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 Povzetek 

 

Pouk naravoslovja je eden tistih predmetov, pri katerem lahko naravo oziroma naravno okolje 

pogosto neposredno uporabimo za poučevanje. To poudarja tudi Joseph Cornell, ki je uvedel 

sistem tekočega učenja.  

 

V diplomskem delu sem se posvetila temu, kako bi lahko sistem tekočega učenja Josepha 

Cornella uporabili v naših osnovnih šolah. Iz učnih načrtov za spoznavanje okolja ter 

naravoslovje in tehniko sem izbrala nekaj učnih ciljev, ki bi jih lahko dosegli preko sistema 

tekočega učenja z uporabo Cornellovih dejavnosti. Svoje delo sem preizkusila praktično s 

skupino skavtov, ki obiskuje 3.–5. razred osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu sem predstavila nekaj teorij in mnenj o pouku v naravi oziroma o 

pozitivnem vplivu narave in naravnega okolja na otroke. Predstavila sem tudi Josepha 

Cornella in njegovo delo ter njegov sistem tekočega učenja. V empiričnem delu sem naredila 

izbor določenih učnih ciljev iz učnih načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in 

tehniko ter primere učnih enot s sistemom tekočega učenja Josepha Cornella. Nazadnje sem to 

praktično preverila in ugotovila, da se je po izvajanju dejavnosti s sistemom tekočega učenja 

pri otrocih spremenil odnos do okolja in njihovo vedenje. Uporabna vrednost mojega 

diplomskega dela je v tem, da sem naredila ţe nekaj povezav sistema tekočega učenja Josepha 

Cornella in določenih učnih ciljev iz učnih načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in 

tehniko in s praktičnim izvajanjem ugotovila, da uporaba sistema tekočega učenja pozitivno 

vpliva na otroke in njihovo vedenje.  

 

Ključne besede:  

naravoslovje, pouk v naravi, Joseph Cornell, sistem tekočega učenja, učni cilj 
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Abstract 

 

Title: JOSEPH CORNELL'S FLOW LEARNING USE 

 

Natural science is one of the subjects where nature or natural environment can often be used 

directly for teaching. Joseph Cornell, who introduced Flow Learning, also emphasises this 

fact.  

 

The main focus of my thesis was how Joseph Cornell’s Flow Learning could be used in our 

primary schools. I selected some learning objectives out of natural science and technology 

curriculum which could be achieved with the Flow Learning system using Cornell’s activities. 

I tested my thesis in practice with a group of scouts from 3
rd 

to 5
th

 grade. 

 

In the theoretical part, a few theories and opinions on classes in nature and the positive effect 

of nature and natural environment on children is presented. Joseph Cornell, his work and his 

Flow Learning system is also presented. In the empirical part, I selected certain learning 

objectives out of natural science and technology curriculum and examples of learning units 

with Joseph Cornell’s Flow Learning. In my practical test, I finally discovered that after the 

Flow Learning activities had been performed, the attitude of children towards environment as 

well as their behaviour had changed. Practical value of my thesis lies in establishing some 

connections between Joseph Cornell’s Flow Learning and certain learning objectives. In 

practical use, I ascertained that its use had a positive effect on children and their behaviour.  

 

Key words:   

natural science, outdoor education, Joseph Cornell, Flow Learning, learning objective  

 

 

http://sl.pons.eu/ang-slo/natural
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1 UVOD 

 

O sistemu tekočega učenja oziroma o Josephu Cornellu sem prvič slišala pri skavtih, kjer sem 

se na enem izmed srečanj slovenskih skavtskih voditeljev udeleţila delavnice, kjer smo 

spoznali tekoče učenje – metodo učenja tega ameriškega naravoslovca. Ţe takoj sem se 

navdušila nad njegovim delom in začela natančneje preučevati njegov način učenja. Joseph 

Cornell, naravoslovec iz Zdruţenih drţav Amerike, je oblikoval sistem tekočega učenja, 

preko katerega ţeli pribliţati naravo ljudem. Cilj sistema tekočega učenja je, kot pravi Cornell 

(1998), vsakomur ponuditi pristno in vzvišeno doţivljanje narave. V sistemu tekočega učenja 

je dobro izdelan način, kako učence osredotočiti na dejavnost, oziroma, kako vzbuditi 

navdušenje. Sistem tekočega učenja je sestavljen iz štirih stopenj, ki prehajajo druga v drugo. 

Prva stopnja je »zbuditev navdušenja, druga usmeritev ali osredinjenje pozornosti, tretja 

neposredna izkušnja in četrta delitev navdiha z drugimi« (Cornell, 1998, str. 18). Za to temo 

sem se odločila, ker se mi zdi, da bi z uporabo sistema tekočega učenja s Cornellovimi 

dejavnostmi lahko dosegli določene učne cilje iz učnih načrtov za spoznavanje okolja in 

naravoslovje in tehniko ter tako učencem omogočila poleg doseganja novih ciljev tudi globlje 

doţivljanje narave in spreminjanje odnosa do okolja. 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem poiskala in predstavila različne načine in metode, 

ki spodbujajo izvajanje pouka v naravi in se povezujejo z naravoslovnimi vsebinami, obenem 

pa so podobni sistemu tekočega učenja Josepha Cornella. Predstavila sem tudi delo Josepha 

Cornella in njegov sistem tekočega učenja. V sklopu empiričnega dela sem pregledala učna 

načrta za predmeta spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko. Izbrala sem nekaj učnih 

ciljev, ki bi jih lahko dosegli z uporabo sistema tekočega učenja Josepha Cornella. V okviru 

tega sem naredila izbor dejavnosti, ki jih za sistem tekočega učenja predlaga Joseph Cornell, 

ki bi bile najbolj primerne za doseganje določenih učnih ciljev.  

V empiričnem delu sem teorijo preizkusila v praksi. Z mlajšo skupino skavtov z Breznice sem 

izvajala dejavnosti in preverila rezultate takšnega načina poučevanja oziroma učenja. Sama 

sem skavtinja ţe 12 let. Od leta 2009 sem voditeljica. Udeleţila sem se treh tabornih šol, kjer 

sem pridobivala voditeljske veščine in znanja o naravi ter ţivljenju v naravi. Najprej sem tri 

leta vodila vejo, kjer so otroci stari od 11 do 16 let, sedaj pa sem ţe drugo leto kot voditeljica 

pri najmlajši veji, kjer so otroci stari od 8 do 11 let. Srečujemo se enkrat tedensko za 1 uro in 

30 minut in imamo različne dejavnosti od aktivnosti v naravi do ustvarjalnih delavnic. 
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Sodelovala sem tudi pri vodenju tabora za vodnike, ki so se ga udeleţili mladi iz cele 

Slovenije. Skupina, s katero sem izvajala dejavnosti, sestavljajo večinoma fantje. V skupini so 

tudi otroci, ki imajo posebne potrebe. Eden izmed dečkov obiskuje šolo s prilagojenim 

programom, saj zaradi bolezni v otroštvu zaostaja v razvoju. Drugi deček pa išče veliko 

pozornosti in potrebuje tudi malce drugačen pristop. 

 

Namen mojega diplomskega dela je bil natančno preučiti sistem tekočega učenja Josepha 

Cornella in narediti povezavo med določenimi učnimi cilji iz učnih načrtov za spoznavanje 

okolja ter naravoslovje in tehniko in ustreznimi dejavnostmi Josepha Cornella. Nazadnje sem 

naredila primere učnih ur z uporabo sistema tekočega učenja Josepha Cornella. 

 

 

Slika 1: Pribliţajmo naravo otrokom (foto: Monika Ţemlja) 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu sem se najprej posvetila pouku naravoslovja. Na razredni stopnji se učenci 

z naravoslovjem srečajo v okviru dveh predmetov in sicer v prvem triletju je to spoznavanje 

okolja, v 4. in 5. razredu pa naravoslovje in tehnika. Na razredni stopnji se učenci z 

naravoslovjem srečujejo v prvem triletju preko pribliţno 1,5 šolskih ur na teden, saj predmet 

spoznavanje okolja vsebuje tudi druţboslovne vsebine. V drugem triletju pa preko treh 

šolskih ur tedensko. Poleg tega imajo še tri naravoslovne dneve v enem šolskem letu (Krek in 

Metljak, 2011). Večina slovenskih osnovnih šol izvaja tudi šolo v naravi, ki lahko vsebuje 

naravoslovne vsebine. Nato sem predstavila različne načine poučevanja, ki spodbujajo 

izvajanje pouka v naravi in so ţe uveljavljeni v Sloveniji in drugod po svetu. 

 

2. 1 Pouk naravoslovja 

 

»Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces, katerega cilj je 

vzgoja in izobraţevanje posameznika. Pod vplivom pouka doţivi posameznik spremembe, ki 

so povezane z znanjem, sposobnostmi in lastnostmi osebnosti.« (Tomić, 2000, str. 31). 

Strmčnik (2001, str. 99) navaja, »da je v ospredju dinamična podoba, pri kateri je pouk 

izjemno pestra, večdimenzionalna interakcija najrazličnejših subjektivnih in objektivnih, 

individualnih in socialnih, snovnih in osebnih učnih situacij«. »Nameni pouka so predvsem 

spodbujati samostojno in aktivno učenje, smotrno in načrtovano socializiranje, kvalificiranje 

in personaliziranje mladih, tudi ohranjanje ter nadaljnjo razvijanje izbranih splošno kulturnih 

in civilizacijskih dobrin.« (Strmčnik, 2001, str. 100). 

 

Pouk v današnjem času ne pomeni le pridobivanja novih informacij, do katerih učenci lahko v 

času sodobne tehnologije dostopajo na vsakem koraku. Pomembno je, da učencem 

omogočimo stik s konkretnimi predmeti, stik z okoljem in drug z drugim. Naučiti jih moramo 

socialnih spretnosti, ki se izgubljajo na račun pogovorov preko spleta in uporabe telefonov.  

To lahko s pridom uporabljamo, še posebej pri pouku naravoslovja. 

 

Naravoslovje in pouk naravoslovja v začetku izobraţevanja je v spodnjih odstavkih 

predstavljeno po Skribe-Dimec (1998), ki opisuje, da je »za majhne otroke naravoslovje 

odkrivanje in spoznavanje sveta, ki jih obkroţa. To sprva počnejo z gledanjem, tipanjem, 
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poslušanjem, vohanjem in okušanjem predmetov in pojavov.« (Skribe-Dimec, 1998, str. 8). 

»Kasneje otroci začnejo o vsem, kar zaznajo, tudi spraševati. Takrat je pravi čas za začetek 

bolj sistematičnega spoznavanja pojmov in razvijanja naravoslovnih postopkov.« (Skribe-

Dimec, 1998, str. 8). Napredovali naj bi enakomerno pri: 

 spoznavanju pojmov, 

 razvijanju pojmovnih struktur, 

 razumevanju naravoslovnih pojavov in  procesov ter 

 razvijanju naravoslovnih postopkov in oblikovanju stališč, ki so značilna za 

znanstveno raziskovanje. 

 

Pouk naravoslovja avtorica razloţi v sliki (slika 2). 

 

Slika 2: Ravnovesje, ki naj bi bilo značilno za zgodnje naravoslovje  

(Skribe-Dimec, 1998, str. 8) 

 

Učence je pri pouku potrebno spodbujati, da začnejo v zaznavah iskati podobnosti in razlike. 

Spodbujati jih je treba z vprašanji, ki jim omogočajo, da lahko sami pridejo do odgovora in da 

svoje zamisli preverjajo s preprostimi poskusi. Kar bodo učenci sami konkretno izkusili, si 

bodo najbolje zapomnili in obenem naredili prve korake v raziskovanje. Ob razvijanju 

naravoslovnih postopkov bodo spoznavali nove pojme in znanje se bo kopičilo in se počasi 

začelo organizirati. Pri tem jim moramo učitelji omogočiti dostop do čim več konkretnih 

predmetov in stvari, saj bodo tako imeli boljše okolje za učenje in večje moţnosti za 

raziskovanje, spoznavanje in odkrivanje. Oblikovati pa si bodo začeli tudi svoja stališča. 

Naravoslovne vsebine naj bi učenci spoznavali ob dejavnostih, ki omogočanje sprejemanje 

novih podatkov preko osebnih izkušenj. Ob takih dejavnostih razvijajo naravoslovne 

postopke, ki so: 
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 zaznavanje (sprejemanje informacij z vidom, sluhom, tipom, vohom ali okusom); 

 primerjanje (z zaznavanjem ugotavljanje podobnosti in različnosti med konkretnimi 

predmeti in organizmi, kasneje tudi med pojavi in procesi); 

 merjenje (z merilnimi napravami ali z nestandardnimi merskimi enotami); 

 razvrščanje, uvrščanje in urejanje (preko različnih kriterijev kot so lahko velikost, 

oblika, barva, teţa itd.; pri razvrščanju so kriteriji postavljeni, pri uvrščanju jih 

določajo sami, pri urejanju stvari postavljajo v določeno zaporedje); 

 sporočanje (pisno ali ustno o zamislih ali ugotovitvah; lahko v obliki slik, shem, 

preglednic, histogramov, besedil, dnevnikov itd.); 

 sklepanje (povezava opazovanja in drugih podatkov; je ugotavljanje vzorcev, 

zakonitosti in zvez); 

 napovedovanje (preverljive napovedi se oblikujejo na podlagi opazovanja in podatkov, 

ki kaţejo preproste vzorce in pravilnosti; povemo, kaj pričakujemo, da se bo zgodilo); 

 oblikovanje domnev (postavljanje enostavnih hipotez o odnosih med dvema 

spremenljivkama); 

 ločevanje spremenljivk (opredelitev in nadzor spremenljivk, ki jih bomo spremljali pri 

poskusu) (Skribe-Dimec, 1998, str. 10). 

 

Pri pouku naravoslovja Skribe-Dimec (1998) tudi spodbuja uporabo produktivnih vprašanj. 

Pravi, da je bistvo uspešnega pouka začetnega naravoslovja v tem, da učence spodbudimo k 

zastavljanju vprašanj. Učence moramo spraševati tako, da bodo do odgovorov lahko prišli 

sami. S tem jih tudi učimo, kakšna vprašanja naj si zastavljajo.  

 

Produktivna vprašanja lahko razdelimo na: 

1. vprašanja, ki usmerjajo pozornost, 

2. vprašanja za štetje in merjenje, 

3. primerjalna vprašanja, 

4. akcijska vprašanja,  

5. problemska vprašanja in 

6. miselna vprašanja: »kako« in »zakaj« (Skribe-Dimec,1998, str. 11, 12). 

 

Poleg produktivnih so pomembna še odprta vprašanja, s katerimi učitelj ugotovi, kako 

natančni opazovalci so učenci, kaj mislijo, kako si kaj predstavljajo, kako so samostojni itd.  
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Za pouk naravoslovja poleg standardnih učnih pripomočkov kot so svinčnik, papir in knjige, 

potrebujemo tudi konkretne materiale. Le-ti so lahko del šolske zgradbe, se nahajajo v šoli in 

njeni okolici oziroma smo jih v šolo prinesli od drugod. Pri tem ni potrebno, da so pripomočki 

kupljeni in dragi. To so poceni, vsakdanji predmeti in organizmi, ki jih najdemo v bliţnji 

okolici. Uporabne so tudi nekatere stvari, ki jih imamo namen zavreči. Najboljši in največji 

pripomoček pa je okolje samo. Šole imajo različne okolice, vendar se zagotovo pri vsaki 

najde vsaj delček, ki ga lahko uporabimo za pouk naravoslovja, ki naj bi bil organiziran tako, 

»da otrokom omogoča učenje s številnimi konkretnimi primeri (organizmi) in spodbuja 

aktivno učenje s samostojnimi raziskovalnimi dejavnostmi« (Skribe-Dimec, 1998, str. 13).    

 

Pouk naravoslovja naj učitelj organizira v razredu, v šoli in njeni okolici. Lahko poteka tako, 

da so vsi učenci na enem mestu, lahko pa so razporejeni po različnih lokacijah. Najboljše bi 

bilo, da bi prav pouk naravoslovja izkoristili za izvajanje čim več dejavnosti na prostem, kjer 

imamo konkretne pripomočke dosegljive, saj lahko uporabimo vse, kar nam narava ponuja. 

 

O pouku naravoslovja je mogoče zaslediti zapise tudi drugih avtorjev, na primer Krnela, ki je 

veliko napisal o konstruktivističnem načinu poučevanja začetnega naravoslovja. Po njegovem 

mnenju je »konstruktivizem učitelju prijazna teorija, saj dovolj preprosto razlaga zapletene 

psihične mehanizme, ki potekajo pri učenju in konstrukciji novega znanja in na nov način 

osmišlja vlogo učenca in vlogo učitelja« (Krnel, 2004, str. 267). Konstruktivističen pristop k 

poučevanju poteka preko treh stopenj, ki si sledijo v zaporedju:  

1. elicitacija (odkrivanje otroških zamisli),  

2. intervencija (učni poseg), 

3. uporaba novih zamisli (Krnel, 1993). 

Pri prvi stopnji je mogoča uporaba različnih metod in priporočajo se: risanje slik, pisanje 

kratkih stavkov, pogovor z učenci, razlage slik, shem, grafov, risanje miselnih vzorcev, učenci 

postavljajo vprašanja, moţganske nevihte (brainstormnig) ipd. (Krnel, 2004). Tako učitelj 

pridobi informacijo, kako si učenci predstavljajo določene naravoslovne pojme, pojave ipd. 

Na drugi stopnji lahko tako na podlagi informacij, ki jih učitelj dobi od učencev, pouk 

naravoslovja organizira na način, da ţe pri načrtovanju učne enote poskuša upoštevati 

intuitivne pojme. Zato je pomembna tudi izbira učne izkušnje. Izbrana mora biti tako, da je za 

učence smiselna in razumljiva, mora pa biti v nasprotju z mišljenjem učencev. »Za izbiro 

izkušnje je potrebno poznati najpogostejše zamisli ali napačne pojme in izbrati tako izkušnjo, 
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ki izhaja iz zamisli učencev, vendar je njen izid za učence nepričakovan. Taka izkušnja je 

učencem dovolj blizu, a vseeno dovolj provokativna in zahteva ponoven razmislek.« (Krnel, 

2004, str. 269). Za mlajše učence je najboljše, da izvajajo poskuse in tako pridobijo rezultate, 

ki jih predstavijo v razredu. Učitelj seveda dodatno pojasnjuje, kar so učenci spregledali, vodi 

razpravo in povezuje različne sklepe med seboj. Tako lahko na koncu učitelj in učenci začetno 

zamisel, ki so jo preverjali s poskusom, zavrţejo ali nadomestijo z novo, ki jo sprejmejo 

sporazumno. Nazadnje na tretji stopnji lahko novo zamisel, ki so jo dobili, preverjajo s 

poskusom, ki si ga učenci sami zamislijo oziroma s poskusom, ki ga opravlja učitelj. Znova 

predstavijo rezultate in preko mnenj različnih učencev si učitelj lahko pridobi sliko, ali se je 

nova zamisel prijela in kako jo učenci znajo uporabiti v novih okoliščinah (Krnel, 1993).  

 

2. 2 Pouk v naravi 

 

Veliko je člankov in knjig, ki govorijo o tem, da je potrebno učence pripeljati v naravo, naj 

pouk poteka v naravnem okolju in ne v zaprtih učilnicah. Vključenost narave oziroma 

naravnega okolja v ţivljenje učencev koristi njihovemu fizičnemu, socialnemu in 

kognitivnemu razvoju (Duncan, 2010). Pouk lahko z naravo poveţemo na različne načine. 

Nekatere šole se odločajo za učilnice v naravi, kjer ustvarijo nekakšno delovno okolje za pouk 

v okolici šole. Drugi pouk v naravi razumejo kot sprehod v gozd ali na najbliţji travnik, kjer 

opazujejo in izvajajo dejavnosti. 

