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POVZETEK
Naravno okolje je spodbudno okolje za učenje in igro predšolskih otrok. Mnoge raziskave
kažejo, da se zaradi neomejenega prostora ter raznolikosti materialov in objektov igra otrok v
naravnem okolju razvije v kompleksnejše in bolj ustvarjalne oblike kot v zaprtih prostorih ali
na standardiziranih igriščih. Naravno okolje nudi otrokom veliko čutnih spodbud, ki pozitivno
vplivajo na razvoj njegovih čutil in opazovalnih spretnosti. Opazovanje je kompleksna
dejavnost, ki zahteva uporabo vseh čutil in vključuje miselne aktivnosti, kot so prepoznavanje
podobnosti in razlik, zaporedij in vzorcev. V splošnem so predšolski otroci dobri opazovalci.
Če jim omogočimo dovolj priložnosti za opazovanja, se njihova spretnost opazovanja s
starostjo še razvija.
Cilj mojega diplomskega dela je bil raziskati, kako predšolski otroci opazujejo naravne
objekte – na primeru opazovanja drevesnih listov ugotoviti, kako natančno opazujejo. V
nadaljevanju sem želela ugotoviti, ali prosta igra in učenje ob vodeni igri otrok v naravnem
okolju vplivata na razvoj njihovih opazovalnih spretnosti. Iz opazovanja otrok pri igri v naravi
pa sem želela razbrati, ali kontinuiteta stika predšolskih otrok z naravnim okoljem vpliva na
kvaliteto igre, ki se v njem razvije.
V raziskavo je bilo vključenih 21 5–6 let starih otrok. Na začetku sem z vsakim posebej
izvedla test, s katerim sem ugotavljala otrokove opazovalne spretnosti. Otrok je imel nalogo,
da med 15 vejicami dreves, za vsako od 6 testnih vejic izbere tisto, ki se mu zdi enaka testni
(poišče par). Sledilo je 5 dni dejavnosti v gozdu, na gozdnem robu in na travniku. 3 dnevi so
bili namenjeni prosti igri, 2 dneva pa bolj strukturiranim dejavnostim, usmerjenim na razvoj
opazovalnih spretnosti skozi igro. Ob koncu dejavnosti sem z vsakim otrokom ponovno
izvedla test njegovih opazovalnih spretnosti.
Rezultati opažanj igre otrok v naravnem okolju so pokazali, da se je ta sčasoma razvijala.
Otroci so napredovali na vseh področjih razvoja. Podrobno so opazovali naravne materiale,
spoznavali njihovo strukturo, opazovali živali, razvijali različne teorije in tako odpirali
raznovrstne naravoslovne teme, v igri so naleteli na probleme in vztrajali pri iskanju rešitev
zanje. Izražali so pozitivna in negativna čustva ter izražali skrb za naravo, se učili, kako
skleniti kompromis in si med seboj pomagali. Gibalno so bili zelo aktivni, razvijali so

ravnotežje in osnovne oblike gibanja. Z mojo raziskavo pa nisem uspela pokazati očitnega
napredka v opazovalnih spretnostih pri otrocih, ki so se veliko igrali v naravi. Spremembe, ki
sem jih ugotovila, so premajhne, da bi lahko naredila kakršne koli zaključke. Kljub temu pa
menim, da so dejavnosti v naravi pustile pečat tudi na tem področju.
Otroke je naravno okolje privlačilo. V diplomskem delu sem otrokom omogočila pozitivno
izkušnjo narave in možnost za čudenje, kar je zagotovo vplivalo na razvoj ne samo njihovega
znanja in spretnosti, pač pa tudi odnosa do narave.
Ključne besede: narava, igra v gozdu, opazovanje, otrok, naravoslovni postopki

ABSTRACT
Nature is a very stimulating environment for preschool children to learn and to play.
Numerous studies show that the unlimited space as well as diverse materials and objects
encourage children to develop more complex and creative ways of playing in the natural
environment as opposed to the closed spaces or standardised playgrounds. The natural
environment offers many sensory stimulations which have a positive effect on the
development of child's sense organs and observation abilities. Observation is a complex
process which requires all sense organs to participate and includes mental activities as for
example spotting similarities and differences, sequences and patterns. In general, preschool
children are good observers. If they are provided with enough opportunities for observation,
the ability tends to develop with age.

The aim of my bachelor's thesis was to explore how preschool children observe objects in the
nature. In order to find out how carefully they observe I focused on the example of observing
tree leafs. Furthermore, I wanted to establish whether free play and learning through guided
play in the nature had an influence on the development of children's observation abilities.
Watching preschool children play in the nature I sought to determine whether a permanent
contact with the nature affects the quality of the play which unfolds in such environment.
The research included 21 children aged 5-6. At the beginning I conducted a test with every
child individually focusing on their observation abilities. For 6 test twigs a child had to spot
the twig which was the same as the chosen one (she/he had to find pairs) among 15 twigs.
Afterwards the children were left playing freely for three days, whereas for two days they had
to involve in the more structured activities focusing on the development of observation
abilities through playing. At the end of the activities I once again tested the observation
abilities of each child separately.

The results obtained by watching the children play in the nature suggest that their play
developed with time. The children showed progress in all areas. They observed natural
materials very carefully, inspected their structure, watched animals, developed various
theories and raised different subjects concerning nature; during the play they faced problems
and were determined to find solutions for them. They expressed positive as well as negative
feelings, took care of nature, learned how to reach a compromise and helped each other. They

were physically very active and developed a sense of balance and basic forms of movement.
However, in my research I could not recognize a clear progress in observation abilities of
children who were often playing in the nature. The differences I noticed are too small to allow
for any definite conclusions. Still, I believe that activities in the nature had a beneficial
influence in this area as well.

Children were attracted to the natural environment. During the activities related to bachelor's
thesis they gained a positive experience of the nature and were given many possibilities to
observe. All this certainly had a positive influence on the development not only of their
knowledge and abilities but also of their attitude to the nature.

Key words: nature, outdoor play, observation, child, process skills

Kazalo vsebine
1

Uvod ................................................................................................................................... 1
1.1

Igra ............................................................................................................................... 1

1.2

Igra v naravnem okolju ................................................................................................ 3

1.2.1

Naravno okolje ..................................................................................................... 3

1.2.2

Učenje preko igre na prostem............................................................................... 4

1.2.3

Odnos družbe do otroške igre v naravnem okolju ................................................ 6

1.2.4

Vloga odraslega .................................................................................................... 7

1.3

Začetno naravoslovje ................................................................................................... 9

1.3.1

Pomen neposredne izkušnje otroka za učenje ...................................................... 9

1.3.2

Naravoslovne spretnosti – opazovanje ............................................................... 10

1.4 Drevesne in grmovne vrste, obravnavane v raziskavi o tem, kako otroci opazujejo
naravne materiale ................................................................................................................. 12

2

3

1.4.1

Navadna jelka, navadna smreka in evropski macesen ....................................... 12

1.4.2

Navadni beli gaber, navadna bukev in rdeči dren .............................................. 13

1.4.3

Lipa in leska ....................................................................................................... 15

1.4.4

Trepetlika in navadna breza ............................................................................... 15

1.4.5

Poljski in beli javor ........................................................................................... 16

1.4.6

Veliki in mali jesen ............................................................................................ 17

Opredelitev problema, cilji, raziskovalna vprašanja in hipoteze ..................................... 18
2.1

Opredelitev problema ................................................................................................ 18

2.2

Cilji diplomskega dela ............................................................................................... 19

2.3

Raziskovalni hipotezi ................................................................................................ 19

2.4

Raziskovalna metoda ................................................................................................. 20

Rezultati z razpravo .......................................................................................................... 21
3.1

Dejavnosti v naravnem okolju – naravoslovni dnevi ................................................ 21

3.1.1

Prvi dan .............................................................................................................. 21

3.1.2

Drugi dan ............................................................................................................ 24

3.1.3

Tretji dan ............................................................................................................ 27

3.1.4

Četrti dan ............................................................................................................ 31

3.1.5

Peti dan ............................................................................................................... 35

3.2

Razprava o razvoju igre opazovanih otrok ................................................................ 39

3.2.1

Deček 1 ............................................................................................................... 39

3.2.2

Deček 2 ............................................................................................................... 40

3.2.3

Deček 3 ............................................................................................................... 41

3.2.4

Deklica 1 ............................................................................................................ 42

3.2.5

Deklica 2 ............................................................................................................ 43

3.2.6

Splošna razprava o prosti igri otrok v naravi ..................................................... 45

3.3

Raziskava opazovanja drevesnih listov z razpravo ................................................... 48

3.3.1

Namen raziskave ................................................................................................ 48

3.3.2

Metoda ................................................................................................................ 48

3.3.3

Rezultat............................................................................................................... 50

1.1.1.1

Primerjava raziskave pred in po dejavnostih v naravnem okolju z razpravo . 50

4

Sklep ................................................................................................................................. 57

5

Viri in literatura ................................................................................................................ 59

Kazalo slik
Slika 1: Veja navadne jelke ...................................................................................................... 13
Slika 2: Veja navadne smreke .................................................................................................. 13
Slika 3: Veja evropskega macesna ........................................................................................... 13
Slika 4 Veja belega gabra ......................................................................................................... 14
Slika 5 Veja navadne bukve ..................................................................................................... 14
Slika 6 Veja rdečega drena ....................................................................................................... 14
Slika 7: List belega gabra – zgornja stran ................................................................................ 14
Slika 8: List navadne bukve – zgornja stran ............................................................................ 14
Slika 9: List rdečega drena – zgornja stran .............................................................................. 14
Slika 10: List belega gabra – spodnja stran .............................................................................. 14
Slika 11: List navadne bukve – spodnja stran .......................................................................... 14
Slika 12: List rdečega drena – spodnja stran ............................................................................ 14
Slika 13: Veja trepetlike ........................................................................................................... 16
Slika 14: Veja navadne breze ................................................................................................... 16
Slika 15: List trepetlike – zgornja stran ................................................................................... 16
Slika 16: List navadne breze – zgornja stran ............................................................................ 16
Slika 18: Našli smo vse in še več........................... 28

Slika 17: Vse to ne sodi v gozd

Slika 20: Iščem, iščem................................................... 29

Slika 19: Najti moram pare

Slika 21: Fotografinja vodi fotoaparat

Slika 22: Fotografiranje .......................................... 32

Slika 23: Bo tudi fotoaparatu všeč?

Slika 24: Razvijanje fotografije .............................. 32

Slika 25: Najpogosteje posneta fotografija .............................................................................. 32
Slika 26: Iskanje drobnih stvari

Slika 27: Raziskujem na svoj način ................. 34

Slika 28: Ponosni na svoja odkritja .......................................................................................... 34
Slika 29: Hišica ........................................................................................................................ 40
Slika 30: Hišica za ježa

Slika 31: Urjenje gibalnih spretnosti ............................................. 40

Slika 32: Zanimiva palica
Slika 34: Varno zavetje
Slika 36: Hiša pod drevesom
Slika 38: Opazovanje polža

Slika 33: Iz tega bo nastal panj .................................................. 41
Slika 35: Da bo drevo rastlo pokončno ................................. 42
Slika 37: Nastala bo peneča kopel za palčke ................ 43
Slika 39: Hišica za palčke 1 ................................................... 44

Slika 40: Hišica za palčke 2 ..................................................................................................... 44

1

Uvod

1.1 Igra
Igra je svoj svet. Svet, v katerem se kaže otrokov razvoj (kognitivni, čustveni, socialni,
gibalni), svet, v katerem se povezujeta resnični in domišljijski svet ter svet, kjer se povezuje
to, kar otrok že zmore in tisto, kar si želi, da bi že zmogel (Marjanovič Umek, in Zupančič,
2006).
Otroci se preko igre učijo o sebi in o fizičnem, socialnem ter kulturnem okolju, v katerem
živijo. Večina tistega, kar se mora otrok naučiti v predšolskem obdobju, ne more biti naučeno,
ampak je odkrito s pomočjo igre. Mnogi odrasli igro vidijo drugače. Ne razumejo je kot
poglavitno dejavnost za otrokovo učenje in razvoj, ampak jo vidijo kot sicer ljubko dejavnost,
ki pa je na drugi strani zapravljanje časa, ko je vendarle toliko pomembnejših stvari, ki se jih
morajo otroci naučiti. Vendar je prav igra tista, ki otrokom pomaga, da se učijo o konceptih
»odraslega, resničnega« sveta (Wilson, 2008).

Igra se razlikuje od drugih dejavnosti po tem, da je notranje motivirana, kar pomeni, da je
dejavnost tista, ki je pomembna in ne cilj dejavnosti. Pravila se sproti spreminjajo in otroci se
o njih dogovarjajo in jih prilagajajo glede na potek igre. V igri so močno opažena in izražena
čustva. Otroci uporabljajo različne predmete, jih raziskujejo in se o njih učijo. V igri
pokažejo, kaj so se naučili. Med seboj povežejo pridobljena znanja in spretnosti z različnih
področij. Govor igro povezuje, hkrati pa preko nje otrok spoznava in uporablja različne
govorne položaje. Uči se pogajati, dogovarjati, argumentirati. Pogosto je igra domišljijska in
zato vsebuje veliko simbolnih elementov (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). Ker je
smisel igre igra sama in ne nek cilj, je koristna tudi zato, ker razbremeni napetost, ki se
pojavlja pri drugih dejavnostih, v katerih je vedno določena mera pričakovanj uspeha. Poleg
tega omogoča otroku, da se vživi v nekoga drugega in tako spozna njegov položaj. S tem se
razvija empatija (Wilson, 2008).

V Kurikulumu za vrtce, ki predstavlja temelj za delo v slovenskih vrtcih, je igra dejavnost, ki
v otrokovem razvoju zaseda prav posebno mesto. Otrok vstopa v igro, ker je le-ta prijetna, v
njej je svoboden in zanjo močno motiviran. Skozi igro na nek način vstopa v prostor, ki je
nekje vmes med tem, kar zmore sedaj, in tem, kamor bi v svojem razvoju rad prišel. V igri je

1

moč prepoznati različna področja kurikuluma in prav ta preplet različnih področij predstavlja
način učenja, ki je za predšolskega otroka najbolj smiseln. Igra pomembno vpliva na učenje
predšolskega otroka, vendar sama po sebi ni dovolj za doseganje ciljev predšolske vzgoje, če
je vzgojitelj ne zna povezati z drugimi elementi kurikuluma in teorijami o razvoju
predšolskega otroka (Kurikulum za vrtce, 1999).
Otrok se torej preko igre uči. Kako? Da se lahko uči, potrebuje najprej lastno izkušnjo, ki
učenje poveže s stvarnostjo, v kateri živi. Izkušnje, ki jih pridobiva preko manipuliranja s
predmeti in interakcije z ljudmi, mu omogočajo aktivno učenje. Vse izkušnje, ki jih otrok
pridobi, mora povezati v neko smiselno in urejeno celoto. To so predstave. Z njimi otrok na
nek način shranjuje svojo izkušnjo. Ustvarjene predstave mu služijo kot pripomoček v igri.
Skozi igro svoje predstave in izkušnje vedno znova ponavlja in utrjuje. Poleg lastnih izkušenj
in predstav za učenje otrok potrebuje igre. Z njihovo pomočjo razume pravila in se vključuje
v kulturo, nauči se sodelovati pri oblikovanju in ohranjanju pravil, dajejo mu občutek
pripadnosti in s tem tudi varnosti. Vsi trije dejavniki so povezani, igra pa je tista, ki lastne
izkušnje, igre in predstave med seboj koordinira ter med seboj povezuje socialno,
emocionalno, gibalno in kognitivno učenje. Otroku pomaga osmisliti izkušnjo in povezati
pridobljeno znanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).

