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KAJ JE NAJVEČJE 

 

Največje je nebo,  

zato ker vanj lahko 

spraviš sanje. 

 

Največje je drevo,  

zato ker v njem lahko 

gnezdijo ptice. 

 

Največje je morje,  

zato ker se na njem  

širi obzorje. 

 

Največja je beseda, 

zato ker z njo lahko,  

preden greš spat, 

poveš: Svet, imam te rad! 

 

 

(V. Möderndorfer)  
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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bilo raziskovanje vpliva gozdne pedagogike na razvoj 

naravoslovnega znanja in spretnosti pri predšolskih otrocih. Tematika, ki sem se ji posvetila, 

je spreminjanje narave skozi letne čase. Raziskovala sem odzive otrok ter njihovo 

napredovanje v znanju, opazovanju in razumevanju sezonskih sprememb v naravi ob rednih 

priložnostih za igro in učenje v naravi v daljšem časovnem obdobju. 

Za raziskovanje sem uporabila metodo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. Za 

postopek zbiranja podatkov sem uporabila intervju, ki sem ga izvedla pred začetkom 

dejavnosti in po končanem projektu. Metodo sem prilagodila razvojni stopnji otrok v skupini. 

Primerjala sem odgovore posameznega otroka pred in po končanem projektu.  

Vzorec je predstavljala skupina 10 dečkov in 8 deklic, od tega je 6 otrok starih 2 leti, 6 otrok 3 

leta in 6 otrok 4 leta. Z njimi sem od meseca oktobra do sredine meseca maja preživljala čas v 

bližnjem gozdu, na travniku, ob potoku in v bližini reke. 

Otroke sem opazovala in slednje dokumentirala. Ob intuitivnem raziskovanju otrok sem 

pustila, da dejavnosti tečejo svojo pot. Osnovala sem raznolike igre, ki so spodbujale otroke k 

opazovanju in povezovanju sprememb skozi letne čase in razmišljanju o njih.  

Na začetku projekta sem ugotovila, da so predstave otrok o značilnostih žive in nežive narave 

v različnih letnih časih zaradi velike starostne razlike v skupini zelo raznolike. Starejši otroci 

so imeli nekatere predhodnje izkušnje, na podlagi katerih so razumeli določene pojave, ki se 

odvijajo ob posameznem letnem času. Razumevanje same besedne zveze »letni čas« se je 

zdelo zelo površinsko. Mlajši otroci so imeli na začetku zelo malo izkušenj z opisovanjem 

opazovanih pojavov, ki se odvijajo v naravi in ob menjavi letnih časov, k slednjemu je 

botroval skromnejši besedni zaklad. Razmišljanje otrok o naravnih pojavih je bilo povezano s 

pripovedmi iz knjig ali pesmi kot tudi z nekaterimi lastnimi izkušnjami, v katerih so bili otroci 

čustveno udeleženi.  

Reden stik z naravo in izkušnje z danimi materiali, s katerimi so imeli otroci številne 

priložnosti za igro in raziskovanje, opazovanje in spoznavanje sprememb v letnih časih, je 

prispevala k boljšim povezavam s prvotnim znanjem in k razširitvi besednega zaklada. Otroci 

so preko opazovanja in prepoznavanja prilagoditev v naravnem okolju ter tudi preko 



 

izdelovanja vizualnega plakata, ki je pripomogel k stalnemu obnavljanju izkušenj, osnovali v 

svojem pogledu bistvene značilnosti letnega časa ter pomen slednjih pri obnavljanju ter 

povezovanju z naravo. Ob samem spoznavanju so razvijali lastno igro, mišljenje ter tako 

krepili svojo samozavest ter vedno bolj zaupali v svoje sposobnosti.  

Moje diplomsko delo prikazuje način, kako vzpostaviti edinstven odnos med otroki in 

naravnim okoljem. Otroci so bili med projektom prepuščeni sledenju svojim interesom in 

željam. Imeli so možnost, da se predajo naravnemu ritmu, navežejo poseben odnos ter 

spontano spoznavajo našo odvisnost od naravnega okolja.  

V diplomskem delu sem poudarila tudi pomen nevsiljivega podajanja znanja otrokom. 