 

V zbirki člankov The Wisdom of Nature (Neugebauer, 2010) je opisanih nekaj različnih 

moţnosti, kako lahko otrokom pribliţamo naravo. Rosenow in Wirth (2010) govorita o 

uporabi namerno zasnovanih prostorov, ki naj bi otroke povezali z naravo pri vsakodnevni 

igri. Pravita, da je to potrebno oziroma uporabno predvsem zato, ker se izgublja naravni 

prostor, kjer bi se lahko igrali in raziskovali naravo. V članku tudi opišeta, kako naj bi bil tak 

prostor videti: izhajal bi iz lokalnega okolja, vseboval domače rastline in materiale, omogočal 

različne vrste aktivnosti, spodbujal uporabo vseh čutil, bil dosegljiv za vse, omogočal 

nadaljnji razvoj in predvsem spodbujal raziskovanje.  Keeler (2010) se v članku z naslovom 

Creating Planeth Earth razgovori o tem, da je za otroke najpomembnejši naravni prostor prav 

domač vrt oziroma najbliţji del naravnega okolja. Pravi, da je to prostor, kjer otroci 

uporabljajo svoja čutila za raziskovanje in odkrivanje čudeţev narave. To je najbolj 

pomembno za mlajše otroke, ki se v domačem okolju počutijo varne in domač vrt jim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-8- 

 

predstavlja pravo bogastvo zanimivih spoznanj. Priporoča, da starši na vrtu ustvarijo okolje, 

kjer bo otrok lahko izkusil različne radosti in vidike narave. Posadijo naj čebulice, ki bodo 

zacvetele pomladi, na vrtu naj bo tudi malo blata in peska ter drevesa, ki bodo v poletni 

vročini dajala senco. Priporoča, da se posadijo tudi sadna drevesa ter nekaj zelenjave. Z otroki 

lahko starši naredijo ptičjo krmilnico in kakšen kotiček vrta naj raste povsem kot v divjini. 

Naj zraste visoka trava in plevel. Potem naj otroci uţivajo na vrtu v vseh letnih časih. Tudi v 

slovenskih učnih načrtih so učni cilji, ki govorijo o tem, da se morajo učenci naučiti varovati 

okolje in ga ohranjati čistega. Rosenow (2010) v članku Growing the Planters pravi, da 

moramo otroke, preden jih prosimo, naj varujejo planet, naučiti ljubiti naše naravno okolje. 

To lahko storimo le na način, da jih peljemo v naravo in jim omogočimo dejavnosti, ki jim jo 

bodo pribliţale. Avtorica predlaga, da lahko sodelujejo pri sajenju novih dreves ali kakšnih 

drugih aktivnostih v domačem okolju. Carbon (2010) je v svojem članku napisala zelo 

koristne napotke za učitelje. Učenci se največ naučijo preko svojih čutil. Prav narava jim 

omogoča najboljše okolje za uporabo vseh. Avtorica članka se sprašuje, kako naj otroci 

naslikajo sliko neba, če še niso opazovali njegove veličastne modrine, ali kako naj vedo, da je 

vedro kamenja veliko teţje kot vedro, napolnjeno s travo in listjem, če tega še niso preizkusili. 

Pravi, da je bistvo učenja v tem, da si otroci sami gradijo znanje preko konkretnih izkušenj v 

naravi. Za vse učitelje, ki dvomijo o vrednosti igre oziroma učenja v naravi, ima Carbon 

dober nasvet: odpravijo naj se na vrt, sezujejo čevlje in splezajo na kakšno drevo ali skalo, 

obrnejo kakšen kamen in pogledajo, kaj je spodaj ter naj enostavno prepustijo same sebe v 

neznane uţitke v odkrivanju narave. Tako lahko vsak odkrije pomembnost izkušnje igre in 

učenja v naravi. Nekateri učitelji se zaradi strahu pred poškodbami rajši odpovejo delu v 

naravi oziroma bolj razburljivim dejavnostim. Vendar morajo imeti v mislih prednosti učenja 

na prostem. Med dejavnostmi pa lahko oni, kot učitelji, tudi preprečujejo, da bi prišlo do 

poškodb. Curtis (2010) svetuje, da ko opazimo, da se učenci vključujejo v nevarne situacije, 

ki lahko vodijo v poškodbe, jih ne ustavimo pri igri, učenju, ampak jim v tem primeru 

ponudimo kakšno varnejšo alternativno dejavnost. 

 

Avtorji člankov v zbirki The Wisdom of Nature se torej nagibajo k temu, da je otroke 

potrebno pripeljati nazaj k naravi. Pri tem moramo otrokom pomagati tako učitelji kot starši. 

Avtorji člankov večinoma poudarjajo, naj se uporabi domače okolje, saj mlajši učenci 

potrebujejo prostor, kjer lahko samostojno raziskujejo, spoznavajo naravo in se veselijo.  
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V Veliki Britaniji so naredili ţe veliko raziskav o prednostih, ki jih prinaša vključevanje 

narave v pouk. Leta 2011 je Tim Gill naredil pregled empiričnih dokazov o ugodnem vplivu 

narave na otroke z naslovom Otroci in narava (Children and Nature). Iz splošnih sklepov po 

pregledu literature lahko vidimo, da je v raziskavah dokazano, da preţivljanje časa v naravi 

deluje zdravilno na psihično in fizično zdravje; da imamo zaradi tega boljšo koncentracijo, 

laţje prenašamo stres in izboljšujemo učenje. Če so otroci aktivno vključeni v delo na 

šolskem vrtu ipd., lahko pridobijo veliko več znanja kot tisti, ki to le opazujejo z razdalje 

(Gill, 2011, str. 8). 

 

Primer vključevanja narave v pouk je tudi gozdna pedagogika, ki jo je opisal Divjak Zalokar 

(2008) v svojem diplomskem delu z naslovom Pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju 

odnosa otrok do gozda. V delu dokazuje, kako lahko ta pedagogika pomaga pri izboljšanju 

odnosa do narave, oziroma predvsem do gozda. Gozdna pedagogika je najbolj razvita v 

Nemčiji, Avstriji in Švici, počasi pa se širi tudi v druge drţave. Svoje znanje je Divjak 

Zalokar poleg seminarja v Brücku na Muri na avstrijskem Štajerskem izpopolnjeval tudi s 

pomočjo knjige Waldpädagogik in Österreich, kjer je našel zapisano tudi definicijo gozdne 

pedagogike in jo je v svojem diplomskem delu navajal takole: »Gozdna pedagogika je 

poučevanje ljudi o gozdu, ki se nanaša na njegov negospodarski vidik. Učenje je posredovano 

z neposredno in posredno zaznavo, ki vsebuje učenje z delom – s srcem in glavo. V gozdni 

pedagogiki izšolani gozdarji vodijo ljudi skozi gozd. Preko bogatega doţivetega učenja jim 

posredujejo znanje o funkcijah in pomenu gozda. Gozdna pedagogika je orodje, s katerim 

gozdarji seznanjajo ljudi z okoljem in nastankom ţivljenja, kar zahteva pravilno in odgovorno 

poznavanje gozda« (Divjak Zalokar, 2008, str. 4). 

 

Kot je zapisal Divjak Zalokar (2008), bi s pomočjo gozdne pedagogike lahko izboljšali 

odnose med ljudmi in gozdom, posredovali znanje o gozdu tako, da se prepoznava drevje ter 

ekološke povezave, posredovali ekološki in ekonomski preplet gozdov, okrepili razumevanje 

trajnostnega gozdnega gospodarjenja in prebudili interes za lastnino gozda, posredovali in 

omogočili učenje z igro, spodbujali ustvarjalnost v naravi, podpirali razumevanje gozda kot 

ţivljenjskega prostora divjadi in tudi utemeljili nujnost lova za zaščito ţivali, povečali 

občutljivost za odgovorno ravnanje z naravo, omogočili spoznanja o regionalnih posebnostih, 

storitvah v gozdu in gozdarskem poklicu in vzpostavili stik z gozdom in gozdnimi delavci. S 

pomočjo gozdne pedagogike bi tako lahko pridobili boljši odnos do gozdov in s pomočjo 
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gozdarjev, ki o gozdovih vedo največ, bi se o njih lahko tudi temeljiteje poučili. Učenci pa bi 

se s pomočjo konkretnih primerov in učenja na prostem verjetno tudi veliko naučili. 

 

Učiteljica Romana Osredkar je v reviji Naravoslovna solnica (2010) opisala, kako je izvedla 

naravoslovni dan v gozdu. Učence je pred tem seznanila z načinom dela in jih pripravila na to, 

kar naj bi v gozdu počeli. Potem so učenci v naravi samostojno, vsak zase, izvajali naloge. 

Zanimivo je, da so vsi učenci uspešno reševali delovne liste, saj so ugotovili, da v takem 

okolju laţje delujejo sami, saj jim to omogoča, da gozd doţivijo z vsemi čutili.  

 

Lep primer za poučevanje v naravi je opisan tudi v knjigi Premagajmo predsodke do ţivali: 

vzgoja za odgovoren odnos do narave, kjer Polona Osolnik (Ocepek, 2012, str. 56–61) piše o 

svojem delu v OŠ Komenda Moste. V vseh letnih časih učencem omogoča raziskovalna 

potepanja v naravnih okoljih v bliţini šole. Pouk izvaja na način, da učencem omogoča čim 

bolj polno doţivljanje narave z vsemi čutili preko različnih navdihujočih iger. Poleg izvajanja 

pouka v naravi pa nekatere predmete in organizme prinesejo tudi v učilnico, kjer jih nato 

uporabijo za nadaljnji pouk. Polona Osredkar pravi, da je pri spoznavanju narave pomemben 

učiteljev zgled, saj otroci strahove in načine vedenja pridobivajo od starejših. Učitelj lahko na 

tem mestu naredi veliko dobrega za odnos učencev do narave, če jim pokaţe, kako lahko 

ravnajo z ţivimi bitji. Učiteljica je učencem omogočila spremljanje ţivljenja različnih ţivih 

bitij v različnih obdobjih ţivljenja. V razredu so imeli pravi mali ţivalski vrt in s tem 

spoznavali ţivljenje. Obenem so učenci tudi zgubili predsodke pri ravnanju z ţivalmi in jih 

sprejeli kot del narave. Učence je tudi spodbujala, da so v šolo prinesli svoje hišne ljubljenčke 

in jih predstavili, če pa le–teh niso imeli, so lahko predstavili svoje najljubše ţivali. Posvečali 

so se tudi rastlinam. Skozi celo leto je vsak učenec gojil svojo rastlino, jo opazoval in se 

naučil skrbeti zanjo. Svoj članek zaključuje: »Znanje o naravi, pridobljeno s pozitivno 

izkušnjo, pomembno vpliva na ravnanje učencev. Tako vodeni otroci naravo in njene 

zakonitosti bolje razumejo, jo imajo radi in so jo pripravljeni tudi varovati« (Ocepek, 2012, 

str. 61). 

 

 Rudi Ocepek (2012) je opisal model pouka naravoslovnih vsebin z izkušnjo, ki ga 

uporablja pri svojem delu. Model temelji na podobnih načelih kot tekoče učenje Josepha 

Cornella. Oba poudarjata pomen neposredne izkušnje. Ocepek opisuje, da je bistveni element 

tega modela poučevanja učenčeva neposredna izkušnja, saj ko učenec naravo polno doţivi, 

lahko sledijo naslednji koraki. Kvalitetnega, zavestnega sodelovanja je učenec sposoben šele 
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takrat, ko je primerno čustveno in čutno spodbujen. Poudarja, da učence spodbuja, naj naravo 

polno doţivijo s pomočjo vseh čutil; naj tudi okušajo vse tisto, kar jim ne more škoditi. Model 

v knjigi predstavi na primeru ţivali, za katere je prepričan, da imajo terapevtski učinek in so 

za učence najbolj zanimive. Ţival pri tem modelu sodeluje enakopravno kot učitelj in učenec.  

Med vsemi tremi se oblikuje komunikacijski trikotnik, ki je prikazan na sliki 3. 

 

 

Slika 3: Komunikacijski trikotnik (Ocepek, 2012, str. 126) 

 

Ţival v komunikacijskem trikotniku sporoča svoja občutja, čustva in hotenja in s svojimi 

sporočili pomembno vpliva na učenca ter na količino in kvaliteto pridobljenega znanja. Pri 

tem ima pomembno vlogo učitelj, ki učni proces dobro vodi takrat, ko med učencem in 

ţivaljo vzpostavi zaupljiv odnos, obenem pa zna učencu pomagati pri vzpostavitvi primernega 

stika z ţivaljo. 

Ta model pomaga učiteljem, ţe več kot 20 let pa ga uporabljajo tudi v ţivalskem vrtu v 

Ljubljani. Ocepek svoje znanje predaja tudi študentom, ki nato pri svojem delu lahko 

uporabljajo njegov model.  

Ocepkova teorija o dobrem učitelju je: »Dober učitelj zna priţgati iskro, ki se v učencu 

razplamti. Ustvari primerno okolje, v katerem se učenec navduši za učenje, uči pa se čim bolj 

samostojno, z lastno aktivnostjo« (Ocepek, 2012, str 228). 

 

V Sloveniji je veliko učiteljev, ki večino pouka izvajajo znotraj šolskih zidov. Ne moremo pa 

tega trditi za izvajanje dejavnosti v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), kjer se 

trudijo, da učenje poteka izkustveno, da poteka v naravi. Vključili so se v evropski projekt 

Resnični svet učenja (Real World Learning), ki bo z rezultati zapolnil vrzeli v uporabi 
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izobraţevanja na prostem. Namen vključitve je, kot pravijo, »da poglobljeno raziščemo 

prakso učenja na prostem, delimo pozitivne izkušnje iz trajnostnega naravoslovja pri delu na 

terenu in dejavno sodelujemo pri oblikovanju večje e-mreţe najboljših praks za pouk na 

prostem« (http://www.csod.si/?str=362). Ţe sedaj izvajajo programe, ki so večinoma tesno 

povezani z naravo oziroma okoljem. Ţe sam način izvajanja dejavnosti, ki poteka v CŠOD-

jih, omogoča, da lahko resnično veliko časa posvetijo tudi temu, da se učencem in drugim 

udeleţencem pribliţa naravo na način, da dobijo pozitivno izkušnjo. Načini izvajanja pouka v 

naravi in dejavnosti, ki pribliţajo naravo otrokom, se razlikujejo med  izvajalci v domovih in 

drugih njihovih centrih (http://www.csod.si/index.php). 

 

Mirjana Jesenek Mori (2008), ki deluje v domu Škorpijon, je v svojem članku Dnevnik narave 

– metoda doţivljanja in učenja v naravi opisala način, ki ga uporablja, da lahko otrokom 

pribliţamo naravo in jih poučimo o njej na zanimiv način. Uporablja metodo, ki jo je 

poimenovala dnevnik narave. Uporabljali so jo ţe davno tudi raziskovalci pri odkrivanju 

novih deţel. Avtorica ţeli to uporabiti kot metodo doţivljanja in učenja v naravi, saj naj bi pri 

tej metodi učenci uporabljali svoja čutila. Morajo opazovati, razmišljati, risati in zapisovati 

svoja opazovanja. S pomočjo dnevnika poskuša med učenci in naravo vzpostaviti neposreden 

stik, v učencih pa zbuditi ustvarjalnost in samostojnost pri doţivljanju narave.  

 

Navodila, ki jih Jesenek Mori (2008, str. 2) opisuje za uporabo te metode, so: 

 učence je potrebno najprej pripraviti, pred tem pa najti lokacijo, predmet, stvar, ki jo 

bomo opazovali, 

 nato učence osredotočimo na opazovanje tega določenega dela narave (to morajo nato 

opazovati, zapisati svoje ugotovitve, narisati skico in napisati kakšno vprašanje, ki se jim 

je porodilo med opazovanjem), 

 dnevnik uporabljajmo za več različnih dejavnosti, vsak list pa naj vsebuje tudi podatke o 

lokaciji, kjer učenci raziskujejo (dan, čas, vreme in morebitne spremembe, če gre za isti 

prostor, kjer so ţe bili).  

 

S pomočjo dnevnika lahko učence naučimo opazovati in zapisovati zaznave in občutke o 

naravi, ki nas obdaja. Omogoča, da zapišejo svoje mnenje, odkritja o tem, kar vidijo, slišijo, 

občutijo v določenem trenutku na določenem prostoru. Dobro je tudi, če otroci svoje dnevnike 

okrasijo z naravnimi materiali in jih tako naredijo njim ljube in privlačne. 

 

http://www.csod.si/?str=362
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2. 3 Vpliv narave na učence 

 

Narava je najbolj osnovni prostor našega bivanja. Pomembno je, da smo z njo čim bolj 

povezani in da je vključena v naše vsakdanje ţivljenje. V današnjem svetu tehnologije je 

pomembno, da starši in vzgojitelji odpeljemo učence v naravo in jim jo čim bolj pribliţamo. 

Učenci se učijo preko svojih čutil in narava jim omogoča najboljše učno okolje za uporabo 

vseh. To ves čas poudarja tudi Cornell (1994). Pomembno je, da učence narava obdaja, pa naj 

bo to doma, v učilnici ali zunaj na vrtu. Še posebej moramo biti na to pozorni v mestnem 

okolju.  

 

Mnogo raziskav potrjuje, da je igra v naravi eden izmed pomembnih členov za zdravje 

učencev. Raziskave kaţejo, da igra in gibanje v naravi zmanjšujeta debelost, stres in agresijo 

med otroci (Goodenough, 2010, str. 16). Je tudi »priloţnost, ki omogoča doţivljanje izzivov 

in razvijanje spretnosti, ki so potrebne za spopadanje z vsakodnevnim ţivljenjem« (Mainella, 

Agate, Clark, 2011, str. 90). 

 

Avtor knjige Last child in the woods: saving our children from nature-deficit disorder, 

Richard Louv (2008), uporablja nov termin: motnja pomanjkanja narave. Pravi, da je ta 

motnja podobna motnji ADHD (angl. attention deficit hyperactivity disorder oziroma slov. 

primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti), katero ima vedno več otrok po šolah in 

vrtcih. Pomeni nepovezanost z okoljem, ki izvira iz nagnjenja trenutnih generacij k zabavi, 

igri, ki temelji na tehnologiji, igračah, usmerjeni igri in prostorih, ki ti sami narekujejo, kako 

se moraš igrati, zabavati, namesto da bi izkoriščali naravni prostor in naravne materiale 

(Mainella, Agate in Clark, 2011) in za igro uporabljali svojo domišljijo. Otroci naj bi bili 

zaradi pomanjkanja narave bolj nemirni, imeli naj bi teţave pozornosti, zdravstvene teţave 

idr. Louv piše o tem, da bi lahko delo v naravi in gibanje v naravnem okolju omililo te znake, 

da bi narava lahko nadomestila terapije in zdravila, ki jih imajo ti otroci. Narava te otroke 

pomirja in jim daje primerno okolje za učenje in delovanje. Tudi Cornellove dejavnosti so 

primerne za te učence, saj omogočajo, da svojo energijo in pozornost usmerijo v pravo smer, 

saj so tekom sistema tekočega učenja ves čas aktivni in jim pozornost ne upada.  

 

Louv (2008) pravi, da je narava zdravilno okolje (restorative environment). V svoji knjigi je 

tudi opisal devetletno raziskavo Stephena in Rachel Kaplan iz Univerze v Michiganu, ki sta jo 
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v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja naredila za U.S. Forest Service, ki potrjuje 

njegovo tezo. Udeleţence sta za dva tedna odpeljala v divjino. Izkazalo se je, da so ljudje tam 

doţiveli mir in zmoţnost boljšega, jasnejšega razmišljanja. Poročala sta tudi, da je bilo ţe 

samo bivanje v naravi bolj krepčilno kot fizično naporne dejavnosti (npr. plezanje v skali). 

Pozitiven učinek je bil veliko večji, kot sta ga pričakovala raziskovalca. Pravita, da je 

pomembno, da ne usmerjamo vse pozornosti, ampak včasih pustimo, da nam okolje samo 

vzbudi zanimanje. Kaplanova trdita, da je narava najboljše zdravilo za umiritev in sprostitev.  

Tudi Louv (2008) podpira nestrukturirano igro oziroma igro, ki naj bo spontana.  

 

Pomanjkanje igre in sodelovanja z naravo izvira iz različnih razlogov. Mainella, Agate in 

Clark (2011) pravijo, da je eden najpomembnejših razlogov rast moderne tehnologije in 

povečana izpostavljenost različnim medijem. Predvsem otroci in mladostniki preţivljajo 

veliko časa za računalnikom in televizijo. Potrebno bi bilo najti nekakšno zdravo sorazmerje 

med uporabo tehnologije in medijev ter preţivljanjem časa v naravi in direktno komunikacijo 

(ne preko spleta, telefona). Eden izmed razlogov, ki jih navajajo, je tudi starševski strah pred 

nevarnostjo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi svojim otrokom dovolili igro na prostem. Tudi strah 

učiteljev pred nevarnostmi, poškodbami je mogoče razlog, zakaj se z učenci večkrat ne 

odpravijo v naravo, čeprav so se tako starši kot učitelji v svojem otroštvu zagotovo veliko 

igrali na prostem, v naravi. Učiteljski strah je verjetno pogojen tudi s tem, ker so starši vedno 

bolj zahtevni in veliko bolj zaščitniški in potem to prenesejo še na učitelje svojih otrok. Še en 

razlog za pomanjkanje igre v naravi bi bil lahko preobremenjenost otrok v njihovem prostem 

času. Starši mnoge otroke vozijo iz enega kroţka oziroma dejavnosti na drugo, dokler zvečer 

otroci izmučeni ne zaspijo. Sicer ni nič narobe s temi dejavnostmi, saj spodbujajo otrokov 

razvoj na različnih področjih, pa vendar bi moralo biti število le–teh zmerno in otroci bi še 

vedno morali imeti čas za sprostitev, za spontano igro, ki si jo izberejo in izdelajo po svojih 

ţeljah in trenutnem počutju.  

