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POVZETEK 

 

Rastline so del vsakodnevnega življenja otrok. Pa vendar jih večina vsebine pojma rastlina ne 

pozna. Mnogi predšolski otroci rastlin ne prepoznavajo kot živa bitja. 

 

V diplomskem delu sem ugotavljala, kaj otroci vedo o rastlinah in koliko znanja o njih lahko 

pridobijo ob aktivnem učenju z neposredno izkušnjo. Raziskovala sem tudi odnos otrok do 

rastlin. V raziskavo sem vključila 19 otrok, starih pet in šest let.  

 

V začetku sem z vsakim otrokom posebej izvedla intervju, s pomočjo katerega sem ugotavljala 

predstave otrok o rastlinah in odnos do njih. Odgovore otrok sem zvočno posnela. Sledile so 

dejavnosti, ob katerih so otroci v naravnem okolju in ob gojenju rastlin z neposrednimi 

izkušnjami spoznavali značilnosti rastlin, njihovo raznolikost, zgradbo in njihove življenjske 

potrebe. Po končnih dejavnostih sem otroke ponovno intervjuvala, ter tako ugotovila 

spremembo v njihovih predstavah in odnosu do rastlin. Rezultate sem statistično obdelala ter 

prikazala v tabelah in grafih. 

  

Rezultati so pokazali, da so otroci preko aktivnega učenja, ki je vključevalo opazovanja, 

neposredne izkušnje v naravi, gojenje in prijetno doživljanje pridobili mnogo natančnejše 

predstave o rastlinah. Odnos otrok do rastlin pa je postal bolj pozitiven. Na podlagi teh 

ugotovitev zaključujem, da je potrebno otrokom že v predšolskem obdobju omogočiti veliko 

priložnosti, da rastline spoznavajo z neposrednimi izkušnjami ter jih prepoznavajo kot 

pomemben del žive narave. 

 

 

Ključne besede: rastline, aktivno učenje, začetno naravoslovje, predšolski otroci, predstave 

otrok 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Plants are part of children's everyday life. Yet the majority of them don't know the contents of 

the idea of a plant. A lot of preschool children don't recognize plants as living beings. 

 

In my diploma thesis I studied what children know about plants and how much knowledge they 

can obtain through direct experience. I also made a research on children's attitude to plants. 

 

19 five and six-year old children were included in the research. At the beginning I made an 

interview with every child. By means of the interviews I studied the children's ideas about 

plants and their attitude to them. All the children's answers were recorded. Then followed 

activities at which the children learned about plants by growing them in natural environment 

and thus through a direct experience they learned about the characteristics of plants, their 

diversity, structure and life needs. When the activities were completed, I interviewed the 

children again and so found out the change in their ideas about plants and their attitude to them. 

I presented the results in tables and graphs. 

 

The results showed that children obtained a much more accurate ideas about plants by active 

learning which included pleasant experiences in nature such as growing. The children's attitude 

to plants became more positive. On the basis of this study I conclude that already in preschool 

period children need to be given a lot of opportunities in which they learn about plants through 

direct experiences and thus they can recognize them as an important part of the living nature. 

 

 

Key words: plants, active learning, early science, preschool children, children's ideas 
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Stran 1 

1. UVOD 

1.1 AKTIVNO UČENJE 

 

Aktivno učenje je tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira. Učenje je 

uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem ter s postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez. Marentič Požarnikova (2000) pravi, da je učenje, ki človeka miselno in 

čustveno aktivira, pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Dalo bo trajnejše 

znanje, ki nam bo pomagalo razumeti sebe in svet. Določamo ga tudi kot transformacijo – 

spreminjanje pojmovanj o svetu in spreminjanje osebnosti (Marentič Požarnik, 2000, str. 12). 

Aktivno učenje zagotavlja otroku pozitivne socialne izkušnje in interakcije med njegovimi 

vrstniki in odraslimi (Hohmann in Weikart, 2005, str. 5). 

 

Aktivno učenje pomaga otrokom konstruirati znanje in preko tega razumeti njihov svet. Je 

učenje, pri katerem otrok reagira na predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in 

dogodki, pri tem pa konstruira novo razumevanje. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne 

pobude. Odrasli podpirajo aktivno učenje otrok, jih opazujejo in so z njimi v interakcijah, da bi 

odkrili, kako posameznik razmišlja in sklepa (Hohmann in Weikart, 2005, str. 17, 20). Za 

predšolskega otroka pa je tudi učenje s celim telesom (Hohmann in Weikart, 2005, str. 27). 

 

Hohmann in Weikart aktivno učenje opisujeta tudi kot usmerjeno in neposredno doživljanje 

objektov, ljudi, zamisli in dogodkov in je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Otroci 

se učijo pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije preko 

dejavnosti, ki jo sami spodbudijo, te so – gibanje, poslušanje, iskanje, občutenje, razpolaganje 

in rokovanje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16). 

 

V Kurikulumu za vrtce je načelo aktivnega učenja opisano kot stalna skrb za sprotno 

zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz 

vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih lastnih 

pobud. V ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, 

navajanje otroka na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju odgovorov 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 16). 
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1.1.1 AKTIVNO UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Za učenje so pomembne vse izkušnje in socialne interakcije v vrtcu med otroci in odraslimi, ki 

jih je otrok deležen (Batistič Zorec, 2002, str. 6). Otroci najdejo veliko stvari, ki so jim 

dostopne in se pogovarjajo o tem, kakšni so njihovi nameni. Z vsemi čutili aktivno raziskujejo, 

spoznavajo predmete, tako da z njimi eksperimentirajo (ga držijo, stiskajo, si ga ogledujejo iz 

različnih zornih kotov). Z raziskovanjem in odkrivanjem lastnosti predmetov začnejo razumeti, 

kako ti delujejo in ne le kakšni so videli po zunanjosti. Ko raziskujejo, odgovarjajo na svoja 

vprašanja in si hkrati zadovoljujejo svojo radovednost. Pri tem morajo odrasli spoštovati 

otrokovo željo po raziskovanju in vedeti, da je to eden izmed pomembnih načinov učenja otrok. 

Odrasli nudijo otroku prilagojen čas in prostor, ki ga ti potrebujejo za samostojno odkrivanje in 

raziskovanje (Hohmann in Weikart, 2005, str. 25). 

 

Učenje je tudi socialna izkušnja, ki vključuje interakcijo med otrokom in odraslim. Otrok se 

najbolje uči, kadar vstopa v interakcijo in neovirano komunikacijo z vrstniki in odraslimi. Te 

socialne izkušnje se odvijajo v okviru dejavnosti iz realnega življenja, ki so jih otroci sami 

načrtovali in so zanje dali pobudo odrasli, ki zagotavljajo primerne priložnosti za otrokovo 

izbiro (Hohmann in Weikart, 2005, str. 16).  

 

V predšolskem obdobju prevladuje spontano učenje. Otroci se veliko učijo prek iger in drugih 

praktični dejavnosti ter rutin, ki v vrtcu potekajo med vrstniki in odraslimi. Aktivno se učijo z 

opazovanjem, posnemanjem, preizkušajo tako, da manipulirajo s stvarmi in materiali in rešujejo 

probleme, komentirajo dejavnosti spraševanja in poslušanja drugih, rešujejo medsebojne 

konflikte in se dogovarjajo (Marentič Požarnik, 2000, str. 12).  

 

Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oziroma 

probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga 

močno čustveno in socialno angažirajo (Batistič Zorec, 2002, str. 8). 
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1.2 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

1.2.1 UČENJE ZAČETNEGA NARAVOSLOVJA 

 

Naravoslovje lahko označimo kot znanje, ki si ga pridobimo z opazovanjem, učenjem in 

poizkušanjem. Otroci so znanstveniki po naravi, saj skušajo razumeti svet z opazovanjem in 

eksperimentiranjem. Spoznavajo svet tako, da raziskujejo fizične in naravne predmete. S 

pomočjo znanstvenih  raziskovanj in odkrivanja odgovorov pri dejavnostih si otrok pridobi 

osnovno spretnost in znanje, obenem pa se utrjuje vez med njim, vzgojitelji in starši. 

Zelo pomembno je, da otroci sodelujejo v naravoslovnem procesu, saj bodo spoznanja, ki jih 

razvijajo, uporabili povsod (Kristen in sod., 2000, str. 17).  

 

Naravoslovje temelji na znanstveno potrjenih spoznanjih o naravi. Človek je del narave, zato je 

proučevanje naravnih pojavov pomembno za prepoznavanje vloge in mesta človeštva na našem 

planetu pa tudi za raziskovanje človeške družbe. Raziskovanje naravnih pojavov je eno 

najzanimivejših področij človekove dejavnosti in med drugim izredno dragocen vir tudi za vse 

podrobnejše samospoznavanje (Novak in sod, 2003, str. 9). 

 

Naravoslovno izobraževanje vključuje razvijanje tako miselnih sposobnosti in naravoslovnih 

dejavnosti kot tudi razumevanja sveta, ki nas obdaja (Krnel, 1993, str. 5). Znanje o naravi in 

odnos do nje se pričneta oblikovati že v zgodnjem otroštvu. Če se otrok prične že zgodaj 

znanstveno opismenjevati, bo kot odrasla oseba v demokratičnih družbah lahko vplival tudi na 

delo znanstvenikov in uporabo znanstvenih odkritij. Spremljal bo nove dosežke znanosti in 

tehnologije, jih pravilno uporabljal in vrednotil v odnosu do narave (Krnel, 1993, str. 7). 

 

Osebna konstrukcija znanja se prične zelo zgodaj. Otroci, ki so izpostavljeni izkušnjam, si 

morajo za svoje delovanje svet razlagati. To izhaja iz človekove naravne težnje, da sam oblikuje 

znanje, s katerim osmišlja svet, seveda na najboljši možni način, odvisno od okoliščin. Če jim 

odrasli pri tem pomagamo, je njihova pot v naravo in družbo krajša in lažja (Krnel, 1993, str. 

10). Pri delu z otroki je zelo pomembno, da so razlage primerno poenostavljene. Biti morajo 

jasne in otroku razumljive (Novak in sod. 2003, str. 12). 

 

Tudi v primeru, da se otroci ne bodo učili naravoslovja, bodo sami razvijali teorije in 

konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim opazovanjem ali brez pošteno opravljenega 
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poskusa, ki temeljijo na govoricah, so osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in 

sestavljajo del neproduktivnih razlag in verovanj (Krnel, 1993, str. 10). 

 

Otrok v zgodnjem obdobju spoznava svoje okolje le s čutili. Prepoznava okoliške predmete in 

zaznava nekatere pojave. Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vódeno spoznavanje narave 

– sveta, ki ga obkroža. Ob tem začne sistematično spoznavati in usvajati pojme in razumevati 

nekatere naravne pojave in procese. Začetno naravoslovje torej predstavlja otrokovo prvo 

srečanje z znanostjo in njenimi metodami dela (Novak in sod, 2003, str. 10). 

 

Drugi specifični produkt učenja naravoslovja je razvoj kritičnega mišljenja. Že pri mlajših 

otrocih naravoslovje zahteva organizacijo, razvijanje mišljenja, odgovornost do svojih pogledov 

in sledenje eni sami ideji. Spoznavanje naravoslovja je organizirano kot proces odkrivanja, kot 

raziskava, zato se otrokom ponuja priložnost razvijanja kritičnega mišljenja. To razvijajo z 

preizkušanjem hipotez in opravljanjem znanstveno zasnovanih poskusov (Krnel, 1993, str. 11). 

 

Učenje naravoslovja je zavestna dejavnost, ki vključuje specifične postopke za odkrivanje in 

potrjevanje zamisli.  Zgodnje učenje v vrtcu naj bi postavilo temelje kasnejšemu učenju v šoli, 

cilj tega naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil poleg temeljnih pojmov 

opremljen še s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in 

znanstven način (Krnel, 2001, str. 160). 

 

Naravoslovne teme imajo v zgodnjem otroštvu dve pomembni vlogi. Prvič, za otroke 

predstavljajo neposredno okolje, ki ga lahko raziskujejo brez tuje pomoči in zato pristno, 

neobremenjeno s predsodki in prisilo ter vedno motivirano. Drugič, naravoslovne teme 

omogočajo preskoke od konkretnega na abstrakten način dojemanja, ki je pomemben za celoten 

razvoj otrokove osebnosti, ne le za njegovo naravoslovno razgledovanje (Novak in sod. 2003, 

str. 11). 
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1.3 PREDSTAVE PREDŠOLSKIH OTROK O RASTLINAH 

 

Narava je posebno področje, ki otroku daje možnost, da spoznava živa bitja, predmete, pojave 

okoli sebe, da jih spoštuje ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Otrok se seznanja z 

naravnim okoljem in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. V svojem okolju in 

izven njega obožuje in skrbi za rastline in živali ter se veseli srečanja z njimi. Vzgojitelji, starši 

ali skrbniki nudijo otroku  možnost in ga spodbujajo, da lastnosti predmetov in živih bitij 

opisuje in da sprašuje o tem, kar vidi (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 56, 62). 

 

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa vendar je ta 

majhni del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali 

okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj 

narediti. Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško 

okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega (Krnel, 2001, str. 160). 

 

Nekatere starejše raziskave dokazujejo, da predšolski otroci ne verjamejo, da se neživi objekti 

obnašajo kot živi, medtem so novejše raziskave pokazale, da so otroci zmožni pravilnega 

razvrščanja na živo in neživo, vendar so njihova razmišljanja o tem sicer bolj usmerjena na 

živali kot na rastline. Ta vzorec razlikovanja med živalmi in rastlinami je potrjen z več 

raziskavami, ki kažejo velik korak med živalmi in rastlinami glede pojmovanja skupnih 

lastnosti živega (Krnel, 2007, str. 18). 

 

Napačno razumevanje pojma živega je bilo preverjeno tudi med srednješolci, ki uporabljajo ene 

kriterije za določanje rastlin in druge za živali. Tako je za rastline najpogostejši atribut rast, za 

živali pa gibanje. Drugačen odnos in razumevanje rastlin in živali pogojuje tudi jezik. V 

slovenščini je beseda rastlina izpeljana iz glagola rasti, beseda življenje pa precej podobna 

besedi žival (Krnel, 2007, str. 19). 

 

Raziskava o rastlinah in otrocih v zgodnjem starostnem obdobju je pokazala, da je otroško 

znanje o pojmu rastlina omejeno (Boulter in sod., 2003, Tunnicliffe, 2001 po Gatt in sod., 2007, 

str. 117). Raziskava je bila usmerjena predvsem na otroško znanje o rasti rastlin (Russell in 

Watt, 1990, Osborne in sod., 1992, po Gatt in sod., 2007, str. 117). Otroci v zgodnjem 

starostnem obdobju razvijajo znanstvene ideje, čeprav se mogoče odraslim to zdi neverjetno 

(Driver, 1985, po Gatt in sod., 2007, str. 117). Otroci med raziskovanjem neposrednega okolja 



Pahor, N. (2015). Predstave predšolskih otrok o rastlinah. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Stran 6 

najverjetneje opazijo tudi rastline, katere spoznavajo z dotiki in vonjem. Imajo zelo podobne 

vizije o rastlinah, ne glede na to, iz katerega okolja prihajajo (Bell in Russel s sod, 1991 po Gatt 

in sod., 2007, str. 117). Večina pa jih ne verjame, da so rastline žive stvari (Stavy in Wax, 1989, 

Tamar in sod., 1981 po Gatt in sod., 2007, str. 117). 