Osnovne poučne okvire raziskovanja sem podala s pomočjo lutke, ki je otroke vselej 

stimulirala k lastnemu razmišljanju ter odkrivanju. Otroke sem navajala na iskanje lastnih 

odgovorov ter odkrivanj in na neodvisnost od odgovorov ter posredovanja odraslih.  

Izbrana naravna okolja sem izpostavila kot odprta, stimulativna in kot bogat vir raziskovanja, 

kjer se lahko otroci in vzgojitelji prepustijo toku dogajanja okrog sebe, posledično 

raziskovanja in skupnega odkrivanja različnih interesov. Naravni prostori nimajo vnaprej 

danih struktur, ki bi otroke omejevale, temveč jim prav ti dajo možnost inovativnega 

doživljanja. Slednje je otrokom samo po sebi poglavitni vir igre, raziskovanja ter intuitivnega 

učenja. Odraslim omogočajo nevsiljivo vključevanje v otroški vpogled, kako si slednji 

osmišljajo svet, ki jih obdaja, omogočajo razvijanje novih zamisli in implementiranje le-teh v 

že obstoječe znanje.  

Ob uspešno končanem projektu so bili otroci samozavestnejši in bolj neodvisni pri svoji igri 

ter raziskovanju. Poznavanje letnih časov in bistvenih pojavov, ki se odvijajo v njihovi 

domeni, se je v času projekta poglavitno izboljšalo. Otrokom sem prepustila, da so z lastnimi 

predlogi vodili svojo pot skozi spoznavanje letnih časov, krepili lastno mišljenje ter vez z 

naravo.  

 

Ključne besede: gozdna pedagogika, letni časi, naravno okolje, kompetence otrok, odprt učni 

proces, učenje in igra na prostem 

  



 

SUMMARY 

 

The purpose of this diploma paper was to explore the influence of forest pedagogy on 

developing knowledge of nature and abilities of preschool children. The topic I focused on 

was the transformation of nature through each season changing. I researched children’s 

responses and their progress in knowledge, observation and understanding of seasonal 

changes emerging in the nature, alongside regular opportunities for play and learning within 

natural environments in a longer period of time. 

For research, I used both qualitative and quantitative methods of exploration. For the process 

of data collection, I used the interview that I conducted prior to the beginning of activities and 

after completing the project. I adjusted the method to the development stage of children in the 

group. As well, I compared the answers of each child before and after the project. 

The sample represented a group of 10 boys and 8 girls, of which there were 6 children aged 2, 

6 children aged 3 and 6 children aged 4. From October to mid-May, we were spending time 

together in the nearby forest, on a meadow, beside a stream and in close proximity of a river. 

I was studying the children and documented my observations. At times of children’s intuitive 

exploration, I left the activities run their own course. I created a variety of games which 

encouraged children to observe, incorporate and reflect on changes throughout the seasons. 

At the beginning of the project, I realized that the children’s views on animate and inanimate 

nature in different seasons of the year were very diverse due to considerate age differences 

within the group. Older children had had some prior experiences, on the basis of which they 

understood certain phenomena taking place in each season. Moreover, understanding of the 

phrase "season" seemed very superficial, while at the beginning of the project younger 

children had very little experience describing the observed phenomena taking place in the 

nature and its changing seasons. At the time that resulted in more modest vocabulary. 

Children’s way of thinking about natural phenomena was associated with descriptions from 

books or songs, as well as some of their own experiences in which they were emotionally 

involved. 

 



 

Regular contact with nature and experiences with given materials gave children many 

opportunities to play, explore, observe and learn about seasonal changes, which led to better 

linking of knowledge with their previous knowledge, as well as to expansion of children’s 

vocabulary. Through observation and identification of adaptations in the natural environment, 

as well as by making a visual poster which contributed to ongoing revision of experience, 

children in their own view founded essential features of the season and their importance in 

restoring and connecting with nature. In the process of attaining understanding, children 

developed their own game and their own way of thinking, thus strengthening their self-esteem 

and gaining confidence in their own abilities. 

This diploma paper shows a way of establishing a unique relationship between children and 

the natural environment. During the project, children were left to follow their own interests 

and preferences. They had the opportunity to surrender to the natural rhythm, to establish a 

special relationship and spontaneously learn of our dependence on the natural environment. 