Dokazano je, da igra v naravi »koristi fizičnemu, mentalnemu, kognitivnemu in 

socioemocionalnemu zdravju in razvoju mladih« (Mainella, Agate, Clark, 2011). S pomočjo 

igre v naravi otroci lahko izbirajo aktivnosti, ki so jim všeč, obenem pa koristijo njihovemu 

zdravju in zmanjšujejo moţnost za pojav debelosti, diabetesa tipa 2 in srčno-ţilnih bolezni, ki 

so v današnjem svetu vedno bolj pogoste pri šolarjih (Mainella, Agate, Clark, 2011). Obenem 

dobro vpliva na mentalno zdravje, saj zmanjšuje moţnost depresije in tesnobe. Opisano je ţe 

v različnih virih od Louva (2008) do raziskave, ki sta jo izvedla Kuo in Taylor (2004), da 

večja kot je izpostavljenost otrok z motnjo ADHD naravi, bolj obvladljivi so njihovi 
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simptomi. Igra v naravi je pomembna tudi za kognitiven razvoj, saj daje priloţnosti za 

razvijanje domišljije, kreativnosti in domiselnosti ter zvišuje fizično, kognitivno in čustveno 

moč (Mainella, Agate, Clark, 2011). S pomočjo spontane igre se lahko naučijo soočanja s 

svetom in z izzivi, ki jih čakajo v ţivljenju. Pozitiven učinek se kaţe tudi v druţbenih 

odnosih. Preko spontane igre se tudi naučijo sprejemati drug drugega, se vţivljati v čustva in 

doţivljanja drugih in delovanja v skupini (Mainella, Agate, Clark, 2011).  

Zavedanja o pomanjkanju spontane igre in preţivljanju časa v naravi pa so sproţila mnoţico 

različnih gibanj in ustanov, ki ţelijo to spremeniti. V ZDA, na primer, je veliko različnih 

organizacij, ki na različne načine spodbujajo preţivljanja prostega časa v naravi, med drugim 

tudi prva dama Michelle Obama, ki je ustanovila kampanjo Let's Move Outside (Pojdimo 

ven), s katero spodbuja, da naj vsak drţavljan vsak dan vsaj eno uro posveti rekreaciji na 

prostem v naravi (Mainella, Agate, Clark, 2011). 

 

2. 4 Joseph Cornell 

 

Na spletni strani fundacije Sharing Nature je objavljen ţivljenjepis Josepha Cornella, ki je 

predstavljen v nadaljevanju. Rodil se je leta 1950 v mestu Live Oak v Kaliforniji, ZDA. Ţe od 

mladih let je bil močno povezan z naravo in je svoje navdušenje nad njo delil z drugimi. 

Odraščal je ob raziskovanju narave v okolici njegovega doma. Oblikoval je samostojen 

visokošolski program o zavedanju narave na drţavni kalifornijski univerzi v Chicu. Pri 

National Audobon Society pa je deloval kot naravoslovec. Poklicno pot je začel kot učitelj, 

nato je sedem let učil v programih izobraţevanja na prostem in delal kot naravoslovec pri 

ameriških skavtih. Obenem pa je vodil delavnice za učitelje in vodnike po naravi. 

 

 

Slika 4: Joseph Cornell (http://www.csuchico.edu/pub/cs/spring_02/images/let_nature2.jpg) 
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Izdal je ţe precej knjig. Prva knjiga z naslovom Pribliţajmo naravo otrokom, v originalu 

Sharing Nature with Children, ki jo je izdal leta 1979, je bila prodana v 500 000 kopijah in 

prevedena v več kot 20 jezikov. Slovenski prevod je leta 1994 izdala Mohorjeva druţba Celje. 

Knjiga je pomenila spremembo v izobraţevanju o naravi in je še vedno zelo popularna ter 

pogost vir pri izobraţevanju o naravi po celem svetu. V knjigi Pribliţajmo naravo otrokom je 

opisanih veliko iger in dejavnosti za odrasle in otroke. Dejavnosti so razdeljene na sedem 

delov glede na to, čemu so namenjene: 

1. del: Narava od blizu (»Igre v tem poglavju omogočajo, da se na sveţ in skrivnosten način 

srečamo z drugimi prebivalci naravnega sveta« (Cornell, 1994, str. 17).); 

2. del: Koliko lahko vodiš (»Igre v tem poglavju omogočajo učencem, da kar se da pozorno 

in z največjim zanimanjem opazujejo naravo« (Cornell, 1994, str. 35).); 

3. del: Naravno ravnoteţje (Igre v tem poglavju omogočajo, da se učenčevo intuitivno 

razumevanje narave uravnoteţi s trdnejšim znanstvenim ozadjem (Cornell, 1994).); 

4. del: Učenje je lahko zabavno (»Igre v tem poglavju pomagajo ustvariti vznemirljivo 

ozračje, ki spodbuja učenčevo radovednost in zbranost« (Cornell, 1994. str. 65).); 

5. del: Igra in odkrivanje (Igre v tem poglavju so vesele, napete in pustolovske in omogočajo, 

da se izkušnje v naravi povezujejo z veseljem in pozitivizmom (Cornell, 1994).); 

6. del: Odkrivanje in privabljanje ţivali (»Ob igrah v tem poglavju naj bi se otroci naučili 

preprostih in dobro preizkušenih metod, kako privabiti ţivali« (Cornell, 1994, str. 99).); 

7. del: Pustolovščine (V zadnjem delu so opisane dejavnosti, ki omogočajo, da se potopimo v 

naravno okolje in postanemo eno z njim (Cornell, 1994).).  

 

 Na začetku knjige je Cornell posvetil nekaj besed tudi temu, kako lahko postanemo uspešni 

vodniki po naravi in podal nekaj predlogov za uspešno učenje. Razloţil je tudi, kako se 

odločimo za ustrezno igro, ki jo ţelimo izvajati z udeleţenci. 

 

Nato je izdal še nekaj knjig, ki so prav tako namenjene vzgojiteljem in učiteljem, da bi 

otrokom, mladim in odraslim laţje pribliţali naravo. Najprej je leta 1987 izdal knjigo 

Listening to Nature, s pomočjo katere ţeli Cornell najstnikom in odraslim omogočiti 

poglobljeno povezavo in odnos z naravnim svetom. V knjigi Veselimo se z naravo (original 

Sharing the Joy of Nature, 1989), ki je v slovenščini izšla leta 1998, je podrobno opisan 

sistem tekočega učenja. Obenem so dodane tudi dejavnosti oziroma igre, ki so primerne za 

določeno stopnjo sistema tekočega učenja. Potovanje v srce narave (original Journey to the 
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Heart of Nature, 1994) pa je delovni zvezek za vodeno raziskovanje narave in je v slovenščini 

izšel leta 1998. V osnovi je namenjen skavtom oziroma mladini, ki naj bi se s pomočjo te 

knjige bolj pribliţali naravi in jo spoznavali še skozi drugačne oči. Vodnik je narejen tako, da 

te s pomočjo dejavnosti vodi skozi naravo v različnih obdobjih leta. Vsak naj bi si izbral 

košček narave in jo spremljal ter na tem mestu izvajal različne aktivnosti. Napisal je še dve 

knjigi, ki še nista prevedeni v slovenščino. With Beauty Before Me je navdihujoč vodnik za 

sprehode v naravi, polna citatov in refleksivnih aktivnosti, ki spodbujajo uţivanje tesnega 

stika z naravnim svetom. John Muir: My Life with Nature pa je biografija Johna Muirja, 

napisana z njegovimi besedami in polna dobrega razpoloţenja. John Muir (1838–1914) je 

najbolj znani in vplivni ameriški naravoslovec škotskega rodu, ki je ustanovitelj prvih 

naravnih parkov, še najbolj poznan je po ustanovitvi prvega naravnega parka Yosemite 

(http://www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/about). Knjiga vsebuje tudi aktivnosti, ki mlade 

spodbujajo k refleksiji osebnih kvalitet, ki so Muirja naredile za tako veselega in učinkovitega 

zagovornika Zemlje (www.sharingnature.com). 

 

Tri Cornellove knjige Pribliţajmo naravo otrokom, Veselimo se z naravo in Potovanje v srce 

narave so prevedene v slovenščino, druge so dostopne v angleščini, vendar so uporabno 

gradivo za vse, ki se ţelijo pribliţati naravi, jo uţiti v vsej svoji lepoti in obenem to svoje 

doţivljanje deliti z drugimi, predvsem z otroki in mladostniki. 

 

Leta 1978 je Joseph Cornell začel z neprofitno ustanovo Sharing Nature, ki naj bi pomagala 

pri širjenju njegovega dela po svetu. Ustanova nudi delavnice in predstavitve osnovne ideje 

njegovega dela na različnih lokacijah po vsem svetu in vsakoleten tedenski tečaj v Severni 

Kaliforniji z naslovom »Sharing Nature Training and Retreat«. Cornell je do sedaj prepotoval 

ţe velik del sveta, kjer je delal s skupinami, ki so se ţelele izobraziti za naravoslovne 

voditelje. Delavnice in tečaje je vodil na Japonskem, kjer je tudi časten predsednik Japan 

Nature Games Association, v Nemčiji, Braziliji, Tajvanu, Sloveniji in Veliki Britaniji itd. Do 

sedaj je obiskal 46 drţav. Leta 1997 je bila ustanovljena ustanova Sharing Nature Worldwide, 

da bi zdruţila podobne osebe in organizacije s celega sveta skupaj. Aktivne skupine Sharing 

Nature širijo Cornellovo delo po več kot 20 drţavah. 

 

 

http://www.sharingnature.com/
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2. 5 Sistem tekočega učenja Josepha Cornella 

 

»Tekoče učenje pomaga učiteljem, staršem ali naravoslovnim voditeljem, da se uglasijo s 

stopnjo navdušenja (ali dolgočasnosti!) skupine in jo z občutkom peljejo k takšnemu 

upoštevanju in spoštovanju naravnega sveta, ki je polno energije in veselja.« (Cornell, 1998, 

str. 11). Pomaga nam, da se zbliţamo z učenci, da začnemo na prvi stopnji in jih preko 

zanimivih dejavnosti korak za korakom vodimo do globlje izkušnje in do spremenjenega 

odnosa do narave. Pomembno je, da učitelji prvi pokaţemo navdušenje nad naravo. Ne 

smemo se zgraţati nad določenimi ţivalmi, saj nas učenci posnemajo. Bolj kot bomo 

navdušeni nad naravo mi, še bolj bodo nad naravo navdušeni učenci. 

 

Sistem tekočega učenja je Cornell razdelil na štiri stopnje, ki prehajajo druga v drugo: prva 

stopnja se imenuje zbuditev navdušenja, druga usmeritev ali osredinjenje pozornosti, 

tretja neposredna izkušnja, doţivljanje in četrta stopnja delitev navdiha z drugimi 

(Cornell, 1998, str. 18). Za vsako stopnjo je izbral ţivalski simbol, ki ima podobne 

značilnosti, ki jih ţeli doseči na določeni stopnji, in opisal koristi, ki jih prinaša vsaka stopnja 

posebej. Katere so te ţivali in zakaj je izbral ravno te, je prikazano na sliki 5. 

 

 

 

Slika 5: Simboli za posamezno stopnjo sistema tekočega učenja J. Cornella (Cornell, 1998, 

str. 51) 
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2. 5. 1 Prva stopnja: Zbuditev navdušenja 

»Brez navdušenja ne morete nikoli doţiveti smiselne izkušnje narave. Ko pravim navdušenje, 

to ne pomeni divjega poskakovanja od vznemirjenosti, temveč miren, a silovit tok osebne 

zavzetosti in globoke čuječnosti. Brez takšnega navdušenja se le malo naučimo,« pravi 

Cornell (1998, str. 18).  

Cornell (1998) meni, da je prva stopnja igriva stopnja. Njen namen je, da se vsi učenci z 

veseljem in navdušenjem igrajo. Vedno je pomemben dober začetek, saj se po navadi ljudje v 

prvih trenutkih odločijo, ali se bodo zabavali ali ne. Če bomo vzpostavili dobro vzdušje in 

uporabili ţivahne igre, bomo pridobili vse učence za sodelovanje. Na tej stopnji nam Cornell 

predlaga predvsem igre, ki so namenjene »prebijanju ledu«. Pri starejših tako pridobimo 

navdušenje in energijo za nadaljnje delo, pri mlajših učencih pa s temi igrami uokvirimo 

njihovo energijo oziroma jo usmerimo v pravo smer. S pomočjo iger prve stopnje doseţemo 

osredotočenje  pozornosti in si s tem zmanjšamo moţnost za pojav morebitnih disciplinskih 

teţav. Pomembno je, da pred začetkom dobro poznamo skupino, da vidimo, kakšno je 

razpoloţenje in potem glede na vse to izberemo igro, ki je najbolj primerna.  

 

Koristi, ki jih prinaša prva stopnja je Cornell (1998, str. 46) opisal takole: 

 »temelji na otrokovi ljubezni do igre, 

 ustvarja navdušeno razpoloţenje, 

 razgiban začetek spodbudi vsakega, da reče »Da!«, 

 razvija budnost, premaguje pasivnost, 

 ustvarja sodelovanje, 

 privablja pozornost (zmanjšuje disciplinske teţave), 

 razvija pogovor z vodnikom, 

 ustvarja dobro skupinsko dinamiko, 

 ponuja usmeritev in obliko, 

 pripravlja na poznejše, bolj občutene dejavnosti.« 

 

2. 5. 2 Druga stopnja: Usmeritev pozornosti 

»Učenje je odvisno od zbranosti. Samo navdušenje ne zadostuje. Če smo raztreseni, se ne 

moremo ţivo zavedati ne narave ne česa drugega. Zato moramo svoje navdušenje mirno 

osrediniti,« opisuje Cornell (1998, str. 18). 
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Na drugi stopnji je potrebno navdušenje umiriti in ga usmeriti. Igre na tej stopnji so 

namenjene umiritvi telesa in duha, vendar vseeno ne smemo tega storiti prehitro. Gre za 

preproste, a kljub temu učinkovite igre, ki udeleţencem pomagajo, da se umirijo in postanejo 

pozorni in dovzetnejši za dogajanje okoli sebe. Stopnja je »most med vnemo, polnimi in 

igrivimi dejavnostmi na eni, ter igrami, ki zahtevajo umirjeno zbranost, na drugi strani« 

(Cornell, 1998, str. 32). Pomembno je, da temeljijo na enem od telesnih čutov (tip, vid, sluh, 

voh) in so narejene tako, da učence pripravijo na osredotočenje enega od teh. Stopnja traja od 

5 do 15 minut, če pa se s skupina nahaja v resnično enkratnem okolju (npr. močna dejavnost 

ţivali v okolici ipd.), dejavnosti druge stopnje morda sploh ne bodo potrebne, saj bo čar 

okolice pritegnil udeleţence in je potrebno skupino le voditi, da bo vsrkala prizor kolikor 

mogoče polno. Nazadnje je za drugo stopnjo pomembno, da vodja pozna stopnjo navdušenja 

in dovzetnosti skupine, saj le na ta način lahko izbiramo ustrezne dejavnosti. 

 

Koristi druge stopnje so: 

 »povečuje čas pozornosti, 

 poglablja zavedanje, ker osredinja pozornost, 

 pozitivno usmerja navdušenje, ki je nastalo na prvi stopnji, 

 razvija spretnost opazovanja, 

 umirja duha, 

 razvija sposobnost sprejemanja bolj občutenih doţivetij narave« (Cornell, 1998, str. 

47). 

 

2. 5. 3 Tretja stopnja: Neposredna izkušnja, doţivljanje 

»Ko se postopoma zberemo, se začnemo bolje zavedati tega, kar slišimo, vidimo, se 

dotikamo, vohamo in sprejemamo kot navdih. Z mirno zbranostjo bolj občuteno vstopimo v 

ritem in tok narave okoli sebe. Zbranost ustvarja notranji mir in odprtost, ki nam omogočata, 

da doţivljamo naravo neposredno in brez motečih misli,« pravi Cornell (1998, str. 18). 

Tretja stopnja je podobna drugi, vendar gre tukaj za še bolj neposredno doţivljanje narave. 

Dejavnosti neposrednega doţivljanja so oblikovane tako, da so osredotočene oziroma krepijo 

enega izmed čutov, preko katerih doţivljamo naravo. 

Pomembno je, da so dejavnosti take, da učenci naravo doţivijo sami preko čutil in ne preko 

našega pripovedovanja ali ogleda dokumentarne oddaje, saj neposredno doţivetje prebudi 

začudenje in le z vţivljanjem v okolico lahko spoznamo naravo. 
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Koristi tretje stopnje: 

 »ljudje se ob osebnem odkrivanju najbolje učijo, 

 ponuja neposredno, izkustveno, intuitivno razumevanje, 

 spodbuja začudenje, empatijo, ljubezen, 

 razvija osebno privrţenost ekološkim idealom« (Cornell, 1998, str. 47). 

 

2. 5. 4 Četrta stopnja: Delitev navdiha z drugimi 

»Zdaj je primeren čas, da ljudje spregovorijo o tem, kar so doţivljali med dejavnostjo. Delitev 

z drugimi okrepi v človeku občutke začudenja in skupino poveţe« pravi Cornell (1998, str. 

40). Pri zadnji stopnji je poudarek na tem, da svoje doţivljanje delijo med seboj. To lahko 

izvedemo s pomočjo pantomime, zanimive zgodbe, slike, pesmi … Ob uspešno končanem 

tekočem učenju se po navadi skupina zelo zbliţa in z veseljem podeli svoja doţivljanja. Ob 

zaključku nas Cornell povabi, da skupini povemo tudi kakšno vznemirljivo zgodbo, ki 

navdihuje. Sam pravi, da največkrat pripoveduje zgodbo Elzearda Bouffiera z naslovom Moţ, 

ki je sadil upanje in ţel srečo (Cornell, 1998, str. 141) ali pa odlomke iz ţivljenja Johna 

Muirja, ki jih je Cornell opisal v eni izmed svojih knjig. 

 

Koristi četrte stopnje  je Cornell (1998, str. 47) zapisal takole: 

 »razjasni in okrepi osebne izkušnje oziroma doţivetja, 

 temelji na spodbujajočem razpoloţenju, 

 predstavlja navdihujoče modele vlog, 

 druţba vrstnikov daje pogum, 

 povezuje skupino, 

 omogoča povratno informacijo za voditelja, 

 vodnik se lahko o svojem navdihu pogovarja z dovzetnimi poslušalci.« 

 

Sistem tekočega učenja Josepha Cornella nam omogoča, da se skupina umiri in poveţe med 

seboj in z naravo. Stopnje prehajajo druga v drugo in omogočajo poglobljeno doţivljanje 

narave. Če bi tekoče učenje uporabljali pri pouku, in če se bomo odpravili v bliţnji gozd, 

potem bomo verjetno za potek tekočega učenja potrebovali dve šolski uri. Sistem tekočega 

učenja lahko izvajamo v različnih časovnih obsegih, saj je ta način zelo prilagodljiv. Cornell 

(1998) je zapisal, da je uspešno izvajal sistem tekočega učenja pri učnih urah, ki so trajale 30 

minut in tudi pri učnih urah, ki so trajale cel dan.  
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2. 6 Cornellovi napotki, kako postati učinkovit vodnik po naravi 

 

V knjigi Pribliţajmo naravo otrokom je Cornell (1994) podal pet načel poučevanja na 

prostem, ki so njemu osebno pomagala, da je otroško energijo obvladoval in jo usmerjal od 

vragolij h konstruktivnim nalogam. Načela temeljijo na tem, da je potrebno spoštovati otroke 

in naravo.  