 

Tunnicliffe (2001) je opazila, da je več kot polovica otrok ob obisku botaničnega vrta govorila 

zlasti o anatomski obliki rastlin, ki se je nanašala predvsem na njihovo velikost. Rymellova 

(1999) raziskava pri otrocih starih 7, 9 in 11 let pa je pokazala, da pri prepoznavanju rastlin igra 

veliko vlogo njihova oblika (Gatt in sod., 2007, str. 117). Bianchi (2000) je preučeval otroške 

pojme o rastlinah. Omenjali so rastlinske dele, kot so cvetovi, stebla listi in korenine ter nič 

drugega (Gatt in sod., 2007, str. 117). 

 

Bruner (1983) je opazoval poseben vzorec pogovorov otrok o organizmih. Otroci se naučijo 

prepoznavati organizme z uporabo osnovnih, vsakdanjih besed iz okolja, v katerem živijo 

(Rosch in Mervis, 1975, po Gatt in sod., 2007, str. 117). Kadar se otroci ne morejo spomniti 

imena ali primerka rastline ne poznajo, ga imenujejo rastlina, kljub temu da se ime rastlina 

pogosteje uporablja za cvetlice. Podobno se uporablja za sesalce izraz žival (Bell, 1981 po Gatt 

in sod., 2007, str. 117). Otroci se zavedajo sveta okrog sebe in kažejo zanj zanimanje. Kljub 

temu pa ne izražajo istega navdušenja do rastlin kot do živali. Doživljajo to, čemur Wandersee 

in Shussler (2001) pravita »rastlinska slepota«. Za razliko od živali se rastline ne premikajo in 

se ne odzivajo na kretnje otrok (Gatt in sod., 2007, str. 120). 

 

V omenjeni raziskavi so otroci iz vsega spektra rastlin največ govorili o cvetlicah in drevesih. Iz 

pokazanega znanja je razvidno, da otroci vidijo rastlino kot nekaj majhnega, zelenega, s 

steblom in listi. V primerjavi z dečki so bile deklice boljše pri prepoznavanju cvetlic, vendar 

slabše pri prepoznavanju dreves. Deklice se temeljiteje posvečajo cvetlicam in se zanje bolj 

zanimajo kot dečki. Otroci se nagibajo k uporabi osnovnih ali vsakdanjih izrazov pri 

prepoznavanju rastlinstva (Tunnicliffe, 2001, po Gatt in sod., str. 120). To odraža njihovo 

pomanjkanje znanja o rastlinah in znanstvenih izrazih. Največkrat omenjena rastlina je bila 

vrtnica, ki jo pogosto najdemo na domačih vrtovih in je poleg tega priljubljena cvetlica. 

Malteški otroci so našteli tudi drevesa, med katerimi sta bila največkrat omenjana limona in 

pomaranča, saj rasteta v njihovem domačem okolju (Gatt in sod., 2007, str. 120). 
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Če želimo spoznati živo naravo, se v vrtcu lahko omejimo na ožja življenjska okolja, na 

dvorišče, ki ga ima skoraj vsak vrtec, na bližnji park ali mestni trg, na cvetlične grede ali 

zelenjavne vrtičke. V teh okoljih otroci odkrivajo lastnosti živega, kaj raste ali oveni in kdo ali 

kaj je komu hrana. O tem, kar so otroci videli, vohali, okušali, otipali in poslušali, naj 

pripovedujejo, narišejo, oblikujejo ali izvedejo poskus. Torej, o vsem, kar so naredili, naj 

pripovedujejo. Za otroke so zaradi njihovih spoznavnih sposobnosti najprimernejše dejavnosti 

zunaj vrtca, kot so sprehodi, srečanja z okoljem, in dejavnosti, ki jim nudijo nove izzive in 

odkrivanja novih vidikov (Krnel, 2001, str. 161, 162). 

 

1.4 RASTLINE 

1.4.1 ZNAČILNOSTI IN POMEN RASTLIN 

 

Rastline so osnova življenja na Zemlji. Omogočajo življenje vseh drugih bitij, saj so vse druge 

oblike življenja posredno ali neposredno navezane na rastlinsko hrano. Nasprotno pa je večina 

rastlin sposobna s pomočjo sončne svetlobe sama pridelovati hrano (Burne, 1995, str. 6). Ključ 

do samostojnosti je barvilo klorofil, ki daje rastlinam značilno zeleno barvo. S pomočjo 

klorofila lahko rastlina izrablja energijo sončne svetlobe in jo pretvarja v kemično energijo 

škroba in drugih organskih spojin, ki jih porabi za rast in razvoj.  Rastline izkoriščajo energijo 

sončne svetlobe za pretvorbo ogljikovega dioksida in vode v energijsko bogato spojino – 

glukozo. Ta, za rastline tako značilen proces, se imenuje fotosinteza (Burne, 1995, str. 14). 

 

Angerer (2007) pravi, da rastline nam ne le pomagajo, ampak tudi omogočajo živeti. Z njimi 

smo nerazdružljivo povezani v trdno simbiozo. Številne rastline pa so tudi glavna sestavina za 

gradnjo bivališč. Obstajajo pa tudi rastline, ki krepijo naše zdravje in do neke mere nam 

pomagajo, ko nam zdravje zaškriplje (Angerer, 2007, str. 5). 

 

1.4.2 TRAVNIŠKE RASTLINE, KI SO JIH OTROCI SPOZNAVALI V VRTCU 

 

Najbolj barvite rastlinske prizore v naših krajih vidimo na travnikih, kadar povsem porumenita 

regrat in za njim zlatica. Nekateri travniki so belo-rumeni od nešteto koščkov ivanjščice, drugi 

so bolj raznobarvni, ker so tudi rastline bolj raznovrstne. Travnik označimo lahko kot 
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poljedelsko površino, ki je daljše obdobje porasla s travami in drugimi zelmi in jo redno kosijo. 

Sestavljajo ga predvsem trava in druge rastlinske vrste (Seliškar in Wraber, 1986, str. 11, 12).   

 

• Ripeča zlatica: raste na vlažnih ali svežih, rodovitnih, peščenih tleh. Najdemo jo na 

obdelovanih površinah in v nekaterih ruderalnih združbah. Steblo se bogato razrašča, pri 

dnu je votlo, okroglo. Cvetni peclji so okrogli. Ima zlato rumene venčne liste. Pritlični 

listi so dolgopecljati. Cveti od maja do oktobra. Ima neprijeten in oster okus, ki ga 

povzročajo nekatere strupene snovi. Pri nas je povsod do subalpskega pasu (Seliškar in 

Wraber, 1986, str. 30). 

 

• Travniška kadulja: to je rastlina sončnih krajev na srednje hranljivih tleh. Njeno steblo 

je štirirobo, brazdasto, votlo, razraslo, spodaj nežlezasto in zgoraj žlezasto dlakavo. 

Pritlični listi so dolgopecljati, jajčasti, pri dnu srčasti, na vrhu neenakomerno grobi, na 

spodnji strani izstopajoče dlakavo žilnati, stebelni listi manjši, sedeči. Socvetje je 

kratko, vejnato, iz vretenc s 4 do 6 cvetovi. Cveti od maja do septembra (Seliškar in 

Wraber, 1986, str. 100). 

 

• Črna detelja: odlična krmna rastlina, sveža in posušena. Listi trojnati, narobe jajčasti 

ali skoraj okrogli, spodaj dlakavi, zgoraj goli. Mlade liste je mogoče uporabiti tudi v 

ljudski prehrani. Venčni listi so vijoličnordeče barve. Vsebuje precej vitamina C. V 

ljudskem zdravilstvu se čaj iz cvetja in listov uporablja za zunanje obkladke pri 

revmatičnih obolenjih ali za uravnavanje delovanja jeter in žolčnika ter vzpodbujanje 

teka. Najboljša za rast črne detelje so sveža ali vlažna, rodovitna, predvsem z dušikom 

dobro preskrbljena globoka tla. Cveti od maja do oktobra (Seliškar in Wraber, 1986, str. 

42). 

 

• Navadni regrat: raste na travnikih in vrtovih, ob poteh in živih mejah in je ena najbolj 

razširjenih rastlin na svetu. Cveti od meseca aprila do meseca oktobra. Plodovi imajo 

svilnato dlakavo kodeljico. Raznaša jih veter (Angerer, 2007, str. 147). Za svojo rast 

potrebuje dobra sveža ali vlažna tla. Listi so vsi pritlični, celi do pernato nacepljeni z 

večinoma nazaj obrnjenimi roglji, goli. Steblo ima neolistano, votlo. Cvetove ima 

jezičaste, rumene (Seliškar in Wraber, 1986, str. 42). Njegove korenine in liste lahko 

uporabljamo za regratov sok. Regrat pospešuje presnovo in poživlja, zato pomaga tudi 

revmatičnim bolnikom (Angerer, 2007, str. 147). 
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• Travniška ivanjščica: dobimo jo na svežih, globljih, s hranili bogatih, zmerno kislih do 

nevtralnih in meljastih tleh. Steblo ima golo ali dlakavo. Stebelni listi so lahko 

nazobčani, celi do različno globoko deljeni, proti vrhu vse bolj sedeči. Ovojkovi listi 

imajo temen ali svetel rob. Jezičasti cvetovi so beli, ženski, s kodeljico, v obliki kronice 

ali ušesc, ali brez nje. Mlade liste lahko uporabljamo tudi za pripravo solat ali jih 

dodajamo zelenjavnim prikuham. Cveti od maja do oktobra. Dobimo jo na travnikih na 

Krasu in drugod, kjer se uveljavlja submediteranski florni vpliv. Je primerna vrsta za 

cvetlične travnike ob hišah in kot okrasna rastlina za vaze (Seliškar in Wraber, 1986, str. 

134).  

 

• Trave: družina trav obsega nad 8000 vrst, ki imajo zelo značilno zgradbo. Stebla so 

votla in izrazito kolenčasta. Listi so nameščeni dvoredno, kar pomeni, da je na vsakem 

kolencu po en list. Sestavljeni so iz nožnice in listne ploskve. Cvetovi trav so prikriti in 

skoraj vedno združeni v socvetje, ki mu pravimo klasek, ki je navadno bolj ali manj 

zelene barve. Trave tvorijo značilne rastlinske združbe, to so travniki in pašniki. Te 

travniške združbe so pomemben vir prehrane za divje in domače živali, kar daje travam 

še dodaten pomen življenje na Zemlji in človeka še posebej (Seliškar in Wraber, 1986, 

str. 174). 

 

1.4.3 DREVESNE VRSTE, KI SO JIH OTROCI SPOZNAVALI V VRTCU 

 

• Rdeči bor: spada med iglasta drevesa, s stožčasto, v starosti dežnikasto krošnjo. Razvije 

globoko glavno in močne stranske korenine, s katerimi se tako trdno zakorenini, da ga 

veter prej prelomi kot izruje. Skorja je na zgornjem delu debla in debelejših vejah 

značilne rumenkastordeče barve (odtod ime rdeči bor), z nje se luščijo tanki lističi lubja. 

Borove iglice izraščajo v šopkih na zakrnelih kratkih poganjkih. Rdeči bor ima v šopku 

po dve iglici. To drevo je skromna in prilagojena vrsta, uspeva tudi na najrevnejših in 

najbolj izčrpanih rastiščih. Je naš najpogostejši bor in predstavlja 4,9 % skupne lesne 

zaloge v Sloveniji. Bor cveti maja in junija (Brus, 2004, str. 48, 49). 

 

• Puhasti hrast: je listopadno drevo s široko razvito krošnjo ter globokim in močnim 

koreninskim sistemom. Skorja na deblu je pepelnato ali temno siva ter vzdolžno in 

prečno približno enako globoko razpokana v številne majhne, bolj ali manj pravilne 
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kvadratne ploščice. Listi so premenjalno nameščeni, pernato krpati in po obliki 

spremenljivi. Sprva so puhasti po obeh straneh, pozneje zgoraj ogolijo ter postanejo 

usnjati, včasih bleščeči. Spodaj ostanejo ob žilah bolj ali manj puhasti. Raste po vsej 

Sloveniji. Najbolj pogosto ga dobimo v sredozemskem svetu, na primer v Goriških 

brdih, na Krasu in v Vipavski dolini. Drugod se pojavlja le po toplih južnih območjih. 

Cveti aprila in maja hkrati z olistanjem (Brus, 2004, str. 132). 

 

• Grm leske: je do 5 m velik in predvsem v pasu hrastovih in bukovih gozdov močno 

razširjen grm. Ima krajše listne peclje, bolj dlakave in nekoliko debelejše plodove s 

kratkim ovojem. Skorja je gladka in siva s številnimi belimi lenticelami (Brus, 2004, str. 

165). Je listopadni grm, ki cveti od februarja do aprila, pred olistanjem. Cvetni prah 

raznaša veter. Iz cvetov se razvijejo lešniki (www.gozd-les.com). 

 

1.4.4 RASTLINE BREZ CVETOV, KI SO JIH OTROCI SPOZNAVALI V VRTCU 

 

• Alge: v naravi ni težko prepoznati različnih skupin sladkovodnih alg v mlakah, ribnikih, 

jezerih in ponekod v počasi tekočih vodotokih. Tudi v morju dobimo raznovrstne alge. 

V našem morju so med najpogostejšimi morska solata, jadranska haloga ali bračič, 

morski dežniček in še nekatere, npr. kodij (Novak, 2003, str. 74). Alge nimajo značilnih 

rastlinskih organov – korenine, stebla in listov. Dobimo jih v vlažnem okolju, 

najpogosteje v vodi (Bačič in sod., 2012, str. 83). 

 

• Mahovi: so preproste rastline z nepravimi rastlinskimi organi, ker v njih ni žil. Lističi 

mahov so iz ene same plasti celic. Mah je vedno zelene barve (Novak, 2003, str. 74). 

Mahovi uspevajo v senčnem in vlažnem okolju na kopnem. Večina mahov je zgrajena iz 

preprostega stebelca z listki, koreninam podobnimi odrastki pa ga pritrjajo v tla. Na 

vrhu zelenih rastlinic mahu se razvijejo rjavi poganjki. Na njih se v trosovnikih razvijejo 

trosi. To so celice, s katerimi se mah razmnožuje na nespolni način (Bačič in sod., 2012, 

str. 84).  

 

• Praproti: so najobsežnejša skupina praprotnic. Poznamo več vrst praproti. Med 

najpogostejše sodijo venerini lasci, sladka koreninica, navadna glistovnica, orlova 

praprot. Praproti ne tvorijo semen (Novak, 2003, str. 74). Praprotnice imajo vse značilne 
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rastlinske organe, korenine, liste in steblo, vendar nimajo cvetov. Najpogosteje jih 

srečamo v gozdu (Bačič in sod., 2012, str. 84). 

 

1.4.5 ZGRADBA CVETNICE 

 

Slika 1: Zgradba cvetnice 

(http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/1_skupna.htm) 

1.4.5.1 KORENINA 

Korenina je tisto, s čimer rastlina črpa hranila. Pri današnjih rastlinah korenine opravljajo 

številne naloge. Te lahko po koncu vegetacijske sezone ostanejo edini organi, ki preživijo 

obdobje stresa. V tem času so lahko glavni založni organi za ogljikove hidrate, nekatere 

puščavske rastline jih rabijo za skladiščenje vode. Delujejo lahko kot opora, na primer pri 

drevesastih praprotih, koruzi, drugih travah, nekaterih palmah (Dermastia, 2007, str. 140). 