In my diploma paper, I also emphasized the importance of the unobtrusive way of passing 

knowledge to children. With the help of a puppet, I offered basic educational frameworks, 

which were always presented in a way that encouraged children to think and discover on their 

own. I encouraged the children to search for their own answers and discoveries, as well as to 

not depend on responses and interventions from adults. 

I pointed out the selected natural environments as open, simulative and as an abundant source 

for exploration, where children and educators can surrender to the flow of events happening 

around them, such as researching and discovering diverse interests together. Natural spaces do 

not have prior structures that would restrict children, but offer the possibility of innovative 

experiences. The spaces themselves became the main source of creating games, exploration 

and intuitive learning while allowing adults unobtrusive integration into children’s insight 

concerning the world around them, enabling the development of new ideas and 

implementation of such in to already existing knowledge.  

Upon successful completion of the project, children were more confident and more 

independent in their play and exploration. Knowledge of the seasons and significant events 

taking place in their domain improved significantly within the course of the project. Children 

were left to offer suggestions in leading the way to learning about the seasons, reinforcing 

their own thinking and bond with nature.. 



 

 

Keywords: forest pedagogy, seasons of the year, natural environment, children’s 

competences, open learning process, outdoor play and learning 
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1 UVOD 

 

1.1 OTROCI IN NARAVA 

 

Svet narave je prostor za raziskovanje, učenje o tveganju, krepitev samozaupanja in pobeg v 

domišljijo. Prevečkrat le drvimo skozi prostor ali naravo in otroke zgolj »vlečemo za seboj«, 

namesto da si bi vzeli čas za postanek in raziskovanje. Igra na prostem bi morala biti najbolj 

pomenljiv del otroštva (Danks, Schofield 2007). Otrokom vse preveč omejujemo svobodo, jih 

zapiramo v neke okvire in skušamo nadzorovati, kaj delajo, kdaj to delajo in s kom to delajo 

(Jull, 2007). 

Za mojo generacijo se zdi, kot da je bila ena zadnjih, ki se je še znala igrati zunaj v naravi, 

plezati po drevesih, se skrivati v visokorastoči koruzi, obravnavati naravne materiale kot 

nekaj pristnega in pomenljivega. Kot otroku mi je bilo bivanje v naravi samoumevno. Skupaj 

z drugimi otroki smo raziskovali gozd in razumeli njegov pomen ter čutili močno navezanost 

do vsega, kar se je odvijalo v njem.  

V vrtcu delam šest let. Pred tem se niti nisem zavedala, kako zelo se je spremenila otroška 

igra, kako zelo zaprta je postala. Na tržišču je opaziti poplavo igrač, ki otrokom obljubljajo 

igro ter z njo potencialni razvoj, naj si bo psihomotoričen, finomotoričen ipd. V času mojega 

otroštva se starši niso tako zelo obremenjevali z razvojnimi stopnjami in nakupom 

raznovrstnih pripomočkov, ki bi spodbujali kognitivni, socialni ipd. razvoj. Prepustili so nas 

raziskovanju in nam s tem omogočili veliko več, kot imajo danes na voljo otroci, ki se v 

zaprtih prostorih dolgočasijo ob gori igrač. Doma in tudi v vrtcih smo preveč obdani z 

didaktičnimi igračami, s pomočjo katerih naj bi merili otrokov razvoj, premalo pa je poudarka 

na »živih« stvareh. V vrtcih je vse premalo vezi z naravnim svetom. Otroci se bojijo prijeti 

polža, se zgražajo nad blatom ter se obremenjujejo, ker so umazali jopič ali hlače. Opaziti je 

vse večje odvračanje od naravnega okolja in vsega, kar le-to doprinese v otroška življenja.  