1.načelo: Učite manj in delite svoje občutke z učenci. 

Pri tem načelu Cornell svetuje, da svoje občutke, svoj notranji jaz delimo z učenci. Meni, da 

jim lahko posredujemo in navdihnemo ljubezen in spoštovanje do narave, do Zemlje šele 

takrat, ko z njimi delimo svoje misli in občutke. To učence spodbudi, da tudi oni začnejo 

raziskovati svoja občutja in zaznavanja. Vse to pa spodbudi, da se med učiteljem in učenci 

razvije medsebojno zaupanje in prijateljstvo. 

2. načelo: Bodite odprti, sprejemljivi. 

Pomembno je, da je učitelj pri svojem delu pozoren in da posluša. Narava in ţivljenje na 

prostem učencem vzbudi navdušenje, ki ga lahko usmerimo v učenje. Učitelj mora biti 

občutljiv, saj lahko vsak vzdih ali radosten vzklik da povod za pogovor z učenci. Pomembno 

je, da se odzivamo na razpoloţenje učencev, spodbujati je potrebno njihovo zanimanje in jih 

voditi v radovednosti. Obenem je potrebno biti pozoren tudi na naravo in uporabiti tisto, kar 

se trenutno dogaja v okolici. To bodo učenci tudi resnično doţiveli in si zapomnili. 

3. načelo: Otrokovo pozornost takoj usmerite. 

Ţe od začetka je potrebno vključiti vsakega učenca posebej, jih spraševati, opozarjati na 

zanimive slike in podobe, zvoke itd., najti je potrebno stvari, ki bodo učence zanimale in jih 

korak za korakom voditi, da se bodo naučili natančno in pozorno opazovati. To je še posebej 

dobro za učence, ki niso vajeni opazovati narave od blizu. Učenci morajo dobiti občutek, da 

učitelj hoče vedeti, kaj so odkrili. 

4. načelo: Najprej opazujte in izkusite, nato šele spregovorite o stvari. 

Včasih bodo učence prizori v naravi tako prevzeli, da jih bodo opazovali zelo zavzeto. Učenci 

razumejo stvari zunaj sebe mnogo bolje, če jih lahko doţivijo, opazujejo, kot če jim o tem 

nekdo pripoveduje. Neposredne izkušnje prav tako redko pozabijo. Učitelj naj se z učenci 

zabava, jih sprašuje, ugiba, opazuje. Tako se bodo vsi skupaj počasi uglasili z naravo. 

5. načelo: Doživljanje naj preveva občutek radosti. 

Učitelj naj bo navdušen, vesel in to svoje dobro razpoloţenje deli z učenci. Navdušenje je 

nalezljivo in je poleg vloge učitelja to njegov največji adut (Cornell, 1994). 
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2. 7 Mnenja o uporabi sistema tekočega učenja Josepha Cornella 

 

Zaslediti je mogoče določene zapise o uporabi sistema tekočega učenja Josepha Cornella in 

kratke opise uporabe oziroma povzetke njegovih knjig. Vendar pa nikjer nisem zasledila 

zapisov o pozitivni ali negativni strani uporabe tekočega učenja. 

Sama sem tekom pisanja diplomskega dela spoznala, da so učenci zelo radi v naravi in da z 

veseljem sledijo stopnjam tekočega učenja. Stopnjevanje, ki ga omogoča Cornellov sistem 

tekočega učenja, učence pripravi, da se poglobijo v dogajanje okoli sebe, da zbrano in polni 

motivacije sledijo učnemu procesu. Dobro je, ker nam Cornell ţe sam v svojih knjigah 

Pribliţajmo naravo otrokom in Veselimo se z naravo ponuja obilico zelo dobrih in zanimivih 

dejavnosti, za katere v večini ne potrebujemo veliko predpriprave in pripomočkov. Ponuja 

nam tudi ţe razporeditev, katera dejavnost je primerna za katero stopnjo tekočega učenja, in 

nam tako olajša delo pri pripravi učne ure. Mnoge igre lahko izvajamo tudi v razredu, če se z 

učenci ne moremo odpraviti v naravo.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

  

V empiričnem delu sem najprej opredelila problem, cilje, hipoteze in metodo dela, nato pa 

predstavila svoje praktično delo z učenci. Naredila sem tudi pregled učnih načrtov za 

spoznavanje okolja in naravoslovje in tehniko ter  nekaj ciljev povezala s sistemom tekočega 

učenja. 

 

3. 1 Opredelitev problema 

 

Ţe nekaj časa nazaj sem se srečala s knjigami Josepha Cornella, naravoslovca, ki je razvil 

sistem tekočega učenja. Cilj sistema tekočega učenja je, kot pravi Cornell (1998), vsakomur 

ponuditi pristno in vzvišeno doţivljanje narave. V sistemu tekočega učenja je dobro izdelan 

način, kako učence osredotočiti na dejavnost oziroma kako vzbuditi navdušenje. Stopnje 

tekočega učenja si sledijo v naslednjem zaporedju: zbuditev navdušenja, usmeritev ali 

osredinjenje pozornosti, neposredna izkušnja, doţivljanje in delitev navdiha z drugimi 

(Cornell, 1998, str. 18). Opazila sem, da učenci potrebujejo veliko časa, da se zberejo, 

oziroma, da začnejo natančno opazovati stvari okoli sebe. Razmišljala sem, da bi sistem 

tekočega učenja lahko uporabljali pri pouku in ob tem učencem omogočili tudi globlje 

doţivljanje narave in spreminjanje odnosa do okolja.  

 

3. 2 Cilji 

 

Glede na problem raziskave sem si postavila tri cilje:  

 

1. Pregledati učna načrta za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko in poiskati cilje, 

ki bi se jih lahko realiziralo preko Cornellovega sistema tekočega učenja. 

2. Poiskati in izbrati Cornellove dejavnosti, s katerimi bi lahko dosegli določene cilje iz 

učnih načrtov.  

3. Preizkusiti uspešnost doseganja naravoslovnih ciljev s pomočjo sistema tekočega učenja 

pri najmlajši skupini skavtov v stegu Breznica 1 (otroci od 3. do 5. razreda). 
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3. 3 Hipoteze 

 

Postavila sem si naslednji hipotezi: 

 

1. S Cornellovim sistemom tekočega učenja lahko realiziramo nekatere cilje iz učnih 

načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko, saj sistem tekočega učenja 

daje poudarek na spreminjanju odnosa do okolja kot je to tudi zapisano med splošnimi 

cilji v učnih načrtih, npr. »oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter kritičen 

odnos do posegov v naravo« (Vodopivec [et al], 2011, str. 6).  

2. Testna skupina otrok bo po končanih dejavnostih, pri katerih bo uporabljen sistem 

tekočega učenja Josepha Cornella, spremenila odnos do narave, saj jim bo 

omogočeno, da se naučijo prisluhniti naravi, opaziti podrobnosti in pozabiti na moteče 

dejavnike. 

 

3. 4 Raziskovalna metoda 

 

S preučevanjem različnih virov in učnih načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovje in 

tehniko in Cornellovih dejavnosti sem ugotovila, katere učne cilje lahko realiziram preko 

sistema tekočega učenja Josepha Cornella. Naredila sem povezavo med nekaterimi 

naravoslovnimi cilji (predvsem s področja biologije) od 1. do 5. razreda osnovne šole in 

ustreznimi dejavnostmi, ki jih lahko vključimo v sistem tekočega učenja Josepha Cornella. 

Nato sem uspešnost povezave ciljev iz učnih načrtov za spoznavanje okolja in naravoslovje in 

tehniko ter dejavnosti Josepha Cornella preverila v praksi.  

 

3. 4. 1 Opis vzorca 

 

Praktični del sem izvaja pri mlajši skupini skavtov iz stega Breznica 1. Skupino je sestavljalo 

8 otrok, od tega 3 deklice in 5 dečkov. Njihova starost je 8–10 let. 

Najstarejši član skupine je otrok s posebnimi potrebami in obiskuje osnovno šolo s 

prilagojenim programom. Ima teţave z izgovarjavo in zmanjšane učne sposobnosti. 

 

Izjavljam, da sem za sodelovanje pridobila dovoljenje njihovih staršev in pridobljene 

anonimne podatke ter fotografije zato lahko uporabim v tem diplomskem delu. 
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3. 4. 2 Postopek zbiranja podatkov 

Izvajanje praktičnega dela mojega diplomskega dela je potekalo v maju in juniju 2013. Pred 

in po izvajanju sistema tekočega učenja Josepha Cornella sem izvedla opazovalni sprehod s 

pomočjo opazovalnega lista (priloga 1), s katerim sem ţelela pridobiti informacijo o tem, ali 

se je obnašanje otrok v naravi in odnos do nje po izvajanju sistema tekočega učenja kaj 

spremenil.  

 

Začetni opazovalni sprehod pred izvajanjem sistema tekočega učenja Josepha Cornella sem 

izvedla v soboto, 18. 5. 2013, popoldne v gozdu nad Breznico v občini Ţirovnica. Skupina je 

obsegala 8 otrok starih 8–10 let. Pred sprehodom sem otrokom povedala le, da gremo v gozd 

na sprehod. Niso dobili nobenih navodil, kaj bomo tam delali ali kako se morajo obnašati. 

Navodilo je bilo le, da hodimo skupaj oziroma se lahko oddaljijo le toliko, da jih voditeljice 

lahko še vedno vidimo. Med sprehodom smo s pomočjo opazovalnega lista opazovale otroke 

tri voditeljice. Zaključni opazovalni sprehod sem izvajala 15. 6. 2013 prav tako v gozdu nad 

Breznico v občini Ţirovnica. Odšli smo po enaki poti kot na začetku in tako ohranili čim bolj 

enake okoliščine. Skupina otrok je bila enaka in pri opazovanju s pomočjo opazovalnega lista 

smo znova sodelovale vse tri voditeljice. 

 

Med začetnim in končnim opazovalnim sprehodom sem dvakrat izvajala sistem tekočega 

učenja. Prvič sem ga izvajala kar na isti dan kot začetni opazovalni sprehod, torej v soboto, 

18. 5. 2013, popoldne na jasi nad Doslovčami v občini Ţirovnica. Drugič sem sistem izvajala 

v soboto, 8. 6. 2013, na jasi nad Breznico v občini Ţirovnica. Ob koncu vsakega srečanja sem 

ustno preverjala, ali so učenci dosegli zastavljene cilje. Vsako srečanje je trajalo 1 uro in 30 

minut. 

 

3. 4. 3 Opis instrumentov 

Instrument merjenja je opazovalni list z numerično lestvico strinjanja s posameznimi 

trditvami, ki so se nanašale na obnašanje učencev v naravi (priloga 1). Trditev je bilo 12, 

voditeljice pa smo glede na obnašanje učencev in svoje strinjanje s trditvami izrazile z 

obkroţanjem števil od 1 do 5, s čimer smo pri 1 označile, če se trditev nikakor ne sklada z 

obnašanjem opazovanega učenca in pri 5, če se trditev sklada z učenčevim obnašanjem v 

naravi. Opazovalni list sem sestavila sama s pomočjo mentorice.  
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3. 4. 4 Metode obdelave podatkov 

Pri vsaki trditvi z opazovalnega lista sem izračunala aritmetično sredino za vse učence skupaj 

ter posebej za dekleta in posebej za fante (priloga 2). Podatke sem analizirala s pomočjo 

programa Microsoft Office Excel 2007 ter jih predstavila s tabelo in grafi. 

 

3. 5 Primeri povezave učnega načrta, Cornellovih dejavnosti in sistema 

tekočega učenja 

 

V nadaljevanju bom napisala primere dejavnosti Josepha Cornella, ki jih lahko uporabimo na 

posameznih stopnjah sistema tekočega učenja za dosego določenih ciljev iz učnih načrtov za 

spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko.  

 

3. 5. 1 Povezava dejavnosti, ki jih lahko uporabimo v sistemu tekočega učenja Josepha 

Cornella z učnimi cilji za prvo triletje iz učnega načrta za spoznavanje okolja 

 

1. primer: 

 

V tematskem sklopu Ţiva bitja naj bi učenci v 2. razredu »prepoznali, poimenovali in 

primerjali različna ţiva bitja in okolja ter vedeli, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od 

drugih bitij in neţive narave« (UN za spoznavanje okolja, 2011, str. 11). 

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

KATERA ŢIVAL SEM? ali  KATERA RASTLINA SEM? (Cornell, 1994, str. 69)  

Enemu učencu pritrdimo na hrbet sliko ţivali ali rastline. On te slike ne sme videti, postaviti 

pa se mora tako, da jo lahko vidijo drugi učenci. Naloga tega učenca je, da ugane, katera ţival 

ali rastlina je na sliki. Ostali učenci mu smejo dogovarjati le z »da«, »mogoče« ali »ne«. Ko 

učenec ugane, se vloge zamenjajo. Igro bi se lahko izvajalo tudi v manjših skupinah, saj tako 

več učencev pride na vrsto in jih tudi več sodeluje. Ko uganejo ţival/rastlino, lahko učence 

tudi vprašamo, v kakšnem okolju ţivi, kje jo lahko srečamo. 

Dejavnost je primerna, ker je sproščujoča, sodelujejo lahko vsi in morajo črpati iz tega, kar ţe 

znajo. Pri tej igri morajo učenci razmišljati, da vprašanje zastavijo na način, ki omogoča le 

odgovor z da ali ne. Učencem prvega razreda bi najprej pokazala primer ter s tem omogočila, 
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da bi vsi dobro razumeli pravila igranja. S to dejavnostjo lahko doseţemo prvi del cilja, saj 

morajo učenci najprej prepoznati ţival in jo na koncu tudi poimenovati. Če igro malo 

nadgradimo, lahko ob koncu tudi primerjamo različna ţiva bitja med seboj in tako doseţemo 

še en del cilja.  

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

MIKROPOTEP (Cornell, 1994, str. 46)  

To je dejavnost, kjer učenci leţe na svojem trebuhu centimeter za centimetrom natančno 

pregledajo, opazujejo ţivljenjsko okolje tik nad tlemi. Navodila, ki jih damo učencem, so, da 

se ne smejo dvigniti od tal več kot 30 cm (to pokaţemo, saj si drugače ne bodo dobro 

predstavljali) Svojo dva metra dolgo vrvico napnejo po čim bolj zanimivih tleh in s 

povečevalnim steklom opazujejo, kako poteka ţivljenje ob njihovi vrvici. Lahko jih 

spodbudimo še s kakšnimi zanimivimi vprašanji. Na primer: Kaj sedaj počnejo živali ob moji 

vrvici? Koliko različnih živali lahko najdem? Kaj se zgodi, če malo pobrskam po zemlji? Kaj 

se zgodi, če se dotaknem travne bilke čisto ob zemlji? Ko učenci pridejo do konca svoje 

vrvice, jo pospravijo in se zberejo v krogu. Tam se nato pogovorimo z učenci, kaj so videli. 

Katere prebivalce smo opazili? Zakaj te? Kaj pa je bilo neţivega? Ta dejavnost je dobra, ker 

se učenci lahko vţivijo v svet, ki jim je sicer vedno zelo blizu, a mu največkrat ne posvečamo 

prav veliko pozornosti. Lahko se pogovorimo o tem, kako so ţiva bitja odvisna od neţive 

narave v tem okolju. Dejavnost se mi zdi zelo praktična, saj jo lahko izvajamo kar na šolskem 

dvorišču ali vrtu oziroma na najbliţjem koščku zelenice/travnika. Z njo lahko učence 

pripeljemo do poznavanja enega izmed ţivljenjskih okolij in mogoče tudi s pomočjo 

pogovora na podlagi konkretne izkušnje pridemo z učenci do zaključka, kako so ţiva bitja 

odvisna od drugih bitij in neţive narave. 

 

3. stopnja: NEPOSREDNA IZKUŠNJA/DOŢIVLJANJE 

 

SPREHOD GOSENIC IN NAZAJ DOMOV (Cornell, 1994, str. 42) 

Učence odpeljemo na neznan kraj. Zaveţemo jim oči s trakom ali ruto, jih razporedimo v 

kolono tako, da vsak učenec drţi za rame svojega predhodnika. Rečemo jim, naj bodo med 

hojo pozorni, naj dobro poslušajo, vohajo in poskušajo občutiti okolje. Na zanimivih mestih 

se ustavimo in učence povabimo, da se dotaknejo zanimivega lubja ali velike skale, da 

povohajo grm ali cvet. Peljemo jih tudi po kakšni suhi strugi ali po sončni jasi ter jim tako 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-29- 

 

omogočimo, da občutijo različna okolja, ne da bi jih videli. Nato učencem snamemo trakove 

in jih napotimo, naj poskušajo najti pot do začetka. Lahko jim, preden se vrnemo, rečemo še, 

naj naredijo zemljevid vsega, kar so doţiveli na poti. Ker je daljše gosenice teţje voditi po 

poti, je bolje, če vodimo manjšo skupino do 6 učencev, ostali pa se ta čas igrajo kakšno tiho 

igro. Ta igra spodbuja učence, da namesto vida uporabijo druga čutila in preko njih poskušajo 

spoznati značilnosti določenega ţivljenjskega okolja ali določenega ţivega bitja. Če imamo 

moţnost, je odlično, če se lahko učenci dotaknejo tudi kakšne ţivali. Preko te igre tako učenci 

spoznavajo različna ţivljenjska okolja in tudi ţiva bitja in tako še dodatno podkrepimo 

doseganje zastavljenega učnega cilja. 

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

POGOVOR  

Pogovorili bi se o tem, kaj vse so učenci doţiveli. Dobili bi moţnost, da izrazijo svoja 

občutja, da spregovorijo o tem, kaj so si najbolj zapomnili, kaj jim je bilo najbolj všeč in česa 

ne bi več radi počeli. Pomembno je, da vsak učenec pride do besede. Da bi vsi prišli do 

besede, bi lahko uporabili določen predmet, ki ponazarja mikrofon. Kadar mikrofona nimajo v 

roki, morajo poslušati tistega, ki ga ima. Tako jih lahko spodbudimo, da se poslušajo med 

seboj. 

 

2. primer: 

 

V tematskem sklopu Ţiva narava naj bi učenci v 2. razredu »znali dokazati, da rastline 

potrebujejo za ţivljenje zlasti zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo in vedeli, da 

se ţivali prehranjujejo z rastlinami, z drugimi ţivalmi ali obojim« (UN za spoznavanje 

okolja, 2011 str. 11). 

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

PLENILEC IN NJEGOV PLEN  (Cornell, 1994, str. 58) 

Z učenci naredimo krog s premerom pribliţno 5 metrov. Določimo dva učenca in ju 

postavimo v krog ter jima zaveţemo oči. Enega od učencev vprašamo, katera ţival ţivi v 

okolici in je plenilec, drugi pa pove, kaj je njegov plen. Zdaj je naloga plenilca, da dobro 

prisluhne in poskuša ujeti plen. Če se kateri izmed igralcev preveč pribliţa robu kroga, se ga 
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nekdo dvakrat dotakne. Pomembno je, da so ostali učenci tiho. Igro lahko tudi popestrimo s 

tem, da dodamo različno število plenilcev in plenov, ali da nekaterim za pas zaveţemo 

zvonček in tako njihovo gibanje oteţimo. To igro lahko uporabimo za zbuditev motivacije. 

Preko igre se lahko naučijo, s čim se prehranjujejo določene ţivali oziroma učitelj dobi 

vpogled v njihovo znanje.  

 

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

LOV ZA ZAKLADOM (Cornell, 1994, str. 76) 

Igro je mogoče izvajati v različnih trenutkih ob različnih priloţnostih. Za naš namen jo lahko 

priredimo tako, da učencem napišemo seznam stvari (naravnega izvora), ki so pomembne za 

preţivetje ţivali ali rastline. Navodilo je, da lahko prinesejo le tiste stvari, s katerimi ne 

poškodujejo narave oziroma s tem ne porušijo naravnega ravnovesja. Ostale stvari naj pustijo 

na mestu in si raje zapomnijo, kje so jih našli, ter nas kasneje odpeljejo do njih. Omejimo jim 

prostor, da imamo še vedno kontrolo nad tem, kje se gibljejo, ter čas iskanja. 

Seznam iskalca: 

 3 semena, ki leţijo tam, kjer ne bodo nikoli zrastla v rastlino.  

 poišči kraj, ki je najbolj ugoden za rast rastlin ipd. 

