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POVZETEK 

 

Predšolski otroci že zgodaj izražajo željo po raziskovanju narave, saj jih ta kar najbolj 

motivira. Kakovostno znanje o njej pa lahko pridobijo le na podlagi neposrednih izkušenj. Pri 

tem pa je pomembno otrokovo aktivno učenje. To je učenje, pri katerem otrok deluje na 

predmete, pri tem pa konstruira novo razumevanje.  

 

Zgodnje uvajanje v naravoslovje naj se začne čim prej. Le tako bodo otroci lahko že zgodaj 

začeli razvijati pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do narave. Ta se začne oblikovati že 

v zgodnjem otroštvu, otroci pa ga lahko razvijejo predvsem s pogostimi pozitivnimi 

izkušnjami. Prav tako pa je pomemben tudi osebni zgled vzgojitelja. Ta lahko s svojim 

odnosom do narave pri svojem delu vpliva na otroke. 

 

V diplomskem delu sem oblikovala dejavnosti, ob katerih lahko že najmlajši otroci, stari od 1 

do 2 let, raziskujejo živo in neživo naravo. Dejavnosti so temeljile na aktivnem učenju in 

otrokovem prostem raziskovanju. V obliki naravoslovnega kotička sem jim v raziskovanje 

ponudila različne objekte in materiale. Otroci so prek igre spoznavali njihove značilnosti. 

Ugotovila sem, da je naravoslovni kotiček primerna dejavnost za zgodnje uvajanje 

naravoslovja v skupine otrok, starih od 1 do 2 let. Otroke je dlje časa zanimal neživi kotiček 

kot živi. Razlika v raziskovanju obeh je bila naslednja: z neživim kotičkom so se igrali dlje 

časa, k živemu pa so se večkrat vračali. Menim, da lahko s stikom z naravnimi objekti in 

materiali že v zgodnjem otroštvu spodbujamo učenje začetnega naravoslovja ter vplivamo na 

pozitiven odnos do narave. 

 

Ključne besede: aktivno učenje, otroška igra, začetno naravoslovje, naravoslovni kotiček, 

naravni objekti in materiali, vzgoja za trajnostni razvoj. 





 

SUMMARY 

 

Preschool children express the wish to explore nature very early because they feel extremely 

motivated by it. However, they can acquire deep knowledge only through direct experience 

and active learning is vital in this respect. In active learning, a child interacts with objects and 

builds his or her comprehension.  

 

Science education should start as soon as possible so that children can start developing a 

positive, favourable and responsible attitude towards nature. The development begins in early 

childhood and children foster it especially through frequent positive experience. Hence, 

experience with living nature is a good way to build knowledge and a positive attitude 

towards nature. In addition, teachers must also set an example with their personal attitude 

towards nature, thus influencing the children as well. 

 

For the purpose of the thesis we designed several activities intended for children aged from 1 

to 2 years. They explored living and non-living nature. The activities were based on children's 

active learning and free exploration. Numerous objects and materials were available to them 

in the science corner, where they were exploring the characteristics of the objects and 

materials. We established that setting up a science corner is an appropriate activity for early 

science education of children aged from 1 to 2 years. We also noted that the children were 

more interested in inanimate objects than animate ones. They tended to play longer at a time 

in the corner with non-living objects, but returned more often to the corner with living 

objects. In my view, it is possible to encourage early science education and a positive attitude 

towards nature by putting children in contact with natural objects and materials. 

 

Key words: active learning, child's play, early science, science corner, natural objects and 

materials, education for sustainable development. 
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UVOD 

 

Med globalnimi cilji predšolske vzgoje s področja narave sta v Kurikulumu za vrtce na prvih 

dveh mestih navedena doživljanje in spoznavanje narave ter razvijanje naklonjenega, 

spoštljivega in odgovornega odnosa do narave. Toda vzgojitelji se v praksi pogosto srečujemo 

z vprašanjem, kako ta dva cilja uresničevati v prvi starostni skupini pri otrocih, starih od 1 do 

2 let, saj smo pri tej starosti zaradi specifičnosti starostnega obdobja večinoma omejeni na 

igralnico. Na to vprašanje sem poskusila odgovoriti v svojem diplomskem delu. Oblikovala 

sem primerne dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje otrok že v zgodnjem obdobju, od 

vključitve v vrtec naprej. Dejavnosti sem oblikovala po metodi naravoslovnega kotička, ki je 

prostor v igralnici, v katerega iz narave prinašamo naravne objekte in materiale. Otroci so 

vsebino naravoslovnega kotička raziskovali na njim lasten način. Opazovala sem, kako so se 

nanj odzivali, in poskusila ugotoviti, ali lahko z neposrednim zgodnjim stikom z naravnimi 

objekti in materiali vplivamo na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave. Podala sem tudi 

nekatera teoretična izhodišča o vplivu aktivnega učenja in uvajanja zgodnjega naravoslovja na 

oblikovanje pozitivnega odnosa do narave. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 AKTIVNO UČENJE IN ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

1.1 Značilnosti aktivnega učenja 

 

Marentič Požarnikova (2000: 11) ugotavlja, da se učenje še vedno pojmuje kot kopičenje in 

zapomnitev spoznanj, do katerih so prišli drugi. Učenje se v skladu s tem pojmuje predvsem 

kot transmisija, ki pomeni prenašanje gotovega znanja, ločeno od izkušenj otrok in konkretnih 

življenjskih okoliščin. Posledica so premajhna trajnost in uporabnost znanja, nizka motivacija 

in slabi rezultati. 

 

Bruner (v Batistič Zorec, 2003: 96) pravi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok v tem 

procesu aktiven, soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi 

smisel učenja, namesto da zgolj usvaja znanje. 

 

Vedno več raziskav potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki otroka celostno, miselno in 

čustveno aktivira. In to je aktivno učenje. Takšno učenje je uspešnejše, saj gre za otrokovo 

samostojno razmišljanje, pri tem pa je otrok miselno in čustveno aktiviran, učenje pa je vpeto 

v resnične življenjske okoliščine. S tem otrok pridobi trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih 

situacijah ter mu bo pomagalo bolje razumeti sebe in svet okoli njega. Učenje ni več 

transmisija, ampak transakcija, ki pomeni smiselne interakcije med otrokom in odraslim ter 

med otroki. In končno učenje postane tudi transformacija, saj spreminja pojmovanja o svetu 

in prav tako tudi otrokovo pojmovanje sebe (Marentič Požarnik, 2000: 12). 

 

Aktivno učenje je bistvo sodobnega koncepta vzgoje in izobraževanja. Definiramo ga kot 

učenje, pri katerem otrok deluje na predmete ter vstopa v interakcijo z ljudmi, zamislimi in 

dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje. Pri aktivnem učenju so pomembni 

dejavnost, raziskovanje in neposredne izkušnje otrok. Aktivno učenje spodbuja otrokovo 

radovednost. Bolj ko bodo otroci radovedni, več bodo raziskovali, kar pomeni, da bodo tudi 

več odkrili in pridobili več znanja. In posledično bo s tem napredovala narava njihove 

radovednosti, s tem pa bodo njihovi sistemi raziskovanja zoreli (Hvala, 2012: 61). 
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Hohmann in Weikart (2005: 17) definirata aktivno učenje kot učenje, pri katerem otrok deluje 

na predmete ter vstopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa konstruira 

novo razumevanje. Pravita, da nihče drug ne more doživeti izkušenj namesto otroka in 

konstruirati znanja namesto njega. 

 

Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so že po naravi aktivni zaradi 

prirojene želje po raziskovanju (Hohmann in Weikart, 2005: 5). Otroci so v predšolskem 

obdobju najbolj radovedni, zato je to obdobje najbolj primerno za raziskovanje (Hvala, 2012: 

56). 

 

Po Hohmannu in Weikartu (2005: 17) aktivno učenje zajema štiri temeljne prvine: 

‒ neposredno delovanje na predmete; 

‒ razmišljanje o delovanju; 

‒ notranjo motivacijo, domiselnost in posplošitev; 

‒ reševanje problemov. 

 

Pri neposrednem delovanju na predmete govorimo o uporabi materialov, od katerega je 

odvisno aktivno učenje. To se začne, ko otroci razpolagajo in rokujejo s predmeti ter 

uporabljano svoje čute pri raziskovanju. Delovanje na predmete daje otrokom nekaj 

»realnega«, o čemer lahko razmišljajo. Skozi konkretne izkušnje začnejo postopoma 

oblikovati abstraktne pojme. 

 

Samo delovanje pa ni dovolj za učenje. Da bi otroci razumeli neposredni svet, morajo biti z 

njim v interakciji. Tukaj govorimo o razmišljanju o delovanju. Z delovanjem na materiale, ki 

mu sledi razmišljanje, začne otrok odgovarjati na vprašanja in konstruirati osebno 

razumevanje, ki je rezultat otrokovih dejanj in razmišljanja o teh dejanjih. 

 

Tretja prvina aktivnega učenja je notranja motivacija, domiselnost in posplošitev. Pri tej 

prvini gre za spodbudo za učenje, ki prihaja od otroka samega. Otrokovi osebni interesi, 

vprašanja in nameni ga vodijo k raziskovanju in eksperimentiranju. Otroci si zastavljajo 

vprašanja in kombinirajo materiale na način, ki se njim zdi primeren in smiseln. Njihove 

stvaritve so včasih odraslim neprepoznavne, a pomemben je predvsem proces, v katerem 

otroci razmišljajo in ustvarjajo, saj je ta način, da razumejo svet. Pomembne so tudi napake, ki 

jih delajo otroci, saj jim dajejo osnovne informacije za izhodiščne hipoteze. Odraslim se zdijo 
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zakoni narave morda samoumevni in logični, a za vsakega otroka so povsem novo odkritje. 

Ne pozabimo, otroci razmišljajo drugače kot odrasli. 