Mnogi smo odraščali ob naravi in slednjo jemali kot samoumevno, mislila sem, da bodo 

generacije za nami prav tako lahko občudovale ta dar. Nikakor si nisem predstavljala, da bodo 

medijski lobiji in prehitro razvijajoča se tehnologija tako močno vplivali na način in količino 



 

2 

 

igre, še posebej pa na igro, ki se odvija zunaj štirih sten. Otroci so danes prevečkrat zaprti v 

sobah, sedijo pred računalniki ali televizijo in tako zapolnjujejo svoj čas. Moj prvi stik z 

računalnikom je bil v 8. razredu osnovne šole. Prve ure računalništva mi niso prinesle 

nikakršnega navdušenja, niti nisem videla nobene nadaljnje uporabnosti ter ugodnosti v 

sevajoči škatli pred seboj. Spomnim se, ko je bil računalnik kar naenkrat obveza, s kakšnim 

uporom sem v srednji šoli sedela pred njim in tipkala naloge, pogojene z učnim sistemom, saj 

mi je slednje vzelo ogromno prostega časa in me dobesedno priklenilo na stol.  

S svojo triletno deklico se sedaj redno sprehajam po bližnjem gozdu in travnikih. Rada ima 

vodo, zato se večkrat ustaviva ob reki, kjer vestno opazuje življenje na obrežju, preučuje 

kamne in jih skrivaj zbira v svojem nahrbtniku ter žepih. Ob najinih sprehodih pa srečava le 

peščico otrok, še te zatopljene v neko obveznost – ali se sprehajajo s psom ali so zatopljeni v 

trening ali v svoj mp3 z glasbo, imuni na biotske procese, ki se odvijajo okoli njih. Še najbolj 

se zdi, da cenijo in opazijo tihi tok narave starejši, upokojenci, ki se redno, vsakodnevno 

sproščajo s hojo ali z zgolj tihim opazovanjem.  

Ob dejstvu, da živim v prisotnosti raznovrstnega naravnega okolja, saj se bližnji gozd 

razprostira tako rekoč za hišo, do bližine rek in potokov pa je zgolj nekaj 100 metrov, čutim 

neizmerno srečo, tudi zato, ker ta dar lahko delim s svojim otrokom. Posebne kotičke, ki sem 

jih raziskovala kot otrok, sedaj razkazujem naslednji generaciji in upam, da bo naravo 

vzljubila tako, kot sem jo sama, jo znala vselej spoštovati in ohranjati za bodoče generacije. 

Osredotočiti se je potrebno na vrednote, ki jih pridobimo ob stiku z naravnim okoljem, in ne 

na to, kaj izgubimo ob pomanjkanju le-teh (Louv, 2006). 

Dandanes otroka omejujejo pomanjkanje izkušenj, manipulacija s predmeti, doživljanje 

dogodkov in opazovanje pojavov v naravnem okolju, kar pomeni, da je potrebno pri naši 

nadaljnji vzgoji narediti korenite spremembe.  
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1.2 KAJ JE GOZDNA PEDAGOGIKA 

 

V Sloveniji gozdno pedagogiko še vedno bolj ali manj poznamo kot dejavnosti, ki 

promovirajo naravoslovje, gozd in gozdarstvo. Termin gozdna pedagogika je zamisel 

avstrijske in nemške gozdarske stroke, slovenski pedagogi pa pravijo, da je izraz didaktična 

novost (Györek, 2014). Gozdna pedagogika je preprosto vzgoja, katere načela nasprotujejo 

oz. se oddaljujejo od potrošniške dobe, ki danes zaobjema ne samo nas odrasle, temveč tudi 

otroke. 

Dandanes otroci pretežni del časa presedijo pred televizijo in pred računalnikom. V 

slovenskem šolstvu se zelo počasi prebujajo novi načini poučevanja, ki temeljijo na večjem 

poudarku na sodelovanju z okoljem oz. pristnem stiku z naravo. Otroci niso konkretno 

stimulirani: učenje iz knjig, zvezkov se ne more primerjati s pristnim opazovanjem in z 

lastnim razmišljanjem o pojavu, ki se odvija pred njihovimi očmi, s pomočjo katerega otroci 

prihajajo do lastnih spoznanj, gibanje v telovadnici se ne more primerjati s premagovanjem 

ovir na raznolikem terenu gozdnih tal in pri otrocih ne moremo pričakovati navdušenja nad 

nekim živim bitjem, če pa z njim nikoli niso vzpostavili pristnega stika.  