Na seznam lahko dodamo še nekaj stvari, ki iskanje naredijo še bolj zanimivo. To je na 

primer: nekaj povsem ravnega, nekaj lepega, pogrizen list, nekaj, kar šumi, nekaj, česar 

narava ne potrebuje … Po določenem času se z učenci znova zberemo v krogu in vsak 

predstavi, kar je našel in zakaj je to izbral. Če imamo veliko število učencev, lahko delajo tudi 

v skupinah. Igra se mi zdi dobra, ker mora vsak učenec individualno ali v paru poiskati stvari 

s seznama in potem tudi utemeljiti, zakaj jih je izbral. S to igro lahko doseţemo del cilja, ki 

govori o tem, kaj vse potrebujejo rastline za ţivljenje. 

 

3. stopnja: NEPOSREDNA IZKUŠNJA/DOŢIVLJANJE 

 

FOTOGRAFSKI APARAT (Cornell, 1998, str. 105) 

Igra je primerna za skoraj vse cilje, saj jo lahko priredimo na veliko različnih načinov. 

Obenem je primerna tudi za vse starosti učencev. Namen igre je, da opazimo naravo in njene 

zanimivosti, ne da bi nas zmotile naše misli. Učence razdelimo v pare – en igralec je 

fotografski aparat, drugi pa je fotograf. Fotograf vodi fotografski aparat, ki ima zaprte oči, po 

okolici. Ko najde prizor, ki mu je všeč, usmeri objektiv aparata (obraz učenca) v ţeleno smer, 
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da bi naredil posnetek. Nato pa pritisne sproţilec, ki odpre zaklop. To pomeni, da se na 

začetku z učenci dogovorimo, da morajo tisti, ki so fotografski aparat, hoditi naokoli z 

zaprtimi očmi. Ko jih fotograf narahlo povleče za uho ali potreplja po rami (sproţilec), 

odprejo oči za 5 sekund in jih potem zaprejo nazaj. Poleg tega se lahko tudi opozorijo s tem, 

da najprej rečejo: »Odpri!« in čez 5 sekund »Zapri!« Vsak učenec naredi 5 različnih slik in 

nato si vloge zamenjajo. Učence spodbudimo, naj pri fotografijah uporabijo svojo domišljijo, 

naj bodo izvirni. Naročimo jim lahko, naj slikajo le rastline, ali pa naj slikajo različna 

domovanja ţivali ipd. Po končani dejavnosti se z učenci zberemo na nekem mestu in jih 

spodbudimo, naj si izberejo dve fotografiji, ki sta jim bili najbolj všeč. Potem naj poskušajo 

uganiti, kje so jih posneli ter razloţijo, zakaj so izbrali ravno ti dve, kaj predstavljata ipd. Pri 

analizi fotografij lahko učence vprašamo, zakaj so si izbrali te prizore kot fotografi, ali zakaj 

imajo na primer te rastline takšno obliko, zakaj rastejo na tem mestu ipd. Pri tem lahko tako 

doseţemo cilj o tem, kaj potrebujejo rastline za ţivljenje. 

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

RECEPT ZA GOZD (Cornell, 1994, str 54) 

Z igro lahko preverimo, koliko so se učenci naučili in ali razumejo povezave med neţivo 

naravo in ţivimi bitji ter povezave med samimi ţivimi bitji. Učencem povem, da so dobili 

namišljeno pravico do lastnine dela zemlje. Na njej lahko ustvarijo svoj sanjski gozd, ki lahko 

vsebuje kar koli ţelijo. Vsebuje lahko toliko dreves, ţivali, grmovja, trav, cvetočih rastlin, 

skal, hribov, slapov, rek, potokov ... kot si ţelijo. Učenci morajo biti resnično ustvarjalni, da 

poskušajo oblikovati resnično nekaj svojega in neponovljivega, a hkrati pozorni na to, da 

gozd vsebuje vse elemente, ki jih potrebujejo ţiva bitja za ţivljenje. Na koncu se pogovorimo, 

ali so uporabili vse predstavnike prehranjevalne verige, ali so v svoji razlagi mogoče tudi 

omenili, kakšna tla imajo v gozdu ipd. in ali bi njihov gozd v realnosti lahko obstajal. Pri tej 

dejavnosti učenci pokaţejo, kako razumejo povezave med ţivimi bitji in neţivo naravo, 

obenem pa v svoj gozd vključijo stvari, ki so jim všeč, ki jih v gozdu najprej opazijo ipd. Kot 

zaključna dejavnost nam pove, ali učenci vedo, kaj vse sestavlja gozd in zakaj brez vseh 

dejavnikov gozd ne more obstajati.  
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3. primer: 

 

Cornellove igre lahko uporabimo tudi pri doseganju ciljev iz tematskega sklopa Okoljske 

vzgoje. V 2. razredu naj bi učenci »znali opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo ter 

znali pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega 

okolja ter k urejanju okolja, v katerem ţivijo« (UN za spoznavanje okolja, 2011, str. 17). 

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

SOVE IN VRANE  (Cornell, 1994, str. 72) 

S to igro lahko učenci učinkovito spoznajo oziroma ponovijo nove pojme. Razred razdelimo 

na dve enako številčni moštvi, sove in vrane. Postavijo se v dve vrsti, ki si v razmiku pol 

metra stojita nasproti. Pribliţno 5 m za vsakim moštvom  narišemo črto, ki predstavlja 

njihovo oporišče. Učitelj nato glasno pove trditev, in če je resnična, potem sove poskušajo 

ujeti vrane, preden se rešijo na svoje oporišče. Če je napačna, pa vrane lovijo sove. Kogar 

ujamejo, se pridruţi nasprotni ekipi. Na ta način lahko učencem podajamo trditve, ki so 

povezane z zastavljenimi cilji. 

Primeri trditev : 

 Srečam votlo deblo in vanj vrţem prazen tetrapak od soka. 

 Z zbiranjem starega papirja pripomorem k temu, da ne bodo posekali tako veliko 

dreves. 

 Izpušni plini iz avtomobilov niso škodljivi za zdravje in ne onesnaţujejo okolja. 

 Z zapiranjem vode iz pipe med ščetkanjem zob pripomoremo k varčevanju s čisto 

vodo. 

 

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

NENARAVNA STEZA (Cornell, 1994, str. 40) 

Cornellov namen te igre je, da bi predstavili predvsem pojem kamuflaţe oziroma barvnega 

prikrivanja in pojem prilagajanja/adaptacije. V našem primeru lahko dodamo poudarek še na 

to, kaj vse ne spada v naravo in kaj lahko mi storimo, da bo tega v naravi čim manj oziroma 

nič. Izberemo si 15 do 20 m poti in ob njej namestimo 10 do 15 predmetov/smeti. Nekateri 

morajo biti bolj vidni, druge pa spretno zlijemo z okoljem, da jih je teţje najti. Učencem ne 
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smemo povedati, koliko smo jih skrili. Ko je pot postavljena, jih posamično pošiljamo v 

kratkih časovnih intervalih. Njihova naloga je, da poskušajo najti čim več predmetov, a jih ne 

smejo pobrati. Ko pridejo do konca, morajo učitelju zašepetati, koliko so jih našli. Če na 

koncu ni noben našel vseh, jim povemo, koliko so jih našli in da jih je še več. Učitelj na 

koncu skupaj z učenci poišče vse predmete. Igro zaključimo tako, da se pogovorimo o tem, da 

so ţivali različno obarvane in kako jim to pomaga preţiveti. Poudarimo pa tudi, da so danes 

našli stvari, ki niso del naravnega okolja. Skupaj nato najdemo rešitev, kam te stvari (smeti) 

spadajo in zakaj jih ne smemo metati kamor koli.  

 

3. stopnja: NEPOSREDNA IZKUŠNJA/DOŢIVLJANJE 

 

TIHO OPAZOVANJE (Cornell, 1994, str. 112) 

Učenci si sami izberejo kraj, kjer bi radi opazovali naravo. Ko pridejo do tja, so najprej čisto 

pri miru, niti glave ne premikajo. Ostati morajo čim bolj nemoteči, da lahko ţivljenje okoli 

njih teče nemoteno naprej. Zaradi umirjenosti obstaja moţnost, da se bodo ţivali učencem 

pribliţale, da si jih ogledajo. Zagotovo bo vsak opazil nekaj, kar si bo zapomnil. Čez nekaj 

časa (najboljše je, če učitelj to dejavnost prekine, ko opazi, da postajajo učenci nemirni) se 

zbere skupina skupaj in svoje opazovanja podelijo drug z drugim. Pri tej igri/dejavnosti je 

predvsem pomemben poudarek na lepoti narave in na tem, da poskušamo to lepoto ohranjati s 

tem, da skrbimo za okolje.  

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

RECEPT ZA ČISTO NARAVO 

 Ta dejavnost temelji na Cornellovi igri Recept za gozd (Cornell, 1994, str 54), le da je 

prilagojena za drugačne učne cilje. Učenci na list papirja narišejo ali napišejo, kako bi bilo 

potrebno ţiveti, da bi ohranili naravo čim bolj čisto in zdravo in kako lahko oni sami 

prispevajo k temu. Slike/kratke spise nato razstavimo v razredu, kjer tudi vsak učenec pove, 

kaj je narisal/napisal. 
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3. 5. 2 Povezava dejavnosti, ki jih lahko uporabimo v sistemu tekočega učenja Josepha 

Cornella z učnimi cilji za drugo triletje iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko  

 

1. primer: 

Učenci naj bi v 4. razredu pri tematskem sklopu Ţiva bitja »znali prepoznati najpogostejše 

drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v oţjem okolju (po listih, cvetovih in plodovih)« 

(UN za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 17).  

 

Pred izvajanjem spodnjih iger predlagam, da učenci najprej spoznajo različne drevesne in 

grmovne vrste. Z njimi gremo lahko na primer na sprehod v bliţnji gozd in jim jih 

predstavimo (njihovo listje, cvetove, plodove, lubje).  

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

ZAIGRAJMO DREVO (Cornell, 1998, str. 62–66) 

Učenci naj predstavljajo različne dele enega drevesa: glavno korenino, stranske korenine, 

skorjo, veje, liste ipd. Potem naj s pantomimo prikaţejo, kaj dela tisti del drevesa, ki ga 

predstavljajo. Učence razdelimo v več skupin. Najprej izberemo tri največje in najmočnejše, 

ki bodo predstavljali srčevino drevesa. S hrbti se obrnejo drug proti drugemu in njihova 

naloga je, da stojijo pokončno in trdno, saj je naloga srčevine, da drţi deblo in veje v 

pokončni drţi. Nato učitelj izbere večje število učencev, ki bodo predstavljali glavno 

korenino. Posesti se morajo ob vznoţje srčevine tako, da gledajo navzven. Naloga glavne 

korenine je, da omogoča drevesu, da pride do vode, ki je globoko v zemlji in čvrsto zasidra 

drevo v tla. Nato drevesu dodamo stranske korenine. Za to vlogo izberemo učence (učenke) z 

dolgimi lasmi, ki se poleţejo s hrbtom proti tlom in se z nogami dotikajo vznoţja drevesa. 

Stranskih korenin je na stotine in njihova naloga je, da pomagajo drţati drevo pokonci in da z 

drobnimi koreninskimi laski vsrkavajo vodo iz zemlje. Učence spodbudimo, da z zvoki 

oponašajo, kako vsrkavajo vodo. Nato drevesu dodamo naslednjo skupino učencev, ki jo 

razdelimo na dva dela. Naloga prve skupine je, da iz korenin črpajo vodo v veje drevesa, 

druga skupina pa prenaša hrano iz listov do ostalih delov drevesa. Skupini tvorita dva kroga 

okoli srčevine. Notranji krog s spuščanjem in dvigovanjem rok ter glasnim oponašanjem 

srkanja (na glas potegnejo slino v ustih vase) ponazarja srkanje vode iz tal. Učenci v 

zunanjem krogu pa prekriţajo roke v zapestju tako, da njihove dlani predstavljajo listje. Ko 
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učitelj reče: »Delajmo hrano!«, začnejo z dlanmi oponašati trepetajoče liste. Nazadnje vse 

preostale učence postavimo še okrog debla z obrazi navzven. Predstavljajo lubje, ki drevo 

varuje pred zunanjimi nevarnostmi (ogenj, mrčes, toplotne spremembe). Svojo nalogo 

opravljajo tako, da naredijo blokado z rokami, tako da dvignejo komolce in prekriţajo dlani. 

Učitelj sedaj z različnimi ukazi vodi igro in s tem učenci zaigrajo delovanje drevesa. Primer 

ukaza: »Črpajmo vodo navzgor!« – učenci, ki predstavljajo ta del debla, z dviganjem rok in 

glasnim srkanjem oponašajo nalogo tega dela drevesa.  

 

Lahko bi izvajali tudi igro DOLOČANJE (Cornell, 1994, str. 70). 

Učitelj vnaprej pripravi liste ali cvetove ali semena dreves ter grmov (7–10 primerkov). 

Učence razdelimo v dve skupini in jih postavimo v vrsti 10 m narazen, tako, da so obrnjeni 

drug proti drugemu. Vsak član skupine dobi svojo številko. Nato učitelj zakliče eno drevo ali 

grmovje, ki je na sredini med skupinama, in eno številko. Sedaj morata igralca s to številko 

čim hitreje najti ta primerek. Tisti, ki je hitrejši, svoji skupini priigra dve točki. Če izbere 

napačen primerek, skupina točke izgubi. 

 

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

DREVESNE SILHUETE (Cornell, 1994, str. 74)  

Izvaja se na kraju, kjer raste več različnih vrst dreves. Eden izmed učencev naj poskuša 

posnemati določeno drevesno vrsto, ostali naj jo poskušajo uganiti. Lahko učence razdelimo 

tudi v dve skupini in potem morajo druga drugi predstaviti različna drevesa in grmovja.  

 

3. stopnja: NEPOSREDNA IZKUŠNJA/DOŢIVLJANJE 

 

SRČNI UTRIP DREVESA (Cornell, 1994, str. 22) 

Najprimernejši čas za izvajanje je zgodaj spomladi. Srčni utrip drevesa je poslušanje 

pretakanja drevesnih sokov in spomladi to lahko najbolje slišimo, ko po koncu zime korenine 

začnejo pošiljati navzgor v svoje veje drevesno tekočino. Izbiramo drevesa, ki imajo vsaj 15 

centimetrski premer in tanko skorjo (listavci so bolj primerni kot iglavci). Če imamo moţnost, 

priskrbimo stetoskope, ki jih pritisnemo ob skorjo. Potem moramo biti mirni in pozorno 

poslušati. Včasih bo potrebno mesto poslušanja malo prestaviti, da bodo učenci lahko zaslišali 

»srčni utrip« drevesa. Potem jim dajmo moţnost še, da poslušajo svoje utripe in če imamo v 

okolici tudi kakšno ţival, jih poslušajmo še njej.  
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Druga primerna igra se imenuje SREČANJE Z DREVESOM (Cornell, 1994, str. 26). 

Učence razdelimo v pare. Eden ima zavezane oči in drugi ga pelje do zanimivega drevesa v 

gozdu. Potem pa naj poskuša raziskati drevo z vsemi čutili. Dobro je, če učencem damo 

posebna navodila (npr. podrgni z licem ob skorjo, ali ga lahko objameš, je še ţivo, rastejo v 

okolici kakšne druge rastline, si zaznal, da je ob njem kakšna ţival, je skorja poraščena z 

mahom, ali oddaja kakšen poseben vonj), da bodo drevo spoznali na čim več različnih 

načinov. Ko »slepi« učenec zaključi, ga njegov partner odpelje nazaj na izhodišče (najboljše 

je, če izbere drugo pot). Na izhodišču sname prevezo za oči in nato mora poiskati drevo, ki ga 

je spoznaval. Vloge naj si nato tudi zamenjajo. 

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

 Učencem PRIPOVEDUJEMO ali preberemo zgodbo z naslovom Moţ, ki je sadil upanje in 

ţel srečo avtorja Jeana Giona, ki jo lahko najdemo v Cornellovi (1998) knjigi Veselimo se z 

naravo na strani 141. Zgodba govori o moţu, ki je sadil drevesa na območju francoskih Alp. 

Območje je bilo popolnoma opustošeno vseh dreves in je postalo pusta pokrajina. Ta moţ je s 

svojim dolgoletnim sajenjem dreves znova vzpostavil ravnovesje v naravi in območje je 

ponovno zaţivelo v svoji polnosti. S pomočjo te zgodbe bodo učenci morda zaznali, da s 

svojimi majhnimi dejanji lahko vplivajo na to, da bo svet čistejši in spoznali, kako drevesa 

vplivajo na celotno podnebje. 

 

2. primer: 

 

Pri tematskem sklopu Ţiva bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo naj bi učenci v 

5. razredu »znali pojasniti, da so ţivali (glede hrane) odvisne od rastlin: neposredno kot 

rastlinojedci in posredno kot mesojedci in po videzu sklepati, ali je ţival plenilec ali ne« 

(UN za naravoslovje in tehniko, 2011, str. 18). 

 

1. stopnja: ZBUDITE NAVDUŠENJA 

PREPLETANJE  (Cornell, 1994, str 56) 

S to igro lahko prikaţemo pomembnost povezanosti vseh dejavnikov v okolju. Učenci preko 

te igre lahko izkusijo, kako so povezane vse sestavine ekosistema in kaj se zgodi, če eden 

izmed njih izgine oziroma ga odstranimo. Z učenci naredimo krog. Učitelj v roki drţi klobčič 

vrvice in vpraša npr.: »Kdo mi zna povedati ime rastline, ki raste v bliţini?« Tisti otrok, ki 
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pove ime rastline, dobi v roke konec vrvice. Nato vpraša učitelj: »Kdo pa se prehranjuje s to 

rastlino?« in potem podamo naprej vrvico tistemu učencu, ki pove pravo ţival. Učencem tudi 

obrazloţimo povezavo med rastlino in ţivaljo, npr. »Zajec, z deteljo si povezan, ker si za 

svoje kosilo odvisen od njenih listov.« Nato vprašamo: »Kdo pa ima lahko zajca za svoje 

kosilo?« S tem, ko se učenci povezujejo z vrvico, lahko tudi vidijo, kako so vsa ţiva bitja 

povezana med seboj in je njihovo preţivetje odvisno drug od drugega. Vključujemo pa lahko 

tudi druge elemente, npr. prst, vodo … Z igro nadaljujemo toliko časa, dokler niso vsi učenci 

povezani z vrvico. Potem lahko učencem pokaţemo še, kako lahko človeški posegi ali 

naravne nesreče vplivajo na ravnovesje. Lahko jim učitelj reče, da gozdar poţaga drevo. To 

nakaţemo tako, da tisti učenec, ki predstavlja drevo, potegne za vrvico. Vsi tisti, ki čutijo 

poteg vrvice, v naravi čutijo posledice tega, da ni več drevesa. Med dejavnostjo seveda 

učencem tudi razloţimo in se z njimi pogovorimo, zakaj čutijo poteg vrvice. 

 

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

ŢIVALI, ŢIVALI! (Cornell, 1998, str. 81) 

Učencem razdelimo kartončke, na katerih imajo napisano eno ţival (vsak učenec drugo). 

Drug za drugim morajo sedaj zaigrati vedenje te ţivali, ostali učenci pa ugibajo, katero ţival 

oponašajo. Najprej je naloga, da ţival oponašajo v mirni drţi, nato naj jo posnemajo še v 

gibanju. Za konec pa lahko doda še oglašanje. Šele ko učenec konča s svojim oponašanjem, 

ostali lahko povedo, katero ţival menijo, da je učenec oponašal. Ko učenci ugotovijo ime 

ţivali, se pogovorimo še o tem, kako se prehranjuje. Za ugibanje izberemo ţivali, ki imajo 

prepoznavne lastnosti in kretnje. Cornell pravi, da so zelo primerne medved, netopir, pingvin, 

gorila, ţelva, sova, leopard, štorklja. 

 

Izvajali bi lahko tudi igro IZVIDNIŠKI POHOD (Cornell, 1994, str. 106).  

Za to dejavnost moramo otroke ţe vnaprej pripraviti oziroma jim podati nekaj navodil, da 

bomo lahko vse skupaj čim bolje izvedli in bodo učenci pri tem uţivali. Otrokom damo 

navodila, naj se oblečejo v obleke, ki ne šumijo (volnene ali bombaţne tkanine) in naj bodo 

čim bolj naravnih barv (podobna okolju). Predlagamo jim, naj hodijo bosi oziroma naj imajo 

obute mehke pohodne čevlje. Pred odhodom pa učencem lahko učitelj tudi potemni obraz z 

barvami za obraz ali z zdrobljenim ogljem, da se še bolj vţivijo in uţivajo. Učencem podamo 

še navodila, ki jih moramo upoštevati med samim pohodom. Cornell jih navaja takole: »1. 