Na razvoj in kakovost igre pomembno vplivajo igralni partnerji. Kakovostna interakcija med
odraslim in otrokom lahko pomembno vpliva na dvig ravni igre otroka. Prav tako se
kakovostnejša igra razvije v starostno heterogenih skupinah. Raziskava je pokazala, da so
otroci iz starostno heterogenih skupin vstopali v zrelejše oblike socialne interakcije,
posledično je bila njihova simbolna igra dvignjena na višjo raven, igra je potekala v daljših
časovnih intervalih (Marjanovič Umek s sod., 2001). Odrasli naj otrokovo igro vedno spoštuje
in naj je ne ima za neumno. S svojo vključitvijo v igro lahko raven igre povzdigne, vendar je
pomembno, na kakšen način v igro vstopa. Otroku sicer podaja predloge, vendar mora
vodilni v igri ostati otrok. Odrasli naj njegove igre ne prevzame, ampak se vanjo vključi in
otroku poda sporočilo, da je kompetenten in ustvarjalen posameznik (Wilson, 2008).
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1.2 Igra v naravnem okolju

1.2.1 Naravno okolje
V naravi je mnogo kotičkov, ki vabijo k igri. V njej je prostor za raziskovalce in sanjače,
prostor za čudenje in odkrivanje, prostor, kjer se krepi zaupanje vase, prostor za ustvarjanje in
ostritev čutov. Otroke narava privlači, v njih zbuja radovednost in čudenje. Na žalost pa
odrasli njihove naravne radovednost in sposobnosti čudenja pogosto ne spodbujamo, saj
otrokom ne zagotovimo kvalitetnega časa za igro v naravnem okolju. Res je, da jih peljemo
ven, vendar z njimi drvimo skozi gozd in preko travnika, namesto da bi se ustavili in jim
dovolili, da se čudijo, da potipajo, povonjajo, prisluhnejo … Le če bomo otrokom pomagali
gojiti in negovati ljubezen do narave že od malih nog, bomo vzgojili odrasle, ki jih bo svet
zanimal in ga bodo želeli vedno znova podrobneje spoznavati (Danks in Schofield, 2007). Ob
stiku z naravo se otroci drugače odzivajo kot odrasli. Otroci želijo biti in so aktivni, ne želijo
le opazovati, za odrasle pa je narava pogosto le kulisa (Wilson, 2008).
Zunanje okolje je kvalitativno drugačno od notranjega. Zunanji prostor je bolj odprt in zaradi
tega nudi več možnosti za gibanje, raziskovanje, otroku daje večji občutek svobode. V
naravnem okolju smo neprestano priča spremembam – oblak zakrije sonce in svetloba se
posledično spremeni, cvet se odpre, veter zapiha in zaziba liste itd. Spremenljivost naravnega
okolja daje otrokom večji občutek svobode ter občutek moči in nadzora nad prostorom, v
katerem se gibljejo. Tudi zaradi dinamičnosti je naravno okolje okolje, ki nudi več senzornih
dražljajev, ki prebujajo vse naše čute. Tudi če je notranje okolje še tako skrbno pripravljeno,
bodo senzorne izkušnje bolj osiromašene kot pri bivanju na prostem. Rogers in Evans (2006,
povzeto po Tovey, 2007) sta opazovala simbolno igro otrok. Opazila sta, da je bila igra, ki se
je odvijala na prostem, v socialnem in pripovednem okvirju kompleksnejša, potekala je dalj
časa. Razlog za to raziskovalci pripisujejo okolju, ki otrokom omogoča, da sami ustvarjajo
igralne prostore, pri igri imajo na voljo več igralnih materialov. Poleg tega lahko igra na
prostem dopolni in razširi izkušnjo, ki jo je otrok prejel v igralnici (Tovey, 2007).
Pomemben dejavnik, ki spodbuja ali pa zavira igro na prostem, je čas. Če želimo, da se otrok
v igro globoko čustveno vplete, če želimo, da se igra razvije in poglobi, potem moramo dati
otrokom dovolj časa. Le poglobljena igra, v katero je otrok intenzivno vpleten, je igra, v kateri
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se otrok resnično uči. Če odrasli igro ves čas prekinja in otroke priganja, potem otroci igro
razvrednotijo, saj v naprej predvidevajo, da ne bo dovolj časa, da bi se igra razvila in zato
vanjo ne vlagajo truda (Tovey, 2007).

Ruth Wilson (2008) omenja raziskave, ki so pokazale, da je igra v naravnem okolju
kreativnejša od igre, ki se odvija na igriščih. Pozitivni učinki igre v naravnem okolju so pri
nekaterih otrocih močneje izraženi, pri drugih so manj opazni. Nekateri otroci so v naravnem
okolju bolj družabni kot v notranjih prostorih, opaziti je več asertivnega vedenja, daljšo
koncentracijo in večje učinke učenja (Wilson, 2008).
1.2.2 Učenje preko igre na prostem
V naravi se otrok, če s seboj v gozd in na travnik ne prinesemo igrač, igra z naravnimi
materiali, kar pomeni, da uporablja nestrukturirane materiale. Palica postane krtača, kamen
dirkalni avto itd. Otrok tako preko igre razvija abstraktno mišljenje ter spoznava simbolno
govorico. Poleg tega pa se uri v dogovarjanju, saj mora s soigralci doseči skupen dogovor o
tem, kaj določen predmet v dani situaciji predstavlja. (Tovey, 2007).

Igra zunaj otroku vedno znova ponuja izzive, spodbuja ga, da stopi iz cone udobja na neznano
območje in tvega. »Tvegana igra«, kot jo poimenuje Tovey, otroku omogoča, da pokaže svoje
sposobnosti. To je igra, pri kateri otrok čuti, da je na robu kontrole, igra, pri kateri otrok
premaga nek strah ali pa stori nekaj, česar ni storil še nikoli prej. S pozicije odraslega se
dovoljevanje tovrstne igre zdi lahkomiselno ali celo neodgovorno, vendar to ni igra, ki bi
otroke resnično spravljala v nevarnost. Preko »tvegane igre« se otrok uči oceniti tveganja in
koristi, ki jih udeležba v aktivnosti prinaša. Nauči se tveganje oceniti in obvladati, kar je
spretnost, ki jo človek potrebuje za preživetje. Če otrok nima možnosti odločati se in
presojati, kdaj je igra še dovolj varna, potem lahko postane pretirano bojezljiv ali pa se
nevarnosti sploh ne zaveda in s tem resnično ogroža svojo varnost. S tem, ko otrok oceni
svoje sposobnosti in hodi po njihovih mejah, skrbi za lasten razvoj, razširja svoje meje in ob
tem dobi samopotrditev. Takšen otrok je pripravljen poskušati in verjame vase, zato je
radoveden in se je pripravljen vedno znova učiti (Tovey, 2007).

Nekatere spremembe v naravi so povratne, druge stalne in prav nenehne spremembe v okolju
so tiste, ki otroku pomagajo, da se uči o vzrokih in posledicah. Stalnost drugih naravnih
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pojavov pa je tista, ki daje otroku občutek varnosti. Narava si vedno vzame svoj čas. Nikoli ne
hiti in tako se otrok z bivanjem v naravi uči potrpežljivosti (Tovey, 2007).
Otrok se lahko v naravnem okolju svobodneje giba, saj ima v njem več prostora kot pa v
zaprtem notranjem prostoru, gibanje pa pozitivno vpliva na zdravje ter pripomore k lažjemu
razumevanju (saj lahko razumevanje gradi na izkustvu) konceptov kot so višina, hitrost,
gravitacija itd. Poleg tega gibanje izboljša razpoloženje, pospeši možganske funkcije in
pozitivno pripomore h gradnji miselnih povezav v možganih (Tovey, 2007).
Gardner je razvil teorijo o sedmih tipih inteligenc, pozneje pa je dodal še osmi tip, in sicer
naturalistično inteligenco, ki zajema sposobnost prepoznati različne elemente naravnega
okolja in tvorjenje povezav med njimi. Otrok, ki veliko biva v naravi in jo s tem spoznava,
razvije to vrsto inteligence in z njo povezana vedenja. Ti otroci se zlahka učijo o naravi in
razumejo ekološke koncepte, izražajo zanimanje in skrb za živali in rastline, imajo ostro
razvite čute ter zlahka opazijo vzorce, ki se pojavijo v naravi. Dobro opažanje razlik,
podobnosti in različnih povezav jim služi tudi na drugih področjih v življenju. Tovrstna
inteligenca se lahko razvije le, če otrok biva v spodbudnem okolju in družbi, ki otroku
omogoča stik z naravo (Wilson, 2008).
Najboljši način za okoljsko vzgojo je prav gotovo ta, da otrokom pomagamo, da vzljubijo
naravo. Otroci, ki so v stalnem pozitivnem stiku z naravo, ki smejo aktivno raziskovati in s
tem spoznavati naravo, bodo naravo vzljubili in se jo naučili spoštovati. Ko bodo do narave
razvili spoštljiv odnos, bodo zanjo želeli tudi skrbeti in jo ohranjati, kar pa je cilj okoljske
vzgoje. V nasprotnem primeru, ko otrokom stalen pozitiven stik z naravo ni omogočen,
raziskovanje in spoznavanje narave ni mogoče. Ker je ne spoznajo, razvijejo strahove v
povezavi z naravo in je ne vzljubijo. Naravo vidijo kot vir surovin in nobeno teoretično znanje
ne pripomore k temu, da bi jih resnično skrbelo za naravo in njeno dobrobit (Wilson, 2008).
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1.2.3 Odnos družbe do otroške igre v naravnem okolju
Kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih ponuja igra v naravnem okolju, in otrokovi naravni
težnji po raziskovanju le-tega, je vse več otrok prikrajšanih za stalen pozitiven stik z naravo.
Kaj je vzrok temu, da smo iz družbe, ki je bila tesno povezana z naravo, prešli v družbo, ki je
od narave ločena? Louv meni, da se vzroki za ta pojav skrivajo v rastoči praksi pravdanja,
trendu v izobraževanju, ki neposredno izkušnjo z naravo potiska na obrobje, gradnji mest. Tu
je še k dosežkom naravnana družba, ki »samo igranje« razume kot zapravljanje časa.
Akademski dosežki so tisti, ki štejejo in zato so življenja otrok in njihovi vsakdanji urniki
strogo načrtovani in napolnjeni z obogatitvenimi dejavnostmi. (Wilson, 2008).

Tudi Tovey (2007) v knjigi izpostavlja problem preorganiziranosti in institucionalizacije
otroških življenj. Dodaja še, da imajo otroci vse manj možnosti za svobodno igro na prostem.
Igra je skrbno nadzorovana in omejena z mnogimi prepovedmi, otroci so v svoji igri
prezaščiteni s strani odraslih. Govori o družbi strahu – družbi, v kateri je prisotna izredno
visoka raven tesnobe, družbi, v kateri je ves čas prisoten nerealen strah za otrokovo varnost
(Tovey, 2007).
Odrasli skušamo otroke zaščititi, kolikor se da. Tovey (2007) se sprašuje, ali s takšnim
pristopom res delujemo v smeri tega, kar je za otroke najboljše. Pri tem se pojavi
problematika razumevanja pojma varnosti. Varno je v različnih družbah, kontekstih in pri
različnih ljudeh razumljeno različno. Če otroka popolnoma zavarujemo in tako ni nikoli
izpostavljen nobeni negotovi, nevarni situaciji, potem se otrok ne bo naučil zaznati te
nevarnosti, niti ne bo znal ravnati tako, da bi bil kljub nevarni situaciji zaradi svoje odločitve
in ravnanja varen. Namesto da otroke varujemo pred nevarnostjo, bi jih morali učiti, kako se
odzivati v različnih situacijah, da bi se bili zmožni s svojimi ravnanji varovati sami. To seveda
ne pomeni, da otroke prepustimo same sebi, ampak pomeni, da jih pustimo same v situacijah,
za katere vemo, da so jim v resnici kos, v situacijah, ki zanje niso resnično ogrožajoče
(Tovey, 2007).
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1.2.4 Vloga odraslega

Prva vloga odraslega je vloga opazovalca, ki je odprt za druge poglede, mnenja, opazovalca,
ki je pripravljen preseči svoja predvidevanja in interpretirati videno na podlagi svojega
pedagoškega znanja. Za bolj poglobljen pogled in uvid v dejavnost pa je priporočljiva tudi
komunikacija s starši otrok in sodelavci. Z opazovanjem odrasli prepozna otrokove interese in
sposobnosti, kar mu služi pri nadaljnjem načrtovanju in uspešnem vključevanju v otrokovo
igro, s čimer lahko izboljša kakovost igre in pospeši učenje. Opazovanje odraslemu omogoča
poznavanje otroka, njegovih sposobnosti in s tem realistična pričakovanja. Ta mu omogočajo
ustrezne odločitve glede tega, kdaj naj poseže v igro, ker je npr. postala prenevarna in kdaj je
njegova naloga, da se umakne in otrokom dovoli, da sami rešijo spor, težavo (Tovey, 2007).

V naravi se odrasli pogosto spremeni v nadzornika, ki deli prepovedi, ker sebi ter otrokom ne
zaupa dovolj, da bi jim dal ustrezno svobodo. Otrok tako odraslega vidi kot nekoga, ki se mu
je bolje izogibati oz. kot nekoga, ki ga prosi za pomoč, ki se nanaša na rutinske dejavnosti.
Vloga odraslega, v kateri lahko najbolj pripomore k razvoju otroka, pa je v resnici vloga
igralnega partnerja. Odrasli, ki se rahločutno vključi v igro otroka, lahko s svojo prisotnostjo
dvigne raven igre, z odpiranjem novih vprašanj in razmišljanj igri pomaga, da se nadaljuje,
preoblikuje znanja, omogoča nove izkušnje itd. Vendar pa se v igro ne sme vključevati
pasivno in sodelovati v njej le na predviden način, ampak naj bo tisti, ki odpira nove vloge in
možnosti, hkrati pa naj sprejema svet v igri takšen, kot so ga ustvarili otroci, ki so njegovi
enakovredni igralni partnerji (Tovey, 2007).
Otrok je aktiven raziskovalec, kar pa še ne pomeni, da bo vedno začel raziskovati sam in da
bo zmogel vedno sam najti načine, kako naj razvija lastno igro. In prav to je naloga odraslega.
Da s svojo aktivnostjo spodbuja, nudi podporo in s tem ohranja otrokov raziskovalni duh.
Odrasli naj otrok ne uči, ampak skupaj z njimi odkriva, z njimi deli in pridobiva izkušnje
(Wilson, 2008).