 

Zadnja prvina aktivnega učenja pa je reševanje problemov. Izkušnje, pri katerih otroci 

dosežejo učinek, ki so ga ali pa tudi niso pričakovali, so bistvene za razvoj sposobnosti 

razmišljanja in sklepanja. Ko se otroci srečujejo z realnimi problemi, nepričakovanimi 

rezultati in ovirami na poti do cilja, usklajujejo nepričakovano odkritje s tem, kar že vedo. 

Takšno reševanje problemov pa spodbuja njihovo učenje in razvoj (Hohmann in Weikart, 

2005: 17‒18). 

 

Glavne sestavine aktivnega učenja so (Hohmann in Weikart, 2005: 38): 

‒ materiali (različni, starosti primerni materiali, ki jih lahko otrok uporabi na različne 

načine); 

‒ razpolaganje in rokovanje (otrokovo raziskovanje izbranih materialov, rokovanje z 

njimi, kombiniranje, preoblikovanje); 

‒ izbira (otrok izbira dejavnost na podlagi osebnih interesov in ciljev); 

‒ otrokov govor (otrok opisuje, kaj počne, skozi govor razmišlja); 

‒ podpora odraslega (odrasli spodbujajo otrokovo razmišljanje, ustvarjalnost in 

reševanje problemov). 

 

Pri aktivnem učenju gre predvsem za spoznanje, da morajo biti otroci med dejavnostjo in 

učenjem dejavni (Hvala, 2012: 61). Gre za raziskovanje, ki je metoda aktivnega učenja, s 

katero ustvarimo pogoje, v katerih lahko otroci poskušajo reševati probleme. S takšnim 

načinom dela otrokom omogočimo, da se učijo v interakciji z okoljem (Hvala, 2012: 63).  

 

Otroci so si med seboj zelo različni, zato jim z metodo raziskovanja omogočamo, da 

raziskujejo v lastnem ritmu in prav tako v svojem ritmu sledijo razvoju. Hkrati odkrivajo, 

spoznavajo in obvladujejo sebe ter pridobivajo izkušnje o drugih. Razvijajo pa tudi občutek 

pripadnosti ter veselje pri raziskovanju delijo z drugimi otroki in odraslimi v skupini (Hvala, 

2012: 63‒64). 
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1.1.1 Interakcija med odraslim in otrokom v aktivnem učenju  

 

Aktivno učenje je odvisno od pozitivne interakcije med odraslim in otrokom. Odrasli bi 

morali biti pozorni na psihološko varno ozračje, v katerem se otrok lahko neovirano in 

samozavestno izraža, se odloča in raziskuje. Odrasli uporabljajo predvsem spodbude in 

pristop reševanja problemov pri spopadanju z vsakdanjimi situacijami v igralnici 

(Hohmann in Weikart, 2005: 5‒6). 

 

Odrasli podpirajo otrokov razvoj, njihov prvi cilj je spodbujanje aktivnega učenja. Tako 

otrokom dajejo moč, da sami vodijo svoje učenje (Hohmann in Weikart, 2005: 20). 

 

Naloga odraslega je tudi organizirati primerno okolje in rutino za aktivno učenje, vzpostaviti 

ozračje za pozitivne interakcije, spodbujati otroka pri njegovih dejanjih, opazovanje in 

interpretiranje otrokovih dejanj in načrtovanje izkušenj, ki gradijo na otrokovih dejanjih in 

interesih. Razmerja med odraslim in otrokom morajo biti predvsem sproščena in pozitivna 

(Hohmann in Weikart, 2005: 20). 

 

1.1.2 Spodbudno okolje 

 

Prostor močno vpliva na otroke in prav tako tudi na odrasle, zato mora biti njegova ureditev 

načrtovana. Nuditi mora nenehne možnosti za raziskovanje in podpirati zanimanje otrok za 

dejavnosti. Odrasli lahko organizira igralni prostor v posebne interesne kotičke, v katerih je 

veliko dostopnih materialov. To je lahko naravni, odpadni, kupljeni ali doma narejen material, 

ki otrokom nudi veliko možnosti za ustvarjalno in smiselno vključevanje v ključne izkušnje 

(Hohmann in Weikart, 2005: 6‒7). 

 

Aktivni otroci potrebujejo prostor, ki je urejen tako, da spodbuja in pospešuje njihovo učenje. 

Otroci potrebujejo prostor za uporabo materialov, raziskovanje, samostojno igro in drugo. 

Materiali v prostoru pa so namenjeni rokovanju in uporabi in ne samo razkazovanju ali 

razstavljanju. Pomembno načelo je tudi izbira, ki vpliva na ureditev prostora. Otroci naj bi 

imeli kotičke, ki omogočajo vidno in dostopno shranjevanje materialov, med katerimi lahko 

izbirajo in prehajajo (Hohmann in Weikart, 2005: 111). 
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1.1.3 Igra pri otrocih, starih od 1 do 2 let  

 

Otroška igra je ena od pomembnih in specifičnih dejavnostih, ki je na različne načine vpletena 

v načrtovane dejavnosti in življenje otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001: 44). 

 

Otroci se igrajo iz potrebe. Tako osmislijo svoje življenje. Pri tem uporabljajo vse svoje čute, 

igra pa je način otroškega raziskovanja. V spodbudnem okolju vključuje vse sestavine 

aktivnega učenja: materiale za igro in rokovanje, odločitve o tem, kaj se igrati, govor otrok, 

ko se igrajo, in podporo odraslega, od priprave okolja do dejanskega sodelovanja v njem. Ko 

se otroci igrajo v teh spodbudnih razmerah, imajo veliko priložnosti za raziskovanje, pogovor, 

krepitev zaupanja, empatije in samozaupanje. Odrasli morajo biti zavezani otroški igri in jo 

skušati razumeti (Hohmann in Weikart, 2005: 59). 

 

Če povzamem po Hohmannu in Weikartu (2005: 59), se zelo majhni otroci lotijo igre, ki jo 

poimenujeta raziskovalna igra. Pridobivajo preproste igralne izkušnje, ki se ponavljajo, v 

katerih raziskujejo lastnosti in funkcije materialov, ne da bi dejansko kaj izdelali. Pri tem 

preprosto uživajo, da se igrajo. 

 

To je preprost tip igre, ki vključuje materiale, preizkušanje novih dejavnosti in ponavljanje 

teh. Med igro otroci rokujejo z materiali, da bi videli, kaj se bo zgodilo. Pri tem raziskovanju 

pridobivajo številne izkušnje, prepoznavajo predmete po videzu, tipu, okusu, zvoku in vonju, 

raziskujejo podobnosti in razlike ter lastnosti materialov. Materialom spreminjajo obliko in 

razporeditev ter predmete premikajo (Hohmann in Weikart, 2005: 201). 

 

Ta zgodnja igra se razvije v konstrukcijsko igro, pri kateri otroci ustvarjajo strukture in 

izdelke, ter dramsko igro, v kateri otroci prevzamejo vloge in igrajo svoje scenarije o ljudeh 

in živalih. Potem pa sledi še igra s pravili, ki jih otroci najprej igrajo po svojih, nato pa še po 

splošno sprejetih pravilih (Hohmann in Weikart, 2005: 59). 

 

Odrasli bi morali biti igrivi in sposobni sodelovati v otrokovi igri ter jo podpirati. Z otroki bi 

se morali igrati zavestno in spoštljivo, a kljub temu sproščeno. Vedeti bi morali, da z igro 

spodbujajo proces aktivnega učenja in otrokovo željo po učenju (Hohmann in Weikart, 2005: 

60‒61). 
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V Priročniku h kurikulu za vrtce (Marjanovič Umek, 2001: 44) pa zasledimo, da igro, 

prevladujočo v prvem in deloma še v drugem letu starosti, imenujemo funkcijska igra. Gre za 

igro, v kateri otrok razvija osnovne funkcije z gibanjem in zaznavanjem. Ko se otrok igra z 

različnimi predmeti, materiali in igračami, spoznava različnost in podobnost med njimi, 

njihovo istovetnost (spozna, da ima en sam voziček) in stalnost (nekaj obstaja, tudi ko tega ne 

vidiš). Nauči se več o predmetih, jih preizkuša, prestavlja. Značilno je, da dejavnost ponavlja 

(Marjanovič Umek, 2001: 44). 

 

Po Belsky in Most (v Marjanovič Umek, 2001: 44‒45) lahko govorimo o petih razvojnih 

fazah funkcijske igre: 

‒ dejavnosti na relaciji roka-usta (npr. otrok igrače, materiale potiska v usta); 

‒ enostavno upravljanje s predmeti, igračami (meče žoge, prelaga kocke); 

‒ igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ustrezajo njihovim funkcijam (npr. 

odpiranje in zapiranje pokrova škatle); 

‒ igralne dejavnosti s predmeti, igračami, ki ne ustrezajo njihovim funkcijam (npr. 

uporabljanje kuhinjske posode za boben); 

‒ igralne dejavnosti, pri katerih otrok vzpostavlja odnos med predmeti, igračami (npr. 

dojenčka da na kahlico). 

 

Šesta razvojna faza pa pomeni prehod k simbolni igri, kjer se otrokove dejavnosti nanašajo na 

simbolno uporabo predmetov in gibalne simbolne predstavitve. Zgodnji simbolni igri sledijo 

razvojno višje simbolne igre, na primer igra vlog (Marjanovič Umek, 2001:. 45‒47). 

 

Tako lahko zaključim, da med Hohmann in Weikartom (2005) ter našim Priročnikom h 

kurikulu za vrtce (2001) ni velike razlike v pojmovanju otroške igre, razlikujeta se le po 

poimenovanju. 