Poskušaj vedno ostati v kritju ali vsaj blizu kritja. 2. Gibaj se počasi, vsakih nekaj korakov se 
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ustavi in se razglej. 3. Ne hodi v smeri, kamor piha veter, da ne bo veter tvojega vonja zanesel 

naprej.« (Cornell, 1994, str. 106). Ko je za pohod vse pripravljeno, poskušajmo med učenci 

vzpostaviti napeto ozračje s posebnim nagovorom, kjer jim povemo, da gremo na posebno 

nalogo, kjer moramo natančno preiskati okolico, ne da bi nas opazili. Obenem moramo biti 

neopazni tudi zato, ker so na tem območju opazili plenilce. S tem načinom opazovanja narave 

se bodo učenci zaradi svoje zamaskiranosti bolje zavedali okolja in če bodo resnično hodili 

zelo mirno oziroma skoraj neslišno, obstaja moţnost, da bodo lahko kakšno ţival opazovali 

zelo od blizu. 

 

 3. stopnja: NEPOSREDNA IZKUŠNJA/ DOŢIVLJANJE 

 

SKRIVNOSTNA ŢIVAL (Cornell, 1998, str. 85) 

Učitelj pove učencem zanimive podatke o določeni ţivali, ne da bi izdal njeno identiteto. Pred 

začetkom moramo biti pozorni, da so učenci udobno nameščeni, da nas vsi dobro slišijo. 

Najprej jih uvedemo v to, da jih bomo odpeljali na izlet, kjer bodo srečali neko ţival. Na 

primer: »Danes se bomo odpravili na izlet v daljne deţele, ki jih je raziskoval ţe slavni 

naravoslovec Darwin. Ti kraji so poraščeni z bujnim rastjem itd.« Pomembno je, da si 

zapomnijo, kakšna je skrivnostna ţival, saj bodo na koncu morali narediti povzetek tega, kar 

so »videli«. Njihovo poročilo naj vsebuje risbo ţivali v njenem okolju (na slike se jim ni 

potrebno podpisati, saj se s tem izognemo temu, da učencem ni nerodno). Slike nato 

izobesimo, da si jih lahko vsi ogledamo. Dobra ideja je tudi ta, da izberemo takšno ţival, ki je 

učenci ne srečajo prav pogosto (npr. kakšna ogroţena vrsta). Primer zgodbe je napisan v 

knjigi Veselimo se z naravo na strani 87–89.  

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

TIH SKUPEN SPREHOD (Cornell, 1994, str. 120) 

Učence nagovorimo, da gremo sedaj vsi skupaj na sprehod. To je lahko na primer pot nazaj 

do šole. Dogovorimo se, da bomo hodili čisto tiho, da se bomo odpovedali vsem stvarem, ki 

lahko povzročajo šum (npr. sezujemo čevlje, slečemo obleko, ki šumi ipd.). Če se bo skupini 

uspelo popolnoma umiriti, potem obstaja moţnost, da se ji pribliţa tudi kakšna ţival. Za 

srečanje z ţivaljo je sicer zelo malo moţnosti, a s takim sprehodom ţivali ne prestrašimo in se 

le–te lahko mirno umaknejo. Ob koncu sprehoda se lahko še pogovorimo z učenci o tem, kaj 

so občutili, opazili, kaj jim je ostalo v spominu.  
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3. 6 Izvajanje dejavnosti pri mlajši skupini skavtov 

 

Doseganje nekaterih učnih ciljev predmetov spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika 

preko sistema tekočega učenja Josepha Cornella sem preizkusila tudi v praksi. Dejavnosti sem 

izvajala z mlajšo skupino skavtov na Breznici. Da bi preverila uspešnost dejavnosti oziroma 

sistem tekočega učenja Josepha Cornella, sem na začetku in na koncu izvedla tudi opazovalni 

sprehod. 

 

3. 6. 1 Začetni opazovalni sprehod 

 

Na začetku, ko sem skavtom omenila, da gremo v gozd, so bili vsi navdušeni in so kar stekli 

proti gozdu. Ko smo prispeli na jaso pred gozdom, so takoj začeli raziskovati okolico in iskati 

kaj zanimivega. Fant M., ki je sicer najbolj ţivahen v skupini in ga je teţko motivirati, je takoj 

odšel in iskal »kislice«, ter jih z veseljem delil z drugimi, ki smo lahko preizkusili, kakšnega 

okusa so. Nato smo odšli naprej po poti v gozd. 

 

Slika 6: Sprehod (foto: Monika Ţemlja) 

 

Dekleta so se predvsem pogovarjala o tem, kaj se jim je zgodilo čez teden, fantje pa so z 

zanimanjem in radovednostjo raziskovali okolico. Še najbolj je bil pozoren M., ki je opazil 

različne rastline, ki so se mu zdele zanimive, ptice in druge pojave v naravi. Vsi so opazili 

staro kad, ki so jo še nedolgo nazaj okoliški kmetje uporabljali za napajanje ţivine. Prav tako 
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so na poti opazili mrtvega slepca, a se nihče ni zgraţal nad njim ali se kakor koli neprimerno 

izraţal. Tudi nihče ni reagiral na način, ki bi kazal, da se ga boji. 

 

Sama sem sicer bila presenečena nad njihovim odzivom. So precej teţko obvladljiva skupina, 

a so se v naravi spremenili. Še največja sprememba je bila opazna ravno pri tistih, ki so 

najbolj ţivahni in potrebujejo največ pozornosti voditeljev.  

 

Natančneje so opaţanja z začetnega sprehoda z grafi in opisno predstavljena v poglavju 3. 6. 4 

Rezultati analize opazovalnega lista. 

 

3. 6. 2 Izvajanje sistema tekočega učenja 

Za vsako srečanje sem si pripravila načrt za izvajanje sistema tekočega učenja Josepha 

Cornella, ki sem ga predstavila v nadaljevanju. Nisem uporabila prej predstavljenih 

kombinacij dejavnosti, ampak sem sestavila novi in pri tem upoštevala sistem tekočega učenja 

Josepha Cornella. Sem pa uporabila nekatere ţe prej predstavljene dejavnosti, saj se izmed 

vseh, ki jih predlaga Cornell, po mojem mnenju najbolj ujemajo z izbranimi cilji.  

 

Na prvem srečanju, kjer smo izvajali Cornellov sistem tekočega učenja, sem si zastavila cilja, 

da naj bi učenci »vedeli, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od drugih bitij in neţive narave 

in znali poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in ţivalmi« (UN za spoznavanje 

okolja, str. 11).  

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

ŢIVLJENJSKA PIRAMIDA (Cornell, 1994, str. 52) 

Pri tej igri bo vsak učenec postal določeno ţivo bitje (rastlina, rastlinojedec ali mesojedec), ki 

ga bo napisal na listek in oddal učitelju. Učitelj bo prebral najprej vse rastline. Te se morajo 

postaviti v prvo vrsto. Nato bo prebral rastlinojedce, ki so v drugi vrsti in nazadnje mesojedce, 

ki so v tretji vrsti. Verjetno bo najštevilnejša tretja vrsta, vendar na ta način ne bomo mogli 

postaviti piramide, zato bo učence potrebno spodbuditi, da se bodo med seboj dogovorili tako, 

da bodo nekateri izmed njih postali rastline ali rastlinojedci, da bo lahko stala piramida. S to 

dejavnostjo bodo učenci na zelo preprost način spoznali, kakšno je naravno razmerje med 

ţivimi bitji in kako pomembne so na primer rastline. To bomo ponazorili s tem, da bomo eno 

rastlino umaknili iz piramide. Ta se bo zaradi tega podrla. Dejavnost lahko uporabimo kot 
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ogrevanje za učenje o tem, kaj vse potrebujejo ţiva bitja za ţivljenje in kako so odvisna druga 

od drugih. 

 

2. stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

PODVOJITEV (Cornell, 1994, str. 44)  

V bliţini bom najprej na skrivaj nabrala pribliţno 10 primerkov listov, plodov, cvetov, 

koščkov drevesne skorje ipd. Poloţila jih bom na robec in pokrila z drugim robcem. Učenci se 

bodo zbrali okoli robca in jaz jim bom dala navodila: »Pod robcem je 10 primerkov (list 

drevesa, kamen, storţ ipd.), ki jih lahko najdemo v bliţini. Za nekaj trenutkov bom robec 

umaknil/a, tako da si lahko predmete ogledate in zapomnite. Nato pa pojdite po okolici in jim 

poskušajte najti dvojnike. Po nekaj minutah vas bom poklical/a nazaj.« Ko se bomo z učenci 

zopet zbrali v krogu, si bomo ogledali stvari, ki so jih sami našli in stvari, ki so si jih prej 

ogledali na robcu. O njih se bomo pogovorili (od katerega drevesa/grma so, kje v naši okolici 

rastejo ipd.). Poskušala jih bom predstaviti čim bolj zanimivo in povprašala tudi, koliko 

predmetov so uspeli najti. 

 

3. stopnja:  NEPOSREDNA IZKUŠNJA/ DOŢIVLJANJE  

 

IGRANJE VLOG (Cornell, 1994, str. 31) 

Učencem bom rekla, naj se poskusijo vţiveti v ţiva bitja, ki jim jih bom izbrala. Na primer: 

»Drevo se ziblje v vetru. Zamišljajte si, da po veji pleza veverica in na tla sklati ţelod. Sedaj 

smo mali ţelod, ki pomladi vzklije in začne rasti. Pognali smo ţe korenine in se začeli dvigati 

v nebo. Naša krošnja ima vedno več vej, ki so gosto porasle z listi. Čez dolga leta smo 

kljubovali ţe veliko vremenskim pogojem in ne moremo se več upirati vetrovom, ki so nas 

bičali. Korenine popustijo in pademo na tla. Sedaj trohnimo in postajamo eno z zemljo, iz 

katere bo zrastlo novo drevo.« 

 

Učence bom vprašala: 

Katero drevo ste postali? 

Ali poznate še katere druge vrste dreves? Katere? 

Po katerih lastnostih lahko ločimo različne vrste dreves? 

V čem se lahko rastline razlikujejo med seboj? 

V čem so si podobne? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-42- 

 

4. stopnja:  DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

RECEPT ZA GOZD (Cornell, 1994, str. 54) 

Za konec bom učencem povedala, da so dobili namišljeno pravico do lastnine dela zemlje. Na 

njej lahko ustvarijo svoj sanjski gozd, ki lahko vsebuje kar koli ţelijo. Vsebuje lahko toliko 

dreves, ţivali, grmovja, trave, cvetlic, skal, hribov, slapov, rek, potokov, ... kot si ţelijo. 

Morajo biti resnično ustvarjalni in poskušati ustvariti resnično nekaj svojega in 

neponovljivega. Na koncu se bomo pogovorili, ali so uporabili vse predstavnike 

prehranjevalne verige, so ustvarili podnebje, prst … ali bi njihov gozd v realnosti lahko 

obstajal. S tem ponovimo, kako so ţiva bitja odvisna druga od drugih in kakšno vlogo ima 

neţiva narava. 

 

Evalvacija prvega srečanja s Cornellovim sistemom tekočega učenja 

 

Učencem je med kratkim uvodnim nagovorom koncentracijo hitro padala, zato sem hitro 

začela z izvajanjem prve stopnje sistema tekočega učenja Josepha Cornella in sprememba 

vzdušja je bila takoj opazna. 

 

 

Slika 7: Uvodni nagovor (foto: Monika Ţemlja) 
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Za prvo stopnjo sistema tekočega učenja Josepha Cornella sem izvajala dejavnost Ţivljenjska 

piramida. Učenci so dobili moţnost, da si sami izberejo, katero ţivo bitje bi bili. Zanimivo je, 

da so si vsi izbrali, da bi bili ţivali, večinoma mesojede. Tako smo najprej ugotovili, da ne 

bomo mogli postaviti piramide, ker nimamo nič rastlin, ki so osnova v prehranjevalni 

piramidi. Dejavnost smo zato ponovili in sicer tako, da sem jaz določila, kdo bo predstavljal 

rastline, kdo rastlinojede in kdo mesojede ţivali. S to igro so tako lahko občutili, kako so ţiva 

bitja soodvisna drug od drugega, saj se ob odsotnosti enega lahko piramida podre. Pri 

postavljanju piramide so tudi zelo uţivali in se sprostili, kar lahko opazimo tudi na sliki 8. 

Navdušenje se je s časom tudi stopnjevalo. Na začetku, ko niso mogli biti ţivali, ki so si jih 

izbrali, so bili razočarani, a so kmalu na to pozabili in se vţiveli v vloge, ki so jih dobili. Pri 

izvajanju dejavnosti sem sicer imela olajševalno okoliščino, saj je bila malo številčna skupina. 

V običajnem razredu bi učence verjetno morala razdeliti v več manjših skupin ali pa igro 

malce prirediti (na primer, da ne bi piramide postavljali v višino, ampak bi se učenci 

razporedili v ravnini).  

 

 

Slika 8: Ţivljenjska piramida (foto: Monika Ţemlja) 
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Pri drugi igri Podvojitev, ki je predstavljala stopnjo usmeritev pozornosti, so me znova 

presenetili njihovi odzivi, saj so našli vsi skoraj vse primerke, ki so se nahajali v moji zbirki. 

Igra je bila dobra tudi zato, ker smo ob pregledovanju zbirke lahko razglabljali tudi o razlikah 

med stvarmi/organizmi. Na njihovih obrazih je bil ves čas nasmeh in z zanimanjem so 

raziskovali okolico in iskali enake predmete. Ko smo si skupaj še enkrat ogledali zbirko, smo 

o vsakem predmetu povedali, kaj je, kako se imenuje, če je bila na primer rastlina, tudi za kaj 

jo lahko uporabimo ipd. Najbolj me je presenetilo število stvari, ki so si jih zapomnili učenci. 

Sama si verjetno ne bi mogla zapomniti vseh, pri njih pa je le malo kdo našel manj kot 8 

primerkov. Nad igro so bili tako navdušeni, da so jo ţeleli ponoviti še enkrat. Na ţalost nam 

tega ni uspelo izvesti, ker ni bilo dovolj časa, ampak se mi zdi to zelo dobra povratna 

informacija. Vzdušje med igro, otroško navdušenje in zanimanje lahko opazimo na 

fotografijah 9, 10 in 11.  

 

 

Slika 9: Podvojitev (foto: Anja Luţnik) 
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Slika 10: Podvojitev – iskanje parov (foto: Anja Luţnik) 

 

Slika 11: Podvojitev – pogovor o stvareh, ki so jih iskali (foto: Monika Ţemlja) 
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Tretjo dejavnost oziroma stopnjo neposredne izkušnje doţivljanja sem izpustila, ker nam je 

zmanjkovalo časa. Pri načrtovanju sistema tekočega učenja Josepha Cornella sem slabo 

načrtovala časovni potek dejavnosti. Med srečanjem z učenci sem se tako odločila, da te 

dejavnosti ne bom izvajala, zato nisem izpeljala celotnega sistema tekočega učenja Josepha 

Cornella po stopnjah, kot jih je zapisal.  

 

Na koncu smo pri stopnji delitev navdiha z drugimi izvajali še dejavnost Recept za gozd. Po 

kratkih navodilih so se razporedili po okolici in začeli z razmišljanjem, opazovanjem in 

ustvarjanjem. Nihče ni počel nič drugega kot to. Bili so skoncentrirani na svoje delo, niso jih 

zmotile druge misli in zvoki iz okolice. Popolnoma so se prepustili svojim mislim in jih 

prelivali na papir, kar lahko opazimo na sliki 12 in 13. Mogoče bi bilo bolje, če bi imeli s 

seboj kakšne podlage za risanje, a so tudi na ta način nastale zanimive risbe. Eden izmed njih 

je na list celo naredil odtis lubja, ki bi bil na drevesih v njegovem gozdu. Na koncu so 

predstavili, kako naj bi njihov gozd izgledal, kaj vse bi vseboval ipd. Vsi so pomislili na to, da 

v gozdu morajo biti rastline in ţivali, nekateri so dodali tudi neţivo naravo (voda, prst, skale 

ipd.).  

 

 

Slika 12: Recept za gozd (foto: Anja Luţnik) 
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Slika 13: Recept za gozd (foto: Anja Luţnik) 

 

Dosego učnih ciljev sem preverjala le ustno med potjo nazaj k naši skavtski sobi. Pri 

pogovoru niso sodelovali čisto vsi. Preverjanje je bilo med hojo proti naši skavtski sobi, zato 

sem lahko povratno informacijo dobila le od učencev, ki so hodili ob meni. To sta bili dve 

deklici in dva dečka. Poznali so razlike med ţivo in neţivo naravo, povedali so, da se ţiva 

bitja razmnoţujejo, da dihajo, rastejo; našteli so, kaj vse spada v ţivo naravo. Prav tako so 

našteli nekaj predstavnikov neţive narave, kot na primer kamen, voda, zrak, sonce, oblaki. 

Nazadnje sem preverjala, če znajo razdeliti ţiva bitja v skupine po skupnih lastnostih, če jim 

jih nekaj naštejem. Tudi pri tem so bili uspešni in skoraj ni bilo napak. Sicer bi lahko bolj 

natančno preverila njihovo znanje pisno, ampak v naši situaciji tega takrat nisem mogla 

izvajati. Seveda teh učnih ur ne moremo v celoti primerjati s poukom v šoli, saj so tukaj 

učenci z različnih osnovnih šol in so znanje pridobili tudi ţe pri pouku v šoli. Sem pa opazila 

predvsem to, da so zelo radi sodelovali, da jim ni bilo teţko izvajati dejavnosti in so jih v 

celoti opravili. Bili so sproščeni, ni jim bilo teţko sodelovati. Najbolj opazno je bilo njihovo 

obnašanje, saj so bili resnično umirjeni, svojo energijo so usmerili v izvajanje dejavnosti in ne 

v nagajanje drug drugemu (kar sicer delajo zelo pogosto), kar je tudi osnovni namen 

Cornellovih dejavnosti in sistema tekočega učenja. Cornell daje velik poudarek na 
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spreminjanju odnosa do narave, do sočloveka in ţeli pribliţati naravo otrokom in odraslim 

ljudem. 

Na drugem srečanju, kjer smo izvajali sistem tekočega učenja Josepha Cornella, naj bi učenci 

na koncu znali opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji ter ţivali in rastline v njih 

(park, travnik, gozd, sadovnjak, polje) (UN za spoznavanje okolja, 2011, str. 11).  

 

Načrtovala sem sledeč potek srečanja:  

Najprej se bomo z učenci odpravili na jaso ob bliţnjem gozdu. Tam pa nato preko iger 

poskušali doseči zastavljen cilj. Pred izvajanjem bom preverila njihovo predznanje in tako na 

koncu lahko videla, kaj so se novega naučili. 

 

Ustno preverjanje znanja: 

V katerem ţivljenjskem okolju se sedaj nahajamo? 

Katera ţivljenjska okolja še poznate? 

V čem se razlikujejo? 

Zakaj povsod ne ţivijo enaka ţiva bitja? 

Ali na ustvarjanje ţivljenjskih okolij lahko vplivamo ljudje? 

Če da, na katera lahko vplivamo in kako? 

 

1. stopnja: ZBUDITEV NAVDUŠENJA 

 

HABITAT  (Cornell, 1998, str. 70) 

Učence bom najprej razdelila v skupine po 4 ali več. Vsaki skupini bom dodelila eno 

ţivljenjsko okolje, ki ga bodo morali drugim prikazati le z gibanjem. Vsak igralec bo izbral 

enega izmed dejavnikov okolja, npr. tipično rastlino, ţival ali fizično lastnost. Učencem bom 

dala minuto ali dve časa za pripravo, nato pa bodo morali svoje ţivljenjsko okolje prikazati 

ostalim. Učenci, ki bodo opazovali, bodo lahko šele po končanem prikazu povedali, za katero 

okolje gre. Nazadnje bo vsak igralec posebej razloţil oziroma predstavil svojo vlogo. 

 

2. Stopnja: USMERITEV/OSREDINJENJE POZORNOSTI 

 

ZVOKI (Cornell, 1994, str. 38) 
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Skupina učencev se bo polegla po travniku tako, da bodo dovolj odmaknjeni drug od drugega, 

da se ne bodo motili. Njihova naloga bo, da bodo roke drţali v zrak in poslušali, koliko 

različnih zvokov lahko slišijo (šteli jih bodo tako, da bodo prste dvigovali v zrak) in poskušali 

ugotoviti, iz katere strani bodo prihajali.  