 

Ob kalitvi iz semena prva pokuka korenina, ki rastlino pritrdi v podlago. Zasnovo za glavno 

korenino najdemo že v spečem kalčku v semenu. Glavna korenina vedno raste navzdol. Iz tal 

sprejema vodo z raztopljenimi mineralnimi snovmi. Iz glavne korenine rastejo stranske 

korenine, ki so po zgradbi enake glavni (Bačič in sod., 2012, str. 58). 

 

1.4.5.2 STEBLO 

Steblo je običajno dolg in vitek del rastline, ki nosi liste, cvetove in plodove. Je vez med 

koreninami in listi. Njegova glavna naloge je v tem, da liste, kar se da, izpostavi sončni 

svetlobi. Ker morajo biti listi povezani s koreninami, skozi katere rastlina dobi vodo in 

mineralne snovi, so v steblu žile, po katerih se iz korenin v liste pretaka voda. Žile najdemo v 

steblu, listih in koreninah (Bačič in sod., 2012, str. 54). Stebla nimajo vse rastline, na primer 
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nekatere zelnate so brez njega, druge ga nimajo stalno, temveč le kot letni poganjek (Dermastia, 

2007, str. 111). Stebla lahko opravljajo tudi druge naloge. V njih se lahko skladišči zaloga 

hrane, s poganjki stebla se rastlina lahko razrašča, pri nekaterih rastlinah steblo lahko namesto 

listov opravlja fotosintezo (Bačič in sod., 2012, str. 57). 

Različna stebla shranjujejo tako vodo kot hranila. Stebla mnogih rastlin so podzemni trajni 

organi, kot so korenike in gomolji. Taka stebla preživijo, ko v neugodnih rastnih razmerah 

nadzemni deli propadajo. Stebla, ki jim v neugodnih rastnih razmerah nadzemni deli propadajo, 

preživijo. Nekatera stebla so sestavljena tako, da razpadejo na posamezne delujoče dele, ki jih 

prenaša voda ali žival. Na tak način se rastlina razširja na dolge razdalje (Dermastia, 2007, str. 

111). 

 

Pri nekaterih rastlinah lahko starejši deli stebla olesenijo. Olesenelemu steblu pravimo deblo, 

olesenelim stranskim poganjkom pa veje. Oba primera opravljata enake naloge kot steblo 

(Bačič in sod., 2012, str. 56). 

 

1.4.5.3 LISTI 

Iz kalčka semena se najprej pokažejo korenine, kmalu za njimi pa tudi glavni poganjek, ki ga 

sestavljajo steblo in listi. Poganjek raste navzgor, tako da se listi čim prej usmerijo k svetlobi. 

Zeleni listi namreč le na svetlobi opravljajo svojo glavno nalogo – izdelavo sladkorja v procesu 

fotosinteze (Bačič in sod., 2012, str. 49). 

 

Poleg zelenih listov, v katerih poteka fotosinteza, so se kot odgovor na različne selekcijske 

pritiske razvili listi, ki opravljajo druge naloge, npr. ščitijo razvijajoče se vegetativne brste, 

sestavljajo in ščitijo ali posamezne cvetove oziroma prehranjujejo razvijajoči se zarodek. Te 

vrste listov se pojavljajo skoraj vedno pri golosemenkah in kritosemenkah (Dermastia, 2007, 

str. 118). 

 

Listi imajo posebno zgradbo: 

• V večini so zeleni, saj jim to barvo daje zeleno barvilo, klorofil, ki je v celičnih 

organelih kloroplastih. 

• So ploščati, tako je osvetljena kar največja površina. 

• So tanki, tako svetloba in ogljikov dioksid najlažje prideta do mest, kjer poteka 

fotosinteza. 
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• So prepredeni z žilami, saj po žilah iz korenin v list priteka voda in iz lista v druge dele 

rastline odtekajo v vodi raztopljeni sladkorji (Bačič in sod., 2012, str. 49). 

 

Za vse liste je značilna vlaga, saj jo najdemo tako v listih in drugih enoletnih delih, ki niso 

enoletni; dejansko noben del ni brez nje (Dermastia, 2007, str. 119, 120). 

 

1.4.5.4 CVET 

Mnoge rastline cvetijo in se s pomočjo cvetov spolno razmnožujejo. V cvetovih nastanejo 

moške in ženske spolne celice, po oploditvi pa se iz oplojene jajčne celice razvije potomec. To 

je mlada rastlinica – kalček, ki je skrit v semenu (Bačič in sod., 2012, str. 70). 

 

Dvospolni cvet kritosemenke sestavlja sledeči del: 

• Cvetno odevalo, ki je sestavljeno iz venčnih in čašnih listov. 

 

Dela cveta, ki sta ključna za spolno razmnoževanje rastlin, sta: 

• ženski razmnoževalni del cveta – pestič, 

• moški razmnoževalni del cveta – prašniki. 

 

Enospolni cvet kritosemenke vsebuje samo moške ali samo ženske razmnoževalne dele.  

V cvetu je lahko en sam pestič ali pa jih je več. Zgornji del pestiča imenujemo brazda, spodnji, 

odebeljeni del pestiča pa je plodnica. V njem ležijo semenske zasnove, v katerih nastanejo 

ženske spolne celice – jajčne celice (Bačič in sod., 2012, str. 71). 

 

V prašnikih nastaja cvetni prah (pelod), ki ga sestavlja na tisoče drobnih pelodnih zrn, v katerih 

nastanejo moške spolne celice (Bačič in sod., 2012, str. 71). 
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Slika 2: Zgradba cveta 

(https://eucbeniki.sio.si/test/iucbeniki/nar6/1548/index5.html) 

 

1.4.5.5 PLOD 

Ko se semenska zasnova razvije v seme, plodnica in tkiva okoli nje dozorijo v plod, v katerem 

je seme. Ker so plodovi produkti cvetov, jih imajo le kritosemenke. Brazda in vrat navadno 

ovenita, prav tako tudi venčni, čašni listi in prašniki, čeprav lahko ostanejo vsaj začasno še na 

plodu.  Med rastjo ploda se ločijo tri plasti: eksokarp je zunanja plast – koža ali olupek, srednja 

plast je mezokarp ali meso, notranja plast je endokarp. Plod je lahko nad in pod listi, ne glede 

na položaj na celotnem drevesu. Lahko raste na vršičku drevesa ali na stranskih vejah. Nekatere 

rastline imajo plod tudi pod zemljo (npr. arašid). Plodovi so lahko iz mesa in vlaken, nekateri le 

iz mesa, drugi imajo tudi olupek. Za razvoj plodu je pomembna tudi vlaga (Dermastia, 2007, 

str. 200).  

 

1.4.6 ŽIVLJENSKI POGOJI ZA RAST RASTLIN 

1.4.6.1 ZRAK – KISIK 

Kisik je zelo pomemben plin na Zemlji. Brez njega ni življenja za večino živih bitij.   

Pri procesu, ki mu pravimo dihanje in poteka v celicah, se iz hrane s pomočjo kisika sprosti 

energija. Ob tem nastane ogljikov dioksid in voda. Pri dihanju se energija sprošča le iz tistih 

sestavin hrane, v katerih je shranjena energija. To so maščobe, ogljikovi hidrati (sladkor, škrob) 

in beljakovine. 

Dihanje pri rastlinah poteka tako kot pri živalih, neprestano, podnevi in ponoči. Pri dovolj 

močni svetlobi poteka pri rastlinah tudi fotosinteza. Podnevi v rastlinah nastaja več kisika, kot 

ga potrebujejo za dihanje, zato nekateri napačno mislijo, da rastline kisik le proizvajajo.  

Rastline dobijo kisik skozi majhne odprtine v listih (Skribe Dimec in sod., 2013, str. 76, 77). 
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1.4.6.2 VODA 

Vsa živa bitja potrebujejo vodo. Nekatera živa bitja v vodi živijo, vsa ostala pa vodo 

potrebujejo, da preživijo. Voda je pomembna pri mnogih procesih, ki potekajo v organizmih. 

Fotosinteza ne bi potekala, če ne bi bilo vode. Večina rastlin dobi vodo skozi korenine. Voda 

kroži tudi skozi rastline. Te vodo črpajo iz zemlje in jo skozi liste oddajajo. Rastline imajo 

sistem žil, ki spominja na naš vodovodni sistem. Po njem potujejo voda in v njej raztopljene 

mineralne snovi ter sladkorji do vseh delov rastline (Skribe Dimec in sod., 2013, str. 79, 82). 

 

1.4.6.3 TEMPERATURA 

Za dobro rast rastlin je temperatura pomemben dejavnik. 

 

Rastline so se morale prilagoditi menjavanju letnih časov, ki imajo za posledico nihanje 

temperature. Listopadno drevje ima čez zimo počivajoče popke, ki vzbrstijo spomladi, 

enoletnice pa počivajoča semena, ki kalijo šele spomladi, ko so za rast ugodne razmere. Za vse 

je značilno, da mraz sproži spremembo v njihovem razvoju (Gogala, 1995, str. 54). 

 

1.4.6.4 ZEMLJA – PRST 

Prst je vrhnja plast tal, sestavljena iz mešanice preperelih kamnin, živih organizmov ter 

njihovih bolj ali manj razgrajenih delov in izločkov. Poleg tega sta v prsti tudi zrak in voda. 

Humus je pomembna naravna zaloga mineralnih snovi, ki jih rastline potrebujejo za svojo rast 

in razvoj. Mineralne snovi se iz humusa, ki ga razkrivajo drobni organizmi, počasi sproščajo in 

postanejo dostopne rastlinam. Če mineralne snovi ne bi bile vezane v humusu, bi jih deževnica 

hitro sprala v nižje plasti tal in bi bile za rastline izgubljene (Bačič in sod., 2012, str. 107). 

 

Rastline za rast potrebujejo mineralne snovi, ki vsebujejo dušik, fosfor in kalij, pa tudi kalcij, 

žveplo in magnezij (Bačič in sod., 2012, str. 107). 

 

Za dobro rast rastlin so najpomembnejše naslednje lastnosti prsti:  

• vsebovati mora dovolj mineralnih snovi, prostih in vezanih v humusu, 

• dobro mora zadržati vlago, obenem pa biti dovolj prepustna, da voda odteče in korenine 

niso trajno zalite z njo, 

• biti mora zračna, da korenine lahko dihajo, 

• vsebovati mora veliko mikroorganizmov, da se mineralne snovi počasi sproščajo (Bačič 

in sod., 2012, str. 107). 
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1.4.6.5 SVETLOBA 

Organizmi potrebujejo za procese presnove (metabolizma) energijo, ki jo dobijo s hrano. 

Ločimo heterotrofne organizme, ki pridobivajo energijo za življenjske procese z razgradnjo 

organskih snovi drugih organizmov in avtotrofne, ki so sposobni zgraditi za življenje potrebne 

organske molekule iz preprostih anorganskih spojin (voda, ogljikov dioksid) s pomočjo 

svetlobe. Energijo, potrebno za avtotrofno asimilacijo, organizmi dobijo od sonca – tedaj 

govorimo o fotosintezi, to je sintezi s pomočjo svetlobe (Gogala, 1995, str. 17). 

Rastline izdelajo sladkor iz vode, ki jo dobijo iz tal, in plina ogljikovega dioksida, ki ga dobijo 

iz zraka. Ta proces imenujemo fotosinteza. Med fotosintezo se svetlobna energija, ki na Zemljo 

pride s Sonca, pretvori v energijo, ki je vezana v sladkorju. Fotosinteza poteka le v zelenih delih 

rastlin (Bačič in sod., 2012, str. 37). 

 

Čeprav rastline nimajo razvitih čutil za zaznavanje svetlobe, le-to zaznavajo in se nanjo 

odzivajo. Svetloba vpliva na kalitev semen, nastajanje gomoljev, cvetov, odpadanje listov, 

razvoj počivajočih popkov itd. (Gogala, 1995, str. 51). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPAŠANJA IN RAZISKOVALNE METODE 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V Kurikulu za vrtce je na področju narave poudarek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Otrok naj v vrtcu in izven njega 

spoznava, spoštuje, skrbi, neguje rastline in živali, z njimi uživa ter se zanima za njihove 

življenjske pogoje. V svojem okolju se veseli srečanja z njimi in je do njih obziren (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 55, 56). 

 

Otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali okusiti. Vse, 

kar slišijo, želijo videti, iz vsega, kar je dosegljivo in dovolj priročno, želijo nekaj narediti 

(Krnel, 2001, str. 159, 160). Otroka spodbujamo, da sprašuje o tem, kar vidi, se uči iskati 

odgovore z opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem, opisovanjem in razlaganjem. 

Kjer se le da, naj otrok spoznava naravo neposredno. Iz narave naj prinaša rastline in v 

raziskovalnem kotičku ali na okenskih policah naj trajno skrbi zanje in spoštljivo ravna z njimi 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 62). 

 

Otroci raziskujejo svoje neposredno okolje znotraj in zunaj doma, zato je povsem verjetno, da 

opazijo tudi rastline. Spoznavajo jih z dotikom in vonjem in občutijo njihovo strukturo 

(Tunnicliffe, 2001, po Gatt in sod., 2007, str. 117).  

Otroci v zgodnjem starostnem obdobju razvijajo znanstvene ideje, čeprav se zdi odraslim to 

mogoče neverjetno (Driver, 1985, po Gatt in sod., 2007, str. 117). Pogosto si znanstvene pojme 

nepravilno interpretirajo. 

Razumevanje pojma rastlina pri otrocih v zgodnjem starostnem obdobju je omejeno, o rastlinah 

imajo zelo površne predstave (Tunnicliffe, 2001, po Gatt in sod., 2007, str. 117). 

 

Novejše raziskave so pokazale, da so otroci zmožni pravilnega razvrščanja na živo in neživo, 

vendar so njihova razmišljanja o tem pogosteje usmerjena na živali kot na rastline. Mnogi 

otroci zato rastlin ne uvrščajo med živa bitja (Krnel, 2007, str. 18). Otroci ne izražajo 

ekvivalentnega navdušenja do rastlin kot do živali. Doživljajo pojav, kateremu Wandersee in 
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Schussler (2001) pravita rastlinska slepota (Gatt in sod., 2007, str. 120). Otrokov pojem živega 

bitja je človek, še konkretneje, otrok sam. Bolj podobno je bitje otroku oziroma človeku, večjo 

možnost ima, da ga uvrstijo v kategorijo živega. S to razlago postane razumljivo, zakaj so živali 

pogosteje uvrščene med živo kot rastline. Raziskave dokazujejo, da pri razvrščanju na živali ali 

rastline le manjšina otrok uporablja splošne kriterije, kot so: raste v zemlji, ima liste, ima 

korenine. Zaključimo lahko z dejstvom, da se otroška poznavanja rastlin in živali širijo bolj v 

enciklopedičnem znanju kot oblikovanju temeljnih pojmov živo, rastlina, žival (Krnel, 2007, 

str. 19). Otroci iz različnih kulturnih okolij imajo podobne predstave o rastlinah (Bell, 1981, po 

Gatt in sod., 2007, str. 117). 