V drugih državah se vse bolj uveljavlja zavedanje, da otroci za boljše pomnjenje potrebujejo 

gibanje, predvsem v naravnem okolju, ter da potrebujejo pristen stik z naravo, saj slednje 

pozitivno stimulira delovanje možganov. V večjih skandinavskih državah tako že zgolj ena 

izmed dlje trajajočih praks, kjer si otroci po vsaki učni uri privoščijo 15 minut sproščanja na 

odprtem igrišču ali šolskem parku, dokazano prinaša boljše učne rezultate. Učenci imajo 

možnost, da se sprostijo in se znebijo frustracij, kar pripomore k boljši motivaciji pri samem 

pouku in pomnjenju. Učenci skandinavskih šol tako dosegajo visoko raven znanja na področju 

matematike, fizike, biotehnike, kemije in drugje, ki ne presega zgolj evropskih standardov, 

temveč tudi ameriške (povz. po Louv, 2006). 

V zadnjih letih je že v zgodnjem otroštvu moč zaslediti povečanje bolezenskih težav. Med 

njimi je na prvem mestu prekomerna telesna teža. Otroci se vse premalo gibljejo, kar se kaže 

tudi v nemotiviranosti za delo v vrtcih in šolah. V današnji družbi je vse preveč temeljna 

usmeritev na količino, ki ima prednost pred kvaliteto. Dejavnosti v vrtcih in šolah so tako 

usmerjene zgolj v organizirana »notranja« področja ter na pridobivanje in beleženje številnih 
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tudi nepotrebnih informacij. Premalo je aktivnosti, povezanih z okoljsko vzgojo, s 

spoznavanjem naravnih pojavov, ki se odvijajo vse okoli nas in od katerih smo odvisni. 

Premalo je zavedanja o pomembnosti narave, saj se družba vse preveč ukvarja sama s seboj, s 

svojim videzom in statusom v družbenem krogu. Zaslediti je prekomerno poveličevanje 

tehnike, tako že predšolski otroci obvladujejo vse vrste tehničnih naprav, ne vedo pa, da nas 

obdajajoča živa bitja oskrbujejo s kisikom, hrano, z vodo in vsem, kar je potrebno za naše 

življenje. Prav tako se vse pogosteje pojavljajo nepravilno razvite motorične in socialne 

sposobnosti otrok, zakar je dobrodošlo predvsem vrednotenje gozdne pedagogike. Gozdna 

pedagogika zajema dejavnosti, kot so naravoslovni dnevi, gozdne delavnice, prenos kurikula 

v gozdni prostor, poimenovanje naravnega okolja, gozda kot zdravega življenjskega prostora 

itd. Okoljsko vzgajanje pomeni neposredno učenje s telesom in z dušo (povz. po Györek, 

2014). 

Za lastno zdravje ni pomembno zgolj uživanje veliko zelenjave ter sadja, temveč tudi 

preživljanje časa v naravnem okolju. Prav tako je za ohranjanje zdravja, vitalnosti in 

motiviranosti za učenje pomembna igra. Preživljanje časa v naravi vpliva na naše čustveno 

odzivanje, zmanjša stres in na naše zdravje deluje blagodejno. Pozitiven vpliv je mogoče 

opaziti v izboljšanju pozornosti, krepitvi samih senzornih sposobnosti s pridobivanjem novih. 

Izboljšajo se kognitivne sposobnosti, navdajajo nas veselje, dobra volja in pozitivna energija, 

ki so najboljša motivacija za učenje. 

Gozdna pedagogika spodbuja načelo, da otroci sledijo svojim interesom in strastem. Pri 

dejavnostih se otroke oddalji od večne težnje po napredku in se jih vrne k naravnemu ritmu 

okolja. Otroci z naravnim okoljem navežejo poseben odnos, spoznavajo odvisnost od narave 

in potrebno skrb. Preživljanje časa zunaj, v naravnem okolju, pri otrocih izzove radovednost, 

ustvarjalno igro in nove zamisli (Györek, 2014). Otroci preko doživljanj pridobivajo znanje o 

načinu presojanja, kaj je nevarno, kaj škodi in kaj ne (Melhuus, 2012). 