 

1.2 Otrokovo zgodnje raziskovanje skozi teoriji Marie Montessori in 

Sigmunda Freuda 

 

1.2.1 Maria Montessori: Srkajoči um 

 

Srkajoči um je eno ključnih del Marie Montessori, na katerem danes temelji pedagogika 

Montessori. Je značilnost vseh otrok na svetu v predšolskem obdobju, najbolj izrazito pa je do 
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treh let. Otrok zaradi te svoje sposobnosti z veliko lahkoto kot goba vpija izkušnje, vtise, 

znanje iz okolja. To je faza nezavednega srkanja, v tej fazi pa se vse v njem zakorenini veliko 

bolj trajnostno kot pa to, kar se kasneje nauči zavestno in namerno (Montessori, 2006: 7). 

 

Maria Montessori (2006: 33) pravi: »Vse se začne s spoznavanjem okolja. Kako otrok srka 

okolje? Izključno s pomočjo lastnosti, za katere vemo, da jih ima. Gre za intenzivno in 

specializirano občutljivost, ki omogoča, da otroku stvari iz okolice vzbudijo toliko zanimanja 

in navdušenja, da postanejo del njegovega bivanja. Otrok srka te občutke – ne s svojim 

umom, ampak z vsem svojim bitjem.« 

 

Razum odraslega se po prepričanjih Marie Montessori (2006) razlikuje od otroškega. Naša 

inteligenca ni iste vrste kot otrokova. Razum odraslega ne bi bil nikoli sposoben narediti tega, 

kar doseže otrokov um. Pravi, da odrasli kopičimo znanje, naučeno z razumom, otroci pa 

pridobivajo znanje neposredno skozi svoje duševno življenje. Poglejmo primer, otrok se 

preprosto tako, da živi, nauči govoriti materni jezik. V njem poteka duševna kemija. Odrasli 

pa smo samo sprejemniki. V nas pritekajo vtisi, ki jih shranimo v razumu, a od njih ostajamo 

ločeni. Otrok pa z vtisi doživlja spremembo, saj slednji, ne samo da vstopajo v njegov razum, 

ampak ga tudi oblikujejo. Vtisi se v njem utelesijo. Otrok ustvarja nove »umske mišice«, pri 

tem pa uporablja in srka vse, kar najde v okolici. In to vrsto mišljenja je Maria Montessori 

poimenovala srkajoči um (Montessori, 2006: 62). 

 

Po otrokovem rojstvu se začnejo najbolj kritična leta. Otrok v prvih dveh ali treh letih lahko 

doživi vplive, ki vodijo v odklone. Slednji pa vplivajo na njegovo nadaljnje življenje in 

inteligenco (Montessori, 2006: 215). Prvi dve leti otrokovega življenja vplivata na njegovo 

celotno življenje (Montessori, 2006: 163), saj se do tretjega leta sposobnosti ustvarjajo, po 

tretjem letu pa se izpopolnjujejo (Montessori, 2006: 189). 

 

Če so bile okoliščine do šestega leta sovražno naravnane do otrokovih razvijajočih se 

sposobnosti, se takšni otroci težje učijo. Otrok ima tako lahko značilnosti, ki niso njegove, 

ampak posledica prejšnjih vplivov. Maria Montessori navaja primer, ko se zgodi, da otrok ni 

sposoben razviti moralne zavesti ali pa so njegove umske sposobnosti pod normalo 

(Montessori, 2006: 215). Če zaključimo, torej v najzgodnejšem otroštvu ne govorimo o 

moralni vzgoji, ampak o samoizgradnji značaja. Odkloni se popravijo, ne da bi bilo treba 
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odraslim pridigati in postavljati vzore. Treba je samo normalizirati otrokove pogoje 

(Montessori, 2006: 219). 

 

1.2.2 Freudova teorija psihoseksualnega razvoja 

 

Freud je bil prepričan, da so prva leta otrokovega življenja kritičnega pomena za osebnostni 

razvoj. Govoril je o psihoseksualnih stadijih razvoja, od katerih si bomo pogledali prvega, ki 

se nanaša na otroke, stare od 1 do 2 let. Prvo in deloma tudi drugo leto je po Freudu otrok v 

oralnem stadiju razvoja. Vir otrokovega užitka so v tem obdobju usta. Poleg tega, da z usti 

uživa hrano in pijačo, kar je nujno za preživetje, otrok tudi svet in predmete v okolici 

spoznava z usti, na primer sesa svoj prst, daje v usta vsak predmet, ki ga dobi v roke. 

Dejavnosti z usti prakticira tudi, ko ni lačen (Batistič Zorec, 2006: 25). 

 

1.3 Področje narave skozi kurikulum za vrtce v prvi starostni skupini (od 

1 do 2 let)  

 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih 

(Kurikulum za vrtce, 2011). Je osnova za načrtovanje dejavnosti ter vsebuje cilje in načela 

predšolske vzgoje. Pri dejavnostih naj bi bil otrok aktiven soudeleženec procesa, prek lastnega 

raziskovanja, interakcij in izkušenj pa bi pridobival znanje in se učil (Kurikulum za 

vrtce, 2011). Kurikulum za vrtce je razdeljen na več področij: gibanje, jezik, umetnost, 

družba, narava in matematika.  

 

Področje narave v kurikulu je področje, pri katerem razvijamo otrokove sposobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče okolje. Otrokom omogočamo pridobivanje izkušenj z živo 

in neživo naravo, poudarek pa je na veselju, raziskovanju in uživanju v naravi. Z dejavnostmi 

s tega področja razvijamo naravoslovne pojme, mišljenje, oblikujemo koncepte in še vrsto 

drugih stvari. Teh procesov se otrok ne zaveda, vendar ga vodijo do osnovnih znanstvenih 

metod v naravoslovju. Otrok prav tako spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli 

sebe. Uči se spoznavati in spoštovati živa bitja ter njihovo naravno okolje. Rad ima rastline in 

živali, ki jih v svojem okolju tudi rad neguje ter je do njih obziren (Bahovec in sod., 1999: 

55‒56). 
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Kurikulum za vrtce (Bahovec in sod., 1999: 56‒58) nam določa globalne in splošne cilje. Med 

globalnimi cilji področja narave tako na drugem mestu najdemo cilj razvijanja naklonjenega, 

spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 

 

Prav tako nam kurikulum ponuja tudi primere dejavnosti za prvo in drugo starostno skupino 

otrok. Ponuja nam 25 primerov dejavnosti za prvo starostno skupino otrok (od 1 do 3 let). Če 

se osredotočim na delo v skupini najmlajših otrok, starih od 1 do 2 let, je delo v tej starostni 

skupini specifično, saj nas omejujejo določene razvojne značilnosti otrok, kot na primer: 

otroci še ne hodijo, njihov govor še ni razvit, njihova koncentracija je kratkotrajna, njihov 

kognitivni razvoj je šele na začetku in podobno. 

 

Navedla bom primere dejavnosti iz kurikula za vrtce za prvo starostno skupino. Osredotočila 

se bom na dejavnosti, primerne za otroke, stare od 1 do 2 let, ter na dejavnosti v povezavi s 

spoznavanjem žive in nežive narave. 

 

Otrok (Bahovec in sod., 1999: 58‒59): 

‒ biva v naravi in jo doživlja v različnih okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih 

razmerah; 

‒ doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah; 

‒ zaznava živa bitja z vsemi možnimi čutili (ob upoštevanju varnosti otroka in živega 

bitja) in sodeluje v pogovoru o tem, kakšna so, kako in kje živijo, kako se gibljejo, 

oglašajo, kakšni so njihovi potomci, kako se hranijo ipd.; 

‒ posnema glasove živih bitij, predmetov, igrač, strojev idr.; 

‒ se igra s predmeti živalskega, rastlinskega in neživega izvora (npr. usnje, kamenčki, 

školjke, les) ter različnimi snovmi (npr. mivka, voda) in pojavo (npr. veter, svetloba, 

senca); 

‒ posluša zgodbe o naravi; 

‒ preliva in presipava tekočine in sipke snovi v različne posode; 

‒ se igra z vodo (v vodo meče različne predmete, predmete suši), s snegom in ledom; 

‒ opazuje spremembe na nebu in vremenske pojave; 

‒ se igra v peskovniku, uporablja igrače za igro z mivko. 

 

Krnel (2001: 159) pravi, da otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z 

razvojem lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Pravi tudi, da dejavnosti v 
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okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij, temeljnih pojmov, kot na primer pojem živega. 

Torej je, po mojem mnenju, pomembno, da se otroci čim prej začnejo vključevati v 

naravoslovne dejavnosti. 

 

1.4 Začetno naravoslovje  

 

Televizija in drugi mediji ter opisovanje so pogosto edini vir znanja o naravi in njenih 

zakonitostih. Uničevanje narave je nujna posledica takšnega načina učenja. Z drugačnim 

pristopom pri spoznavanju naravoslovja lahko po mnenju Rudija Ocepka (1993: 25) 

pomembno vplivamo na ravnanje ljudi. 

 

»Znanost je uporaba tistega, kar že vemo (kot odskočne deske), za iskanje odgovorov na vse 

tisto, česar še ne vemo.« To definicijo znanosti je uporabila Marjanovič Umkova (1989: 14), 

ki pravi, da gre pri zgodnji znanosti oziroma začetnem naravoslovju za aktivno uporabo 

lastnih mentalnih struktur in ne le za aktiviranje spominskih funkcij ali celo pasivno 

sprejemanje novih informacij in podatkov. 

 

Predšolski otroci so glede naravoslovja zelo radovedni in vedoželjni. Že zgodaj je močno 

izražena želja po raziskovanju. V tem obdobju naj bi se osredotočali na pridobivanje različnih 

spretnosti in izkušenj, ki jih lahko otrok razvija v svojem neposrednem okolju (Hvala, 2012: 

64). 