 

Otroci so v stiku z rastlinami skoraj vsakodnevno. Vendar predvidevam, da jih večina (tako kot 

navaja literatura) vsebine pojma rastlina ne pozna. Zato sem v svojem diplomskem delu 

raziskovala in ugotavljala, kakšne predstave imajo predšolski otroci o rastlinah: kaj rastlina je in 

kaj ni, katere so značilnosti rastlin ter kakšne so življenjske potrebe rastlin. Raziskovala sem 

tudi njihov odnos do rastlin. Dobljene rezultate sem primerjala z navedenimi v literaturi. 

Izvedla sem dejavnosti, v katerih so otroci pridobivali pravilne predstave o rastlinah in ob 

koncu ugotavljala, koliko znanja so otroci ob dejavnostih pridobili in kako se je spremenil 

njihov odnos do rastlin. 

 

2.2 CILJI 

 

V svojem raziskovalnem delu sem si zastavila naslednje cilje: 

• raziskati, kakšne predstave imajo 5–6  let stari otroci o rastlinah, 

• pripraviti in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci spoznavali značilnosti rastlin, 

njihovo raznolikost in njihove življenjske potrebe ter razvijali pozitiven odnos do 

rastlin, 

• po zaključenih dejavnostih ugotoviti, kako so se predstave otrok o rastlinah spremenile 

in kako se je spremenil odnos otrok do rastlin. 

 

 

 



Pahor, N. (2015). Predstave predšolskih otrok o rastlinah. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Stran 19 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Kakšne predstave imajo predšolski otroci o rastlinah, katere rastline že poznajo in katere 

znajo tudi poimenovati? 

• Kakšen je odnos predšolskih otrok do rastlin? 

• Ali lahko z usmerjenimi dejavnostmi izboljšamo predstave otrok o rastlinah in 

spremenimo odnos do njih? 

 

2.4 RAZISKOVALNE METODE 

 

Raziskovalno delo sem opravljala v vrtcu Dobrovo, v skupini Konjički. Otroci so bili stari pet 

do šest let. Skupina je sestavljala 19 otrok, od tega 8 deklic in 11 dečkov. 

 

V začetku sem z vsakim otrokom posebej izvedla intervju, s pomočjo katerega sem ugotavljala 

njihove predstave o rastlinah in odnos do njih. Odgovore otrok sem tudi zvočno posnela. 

 

Sledile so dejavnosti, v katerih bodo otroci spoznavali značilnosti rastlin, njihovo raznolikost in 

njihove življenjske potrebe. 

 

Po končanih dejavnostih sem otroke ponovno intervjuvala ter tako ugotovila spremembe v 

njihovih predstavah in odnosu do rastlin. Rezultate sem statistično obdelala ter prikazala v 

tabelah in grafih. 
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO  

3.1 RAZISKAVA PREDSTAV PREDŠOLSKIH OTROK O RASTLINAH 

 

Z otroki starimi pet in šest let sem izvedla individualne intervjuje. Želela sem ugotoviti, kakšne 

predstave imajo o rastlinah. Po končanih intervjujih sem z njimi opravila načrtovane dejavnosti 

v naravi in v vrtcu ter ponovno z istim vprašalnikom otroke individualno intervjuvala. Želela 

sem preveriti, ali so otroci pridobili nova znanja in kakšen odnos imajo do rastlin.  

V nadaljevanju so prikazani rezultati po posameznih vprašanjih. 

 

1. Odgovori otrok na vprašanje: Ali imaš rad/a rastline?  

Da, 18

Ne, 1

 

Graf 1: Ali imaš rad/a rastline? (pred dejavnostmi) 

 

Odgovori otrok, ki sem jih intervjuvala pred dejavnostmi, so bili v veliki večini pozitivni. 

Kakor je prikazano v grafu 1, vidimo, da samo en otrok ni imel rad rastlin.  

 

Da, 19

Ne , 0

 

Graf 2: Ali imaš rad/a rastline? (po dejavnostih) 

 

Po opravljenih dejavnostih so vsi otroci izrazili pozitiven odnos do rastlin. 
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2. Odgovori otrok na vprašanje: Katere rastline poznaš? Poimenuj jih. 
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Graf 3: Katere rastline poznaš? Poimenuj jih. (pred dejavnostmi) 

 

Pred dejavnostmi je večina otrok naštela imena cvetlic, nekateri pa so našteli tudi imena dreves. 

Dva otroka nista imela odgovora na to vprašanje. Iz grafa pred dejavnostmi je razvidno, da 

večina otrok pozna in je poimenovala rastline, ki rastejo v njihovem domačem okolju. Rastline, 

ki so jih otroci večkrat omenjali so sledeče: marjetice, cvetlice, trobentice, češnje, kaktus in 

zvončki. Te rastline so tudi domače in poznane v Goriških brdih. 
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Graf 4: Koliko različnih vrst rastlin poznaš? (pred dejavnostmi) 
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Samo dobra polovica otrok je poznala 3 ali več različnih rastlin, ostali manj. V povprečju je 

otrok poznal  2,4 rastline. Največ otrok je naštelo 3 različne rastline, trije več in devet manj. 
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Graf 5: Katere rastline poznaš? Poimenuj jih. (po dejavnostih) 

 

V vrtcu smo z otroki opravljali poskuse kalitve semen fižola in koruze ter gojenja solate in pri 

tem ugotovili, da vsi trije spadajo v rastlinski svet. Večina otrok je tudi te primere naštela. 

Največkrat je bil omenjen fižol. V tem grafu je razvidno, da otroci niso našteli vseh rastlin, ki 

so omenjene v grafu pred dejavnostmi, poimenovali pa so tudi nekaj novih rastlin, ki so jih ob 

vodenih dejavnostih spoznali v naravi. Kljub temu, da je bilo naštetih manj rastlin kot pred 

dejavnostmi,  menim, da otroci poznajo več različnih rastlin, le osredotočili so se na rastline iz 

dejavnosti. 
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Graf 6: Koliko različnih vrst rastlin poznaš? (po dejavnostih) 

 

Po dejavnostih so vsi otroci poznali 3 ali več različnih rastlin, v povprečju je otrok poznal 6 

rastlin, kar je za faktor 2,5 več kot pred dejavnostmi. Število različnih rastlin se je povečalo s 6 

na 8. 

 

3. Odgovori otrok na vprašanje: Ali so drevesa rastline? 

 

Da , 14

Ne, 5

 

Graf 7:  Ali so drevesa rastline? (pred dejavnostmi) 

 

Iz grafa lahko razberemo, da je bila večina otrok že pred dejavnostmi mnenja, da drevesa 

spadajo med rastline. Samo 5 otrok je zatrjevalo, da drevo ni rastlina. 
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Da, 16

Ne, 2

 

Graf 8:  Ali so drevesa rastline? (po dejavnostih) 

 

Tudi po opravljenih dejavnostih je večina otrok povedala, da je drevo rastlina. Tudi dva otroka, 

ki sta pred dejavnostmi zatrjevala, da drevesa ne spadajo med rastline, sta tokrat potrdila, da 

drevo uvrščamo med rastline. Preostala dva otroka pa sta bila še vedno mnenja, da drevesa niso 

rastline. 

 

4. Odgovori otrok na vprašanje: Katera drevesa poznaš? Poimenuj jih. 
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Graf 9: Katera drevesa poznaš? Poimenuj jih. (pred dejavnostmi) 

 

Večina otrok je naštela drevesa, ki so jim domača in rastejo v njihovem okolju. Kot je 

prikazano v grafu 9, so največ omenjali drevo češnje, jablane in mandarine. En otrok je omenil 

šipek, dva otroka sta omenila grozdje, čeprav ga ne uvrščamo k drevesom, preostali trije otroci 

pa na to vprašanje niso znali odgovoriti. 
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Graf 10: Koliko različnih vrst dreves poznaš? (pred dejavnostmi) 

 

Slaba polovica otrok je poznala 3 ali več različnih dreves, ostali manj. V povprečju je otrok 

poznal  2,7 drevesa. Največ otrok je naštelo 2 različni drevesi, osem več in štirje manj. 
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Graf 11: Katera drevesa poznaš? Poimenuj jih. (po dejavnostih) 

 

Otroci ponovno niso našteli vseh dreves, ki so omenjena v grafu pred dejavnostmi, poimenovali 

pa so tudi nekaj novih dreves in izpustili tisto, ki dejansko ne spada med drevesa, vinsko trto. 
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Kot zanimivost bi izpostavila vzorec, da so otroci ponovno po dejavnostih našteli manj 

različnih vrst dreves (kot pri grafih 4 in 6 – različnih vrst rastlin), vendar le-teh v večjem 

številu. Otroci so omenili tudi drevesa, ki so jih spoznavali v naravi in si imena teh tudi 

zapomnili. Največkrat sta bili omenjeni češnja ter  jablana, katere so velikokrat navajali že pred 

dejavnostmi. 
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Graf 12: Koliko različnih vrst dreves poznaš? (po dejavnostih) 

 

Po dejavnostih se je poznavanje različnih vrst dreves nekoliko izboljšalo. V tem primeru so vsi 

otroci poznali 2 ali več različnih dreves. V povprečju je otrok poznal 4,7 dreves, kar je za faktor 

1,7 več kot pred dejavnostmi.  
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5. Odgovori otrok na vprašanje: Kdo ti je te rastline pokazal in kje si te spoznal? 
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Graf 13:  Kdo ti je rastline pokazal? (pred dejavnostmi) 

 

Večina otrok je pred dejavnostmi odgovorila, da so jim rastline pokazali in jih poimenovali 

njihovi bližnji, to so starši, dedki in babice. Samo en deček mi je nezadovoljno povedal, da mu 

nihče ni pokazal nobenih rastlin. 

 

pri babici
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doma
 5
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2

ne vem
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sprehodu
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1
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Graf 14: Kje si te spoznal/a? (pred dejavnostmi) 

 

V grafu 14 vidimo, da je največ otrok povedalo, da so rastline spoznali doma. Trije otroci so jih 

spoznali na sprehodu, dva pri babici in druga dva po televiziji. En otrok na to vprašanje ni znal 

odgovoriti.   
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Otrokom sem pokazala določene primere rastlin, tako da so jih opazovali (seme fižola, krušna 

plesen, kaktus), objekte pa s pomočjo fotografij. Ob objektu sem jim zastavila vprašanje: »Ali 

je to rastlina?« 

 

6. Odgovori otrok na vprašanje: Ali je to rastlina? 
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Graf 15: Ali je to rastlina? (pred dejavnostmi) 

 

Že pred dejavnostmi je večje število otrok vedelo, da so ivanjščica, hrast, bor, grm leske, 

praprot, muholovka in kaktus rastline. Dobra polovica otrok je sicer odgovorila, da sta trava in 

seme fižola rastlini, vendar sem pri travi pričakovala višji odstotek, saj izhajajo iz tega, da je 

vse, kar je zelenega in raste iz zemlje, rastlina. Primer gobe je otrokom povzročal težave, saj je 

bila več kot polovica otrok mnenja, da je to rastlina. Dvom jim je povzročalo dejstvo, da tudi 

goba raste iz zemlje. Pri primeru paličnjaka sta samo dva otroka mislila, da je to veja in sta na 

podlagi tega rekla, da je to rastlina, medtem ko je velika večina otrok vedela, da paličnjak ni 

rastlina. Takšen odgovor je bil za otroke iz moje okolice pričakovan, saj ga imajo nekateri 

otroci tudi doma.    
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Graf 16: Ali je to rastlina? (po dejavnostih) 

 

Po dejavnostih se je odstotek pravilnih odgovorov znatno povečal. Vsi otroci so za primer trave, 

cvetoče ivanjščice, hrasta, grma leske, semena fižola, bora, praproti in kaktusa povedali, da so 

to rastline. Ob dejavnostih so otroci spoznali, da goba in plesen ne spadata med rastline, ampak 

ju uvrščamo med glive, zato je večina odgovorila pravilno. Pri paličnjaku sta dva otroka, kljub 

moji obrazložitvi, da to ni veja, trdila, da je to rastlina. 

Že pred dejavnostmi je veliko otrok pravilno odgovorilo na vprašanje, po dejavnostih pa so k 

pravilnim odgovorom dodali še seme fižola in travo. 
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Otrokom sem pokazala primere na fotografijah in primerke, ki so si jih ogledali v živo. Ob 

konkretnih materialih sem želela raziskati predstave otrok o življenjskih potrebah rastlin. 

 

7. Odgovori otrok na vprašanje: Ali rastlina potrebuje …, da lahko raste? 

 

a) Sonce: 

Nepravilen
 0
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Graf 17: Ali rastlina potrebuje sonce, da 

lahko raste? (pred dejavnostmi) 

otrok nima vstrezne 
predstave
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Graf 18: Zakaj potrebuje sonce? (pred 

dejavnostmi) 

 

Pred dejavnostmi so vsi otroci na vprašanje, ali rastlina potrebuje sonce, da lahko raste, 

odgovorili pravilno. 

Odgovori pa so bili seveda zelo zanimivi, ko so individualno obrazložili, zakaj, po njihovem 

mnenju, rastlina potrebuje sonce. Večina otrok je povedala, da je sonce pomembno, da rastlina 

lahko raste. Ti otroci imajo o tem površno predstavo. Napačno predstavo so imeli trije otroci, ki 

so menili, da rastlina oveni, če ni sonca. Nekateri otroci na to vprašanje niso znali odgovoriti, 

zato je bil njihov odgovor, ne vem, torej niso imeli o tem ustrezne predstave. 
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Graf 19: Ali rastlina potrebuje sonce, 

da lahko raste? (po dejavnostih) 
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Graf 20:Zakaj potrebuje sonce? (po dejavnostih) 
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Po dejavnostih so vsi otroci so vedeli, da je sonce pomemben dejavnik za življenje rastlin. 

Odgovor na vprašanje, zakaj rastlina potrebuje sonce, je tudi po dejavnostih povzročal težave, 

saj so bili odgovori po večini površni. Večina je odgovorila, da je sonce potrebno, da rastlina 

lahko raste ter cveti. Dva otroka sta dodala, da rastline potrebujejo tudi toploto, ki jo daje sonce. 

En otrok je napačno odgovoril in bil mnenja, da rastlina potrebuje sonce, da ne oveni in da bo 

rasla. Pravilnega odgovora ni podal nihče.  

Kljub razlagam o sončni svetlobi in  primerni temperaturi pri tem vprašanju nisem dosegla cilja.  

 

b) Voda: 
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Graf 21: Ali rastlina potrebuje vodo, da lahko 

raste? (pred dejavnostmi) 

otrok ima napačno 
predstavo
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Graf 22: Zakaj rastlina potrebuje vodo? 

(pred dejavnostmi) 

 

Vsi otroci so bili že seznanjeni z dejstvom, da rastlina potrebuje tudi vodo za svojo rast.  

Iz grafa 22 je razvidno, da ima večina otrok površno predstavo o tem, da rastlina potrebuje 

vodo, da lahko raste in živi.  Dva otroka sta povedala, da rastlina pije vodo, da ni žejna. En 

otrok se je napačno izrazil in rekel, da rastlino zalivamo, kadar ni sonca, drugi pa ni poznal 

odgovora na to vprašanje.  
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Graf 23: Ali rastlina potrebuje vodo, da lahko 

raste? (po dejavnostih) 

otrok ima površno predstavo 
 19

 

Graf 24: Zakaj rastline potrebuje vodo? 