Od organiziranih športnih in drugih dejavnosti se dejavnosti na področju gozdne pedagogike 

razlikujejo predvsem po tem, da so slednje primerne za vse, ne glede na fizične, mentalne 

sposobnosti, značaj, temperament, navade in gibalne sposobnosti posameznika. V naravnem 

okolju so naše gibalne sposobnosti ves čas na preizkušnji, saj se morajo noge med hojo 

prilagajati terenu. Gibanje tudi pozitivno vpliva na hitrost delovanja možganov, saj se takrat 

sprošča pozitiven hormon, ki omogoča bolj dovzetno sprejemanje in učenje (Györek, 2014). 
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1.3 KURIKULUM ZA VRTCE IN NARAVA 

 

Vrtec bi moral imeti občutek institucije, ki skrbi ne le za vzgojo otrok, temveč tudi rastlinja, 

živali in širnega sveta (Sisk-Hilton, 2013).»Gozd je s čutnimi zaznavami, ki jih kot prostor 

omogoča, idealno spodbudno okolje za raziskovanje in razvoj vseh področij kurikula: 

gibanje, matematika, umetnost, narava in družba« (Györek, 2014). 

V slovenskem kurikulu za vrtce je na področju narave navedenih mnogo raznolikih 

dejavnosti, ciljev ter predvidenih vlog vzgojitelja. Med pomembne kvalitete in lastnosti 

vzgojitelja se štejejo tako omogočanje zadostnih priložnosti in časa, da otrok z lastnimi 

preizkušanji začuti lastnosti narave z vsemi čutili, kot tudi nudenje možnosti in spodbude, da 

otrok sprašuje in se uči iskati odgovor s pomočjo opazovanja, raziskovanja, 

eksperimentiranja, opisovanja in razlaganja. Otroku naj bi pedagog omogočal opazovanje po 

lastnem interesu, spoštoval njegov način razmišljanja ter opisovanje slednjega. Ugotovitve naj 

ne bi označeval kot napačne ali pravilne. Napačne ugotovitve naj bi bile zgolj izhodišče za 

organizacijo novih izkušenj, ki vodijo k boljšemu razumevanju (povz. po Bahovec s sod., 

1999). 

Menim, da je zapisano besedo lažje brati kot nato izvajati. Odrasli, ki imamo svoja 

prepričanja, moramo vložiti veliko truda, če želimo svoje ustaljene poti spremeniti, a je pot do 

spreobrnitve vredna, saj se moramo vselej zavedati, da s takšno potezo koristimo otrokom in 

posledično tudi sebi. Vsak otrok je prvenstven in ima zmožnost snovanja lastnega mišljenja, 

razumevanja in pravico do lastnega pogleda. 

Kurikulum za vrtce je pojmovan kot vodilo pri pedagoškem delu, vse prevečkrat pa so realne 

dejavnosti preveč načrtovane, osebje se preveč drži začrtanih ciljev in tako ne dopušča, da bi 

otroci dejansko, na podlagi svojih interesov, vodili dejavnosti in sami prihajali do pomembnih 

odkritij. Tako otroke posledično vse preveč navajamo na odvisnost od odraslih, ki podajajo 

neka mnenja in informacije. Bolj kot kurikulum, ki evidentira vodene in vnaprej sestavljene 

dejavnosti, otroci potrebujejo odprt in bogat prostor ter vzgojitelje, ki se nevsiljivo vključujejo 

v njihov pogled z namenom pomagati, da si otroci osmislijo širni svet, ki jih obdaja. Otrokom 

je potrebno podariti stimulativno okolje, ki pripomore k razvijanju novih, lastnih zamisli ali 

implementiranju le-teh v obstoječe znanje, pri čemer otrokom pomagamo, da postanejo 

samozavestnejši in neodvisni individuali, ki globalno razumejo in skrbijo za svet okrog sebe. 
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Da bi otrokom omogočili lastno razvijanje znanja in optimalni razvoj slednjega, se moramo 

zavedati dejstva, da je proces snovanja novih sinaps, ki je poglaviten pri sprejemanju, 

zaznavanju, čutenju, pri otrocih najbolj obsežen v prvih letih življenja (Bregant, 2010, povz. 

po Györek, 2014). V predšolskem obdobju se tvori kar 70 odstotkov povezav med nevroni, do 

petega leta se jih vzpostavi 50 odstotkov, do sedmega 75 in do 12. leta 95 odstotkov povezav 

(Juriševič in sod., 2010, povz. po Györek, 2014). Po tem sklepamo, da so možgani organ, 

namenjen obdelovanju podatkov, ki jih otrok sprejema preko čutil, na osnovi lastnih zaznav in 

občutkov. Zato so otrokom do približno 6. leta starosti abstraktni pojmi težko razumljivi 

(Györek, 2014). Posledično potrebujejo fizično izkušnjo, pri čemer pa nas naravno okolje 

lahko najbolj obdari in zadovolji.  