 

Dejavnosti v okolju vodijo k oblikovanju miselnih operacij, tako se pri spoznavanju okolja 

oblikujejo pojmi in se razvija mišljenje. Z delovanjem na predmete in snovi pa nastajajo 

predstave o svetu, v katerem živimo. Marsikatero trditev lahko na preprost način preverimo in 

v začetnem naravoslovju z otroki počnemo prav to, preverjamo zamisli. Preverjamo jih s 

preprostimi naravoslovnimi postopki, primernimi za predšolsko obdobje. Razumevanje trditev 

in pojmov v naravi pa se mora razvijati ob neposredni dejavnosti otrok. S primerno 

zasnovanim naravoslovjem se bodo otroci približevali pravi znanosti in delovali kot 

znanstveniki, na njim primerni stopnji (Krnel, 2001: 159). Pri tem pa ni vprašljiva količina 

informacij, ki jih otroci že imajo o naravi. Zagotovo je precej večja, kot si odrasli mislimo. 

Temu pa vedno ne ustreza tudi kakovost poznavanja narave (Rotar, 1989: 44). 
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Naravoslovno opismenjevanje se lahko začne že v vrtcu. Otroci lahko odkrivajo naravo z 

raziskovanjem, ki je prilagojeno njihovi starosti in razvojni stopnji. Osebna izkušnja je zaradi 

starosti otrok ključna, zato morajo otroci spremembe in dogajanja v naravi izkusiti, doživeti in 

začutiti (Krnel, 2001: 174). 

 

Nova spoznanja, pridobljena po aktivni poti, so tisto, kar otroci potrebujejo. Tako pridobljena 

spoznanja spodbujajo intelektualno aktivnost, samostojno iskanje zvez med osvojenimi znanji 

in spretnostmi, ustvarjalnost in zanimanje za naravoslovje (Marjanovič Umek, 1989: 15). 

 

1.5 Zgodnje uvajanje v naravoslovje  

 

Zgodnje učenje naravoslovja se začne z otrokovimi predstavami in v otrokovem okolju, kjer 

poskušamo nadaljevati ali spreminjati otrokovo znanje, ki ga je prinesel v vrtec (Hvala, 2012: 

58). 

 

Krnel (1993: 7) pravi, da se znanje o naravi in odnos do nje začneta oblikovati že v zgodnjem 

otroštvu. Zgodnje naravoslovno opismenjevanje pa ima velik vpliv na kasnejše vrednotenje 

narave (Krnel, 1993: 7). Otroci bodo ne glede na to, ali se bodo naravoslovje učili ali ne, sami 

razvijali teorije in konstruirali pojme. Ideje, nastale z naključnim opazovanjem, ki temeljijo le 

na govoricah, pa so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in neproduktivne 

razlage. Zaradi nevključevanja začetnega naravoslovja v vrtce lahko nastane pri prvem 

srečanju z znanostjo v šoli kratek stik. Snov je za otroke preabstraktna, ne najdejo povezav 

med svojim dozdajšnjim znanjem in novo snovjo. Tako se pojavi zmeda in zavračanje 

naravoslovja (Krnel, 1993: 10).  

 

Cilj zgodnjega uvajanja v naravoslovje je ustvarjalnost, ki se izraža v načrtovanju in 

opravljanju poskusov, originalnosti rešitev pa tudi v razlagi rezultatov. Drugi produkt 

zgodnjega naravoslovja pa je razvoj kritičnega mišljenja. Ko je pouk naravoslovja organiziran 

kot raziskava, se otrokom ponuja priložnost za razvijanje tega. Ta že zgodaj privzgojena 

lastnost kritičnega mišljenja je prav tako kot ustvarjalnost sicer presplošna, da bi ostala 

vezana samo na naravoslovne dejavnosti, saj vemo, da lahko ustvarjalnost razvijamo tudi z 

dejavnostmi iz drugih področij, kot na primer likovne dejavnosti. Vendar pa so v metodah 

naravoslovja dejavnosti, ki razvijajo specifične sposobnosti, kot na primer izvirnost, red, 

skepticizem, resnica itn. (Krnel, 1993: 11‒12). Zgodnje uvajanje naravoslovja torej pozitivno 
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vpliva na otrokov razvoj, vendar mora biti dejavnost zasnovana po meri otroka (Jaušovec, 

1989: 19). 

 

Za uspešno uvajanje naravoslovja pa je treba poznati značilnosti otroškega naravoslovnega 

mišljenja. Za otroke je značilna močna odvisnost med mišljenjem in zaznavami. Ta odvisnost 

je dvosmerna, saj je tudi zaznavanje odvisno od mišljenja, in sicer od tega, kaj o določenem 

pojavu že vemo in kako smo si zamislili cilj opazovanja. Predvsem je razširjeno mnenje, da je 

opazovanje najpreprostejša in najboljša naravoslovna dejavnost, zato naj otroci v vrtcih 

naravoslovne dejavnosti le opazujejo. Vendar opazovanje ni popolnoma objektivno, saj je 

odvisno od opazovalca in njegovega predhodnega znanja. Torej če ne vemo, kaj otroci že 

vedo in kako so razumeli namen opazovanja, so njihovi zaključki lahko zelo različni (Krnel, 

1993, v Hvala, 2012: 58).  

 

Druga značilnost otroških razlag je prednostna smer poteka nekega pojava, na primer poznajo 

raztapljanje sladkorja v vodi, ne pa obratnega pojava izločanja sladkorja iz vode. Zato so 

pomembne izkušnje, ki vodijo v spoznavanje reverzibilnosti pojavov. 

 

Otroci si prav tako lažje razlagajo pojave, ki jih povzroči človek. Zanimajo in privlačijo jih 

pojavi, kjer se spremembe dogajajo hitro in jih lahko tako dobro zaznavajo. Počasne 

spremembe jim odvračajo pozornost (Hvala, 2012: 58‒59). 

 

Otroku moramo omogočiti ustrezne okoliščine in dovolj časa. Ne smemo biti preveč 

obremenjeni z rezultatom, saj lahko otrok svojo aktivnost konča na sredini ali na primer 

morda nadaljuje z novim vprašanjem (Marjanovič Umek, 1989: 15). 

 

Simon Bailey (v Hvala, 2012: 60), ki je strokovnjak za uvajanje začetnega naravoslovja, 

pravi, da bo naravoslovje za najmlajše uspešno, če bo zanimivo in v veselje tako 

vzgojiteljicam kot otrokom. Pravi, da je pomembno prisluhniti otrokom in njihovim zamislim 

ter začeti s tistim, kar otrok že ve in zna. Pravih odgovorov ni, so pa eni boljši kot drugi. 

 

1.6 Zgodnje učenje odgovornega odnosa do narave in živih bitij  

 

Spoznavanje naravnega in zgrajenega okolja naj bi poleg naravoslovne pismenosti razvijalo 

tudi okoljsko. Neposreden stik z okoljem omogoča zavedanje vrednosti, ranljivosti in pomena 
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okolja. Z zgodnjim naravoslovjem razvijamo tudi občutek za lepo in vredno v okolju, 

spoštovanje in občudovanje ter željo po ohranjanju tega. Ob tem otroci bolj razvijajo 

zavedanje o posledicah človekovega poseganja v naravo ter odgovornosti do vseh živih bitij. 

Torej je razvijanje okoljske pismenosti bolj področje oblikovanja stališč in vrednot (Krnel, 

2001: 160).  

 

Kot je trdila Maria Montessori (2006: 163), so prva leta otrokovega življenja izrednega 

pomena. Takrat si otrok gradi značaj. Če medtem doživlja negativne vplive, na primer na 

naravoslovnem področju, to vodi v negativne posledice, na primer v neodgovoren odnos do 

narave (Montessori, 2006: 219). 

 

Predšolski otroci pridobivajo znanje o naravi predvsem iz neposrednih izkušenj. Pozitiven in 

naklonjen odnos do narave, ki se začne oblikovati že v zgodnjem otroštvu, otroci tako 

razvijajo predvsem s pogostimi pozitivnimi izkušnjami v stiku z njo. Takšne pozitivne in 

kakovostne izkušnje jim lahko v vrtcu ponudimo tako, da jim omogočamo čim več igre in 

učenja v naravnem okolju ter z gojenjem rastlin in živali. Izkušnje z živim so uspešna pot do 

znanja in pozitivnega odnosa do narave, ki pa sta temelj vzgoje za trajnostni razvoj (Kos in 

Jerman, 2012: 99). Izkustvo realnega omogoča realne predstave in otroke čustveno spodbudi 

(Ocepek, 1993: 26). Torej so pogoste pozitivne izkušnje najučinkovitejši način, da v otrocih 

vzbudimo smisel za skrb, varovanje in odgovornost za naravo. Če otroci teh dragocenih 

izkušenj v otroštvu ne dobijo, pogosto razvijejo neutemeljene strahove in predsodke do 

narave. Tak odnos in občutki so resna ovira za poznejše razumevanje in oblikovanje 

spoštljivega in odgovornega odnosa do narave (Wilson, 1994, v Kos in Jerman, 2012: 101). 

Kot odrasli bodo otroci lahko nekoč razumsko sprejemali okoljevarstveno problematiko. Le 

informacija pa ni dovolj za spremembo vedenja, osebni pozitivni odnos je mnogo večja 

motivacija za naravovarstveno usmerjenost kot samo navodila (prav tam). Polno doživetje, 

torej doživljanje narave z vsemi čuti, je najboljši temelj za pridobivanje znanja o naravi in 

oblikovanje ustreznega odgovornega odnosa do nje (Ocepek, 1993: 25). 