(po dejavnostih) 
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Po opravljenih dejavnostih so vsi otroci vedeli, da je voda nujen in pomemben dejavnik za 

življenje rastlin. Vsi otroci so imeli površno predstavo. Večji del otrok je povedal, da rastlina 

potrebuje vodo, da lahko raste, nekateri, da rastlina oveni, če je ne zalivamo. 

Že pred dejavnostmi je večina otrok imela površno predstavo, zakaj je voda pomemben 

dejavnik pri rasti rastlin. 

 

c) Zrak: 

Nepravilen
2

Pravilen
17

 

Graf 25: Ali rastlina potrebuje zrak, da lahko 

raste? (pred dejavnostmi) 
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Graf 26: Zakaj rastlina potrebuje zrak? (pred 

dejavnostmi) 

 

V grafu 32 je prikazano, da je veliko otrok vedelo, da je zrak pomemben dejavnik za rastline. 

Najpogostejši odgovori na vprašanje, zakaj rastline potrebujejo zrak, so bili: da rastlina raste in 

diha ter da rastlina ne oveni. Ti otroci so imeli površno predstavo. 

Napačno predstavo o tem je imel en otrok, ki je rekel, da rastlina zunaj lepše raste. Štirje otroci 

pa na to vprašanje niso poznali odgovora in so mi podali odgovor – ne vem. 

 

Nepravilen 0

Pravilen 19  

Graf 27: Ali rastlina potrebuje zrak, da 

lahko raste? (po dejavnostih) 
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Graf 28: Zakaj rastlina potrebuje 

zrak? (po dejavnostih) 
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Po opravljenih dejavnostih so se vsi pravilno izrazili in povedali, da je zrak pomemben 

dejavnik. Na vprašanje, zakaj je zrak pomemben, pa so bili odgovori podobni kot v primeru 

pred dejavnostmi, in sicer: največ otrok je bilo mnenja, da rastlina lahko diha. Dva otroka sta se 

drugače izrazila in rekla, da ne oveni. Trije otroci pa so povedali, da je zrak pomemben, da 

rastlina lahko raste. 

Pravega odgovora na to vprašanje ni povedal nihče. Menim, da ob dejavnostih nisem bila 

dovolj jasna, zakaj je zrak pomemben dejavnik. 

 

č) Prst: 
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Graf 29:  Ali rastlina potrebuje prst, da lahko 

raste? (pred dejavnostmi) 
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Graf 30: Zakaj rastlina potrebuje prst? (pred 

dejavnostmi) 

 

Za ta dejavnik so bili vsi odgovori otrok pravilni. Vsi so povedali, da je prst pomembna za rast 

rastlin. Graf 40 prikazuje, da je večina imela površno predstavo. Povedali so, da rastlino 

vsadimo v zemljo in jo zalivamo, da lahko ta raste.  

Nekateri otroci so imeli pri tem napačne predstave, saj so rekli: 

• da rastlina lahko stoji, 

• rože ne rastejo, če je zemlja suha, 

• da je zakopana korenina.  
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Graf 31: Ali rastlina potrebuje prst, da lahko 

raste? (po dejavnostih) 
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predstavo
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Graf 32: Zakaj rastlina potrebuje prst? (po 

dejavnostih) 

 

Že od samega začetka so vsi otroci vedeli, da je prst pomembna za rast rastlin. 

Pri vprašanju, zakaj je prst pomembna za rast rastlin, so bili odgovori naslednji:  

• Največ otrok  je za primer prsti povedalo to, kar so že pri prvem intervjuju pred 

dejavnostmi. V prst položimo semena in jih zalivamo, tako da iz njih nastane rastlina. Ti 

odgovori so bili površni. 

• Dva otroka sta na vprašanje ponovno napačno povedala, da rastlina lahko raste v prsti in 

da stoji ter da je v njej skrita korenina. 

Sama menim, da je bilo to vprašanje otrokom težko, saj smo ob dejavnostih zemljo uporabljali 

in se o njenih značilnostih pogovarjali in za to vprašanje nisem dosegla cilja. 

 

d) mineralne snovi: 
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Graf 33: Ali rastlina potrebuje  mineralne 

snovi, da lahko raste? (pred dejavnostmi) 
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Graf 34: Zakaj rastlina  potrebuje mineralne 

snovi? (pred dejavnostmi) 

 

Pred dejavnostmi je večina otrok izjavila, da so mineralne snovi pomembne za rastline. 

Graf 29 prikazuje, da je večina otrok odgovorila površno, da so mineralne snovi za rastline 

pomembne, da le-te lepše rastejo. Napačen odgovor so povedali trije otroci, eden je bil mnenja, 
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da je ta dejavnik pomemben, da rastlina ne oveni, drugi je povedal, da rastlina ne postane suha 

in tretji je izjavil, da cvetlice drugače ne rastejo. Ustreznega odgovora za to vprašanje pa nista 

poznala dva dečka. 
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 0
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Graf 35: Ali rastlina potrebuje mineralne snovi, 

da lahko raste? (po dejavnostih) 

otrok ima površno predstavo

19

 

Graf 36: Zakaj rastlina potrebuje mineralne 

snovi? (po dejavnostih) 

 

V grafu vidimo, da so vsi otroci povedali, da so mineralne snovi pomembne za rast rastlin. Pri 

vprašanju, zakaj so mineralne snovi pomembne, pa so površno odgovorili na dva različna 

načina. Da rastline lepo rastejo, je odgovorilo največ otrok. Pet otrok je povedalo, da bo rastlina 

sveža. Pravilnega odgovora na to vprašanje mi ni podal nihče, čeprav smo ob dejavnostih 

omenili, zakaj so mineralne snovi pomembne za rastline. 

 

e) kosmiči: 
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Graf 37:  Ali rastlina potrebuje kosmiče, da 

lahko raste? (pred dejavnostmi) 
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Graf 38: Zakaj rastlina potrebuje kosmiče? 

(pred dejavnostmi) 

 

Pred dejavnostmi je večina otrok v smehu rekla, da rastlina za rast ne potrebuje kosmičev. Štirje 

otroci so bili mnenja, da rastlina potrebuje kosmiče. Trije otroci niso vedeli, zakaj jih potrebuje, 

zato je bil njihov odgovor, ne vem. Torej niso imeli ustrezne predstave. En otrok pa se je 

napačno izrazil in povedal, da se rastlina hrani z malico. Najbrž so kosmiči otroka zmedli, saj 

imajo otroci le-te v vrtcu za zajtrk ali popoldansko malico. 
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Graf 39: Ali rastlina potrebuje kosmiče, da lahko raste? (po dejavnostih) 

 

Vsi otroci so po opravljenih dejavnostih vedeli, da se rastline ne hranijo s kosmiči. 

 

f) sendvič: 
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Graf 40: Ali rastlina potrebuje sendvič, 

da lahko raste? (pred dejavnostmi) 
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Graf 41: Zakaj rastlina potrebuje sendvič? (pred 

dejavnostmi) 

 

Pred dejavnostmi je veliko otrok vedelo, da sendvič ni pomemben dejavnik za rastline. 

Nekatere je to vprašanje spravilo v smeh. Dva otroka pa sta rekla, da je sendvič pomemben. Pri 

vprašanju, zakaj je pomemben, sta bila odgovora sledeča: en otrok je povedal, da bo zaradi 

sendviča rastlina velika in dolga, drugi pa ni poznal odgovora na vprašanje. Menim, da je 

otroka to vprašanje zmedlo in da so povezali hrano za ljudi tudi s hrano za rastline. 
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Graf 42: Ali rastlina potrebuje sendvič, da lahko raste? (po dejavnostih) 

 

Po opravljenih dejavnostih je celotna skupina izjavila, da sendvič ni pomemben dejavnik za 

rastline. 

 

Pregled odgovorov otrok na vprašanje o življenjskih potrebah rastlin: 
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Graf 43: Pregled odgovorov otrok na vprašanja o življenjskih potrebah rastlin 

 

Večina otrok je že pred dejavnostmi na zastavljena vprašanja odgovorila pravilno, po 

dejavnostih pa so popolnoma vsi otroci odgovorili pravilno. Razvidno je, da je večina otrok že 

pred dejavnostmi poznala pomembne dejavnike za rast rastlin. O tem, zakaj so ti dejavniki 

pomembni za življenje rastlin, pa so bile njihove predstave površne.  
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g) Kako se rastlina hrani, kako jé? 
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Graf 44: Kako rastlina jé? (pred dejavnostmi) 

 

Odgovori otrok so bili pred dejavnostmi zelo različni in zanimivi. Večina je imela napačno 

predstavo in rekla, da rastlina pije vodo. Napačne predstave oz. odgovore so imeli tudi otroci, ki 

so našteli več hranil, in sicer: trava, muhe, čebele, deževnik in semena. Trije otroci  niso poznali 

ustreznega odgovora na to vprašanje, njihov odgovor je bil – ne vem. 
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 15
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Graf 45:Kako rastlina jé? (po dejavnostih) 

 

Po dejavnostih  je bilo veliko podobnih odgovorov kot iz grafa 44. Večina otrok je še vedno 

imela napačno predstavo o tem, da rastlina pije vodo. Štirje otroci  pa so pravilno povedali, da 

se hrani tudi s pomočjo sončne svetlobe. Menim, da so otroci pitje vode pri rastlinah povezali z 

ljudmi, ker tudi ljudje potrebujemo vodo, da lahko živimo. 
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3.2 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

3.2.1 SPOZNAVANJE TERENA, KJER RASTE VELIKO RAZNOLIKIH RASTLIN 

IZ NARAVE. 

 

CILJI: 

• doživljanje in odkrivanje rastlin iz narave,  

• spoznavanje naravnega okolja, predvsem rastlin, ki tam rastejo. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Preden sem peljala otroke v naravo, sem si teren in rastline ogledala, popisala in fotografirala. 

Doma sem s pomočjo knjig o rastlinah dopolnila svoje znanje. 

Rastline, ki rastejo na obravnavanem terenu in ga bodo otroci raziskovali, so: regrat, travniška 

kadulja, črna detelja, različne vrste dreves, vinska trta, trave in ripeče zlatice. 

S seboj sem vzela še dodatni material, ki v našem okolišu ne raste (algo). S tem sem želela 

otroke seznaniti, da so rastline prilagojene okolju, v katerem rastejo. 

 

ANALIZA DNE 6. 5. 2014 

Preden sem začela izvajati dejavnosti z otroki, sem si ogledala teren in prostor, kamor sem jih 

pripeljala, da bi nabirali čim več raznolikih rastlin iz narave. 

Izbrala sem si primeren teren, ki je blizu vrtca. Na to območje se skupina pogosto prihaja tudi 

igrat. Terenu pravimo Borov gozdiček in tam je zelo veliko zanimivih rastlin. Veliko je vinske 

trte, iglastih in listnatih dreves, različnih cvetlic, kot so regrat, travniške kadulje, marjetice, 

ripeče zlatice in še veliko drugih cvetlic. 
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3.2.2 SPOZNAVANJE RAZNOLIKOSTI RASTLIN – 1. DEL 

 

CILJI: 

• otroci spoznavajo raznolikost rastlin, 

• spoznavajo in primerjajo živo in neživo naravo, 

• razvijajo naklonjenost, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Skupino sem povabila v jutranji krog. Predlagala sem jim, da vsak zase nariše to, kar sam meni, 

da je zanj rastlina. Pripravila sem jim vse pripomočke za risanje primera rastline in po 

končanem risanju mi je vsak opisal svojo risbo. 

Povedala sem jim, da se bomo odpravili proti Borovemu gozdičku in tam spoznavali 

raznolikosti rastlin. S seboj sem vzela vrečke, ki sem jih označila s simbolom, kaj je rastlina 

(risba cvetlice) in kaj ni rastlina (prečrtana cvetlica). Ko smo prispeli v naravo, sem jim 

obrazložila, kaj bodo v vrečke položili in se o nabranih rastlinah tudi pogovarjali.  

Za konec tega dne v naravi sem jim pokazala še dodatni material, ki ga dobimo v vodi, to so 

morske rastline – alge. 

 

ANALIZA DNE 8. 5. 2014 in 9. 5. 2014 

V jutranjem krogu smo se z otroki pogovarjali o rastlinah. Povedali so mi, da rastline poznajo in 

da zanje skrbijo predvsem njihove mame in babice. Zaupali so mi, da rastline obožujejo. Po 

končanem pogovoru o rastlinah sem otroke posedla za mize in jim razdelila liste papirja. 

Predlagala sem jim, da vsak zase nariše katero koli rastlino oz. stvar, za katero mislijo, da je 

rastlina. 

 

Po končanem risanju mi je vsak opisal svojo risbo. Ogledala sem si vse risbe in opazila, da so 

vsi narisali cvetlice. Nekateri so poleg cvetlic narisali tudi drevesa in hiše kot okras. Iz risb sem 

razbrala, da otroci besedo rastlina razumejo predvsem kot cvetlico. 
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Slika 3: Otroci rišejo rastline 

 

Slika 4: Vsak mi predstavi svojo risbo 

 

Pred odhodom v Borov gozdiček sem pripravila vrečke in vsako vrečko označila s simbolom, 

kaj je rastlina (cvetlica) in kaj ni rastlina (prečrtana cvetlica). 

Z otroki smo se odpravili proti Borovemu gozdičku in si tam ogledali veliko raznolikih rastlin. 

Ko smo tja prispeli, sem otroke povabila k sebi in jim podala navodila dejavnosti, kjer vsak 

zase poišče nekaj zanimivega iz gozda.  

Vsakemu sem dala eno vrečko s simbolom narisane cvetlice in jim povedala, da v te vrečke 

položijo vsaj 3 stvari, za katere menijo, da so rastlina ali del nje.  

Opazovala sem, kako so otroci z veseljem iskali in nabirali rastline. Nabrali so veliko zelenih 

listov z različnih grmov in dreves. Nato sem jim razdelila še druge vrečke, kamor so položili 

stvari, za katere menijo, da niso rastlina. 

Gledala sem jih, kako z zanimanjem iščejo rastline oz. to, kar zanje ni rastlina. Po koncu iskanja 

materialov smo se zbrali v krogu in jih skupaj pogledali. 

Ugotovila sem, da je bilo v  vrečkah s simbolom cvetlice veliko zelenih rastlin. 

Najbolj so me presenetili, ko so v vrečke s simbolom prečrtane cvetlice položili veje, rjave liste, 

steblo enega drevesa. Samo dva otroka sta v te vrečke položila kamne, papirčke in košček 

elastike. Zato sem otroke povabila k sebi in jim obrazložila, da so tudi veje, rjavi listi, stebla 

deli rastlin, ki so nekoč bili živi.  

 

Za konec sem jim pokazala še primer alge. Od skupine sem želela izvedeti, če mogoče kaj vedo 

o tem materialu. Postavila sem jim vprašanje, kaj je to in kje raste. Oglasil se je deček in nam 

povedal, da so to alge in da jih dobimo v vodi. Razložila sem jim, da so tudi alge rastline in da 

se od nabranih rastlin iz Borovega gozdička razlikujejo v tem, da alge dobimo v vodi, nabrane 

rastline pa v gozdu. Razložila sem jim, da imajo alge mnogo bolj preprosto zgradbo kot rastline, 

ki so jih nabrali sami. 
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Razložila sem jim tudi, zakaj so alge pomembne in pri tem dodala, da plesni in gobe ne spadajo 

med rastline, ampak med glive, ker nimajo listnatega zelenila in sončna svetloba zanje ni tako 

pomembna, kot je za rastline. Skupini sem povedala, da je kisik, ki ga dihamo mi in vsa živa 

bitja, nastal na osnovi listov. Otroci so zelo uživali pri iskanju materialov. 