Odrasli naj ima pozitiven odnos do izziva in naj spodbuja otrokovo avtonomijo. Odpira naj
dialoge o tveganju in varnosti. Otrok naj ne varuje, ampak jih uči, kako stvari delati varno.
Uporablja naj več spodbud in manj prepovedi, hkrati pa naj bo pripravljen odločno reči ne,
kadar otrok s svojim dejanjem resnično ogroža sebe ali druge (Tovey, 2007).
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Odrasli je zgled otroku. S svojimi besednimi in nebesednimi sporočili otroku ves čas sporoča,
kakšen odnos ima do narave. Tako lahko otrokom s svojim zanimanjem pokaže, da je
gosenica zanimiva in je potrebno z njo previdno ravnati, ali pa s svojim vzklikom »Fuj!«
sporoči, da je to žival, ki se jo je bolje izogibati ali pa morda celo poteptati. Tako je tudi od
zgleda odraslega odvisno, kakšen odnos do narave bo razvil otrok in kako bo z njo ravnal.
Odrasli je model, ki otroku kaže, kakšno obnašanje je primerno in zaželeno (Tovey, 2007 in
Wilson, 2008).
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1.3 Začetno naravoslovje
1.3.1 Pomen neposredne izkušnje otroka za učenje
Vsako učenje si lahko na nek način razlagamo kot aktivno učenje. Vendar je resnično aktivno
učenje tisto, ki izhaja iz konkretnih otrokovih izkušenj, tisto, ki otroka celostno aktivira in mu
omogoča praktično udeležbo v aktivnostih. Izkušnja, ki jo otrok dobi, naj bo zanj smiselna in
povezana z resničnim, vsakdanjim življenjem ter naj vključuje smiselne interakcije med
otroki ter otroki in odraslimi (Batistič Zorec, 2002). Aktivno učenje izhaja iz otroka in
njegovih interesov. Otrok sam raziskuje svet, vstopa v interakcijo in je aktiven. Preko
aktivnosti pridobiva neposredne izkušnje o pojavu, ki ga zanima (Hohmann in Weikart,
2005).
Informacije in znanja, ki jih otrok črpa iz aktivnega učenja, pripomorejo k spremembi načina
in strukture razmišljanja (Batistič Zorec, 2002). Otrok o izkušnji razmišlja in skozi
razmišljanje tvori lastno razumevanje in konstruira svoj svet. Prav osebna pobuda otroka za
raziskovanje izbranega pojava je tista, ki naredi izkušnjo in učenje tako močno. Naloga
odraslih pa je, da so občutljivi za otroka in njegove ideje, da mu dajejo varnost in podporo pri
razvijanju zamisli (Hohmann in Weikart, 2005). Odrasli naj otroka posluša in odgovarja na
njegova vprašanja (Batistič Zorec, 2002). Otroku naj omogoča vedno nove izkušnje in
raznolike interakcije z ljudmi, postavlja naj ga v protislovje, ki bo otroku pomagalo, da bo
spremenil razmišljanje in ga privedlo do novega razumevanja raziskovanega pojma. Ko otrok
skuša razlagati in razumeti dobljeno informacijo, se uči na različne načine reševati probleme
in s tem razvija različne miselne procese (Hohmann in Weikart, 2005). Tudi Krnel (1993)
poudarja, da je otrok tisti, ki deluje na objekte, njegovo delovanje nanje in njegova aktivnost
pa sta ključnega pomena za učenje. Preko interakcije z objekti posameznik gradi svoje znanje,
izkušnjo, ki jo pridobi, vpleta v svoje razumevanje ali pa mu izkušnja pomaga, da spremeni
svojo miselno strukturo (Krnel, 1993).
Pomembno je, da se zavedamo, da so ugotovitve, do katerih pridejo otroci, v očeh odraslih
pogosto razumljene kot napačne. V resnici pa so del aktivnega učenja in skozi otrokov razvoj
bodo njihove ideje postale vse kompleksnejše in podobne idejam odraslih. Aktivno učenje bo
uspešno le, če bo odrasli zagotovil okolje, v katerem se bo otrok počutil varnega, okolje, v
katerem bo imel možnost raziskovanja in v katerem bo čutil, da je sprejet in da so njegove
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ideje cenjene. Vzgojitelj naj bo otrokov sodelavec in ne nadrejeni. V odnos naj vstopa z
odprto miselnostjo, ponuja naj dovolj raznolikih materialov in otrokom omogoči dovolj
prostora in časa, da s temi materiali manipulira na različne načine (ne le tiste, ki so najbolj
običajni), otroke naj vedno spodbuja, da stvari naredijo sami ali pa za pomoč prosijo drugega
otroka (Hohmann in Weikart, 2005).
Tudi v Kurikulumu za vrtce je poudarjen pomen lastnih izkušenj za otrokovo učenje. Prednost
daje procesu pred cilji, kaže na pomembnost spodbudnega okolja za učenje in govori o tem,
kako pomembno je, da otroke naučimo strategij, s pomočjo katerih bodo nato sami znali
reševati probleme (Kurikulum za vrtce, 1999).
1.3.2 Naravoslovne spretnosti – opazovanje
S spoznavanjem naravoslovja in znanosti je potrebno začeti že zelo zgodaj, saj bo otrok le
tako razvil kritičen in hkrati spoštljiv odnos do znanstvenih odkritij. Kritičen in spoštljiv
odnos lahko otrok razvije le, če bo znanost razumel, če bo znal njene dosežke uporabljati ter
vrednotiti v odnosu do narave. Otrok mora izkušnje, ki jih pridobiva skozi svojo aktivnost v
svetu, nekako razložiti, da jih lahko nato uporabi za svoje delovanje v svetu. Z razlago
izkušenj svojo izkušnjo osmisli in začne izgrajevati lastno znanje, lastno razumevanje sveta.
Otrok bo gradil svoje znanje in razumevanje sveta ne glede na to, ali ga bomo pri tem
spodbujali ali ne. Če odrasli otrok ne bomo spodbujali, če jim ne bomo pomagali učiti se
opazovanja in raziskovanja, bodo začeli razvijati napačne pojme, ki jih je pozneje zelo težko
spremeniti (Krnel, 1993).
Na razvoj naravoslovnih spretnosti pomembno vpliva ozadje, v katerem se učenje odvija.
Pomembna je vrsta aktivnosti, okolje, v katerem se aktivnost izvaja, sredstva, ki so pri tem na
voljo in socialne interakcije, v katere vstopa posameznik med aktivnostjo (Johnston, 2009).
Opazovanje je spretnost, ki je v zgodnjem otroštvu izredno pomembna za razvoj začetnega
naravoslovja. Z opazovanjem otrok razvija spretnosti, ki mu nato koristijo tudi pri uporabi
ostalih naravoslovnih spretnosti. Kaj bo predmet opazovanja, je v veliki meri odvisno od
otrokovega zanimanja, interesov in od otrokovih predhodnih idej in izkušenj. Mlajši otroci
opazujejo predvsem doživljajsko in pri tem uporabljajo tudi tip in sluh, ne le vid. Starejši kot
je otrok, prej iz doživljajskega opazovanja preide na podrobno opazovanje predmeta ali
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pojava in začne opazovano tudi interpretirati. Pri opazovanju igrajo pomembno vlogo
otrokova predhodna znanja in izkušnje, ki jim pomagajo pri razlagi opaženega. Tako so
hipoteze, ki jih otrok postavlja, vse bolj zapletene, od začetnih razlag preide na interpretacije.
Kljub temu, da otrokove razlage postajajo konceptualno vse bolj prefinjene, pa to ne pomeni,
da postajajo tudi znanstveno pravilnejše (Johnston, 2009).
Čas je pomemben del opazovanja. Odrasli je tisti, ki lahko otroku zagotovi dovolj časa za
opazovanje in tisti, ki otroka spodbuja, da vztraja in ohranja pozornost. Odrasli naj se z
otrokom o opazovanem pogovori. Še posebej je to pomembno, če opazovano v otroku
povzroča konceptualni konflikt. Vendar ni le odrasli tisti, ki lahko pozitivno vpliva na razvoj
opazovalnih spretnosti. Pomembna je interakcija s sovrstniki, ki so lahko, če so bolj spretni,
pozitiven model učenja, hkrati pa stik z vrstniki izzove otrokove ideje, kar postopoma vodi h
konstrukciji novega, vse bolj znanstvenega mišljenja (Johnston, 2009).

Naravni pojavi in objekti otrokom pomagajo, da pozorneje opazujejo, hkrati pa ima
opazovanje naravnih pojavov pozitivne učinke na razvoj jezika, socialnih spretnosti in
vedenje. Pri tem je pomembno, da je to okolje, v katerem je otroku dovoljeno, da prosto
raziskuje. Prav tako je pomembno, da so sredstva, preko katerih naj bi se otrok učil, dostopna,
da lahko z njimi rokuje, jih opazuje in raziskuje, ter da je situacija, v kateri se nahaja, zanj
smiselna. (Johnston, 2009).
Opazovanje je osnovna naravoslovna spretnost, ki se je mora posameznik naučiti in preko
katere razvija tudi ostale naravoslovne spretnosti. Vendar pa imajo otroci na žalost zaradi
pretirane skrbi za njihovo varnost vse manj možnosti za opazovanje naravnih pojavov, s tem
vse manj možnosti, da bi razvijali svoje opazovalne spretnosti, razumeli naravoslovne pojave
in vzljubili naravno okolje, ki nas obdaja (Johnston, 2009).
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1.4 Drevesne in grmovne vrste, obravnavane v raziskavi o tem, kako otroci
opazujejo naravne materiale
1.4.1 Navadna jelka, navadna smreka in evropski macesen
Navadna jelka spada v družino borovk. Oblika krošnje se med rastjo drevesa spreminja.
Krošnja mladega drevesa ima obliko stožca, kasneje pa je krošnja valjasta ali jajčasta.
Drevesna skorja je gladka in siva, pri starejših drevesih razpoka (Brus, 2004).
Iglice jelke so ploščate, na zgornji strani temno zelene, spodaj sta vidni dve beli progi. Dolge
so od 10 do 35 mm, široke do 3 mm. Oblika in razporejenost iglic okrog veje se razlikuje
glede na položaj veje v krošnji. V zgornjem delu krošnje so iglice zašiljene, razporejene po
celi veji, v spodnjem delu, kjer je manj svetlobe, pa zaobljene in razporejene v dveh redeh.
Zaradi zaobljenosti iglice jelke ne bodejo (Brus, 2004).
Tako kot jelka tudi smreka spada v družino borovk. Za razliko od jelke krošnja smreke ostaja
ves čas rasti stožčasta. Drevesna skorja je rdečkasta, pri mladem drevesu gladka, pozneje
začne odstopati v obliki manjših krogov (Brus, 2004).
Iglice niso ploščate tako kot pri jelki, pač pa v prerezu rombaste in nekoliko krajše in ožje.
Široke so do 1 mm in dolge do 25 mm. V delu krošnje, ki ga doseže več sonca, so okrog
vejice razporejene ščetkasto, na delih drevesne krošnje z manjšim dostopom sonca pa so
iglice razčesane. Iglice smreke so bolj zašiljene od iglic jelke in zato, če vejico stisnemo v
pest, bolj bodejo (Brus, 2004).
Tudi evropski macesen sodi v družino borovk. Za razliko od jelke in smreke je listopadno
drevo. Krošnja drevesa je jajčasto stožčasta in redka. Drevesna skorja je sivorjava, opazne so
vzdolžne brazde (Brus, 2004).
Iglice macesna izraščajo v šopih po 20 do 50 iglic. Dolge so do 40 mm, nežne in svetlozelene.
Jeseni porumenijo in odpadejo (Brus, 2004).
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Slika 1: Veja navadne jelke

Slika 2: Veja navadne smreke

Slika 3: Veja evropskega macesna

1.4.2 Navadni beli gaber, navadna bukev in rdeči dren
Navadni beli gaber je drevesna vrsta iz družine brezovk. Njegova krošnja je sprva stožčasta,
nat pa se počasi vse bolj široko razrašča. Drevesna skorja je siva in gladka, pri deblu so
opazne vzdolžne kite in žlebi (Brus, 2004).
Brsti drevesnih listov so zašiljeni in pokriti z rjavimi luskolisti, ki so po robu dlakavi. Dolgi
so 5–8 mm. Listi so enostavni in podolgovato jajčasti z dvojno nažaganim robom. Dolgi so 5–
12 cm in široki 2–5 cm, listne žile so dobro vidne (Brus, 2004).
Navadna bukev se uvršča v družino bukovk. Krošnja je velika in zaobljena, skorja pa je tako
kot pri navadnemu belemu gabru siva in gladka, deblo pa je ravno, brez kit in žlebov (Brus,
2014).
Brsti drevesnih listov so prav tako podolgovato zašiljeni in nekoliko večji kot pri navadnem
belem gabru. Dolgi so do 3 cm. Tako kot listi navadnega belega gabra so tudi listi bukve
enostavni in podolgovato jajčasti. Listi navadne bukve so nekoliko krajši (dolgi 6–10 cm) in
širši (3–7 cm široki) od listov navadnega belega gabra. Imajo manj stranskih žil kot gabrovi
listi. Zgornja stran bukovih listov je temno zelena in bleščeča, spodaj so listi svetlejši.
Spomladi so listi dlakavi, pozneje pa dlačice ostanejo le po listnem robu (Brus, 2004).
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Slika 4 Veja belega gabra

Slika 5 Veja navadne bukve

Slika 6 Veja rdečega drena

Slika 7: List belega gabra – zgornja

Slika 8: List navadne bukve –

Slika 9: List rdečega drena – zgornja

stran

zgornja stran

stran

Slika 10: List belega gabra – spodnja

Slika 11: List navadne bukve –

Slika 12: List rdečega drena –

stran

spodnja stran

spodnja stran
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Rdeči dren je grm z rjavo in razpokano skorjo. Ima enostavne liste, eliptične oblike, ki v
dolžino zrastejo do 8 cm. Listne žile rastejo polkrožno, listi so nasprotno razporejeni na vejo
(a)Preslica, 2014).