 

Rudi Ocepek (2012: 218) meni, da so otroci nekoč veliko več časa preživeli zunaj in naravo 

tako spoznavali in doživljali neposredno. Danes ni tako, saj otroci vedno več časa preživijo v 

zaprtih prostorih in naravo spoznavajo prek fotografij, videoposnetkov ter s poslušanjem in 

prebiranjem opisov. S tem sicer pridobijo veliko podatkov, a jih ne znajo povezati z resničnim 

življenjem. Pogosto niti ne prepoznajo živih bitij, o katerih so se učili. Ocepek (2012: 220) 
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vidi rešitev v dobri naravoslovni vzgoji in izobraževanju. Meni, da so otroku, pri preseganju 

odtujenosti od narave, sposobni pomagati starši in pedagoški delavci, ki imajo bogate 

izkušnje, kvalitetno znanje in pa predvsem pozitiven odnos do narave (Ocepek, 2012: 220).  

 

1.7 Vloga vzgojitelja in pomen njegovega odnosa do narave  

 

Odrasli opazuje otroke pri raziskovanju in stopa v interakcijo z njimi. Organizira jim 

spodbudno učno okolje, spodbuja otrokova dejanja in njegovo razmišljanje. Načrtuje 

izkušnje, ki gradijo na otrokovih dejanjih in interesih. Predvsem pa je pomembno, da 

vzgojitelj spodbuja in vodi otroke, ne da jim sugerira (Hvala, 2012: 59). 

 

Bailey (v Hvala, 2012: 60) pravi, da mora biti vzgojitelj odprtega duha. Kakor hitro postane 

nedojemljiv in ne sprejema drugačnih zamisli, je prekinil stik z naravoslovjem. Vzgojitelj bi 

se prav tako moral zavedati, da ni vir vsega znanja. Mora pričakovati, da se bodo pojavila 

vprašanja, na katera ne bo znal odgovoriti. Takrat je pomembno, da se ne pretvarja, da vse ve, 

saj ga otroci kaj kmalu spregledajo. Bolje je, da prizna dejstvo, da odgovora ne ve. Začrtati si 

mora jasne cilje, ki pa jih prilagaja sposobnostim otrok. 

 

V pedagoškem procesu je pomemben osebni zgled, ki je za okoljsko vzgojo več kot 

dobrodošel. Tako za okoljsko vzgojo v vrtcu niso pomembne le ciljno naravnane dejavnosti, 

ampak tudi celoten utrip vrtca. Pri celostnem pristopu k okoljski vzgoji so po navadi sicer 

vprašljiva finančna sredstva, a še vedno ostaja osebni zgled vzgojiteljev, njihova 

pripravljenost in sposobnost zavzetega in odgovornega odnosa do narave (Krnel, 2001: 160). 

Še posebej majhni otroci hitro prevzamejo odnos vzgojiteljev in drugi odraslih do narave in 

raziskovanja (Hvala, 2012: 59). Najugodnejšo sled pušča prav vzgojitelj, ki ima rad naravo in 

pedagoško delo. Tako vodeni otroci imajo naravo radi, dogajanja v njej razumejo in so za 

njeno varovanje pripravljeni nekaj storiti (Ocepek, 1993: 25). Pedagoški delavci za varovanje 

narave veliko storimo, če vodimo otroke pri spoznavanju narave tako, da otroci pridobijo 

znanje, ki jim omogoča razumevanje narave pri tem pa oblikujejo tudi pozitiven odnos do 

naravnega okolja. Ta cilj najlažje dosežejo otroci, ki naravo doživljajo neposredno in čim bolj 

polno. Izkušnje podprte z zgledom so tako ključnega pomena pri odpravljanju napačnih 

predstav in neprimernega odnosa do narave (Ocepek, 2012: 224). »Dejanja in nebesedna 

sporočila otroku pomembnih odraslih imajo v pedagoškem procesu navadno močnejši vpliv 

kot besede ter puščajo globlje in trajnejše posledice,« prav tako pravi Ocepek (2012: 232). 
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Prevečkrat so otroci ob stiku z naravo bolj sproščeni kot odrasli. Posledice naših predsodkov 

so jasne, kazale se bodo na naših varovancih. Negativna čustva se prenašajo z vzgojitelja, ki 

ga imajo otroci radi in mu zaupajo, tudi na njih same. Zato ne vzgajajmo toliko z besedami, 

ampak z zgledom. Vzgojitelj mora verjeti, da otroci lahko še tako zahtevno znanje pridobijo 

na prijeten, igriv način, z željo po novem znanju in motivacijo za spoznavanje nečesa novega. 

Le dejavnost mora zasnovati tako, da bo za otroka zanimiva in v skladu z njegovimi 

sposobnostmi (Vrčkovnik in sod., 1989: 39‒40). 

 

Dobro je, da vzgojitelj priznava pedagoško vrednost organizma in izbira takšne, ki omogočajo 

otroku bogato doživetje in vsebino. Otroci dobijo ob stiku z organizmom veliko informacij, ki 

pa niso samo besedne, ampak so rezultat otrokovega pozornega opazovanja in njegovih 

občutkov. Merilo izbire organizma mora biti tudi nevarnost tega. Paziti mora, da ne izbere 

organizma, ki lahko otroku škoduje. Če pa že izbere takšnega, se zanj odloči s posebnim 

namenom in mora skrbno načrtovati njegovo predstavitev. Pomembno merilo je tudi 

ogroženost organizma. Če vzgojitelj meni, da žival ni pripravljena na predstavitev v celoti, se 

mora pri delu omejiti le na del predstavitve ali predstavitev opustiti. Naš namen je 

spoznavanje in varovanje narave, zato se držimo načela, da mora organizem preživeti 

predstavitev brez posledic. Vzgojitelj organizem torej izbere, ga pripravi in tudi predstavi. 

Otrokom omogoči stik z njim in jim ponudi celovito doživetje ob konkretni živali ali rastlini 

(Vrčkovnik in sod., 1989: 40–43). Pred neposrednim stikom z živaljo pa mora vzgojitelj 

posredovati otrokom ustrezna navodila, ki naj bodo kratka in jasna ter podprta z zgledom, kar 

je še posebej pomembno pri najmlajših. Posredovati mora jasne napotke o ravnanju z živaljo. 

Zagotoviti mora varnost otrok in živali (Ocepek, 2002: 73). Zadnja stopnja pa je zbiranje 

povratnih informacij morebiti v obliki risbe, izdelkov, komentarjev otrok in njihovih vtisov. 

Takšno spoznavanje organizmov je ena izmed poti za doseganje nekaterih vzgojno-

izobraževalnih ciljev in je eden od načinov, da otroci bolje spoznajo, razumejo in gradijo svoj 

odnos do narave (Vrčkovnik in sod., 1989: 40‒43). 

 

Vzgojitelj se mora znajti tudi v situaciji, ko se pri otrocih pojavijo predsodki ali celo strah 

pred živalmi. Pri tem ima vzgojitelj pomembno vlogo. Med živaljo in otroki mora vzpostaviti 

zaupljiv odnos in pomagati otrokom pri vzpostavitvi primernega stika. Preden se otroci 

srečajo z živaljo, do katere gojijo predsodke, naj vzgojitelj poskrbi, da se umirijo in sprostijo. 

Otroke naj usmeri v razmišljanje o občutjih živali in njeni ogroženosti. Prav tako jih seznani s 

primernim ravnanjem z živaljo, da ji ne bi škodovali in tako preusmeri pozornost iz 
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predsodkov na samo žival. Žival otroci najprej samo opazujejo, potem jo vzgojitelj nese okoli, 

od otroka do otroka, da si jo lahko vsak ogleda. Tistim, ki jih ni strah, lahko ponudi dotik, 

otroci lahko žival tudi vzamejo v roke, naročje. Pri odpravljanju predsodkov sta temeljnega 

pomena zgled in lastna izkušnja. Ključen trenutek je dotik, ki mora biti dovolj dolg, da se 

otrok zave svojih predsodkov in ugotovi njihov nesmisel. Ko se to zgodi, predsodki hitro 

izgubijo moč. Tistim s hudimi predsodki pa naj se vzgojitelj še posebej posveti in načrtno 

spodbuja njihovo razmišljanje in čustvovanje (Ocepek, 2002: 74‒75). 

 

Ocepek (2002: 75) pravi, da imajo tudi pedagoški delavci težave s predsodki. Zaradi lastnih 

strahov otrok ne peljejo v naravo. O živalih imajo »papirnato« znanje, kadar pa pridejo v stik 

z živalmi, pred otroki ne morejo skriti strahu. Ocepek rešitev vidi v boljši pripravi pedagoških 

delavcev, ki morajo najprej preseči svoje predsodke, šele potem bodo lahko pri tem pomagali 

tudi otrokom. 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

2 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Med globalnimi cilji s področja narave sta v Kurikulumu za vrtce (2011) na prvih dveh mestih 

navedena doživljanje in spoznavanje narave ter razvijanje naklonjenega, spoštljivega in 

odgovornega odnosa do narave. Ko sledimo tem ciljem pri delu z najmlajšimi – v skupini 

otrok, starih od 1 do 2 let, se pogosto soočamo z vprašanjem, na kakšen način jih uresničevati. 

Mnogo otrok pri tej starosti še ne hodi, zato je možnost stika z naravnim okoljem precej 

omejena.  

 

Kot rešitev se nam ponuja naravoslovni kotiček v igralnici – prostor, v katerega otrokom iz 

narave prinašamo naravne objekte in materiale, vključno z živimi organizmi. Kotiček redno 

dopolnjujemo in spreminjamo, kot se spreminja narava v okolici skozi letne čase. Otroci 

imajo objekte in materiale na voljo – z njimi rokujejo, jih raziskujejo, doživljajo in se z njimi 

igrajo. Ob tem imajo veliko priložnosti za aktivno učenje. Pri tem učenju otroci aktivno 

raziskujejo in neposredno pridobivajo izkušnje.  