 

 

Slika 5: Razlaga poteka dejavnosti 

 

Slika 6: Nabrane rastline ali deli rastlin 

 

Nabrane materiale smo odnesli v vrtec in jih položili v časopise, da bi kasneje iz njih pripravili 

herbarij. 

Tisti dan sem bila zelo presenečena, ko sem opazila, kaj so otroci nabrali v vrečke s simbolom 

prečrtane cvetlice. Iz nabranih materialov sklepam, da večina otrok rastlino oceni kot stvar, ki 

je zelene barve. Zato sem otrokom obrazložila, da ne ločimo rastline po zeleni barvi, ampak da 

so tudi veje, odpadli rjavi listi in storži deli rastline, na primer dreves in grmov, ki so ali so bili 

živi.  

 

Slika 7: Pogovor o nabranem materialu 
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3.2.3 SPOZNAVANJE  RAZNOLIKOSTI RASTLIN – 2. DEL 

 

CILJI: 

• otrok spoznava, da imajo rastline različno zgradbo in da so različnih oblik in velikosti, 

• spoznava značilnosti žive in nežive narave, 

• spoznava rastline brez cvetov. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo se ponovno odpravili v naravo, kjer so spoznavali čim bolj raznolike rastline. 

Predlagala sem jim, da naberejo čim več travniških rastlin ali dele večjih rastlin, na primer 

dreves. Sama sem nabrala tudi rastlino, ki nima cveta, to je praprot. Otrokom sem pokazala dva 

primera praproti. Oba so si ogledali in ju primerjali med seboj. Po končanem raziskovanju smo 

nabrane rastline položili v časopise, da iz teh izdelamo herbarij. 

 

V naslednjih dneh so otroci pripravili pripomočke za izdelavo plakatov o rastlinah in kalitve 

semen enokaličnic in dvokaličnic. Ob izdelovanju plakata smo se pogovarjali in se sproti učili, 

kateri od nabranih materialov spadajo med rastline in kateri ne. Končne izdelke smo razstavili. 

 

ANALIZA DNE 13. 5. 2014 – 3. 6. 2014 

Ponovili smo, kaj smo iskali v Borovem gozdičku in kaj smo novega izvedeli o algah, gobah in 

plesni. Ponovno smo se odpravili v naravo in nadaljevali z raziskovanjem. 

Otroci so bili zelo radovedni in polni pričakovanja, kaj bodo v naravi iskali. Spodbujala sem jih, 

naj potrpežljivo poiščejo čim več travniških cvetlic in veliko drugih raznolikih rastlin, torej 

mahove, liste s katerega koli listnatega drevesa in iglice kakšne smreke. Pozorno in z 

radovednostjo so pričeli z iskanjem le-teh rastlin. 

Od vseh nabranih rastlin je skupina poznala samo regrat. To rastlino imajo otroci zelo radi, ker 

ima posebno soplodje in ko vanjo pihajo, se plodovi razpršijo po zraku.  

Ker je bilo v tem delu terena tudi nekaj praproti, sem jo nabrala in povabila otroke k sebi, da 

jim pokažem in predstavim to rastlino, ki raste v našem okolju in jo otroci opazujejo skoraj 

vsak dan, čeprav ne poznajo njenega imena. Predstavila sem jim dve vrsti praproti. 
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Vsak otrok je to rastlino individualno pogledal, potipal in tudi povohal. Tudi vzgojiteljici 

skupine sta izvedeli nove informacije o praproti. Pogledali smo tudi ostale rastline, ki smo jih 

nabrali, in jih primerjali ter se o tem pogovarjali. 

 

Omenili smo tudi iglavce in listavce. Otroci so poznali razliko med njimi. Našteli so mi primer 

iglavca – smreka in listavca – hrast. Ob tem sem bila pozitivno presenečena, saj sem opazila, da 

imajo otroci o tem veliko informacij in znanja. Nabrali so tudi veliko drugih rastlin, kot so listi 

različnih grmov, trava, bršljan – vsi ti deli rastlin so bili zeleni. 

Odpravili smo se proti vrtcu in nabrane rastline položili v časopise, z namenom, da iz njih 

izdelamo herbarij. 

 

Slika 8: Pričeli smo z iskanjem raznolikih 

rastlin 

 

Slika 9: Pokazala sem jim primera praproti 

 

Nabranega materiala iz narave smo imeli veliko, zato sem prinesla tri velike liste za izdelavo 

plakatov. 

Razdelili smo si delo in ob izdelavi smo skupaj ponovili, kam spada določen material in kaj 

smo o tem novega izvedeli. Skupaj smo se dogovorili za naslov plakata Kaj je rastlina in Kaj ni 

rastlina. Otroci so pripravili in porazdelili materiale in skupaj smo plakat razdelili na dva dela. 

Ob dejavnostih so se učili spretnosti razvrščanja. Dejavnost se je tako vključila tudi v 

kurikularno področje matematike. Levi del plakata je imel simbol cvetlice, kar predstavlja 

pojem rastline, drugi del plakata pa je imel simbol prečrtane cvetlice, kar nam pove, da v ta del 

rastline ne spadajo. 

 

Na levo stran, med rastline, so otroci nalepili mahove, praproti, veje, na desno stran lista pa 

kamne in papirčke. 
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Otroci so z veseljem izdelovali in lepili materiale na plakat. Med sabo so se tudi pogovarjali in 

dogovarjali, kam bodo določen materiali zalepili. Tudi sama sem bila vesela, ko sem opazila, 

kako otroci z navdušenjem in zadovoljstvom izdelujejo plakat. 

 

 

Slika 10: Plakat z naslovom Kaj je rastlina in Kaj ni rastlina 

 

Otroci so predlagali, kako pripraviti plakat. Zato smo le-tega razdelili na polovico in napisali 

naslova Kaj je rastlina in Kaj ni rastlina. 

Ob izdelavi plakatov smo ponovili imena nabranih travniških cvetlic. Pri tem je imela večina 

težave pri poimenovanju določenih rastlin, in sicer: travniška kadulja, praprot, ripeča zlatica.  

Pri razvrščanju rastlin pa niso imeli težav. 

Vse plakate smo zalepili na tablo v igralnici in naredili nekaj fotografij 

 

 

Slika 11: Izdelava plakata, Kaj je rastlina in 

Kaj ni rastlina 

 

Slika 12: Končni izdelek plakata 

 



Pahor, N. (2015). Predstave predšolskih otrok o rastlinah. Diplomska naloga. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Stran 46 

3.2.4 SPOZNAVANJE RASTLINSKIH DELOV 

 

CILJI: 

• odkrivanje in iskanje rastlin v naravi, 

• otroci spoznavajo rastlinske dele. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Odpravili smo se na igrišče vrtca, kjer sem otrokom pokazala primer ene travniške cvetlice. Ob 

ogledu te cvetlice smo skupaj ponovili imena rastlinskih delov, kot so korenina, steblo, listi in 

cvet. Nato sem otrokom povedala, da naj vsak zase nabere eno travniško rastlino in jo nalepi na 

list papirja, tako da ji vsak rastlinski del posebej odtrga in nato ponovno sestavi rastlino. 

Sledila je nato igra s sestavljanjem rastlinskih delov ene travniške cvetlice in za konec smo 

spoznali še en rastlinski del – plod. 

 

ANALIZA DNE 16. 6. 2014 

Otroke sem povabila k sebi in jim zastavila vprašanje o rastlinskih delih. Nekaj rastlinskih 

delov so že poznali. Težava se je pojavila pri poimenovanju stebla, saj otroci niso vedeli, da je 

tudi korenina eden od rastlinskih delov. 

S skupino smo si na igrišču vrtca pogledali primer rastlinskih delov še ene travniške cvetlice – 

črne detelje. Našteli so imena rastlinskih delov, korenina, steblo, listi in cvet. 

Pripravila sem jim tudi papirnate liste, kamor so nalepili travniške cvetlice, ki so jih sami 

nabrali in so bile sestavljene iz omejenih rastlinskih delov. 

Vsak otrok si je poiskal eno travniško cvetlico. Njene dele je posebej odtrgal ter nalepil na list 

papirja. Večina pri tem ni imela težav. Nekaterim pa je bilo potrebno pri tem pomagati. 

Večina otrok je primer cvetlice odtrgala brez korenine, saj niso imeli dovolj moči, da bi odtrgali 

celo rastlino. Nekateri otroci so pri cvetu pustili celoten cvet in ga zalepili. Niso odtrgali 

vsakega sestavnega dela cveta posebej. Zato sem jim pri tem pomagala in pokazala, kako iz 

odtrganih delov cvetov ponovno sestaviti cvet. Vse rastlinske dele so postavili na pravilna 

mesta. Opazila sem, da so ob lepljenju sestavnih delov razmišljali in hkrati uživali. Zadovoljna 

sem bila, ko sem opazovala otroke, kako z veseljem to počnejo.  
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Slika 13: Otroci s primerom travniške 

rastline 

 

Slika 14: Otroci lepijo sestavne dele rastlin na 

list papirja 

 

DNE 18. 6. 2014 – SESTAVLJANKA IZ RASTLINSKIH DELOV  

 

Za skupino sem pripravila sestavljanko z rastlinskimi deli nekaj travniških cvetlic, ki sem jih 

sama nabrala na dvorišču vrtca. 

Te cvetlice so bile primerki marjetice, ripeče zlatice in predalpske detelje. Razumeli so moje 

navodilo in brez težav sestavili travniško cvetlico. Vse dele so pravilno postavili na prava 

mesta. 

Sestavljanka jim je bila zelo všeč, še posebno deklicam, ki so jo tudi večkrat sestavile. 

 

 

Slika 15: Deček sestavlja cvetlico 

 

Slika 16: Razlagam navodilo za sestavljanko 
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DNE 20. 6. 2014 – SPOZNAVANJE ŠE ENEGA RASTLINSKEGA DELA – PLOD 

 

Z otroki smo ponovili imena rastlinskih delov, ki smo jih že spoznali, ti so: korenina, steblo, 

listi in cvet. 

 

V sredino kroga sem položila sliko drevesa marelice in otrokom zastavila vprašanje, če so že 

slišali za plod. Vsi so mi zaupali, da zanj še niso slišali in ne vedo, kaj je to. Na sliki sem jim 

pokazala primer ploda marelice in jim povedala, kako ta nastane. 

Otroci so me z navdušenjem poslušali in bili so začudeni, ko so ugotovili, da je plod lahko 

katero koli sadje, ki raste na drevesu, na trti in še marsikaj drugega. 

Peljala sem jih na vrtčevsko dvorišče, da so si otroci ogledali drevo marelice in s tem tudi 

konkretni primer ploda. 

Potipali so drevo in sami našteli rastlinske dele, vključno s plodom. Na koncu je vsak otrok 

dobil en plod marelice. 

 

 

Slika 17: Primer ploda marelice 

 

Slika 18: Otroci spoznavajo deblo 

 

3.2.5 SPOZNAVANJE ŽIVLJENJSKIH POTREB RASTLIN – GOJENJE SOLATE  

 

CILJ: 

• otroci ob gojenju spoznavajo življenjske potrebe rastlin. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroke sem povabila v krog, kjer sem jim pokazala semena solate. Povedala sem jim, da bodo 

začeli gojiti solato in zanjo skrbeli. Našteli so, kaj potrebuje solata za svojo rast. Nato smo 

pripravili pripomočke in začeli z gojenjem solate. Otroci so v veliko posodo položili zemljo in 
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vanjo potresli semena solate ter na koncu zalili z vodo. Posodo s semeni solate smo položili na 

prostor, kjer je dovolj sončne lege. 

Vsak drugi dan so otroci zalivali solato, spremembe pa smo opazovali enkrat na teden. Ko je 

bila solata zrela, pa so jo otroci zabelili in si jo postregli za kosilo.  

 

ANALIZA DNE 1. 7. 2014 

Pripravili smo vse pripomočke za sejanje solate. Imeli smo posodo, zemljo, semena solate in 

vodo. Otrokom sem dala možnost, da so sami poskusili s sejanjem. Ob delu so se pogovarjali o 

solati in z veseljem opravljali naročeno delo. Na koncu je eden od dečkov solato zalil še z vodo. 

Povedala sem jim, da je voda pomembna, za rast rastlin. 

Za konec tega dne so posodo postavili na primeren prostor pri vrtcu na sončni legi. Solato so 

zalivali vsak dan. Po enem tednu so opazili prvo spremembo. 

 

 

Slika 19: Za pripravo sejanja solate so imeli 

pripravljeno vrečko zemlje 

 

Slika 20: Za konec so solato zalili z vodo 

 

ANALIZA DNE 8. 7. 2104 

Od zadnjega opazovanja se je nekaj zgodilo. Solata je začela rasti. Iz zemlje je pokukalo 

majhno zeleno stebelce in dva majhna lista. Pogledali smo, kakšni so videti in to seveda 

fotografirali. 

Otroci so bili nad tem presenečeni in vsi so z navdušenjem klicali: »Glej, solata!« Ponovno smo 

jo zalili in nestrpno čakali, kaj se bo v naslednjih dneh zgodilo. 
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Slika 21: Iz zemlje je pokukala zelena solata 

 

Slika 22: Otroci si ogledujejo prvi primer rasti 

solate 

 

ANALIZA DNE 14. 7. 2014 

Od zadnjega opazovanja smo ponovno opazili, da nam solata uspešno raste, saj so njeni listi 

zrasli. Otroci so bili pozitivno presenečeni in hkrati navdušeni nad rastjo solate, ki so jo sami 

posejali in skrbeli zanjo. Priznali so mi, da še niso imeli priložnosti spoznavati rasti solate. 

Povedala sem jim tudi, da solata in druge rastline, ki jih sadimo ali gojimo, potrebujejo 

mineralne snovi, ki so pomembna za rast in razvoj rastlin. Otroci so sicer poznali mineralna 

hranila za rastline, niso pa vedeli, zakaj so ta pomembna. Povedali so mi, da te mineralne snovi 

uporabljajo tudi njihove mame in babice. 

 

Solato smo ponovno zalili in bili pripravljeni nestrpno čakati, saj smo bili vsi skupaj radovedni, 

kakšna bo sprememba v naslednjih dneh. 

 

 

Slika 23: Rast solate 
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ANALIZA DNE 22. 7. 2014 

Solato smo si ogledali in videli, da je od zadnjega opazovanja zrasla. Listi so bili vedno večji in 

zelene barve. Te dni nam je pri zalivanju pomagal tudi dež. Otroci so mi sami povedali, da nam 

solate v primeru dežja, ni potrebno zalivati. 

Skupina je bila zelo navdušena in začudena, kako lepo solata raste.  

Naredili smo nekaj fotografij in jo na koncu zalili z vodo. 

Vsi so mi priznali, da so zelo nestrpni in že težko pričakujejo dan, ko bo solata dovolj dorasla in  

si jo bomo končno postregli za kosilo. 

 

Slika 24: Otroci si ogledujejo, koliko je solata zrasla od zadnjega opazovanja 

 

ANLIZA DNE 27. 7. 2014 

Od zadnjega opazovanja je solata precej zrasla in na njenih zelenih listih so otroci opazili, da 

ima vsak list tudi žile. Na solatnih listih se je pojavil tudi delček vijoličaste barve. Skupaj smo 

ponovili, katere pripomočke smo potrebovali za gojenje in pri tem sem jim obrazložila, da je 

zemlja pomembna za rast rastlin, ker rastlina črpa vodo in hrano iz zemlje s pomočjo korenin. 