1.4.3 Lipa in leska
Lipa sodi v družino lipovk. Krošnja je, kadar raste na prostem, široka, v gozdu ožja. Drevesna
skorja je sivorjava, lahko tudi rahlo rdečkasta, v starosti globoko razpoka (Brus, 2004).
Listni brsti so jajčasti in topi, rdečkastorjavi in pokriti z dvema luskolistoma. Listni pecelj je
dlakav in precej dolg (1,5–5 cm). Listi so enostavni in srčasti ter nesimetrični, premenjalno
nameščeni na vejo. Listne žile so dobro vidne, zgornja listna ploskev je gola ali rahlo dlakava
(Brus, 2014).
Navadna leska je grm z zelo razvejano in gosto krošnjo. Skorja je gladka in siva. Listi so
veliki 6–12 cm, spodnja stran je svetlejša od zgornje, spodnja stran lista je ob žilah, ki so
dobro vidne, dlakava (b).Preslica, 2014).

1.4.4 Trepetlika in navadna breza
Trepetlika je drevesna vrsta, ki se uvršča v družino vrbovk. Krošnja je nepravilno okroglasta
in presvetljena, barva in struktura drevesne skorje se spreminja. Mlado drevo ima gladko in
rumenkastosivo skorjo, skorja starejšega drevesa pa postane brazdasto razpokana in temno
siva (Brus, 2014).
Brsti listov so zašiljeni, smolnati, rdečkastorjave barve, luskolisti, ki pokrivajo brst, so
bleščeči. Listni rob je valovit, listi so okroglasti ali jajčasti, nameščeni na peclju, ki je tako
dolg kot listna ploskev. Sploščen pecelj omogoča trepetanje lista že ob rahlem vetru. Listi so
spodaj svetlejši kot zgoraj, bleščeči, na začetku dlakavi, pozneje zgoraj dlačice izginejo (Brus,
2014).
Navadna breza se uvršča v družino brezovk. Krošnja je redka in stožčasta, v starosti širša in
pogosto nepravilna. Drevesna skorja je bela, pri starejšem drevesu razpokana in potemnela
(Brus, 2004).
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Brsti so jajčaste oblike in zelenorjave ali temno rjave barve. Listi so enostavni, rombaste
oblike, z ostro nažaganim listnim robom. Pecelj in listi so večinoma goli, mladi listi so
pogosto nekoliko lepljivi (Brus, 2004).

Slika 13: Veja trepetlike

Slika 14: Veja navadne breze

Slika 15: List trepetlike – zgornja stran

Slika 16: List navadne breze – zgornja stran

1.4.5 Poljski in beli javor
Poljski javor ali maklen sodi v družino javorovk. Krošnja je redka, okroglasta, pogosto
nesimetrična. Drevesna skorja je drobno mrežasto razpokana (Brus, 2004).
Drevesni listi so navzkrižno nameščeni, dlanasto deljeni. Sestavljeni so iz petih listnih krp, od
katerih sta zadnji dve najmanjši. Listne krpe so najširše pri dnu in se proti vrhu počasi
zožujejo, vrh je top. Listi so široki 5–10 cm in dolgi 3–7 cm. Mladi listi so dlakavi, nato pa
zgoraj goli in temnejši kot spodaj. Pecelj je rdečkast, napolnjen z belim mlečnim sokom
(Brus, 2004).
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Beli ali gorski javor tako kot poljski javor spada v družino javorovk. Za razliko od poljskega
javora ima pravilno oblikovano krošnjo. Drevesna skorja je sivkasta in sprva gladka, v starosti
razpoka in iz nje se začnejo luščiti krpe lubja (Brus, 2004).
Tako pri poljskem kot pri belem javoru so listi navzkrižno nameščeni in dlanasto krpati. Listi
belega javora so širši in daljši od listov poljskega javora, oba imata liste s petimi listnimi
krpami, od katerih sta spodnji dve najmanjši. Listne krpe belega javora so jajčaste, listni rob
je nažagan, zareze med krpami so ostre. Pri starejših listih je zgornji del prav tako temnejši
kot spodnji, le spodnji del lista je (po žilah) dlakav. (Brus, 2004).

1.4.6 Veliki in mali jesen
Veliki jesen je drevo s pravilno oblikovano in široko krošnjo, ki ga uvrščamo v družino
oljkovk. Drevesna skorja mladega drevesa je siva, nato pa sčasoma potemni in razpoka, pri
čemer so vzdolžne razpoke globlje (Brus, 2004).
Brsti so dlakavi, črni in piramidalni. Razporeditev listov je navzkrižna, dolgi so do 40 cm,
lihopernato sestavljeni (iz 7 do 13 lističev). Lističi, iz katerih so sestavljeni listi, so suličasti,
zašiljeni, listni rob je nažagan, listi so večinoma goli (Brus, 2004).
Mali jesen iz družine oljkovk je drevo, ki je precej nižje od velikega jesena. Krošnja je bogato
razraščena in košata. Drevesna skorja je siva in razpoka pri starih drevesih (Brus, 2004).
Brsti malega jesena so svetlejši od brstov velikega jesena. Brsti so bolj stožčasti in zašiljeni in
zaobljeni kot brsti velikega jesena, ki ima bolj piramidalne brste. Listi malega jesena so krajši
(dolgi do 25 cm), prav tako lihopernati kot pri velikem jesenu, le da je list sestavljen iz
manjšega števila lističev (5–9 lističev na list). Tudi listni rob malega jesena ni gladek (Brus,
2004).
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2

Opredelitev problema, cilji, raziskovalna vprašanja in hipoteze

2.1 Opredelitev problema
Igra je osnovna otrokova dejavnost in je tudi poglavitna dejavnost, ob kateri otrok pridobiva
izkušnje. Poteka zaradi nje same in ne zaradi od zunaj postavljenih ciljev, kar tudi pomeni, da
je v igralni dejavnosti otrok močno notranje motiviran. V igri je otrok aktiven, manipulira z
znanimi in neznanimi predmeti. Igra je torej tista, ki usmerja otrokovo učenje. Če jo ustrezno
razumemo in usmerjamo, lahko z njeno pomočjo dosegamo različne cilje z vseh področij
kurikula (Kurikulum za vrtce, 1999; in Marjanovič Umek, 2006).
Wilson (2008) izraža skrb nad tem, da odrasli pogosto ne znamo videti pristnosti otroštva in
pomembnosti igre. Zaradi storilnostne naravnanosti sveta se mnogim odraslim zdi, da je
otroška igra sicer prisrčna, vendar nekoristna izguba časa, ko pa je treba otroke vendarle
toliko naučiti. Vendar je prav igra tista, ki spodbuja otrokov razvoj, tista, ki otroku preko
izkušnje pomaga razvijati koncepte. Raziskave so pokazale, da je igra v naravnem okolju
kvalitetnejša od igre na urejenih igriščih ali v zaprtih prostorih. Igralni segmenti so daljši,
zmanjša se agresivno vedenje, igra v naravi spodbuja razvoj na vseh področjih. Na žalost pa je
igre v naravi vse manj. Krivca za to lahko iščemo v institucionalizaciji otroštva, kulturi strahu
in že prej omenjeni k ciljem usmerjeni vzgoji (Wilson, 2008).

Raziskava, ki sta jo opravila Kos in Jerman (2013) med slovenskimi vzgojitelji v vrtcih in
starši vrtčevskih otrok, je pokazala, da so tako eni kot drugi naklonjeni preživljanju časa v
naravi, saj več kot polovica anketirancev meni, da bi morali z otroki več časa preživeti v
naravi. Kljub tej perspektivi in relativno dobrim pogojem, ki jih imamo v Sloveniji za bivanje
v naravnem okolju, pa je le-tega v primerjavi z evropskimi (predvsem skandinavskimi)
državami malo. Čas, ki ga v vrtcu namenijo bivanju v naravnem okolju, pa je v večji meri
namenjen strukturiranim naravoslovnim dejavnostim, le malo časa je namenjenega prosti igri,
ki izhaja iz zanimanja otrok.

Opazovanje je ena od najpogosteje uporabljenih naravoslovnih dejavnosti v vrtcu, saj je
razumljeno kot zelo preprosto in zato primerno za predšolsko obdobje (Krnel, 1993). V
resnici pa opazovanje vendarle ni tako preprosta dejavnost. Zahteva uporabo vseh čutil in
vključuje miselne aktivnosti, kot so prepoznavanje zaporedij, vzorcev, podobnosti in razlik
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itd. Je opazovanje spretnost, ki se jo da razviti? Odgovori na to vprašanje so različni. Nekateri
strokovnjaki menijo, da so otroci v opazovanju zelo dobri in da sčasoma ta spretnost ne slabi,
ampak postane le bolj sofisticirana. Drugi strokovnjaki pa so mnenja, da je opazovanje
sposobnost, ki z razvojem upada in je tako ni mogoče učinkovito razvijati (Johnston, 2011).
V diplomskem delu sem se posvetila raziskovanju igre predšolskih otrok v naravnem okolju
in njenega vpliva na razvoj opazovalnih spretnosti otrok.

2.2 Cilji diplomskega dela
-

Otrokom omogočiti, da se v naravnem okolju igrajo in razvijajo igro, ki izhaja iz njih
samih.

-

Raziskati, kako 5–6 let stari otroci opazujejo naravne objekte – na primeru opazovanja
drevesnih listov ugotoviti, kako natančno opazujejo in katerim lastnostim dajejo
poudarek pri svojem opazovanju.

-

Zasnovati in izvesti dejavnosti v naravnem okolju, v katerih bodo otroci skozi igro
razvijali naravoslovne spretnosti, predvsem spretnost opazovanja.

-

Po dejavnostih v naravnem okolju raziskavo opazovanja ponoviti in ugotoviti, ali so
otroci v spretnosti opazovanja napredovali.

-

Ugotoviti, ali kontinuiteta stika predšolskega otroka z naravnim okoljem vpliva na
kvaliteto igre, ki se v tem okolju razvije.

2.3 Raziskovalni hipotezi
1. 5–6 let stari otroci so dobri opazovalci naravnih materialov; če imajo veliko
neposrednih izkušenj z njimi, se njihova spretnost opazovanja izboljša.
2. Kontinuiteta stika predšolskih otrok z naravnim okoljem pozitivno vpliva na kvaliteto
njihove igre, ki se v tem okolju razvije.
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2.4 Raziskovalna metoda
Vzorec:
V vzorec je zajetih 21 otrok (12 deklic, 9 dečkov), starih 5–6 let iz vrtca Zagorje ob Savi,
enota Smrkci.

Postopek zbiranja in obdelave podatkov:
Pred izvedbo dejavnosti sem z vsakim otrokom individualno izvedla raziskavo o tem, kako
opazujejo drevesne liste. Po prostoru sem v kozarce razporedila veje različnih drevesnih vrst:
jelka, smreka, bukev, gaber, lipa, leska, trepetlika, breza, poljski javor, beli javor, mali jesen,
veliki jesen.

Vsaka veja je bila v svojem kozarcu. Pri sebi sem imela veje naslednjih drevesnih vrst: jelka,
beli gaber, lipa, trepetlika, poljski javor, veliki jesen. Otroku sem dala eno izmed vej in ga
prosila, da poišče par. Otrok mi je pokazal izbrano vejo in utemeljil svojo odločitev. Rezultate
sem sproti beležila. Ob koncu dejavnosti sem raziskavo ponovila in tako ugotovila, ali so
napredovali v spretnosti opazovanja.
Začetni raziskavi so sledile dejavnosti v gozdu. Izvedla sem pet naravoslovnih dni. Prvi, drugi
in peti naravoslovni dan so bili namenjeni prosti igri. Podrobneje sem opazovala igro petih
otrok in si opažanja zapisovala. Tretji in četrti naravoslovni dan sta bila namenjena vodenim
naravoslovnim dejavnostim, s katerimi sem spodbujala razvoj spretnosti opazovanja.
Uporabila sem naslednje igre: Iskanje zakrinkanih predmetov (Danks, F. in Schofield, J.:
Igrišča narave, str. 59), Podvojitev, Fotografski aparat (Cornell, J.: Veselimo se z naravo, str. )
in Lov na čim manjše stvari (Danks, F. in Schofield, J.: Igrišča narave, str. 153).

Rezultate sem kvalitativno in kvantitativno obdelala in jih prikazala v obliki grafov in tabel.

20

3

Rezultati z razpravo

3.1 Dejavnosti v naravnem okolju – naravoslovni dnevi
3.1.1 Prvi dan
Prosta igra v gozdu

Cilji:


Otrok opazuje in raziskuje naravno okolje, v katerem se igra.



Otrok rokuje z naravnimi materiali in spoznava njihove lastnosti.



Otrok preko igre razvija pozitiven odnos do narave.



Otrok se sproščeno igra v naravnem okolju.