 

Ob ponujenih objektih in materialih pa otroci ne pridobivajo samo znanja in izkušnje, ampak 

razvijajo tudi odnos do njih. Neposreden stik z živim (in tudi z naravnimi objekti in materiali 

nasploh) je namreč temelj oblikovanja pozitivnega odnosa do narave, vzgoja za odgovoren 

odnos do narave pa naj se začne že v zgodnjem otroštvu, ko otrok oblikuje osnovne vrednote 

(Kos in Jerman, 2012). Zelo pomembno vlogo pri tem ima vzgojitelj, ki z osebnim zgledom 

pomembno vpliva na naravnanost otrok do narave (Ocepek, 2012). 

 

V diplomskem delu sem se posvetila vprašanju, kako z metodo naravoslovnega kotička v 

igralnici omogočiti neposreden stik in aktivno učenje z naravnimi objekti in materiali 

otrokom, starim od 1 do 2 let. 

 

2.1 Cilji raziskovalnega dela 

 

Cilji, ki sem si jih zastavila pri raziskovanju, so naslednji: 

‒ Načrtovati in izvesti dejavnosti zgodnjega spoznavanja in odkrivanja narave v 

igralnici z metodo naravoslovnega kotička za otroke, stare od 1 do 2 let. 
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‒ Raziskati, kako otroci, stari od 1 do 2 let, sprejemajo dejavnosti, v katerih jim je 

ponujen stik z delčkom narave v naravoslovnem kotičku, kako se odzivajo in koliko se 

ob tem naučijo. 

‒ Ugotoviti, ali v stiku z naravnimi objekti in materiali v naravoslovnem kotičku pri 

otrocih, starih od 1 do 2 let, vplivamo na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave. 

 

2.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Z raziskovalnim delom bom skušala odgovoriti na naslednja vprašanja:  

‒ Ali je metoda naravoslovnega kotička primerna dejavnost za spoznavanje narave v 

prvi starostni skupini otrok, starih od 1 do 2 let? 

‒ Ali otroke dlje časa zanima neživi ali živi naravoslovni kotiček, ko jim ga prvič 

ponudimo? 

‒ Na kakšen način otroci raziskujejo naravoslovni kotiček? 

‒ Ali se otroci, stari od 1 do 2 let, lahko naučijo primernega ravnanja z živimi bitji? 

‒ Ali v stiku z naravnimi objekti in materiali v naravoslovnem kotičku pri otrocih, starih  

od 1 do 2 let, vplivamo na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave? 

 

2.3 Raziskovalna metoda  

 

Vzorec: 

V vzorec je bilo zajetih pet otrok, starih od 1 do 2 let, iz skupine Kobacaji v zasebnem vrtcu 

Mali svet, Enota Vič. 

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: 

Ker gre za skupino otrok, starih od 1 do 2 let, sem podatke zbirala izključno z opazovanjem 

ter jih dokumentirala z zapisom in s fotografijami. Opazovala sem odzive otrok, načine igre, 

kaj so počeli, kaj so odkrili ter koliko časa so jih naravni objekti in materiali zanimali. Zbrane 

podatke sem analizirala. 

 

 

 

 

 



 

20 

3 OPIS DEJAVNOSTI IN ANALIZE 

 

3.1 Naravoslovni kotiček: gozd 

 

Cilj: 

Otrok spoznava gozdne plodove in pridobiva prve izkušnje o njihovih fizičnih značilnostih. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla večjo posodo, v kateri je bilo odpadlo listje in materiali, ki so 

vključevali storže, plodove in semena: smrekovi storži, borovi storži (z vejo), storži jelše, 

macesnovi storži (z vejo), žir (z vejo), želod, kostanj brez in z ovojem, šipek, plodovi javorja, 

oreh brez in v ovoju, lešniki ter brinove jagode na veji. Prva dva dneva sem otrokom ponudila 

vse storže, želod, žir in brin. Tretji dan pa sem dodala še vse preostalo. Otrokom sem pustila 

prosto igro in jih nisem omejevala. Ob njihovem raziskovanju sem se z njimi pogovarjala o 

plodovih v posodi. Kotiček je bil v igralnici štiri dni. 

 

 

Slika 1: Naravoslovni kotiček »gozd« 

 

Analiza: 

V igralnico sem prinesla posodo z gozdnimi storži, plodovi in semeni. Otroci so se vsi, razen 

enega, sami približali. Na začetku so samo radovedno opazovali, nato se je prvi opogumil 

deček S. in posegel v posodo. Ven je izvlekel smrekov storž, ki si ga je pobliže ogledal. 

Kmalu ga je vrgel nazaj v posodo. Ko je to videl A., je tudi on posegel vanjo. Vzel je žir na 

veji in si ga sprva ogledoval, nato pa ga je začel trgati z veje. Potem je pogledal mene in, ker 

nisem nič rekla, nadaljeval. Nato je začel žir okušati z usti, kar je za to starostno stopnjo 

normalno. Pazila sem, da ne bi česa pogoltnil. Nato je iz posode zložil bukove veje. Ko je vse 
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zložil, jih je začel zlagati nazaj noter. Enako je ponovil še z listjem. S. se je medtem začel 

igrati z brinom. Ko se je veje dotaknil, je ugotovil, da bode in rekel: »Pik, ajs.« Iz posode je 

začel jemati en plod za drugim. Ko je prišel do žira in smrekove veje, je spet rekel: »Ajs.« 

Spoznal je fizično lastnost teh plodov in rastlin. Spoznal je, da bodejo. Ko se je začel igrati z 

želodom, sem rekla, da tega jedo tudi veverice. Vstal je in želod odnesel veverici, katere 

fotografija je bila na steni igralnice. V igro je vključil tudi svojo igračo, plišastega medvedka. 

Nekaj časa ga je pustil v posodi, nato vzel ven in se pretvarjal, da ga hrani. Poleg tega ga je še 

pokrival z listjem. Ko je zanimanje upadlo, smo kotiček pospravili in pokrili ter ga postavili 

na izbrano mesto v igralnici. 

 

           

 

 

          

 

 

Naslednji dan sem otrokom spet ponudila kotiček tako, da sem samo odprla posodo. Takoj so 

posegli po materialu. Zlagali so ga iz posode in si ga ogledovali, predvsem pa tipali, metali in 

prenašali. Le deček A., ki je v skupini najmlajši, je večino stvari najprej dal v usta. Ravnanje z 

materialom se je razširilo po igralnici. Predvsem storže so veliko prenašali po sobi. Otroci so 

Slika 2: Poskušanje žira Slika 3: Raziskujemo naravoslovni 

kotiček  

Slika 4: Raziskujemo naravoslovni 

kotiček  

Slika 5: Pokrivanje medvedka z 

listjem  
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jim posvetili največ pozornosti. Deklica B. B. je ugotovila, da se strože lahko lupi, pri tej 

dejavnosti je dolgo vztrajala. S. je ugotovil, da se želod lahko loči od kapice, vendar se ju 

potem ne da več sestaviti skupaj. Znova iz znova je natikal kapico nazaj na želod, a mu je ta 

vedno padla dol. Potem je vsem želodom odstranil kapice. 

 

          

 

 

 

 

Slika 8: Raziskovanje novih materialov 

 

Tretji dan pa se je zgodilo, da so otroci, takoj ko smo prišli v igralnico, sami posegli po 

naravoslovnem kotičku. Vanj sem dodala še šipek, kostanj, semena javorja, orehe in lešnike. 

Najzanimivejši je bil šipek, ker je izstopal po barvi, poleg njega pa še kostanj v ježici. S. je 

spet ugotovil, da bode. B. B. se je dotika kostanja sprva prestrašila, saj se ga je preveč grobo 

dotaknila. Ugotovila je, da ga mora držati nežno in ga ne sme stiskati, saj jo drugače preveč 

zbode. Šipek pa so otroci najraje stiskali. Zanimivo je bilo, ko je počil in so iz njega pritekli 

sok in semena. Zanimivo je bilo tudi drobljenje listja, ki je bilo že zelo suho. Prvi je 

drobljenje preizkusil S., drugi pa so mu sledili. 

Slika 6: Poseganje v naravoslovni 

kotiček 

Slika 7: Lupljenje storža 
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Četrti dan so otroci spet sami posegli po kotičku. Odkrili so posodo in spet preizkušali 

material. Zanimivo se mi je zdelo, ko je otrok še po štirih dnevih našel kaj, po čemer še ni 

posegel. Tako je B. B. odkrila žir. Iz delno zaprte bukvice je pobrala semena. Skupaj z otroki 

smo odprli oreh in lešnik ter pogledali, kaj skrivata v sebi. Otroci so sicer pogledali, a se jim 

je veliko bolj zanimiva zdela sama igra z materialom. Potem pa sem jim pokazala, kako letijo 

semena javorja, poznana tudi kot »helikopterčki.« To je v njih vzbudilo veliko zanimanja. S. 

je prosil: »Še.« S. in B. B. sta lovila padajoče »helikopterčke« in jih poskušala tudi sama 

metati v zrak. 

 

            

 

 

 

3.2 Naravoslovni kotiček: polje 

 

Cilj: 

Otrok spoznava nekatere poljščine in si pridobiva prve izkušnje o njihovih fizičnih lastnostih. 

Slika 9: Igra z bukovo vejo Slika 10: Igra s storži 

Slika 11: Prestavljanje materiala ven 

iz posode 

Slika 12: Igra s storži 
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Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla posodo za naravoslovni kotiček, v kateri so bile buče, različne po 

barvi, obliki in teži, koruza in ličkanje ter stročji fižol. Otrokom sem pustila prosto igro in jih 

nisem omejevala. Kotiček je bil v sobi tri dni. 

 

Analiza: 

Prvi dan so otroci začeli raziskovati. Najbolj so jih zanimale buče, predvsem največja buča. S. 

jo je želel vzeti iz posode, a je bila zanj pretežka, zato se je lotil manjših. Ko je vse zložil iz 

posode, jih je začel kotaliti in prenašati po sobi. Največjo bučo sem vzela iz posode in jo 

postavila na tla. S. jo je še enkrat poskusil dvigniti, a ni šlo. Povedala sem mu, da je buča 

pretežka. Za mano je prvič ponovil besedo: »Buča.« B. B. pa se je z bučo igrala tako, da jih je 

začela metati. Opazila je tudi koruzo, jo vzela v roke in potem položila nazaj v posodo. 