Danes se zavedamo, da je razvoj zelo kompleksen. Zavedamo se, da izkušnje, ki so jim bili 

otroci izpostavljeni, osnujejo nadaljnje razmišljanje in razumevanje sveta. Večji je razpon 

izkušenj, boljše je razumevanje. Tako bo otrok, ki je v nenehnem stiku z obalnim pasom, 

razumel in znal predvidevati gibanje morja (plima in oseka) in bo posledično znal predvideti, 

kako in kje naj izdela peščeni grad, da mu ga morje ne bo odplavilo. Optimalni razvoj sinaps 

je tako zelo pogojen s stikom z naravnim okoljem. Strukturiran material se ne more enačiti z 

vedno spreminjajočim se naravnim materialom, saj le-ta ponuja toliko več izbire in možnosti 

manipulacije, pri čemer otroku omogoča, da razvija različna sklepanja, da pride do 

raznolikega razumevanja, razvoja domišljije, igre ter logičnega sklepanja. Namesto da 

otrokom ponudimo monotone, enolične in neproduktivne naloge, kot so razvrščanje 

predmetov po obliki, barvi ipd., jih raje prepustimo opazovanju in lastnemu razmišljanju. 

Otrok bo tako znal opazovati školjko in premišljevati o tem, kakšne živali živijo oz. so živele 

v njej. Otroci se bodo vračali k razmišljujoči dejavnosti in raziskovali ter iskali vedno nove 

zamisli ter načine osmišljanja. To so izkušnje, ki niso pogojene s starostjo, temveč znanje, 

pogojeno z izpostavljenostjo okolju. Vsi otroci razumejo kompleksne ideje o razumevanju 

fenomena in objektov, s katerimi imajo bogato ponavljajočo se izkušnjo (povz. po Sisk-

Hilton, 2013).  

Spoštujem in občudujem kolege pedagoge, ki presegajo meje napisanega in se osredotočajo 

na posameznega otroka v skupini, prav tako pa se zavedajo, kako pomembna sta za otrokov 

razvoj in razumevanje sveta naravno okolje in pristen ter reden stik z njim. Zavedanje 

pomembnosti vključevanja narave v delo z otroki bo omogočilo, da korenito spremenimo 

dosedanje mišljenje in pomagamo otrokom pri lastnem razmišljanju, saj bodo oni v prihodnje 

spreminjali in snovali svet po svojih pridobljenih zaznavah in prepričanjih. Zakaj jim ne bi 
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dali zagona, samozavesti in zaupanja vase, da bodo aktivni tako pri ohranjanju naravnega 

okolja kot tudi poučevanju drugih.  
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1.4 VPLIV NARAVNEGA OKOLJA NA OTROKOVO IGRO 

 

Igra ima pomembno vlogo pri predšolskih otrocih. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja 

zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in je notranje motivirana, svobodna in odprta ter 

za otroka prijetna (Bahovec in sod., 1999). Otroštvo brez igre ne bi bilo otroštvo, vselej pa se 

je potrebno zavedati, še posebej zaradi tempa današnje družbe, da otrok potrebuje možnost 

spontanega izpopolnjevanja in nadgrajevanja igre, pri čemer mu naravno okolje ponuja velik 

razpon možnosti.  

Izvirna igra ne zajema zgolj iger v naravi, temveč igro z naravo in se odvija spontano, ko je 

vzpostavljena vez med otrokom in naravno okolico. Igra z naravo stimulira višji nivo fizične 

in psihične aktivnosti, krepi socialne odnose med otroki, stimulira delovanje možganov in 

spodbuja občutek za varovanje okolja. Otrok ne moremo zgolj poučevati, ampak morajo 

izkusiti sami, z lastnimi čutili in preko igre. Preko igre otroci osvajajo koncepte življenja 

okrog sebe, nas odraslih oz. pomembnih posameznikov (Wilson, 2012). S pomočjo igre se v 

predšolskem obdobju krepijo kognitivni, motorični, senzorični, čutno-gibalni, psihosocialni, 

emocionalni, verbalni ter spoznavni in osebnostni razvoj (Györek, 2014). 