Potek dejavnosti:
Z otroki smo se pred odhodom v gozd pogovorili o pravilih vedenja v gozdu. Dogovorili smo
se, da ne bomo kričali, saj s tem prestrašimo prebivalce gozda, da ne bomo zahajali predaleč
in da bomo upoštevali meje, ki jih bomo določili, ter da palic ne uporabljamo kot orožje, torej
se z njimi ne pretepamo.
Ko smo prišli v gozd, sem jim povedala, da se lahko igrajo, kakor želijo. Sama jim nisem
predlagala, kako naj se igrajo, so se pa v delu gozda, v katerega smo šli, predhodno že igrali z
vzgojiteljico in gradili hišice za palčke in različne gozdne živali.
opazovala igro petih otrok.
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Nato sem natančneje

Deček 1
Deček gradi bivak iz vej. Pridruži se mu še nekaj otrok. Eden izmed njih začne s palico
udarjati po zgrajenem bivaku in deček1 ga okara, da tega ne sme početi, ker se bo drugače
bivak podrl. Nato se med seboj pogovarjajo, da bo to bivak, iz katerega bodo lovili. Še nekaj
časa gradi bivak, pridruži se še več otrok in deček odide.
Deček se igra ob podrtem drevesu – hodi po deblu.
Išče prostor za gradnjo novega bivaka. Palico želi namestiti med dve drevesi. Ne uspe mu in
se jezi, ker ne ve, kako bi začel z gradnjo novega bivaka.
Vrne se h gradnji bivaka.
Pridruži se deklicam, ki opazujejo polža.
Začne graditi hišico za ježke – gradi jo na poti, mimo pride otrok in jo podre, ker je ni opazil.
Deček popravi.
Vrne se h gradnji bivaka, kjer ga drug deček razglasi za šefa (saj se je deček 1 domislil igre),
ki bo določil, kako nadaljevati z gradnjo. Povedo mu, kaj so naredili in deček 1 pohvali
njihovo delo. Drug deček predlaga, da bi naredili ogenj in deček 1 se strinja, da ga naredijo,
da bodo lahko prenočevali. Prijatelja zaskrbi, da bo na izbranem mestu zagorelo, če zakurijo
ogenj in deček 1 odvrne, da ne, če prinesejo listje in s tem zaščitijo okolico. Začne nabirati
listje.
Deček 2 predlaga drugo mesto za ogenj, deček 1 se ne strinja. Igrajo se, da so postavili dva
ognja.
Teka po gozdu.
Odide opazovat hišico za ježe, ki jo je zgradil prej. Opazi, da je podrta in je žalosten.
Vzgojiteljica otroke povabi, da gredo plezat po drevesih, deček se odzove povabilu.
Deček 2
Opazuje dogajanje.
Se pridruži dečku 1 pri gradnji bivaka.
Ko nabira listje, najde na bukovem listu šiško, bukovo hržico. Vzgojiteljici in meni pokaže
svoje odkritje. Vzgojiteljica se na odkritje ni posebej odzvala, sama pa sem se z njim strinjala,
da je odkritje zanimivo, vendar mu o njem nisem znala povedati več.
Teka naokrog, hodi po podrtem deblu.
Se vrne h gradnji bivaka.
Pokaže mi vejo in pove, da je zelo mehka, najverjetneje zato, ker je mokra.
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Vrne se h gradnji bivaka. Z dečkom se začneta prepirati za palico. Popusti in si poišče novo.
Pri gradnji bivaka ostane sam in si govori, da bi mu prav prišla pomoč. Ko se k igri vrne
deček 1, začne nabirati palice za ogenj. Ker se z dečkom 1 ne strinja o položaju ognja,
postavijo dva – eden bo namenjen peki rib.
Vabilu vzgojiteljice za plezanje po drevesih se ne odzove, vseeno se pridruži skupini otrok, ki
plezajo, vendar jih le opazuje.
Deček 3
Pridruži se otrokom, ki gradijo bivak.
Postane raziskovalec živali. S prijateljem odkrijeta "krtovo zemljo" – krtino. Deček 3
prijatelju pove, da pridejo krti ven le, če je dovolj mirno. Teka po gozdu, se ustavlja in
opazuje – išče živali.
Najde gobo in mi jo pokaže.
Poleg bivaka začne graditi novo hišo, ki bo večja od bivaka. Hišico gradi tako, da palice
"vtika v zemljo. Dolgo vztraja.
Teka po gozdu in v dolini opazi "pravi beli šotor" – šotor, ki so ga postavili stanovalci bližnje
hiše.
Njegovo hišico otroci v igri nehote porušijo. Deček se ne vznemirja in se pridruži skupini, ki
gradi bivak. Zleze vanj.
Odzove se vabilu vzgojiteljice in odide plezat po drevesu.

Deklica 1
Teka naokrog.
Opazuje otroke pri igri.
Sede na štor.
Gre k vzgojiteljici in jo opazuje pri rezanju sadja za malico.
Sprehaja se po gozdu, stopi pod vejo in pove, da je to njihova hiška. Predlagam ji, da s
prijateljicami zgradi novo hišico ali hišico za palčke, vendar tega ne želi.
Sprehaja se po gozdu. Prijateljica najde poginulega hrošča, deklica 1 ga opazuje.
Odide naprej in mi pokaže krtino.
Gre k vzgojiteljici. Odzove se povabilu vzgojiteljice in odide plezat.
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Deklica 2
S prijateljico gradi hišico za palčke. Nabira material za hišico. Med nabiranjem materiala
opazuje jaso ob gozdičku, opazuje vreznine na drevesu, ob katerem gradi hišico in se sprašuje,
kaj pomenijo ti X-i.
S prijateljico najdeta deževnika in ga preneseta v hišico za palčke, mu naredita televizijo,
kopel. Najdeta še polža in ga dasta v hišico, ga pokrijeta z drevesnim listom. Pridruži se jima
še nekaj deklic in deček 1. Skupaj opazujejo, kako polž leze na drevo. Na njegovo hišico
položi želodovo kapico in opazuje, kako polž še naprej leze. Z otroki se osredotočijo na to,
kako polž za seboj pušča sled sline.
Pove mi, da sta z drugo deklico naredili hišico in poleg nje shrambo.
Po gozdu se sprehaja z lupo in opazuje otroke.
Odzove se na povabilo vzgojiteljice in odide plezat na drevo.

3.1.2 Drugi dan
Prosta igra v gozdu

Cilji:


Otrok opazuje in raziskuje naravno okolje, v katerem se igra.



Otrok se igra z naravnimi materiali in spoznava njihove lastnosti.



Otrok preko igre razvija pozitiven odnos do narave.



Otrok se sproščeno igra v naravnem okolju.

Potek dejavnosti:
Z otroki smo odšli v gozd, kjer so se prosto igrali, pri igri sem posebej pozorno opazovala
otroke, ki sem jih opazovala že prvi dan.
Deček 1
Ob prihodu v gozd sedi ob vzgojiteljici, ki reže sadno malico. Po malici odide k bivaku (ki je
v igri tega dne postal hišica), ki so ga gradil ob prejšnjem obisku gozda in zleze vanjo.
Pride iz hišice in se z deklico spre za palico. Kmalu popusti in jo prepusti deklici.
Nato pove, da gre v »hosto«. Z dečkom skupaj neseta palico za hišico. Deček, ki ga je v
prejšnji igri oklical za šefa, mu, ko se vrne k hišici, pripoveduje in kaže, kje bo ogenj za
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čevapčiče. Deček 1 se strinja s predlogom in doda, da naj bo ogenj tudi za hrenovke. Deček,
ki je dečku 1 pokazal ogenj, pove, da gre po listje, da bo ogenj bolj gorel.
Odpravi se sekat (s palico udarja po drevesu).
Pokaže mi svojo posebno palico (na vrhu palice drži lubje).
Opazi drevesno gobo in mi jo pokaže.
Postane lovec. Palica je puška, strelja živali.
Hodi po podrtem deblu in se ob tem opira na palico.
Otrokom se pridruži pri igri skrivalnic, ki se spremeni v igro lovljenja.
Na povabilo vzgojiteljice se odpravi plezat po drevesih.
Deček 2
Igra se, da lovi živali. Pove mi, da ima na glavi kapo, ker lovi živali.
Igra se, da »seka drevesa«. Najprej tista ob robu jase, nato pove, da gre sekat v gozd.
Opazuje otroke, ki se igrajo, da postavljajo ogenj in mi pove, da bodo na ognju pekli živali.
Odide lovit.
Z drugim dečkom se spreta, po prepiru se razideta in se gresta igrat.
Palica postane kitara. Nanjo igra, zraven prepeva in pleše.
Gradi hišico – odstranjuje vejo, da bo naredil okno.
Teka po gozdu, ker se igra, da ga lovijo čebele.
Z drugimi dečki se igra, da je nastal tornado. Teka sem in tja in predlaga, da bi izvedli napad
na tornado, vendar mu deček 3 odvrne, da to ni dobra ideja, saj če bodo napadli tornado, bo še
več zraka.
Kratek čas se lovi, nato odide počivat in se pogovarja z dečkom.
Odide plezat.
Deček 3
Sedi na podrtem drevesu.
Pridruži se otrokom pri gradnji hiške.
Poje malico.
Skuša »odriniti« drevo, ki je rahlo nagnjeno, da ne bo rastlo v napačno smer. Dobi pomoč.
Zleze v hiško, kjer je že drug otrok. Ta mu reče, da ne more biti notri, ker je hišica le za
enega, zato se deček 3 umakne. Ko pride ven, mu spodrsne in pade. Pogleda me in mi reče, da
je vse v redu, se pobere in nadaljuje z igro – gre naokrog po gozdu.
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Se vrne v hiško. Ko pride ven, se igra, da kuri, seka. Pokaže mi, kakšno palico ima in mi
pove, da je to sekira. Nato ostale dečke s pozivom (»Vojska za mano, gremo sekat drva. Jih
mormo met dost.«) povabi k igri, vendar se ti ne odzovejo. Nadaljuje s sekanjem.
Teka naokrog in piha ter kriči: »Tornado!« Pred tornadom se skrije v hiško, saj tornado
odpihne vse. Deček 2 predlaga napad na tornado, vendar se deček 3 ne strinja, saj meni, da
bo, če ga bodo napadli, še več zraka.
Otrokom se pridruži pri igri skrivalnic in nato pri plezanju.

Deklica 1
Se sprehaja po gozdu. Začne se zadrževati na istem mestu in mi pokaže, kje je njihova hiša
(pokaže na dve drevesi). Pove, kje so vrata in da tam vstop ni dovoljen, razen če pokličemo
njo ali drugo deklico, da nam dovolita skozi.
Nato stopi pod drevesne veje, kjer jo druga deklica frizira – s pomočjo listov in palčk.
Sedi ob vzgojiteljici in nato spet pride k svoji hiški. Sedaj ima tudi ključ – robec. Ker je njena
hiša tam, kjer je v resnici pot, otroci ves čas hodijo mimo. Zato ves čas navidezno odklepa in
zaklepa. Pove, da ji gre to, da mora ves čas zaklepati in odklepati, na živce in da se mora spet
stuširati. Stopi pod drevesne veje in se igra, da se tušira.
Nabira listje za palčkovo hišico, ki jo gradi deklica 2.
Pleza po drevesih.
Pride do drevesa, ki mu veje rastejo nizko pri tleh in se pod temi vejami pridruži deklicam
(med njimi je tudi deklica 2), ki jo odženejo stran, ker so one prve našle to hiško. Deklica 1 se
ne strinja, saj trdi, da jo je ona našla pred njimi, vendar se ne prepira dolgo in odide, ter si
poišče novo hišico (sosednje drevo).
Odide nabirat liste za hišico za palčke. Nato k njej pride druga deklica in pove, da je našla
take velike liste (kostanjeve) in deklica 1 odide pogledat, kje jih je našla.

Deklica 2
Odide k stari hišici za palčke, ki je ni več. S prijateljico se odločita, da na istem mestu
naredita past za živali, saj so živali tiste, ki so po njunem mnenju podrle hišico za palčke.
Pokažeta mi, kje bo past za volkove, za srne pa je ne bosta naredili. Nabira liste za past, jih
opazuje ter občuduje. (»Glej kuk lepi listi«). Nabira še liste za shrambo – past za živali spet
postane hišica za palčke.
Pridruži se igri deklice1 – igri s hišo, kjer zaklepajo in odklepajo vrata. Na drevesu, ki
predstavlja del vrat, najdejo nekaj, kar po njihovem mnenju smrdi. Sprašujejo se, kaj je to.
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Deklica meni, da je morda tam kdo lulal ali kakal, vendar se deklica 2 ne strinja, ker je tisto,
kar smrdi, previsoko.
Odide plezat po podrtem deblu, nato po drevesih, zatem se odide lovit.
Se igra, da je v svoji hiški – pod vejami drevesa – pride deklica 1 in dekleta ji rečejo, da mora
oditi iz hišice. Sprejo se, katera je hišico našla prej. Nato deklica 1 odide, deklica 2 se z
drugimi deklicami igra naprej.

3.1.3 Tretji dan
Iskanje zakrinkanih predmetov (Vir: Danks, F. in Schofield, J.: Igrišča narave, str. 153)

Cilji:
-

Otrok pozorno opazuje in poišče predmete, ki ne spadajo v naravo.

-

Otrok razvija spoštljiv odnos do narave.

Potek:
Predhodno sem v del gozda, v katerem se otroci igrajo, razporedila predmete, ki ne sodijo v
naravo: igrače, pisala, plastične posode, oblačila, krpe ipd.

Ko smo z otroki prispeli v gozd, sem jih najprej nagovorila in jim povedala, da se je zgodila
nesreča. Škratu se je, medtem, ko se je sprehajal po gozdu, strgala cula in med njegovim
pohajkovanjem so stvari počasi padale iz cule in se porazgubile po gozdu. Vendar pa te stvari
ne sodijo v gozd in mu škodujejo. Vprašala sem jih, če imajo kakšen predlog, kaj bi lahko
storili. Takoj so ponudili svojo pomoč in predlagali, da skupaj odkrijejo vsiljivce, ki v gozd ne
spadajo. Dogovorili smo se, kam bomo prinašali stvari, ki jih bodo odkrili, da jih bomo lahko
nato odnesli iz gozda.
Nato je vsak otrok stekel, odšel na svojo stran in najdene predmete prinašal na dogovorjeno
mesto. Na koncu smo pogledali, kaj vse smo našli in se z obhodom po gozdu še enkrat
prepričali, da smo poiskali vse predmete
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Slika 18: Našli smo vse in še več

Slika 17: Vse to ne sodi v gozd

Analiza:
Otroci so z navdušenjem iskali predmete, ki ne sodijo v naravo. Poleg predmetov, ki sem jih
skrila, so našli tudi nekaj odpadkov, ki smo jih nato pospravili in odnesli v vrtec.
Predmete sem imela preštete in ugotovili smo, da nečesa niso našli. Z zagnanostjo so odšli
iskat še zadnji predmet in ga uspešno našli. Nalogo so precej hitro končali in si zaželeli, da bi
predmete še enkrat skrila in bi jih nato še enkrat iskali.
Povedali so mi tudi, da sami odpadkov ne mečejo na tla, ampak vedno v koš za smeti.
Pri dejavnosti sem dala premalo poudarka pogovoru z otroki o razlogih, zakaj najdeni
predmeti ne sodijo v naravo (npr. ker niso razgradljivi) in o tem, katere predmete so težje
odkrili in zakaj (predmete, ki so podobne barve in oblike kot naravni materiali).
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Iskanje parov

Cilji:
-

Otrok skozi igro doživlja naravo.

-

Otrok poimenuje predmete, ki jih je nabral/našel.

-

Otrok razvija naravoslovna postopka: opazovanje in primerjanje.

Potek:
V škatle, ki so razdeljene na 6 delov, sem predhodno nabrala tri različne predmete iz narave
(npr. list bukve, zemljo, cvet ivanjščice …).
Otrokom sem povedala, da imam zanje posebno nalogo. Zanima me namreč, kako dobri
raziskovalci so, kar lahko dokažejo s tem, da poiščejo čim bolj podobne naravne objekte
objektom, ki jih imajo v škatli.
Vsak otrok je dobil svojo škatlico in odšel raziskovat.
Nato smo skupaj pogledali, kaj vse so našli. Otroci so naravni objekt, če so ga poznali,
poimenovali, drugače sem jim pomagala jaz. Pogovorili smo se o tem, kje so objekt našli (v
gozdu, na travniku, na tleh, na drevesu itd.), otroci so podali svoja opažanja (npr. če se jim je
objekt zdel lep, če je bodel itd.).