 

      

 

 

 

     

 

 

Slika 13: Prestavljanje in dvigovanje 

buč 

Slika 14: Odpiranje fižola 

Slika 15: Preizkušanje teže buče 
Slika 16: Odpiranje fižola in igra s 

koruzo 
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Drugi dan sem otroke povabila k naravoslovnemu kotičku. Najprej sem jim pokazala, da se v 

ličkanju skriva koruza. Nato so se nekaj časa igrali z ličkanjem, ga stiskali in trgali. Koruzo so 

tipali, saj jim je bila zanimiva njena površina. Nato so spet posegli po bučah. Spet so jih 

metali in kotalili. Pri tem, ko so kotalili buče, ki so bile različno težke, so pridobivali 

matematične izkušnje. Prav tako so spoznavali svoje zmožnosti. Potem sem odprla še ovoj 

stročjega fižola. Na presenečenje vseh otrok je ven padla ličinka žuželke. Prvi odziv otrok je 

bil, da so jo želeli prijeti s prsti. Ker bi jo tako stisnili, sem jo raje prestavila na list papirja, da 

smo si jo bolje ogledali. Otroci so jo kratek čas opazovali, nato pa spet prešli na igro z 

bučami. Isti dan smo ličinko izpustili na travo. 

 

     

 

 

 

 

Slika 19: Zanimiva največja buča 

 

Tretji dan smo z otroki največjo bučo prerezali. Ven sem izdolbla nekaj semen. Otrokom sem 

semena položila v roke, da so jih lahko otipali. Večinoma so jih začeli stiskati in valjati po 

rokah. Najmlajši A. jih je želel tudi poskusiti. S., ki prejšnje dni velike buče ni mogel dvigniti, 

Slika 17: Igra s koruzo Slika 18: Ličinka žuželke, ki je padla 

iz ovoja fižola 
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je šel do odrezane polovice in jo poskusil dvigniti. Ko je videl, da jo lahko dvigne, je bil 

presenečen. Otroci so se z drugimi bučami še igrali, prav tako s koruzo. 

 

       

 

 

3.3 Naravoslovni kotiček: hrošč 

 

Cilj:  

Otrok spoznava in doživlja živo bitje. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla manjšo posodo s hroščem. Položila sem jo na omaro in otroke 

povabila k sebi. Čeprav so majhni, sem jim vseeno razložila, da je v posodi živo bitje, do 

katerega moramo biti prijazni in nežni. Potem sem pred njimi odprla posodo s hroščem, 

skupaj smo si ga ogledali. Naravoslovni kotiček s hroščem je bil v igralnici en dan. 

 

Analiza: 

Prvi odzivi otrok so bili različni. B. B. je pokazala odklonilen odziv, lahko bi rekla, da se je 

malo prestrašila. Po nekaj minutah pa je že pokazala zanimanje in »kukala« v posodo s 

hroščem. Njeno nasprotje pa je bil S., ki ga je hrošč takoj zanimal, zato ga je želel prijeti. 

Videla sem, da ga hoče prijeti na neprimeren način, zato sem skupaj z njim položila roko v 

posodo. Malo sva počakala in hrošč je hitro prišel bližje ter se premikal ob najinih prstih. Ko 

se ga je prvič dotaknil, se je prestrašil in izvlekel roko. Drugič pa ga ni bilo več strah. Spet ga 

je želel prijeti s prsti, zato sem mu rekla naj drži roko nad posodo in mu hrošča sama položila 

v dlan. Hitro ga je izpustil nazaj v posodo. B. ni želela, da ji ga položim na roko. Posodo s 

hroščem sem odložila na polico, ki sem jo imela ves dan pod nadzorom. Otroci so hrošča v 

Slika 20: Igra s koruzo Slika 21: Odpiranje koruze, igra z 

ličkanjem 



 

27 

posodi lahko opazovali še celo dopoldne. Večkrat so se vrnili k posodi in mi s prstom kazali 

nanj. 

 

           

 

 

Slika 24: Previdno opazovanje 

3.4 Naravoslovni kotiček: polž 

 

Cilj: 

Otrok spoznava in doživlja živo bitje. 

 

Potek dejavnosti: 

Na igrišču za vrtcem smo našli polža, ki smo ga prinesli v igralnico. Pripravili smo mu 

posodo za bivanje in opazovanje. Zbrali smo se okoli polža in se pogovorili o tem, da je polž 

živo bitje. Torej z njim ravnamo nežno, ko ga opazujemo, ne kričimo, se ne prerivamo in 

podobno. Polž je v igralnici ostal dva dneva, nato pa smo ga izpustili tja, kjer smo ga našli. 

 

Analiza: 

Slika 22: Hrošč v posodi Slika 23: Dotikanje hrošča 
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Z otroki smo žival našli skupaj, kar pomeni, da so otroci prvi stik s polžem doživeli že takoj 

na igrišču. Vsak ga je lahko prijel v roko oziroma ga držal za njegovo hišico. Vsi so si ga 

lahko od blizu pogledali. S. ga je prvi poimenoval: »Pož je.« Vsi so ga sprejeli bolj pozitivno 

kot hrošča. Otroci so ga prijemali in si ga ogledovali od blizu. Pogledali smo, kakšno hišico 

ima, kakšne barve je, prav tako smo si ogledali njegove tipalnice, povedala sem jim, da ima 

na njih oči. S. je ponovil: »Oči.« Položili smo ga na tla, da bi videli njegovo premikanje, a je 

bil polž preveč vznemirjen, zato se je skril v hišico. Položili smo ga v pripravljeno posodo in 

ga še nekaj časa opazovali. Postavili smo ga na dosegljivo mesto v igralnici. Otroci so se 

večkrat zbrali okoli njega in ga opazovali. Ven smo ga vzeli samo pod mojim nadzorom. 

 

        

 

Naslednji dan so otroci šli najprej pogledat v posodo, če je polž še v njej. Spet smo ga vzeli 

ven in ga položili na tla, a se je polž spet skril v hišico. Še enkrat smo si ga ogledali in ga 

odložili nazaj v posodo. 

            

Slika 27, Slika 28: Opazovanje polža 

 

Slika 25: Polž v posodi Slika 26: Opazovanje polža 
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Nato sem otrokom za igro ponudila prazne polžje hišice. S. je takoj ugotovil razliko, in sicer, 

da so prazne. Rekel je: »Ni ni.« Primerjali smo prazne hišice in hišico živega polža. Otroci so 

s polžem, glede na njihovo starost, ravnali previdno. Nihče ga ni vrgel na tla ali storil kaj 

temu podobnega. Seveda sem vsak dan večkrat ponovila, da je polž živa žival, ter govorila, 

naj z njim ravnajo previdno. Otroci so se še nekajkrat vrnili k posodi in polža opazovali. 

Potem pa smo ga odnesli nazaj na igrišče, kjer smo ga našli, in ga izpustili. 

 

              

 

 

 

3.5 Naravoslovni kotiček: ledene kocke 

 

Cilja: 

 otrok spoznava vodo v trdnem agregatnem stanju in pridobiva prve izkušnje o njenih 

fizičnih značilnostih; 

 otrok opazuje spreminjanje vode iz trdnega v tekoče agregatno stanje. 

 

Potek dejavnosti: 

V posodo za naravoslovni kotiček sem stresla ledene kocke. Nato sem otrokom ponudila 

kotiček v raziskovanje. V sobi je bil ves dan. Tako so otroci lahko opazovali še taljenje ledu. 

 

 

 

Slika 29: Polž v posodi 
Slika 30: Ugotovitev, da je 

hišica prazna 
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Analiza: 

Otroci so se takoj približali posodi in začeli raziskovati vsebino. Sprva so bili previdni in so 

se ledenih kock dotikali samo s prsti. Kmalu so jih začeli prijemati v roke, jih prestavljati ven 

iz posode, okušati in podobno. B. B. je vprašala: »Kaj to?« Odgovorila sem ji, da so to ledene 

kocke. S. je ponovil: »Kocke.« Po nekaj minutah, ko se je led začel taliti, je B. B. ugotovila: 

»Mokro je.« Zaznala je lastnost ledene kocke, ki se je počasi talila v njeni roki. Najmlajša 

deklica V. je ledeno kocko tudi poskusila. Vprašala sem otroke, ali so ledene kocke tople ali 

mrzle. Odgovora ni bilo, zato sem jim odgovorila sama. S. je ponovil za mano: »Mrzla.« 

Otroke zanimanje za igro ni minilo. M. si je dve ledeni kocki položil na tla in z njima drsal po 

tleh, da je za sabo puščal vodeno sled. 

 

         

 

 

 

          

 

 

Kotiček sem umaknila ob radiator, zato so se kocke začele še hitreje taliti. Otroci so zapuščali 

kotiček in se spet vračali nazaj. Spremljali so dogajanje v posodi. Ko se je nabiralo vedno več 

Slika 31: Prvi stik z ledenimi 

kockami 

Slika 32: Previdno tipanje ledenih 

kock 

Slika 33: Igra z ledeno kocko Slika 34: Okušanje ledene kocke 
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vode, so s prsti drseli po vodi in jo poskušali zajeti. Opazili so spremembo v posodi – led je 

spremenil agregatno stanje. Otroci so to izkusili s svojimi čutili, na njim dojemljiv način. Do 

popoldneva so se vse ledene kocke stalile, S. je spremembo opisal kot: »Ni kocke. Voda je.« 

 

        

 

 

  

Slika 35: Tipanje staljenih ledenih 

kock 

Slika 36: Ugotavljanje, kaj se je 

zgodilo 
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4 RAZPRAVA 

 

Za zbiranje podatkov izključno z opazovanjem sem se odločila na podlagi starosti skupine, v 

kateri so bile dejavnosti izvedene. Otroci so naravoslovne kotičke raziskovali 

samoiniciativno, trudila sem se, da bi jih namesto mene za raziskovanje motiviral kotiček. Z 

zbranim materialom bom odgovorila na vprašanja, ki sem si jih zastavila na začetku 

raziskovanja. 