Otroci so bili presenečeni in veseli, ko so videli, da uspeva rastlina, ki so jo sami posejali in 

gojili. 

 

Slika 25: Zelena solata 
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ANALIZA DNE 5. 8. 2014 

Na današnji dan so otroci opazili, da so solatni listi še bolj zrasli in so zelene barve. Otroci so 

mi priznali, da komaj čakajo, da jo poskusijo in preverijo, če so res posadili dobro solato. 

Pripravili smo vse kuhinjske pripomočke za pripravo solate in se pogovarjali, kako se solato 

pripravi. Povedali so mi, da opazujejo doma svoje mame in babice, ko pripravljajo solato in da 

jo bodo z veseljem poskusili pripraviti tudi sami. 

 

 

Slika 26: Otroci so rezali solato 

 

Slika 27: Čiščenje solate 

 

Najprej smo solato očistili, jo zrezali, jo spet očistili in sprali pod vodo, trikrat, nato smo jo še 

posolili in prelili z oljem in vinskim kisom. Ko so jo otroci poskusili, so vsi zadovoljno 

vzkliknili, da je njihova solata najboljša. 

 

 

Slika 28: Otroci so zabelili solato 

 

Slika 29: Deklica  Sara je poskusila 

zabeljeno solato 
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3.2.6 OPAZOVANJE KALITVE SEMENA FIŽOLA IN KORUZE 

3.2.6.1 PRIPRAVA ZA KALITEV SEMENA FIŽOLA IN KORUZE – 1. dan     

 

 CILJI: 

• spoznavanje razvojnega kroga rastlin, 

• spoznavanje življenjskih potreb za kalitev in rast rastline, 

• spoznavanje začetne faze kalitve semen. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Skupina je v jutranjem krogu spoznala semena fižola in zrna koruze. Vprašala sem jih, ali sta to 

rastlini in večina je bila mnenja, da nista. Zato sem jim predlagala, da bi opravili poskus, kjer bi 

ugotavljali, ali je to rastlina in pod katerimi pogoji ta lahko raste. Povedala sem jim, da bodo 

kalitev semen spremljali skoraj vsak dan in da jim bom pri tem tudi sama pomagala. Otroci so 

položili semena fižola in zrna koruze v vodo in počakali, da se čez noč namočijo. 

 

ANALIZA DNE 5. 5. 2014 

Skupino Konjički sem povabila v jutranji krog, jim pokazala dva plastična kozarca in vprašala, 

kaj v njiju ropota. Vsi so povedali, da so to semena. Niso pa vedeli, katera semena se v njih 

skrivajo. Vsak si je semena ogledal in ugotovili so, da so to semena fižola in zrna koruze. 

Večina otrok iz skupine je na začetku povedala, da seme fižola in zrno koruze nista rastlini, zato 

sem jim predlagala, da napravijo poskus, saj bodo na ta način ugotovili, ali so njihova mnenja 

pravilna. Pogovarjali smo se, kaj rastlina potrebuje za življenje. Našteli so vodo, zemljo, 

svetlobo in zrak. 

Podala sem jim navodila za pripravo poskusa kalitve semen fižola in zrn koruze ter jim 

povedala, da bodo le-te opazovali približno tri tedne. 

 

Za pripravo smo potrebovali: 21 semen fižola, 6 zrn koruze, 5 steklenih posod ali kozarcev, 

papirnate brisače. 

Pripravili smo dva kozarca z vodo in v enega namočili 16 semen fižola, v drugega pa 6 zrn 

koruze. 

Kozarca s semeni smo položili na polico in jih pustili čez noč v vodi, da se namočijo. Otroke je 

zelo zanimalo, kaj se bo s semeni zgodilo naslednji dan. 
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Slika 30: Otrokom pokažem semena fižola in 

koruze 

 

Slika 31: Semena smo pustili čez noč v vodi 

3.2.6.2 OGLED NOTRANJOSTI SEMENA FIŽOLA IN ZRNA KORUZE TER NAMESTITEV 

SEMEN V POSODE – 2. dan 

 

CILJ: 

• otroci spoznavajo notranjosti semena fižola in zrna koruze. 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo pogledali notranjost enega semena fižola in zrna koruze. Na list papirja sem jim 

skicirala notranjosti obeh primerov in jim pokazala ter označila, kje se nahajajo klični listi, 

stebelce, koreninica in lističi. Nato smo začeli s poskusi kalitve semen. Pripravili smo pet 

kozarcev in v vsakega položili nekaj semen fižolov in zrn koruze, jih navlažili s papirnatimi 

brisačami in vsakega postavili v določen prostor (hladilnik, temen prostor in sobna 

temperatura). 

 

ANALIZA DNE 6. 5. 2014 

Naslednji dan smo namočena semena pripravili za poizkus. Skupini sem pokazala notranjost 

enega semena fižola in enega zrna koruze. Olupila sem lupino, da je seme fižola razpadlo na 

dve polovici. Zrno koruze sem prerezala in na list papirja skicirala notranjost obeh primerov in 

pri fižolu označila klični list, stebelce, koreninico in lističe. Pri koruzi pa kalček, klični list in 

močnato telo. Vse sestavljene dele so si otroci s pomočjo povečevalnega stekla tudi pogledali. 
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Slika 32: Skica notranjosti semena fižola 

 

Slika 33: Seme fižola je razpadlo na dve polovici 

 

Ostala namočena semena smo pripravili za naslednji poskus. Imeli smo steklene posode,  

papirnate brisače, namočena semena in vodo. 

Preden smo začeli s poskusom, sem otroke razdelila v 4 skupine. 

Vsaka skupina je pripravila posode za kalitev semen fižola iz zrna koruze. Za namestitev le-

tega smo potrebovali pet steklenih posod, in sicer: 

 

• V prvo posodo je prva skupina položila pet semen fižola na rob posode in vanjo obložila 

vlažno papirnato brisačo. Posodo so nato odnesli v temen prostor, kjer ni bilo svetlobe. 

 

 

Slika 34: Posoda s semeni fižola v temnem prostoru 
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• V drugo posodo je druga skupina prav tako položila pet semen fižola, vanjo je položila 

vlažno papirnato brisačo in odnesli so jo v vrtčevsko kuhinjo, v hladilnik. 

 

  

Slika 35: Posoda s semeni fižola v hladilniku 

 

• Tretja in četrta skupina sta vsaka v svojo posodo položili, enkrat pet semen fižola in 

drugič pet zrn koruze. Vsa semena smo obložili z vlažno papirnato brisačo in posodi 

postavili v notranjost igralnice.  

 

 

Slika 36: Posoda s semeni fižola in koruze v notranjem prostoru 
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• V peto posodo sem pa sama postavila 5 semen fižola in vanje dala suhe brisače. Otroci 

so me pri tem opazovali. 

 

Slika 37: Posoda s semeni fižola in suhimi papirnatimi brisačami 

 

Celotno skupino je zelo zanimalo, kaj se bo s semeni v naštetih kozarcih zgodilo. 

 

3.2.6.3 PRVO OPAZOVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 3. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Preden smo začeli z opazovanjem kalitev semen, sem otroke vprašala, ali bo po njihovem 

mnenju seme fižola zraslo v temnem prostoru. Večina je to zanikala. Povedali so mi, da bodo 

zrasla samo tista semena fižola in koruze, ki so na svetlobi.  

Otroci so si ogledali rezultat kalitve semen fižola in zrn koruze in skupaj smo razpravljali o 

tem, kaj vidijo v posameznih kozarcih. Vsak je povedal, kaj je opazil pri posameznih primerih. 

Ob koncu pogovora so bili zelo začudeni, ko so opazili, da so tudi semena fižola v temnem 

prostoru začela kaliti. 

 

ANALIZA DNE 9. 5. 2014 

Tretji dan smo pogledali, če se je v vseh petih posodah kaj spremenilo. 

Vsakemu sem dala možnost, da je pogledal, če kaj novega opazi pri naših poskusih s kalitvijo in 

jim omogočila, da so povedali, kaj vidijo. Otroci so opazili, da je skoraj v vseh primerih iz 

semena fižola začela rasti koreničica.  

Nobene spremembe nista pokazala semena fižola iz hladilnika in semena fižola, ki niso imela 

vode. Otroci so mi že na začetku priprav o kalitvi semen povedali, da se s semenom fižola v 

hladilniku in semenom fižola, ki ne vsebujejo vode, ne bo nič zgodilo. 
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Tudi pri koruzi so se prve začele razvijati korenine. Kalitev obeh semen, bodisi fižola kot 

koruze, je otroke precej zanimala. 

 

Slika 38: Posoda s semeni fižola (na svetlobi, 

sobni temperaturi in v vlažnem) 

 

Slika 39: Posoda z zrnom koruze (na svetlobi, 

sobni temperaturi in v vlažnem) 

 

 

Slika 40: Posoda s semeni  fižola (iz temnega 

prostora) 

 

 

Slika 41: Posoda s semeni fižola (iz 

hladilnika) 

 

3.2.6.4 DRUGO OPAZOVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 6. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

V jutranji krog smo postavili vse kozarce s semeni fižola in koruze. Vsak zase je povedal, kaj je 

opazil in če vidi morebitne spremembe. Skupaj smo ugotovili, da so zrna koruze in semena 

fižola iz temnega in svetlega prostora pokazala nove spremembe. 
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ANALIZA DNE 12. 5. 2014 

Šesti dan poskusa smo v krog prinesli vse posode, da smo ponovno pregledali, če je nastala 

morebitna sprememba: 

• V posodi s semeni fižola (ima svetlobo, sobna temperatura, na vlažnem) so otroci 

opazili spremembo. Semenom se je razvilo stebelce, ki je bilo zelene barve.  

• Iz zrna koruze (svetloba, sobna temperatura, na vlažnem) je poleg korenine pokukalo 

tudi stebelce. 

• Pri semenih fižola, ki so bila v temnem prostoru, so otroci opazili, da je začelo rasti 

stebelce, ki je bilo bele barve. 

• Pri semenih fižola v hladilniku niso opazili nobene spremembe. Otroci so že na začetku 

vedeli, da se v tem primeru ne bo nič zgodilo. 

• Tudi pri semenih fižola v suhih brisačah niso opazili  nobenih sprememb. 

Otroci so bili zelo presenečeni, saj niso pričakovali, da bo pri nekaterih primerih prišlo do 

različnih, močno vidnih sprememb.  

Vsi so bili začudeni, ko so opazili, da v temnem prostoru seme fižola kali. Domnevali so, da se 

v tem primeru ne bo nič zgodilo in da rastlina ne bo kalila in rasla. 

 

Slika 42: Posoda s kalečimi rastlinami fižola 

(na svetlobi, sobni temperaturi in v vlažnem) 

 

Slika 43: Posoda s kalečimi rastlinami  koruze 

(na svetlobi, sobni temperaturi in v vlažnem) 

 

Slika 44: Posoda s kalečimi rastlinami fižola (v temnem prostoru) 
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3.2.6.5 TRETJE OPAZOVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 9. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Zbrali smo se v krogu in v sredino kroga postavili vseh pet kozarcev. Otroci so si ogledali vse 

primere. Opazili so nove spremembe od zadnjega opazovanja, pri primeru zrn koruze, semen 

fižola na svetlobi in v temnem prostoru. 

 

ANALIZA DNE 16. 5. 2014 

Pri opazovanju kalitve semen fižola v temnem prostoru so otroci opazili, da je od zadnjega 

opazovanja belo steblo zraslo za kar nekaj centimetrov. Zraslo je nad površino kozarca. Otroci 

in tudi vzgojiteljici so bili zelo presenečeni in začudeni. Bili so veseli, da je njihovo delo 

obrodilo sadove. 

 

Slika 45: Kaleče rastline fižola iz temnega prostora 

 

Za primer kalitve semen fižola v notranjem, vlažnem prostoru, kjer je bila svetloba in sobna 

temperatura, so otroci od zadnjega opazovanja opazili veliko razliko. Kot pri primeru semen 

fižola iz temnega prostora je steblo hitro zraslo, približno 2 centimetra od zadnjega opazovanja, 

vendar je bilo zelene barve.  

 

Slika 46: Kaleče  rastline  fižola  (na svetlobi, sobni temperaturi in v vlažnem) 
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Otroci so opazili, da je tudi pri primeru zrn koruze v notranjem prostoru od zadnjega 

opazovanja zraslo steblo. Opazili so, da je koruza imela drobne korenine in bili so začudeni, ko 

so na spodnjem delu rastline videli malo vijoličaste barve. V višini rastline pa je steblo 

postajalo zelene barve. 

 

Slika 47: Kaleče rastline koruze (na svetlobi, sobni temperaturi) 

 

Pri tretjem opazovanju so otroci opazili, da so se semena fižola iz temnega in notranjega 

prostora ter tudi zrna koruze razvila in rasla. Vsi, skupina, vzgojiteljici in tudi jaz, smo bili zelo 

navdušeni pa tudi presenečeni nad tem.  

 

3.2.6.6 ČETRTO OPAZOVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 13. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo se zbrali v krogu in videli, da so se pri nekaterih primerih pokazale spremembe. 

Opazili so napredek pri rasti rastline koruze in rastlin fižola iz temnega in svetlega prostora. Pri 

rastlini fižola na svetlobi so opazili, da so zrasli prvi listi zarodka. Otroci so si ogledali 

primerjavo rastline fižola iz temnega prostora in na svetlobi. Priznali so mi, da so bili najbolj 

presenečeni pri primeru rastline fižola iz temnega prostora, saj so bili prepričani, da v temi 

rastlina ne bo kalila.  

 

ANALIZA DNE 20. 5. 2014 

Trinajsti dan smo zasledili naslednje razlike, in sicer: 

Rastlina fižola v notranjem prostoru, ki je imela svetlobo, je zrasla nad površino steklenega 

kozarca. Opazili smo, da se je na vrhu stebla že razvil prvi zaprti list zarodka. Korenine so 

drobne bele barve. 
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Slika 48: Posoda z rastlino fižola (na  svetlobi, sobni temperaturi) 

 

Rastline fižola v temnem prostoru so postajale rjave barve, steblo pa bele. Korenine v tem 

primeru so zelo tanke in, prav tako kot steblo, bele barve. Otroci so v jutranjem krogu 

primerjali rastline fižola, ki so uspevale na svetlobi in rastline fižola iz temnega prostora. Videli 

so, da so se tudi rastlini fižola v temi začeli razvijati prvi listi zarodka. 

 

Slika 49:Rastlina fižola v temnem (levo) in svetlem prostoru 

 

Pri rastlini koruze v notranjem prostoru so otroci opazili, da se je od zadnjega opazovanja 

razvilo steblo drobne in zelene barve. Zraslo je čez površino kozarca. 

 

Slika 50: Posoda s rastlino koruze (svetloba, sobna temperatura) 

Otroci so opazili, da rastlina koruze se je razvijala počasneje kot rastlina fižola.  
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3.2.6.7 PETO OPAZAVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 16. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Otroci so opazili napredek pri rasti rastlin fižola iz temnega in svetlega prostora. Primerjali so 

tudi liste obeh rastlin.  