Slika 19: Najti moram pare

Slika 20: Iščem, iščem
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Analiza:
Večina otrok je dokaj hitro in uspešno našla ustrezne pare. Usmeritev so potrebovali
predvsem pri iskanju rastlin, ki sem jih nabrala na travniku. Težav niso imeli pri
prepoznavanju rastline, otroci rastlin niso našli, ker niso pomislili, da bi lahko trave in rože
iskali na travniku, saj so se bili vajeni igrati predvsem v gozdu. Nekaj otrok se ni znašlo in
zdelo se jim je, da ne najdejo ustreznih objektov, ker npr. niso našli kratke paličice. Pri
iskanju so jim nato pomagali drugi otroci.
Če je otrok našel objekt, ki je bil iskanemu zelo podoben, ni pa bil enak, sva si objekt še
skupaj podrobneje ogledala in odkrila, kaj imata objekta skupnega in v čem se razlikujeta.
Nato sem otroka spodbudila, da skuša najti objekt, ki je iskanemu še bolj podoben.

Na koncu so mi prinesli najdeno in skupaj smo najdene predmete poimenovali, predstavili
njihovo nahajališče, otroci so povedali, če so imeli pri raziskovanju kaj težav.
Večine otrok ni bilo težko motivirati in so se v igro zelo vživeli. Brskali so po tleh, si
ogledovali cvetlice in sami skušali najti rešitev, če se jim je zdelo, da so naleteli na težavo.
Nekateri so iskali, dokler niso npr. našli kratke vejice, drugi so odlomili del večje in tako
dobili manjšo. Med seboj so si nudili pomoč in se niso prepirali, si materialov trgali iz rok
ipd., saj je bilo vseh iskanih objektov v naravi dovolj za vse. Pri nekaterih otrocih je bilo
opaziti naglico, saj so želeli čim prej poiskati objekte, da bi se šli lahko nato prosto igrati.
Deklice, ki so imele že prej težave z vživljanjem v igro v naravi, so za dejavnost pokazale
manj zanimanja kot ostali, vendar so ob spodbudah in pomoči ostalih otrok nalogo vseeno
rešile.
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3.1.4 Četrti dan
Fotografski aparat (Vir: Cornell, J.: Veselimo se z naravo, str.)

Cilji:
-

Otrok doživlja naravo, svoje doživljanje deli z ostalimi in ga izrazi z risbo.

-

Otrok se osredotoči na opazovanje lepih in zanimivih objektov, na opazovanje
podrobnosti in na opazovanje z različnih perspektiv.

Potek:
Otroke sem razdelila v pare in jim povedala, kako bo igra potekala.

Med seboj so se dogovorili, kdo bo fotograf in kdo fotografski aparat.
Otrok, ki je predstavljal fotografski aparat, je imel zaprte oči. Fotograf je dlani položil na
ramena fotografskega aparata in ga vodil po gozdu. Fotograf je iskal lepe, zanimive stvari v
naravi. K svojim odkritjem je usmeril fotoaparat in naredil posnetek. Fotoaparat je sprožil
tako, da je fotografski aparat potrepljal po ramenu, prav tako je fotografiranje tudi končal.
Otroke sem spodbujala, da fotografirajo iz različnih perspektiv. Vsak fotografski aparat je
posnel štiri fotografije. Nato so vloge zamenjali in na koncu je vsak otrok narisal svojo
najljubšo fotografijo.
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Slika 21: Fotografinja vodi fotoaparat

Slika 23: Bo tudi fotoaparatu všeč?

Slika 22: Fotografiranje

Slika 24: Razvijanje fotografije

Slika 25: Najpogosteje posneta fotografija
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Analiza:
Otroke sem v pare razdelila sama, ker sem skušala tvoriti pare, ki bodo igro igrali čim bolj
samostojno. Fotografi so uporabljali različne načine vodenja svojega fotoaparata. Nekateri so
zanj pozorno skrbeli, drugi so bili malce manj pozorni na nevarnosti v okolju. Nekateri
fotografi niso prevzeli pobude in pri usmerjanju so jim pomagali fotoaparati. Fotografi in
fotoaparati so se med seboj pogovarjali, dogovarjali …
Fotografi so fotoaparate usmerjali, da so ti posneli najrazličnejše fotografije. Sliko so
približevali, fotoaparat usmerjali proti tlom, krošnjam …
Vloge so zamenjali, na koncu je vsak fotoaparat narisal svojo najljubšo fotografijo.
Večina otrok je narisala drevo z drevesnimi gobami, druga drevesa ali pa travnik. Čeprav so si
bile risbe med seboj precej podobne, menim, da sem cilje dosegla. Podobne risbe le kažejo na
to, da so otroke pritegnili podobni naravi objekti.
Lov na čim manjše stvari

Cilji:
-

Otrok pozorno opazuje in poišče drobne stvari, ki ga pritegnejo.

-

Otrok razvija naklonjenost do žive in nežive narave.

Potek:
Otroke sem pohvalila, ker so ustvarili tako lepe fotografije in jih vprašala, ali tako dobri
raziskovalci, kot so oni, znajo odkriti tudi čisto majhne stvari. Razdelila sem jim škatlice in
jih povabila, da vanje naberejo čisto majhne stvari.
Otroci so začeli opazovati gozd in nabirati predmete, ki so jih našli. Vsak je raziskoval
samostojno.
Na koncu so škatlice z nabranim materialom prinesli v krog, kjer smo si pogledali, kaj vse so
našli.
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Slika 26: Iskanje drobnih stvari

Slika 27: Raziskujem na svoj način

Slika 28: Ponosni na svoja odkritja

Analiza:
Otroci so nalogo reševali različno intenzivno. Nekateri so se sprehajali po gozdu in ga
opazovali, niso pa se posebej osredotočali na iskanje majhnih stvari. Drugi so intenzivno
iskali, tretji so se znašli drugače in so majhne stvari ustvarili – npr. velik list so raztrgali na
več manjših, vejico razdrobili itd. Prav tako je bilo z njihovo pozornostjo – nekateri so dolgo
vztrajali, drugi so končali zelo hitro. Našli so različne liste (dreves, rož, praprot), divje češnje,
socvetje ivanjščice, paličice, zemljo, gozdne jagode, mah, žir.
Ker so imeli otroci nalogo, so bili osredotočeni nanjo in na iskanje drobnih stvari. Tako so
naravo opazovali čisto od blizu. K materialom, ki so jih pritegnili, so pošepnili, si jih
ogledovali, tipali njihovo strukturo. Ker je bilo opazovanje vezano na nalogo so si vzeli čas za
opazovanje in je bilo le-to intenzivno.
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3.1.5 Peti dan
Prosta igra v gozdu

Cilji:


Otrok opazuje in raziskuje naravno okolje, v katerem se igra.



Otrok se igra z naravnimi materiali in spoznava njihove lastnosti.



Otrok preko igre razvija pozitiven odnos do narave.



Otrok se sproščeno igra v naravnem okolju.

Potek dejavnosti:
Peti naravoslovni dan je v gozdu potekala prosta igra.
Deček 1
Z drugim dečkom pobereta večjo palico in jo neseta proti hišici, ki so jo gradili v prejšnjih
dneh. Gradi hišico in daje ostalim otrokom navodilo, naj polagajo na njen vrh vse, kar bodo
našli, da bo hišica trdna.
Najde palico (rogovilo) in odide k vzgojiteljici s prošnjo, da bi mu dala vrvico in bi lahko
izdelal fračo. Vzgojiteljica vrvice nima in deček se odide nazaj igrat.
Palico drgne ob drevo in zraven komentira, da mu nihče ne pomaga delati banane. Pove mi,
da palico drgne ob drevo, da bo postala bolj bela in manj siva.
Sprehaja se in opazuje okolico. Pokliče me, da mi pokaže napis (v deblo je bilo vrezano ime)
na deblu podrtega drevesa, ki sta ga našla z drugim dečkom.
Dečka 2 otroci okrivijo, da je podrl njihovo hišico. Deček 1 pomaga loviti dečka 2, ki beži. Na
koncu ob posredovanju ugotovijo, da deček 2 ni podrl hiše, ampak se je le-ta podrla, ko je
drug deček na hišo naslonil novo palico in da je bilo podrtje hiše nesreča.
Deček 1 in deček 3 skušata v zemljo zapičiti novo palico, ki bi bila temelj za novo hišo. Eden
drži palico, drugi jo s »kladivom« zabija v zemljo. Palica noče samostojno stati v zemlji, zato
jo obračata in poizkušata na različne načine. Deček 1 preneha, vzame novo, manjšo palico in
jo zapiči v zemljo. Nato skuša v bližino te palice zapičiti večjo palico, s katero se je igral že
prej. Deček 1 in deček 3 se zaradi tega spreta, saj se ne strinjata, kje naj bi palica stala.
Prenehata z igro.
Deček 1 se sprehaja po gozdu, nato leže na deblo podrtega drevesa, »brusi« palico.
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Pridruži se otrokom, ki na obrobju gozda iščejo jagode. Z dečki opazuje žuželko na travni
bilki, nato pa se plazi in skriva v travi.
Odide v gozd in hodi po podrtem deblu ter z nekaj drugimi dečki skače (iz višjega nivoja na
nižji nivo). Pomaga dečku, ki mu drsi po strmini, tako, da mu poda roko. Še nekaj časa skače.
Teče po gozdu, se skriva pred otroki, ki ga lovijo. Skriva se pod drevesnimi vejami in pove,
da je to »naša hišica«. Opazuje deblo bršljana in opazi, da »špika«. Pove, da je stražar te hiše.
Do odhoda se igra v novi hišici.
Deček 2
Z dečkom 3 se igra, da seka drevo. Še z enim dečkom se pogovarjata, da je smer padanja
drevesa odvisna od smeri sekanja. Deček, ki ga nisem posebej opazovala, dečku 2 predlaga
smer sekanja, vendar se deček 2 ne strinja, saj meni, da bi drevo padlo na druga drevesa in bi
jih s tem podrli preveč. Enemu od dečkov se zdi predlagana smer sekanja drevesa dobra, saj
bi s tem, ko bi podrli več dreves, dobili več lesa. Še nekaj časa se igra, da seka drevo.
Pokaže mi »pobarvano drevo« (vejo, ki je imela na koncu posušeno blato, ki je postalo sive
barve), ki postane rog, zatem še sekira. Nato drgne palico ob drevo – lušči palico, da bo lepša
in bo hitreje zagorela.
Najde ostanke satja, ki so bili v gozdu, in pove, da bo iz tega nastal panj, ko ga čebele najdejo
in da ga bodo nato čebele lovile.
Gradi hišo, ponovno lušči palico, da bo bolj gorela.
Pridruži se otrokom pri nabiranju jagod, mi pove, da imajo pečene jagode.
Deklicam pomaga nabirat češnje za palčke. Češnje so nabirali z divje češnje, ki je rasla na
robu gozda.
Pridruži se dečkom, ki so začeli z gradnjo hišice za palčke in pri igri vztraja do konca igre v
gozdu.

Deček 3
Z dečkom 2 podirata drevo (igra je opisana zgoraj).
Dečki se začnejo pogovarjati, ali so drevesa živa. Deček 3 pripomni da so, ker je videl, da so
v Narniji korenine in drevesa živi. Nato nekaj najde in skuša to dvigniti s tal. Ugotovi, da so
korenine.
S palico beza v tla in pove, da dela potko. K igri povabi dečka 1, ki se ne odzove.
Reče, da potrebujejo meso in se začne igrati, da je lovec.
Igra se, da seka drevo, odide k drugim dečkom, ki stojijo ob preperelem štoru.
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Najdejo mravlje in reče, da jih bo ubil, ker jih ne mara, ker nekatere »špikajo«, vendar ni
nobene mravlje tudi zares ubil. Drugi deček stopi preblizu mravljišča in mravlje začnejo
hoditi po njem. Deček 3 se začne smejati, ker se mu zdi (izjava: »Za polulat smešno!«) zelo
smešno, da po dečku hodijo mravlje.
Začne graditi novo hišico, ker se je prejšnja hiša podrla. (gradnja je opisana pri dečku 1).
Deček 3 dodatno poudari, da gradi zapor. Ker palica, ki jo skušata postaviti, ne stoji, predlaga,
da jo zakopljeta.
Ko končata igro, skuša deček dvigniti dolgo palico, čez katero je naslonjena druga palica. Ima
težave, zato ostale dečke prosi za pomoč. Deček mu pomaga, nato »zida« hišo.
Pridruži se otrokom pri iskanju jagod. Odide jih iskat v višjo travo in deček (ki ga nisem
posebej opazovala) mu reče, da tja ne sme, ker so tam kače. Deček 3 odvrne, da to ni res, ker
so kače v travi, ki je višja od njih, ta trava pa ni tako visoka. Opazuje žuželko na travni bilki,
se plazi v travi in mi pokaže, kako se plazijo kače.
Opazuje otroke, ki gradijo hišico za palčke. Pomaga graditi hišico – palčkom da žogo
(češnja), avto (storž), išče hrano za palčke … Opazi pajkovo mrežo, nato začne graditi past,
da bodo pajki lahko jedli.
Igra se, da je lovec.
Odide plezat.

