travnika in gozda. 

Razdelila sem jim posodice, ki sem jih prinesla s seboj. Če je kateri izmed otrok 

potreboval pomoč, sem mu pomagala.  

 

Analiza dejavnosti 

Otroci so želeli potok doživljati na svoj način, pretakati vodo, hoditi po vodi, zato 

sem jim pustila, da raziskujejo na svoj način.Otroci med vodeno dejavnostjo 

iskanja živali in rastlin niso upoštevali navodil, saj jih je zanimala le igra z vodo 

in kamenjem. Vodeno dejavnost sem opustila in dovolila prosto igro v potoku, saj 

se mi je zdela v danem trenutku glede na dogajanje in odziv otrok bolj smiselna. 

 

Ko sem vzgojiteljici vprašala, zakaj otrokom ne ponudita raziskovanja potoka, sta 

dejali, da je lahko nevarno, so otroci mokri itd. Vsi ti razlogi se mi zdijo 

neutemeljeni, saj so težave lahko rešljive.  
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Slika 42: Prelivanje vode 

 

 
Slika 43: Iskanje potočnega raka 

 

 
Slika 44: »Ali je kamen v potoku enak, kot na obrežju« 
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Slika 45: Hoja proti toku vode 

 

 
Slika 46: Prelivanje vode – »ustvarimo svoj slap« 

 

 
Slika 47: Zajemanje vode 
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3.4.4 Spuščanje čolničkov iz naravnih materialov 

 

Datum: 21. 5. 2013 

Cilji:  

 otrok se uri v opazovanju narave, 

 otrok ustvarja in razvija svojo kreativnost s pomočjo naravnega materiala, 

 otrok z izkušnjo in ob igri spoznava fizikalna pojava plovnosti in vodnega 

toka. 

 

Oblike dela: individualna, skupna. 

Metode dela: pogovor. 

Področje: narava. 

Pripomočki: naravni material iz okolice potoka. 

Povezava: ekologija. 

 

Potek dejavnosti 

Ko smo zaključili z raziskovanjem, smo skupaj izdelali preproste čolničke iz 

naravnega materiala. Najprej smo vsi poiskali svoj kostanjev list in palčko. 

Kostanjev list smo prebodli s palčko, tako da je dobil obliko čolnička. Nato smo 

jih poslali po potočku. Ob spuščanju čolničkov smo določili tudi fotografa, ki je 

bil zadolžen, da fotografira oziroma posname spust čolničkov. 

 

Analiza dejavnosti 

Dejavnost izdelovanja čolničkov je otroke spodbudila k iskanju enakih listov. 

Večina skupine je prepoznala list kostanja in ga tudi uspešno našla. Med seboj so 

si tudi pomagali. Spontano je iskanje listov privedlo tudi do pogovora o plodu 

kostanja in njegovi zgradbi, ki jo je ena od deklic razložila tako: »Kostanj je 

obdan z bodicami, da ga mi težje pojemo!« Poiskati smo morali še paličico, ki ni 

smela biti prevelika niti premajhna. Tu je imela večina otrok težave. Njihova 

vztrajnost se je pokazala ob tem, ko so želeli zgraditi čolniček brez pomoči. 

Nekateri izmed otrok so poizkušali tudi petkrat. Ko jim je uspelo, so bili 

zadovoljni in so čolniček spustili po potočku. Spretni pa so bili tudi s 
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fotoaparatom, saj so nastale odlične fotografije, ki smo si jih nato ogledali v vrtcu. 

Spuščanje čolničkov je bila tudi edina vodena dejavnost ob potoku. 

 

 
Slika 48: Izdelovanje čolničkov 

 

 
Slika 49: Spuščanje čolničkov 
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Slika 50: »Če so se ustavili, smo jih malo potisnili« 

 

 
Slika 51: Spust smo tudi fotografirali 

 

 
Slika 52: »Ali so res odpluli« 
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4 ANALIZA UČENJA V TREH RAZLIČNIH NARAVNIH 

OKOLJIH 
 

V času, ki sem ga z otroki preživela v vseh treh naravnih učnih okoljih, sem na 

podlagi opazovanja prišla do pozitivnih odgovorov na vsa raziskovalna vprašanja. 

Poleg tega pa so bili naravni materiali in okolje spodbuda za igro in dejavnosti v 

igralnici. Moje ugotovitve nakazujejo, da otroci v naravnem okolju kažejo 

ustvarjalnejše oblike igre kot v igralnici ali na urejenem vrtčevskem igrišču. 

Narava jim ponuja vrsto spodbud, ki burijo njihovo domišljijo.  

 

Med seboj so primerjali rastline in živali gozda, travnika in potoka. Opazila sem 

tudi razlike med naravnimi okolji, saj so otroci pokazali različne ideje v različnih 

okoljih. S tem so se lahko razvili na različnih področjih. Ob dejavnostih so 

usvajali tudi naravoslovno znanje. V nekaterih dejavnostih sem otroke prepustila 

spontani igri v naravnem okolju. Ob njej so raziskovali okolje in se učili. Poleg 

poudarjenega naravoslovnega znanja pa so napredovali še na področju gibanja 

(razvijali so predvsem sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja), jezika 

(ustvarjalno izražanje, spoznavanje novih besed), družbe (medsebojna pomoč, 

sodelovanje) in matematike (štetje, razvrščanje, raba izrazov za opis predmeta). 