 

ANALIZA DNE 23. 5. 2014 

Tretji dan od zadnjega opazovanja, torej 23. 5. 2014, smo zasledili naslednje razlike: 

Rastlina fižola v temnem prostoru je zrasla še za približno 2 centimetra. Iz belega stebla so se 

začeli razvijati listi. Pravi listi so bili svetlo zelene barve. Skupina je bila zelo presenečena, da 

je od zadnjega opazovanja steblo tako hitro zraslo. 

 

Slika 51: Rastlina fižola v temnem prostoru 

 

Pri rastlini fižola v notranjem prostoru (ima svetlobo) so otroci videli, da je steblo fižola zraslo 

za približno 2 centimetra, nad njim pa so se razvili pravi listi zarodka. 

 

Slika 52: Rastlina  fižola na svetlobi, sobni temperaturi 
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Steblo pri rastlini koruze v notranjem prostoru je zraslo še za 2 ali 3 cm. Listi so drobne, zelene 

barve. Otroci so videli, kakšne oblike so koruzni listi. 

 

Slika 53: Rastlina  koruze na svetlobi, sobni temperaturi 

 

Otroci so ugotovili, da rastlini fižola na svetlobi in temnem prostoru sta si bili  podobni v 

hitrosti razvoja, le da je v eni posodi/kozarcu raslo belo steblo (tema), v drugi pa zeleno 

(svetloba). Ugotovili so, da so listi rastline fižola na svetlobi večji. 

Pri rastlini koruze je skupina opazila, kakšne oblike so njeni listi. Otroci so bili presenečeni in 

navdušeni nad vidno predstavo zgoraj navedenih primerov. 

 

3.2.6.8 ŠESTO OPAZOVANJE SEMEN FIŽOLA IN KORUZE – 19. dan 

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo se pogovarjali o rasti rastlin fižola in koruze ter preverili, kakšne so nove 

spremembe. Ob koncu so otroci našteli, da so za kalitev rastlin pomembni voda, kisik, zemlja in 

primerna temperatura. 

 

ANALIZA DNE 26. 5. 2014 

Devetnajstega dne je bilo naše zadnje opazovanje. Otroci so opazili naslednje razlike. Rastlina 

fižola v temnem prostoru (nima svetlobe) je imela na dnu kozarca veliko korenin, največje 

stebelce v tem primeru je bilo visoko 45 centimetrov. Nad belim steblom so  poganjali že novi 

lističi. Listi tega primera rastline fižola so bili svetlo zelene barve. 
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Slika 54: Rastlini fižola v temnem (levo) in svetlem prostoru 

 

V tem primeru se od zadnjega opazovanja ni pokazala nobena sprememba. Otroci so vedeli, da 

semena fižola v hladilniku ne bodo kalila, ker je za rast te rastline v hladilniku temperatura 

prenizka. 

 

Slika 55: Posoda s semeni  fižola (hladen prostor) 

 

Otroci so v globini posode rastline fižola opazili, da so korenine tanke kot las. Te so svetle 

barve. Nastalo je veliko listov. Ti pravi zeleni listi so se bolj odprli in so večji. 

 

Slika 56: Rastlina  fižola na svetlobi 
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Skupina je opazila, da je v globini kozarca pri rastlini koruze pognalo veliko tankih korenin, ki 

so bile svetle barve. Podoben primer kot pri rastlini fižola v notranjem prostoru. Otroci so 

videli, da je spodnji del stebelca najprej vijolične barve, nato začne zeleneti. 

 

Slika 57: Rastlina koruze na svetlobi, sobni temperaturi 

 

V posodi s semeni fižola, ki ni vsebovala vode, ni bilo nobenih sprememb. Celotna skupina je 

vedela, da v tem kozarcu ne bo nič raslo, saj so vedeli, da semena kalijo ob prisotnosti vlage. 

 

Slika 58: Posoda s semeni fižola brez  vode 

3.2.6.9 OBNOVITEV VSEH OPAZOVANJ – 20. dan  

 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Z otroki smo obnovili proces kalitev in rast semen fižola in koruze. Ob spremljanju vseh 

poskusov so ugotovili, da so v semenu fižola in zrnu koruze zarodki rastlin, in ponovili, kakšne 

so bile razlike med kalitvijo semen fižola v temnem in svetlem prostoru. Ugotovili so tudi, da 

svetloba ni potrebna za kalitev rastlin. Za obnovitev znanja so ponovno našteli potrebne 

življenjske pogoje za rast rastlin. Sama pa sem jim obrazložila, zakaj so ti pogoji pomembni. 

Vzeli so rastlino fižola iz temnega in svetlega prostora ter rastlino koruze, jih položili v pole 

časopisov, da se posušijo. Iz posušenih rastlin smo naredili herbarij. 
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ANALIZA DNE 27. 5. 2014 

Obnovili smo, kako so kalila semena fižola in koruze. Na list papirja sem narisala prikaz kalitve 

in rasti obeh semen in skupaj smo pogledali postopek rasti semen fižola in zrn koruze. Ponovili 

smo, kateri so pogoji, v katerih rastlina vzkali in v katerih raste. 

Otroci so ugotovili, da za kalitev svetloba ni potrebna.  

 

Slika 59: Otrokom pokažem risbo rasti semen fižola in koruze 

 

S skupino smo izdelali herbarij rastlin fižola in koruze. Rastline smo položili med pole 

časopisnega papirja. Kasneje smo jih uporabili za izdelavo plakata. Otroci, ki so pripravljali 

plakat o kalitvi semen enokaličnic in dvokaličnic, so iz časopisa vzeli herbarizirane rastline 

fižola in koruze. Pri tem so se veliko naučili in bili zelo aktivni in polni energije. Poleg 

herbarijev smo napisali, v katerem prostoru so se nahajali in v katerih pogojih so rasli. Nalepili 

smo ga na tablo v igralnici in naredili nekaj fotografij. 

 

 

Slika 60: Sušenje fižola za herbarij 

(svetloba) 

 

Slika 61: Sušenje fižola za herbarij (temen 

prostor) 
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Slika 62: Slika plakata: Kalitev semen fižola in koruze 

 

Otroci in vzgojiteljici so mi povedali, da so z velikim zanimanjem in raziskovanjem opazovali 

in spremljali spremembe v razvoju rastlin. 

 

Tabela 1: Kalitev semen fižola in koruze 

 

TEDEN NIMA SVETLOBE 

TEST 1 

NIMA VODE 

TEST 2 

TEMPERATURA 

HLADILNIKA 

TEST 3 

IMA SVETLOBO IN 

SOBNO TEMP. 

TEST 4 

1. Rastlina začne kaliti. Ni spremembe. Ni spremembe. Rastlina začne kaliti. 

2. Rastlina prične rasti, barva je 

svetlejša, bela. 

Ni spremembe. Ni spremembe. Iz rastline se razvijejo 

steblo in listi. 

3. Rast se konča. Ni spremembe. Ni spremembe. Rastlina nadaljuje z 

rastjo. 

 

V zgornji tabeli je povzetek tritedenskih poizkusov na semenu fižola in koruze. Opazovanje je 

otrokom postajalo vedno bolj zanimivo, saj so tako odkrivali in opazovali, kaj se bo iz semen 

enokaličnic in dvokaličnic razvijalo. 
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3.3 POVZETEK RAZPRAVE O RAZISKAVI 

 

Po zaključenem raziskovanju sem ugotovila, da imajo otroci spoštljiv odnos do rastlin in da je 

zanje beseda rastlina zelo širok pojem. Večina otrok je besedo rastlina povezala s cvetlicami. 

Na splošno so o rastlinah otroci pridobili veliko novih informacij, čeprav so nekateri kljub 

izvedenim dejavnostim imeli še vedno površne predstave o življenjskih potrebah za rast rastlin.  

 

V začetnem intervjuju z otroki sem ugotovila, da nekateri otroci niso uvrščali dreves, grmov in 

semen med rastline. Prav tako so nekateri imeli težave in napačne predstave pri obrazložitvah, 

zakaj so sonce, kisik, zemlja in voda pomembni za rast rastlin. Zato sem se v to bolj poglobila 

in otrokom poizkušala pomagati priti do pravilnih ugotovitev. 

 

Večina otrok je na začetku, pred dejavnostmi, bila mnenja, da semena ne sodijo med rastline. 

Zato sem skupaj z njimi opravila poskuse kalitve semen enokaličnic in dvokaličnic ter gojila 

solato. Otroci so bili radovedni, ali se bo iz semen kaj razvilo. Po zaključenih poskusih so 

ugotovili, da so tudi semena povezana z rastlinskim svetom. 

 

V članku Young Maltese children's ideas about plants so avtorji Suzanne Gatt, Sue Dale 

Tunnicliffe, Kurtsen Borg in Katya Lauties (2007) raziskovali, kakšne predstave imajo malteški 

otroci o rastlinah. Do rezultatov so prišli tako, da so z njimi opravili intervju in ugotovili, da je 

za otroke pojem rastlina omejen in večina pozna predvsem rastline, ki rastejo v njihovem 

domačem okolju. Otroci so omenjali predvsem cvetlice, med katerimi je bila največkrat 

omenjena vrtnica, ki pogosto raste na malteških vrtovih. Našteli so tudi drevesa, najpogosteje 

pomarančo in limono, ki ju prav tako najdemo v njihovem domačem okolju. Rastlino 

prepoznajo kot nekaj majhnega, zelenega, s koreninami, steblom, listi in cvetom. 

Analiza raziskave predstav malteških otrok o rastlinah je pokazala, da otroško znanje narašča s 

starostjo.  

 

Če primerjam svoje raziskovalno delo z rezultati, ki so jih avtorji opravili z malteškimi otroki, 

lahko vidimo, da imajo vsi otroci podobne predstave o rastlinah. Večina je povezovala rastline s 

cvetlicami. Otroci so predvsem omenjali rastline in drevesa iz okolja, v katerem živijo. Pri 

prepoznavanju dreves je večina, tako malteških kot naših otrok, vedela, da spadajo med rastline. 

Pri malteških sta bili najpogosteje omenjeni limona in pomaranča, pri nas pa češnja in jablana. 
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Tudi v članku Students ideas about plants so avtorji Charles R. Barman, Mary Stein, Shannan 

McNair in Natalie S. Barman (2006) prek intervjujev ugotavljali, kakšne poglede imajo učenci 

iz različnih razredov na življenjske potrebe rastlin za rast. V tej raziskavi so spraševali učence, 

ali prepoznajo stvari, ki jih rastline potrebujejo za rast, ter ali vedo, kako le te vplivajo nanje. 

Rezultati so pokazali, da učenci poznajo življenjske potrebe za rast rastlin, čeprav so imeli 

težave pri obrazložitvah. Pokazala se je že pri hrani za rastline. Učenci so hrano za rastline 

dojemali kot nekaj, kar bodo te pojedle in prebavile. Bili so mnenja, da se rastlina hrani, pije in 

diha kot človek. Govorili so, da tudi rastline zaužijejo hrano in vodo, da lahko rastejo in da je 

sončna svetloba potrebna, da jim je topleje. Za sonce so učenci menili, da pomaga rastlinam 

rasti, da jih greje. Drugi so govorili, da sonce pomaga proizvajati hrano, daje rastlinam energijo 

in jim omogoča toploto.  

Za vodo so razumeli, da jo rastlina potrebuje, kadar je žejna. 

V mineralnih snoveh so videli nekaj, kar predstavlja rastlini hrano, da ne bi bila lačna.  

Za zrak je veliko učencev vedelo, da ga rastline potrebujejo. Zelo malo pa jih je vedelo, da je 

ogljikov dioksid potreben za rast rastlin. Nekateri so navajali, da obstaja obraten način dihanja 

pri ljudeh in rastlinah. Za prst pa je večina učencev rekla, da drži rastlino v tleh. 

 

Otroci, ki so sodelovali pri mojem diplomskem delu, so imeli povsem površne predstave v 

primerjavi s starejšimi učenci iz članka, saj so na vsa vprašanja o življenjskih potrebah za rast 

rastlin odgovorili, da lahko rastlina raste. Samo pri dihanju je večina bila mnenja, da rastlina 

diha. Če primerjamo rezultate iz članka z mojimi, vidimo, da so tudi naši otroci imeli podobne 

težave in po večini površne predstave pri obrazložitvah, zakaj imajo sonce, voda, mineralne 

snovi, zrak in prst pomembno vlogo pri rastlinah. 

 

Zato se strinjam z avtorji, ki pravijo, da se otroško znanje izboljšuje s starostjo. Da bi izboljšali 

otroško ozaveščenost in znanje o rastlinah, bi bilo priporočljivo zagotoviti boljšo kvaliteto 

izobraževanja, kar dosežemo z dejavnostmi aktivnega učenja. 
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4. ZAKLJUČEK 

Izkušnja z dejavnostmi o rastlinah je poleg otrok veliko naučila tudi mene. Ob izvajanju 

načrtovanih dejavnosti v vrtcu in v naravi smo vsi uživali. Tudi vzgojiteljici skupine sta 

sodelovali pri dejavnostih in mi priznali, da sta dobili veliko novih informacij o rastlinah. 

Zanimivo mi je bilo opazovati otroke, kako so jih pritegnile rastline. 

 

Med raziskovanjem in izvajanjem dejavnosti sem ugotovila, da imajo otroci spoštljiv in 

pozitiven odnos do rastlin in narave. Otroci so že pred začetkom dejavnosti poznali rastline, ki 

rastejo v njihovem domačem okolju. Večina otrok je omenjala predvsem cvetlice, nekateri so 

bili tudi mnenja, da drevesa, grmi in semena niso rastline. Ravno obratno je bilo pri 

spoznavanju gob in plesni, za katere so pred dejavnostmi trdili, da spadata med rastline. Vedeli 

so, da so za rast rastlin pomembni sonce, voda, kisik, zemlja in primerna temperatura, niso pa 

znali razložiti zakaj. 

 

Zato sem jim ob izvajanju dejavnosti poizkušala omogočiti, da z neposredno izkušnjo spoznajo 

čim več raznolikih rastlin, da spoznajo, katere so življenjske potrebe rastlin za rast in zakaj so te 

pomembne. Otroci so z navdušenjem in radovednostjo odkrivali nove stvari. Med izvajanjem 

aktivnosti so veliko časa preživeli v naravi, kar je pozitivno vplivalo tudi na njihov fizični in 

psihični razvoj. 

 

Po zaključenem izvajanju vseh dejavnosti so se naučili, da tudi drevesa, grme in semena 

uvrščamo med rastline, plesni in gobe pa med glive. Kljub mojim obrazložitvam je večina otrok 

še vedno imela površno predstavo pri življenjskih potrebah za rast rastlin. Niso mi znali 

obrazložiti, zakaj so ti pomembni. Zato menim, da je ta snov za predšolske otroke zahtevna. 

Splošno pa lahko povem, da je skupina pridobila veliko novega znanja o rastlinah.  

 

V primeru, da bi z otroki nadaljevala raziskovalno delo, bi z njimi poizkušala ponoviti snov, ki 

jim je bila težje razumljiva, na več različnih načinov. Smiselno bi jim bilo predstaviti tudi 

razmnoževanje rastlin. 

 

Rezultati mojega diplomskega dela so pokazali, da lahko otroci že v predšolskem obdobju 

močno izboljšajo svoje predstave o rastlinah. Zato predlagam, da se tovrstne dejavnosti 

vključujejo v redno prakso vrtcev. 
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