Deklica 1
Se sprehaja po gozdu.
Se igra še z dvema deklicama – hodijo po gozdu, vsaka v svojo smer, tako, da se med seboj
srečujejo.
Opazi, da ima umazane roke in si jih čisti tako, da drgne dlan ob dlan. Z deklico kažeta ena
drugi umazane hlače, ko se sprehajata, opozori drugo deklico, da ne bi pohodila krtine.
Pristopim do nje in jo povabim, da gre izdelovat hišico za palčke.
Začne se loviti z deklicami.
Nato drugim deklicam, ki se ne zaigrajo, predlagam, da gredo izdelovat hišico za palčke.
Deklice gredo nabirat jagode, da jih bodo palčki lahko jedli in deklica 1 se jim pridruži.
Nabira jagode, nato opazuje deklice, ki gradijo hišico, se postopoma vključi v igro z
nabiranjem materiala za gradnjo hišice za palčke. Med nabiranjem materiala opazuje travnik
in čmrlja, ki leta.
Odide plezat.
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Deklica 2
Hodi po gozdu, opazuje drevesa. Z deklicami se pogovarjajo o polžu, ki je bil na drevesu, ko
smo se zadnjič igrali v gozdu, sedaj pa ga ni več. Opazuje dečke pri gradnji hiše.
Druga deklica začne s palico kopati luknjo v zemljo in začnejo se spraševati, če lahko
kopljejo luknje, če je pod zemljo zares lava. Deklica 2 me vpraša, če je pod zemljo res lava in
kako globoko je. Nato se začnejo deklice pogovarjati o času, ki bi bil potreben, da bi se
dokopale do lave v središču zemlje.
Deklica 2 pleza po podrtem deblu, se lovi z dečki – dečki lovijo deklice. Je sadno malico. Se
lovi z dečki. Nato se nasloni na dve drevesi in pripomni, da je ujeta v past, nato beži pred
dečki.
Deklicam predlagam, da gredo palčkom zgradit hišico ali igrala ipd. in odzove se povabilu.
Gradijo hišico, se pogovarjajo o tem, kako veliki so palčki. Velikost palčkov nakazuje z
rokami, primerja s svojim telesom (»So tok veliki ko naša glava«). Nabira material, gradi
hišico. Nabira ivanjščice – cvetni listi so za kopel, da bodo imeli mehurčke, (rumeno) je milo.
Grizlja kislico
Odide plezat.
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3.2 Razprava o razvoju igre opazovanih otrok
3.2.1 Deček 1
Prvi opazovani deček je razvil bogato igro že prvi dan. Bil je pobudnik gradnje hišice, ki je
postala priljubljena igra za večje število dečkov iz skupine v vseh dneh, ko smo se igrali v
gozdu. Pri gradnji hišice je bilo opaziti tako značilnosti konstrukcijske kot tudi simbolne igre.
Poleg konstrukcijske igre (gradnja hišice za otroke, za ježka), ki jo je povezoval s simbolno
igro, se je posluževal tudi gibalnih iger (plezanje). Opaziti je bilo tudi dejavnost, ki je bila
vezana zgolj na opazovanje (opazovanje polža). Njegova igra je bila doživeta, v njej je
vztrajal in se vračal k prvi dejavnosti (gradnja hišice).
Na drugi naravoslovni dan je deček ob prihodu v gozd nadaljeval z igro, ki jo je pričel ob
prejšnjem obisku gozda. Skupaj z drugimi otroki je naprej gradil hišico. Večji poudarek je bil
na gradnji ognja, ki so ga v igri prejšnjega dne bolj omenjali kot postavljali. Razvila se je
domišljijska igra. Zgrajena hišica je postala dom lovcev in deček se je igral, da lovi živali.
Tudi sekanje dreves bi se lahko navezovalo na igro s hišico, saj so potrebovali drva za ogenj.
Tretji naravoslovni dan, ki je bil namenjen izključno prosti igri, se je deček najprej odločil za
igro s hišico. Našel je veliko palico, ki se mu je zdela primerna za gradnjo in spoznal, da bo za
prenos le-te potreboval pomoč, zato si jo je med otroki poiskal. Ker se je stara hišica podrla,
je začel z gradnjo nove. Igra se ni tako bogato razvila kot v prejšnjih dneh. Več se je
vključeval v gibalne dejavnosti in več časa namenil opazovanju. Opazil je kar nekaj »naravnih
čudes«: rogovilo – ki bi bila primerna za fračo, da je palica (bila je trhla) bolj bela, če jo drgne
ob tršo palico, napis na drevesu, jagode in žuželke, opazil je, da bršljan bode.
Igralna aktivnost dečka 1 je bila že prvi dan precej bogata, vendar menim, da se je, predvsem
simbolna igra, v drugem dnevu še bolj razvila in je predstavljala nadgradnjo igre prvega dne.
Tretji dan nisem opazila bogatejše igralne aktivnosti kot v prejšnjih dneh. Menim, da je tako
zaradi podrtja hišice, ki je bila nekakšna osnova za njihovo igro ali pa zato, ker sem njihovo
igro prekinila s tem, da sem med naravoslovnimi dnevi, ki so bili namenjeni prosti igri,
načrtovala usmerjene dejavnosti in s tem prekinila tok njegove igre. Peti naravoslovni dan
sem torej opazila, da kvaliteta igre ni naraščala, se je pa povečala dečkova radovednost za
opazovanje. V primerjavi s prejšnjimi dnevi je svojo pozornost večkrat usmeril na zanimivosti
v naravi in svoja opažanja delil z drugimi (z otroki ali vzgojiteljico).
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Slika 29: Hišica

Slika 30: Hišica za ježa

Slika 31: Urjenje gibalnih spretnosti

3.2.2 Deček 2
Igra prvega dne dečka 2 je bila v večji meri namenjena igri s hišico – nabiranju materiala
zanjo, gradnji … Med igro se je večkrat obrnil na vzgojiteljico in name, da nama je pokazal
svoje odkritje ali da je povedal, kaj dela. V igri s hišico je vztrajal tudi, kadar je ostal sam in
so se ostali otroci igrali kaj drugega.
V prvem delu igre drugega dne se je njegova igra vrtela okoli hišice – lov živali sekanje
dreves, gradnja hišice. V drugem delu se je igral, da ga lovijo čebele in da ga napada tornado.
Tretji dan proste igre se je razvila igra povezana z ognjem – podiranje dreves za drva,
priprava palic, da bodo hitreje zagorele. V drugem delu dopoldneva pa se je skupaj z drugimi
dečki začel graditi hišico za palčke.
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Igra dečka 2 je bila bolj individualna, kljub temu, da se je udejstvoval v isti dejavnosti kot
drugi dečki. Med seboj je povezoval dejavnosti iz prejšnjih dni. Igra prvega dne se je
nadaljevala tudi drugi in tretji dan ter se razvijala in bogatila. Npr. pri sekanju dreves: s
preprostega udarjanja s palico po drevesu je prešel na razvijanje teorije o tem, v katero smer
mora sekati, da se bo drevo podrlo v želeno smer in katera smer padanja drevesa bi bila
najboljša. Po podrtju hišice tretji dan je prešel na drugo igro (gradnjo hišice za palčke).
Menim, da bi se tudi pri dečku 2 igra še naprej razvijala, vendar se je hišica, okoli katere so
otroci gradili svojo domišljijsko dejavnost, podrla in zato se je odločil za drugo dejavnost.

Slika 32: Zanimiva palica

Slika 33: Iz tega bo nastal panj

3.2.3 Deček 3
Del igre prvega dne je posvetil gradnji hišice – svoje in skupne. Bolj doživeta je bila igra
raziskovalca. Postal je raziskovalec živali. Odkril je krtino in se pogovarjal o tem, kdaj pride
krt na plano.
Drugi dan se je bolj razvila igra, povezana s skupno hišico. Sodeloval je pri pripravi drv za
ogenj. Igral se je tudi, da ga lovi tornado, pred njim se je skril v hišico.
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Tretji dan je skupaj z dečkom 2 razvijal teorijo o sekanju dreves in razmišljal o tem, ali so
drevesa živa. Sodeloval je pri gradnji hišice za palčke. Opazoval je okolje – opazil pajka,
mravlje.
V primerjavi z dečkom 1 in dečkom 2, igra dečka 3 ni bila tako doživeta in se ni izrazito
razvijala. Menim, da je temu tako, ker igre v naravnem okolju ni vajen. Pri pogovoru pred
pričetkom dejavnosti je dejal, da ne mara igre v gozdu, medtem ko sta deček 1 in 2 dejala, da
se rada igrata v gozdu in da se v gozdu večkrat igrata. Menim, da so njegove dejavnosti
pokazale drugačno kvaliteto. Deček je naravo dobro opazoval in razvijal lastne teorije o
drevesih, živalih in s tem odpiral naravoslovne teme, ki bi se jih dalo ob dejavnostih osvetliti
in približati otrokom.

Slika 34: Varno zavetje

Slika 35: Da bo drevo rastlo pokončno

3.2.4 Deklica 1
Prvi dan je deklica 1 opazovala dogajanje, gozd, se udeležila gibalne aktivnosti (plezanje).
Igra se ni razvila. Edini element domišljijske igre je bil, ko je stopila pod drevesno vejo in se
pretvarjala, da je to njena hišica. Odzvala se ni niti na pobudo za gradnjo hišice za palčke.
Drugi dan je bila igra bogatejša. Razvila je igro s hišico. Hišico so še vedno predstavljala
drevesa. Igrala se je, da je nekakšen vratar te hišice, v njej se je tuširala, druga deklica ji je
urejala pričesko. Del igre je posvetila tudi nabiranju drevesnih listov za gradnjo hišice za
palčke.
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Tretji naravoslovni dan, namenjen prosti igri, deklica 1 igre, ki se je razvila drugi dan, ni
nadaljevala. Ponovno je bolj opazovala dogajanje in naravo, lovila se je in sodelovala pri
nabiranju materiala za hišico za palčke.

V primerjavi s prvi dnem se je igra drugega dne vidno razvila in obogatila, tretji dan je bilo
videti, da je kakovost igre upadla. Le-ta je morda vezan na prekinitev proste igre z
usmerjenimi dejavnostmi tretjega in četrtega naravoslovnega dne.

Slika 36: Hiša pod drevesom

Slika 37: Nastala bo peneča kopel za palčke

3.2.5 Deklica 2
Prvi dan je bila igra zelo bogata. Celo dopoldne je deklica 2 vztrajala pri gradnji hišice za
palčke. V igri je pozorno opazovala naravo – opazila je zareze na drevesu, našla deževnika in
polža in ju vključila v igro.
Drugi dan je odšla k hišici za palčke, da bi nadaljevala z igro, a je bila hišica podrta, zato je
začela z gradnjo nove. V delu dopoldneva se je igrala, da so drevesa njena hišica.
Tretji naravoslovni dan je kopala luknjo in se spraševala, kako globoko bi morala kopati, da bi
se dokopala do lave, ki je v središču Zemlje. Nekaj časa se je lovila, potem pa zopet gradila
hišico za palčke in se spraševala o tem, kako veliki so palčki.
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Deklica je bila pri svoji igri zelo vztrajna. V vsakem obisku gozda je vsaj del igre namenila
gradnji hišice za palčke. Tretji dan je poleg gradnje hišice začela razmišljati tudi o tem, kako
veliki so palčki, ki jim gradijo dom. Menim, da je to eden od dejavnikov, ki kaže na razvoj
igre. Poleg tega je tudi hišica postajala vse bolj kompleksna.

Slika 38: Opazovanje polža

Slika 39: Hišica za palčke 1

Slika 40: Hišica za palčke 2
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3.2.6 Splošna razprava o prosti igri otrok v naravi
Večji del mojega opazovanja je bil namenjen opazovanju proste igre. Igra je izhajala iz otrok,
če pa se igra ni razvila, sem posegla vmes s predlogi, a jim jih nisem vsiljevala. Kljub temu pa
sem si, na podlagi značilnosti igre, zastavila nekaj ciljev, ki naj bi jih otroci dosegali ob prosti
igri. V razpravi bom opredelila, v kolikšni meri so bili preko proste igre zastavljeni cilji
doseženi. Zastavljeni cilji se med seboj povezujejo in določene značilnosti opazovane igre
kažejo na uresničevanje več zastavljenih ciljev. Predvsem to velja za prvi in drugi cilj, zato
sem ju pri razpravi združila.
•

Otrok opazuje in raziskuje naravno okolje, v katerem se igra; otrok se igra z naravnimi
materiali in spoznava njihove lastnosti.

V gozd s seboj nismo prinesli igrač, zato so bili naravni materiali edini pripomočki, ki so jih
lahko otroci uporabljali v svoji igri. Tako so se otroci igrali z vejami, listi, cvetovi ipd.
Raziskovali so npr., kaj se zgodi s cvetovi ivanjščic, če jih razdrobiš in hkrati spoznavali, da
je socvetje ivanjščice mehko in zato primerno za vzglavnike v posteljah palčkov; ugotovili so,
da ima steblo bršljana grobo strukturo (da bode) ipd. Opazovali so okolje in opazili zanimive
gobe, zelenega hrošča, krtine itd., raziskovali so ga in si poiskali svoje najljubše kotičke …
Na podlagi opazovanja so se razvijala zanimiva naravoslovna vprašanja (npr. Kdaj in zakaj
pride krt na plano, da naredi krtino?).
•

Otrok preko igre razvija pozitiven odnos do narave.

V igri sem opazila predvsem spoštovanje do živih bitij (npr. polža so opazovali in niso
izražali neprijetnih čustev, kot je npr. stud), zaskrbljenost, ker je nekdo vrezoval črke v drevo
… Deček je, ko je opazil mravlje, sicer izražal nasilne težnje, vendar jih v igri nato ni
udejanjil. V igri so uporabljali liste, cvetove in jih v ta namen trgali. Vse nabrano so uporabili
in niso zgolj uničevali rastlin iz objestnosti.
Dečki so se igrali, da podirajo drevesa. Omenjena igralna dejavnost po mojem mnenju
nakazuje, da jim je tovrstna dejavnost domača in ne pomeni, da narave ne spoštujejo, vendar
se na nek način tudi zavedajo, da naravne vire ljudje izkoriščamo v svoj prid.
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•

Otrok je sproščen v igri v naravnem okolju.

Pri nekaterih otrocih je bila sproščenost pri igri vidna že od vsega začetka. Igra je stekla, niso
se bali umazanih rok in hlač, niso kazali strahu pred okoljem, v katerem so se nahajali. Pri
drugih te sproščenosti ni bilo opaziti (npr. deklico so motile umazane roke), vendar ni bilo
opaziti niti večjih strahov. Proti koncu deklica še vedno ni bila popolnoma sproščena pri igri v
naravi, vendar pa je bila bolj sproščena kot prvi dan.
V igri je bilo mogoče opaziti tudi izseke, ki nakazujejo na napredek na različnih področjih
otrokovega razvoja:
 Kognitivno področje
Razvoj opazovanja in pozornosti: otroci opazujejo polža, način, kako se premika in kako za
seboj pušča sled; otroci opazujejo krtino; deblo bršljana »bode«; ob nabiranju materiala za
hišico za palčke opazujejo strukturo nabranega materiala in ga uporabijo glede na njegove
lastnosti (list je postal odeja za palčke, socvetje ivanjščice vzglavnik …).
Reševanje problemov in koncentracija: dečki so iskali različne načine, kako postaviti hišico
(med dvema drevesoma, z zabijanjem večje palice, ki bi služila kot opora preostalim delom
hišice), uporaba »ognja« v naravi (na kakšen način omejiti »ogenj«, da se ne bo širil po
gozdu), podrla se je hišica za živali, podrle so jo živali, če živali ujamemo v past, se to ne bo
več zgodilo.
Mišljenje in predstave: otroci so preko igre razvijali različne teorije o naravi (krt pride na
plano le, če je okrog vse mirno; na drevesu je snov, ki deklicam smrdi – kaj je to, izločki ne
morejo biti, ker je snov previsoko na drevesu), ali so drevesa živa – kakšen je dokaz, da so res
živa; kako globoko je treba kopati, da pridemo do lave, ki se skriva v notranjosti Zemlje; smer
padanja drevesa je odvisna od smeri sekanja.
 Čustveno področje
Izražanje pozitivnih in negativnih čustev: čudenje (lepim listom, polžu); izražanje skrbi za
naravo (deklica opozori drugo deklico, naj pazi na krtino, da je ne bo pohodila; zaskrbljenost,
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ker je nekdo v drevo izrezoval črke); žalost (ob podrti hišici za palčke, za ježa); neprijetna
čustva dečka, ki je opazil mravlje.
 Gibalno področje
Razvoj ravnotežja in osnovnih oblik gibanja: hoja po podrtem drevesnem deblu, tek in hoja po
gozdu, kjer so tla razgibana, skakanje.
 Socialno področje
Učenje socialnih veščin, spretnosti, navezovanje stikov z drugimi: dogovarjanje in sklepanje
kompromisov (otroci se dogovarjajo o položaju »ognja«, odločijo se, da bodo postavili dva,
eden bo namenjen peki rib, ob drugem se bodo greli; dogovori pri gradnji hišice za palčke –
kaj predstavljajo listi, kdo bo zgradil kopalnico itd.), medsebojna pomoč (palica je prevelika,
da bi jo nosil le eden, zato jo dečka neseta skupaj; deček poda roko dečku, ki sam ne more
splezati po strmini, medsebojna pomoč pri gradnji hišice).
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3.3 Raziskava opazovanja drevesnih listov z razpravo
3.3.1 Namen raziskave
Izvedla sem raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, kako natančno otroci opazujejo naravne
materiale, kar sem izvedla na primeru drevesnih listov. Moj cilj je bil ugotoviti, ali dejavnosti
v naravi (prosta igra in vodene dejavnosti) vplivajo na opazovalne spretnosti otrok. Zato sem
raziskavo izvedla pred in po opravljenih dejavnostih.