 

Ali je metoda naravoslovnega kotička primerna dejavnost za spoznavanje narave v prvi 

starostni skupini otrok, starih od 1 do 2 let? 

 

Otrokova naravna potreba po raziskovanju že v zgodnjem otroštvu nam narekuje, naj otroku 

to omogočimo. Pri najmlajših otrocih, starih od 1 do 2 let, se pogosto usmerimo v umetne 

materiale in plastične igrače ter pozabimo na naravne. Glede na izvedene dejavnosti sklepam, 

da otroke naravno zanima, saj jim ponuja veliko možnosti za raziskovanje in aktivno učenje. 

Otroci pridobivajo pomembne izkušnje za nadaljnje pridobivanje znanja. Metoda 

naravoslovnega kotička se mi zdi primerna dejavnost za spoznavanje narave v prvi starostni 

skupini otrok, starih od 1 do 2 let, in zgodnje pridobivanje izkušenj v naravoslovju. Potrebna 

je le previdnost pri vnašanju določenih materialov v usta, poskrbeti moramo, da je material 

varen (izogibamo se na primer strupenih rastlin in podobno). 

Ali otroke dlje časa zanima neživi ali živi naravoslovni kotiček, ko jim ga prvič 

ponudimo? 

 

Na podlagi opazovanja sem ugotovila, da otroke dlje časa zanima neživi naravoslovni kotiček. 

Predvidevam, da je tako zaradi njihove potrebe po igri, raziskovanju, tipanju, okušanju in 

podobno. Neživi material najmlajšim otrokom nudi več, saj lahko z njim manipulirajo, ga 

prelagajo, stiskajo, ugotavljajo njegove značilnosti ter tako aktivno pridobivajo znanje, ne da 

bi se tega zavedali. Pri živih objektih pa morajo biti bolj previdni, dotikajo se jih lahko samo 

pod nadzorom odraslega, predstavlja jim več omejitev pri raziskovanju, a te morajo biti zaradi 

varnosti otrok in živali. To pa ne pomeni, da jim stika z živim nismo dolžni omogočiti. 

 

 

 

 



 

33 

Na kakšen način otroci raziskujejo naravoslovni kotiček? 

 

Otroci so kotiček raziskovali skoraj z vsemi čutili. Materiale so tipali, jih prestavljali, 

prenašali, stiskali ter tako preizkušali njihove zmožnosti in značilnosti. Prav tako so jih želeli 

okusiti. Ko so na primer stiskali listje, je to šumelo, tako da so uporabili tudi sluh. Žive 

objekte so opazovali in se jih prav tako dotikali. Okusiti jih ni poskusil nihče. 

 

Ob raziskovanju so pokazali zelo veliko zanimanja, še posebej pri neživih kotičkih. Glede na 

starost otrok so jih ti zanimali zelo dolgo. Kar pomeni, da otroke naravni materiali pritegnejo 

k igri. Živi kotički so jih zanimali krajši čas, a so se, v primerjavi z neživimi, k njim večkrat 

vrnili in jih opazovali. To se mi je zdela bistvena razlika v raziskovanju živega in neživega 

kotička. 

 

Ob zgoraj navedenem raziskovalnem vprašanju bi opozorila še na vidik varnosti pri izvajanju 

tovrstnih dejavnostih. Pri skupinah otrok, starih od 1 do 2 let, se pojavlja vprašanje, kako 

poskrbeti za njihovo varnost. Glede na izvedene dejavnosti lahko rečem, da ta vidik vsekakor 

ni zanemarljiv. Pomembno je, da je odrasla oseba pri dejavnosti ves čas prisotna. Otroke naj 

opozarja na nevarno početje in naj jim, ne glede na starost, razlaga, zakaj je nekaj nevarno. Po 

potrebi mora otroka včasih tudi fizično ustaviti med nevarnim početjem. Torej varnost je na 

prvem mestu, a naj nas ne ustavi pred izvajanjem naravoslovnih dejavnosti pri najmlajših. 

 

Ali se otroci, stari od 1 do 2 let, lahko naučijo primernega ravnanja z živimi bitji? 

 

Menim, da se otroci, stari od 1 do 2 let, lahko delno naučijo primernega ravnanja z živimi 

bitji. Vendar pa je zato potrebna večkratna ponovitev takšnih dejavnosti. Takšne dejavnosti, ki 

že malčkom omogočajo stik z živim, bi morale postati stalnica pri načrtovanju zgodnjega 

naravoslovja v vrtcu. Le tako lahko otroci že v zgodnjem otroštvu začnejo usvajati primerno 

ravnanje z živimi bitji, ki se z odraščanjem otrok poglablja in izpopolnjuje. Glede na izvedene 

dejavnosti menim, da je to možno in da otroke živo zanima že v zgodnjem otroštvu. Otroke 

lahko primernega ravnanja z živimi bitji naučimo le s pristnim stikom z naravo in živimi bitji 

ter z močnim osebnim zgledom. Čim prej začnemo, več imamo možnosti, da otroci razvijejo 

primeren način ravnanja. Zelo pomemben se mi zdi vzgojiteljev odnos do živega, njegova 

navdušenost, previdnost in potrpežljivost. Moje praktične izkušnje so me naučile, da lahko 

vzgojiteljev odnos močno vpliva na mišljenje otrok. 
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Ali v stiku z naravnimi objekti in materiali v naravoslovnem kotičku pri otrocih, starih 

od 1 do 2 let, vplivamo na oblikovanje pozitivnega odnosa do narave? 

 

Menim, da lahko s stikom z naravnimi objekti in materiali že v zgodnjem otroštvu vplivamo 

na pozitiven odnos do narave. Pravzaprav se mi zdi to najpomembnejši in hkrati 

najučinkovitejši način za oblikovanje takšnega odnosa. Otroci v današnjem času prejemajo 

zelo veliko slikovnega materiala, a premalo fizičnih izkušenj. Če želimo v otrocih vzbuditi čut 

in skrb za naravo, ne vidim razloga, zakaj ne bi začeli že zgodaj, in sicer v prvih starostnih 

skupinah. Otroci svoje znanje gradijo na izkušnjah, zato menim, da lahko z zgodnjim stikom z 

naravnimi objekti in materiali postavimo dobre temelje za nadaljnje oblikovanje pozitivnega 

odnosa do narave. 

 

Ne smemo pa pozabiti na vlogo odraslega v tovrstnih dejavnostih, katerega naloga je, da 

otrokom omogoča varno in samostojno raziskovanje, ki izhaja iz njih samih. Hkrati pa je 

njegova naloga tudi vključevanje v dejavnost. Kot vzgojiteljica sem se trudila slediti svojemu 

občutku in se vključila v dejavnost, ko se mi je to zdelo dobro. Z otroki sem se med 

dejavnostmi veliko pogovarjala in jim tako odgovarjala na njihova neizrečena vprašanja. Na 

neki točki igre sem se vključila, saj sem videla, da jo lahko igro popeljem na višjo raven. 

Pomembno se mi zdi, da otroci igro razvijajo sami, prav tako pa je pomembno vključevanje 

odraslega, ki se mora zgoditi nevsiljivo in z občutkom. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

Za temo začetnega naravoslovja pri najmlajših otrocih sem se odločila, ker se mi zdi 

naravoslovje pomembno področje predšolske vzgoje, ki pa je v prvi starostni skupini, še 

posebej v skupinah otrok, starih od 1 do 2 let, velikokrat zapostavljeno, saj vzgojitelji ne 

najdejo načina, kako ga uvesti v takšno skupino. 

 

Ob opazovanju otrok pri naravoslovnih dejavnostih, ki sem jih izvedla s pomočjo metode 

naravoslovnega kotička, sem ugotovila, da je uporaba naravoslovnega kotička dober način 

uvajanja naravoslovja v skupino otrok, starih od 1 do 2 let. Otroci so pri igri raziskovali in bili 

aktivni na sebi lasten način. Pri tem so uporabili in razvijali večino čutil. Z njihovo uporabo 

so spoznali določene lastnosti uporabljenih materialov in živih objektov. Predvsem pa so 

otroci v naravoslovju uživali. Pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do narave se mi zdijo 

neposredne izkušnje z naravo pomembne. Pri zgodnjih izkušnjah moramo biti še posebej 

previdni, saj z njimi otroci nezavedno pridobivajo bodisi pozitivno ali negativno podlago za 

razvoj odnosa do narave. Zato je še toliko bolj pomembno, da raziskujejo in pridobivajo 

izkušnje ter ugodne občutke o naravi.  

 

Z uporabo naravoslovnega kotička lahko torej že pri najmlajših vplivamo na razvoj 

pozitivnega odnosa do narave. Vendar pa se raziskovanje ne sme ustaviti samo pri manjšem 

številu dejavnosti, saj morajo te postati stalnica v skupini. Tako bomo lahko dolgoročno 

vplivali na odnos do neživega in prav tako do živega dela narave. Še posebej pri opazovanju 

otrok in njihovega odnosa ter načina rokovanja z živimi objekti sem ugotovila, da je potrebno 

večkratno ponavljanje dejavnosti skozi leto. 

 

Naše delo na področju naravoslovja se pravzaprav začne že zelo zgodaj, ne konča pa se nikoli, 

saj je naša naloga pomagati otrokom, da gradijo svoje znanje, če se le da na podlagi 

neposrednih izkušenj. 
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