Po končani dejavnosti se bomo pogovorili o tem, kaj vse bomo slišali. Vprašala jih bom tudi, 

ali bi v drugem ţivljenjskem okolju slišali enake zvoke. Zakaj da/ne? 

 

3. stopnja:  NEPOSREDNA IZKUŠNJA, DOŢIVLJANJE 

 

FOTOGRAFSKI APARAT (Cornell, 1998, str. 105) 

Namen te igre je, da opazimo naravo in njene zanimivosti, ne da bi nas zmotile naše misli. 

Učence bom razdelila v pare – en igralec bo fotografski aparat, drugi bo fotograf. Fotograf  bo 

vodil fotografski aparat, ki ima zaprte oči, po okolici. Ko bo našel prizor, ki mu bo všeč, bo 

usmeril objektiv aparata (obraz učenca) v ţeleno smer, da bi naredil posnetek. Nato bo 

pritisnil sproţilec, ki bo odprl zaklop (oči). To pomeni, da se bom na začetku z učenci 

dogovorila, da morajo tisti, ki so fotografski aparat, hoditi naokoli z zaprtimi očmi. Ko jih 

fotograf narahlo povleče za uho ali potreplja po rami (sproţilec), odprejo oči za 5 sekund in 

jih potem zaprejo nazaj. Poleg tega se lahko tudi opozorijo s tem, da najprej rečejo: »Odpri!« 

in čez 5 sekund »Zapri!« Vsak učenec bo naredil 5 »fotografij« in nato si bodo vloge 

zamenjali. Učence bom spodbujala, naj pri fotografijah uporabljajo svojo domišljijo, naj bodo 

izvirni.  

 

Po končani dejavnosti se bomo z učenci zbrali na zbirnem mestu in vsak si bo izbral dve 

»fotografiji«, ki mu bosta najbolj všeč. Potem bodo poskušali uganiti, kje so jih posneli ter 

razloţili, zakaj so izbrali ravno ti dve, in kaj predstavljata. 

 

ZEMELJSKA OKNA (J. Cornell (1994), str. 20) 

Pri tej igri bom učencem omogočila, da bodo postali del okolja, v katerem se bomo nahajali. 

Torej, učenci bodo leţali tiho in mirno na tleh. Za še globlje zavedanje, jih lahko prekrijem z 

listjem, vejami ali travo. Opazovati bodo morali, kaj vse se bo dogajalo okoli njih. Če bodo 

učenci mirni in dobro prikriti, bodo lahko pristno doţiveli okolico, saj se jih ţivali ne bodo 

bale in obstaja moţnost, da jih bodo lahko opazovali čisto od blizu. V navodila pred začetkom 

bom vključila tudi, da ne smejo vstajati, dokler jim ne dam znaka. Pomembno je, da bom 

učence prej pripravila na to dejavnost. Z njimi se bom pogovorila o ţuţelkah, ki bodo lezle po 
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njih. Omogočila jim bom, da se bodo spoznali z njimi, jih prijeli v roke in izgubili predsodke, 

saj bo le tako dejavnost lahko uspela. Spodbudila jih bom, naj poskušajo začutiti, kaj delajo 

ţivali okoli njih, da bodo lahko na koncu o tem pripovedovali ostalim. 

 

4. stopnja: DELITEV NAVDIHA Z DRUGIMI 

 

PANTOMIMA 

Na koncu bodo s pantomimo izrazili, kaj so doţiveli preko učne ure. Kaj se jim je najbolj 

vtisnilo v spomin, kaj so se novega naučili, spoznali. 

 

Evalvacija drugega srečanja s Cornellovim sistemom tekočega učenja: 

 

Učenci so tokrat ţe vedeli, da bomo ponovno imeli dejavnosti v naravi. Bili so navdušeni, ko 

smo odšli proti gozdu, saj so resnično radi v naravi. Ţe na poti do našega kotička so gledali 

naokoli, hranili koze, ki se pasejo na robu gozda, ter navdušeno raziskovali okolico. 

Posladkali so se tudi z gozdnimi jagodami, ki smo jih našli ob poti. Ko smo prispeli na jaso, 

smo najprej imeli kratko preverjanje predznanja. Dve tretjini učencev je na vprašanja znalo 

odgovoriti. Ostali so največ teţav imeli pri zadnjih dveh vprašanjih, ki govorita o vplivih ljudi 

na ustvarjanje ţivljenjskih okolij. 

 

Ko smo prispeli na jaso pred gozdom, smo najprej izvajali prvo dejavnost Habitat, ki je 

predstavljala prvo stopnjo vzbuditev navdušenja. Tukaj so se učenci resnično sprostili in se ob 

igranju tudi zabavali. Prosili so, če se lahko igrajo še enkrat, naj jim povem še en habitat, ki bi 

ga prikazali in z veseljem sem ugodila njihovi ţelji. Tudi pri ugibanju so bili zelo uspešni. 

Sama bi morala edino le še malo bolj poudariti, naj počakajo, da skupina do konca prikaţe 

svoj habitat in naj šele nato ugibajo. Videli smo zanimive prikaze, kako si ţivljenjska okolja 

predstavljajo učenci. Predstaviti so morali gozd, sadovnjak, travnik, polje. Učenci so prikazali 

ţivljenjska okolja, kot so si jih predstavljali in kar se je njim zdelo značilno zanje. Pri gozdu 

so prikazali drevesa in nekatere gozdne ţivali, pri sadovnjaku so nakazali, da na drevesih raste 

sadje, na travniku so bile najbolj prepoznavne ţuţelke, ki so jih prikazovali fantje, na polju pa 

so se osredotočili na to, da tam ljudje gojijo zelenjavo in je bilo zanimivo opazovati, kako so 

predstavili te rastline.  
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Slika 14: Habitat (priprava na prikaz) (foto: Anja Luţnik) 

 

 

Slika 15: Habitat (prikaz gozda) (foto: Anja Luţnik) 
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Na drugi stopnji usmeritev pozornosti so poslušali zvoke iz okolice. Učenci so se razporedili 

po jasi in poslušali zvoke. Čeprav je bila to šele druga dejavnost, so se večinoma vsi brez 

teţav umirili in se posvetili poslušanju. Pustila sem jih pribliţno 3–4 minute, nato pa smo se 

pogovorili o tem, koliko zvokov so slišali in kateri so bili. Ugotovili so tudi, da dlje časa, kot 

so poslušali, več različnih zvokov so slišali. Postali so bolj dovzetni za zvoke, ki so bili tišji in 

teţje prepoznavni. Naštevali so, da so slišali: šumenje listja, petje ptic, brnenje ţuţelk, letalo, 

ki je letelo čez nebo, avtomobile, ki so se vozili niţje pod hribom, govor ljudi, ki so šli mimo. 

 Pogovarjali smo se še o tem, če bi slišali enake zvoke povsod, ali bi v drugem ţivljenjskem 

okolju lahko slišali drugačne zvoke. Učenci so seveda takoj ugotovili, da bi na primer na 

morski obali bili resnično drugačni zvoki, medtem ko med sadovnjakom in gozdom ne bi bilo 

tako velikih razlik. 

 

  

Slika 16: Zvoki (foto: Anja Luţnik)                                 
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Slika 17: Zvoki (foto: Anja Luţnik) 

 

Na tretji stopnji neposredna izkušnja, doţivljanje sem izvajala dve dejavnosti, saj sta obe bolj 

kratki in sem vnaprej ţe predvidevala, da bi lahko izkoristila osredotočenje na delo, ki se 

vzbudi pri sistemu tekočega učenja Josepha Cornella. Najprej smo imeli dejavnost z 

naslovom Fotografski aparat. Tukaj so morali narediti »fotografije« zanimivih stvari iz 

okolice. Na koncu pa so povedali, katera slika se jim je najbolj vtisnila v spomin. Učenci so z 

velikim zanimanjem vodili svoje prijatelje po okolici in iskali prizor, ki sem jim je zdel 

vreden za fotografiranje. Večinoma so naredili posnetke od blizu (kakšne zanimive cvetove, 

trave, vejo drevesa, grmovja). Tudi zapomnili so si najbolj tiste prizore, kjer je bil poudarek 

na posnetku le ene določene podrobnosti narave. Izjema je bila neka deklica, ki ji je bil 

najbolj všeč posnetek oblakov na nebu. Cornell v svojih knjigah razlaga, da naj bi si te slike 

ljudje zapomnili za vse ţivljenje, saj si jih resnično ogledamo brez motečih misli. 

 

 

Slika 18: Fotografski aparat (foto: Anja Luţnik) 
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Sledila je še dejavnost Zemeljska okna, ki pa sem jo nekoliko prilagodila. Učencev nisem 

zasula z listjem in jim pokrila obraza, ampak so se polegli ali posedli po tleh v visoki travi. 

Tam so nato opazovali, kaj vse lahko vidijo. Tako so uţivali, da sploh niso ţeleli zaključiti z 

dejavnostjo. Ţeleli so kar naprej poleţavati med travo in opazovati okolico. Nekateri so se 

bolj posvetili opazovanju neba nad njimi, v oblakih so iskali različne oblike, spet drugi pa so 

se bolj posvetili rastlinam in ţivalim okoli njih. Največja razlika v primerjavi z ostalimi 

srečanji, ki smo imeli z učenci in sem jo opazila med izvajanjem sistema tekočega učenja 

Josepha Cornella (izvajanja dejavnosti v naravi), je ta, da so se učenci umirili in pokazali, da 

jih narava privlači in da jih zanima, kaj se dogaja okoli njih. Resnično so se potrdile trditve, ki 

sem jih prebrala v razni literaturi in sicer, da narava otroke pomirja. 

 

Slika 19: Zemeljska okna (foto: Anja Luţnik) 

 
  

Za zaključek smo se pogovorili o tem, kaj je značilno za kakšno ţivljenjsko okolje, katere so 

značilne ţivali in rastline v njih. Nazadnje so s pantomimo, ki je predstavljala stopnjo delitve 

navdiha z drugimi, prikazali tisto, kar so si najbolj zapomnili pri tej učni uri. Ob prikazih smo 
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se zelo zabavali in učenci so večinoma prikazali, da jim je bilo všeč, ko so fotografirali in so 

si tako zapomnili drobne podrobnosti iz okolice, kjer smo se nahajali. V spominu mi je 

najbolj ostal komentar enega učenca: »Danes je bilo pa tako dobro, ker smo lahko leţali v 

travi in gledali ter poslušali, kaj se dogaja.« 

 

3. 6. 3 Končni opazovalni sprehod 

Potem, ko smo dvakrat izvajali Cornellov sistem tekočega učenja, smo se še enkrat odpravili 

na sprehod, med katerim smo voditeljice znova opazovale učence in ugotovitve zapisale na 

opazovalne liste. Odšli smo po enaki poti kot na začetnem sprehodu, da smo ohranili čim bolj 

enake pogoje. Med sprehodom sem opazila, da so bili bolj pozorni na okolico. Eden izmed 

učencev je našel gozdne jagode, ki jih ob prvem sprehodu učenci niso niti opazili. Opazili so 

smeti in predmete, ki ne sodijo v gozd, uporabljali so več čutil, med katerimi je še posebej 

izstopala uporaba sluha. Kar nekaj učencev je opozorilo na brenčanje ţuţelk v visoki travi. 

Sprememba, ki sem jo zaznala, je posledica tega, da so pri začetnem sprehodu učenci 

pozornost predvsem posvečali drug drugemu. Pri končnem sprehodu pa so nekaj pozornosti 

namenili tudi naravi okoli njih. 

 

Spoznala sem, da Cornellove dejavnosti oziroma njegov sistem tekočega učenja zelo 

pozitivno vpliva na otroke. Njihova razigranost in razburjenost, ki je prisotna na začetku, se 

po korakih umirja oziroma se usmerja v učenje. Učenci so vedno radi sodelovali in se med 

izvajanjem niso dolgočasili oziroma izgubljali pozornosti. Dejavnosti so ţeleli ponavljati, saj 

so se med njimi zelo zabavali.  

Seveda izvajanja sistema tekočega učenja Josepha Cornella pri malo številčni skupini skavtov 

ne moremo popolnoma primerjati s poukom v šoli, saj so učenci različnih starosti in prihajajo 

iz različnih osnovnih šol, vseeno pa lahko dobimo vpogled, ali Cornellov sistem tekočega 

učenja deluje in če ga je mogoče uporabljati tudi pri pouku.  

Natančneje so rezultati zaključnega sprehoda z grafi in opisno predstavljeni v poglavju 3. 6. 4 

Rezultati analize opazovalnega lista. 

3. 6. 4 Rezultati analize opazovalnega lista 

Rezultate, ki smo jih med začetnim in končnim opazovalnim sprehodom voditeljice zabeleţile 

na opazovalne liste, sem najprej zapisala v tabelo, v kateri sem prikazala aritmetično sredino 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-56- 

 

za stopnje strinjanja s posamezno trditvijo za vse učence skupaj in posebej za deklice in fante 

(priloga 2). Nato sem rezultate predstavila še v obliki grafov. 

 

Sledi seznam posameznih trditev, ki sem jih uporabljala v opazovalnem listu, katerega namen 

je bil ugotoviti razliko v odnosu učencev do narave med začetnim in končnim sprehodom. 

Razliko med sprehodoma sem ţelela doseči z izvajanem sistema tekočega učenja Josepha 

Cornella. Trditve so povezane z uporabo čutil in obnašanjem učencev v naravi.  

 

Seznam trditev z opazovalnega lista: 

1. Učenec je navdušen nad idejo, da gre na sprehod (na glas pove, je nasmejan ipd.); 

2. Učenec omeni, da sliši ptiče ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče slišati); 

3. Učenec omeni, da vidi ţuţelke ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče videti); 

4. Učenec omeni, da nekaj voha, če je vonj mogoče zaznati; 

5. Učenec omeni gozd, drevesa ali druge rastline; 

6. Učenec potipa lubje, list, vejo …; 

7. Učenec omeni, da je nekdo nepravilno odvrgel odpadek (če ga je mogoče opaziti); 

8. Učenec pobere kaj s tal (kamen, palico, odpadel list …) in si to natančno ogleduje; 

9. Učenec med sprehodom govori preglasno; 

10. Učenec pri razlagi ne kaţe zbranosti; 

11. Učenec nemirno teka naokoli; 

12. Učenec po končanem sprehodu še vedno govori o tem, kaj je videl. 

 

Pri vsaki trditvi, ki je bila na opazovalnem listu, smo voditeljice označile stopnjo strinjanja 

glede na obnašanje učenca
*
 v naravi (od 1 – nikakor se ne strinjam do 5 – popolnoma se 

strinjam). Naše stopnje strinjanja s posamezno trditvijo so predstavljene v tabeli 1. V tabeli 1 

(priloga 2) je predstavljena tudi aritmetična sredina za stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo. Za laţje razumevanje pa sem aritmetično sredino za stopnjo strinjanja s posamezno 

trditvijo predstavila na grafu 1. 
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Graf 1: Izračunana aritmetična sredina za stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo pred (PR) 

in po (PO) izvajanju sistema tekočega učenja Josepha Cornella 

 

Iz rezultatov na grafu 1 lahko vidimo spremembe pri stopnjah strinjanja s posamezno trditvijo 

pred in po izvajanju sistema tekočega učenja Josepha Cornella. Pri prvi trditvi (Učenec je 

navdušen nad idejo, da gre na sprehod (na glas pove, je nasmejan ipd.).) se aritmetična sredina 

za stopnjo strinjanja med začetnim in končnim sprehodom ni bistveno spremenila. Učenci so 

bili namreč ţe pri prvem sprehodu navdušeni nad idejo, da gredo na sprehod. Po izvajanju 

sistema tekočega učenja Josepha Cornella so postali bolj pozorni na stvari okoli sebe, še 

posebej so uporabili tudi druga čutila, ne le vid. To lahko opazimo pri trditvah 2 (Učenec 

omeni, da sliši ptiče ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče slišati).), 4 (Učenec omeni, da 

nekaj voha, če je vonj mogoče zaznati.)in 6 (Učenec potipa lubje, list, vejo …). Vseeno se je 

izboljšala tudi stopnja opazovanja s pomočjo vida, kar lahko vidimo na grafu 1 pod trditvijo 5 

(Učenec omeni, da vidi ţuţelke ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče videti).). Še 

posebej izstopa razlika med stopnjama strinjanja pri trditvi 4, ki kaţe na to, da so po izvajanju 

sistema tekočega učenja veliko bolj uporabljali voh, da so zaznavali razne vonjave iz okolja 

ter jih omenjali. Prav tako glede na spremembe pri trditvi 5 so pogosteje omenili gozd, 

drevesa in druge rastline. Bolj so postali pozorni na odpadke, ki so jih našli v okolici, kar 

lahko vidimo pri trditvi 7 (Učenec omeni, da je nekdo nepravilno odvrgel odpadek (če ga je 

mogoče opaziti).). Pri trditvi 8, ki se nanaša na to, da otroci s tal kaj poberejo in si to natančno 

ogledujejo, je opazna najmanjša sprememba med stopnjo strinjanja pri začetnem in končnim 

sprehodom. Očitno izvajanje sistema tekočega učenja Josepha Cornella pri teh učencih ne 

vpliva bistveno na spremembo njihovega obnašanja, ki je opisano v trditvi 8. Višja stopnja 
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strinjanja s trditvami 9 (Učenec med sprehodom govori preglasno.), 10 (Učenec pri razlagi ne 

kaţe zbranosti.) in 11 (Učenec nemirno teka naokoli.) pri končnem sprehodu kaţe tudi na to, 

da se je izboljšala njihova zbranost. V naravi so bili glede na začetni sprehod tudi bolj 

umirjeni. Iz razlike v stopnjah strinjanja pri trditvi 12 (Učenec po končanem sprehodu še 

vedno govori o tem, kaj je videl.) lahko vidimo, da so učenci po končnem sprehodu za razliko 

od prvega bolj zavzeto razglabljali o tem, kaj vse so opazili učenci po izvajanju sistema 

tekočega učenja Josepha Cornella bolj uporabljali voh in so postali bolj pozorni na odpadke. 

Največja razlika je opazna verjetno tudi zato, ker je aritmetična sredina za stopnje strinjanja 

pri teh dveh trditvah pri začetnem sprehodu nizka. Najmanjše spremembe je opaziti pri 

trditvah 1 in 8, kjer je aritmetična sredina za stopnjo strinjanja s trditvama ţe po začetnem 

sprehodu visoka, kar je tudi verjetno vzrok za tako majhno razliko. 

 

V tabeli 1 (priloga 2) so predstavljene stopnje strinjanja s posamezno trditvijo za začetni in 

končni sprehod za vsakega učenca posebej. Iz tabele 1 je tako mogoče razbrati spremembe v 

vedenju za vsakega učenca posebej. 

 

Deklica 1: Največjo sprememba je opazna pri treh trditvah (4, 7 in 12). Iz tega torej vidimo, 

da je postala bolj pozorna na vonje iz okolice, da se je začela bolj zavedati tega, da v naravo 

ne smemo odlagati smeti in je nepravilno odvrţene odpadke hitreje opazila. Obenem je po 

končanem sprehodu veliko več govorila o vsem, kar je doţivela v naravi. 

Deklica 2: Njeno vedenje se je pri vseh trditvah rahlo spremenilo na boljše, kar pomeni, da je 

napredovala na vseh ravneh, ki jih je vključeval opazovalni list. Največja sprememba je 

opazna pri trditvi 3 (postala je bolj pozorna na ţivali okoli sebe in je svoja opazovanja tudi 

delila z drugimi). 

Deklica 3: Pri večini trditev ni prišlo do velikih sprememb. Vendar pa izstopajo trditve 2, 9 in 

11, kjer pa je sprememba očitna. Po izvajanju sistema tekočega učenja je postala bolj pozorna 

na zvoke in posledica tega je tudi, da je veliko manj glasno govorila in ni več tako nemirno 

tekala naokoli. 

Fant 1: Pri njem vidimo, da je napredoval pri večini področij opazovanja. Bolj je postal 

pozoren na uporabo čutil (predvsem to velja za vid in voh) in na odpadke v naravi, iz česar 

lahko sklepamo, da se je pričel zavedati, da je treba z odpadki ravnati pravilno. Izboljšal pa je 

tudi svojo zbranost, ni bil več tako nemiren in po končanem sprehodu je bolj govoril o vsem, 

kar je doţivel, videl. 
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Fant 2: Opazimo lahko, da je začel bolj uporabljati vsa svoja čutila, saj se je stopnja strinjanja 

pri trditvah od 2 do 6 povsod rahlo povečala. Postal je tudi bolj pozoren na nepravilno 

odvrţene odpadke in postal je malo bolj umirjen in ni govoril več tako glasno, kot je bilo to 

opazno na začetnem sprehodu. 