Razvijali so tudi govor, spomin, predstavljanje in sklepanje. 

 

Med časom, preživetim v naravi, so otroci prišli v različne situacije, v katerih so  

morali uporabiti svoje izkušnje in znanja. Poleg tega so bili v veliko primerih 

spodbujeni, da jih nadgradijo. V igralnici ali na urejen igrišču pa je teh izkušenj 

bistveno manj. Otroci so bili ob dejavnostih ves čas aktivni. 

 

Glede čustvenega področja so se pokazale še posebej velike spremembe pri dečku 

z avtizmom in dveh dečkih, ki sta bila v igralnici ali na igrišču vseskozi v 

konfliktu. Deček je izboljšanje z avtizmom kazal tako, da se je v situacijah, ki so 

ga v igralnici privedle do besa, odzival le s krikom, dečka pa sta imela bistveno 

manj konfliktov oziroma sta celo sodelovala – predvsem pri gradnji hišic za 

škrate. Opazila sem, da tudi na splošno agresija med otroki ni bila prisotna, če pa 
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se je že pojavil kak konflikt, so ga otroci samostojno mirno razrešili. Predvsem 

skupinske igre so bile raziskovalno usmerjene, bogate s prijetnimi socialnimi stiki 

in prijazno medsebojno komunikacijo.  

 

Deček z avtizmom je napredoval tudi na drugih področjih, ne le na čustvenem. V 

dveh primerih je pokazal inovativne rešitve reševanja problema. Zaključim lahko, 

da so vsa tri naravna okolja otroke iz skupine Muc spodbudila k intenzivnejšemu 

razmišljanju, iskanju vedno novih oblik reševanja problemov pa tudi k boljšemu 

sodelovanju in h krepitvi socialnih odnosov. 

 

 
Slika 53: Dečka, ki se stalno prepirata, sta pri gradnji hišic sodelovala 

 

 
Slika 54: Dečka načrtujeta gradnjo hišice za škrate 
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5 SKLEP 
 

Eno poglavitnih opažanj v okvirju mojega diplomskega dela je, da igra v 

naravnem okolju vedno zelo privlači otroke, če le imajo možnost zanjo. 

 

Med igro v naravi sem marsikatero dejavnost prilagodila trenutni situaciji, saj sem 

izhajala iz igre otrok. Med temi igrami in vodenimi dejavnostmi so me otroci 

prepričali, da je stik otroka z naravo in živalmi nujen. Njihova sproščenost in 

pozitivna naravnanost potrjujeta dejstvo, da moramo otroku že v zgodnjem 

otroštvu omogočiti veliko mero stika z naravo. Sproščeni, razigrani in dobre volje 

pa tako bolje raziskujejo, postavljajo hipoteze, sprašujejo in rešujejo konflikte. 

Posledično je aktivno učenje uspešnejše kot v zaprtem prostoru ali umetno 

ustvarjenem spodbudnem okolju. 

 

Svoje delo bi lahko izboljšala tako, da bi število dni povečala in otrokom ponudila 

še več časa za raziskovanje in igro. To velja predvsem za raziskovanje potoka, saj 

otroci še po dveh dneh niso izživeli prvega stika z njim in začeli raziskovati bolj 

usmerjeno kot na travniku ali v gozdu. Svoje delo bi lahko ponavljala skozi vse 

letne čase in v različnih delih dneva. Ugotovila bi, kako se spodbude za igro in 

učenje razlikujejo v različnih pogojih. 

 

Otroci v okolju, bogatem z naravnimi objekti in materiali, razvijejo ustvarjalnejše 

igre in vključujejo več domišljije kot v igralnici ali na urejenem igrišču, sprehodu 

itd. Glede na literaturo, predvsem pa svoja opažanja, lahko zaključim, da travnik, 

gozd in potok predstavljajo spodbudna učna okolja za prosto in raziskovalno igro 

otrok kot tudi vodeno dejavnost, obenem pa nudijo priložnosti za napredek na 

vseh področjih otrokovega razvoja. Predvsem med razvojem proste igre sem 

opazila, da ta postaja ustvarjalnejša, izboljšalo se je vedenje otrok (prisotnih manj 

konfliktov, jeze in agresije). Otroci izrazijo pristna čustva (veselje ob opravljeni 

nalogi, nestrinjanje z dejanji drugih otrok, žalost ob neuspehu). Sklepala so se 

nova prijateljstva in otroci, ki se v igralnici niso veliko družili, so v naravi dobro 
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sodelovali. Opazila sem tudi, da so otroci, ki se niso nikoli igrali, samostojno 

zgradili hišico. Med igro v naravi so se umirili in sprostili. 

 

Iz tega lahko zaključim, da morajo strokovni delavci, ki se ukvarjajo z vzgojo in 

izobraževanjem otrok, večkrat v svoj letni načrt vključiti aktivno učenje v 

naravnem okolju. 

 

V veliko veselje in ponos mi je bilo tudi dejstvo, da sem s svojimi dejavnostmi in 

navdušenjem k takšnim in podobnim dejavnostim privabila še kar nekaj 

vzgojiteljic iz vrtca, v katerem sem izvajala diplomsko delo. Tudi one so z otroki 

začele obiskovati gozd, potok in travnik v bližini vrtca.  
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