3.3.2 Metoda
V raziskavo je bilo vključenih 21 otrok, od tega 12 deklic in 9 dečkov.

Raziskavo sem izvajala v mirnem prostoru, potekala je individualno. Na klopeh so bili v
polkrogu postavljeni kozarci z drevesnimi vejami. Vsaka veja je bila nameščena v svoj
kozarec, razporeditev je bila naključna. Poleg vej v kozarcih sem imela pripravljene še
dodatne veje.
Otroku sem dala v roko rastlino in mu naročila, naj se najprej sprehodi okoli vej in si jih
ogleda. V drugem obhodu okoli vej pa naj izbere prav takšno, kot jo ima v roki in mi jo
pokaže (otroku sem postopek najprej demonstrirala, demonstracijska rastlina ni bila vključena
v raziskavo) ter utemelji svojo izbiro. Rezultate sem sproti beležila.
Po končanih dejavnostih sem raziskavo ponovila, da sem lahko primerjala rezultate in
ugotovila, ali neposredne izkušnje z naravnimi materiali vplivajo na razvoj opazovalnih
spretnosti pri predšolskih otrocih.
Otroci so določali pare vejam naslednjih drevesnih vrst: jelke, belega gabra, lipe, trepetlike,
poljskega javora in velikega jesena.
Drevesne veje, med katerimi so otroci lahko izbirali – iskali pare – sem izbrala glede na
podobnost drevesnih vrst. Poleg vej drevesnih vrst, ki sem jih dala otrokom v roke, so bile v
kozarcih še veje drevesnih vrst s podobnimi listi.
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Tabela 1: Seznam testnih rastlin in ostalih drevesnih vrst, ki so jih otroci imeli na razpolago

Testna rastlina

Drevesne vrste, ki so jih imeli otroci na
voljo

navadna jelka (Abies alba)

navadna jelka (Abies alba)
navadna smreka (Picea abies)
evropski macesen (Larix decidua)

navadni beli gaber (Carpinus betulus)

navadni beli gaber (Carpinus betulus)
navadna bukev (Fagus sylvatica)
rdeči dren (Cornus sanguinea)

lipa (Tilia platyphyllos)

lipa (Tilia platyphyllos)
leska (Corylus avellana)

trepetlika (Populus tremula)

trepetlika (Populus tremula)
navadna breza (Betula pendula)

poljski javor (Acer campestre)

poljski javor (Acer campestre)
beli javor (Acer pseudoplatanus)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)

veliki jesen (Fraxinus excelsior)
mali jesen (Fraxinus ornus)
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3.3.3 Rezultat
1.1.1.1 Primerjava raziskave pred in po dejavnostih v naravnem okolju z razpravo

-

Število pravilnih odgovorov otrok

Graf 1: Število pravilnih odgovorov

Po dejavnostih je število otrok, ki so pravilno odgovorili 3-krat ali 4-krat naraslo, upadlo je
število otrok, ki so pravilno odgovorili 5-krat, število otrok z vsemi pravilnimi odgovori je
naraslo.

Mediana po izvedenih dejavnostih ostaja enaka mediani pred dejavnostmi in sicer 4 pravilni
odgovori. Rezultati ne potrjujejo moje trditve, da dejavnosti v naravi vplivajo na opazovalne
spretnosti otrok.
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-

Primerjava števila pravilnih in nepravilnih odgovorov otrok

Graf 2: Rezultat raziskave – število pravilnih in nepravilnih odgovorov

Pred izvajanjem dejavnosti v naravnem okolju je bilo pravilnih 75 odgovorov otrok (59,5 %).
Tako visokega število pravilnih odgovorov pred začetkom izvajanja dejavnosti nisem
pričakovala.

Po končanih dejavnostih so otroci podali 85 pravilnih odgovorov, kar je 10 odgovorov (8 %)
več kot v delu raziskave, opravljenem pred dejavnostmi.
Kljub temu, da število pravilnih odgovorov po opravljenih dejavnostih ni veliko višje od
števila pravilnih odgovorov pred dejavnostmi, je sprememba pozitivna. Vendar zaradi
majhnega vzorca ne moremo priti do posplošenih ugotovitev, ki bi dokazovale, da stik z
naravo in naravoslovne dejavnosti v naravnem okolju pozitivno vplivajo na razvoj
opazovalnih spretnosti.
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-

Število otrok, ki so izboljšali svoj rezultat

Graf 3: Rezultat raziskave – število otrok, ki so izboljšali rezultat

Dobra polovica otrok je po izvedenih dejavnostih v naravnem okolju dosegla boljše rezultate,
tretjina otrok je dosegla slabše rezultate, preostali pa so tako pred kot po dejavnostih podali
enako število pravilnih odgovorov.
Pred začetkom raziskave sem pričakovala izboljšanje pri vseh otrocih in ne poslabšanja
rezultatov. Glede na odzive otrok pri sami raziskavi sklepam, da so lahko rezultati posledica
tega, da je bila dejavnost iskanja parov predolgotrajna in premalo zanimiva, saj so nekateri
otroci med dejavnostjo razločevanja še pred koncem začeli spraševati, če bo kmalu konec. Pri
tem jim je upadla motivacija in pozornost, posledično so slabše opazovali. Pred dejavnostmi v
gozdu jim je bilo iskanje parov še zanimivo, po dejavnostih pa so bili manj motivirani, ker so
tovrstno dejavnost že opravljali.
Poleg tega bi na poslabšanje rezultata po dejavnostih v gozdu pri nekaterih otrocih lahko
vplivalo tudi to, da sem za dejavnost iskanja parov uporabila veje. Ker je na veji preveč
podrobnosti (velikost in upognjenost veje, listi, barva drevesne skorje, način, kako je veja
odlomljena itd.), so otroci naenkrat dobili preveč informacij in včasih niso vedeli, na kaj naj
se osredotočajo. To sklepam iz komentarjev otrok, zakaj so izbrali določeno rastlino. Kar
nekaj odgovorov se nanaša na to, da so rastlino izbrali, ker ima okroglo steblo, ker je veja
odlomljena na enak način ali pa je enako upognjena. Morda bi bilo bolje, če bi imeli otroci na
voljo le liste in bi se laže osredotočili na podobnosti ter razlike.
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-

Razlike v rezultatih med spoloma

Graf 4: Rezultat raziskave – razlike v rezultatih med spoloma

Deklice so pred dejavnostmi v okolju uspešno našle 44 parov, po koncu dejavnosti pa 49.
Dečki so v prvem delu raziskave uspešno našli 31 parov, v drugem delu 36.
Svoj rezultat je izboljšalo 5 dečkov in 6 deklic, enako število pravilnih odgovorov sta podali 2
deklici in 1 deček. Slabše so se izkazale 4 deklice in 3 dečki.
Razlika v rezultatih pred in po dejavnosti je tako pri dečkih kot pri deklicah minimalna. Glede
na majhen vzorec otrok, ki so bili prisotni v raziskavi, ne morem dokazati razvoja
opazovalnih spretnosti ne dečkom ne deklicam, prav tako ne morem trditi, da so prisotne
razlike v razvoju opazovalnih spretnosti med deklicami in dečki.
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Število pravilnih odgovorov glede na posamezno drevesno vrsto
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Graf 5: Rezultat raziskave – število pravilnih odgovorov glede na posamezno drevesno vrsto
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1

0

macesen

0

2

trepetlika

3

1

mali jesen

2

1

leska

1

1

bukev

0

2

dren

0

2

breza

0

1

lipa

0

1

poljski javor

1

0

veliki jesen

0

1

poljski javor

3

1

breza

3

0

leska

2

1

bukev

1

0
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so

trepetlika

poljski javor

veliki jesen

mali jesen

1

0

kostanj

0

1

trepetlika

0

1

jelka

1

0

leska

2

1

dren

1

2

poljski javor

2

0

breza

1

0

veliki jesen

1

0

hrast

4

0

beli javor

1

4

leska

0

1

breza

1

0

trepetlika

2

0

mali jesen

5

5

dren

2

1

bukev

1

3

kostanj

0

2

beli gaber

2

2

hrast

1

0

breza

2

0

trepetlika

1

0

leska

0

1

Tabela 2: Število in vrsta zamenjav

Pri jelki in gabru so otroci po dejavnostih naredili več zamenjav kot pred dejavnostmi, vendar
pa so bile njihove izbire drugačne. Po dejavnostih so se pri napačnih odgovorih več odločali
za drevesne vrste, ki so si med seboj podobne in za katere sem predvidela, da jih bodo otroci
zamenjevali. Kar nekaj odgovorov otrok se je nanašalo tudi na listni rob (otroku se je zdel pri
drugem opazovanju listni rob gabra in drena dovolj podoben, da je dren izbral za objekt ki je
najbolj podoben gabru, iz istega razloga je otrok izbral veliki jesen).

Pri lipi se mi je zdel najbolj nenavaden odgovor, da sta si med vsemi drevesnimi vrstami, ki
so jih imeli otroci na voljo, najbolj podobni lipa in jelka, vendar pa je otrok to obrazložil s
podobnostjo barve in vršičkov, pri lipi in brezi pa je nekdo opazil, da imata cvetove in ju je
zato povezal. Podobnost z brezo in jelko je otrok navedel pri opazovanju pred dejavnostmi.
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Otrok je dobro opazoval, vendar je njegovo pozornost pritegnila podrobnost, o kateri sama
sploh nisem razmišljala.
V delu raziskave po dejavnostih razlage otrok o izbiri objekta sicer niso bile pogostejše kot
razlage v prvem delu raziskave, so pa vsebovale nekaj opažanj, ki jih v predhodnih razlagah
nisem opazila. Nekaj razlag se je nanašalo na barvo drevesne skorje, na konico lista in na
sestavljeno strukturo lista. Da so bili otroci po dejavnostih bolj pozorni na deljeno listno
ploskev, kaže struktura odgovorov, ki so jih podali v drugem delu raziskave. Pri poljskem
javoru so naredili manj zamenjav (5, prej 8), od teh so ga 4-krat zamenjali za beli javor, prej
pa so to zamenjavo naredili le 1-krat, ostale zamenjave so se nanašale na druge drevesne
vrste.
Ker je opazovalna spretnost, predvsem pri predšolskem otroku, odvisna tudi od zanimanja, ki
ga predmet opazovanja zbuja pri opazovalcu, so morda odgovori drugačni od pričakovanega,
ker sem slabo predvidela, kateri del rastline bo pritegnil otrokovo pozornost ali pa ker
dejavnosti nisem znala predstaviti tako, da bi v otrocih zbudila dovolj zanimanja, da bi začeli
pozorno opazovati.
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4

Sklep

Naravo imam rada. Zelo. In ker jo imam rada, jo tudi spoštujem in cenim, ter želim vsakič
znova in na novo odkrivati njene skrivnosti. Ko razmišljam, kaj je tisto, zaradi česar sem
naravo vzljubila, mi pred oči vedno znova prihajajo spomini. Spomini na otroštvo, ko sem
skupaj s sestrama in sosedovimi otroki tekala po gozdu, iz kostanjevih listov ustvarjala
indijanske perjanice in jeseni nabirala odpadlo listje. Pozneje, ko je veselje do tovrstne igre že
malo upadlo, ker sem bila zanjo »prevelika«, pa se spominjam izletov v gore, skavtskih
srečanj, taborov in osamljenih sprehodov po okoliških travnikih in gozdovih. Narava me je
vedno pomirjala, navduševala in učila. Pozitivno izkušnjo narave in možnost za čudenje v njej
sem želela omogočiti tudi otrokom, hkrati pa sem o učenju v naravi in z naravo hotela izvedeti
več. Iz te želje se je rodila tema diplomskega dela.
Pri opazovanju otroške igre v naravi sem prišla do spoznanja ali pa morda potrditve védenja,
da otroška igra potrebuje čas, da se razvije. Dalj časa smo hodili v gozd, več možnosti za igro
so otroci odkrivali in se pri tem, na zanje najbolj naraven način, učili. Učili so se o odnosih, o
svojem telesu in čustvovanju ter se vedno znova spraševali o stvareh, ki so pritegnile njihovo
pozornost. Narava je iz njih izvabljala radovednost. Ali ni prav radovednost lastnost dobrega
učenca?

Raziskavo o razvoju opazovalnih spretnosti sem opravila na majhnem vzorcu otrok. Razlike v
rezultatih raziskave pred in po dejavnostih v naravi pa so premajhne, da bi iz njih lahko prišli
do sklepa, da igra v naravi pripomore k razvoju opazovalnih spretnosti oz. da so se
opazovalne spretnosti otrok, ki so v raziskavi sodelovali, izboljšale. Morda smo v naravi
preživeli premalo časa ali pa sem otrokom postavljala napačna vprašanja in jih podobnost
med drevesnimi vejami ni zanimala, kar posledično ni prineslo izrazitih rezultatov. Vseeno
verjamem, da igra in bivanje v naravi pozitivno vplivata na človeka in njegov razvoj. To mi
govori moj notranji občutek in pa dokazujejo raziskave, ki so jih opravili drugi.
Včasih je človek živel z naravo, dandanes pa je prepričan, da je močnejši od nje. Prepričan je,
da bo s pomočjo golega uma in tehnologije postal vsemogočen in srečen. Vendar brez srca in
čutenja sreče ne bo našel. Ljudje smo pozabili čutiti skupaj z naravo in namesto, da bi se učili
in čutili skupaj z njo, se o njej učimo iz knjig, ki so jih napisali strokovnjaki. Prepričana sem,
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da ljudje lahko spet začnemo čutiti z naravo, da se jo lahko zopet naučimo spoštovati. Začeti
pa je treba pri najmlajših, kajti temelje se gradi na začetku.
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