Fant 3: Izboljšal oziroma napredoval je na čisto vseh področjih, ki so jih zajemale trditve na 

opazovalnem listu. Največja sprememba se opazi pri njegovem mišljenju glede čistega okolja. 

Pri začetnem sprehodu ni opazil nobenih smeti, ko pa smo bili na končnem sprehodu, je 

opazil veliko odpadkov in jih je tudi omenil. Večji napredek je opazen tudi pri uporabi voha 

in pri spremembi njegovega vedenja, saj je bil bolj umirjen in po končanem sprehodu je 

govoril o tem, kar je videl. 

Fant 4: Ţe pri prvem/začetnem sprehodu je uporabljal večino čutil in je opazil večino stvari, 

na katere smo bile pozorne voditeljice, ki smo učence opazovale. Izjema je bila uporaba voha, 

katerega uporaba se je na drugem sprehodu izboljšala/povečala. 

Fant 5: Tako kot večina učencev je napredoval pri uporabi čutila za voh, saj je na končnem 

sprehodu začel omenjati, da zaznava vonje iz okolice, česar glede na rezultate v tabeli 1 na 

prvem sprehodu ni počel. Po končnem sprehodu je tudi več govoril o tem, kaj vse je videl v 

naravi. 

 

Z grafoma 2 in 3 lahko primerjamo razliko med fanti in deklicami pred in po izvajanju 

sistema tekočega učenja. Graf 2 je dopolnilo k evalvaciji začetnega sprehoda, graf 3 pa 

dopolnilo k evalvaciji končnega sprehoda.  

 

 

Graf 2: Izračunana aritmetična sredina za stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo posebej za 

deklice in fante pred (PR) izvajanjem sistema tekočega učenja Josepha Cornella 
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Na grafu 2 vidimo razlike med fanti in deklicami med posameznimi trditvami po prvem 

opazovalnem sprehodu. Ţe na začetku opazimo določeno razliko med spoloma. Fantje so bolj 

radovedni, več sprašujejo, se bolj zanimajo za dogajanje v naravi kot deklice. Medtem ko so 

deklice bolj pozorne na to, kaj v naravo ne sodi kot na dogajanje v naravi. Slabši rezultati 

deklic lahko kaţejo na to, da so deklice bolj umirjene in na začetku niso kazale velikega 

zanimanja. Pri trditvah 4 (Učenec omeni, da nekaj voha, če je vonj mogoče zaznati.), 5 

(Učenec omeni gozd, drevesa ali druge rastline.), 8 (Učenec pobere kaj s tal (kamen, palico, 

odpadel list …) in si to natančno ogleduje.), 9 (Učenec med sprehodom govori preglasno.), 11 

(Učenec nemirno teka naokoli.) in 12 (Učenec po končanem sprehodu še vedno govori o tem, 

kaj je videl.) so razlike v stopnjah strinjanja nične oziroma minimalne. Pri trditvah 1 (Učenec 

je navdušen nad idejo, da gre na sprehod (na glas pove, je nasmejan ipd.).) in 7 (Učenec 

omeni, da je nekdo nepravilno odvrgel odpadek (če ga je mogoče opaziti).) sta stopnji 

strinjanja pri deklicah malo višji kot pri fantih, kar kaţe na to, da so deklice pokazale več 

zanimanja za sprehod v naravo na začetku in so bile bolj pozorne na onesnaţenost okolja. Pri 

trditvah 2 (Učenec omeni, da sliši ptiče ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče slišati).), 3 

(Učenec omeni, da vidi ţuţelke ali kakšno drugo ţival (če jih/jo je mogoče videti).), 6 

(Učenec potipa lubje, list, vejo …), 8 (Učenec pobere kaj s tal (kamen, palico, odpadel list …) 

in si to natančno ogleduje.) in 10 (Učenec pri razlagi ne kaţe zbranosti) pa je stopnja 

strinjanja višja pri fantih, kar kaţe na to, da so fantje bolj raziskovali okolico in svoja 

opaţanja delili z ostalimi. 

 

 

Graf 3: Izračunana aritmetična sredina za stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo posebej za 

deklice in fante po (PO) izvajanju sistema tekočega učenja Josepha Cornella 
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Iz grafa lahko razberemo, da so stopnje strinjanja pri fantih višje kot pri deklicah. Če pa graf 3 

primerjamo z grafom 2, lahko vidimo tudi, da so tako deklice kot fantje napredovali. Pri 

trditvi 1 (Učenec je navdušen nad idejo, da gre na sprehod (na glas pove, je nasmejan ipd.) je 

bila doseţena najvišja moţna stopnja strinjanja za oba spola, kar kaţe na to, da so se pri 

končnem opazovanju vsi veselili sprehoda v naravo. Največjo razliko je opaziti pri trditvi 6 

(Učenec potipa lubje, list, vejo …), kar kaţe na to, da so fantje veliko več uporabljali čutilo 

tip. Kljub temu, da so bile stopnje strinjanja pri fantih višje kot pri deklicah, pa lahko s 

primerjanjem grafov 2 in 3 opazimo, da se zanimanje deklic poveča in postanejo bolj 

radovedne. Pri fantih pa vidimo, da napredujejo v opazovanju (predvsem pri tem, da opazijo 

stvari, ki ne sodijo v naravo, pri čemer so bile na začetku boljše deklice, trditev 7). Medtem 

ko deklice veliko bolj napredujejo v poslušanju oziroma trditvi 2. Ob primerjavi grafov 2 in 3 

lahko tudi zaznamo, da se je obema spoloma izboljšal odnos do okolja, s čimer lahko potrdim 

drugo hipotezo. 

  

Prve hipoteze pa ne morem ne ovreči in ne potrditi, saj nisem pridobila zadostnih podatkov. 

Učenci, s katerimi sem izvajala dejavnosti, prihajajo iz različnih osnovnih šol in različnih 

razredov, zato imajo zelo raznoliko znanje. Nekateri so se stvari, na katerih je bil poudarek na 

naših srečanjih, ţe učili v šoli in tako niso pridobili novega znanja. So pa vsi napredovali v 

tem, da so spremenili svoje vedenje in posledično se je spremenil tudi njihov odnos do okolja. 

Pri analizi rezultatov pa je potrebno omeniti še, da gre pri izpolnjevanju opazovalnega lista za 

subjektivno presojo tistih, ki smo opazovali. 

 

Pri tej raziskavi gre za statistično majhen vzorec, zato rezultati niso reprezentativni za celotno 

populacijo slovenskih šolskih otrok. Raziskava nam lahko samo predstavi dejstvo, da je 

mogoče s pomočjo sistema tekočega učenja Josepha Cornella delno doseči učne cilje, vendar 

bi bilo treba ta srečanja/ure izvajati na veliko večjem številu otrok in tudi srečanj, kjer bi se 

izvajal sistem tekočega učenja, bi moralo biti več.   
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4 ZAKLJUČEK 

 

V okviru svojega diplomskega dela sem se najprej posvetila pregledu različne literature, ki 

govori o pouku naravoslovja in pouku v naravi. Ugotovila sem, da lahko najdemo kar nekaj 

slovenske in tuje literature, ki opisuje različne metode in načine za poučevanje naravoslovja v 

naravi. Najbolj podrobno sem se posvetila Josephu Cornellu in njegovemu sistemu tekočega 

učenja. Cornell ţeli preko sistema tekočega učenja mladim in starejšim pribliţati naravo in pri 

njih doseči spremembo v odnosu do okolja. Sistem tekočega učenja poteka preko štirih 

stopenj: zbuditev navdušenja, usmeritev pozornosti, neposredna izkušnja in delitev navdiha z 

drugimi. Za vsako stopnjo je izdelal ţe nekaj dejavnosti, ki jih lahko najdemo tudi v njegovih 

knjigah Pribliţajmo naravo otrokom (1994) in Veselimo se z naravo (1998). 

 

Za empirični del sem najprej pregledala učna načrta za spoznavanje okolja in naravoslovje in 

tehniko ter izbrala Cornellove dejavnosti, ki bi jih lahko uporabili za doseganje izbranih učnih 

ciljev iz učnih načrtov za spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehniko. Ugotovila sem, da 

ima Cornell kar nekaj dejavnosti in iger, ki jih lahko uporabimo za doseganje določenih učnih 

ciljev. Uspešnost doseganja ciljev iz učnega načrta preko sistema tekočega učenja pri mlajši 

skupini skavtov sem preverjala ustno. Obenem je potrebno poudariti tudi to, da so nekateri 

pridobili to znanje ţe pri pouku v šoli. Tako ne morem določiti, koliko novega znanja so 

pridobili pri rednem pouku in koliko na naših srečanjih ter zato ne morem ne ovreči in ne 

potrditi moje prve hipoteze. Teţava se pojavi, ker dejavnosti, ki jih predlaga Cornell, niso 

prvenstveno namenjene doseganju kognitivnih učnih ciljev, vendar je večji poudarek na 

afektivnih ciljih. Rezultati so pokazali, da se je pri skavtih odnos do narave po izvajanju 

sistema tekočega učenja spremenil oziroma izboljšal. Otroci so pri teh srečanjih radi 

sodelovali. Sicer smo imele voditeljice preko leta z njimi veliko dela, saj so bile navzoče 

večje disciplinske teţave, ampak v času izvajanja dejavnosti po sistemu tekočega učenja teh 

teţav nismo zaznale. Ob izvajanju dejavnosti v naravi so se otroci povsem spremenili. Postali 

so umirjeni in se usmerjali v naravo in v igre, ki sem jih z njimi izvajala. S tem lahko potrdim 

svojo drugo hipotezo. 

 

Svoje diplomsko delo bi lahko še izboljšala s tem, da bi pridobila bolj kvalitetne podatke. 

Boljše bi bilo, če bi sistem tekočega učenja Josepha Cornella izvajala v daljšem časovnem 

obdobju s številčnejšo skupino učencev in da bi imeli več srečanj, kjer bi uporabila sistem 
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tekočega učenja Josepha Cornella. Lahko bi tudi še izboljšala opazovalni list in tako še bolj 

natančno opazovala spremembe pri vedenju učencev in njihovem odnosu do okolja. 

Opazovalni list bi bil lahko obseţnejši, s tem da bi posamezne trditve zajemale oţje področje 

opazovanja. Učiteljem priporočam, da občasno uporabljajo sistem tekočega učenja Josepha 

Cornella, saj njegova zasnova omogoča učencem, da se umirijo oziroma da svojo energijo 

usmerijo v dejavnost, ki se izvaja v tistem trenutku. Priporočam tudi uporabo Cornellovih 

dejavnosti, saj so dobro zasnovane in primerne za različne starosti. S tem je tudi učiteljem 

olajšano delo, saj je Cornell v knjigi Veselimo se z naravo ţe sam naredil izbor dejavnosti, ki 

so primerne za posamezno stopnjo sistema tekočega učenja. Preko izvajanja sistema tekočega 

učenja sem namreč ugotovila, da so se otroci dobro počutili med izvajanjem dejavnosti, z 

veseljem so sodelovali in se sprostili. Tudi deček s posebnimi potrebami je lahko sodeloval 

brez teţav in se je lepo vključil v skupino. Pozitivna lastnost sistema tekočega učenja je, da so 

učenci aktivni, da je zelo malo poslušanja razlage učitelja in veliko aktivnega dela/učenja. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-64- 

 

5 VIRI IN LITERATURA 

 

Carbon, L. (2010). The wisdom of nature: »Advice to teachers«. V: Neugebauer, B. (ur.). The 

wisdom of nature: Out my back door. New York: Community Playthings Monograph. 

 

Cornell, J. (1994). Pribliţajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva druţba. 

 

Cornell, J. (1998). Veselimo se z naravo: naravoslovne dejavnosti za vse starosti. Celje: 

Mohorjeva druţba.  

 

Cornell, J. (2000). John Miur: my life with nature. Nevada City: DAWN Publications. 

 

Cornell, J.  in Deranja, M. (1998). Potovanje v srce narave: Vodeno raziskovanje, namenjeno 

mladostnikom. Celje: Mohorjeva druţba. 

 

Curtis, D. (2010). The wisdom of nature: »Risk«. V: Neugebauer, B. (ur.). The wisdom of 

nature: Out my back door. New York: Community Playthings Monograph. 

 

Divjak Zalokar, L. (2008). Pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju odnosa otrok do gozda. 

Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. 

 

Gill, T. (2011). Children and nature. London: Great London Authority. 

 

Goodenough, E. (2010). The wisdom of nature: »Nature as a healer«. V: Neugebauer, B. (ur.). 

The wisdom of nature: Out my back door. New York: Community Playthings Monograph. 

 

Keeler, R. (2010). The wisdom of nature: »Creating Planet Earth«. V: Neugebauer, B. (ur.). 

The wisdom of nature: Out my back door. New York: Community Playthings Monograph. 

 

Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje 

okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-65- 

 

Krek, J. in Metljak M. (ur.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki 

Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

 

Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja. Ljubljana: DZS. 

 

Krnel, D. (2004). Kaj početi z idejami otrok – konstruktivizem v začetnem naravoslovju. V: 

Marentič Poţarnik, B. (ur.), Konstruktivizem v šoli in izobraţevanje učiteljev. Ljubljana: 

Center za pedagoško izobraţevanje Filozofske fakultete: (str. 267–277).  

 

Kuo, F. in Taylor, A. F. (2004). A potential natural treatment for attention-

deficit/hyperactivity disorder: Evidence from national study. V: American Journal of Public 

Health, vol. 94 (št. 9), str. 1580–1586. 

 

Louv, R. (2008). Last Child in the Woods: saving our children from nature – deficit disorder. 

Chapel Hill (North Carolina): Algonquin Books of Chapel Hill. 

 

Mainella P., F., Agate R., J. in Clark S., B. (2011). Outdoor-based play and reconnection to 

nature: A neglected pathway to positive youth development. V: Allen, L. R. in Barcelona, R. 

J. R. (ur.). New directions for Youth Development , št. 130, 89–104. 

 

Ocepek, R. (2012). Premagajmo predsodke do ţivali: vzgoja za odgovoren odnos do narave. 

Ljubljana: Agencija Baribal. 

 

Osredkar, R. (2010). Pouk v gozdu malo drugače. Naravoslovna solnica, 14 (2), 27–29. 

 

Rosenow, J. (2010). The wisdom of nature: »Growing Tree Planters«. V: Neugebauer, B. 

(ur.). The wisdom of nature: Out my back door. New York: Community Playthings 

Monograph: (str. 6). 

 

Rosenow, N.  in Wirth, S. (2010). The wisdom of nature: »Outdoor Spaces«. V: Neugebauer, 

B. (ur.). The wisdom of nature: Out my back door. New York: Community Playthings 

Monograph: (str. 2) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-66- 

 

Skribe-Dimec, D. (2007). S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti. Ljubljana: 

DZS. 

 

Skribe-Dimec, D. (1998). Raziskovalne škatle: učni pripomoček za pouk naravoslovja. 

Ljubljana: Modrijan. 

 

Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete. 

 

Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Center za pedagoško 

izobraţevanje Filozofske fakultete. 

 

Vodopivec, I. [et al.] (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 

5. 1 INTERNETNI VIRI 

 

http://www.csod.si/ (12. 8. 2013) 

 

http://www.letsmove.gov/ (24. 8. 2013) 

 

www.sharingnature.com (23. 11. 2012) 

 

http://www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/about  (30. 9. 2013) 

 

Jesenek Mori, M., 2008. Dnevnik narave - metoda doţivljanja in učenja v naravi. Pridobljeno: 

17. 9. 2013, http://www.csod.si/?str=32.   

http://www.csod.si/
http://www.letsmove.gov/
http://www.sharingnature.com/
http://www.sierraclub.org/john_muir_exhibit/about%20%20(30


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Anja Lužnik; diplomsko delo 

-67- 

 

6 PRILOGE 

 

 PRILOGA 1 : OPAZOVALNI LIST 

 

Datum:  
 

Ime otroka: 
Nikakor se 

ne strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti se ne 
strinjam niti 

ne 

nasprotujem 

Se 

strinjam 
 

Popolnoma 

se strinjam 

Otrok: 

1. je navdušen nad idejo, da gre na 

sprehod (na glas pove, je nasmejan 

ipd.); 

1 2 3 4 5 

2. omeni, da sliši ptiče ali kakšno 

drugo ţival (če jih/jo je mogoče 

slišati); 

1 2 3 4 5 

3. omeni, da vidi ţuţelke ali kakšno 

drugo ţival (če jih/jo je mogoče 

videti); 

1 2 3 4 5 

4. omeni, da nekaj voha, če je vonj 

mogoče zaznati; 
1 2 3 4 5 

5. omeni gozd, drevesa ali druge 

rastline; 
1 2 3 4 5 

6. potipa lubje, list, vejo …; 1 2 3 4 5 

7. omeni, da je nekdo nepravilno 

odvrgel odpadek (če ga je mogoče 

opaziti); 

1 2 3 4 5 

8. pobere kaj s tal (kamen, palico, 

odpadel list …) in si to natančno 

ogleduje; 

1 2 3 4 5 

9. med sprehodom govori preglasno; 1 2 3 4 5 

10. pri razlagi ne kaţe zbranosti; 1 2 3 4 5 

11. nemirno teka naokoli; 1 2 3 4 5 

12. po končanem sprehodu še vedno 

govori o tem, kaj je videl. 
1 2 3 4 5 
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 PRILOGA 2: Tabela 1: Trditve z opazovalnega lista in aritmetične sredine  strinjanja s posamezno trditvijo za vse skupaj in 

posebej za deklice in fante 

 

D1 D2 D3 F1 F2 F3 F4 F5 
Aritmetična 

sredina 
D- aritmetična 

sredina 
F -aritmetična 

sredina 

PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO PR PO 

1.  je navdušen nad idejo, da gre na 
sprehod (na glas pove, je nasmejan ipd.); 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4,75 5 5,0 5,0 4,6 5 

2.  omeni, da sliši ptiče ali kakšno drugo 
žival (če jih/jo je mogoče slišati); 

4 4 2 3 2 4 5 5 3 4 2 3 5 5 5 4 3,50 4 2,7 3,7 4 4,2 

3.  omeni, da vidi žuželke ali kakšno drugo 
žival (če jih/jo je mogoče videti); 

4 5 1 3 4 4 3 5 2 4 3 4 5 5 5 5 3,38 4,38 3,0 4,0 3,6 4,6 

4.  omeni, da nekaj voha, če je vonj 
mogoče zaznati; 

1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1,00 2,50 1,0 2,0 1 2,8 

5.    omeni gozd, drevesa ali druge 
rastline; 

4 5 3 3 4 4 4 5 2 3 3 5 5 5 4 5 3,63 4,38 3,7 4,0 3,6 4,6 

6. potipa lubje, list, vejo …; 4 4 2 1 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3,75 4,13 3,0 3,0 4,2 4,8 

7.  omeni, da je nekdo nepravilno odvrgel 
odpadek (če ga je mogoče opaziti); 

2 4 4 4 1 2 2 4 2 3 1 4 4 5 1 2 2,13 3,5 2,3 3,3 2 3,6 

8.  pobere kaj s tal (kamen, palico, 
odpadel list …) in si to natančno ogleduje; 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4,13 4,38 3,7 4,0 4,4 4,6 

9. med sprehodom govori preglasno; 3 2 3 2 3 1 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 3,13 2 3,0 1,7 3,2 2,2 

10.  pri razlagi ne kaže zbranosti; 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2,00 1,38 1,7 1,0 2,2 1,6 

11.  nemirno teka naokoli; 2 1 2 1 4 2 4 2 2 3 4 2 1 2 3 3 2,75 2 2,7 1,3 2,8 2,4 

12. po končanem sprehodu še vedno 
govori o tem, kaj je videl. 

3 5 3 4 4 4 2 4 5 5 3 5 5 5 2 4 3,38 4,5 3,3 4,3 3,4 4,6 

 

Razlaga kratic, ki so uporabljene v tabeli: 

D – deklica         F – fant 

PR – opazovanje na začetnem sprehodu pred srečanji, kjer sem uporabila sistem tekočega učenja J. Cornella 

PO – opazovanje na končnem sprehodu po srečanjih, kjer sem uporabila sistem tekočega učenja J. Cornella 