»Čas za igro otrok (v naravi) se je v zadnjih dveh desetletjih drastično zmanjšal, s tem se je 

zmanjšala tudi kakovost življenja naših otrok« (Györek, 2014). 

V šolah, pa tudi vse pogosteje v vrtcih, se prevelik poudarek daje učenju, pridobivanju  

akademskega znanja in na količini pridobljenega znanja, ne pa na vselej pomembno kvaliteto. 

Zaradi omenjenega pedagoški delavci vse pogosteje prihajamo v konflikt s samim sistemom, 

ki vlada v vzgoji, ali pa s starši, ki bi želeli, da otrok že pri petih letih obvlada branje in 

pisanje. Vse premalo je zavedanja o tem, da ko v otroški svet, ki je poln domišljije, vnesemo 

kup nepotrebnih podatkov ter jih bremenimo z reševanjem nalog, ki jim v realnem življenju 

niti ne bodo koristile, zmanjšamo otrokovo ustvarjalnost, raznolikost besedišča, koncentracijo 

in predvsem motivacijo za delo. S tem, ko izgubimo otrokov interes, ga prikrajšamo za 

naravno dane vzgibe, ki ga ženejo k spoznavanju.  

Otrokom je potrebno prepustiti, da preprosto raziskujejo, odkrivajo in se svobodno gibajo. 

Preko svobodne igre bodo tako neprisiljeno odkrivali svet, pridobivali zaupanje vase in 

verjeli, da zmorejo. Preko igre bodo kontinuirano presegali svoje zmožnosti. Razvijali bodo 
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vsa čutila, posledično pridobivali kompetence, ki jim bodo pomagale, da bodo samostojno 

poiskali rešitve v različnih, tudi konfliktnih situacijah, jih uspešno razrešili in si tako gradili 

zaupanje vase.  

Različne študije, opravljene v t.i. gozdnih vrtcih, poudarjajo pomen prostora, v katerem otroci 

strukturirajo svojo igro. Otroci si okolje priredijo tako, da ta postane del njihovega 

razumevanja socialnega življenja, katerega del so oni sami. Preko igre tako povežejo naravni 

prostor in »moderni svet«, gradijo mostove med različnimi konteksti ali drugače rečeno 

rekonstruirajo dani naravni prostor po svojih željah in nagnjenjih (Melhuus, 2012). Otroci, ki 

zmorejo manipulirati s simboliko in z dramatiko igre, bodo prej in lažje znali uporabljati tudi 

simbole, značilne za matematiko, branje in pisanje. Otroci ob igri usvajajo tudi druge 

koncepte in znanja. Uporabljajo svoja čutila, raziskujejo okolico, rešujejo probleme in slednje 

vključijo v svoje dosedanje izkušnje (Wilson, 2012).  

Naravni prostor nima vnaprej danih struktur, ki bi otroke omejevale, temveč jim da možnost 

inovativnega doživljanja. Naravni prostor, sam po sebi, je otrokom glavni vir igre, 

raziskovanja in posledično intuitivnega učenja.  
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1.5 VRNIMO OTROKE V NARAVO – OPAZOVANJE 
LETNIH ČASOV 

 

Spreminjanje dolžine dneva in noči in s tem povezano segrevanje in ohlajanje ozračja se 

vsako leto ponovi. Te spremembe opisujemo kot štiri letne čase: zimo, pomlad, poletje in 

jesen. Omenjene spremembe v naravi vplivajo na naša telesa, naj si bodo ta še tako odtujena 

od naravnega okolja. Naravne zakonitosti, ki se odvijajo okrog nas, dominirajo nad našim 

razpoloženjem in čutili. Menjava letnih časov je ena bistvenih naravnih zakonitosti z močnim 

vplivom na naše počutje in ravnanje. V zimskem času naše telo na nek način hibernira, manj 

se gibljemo, dan je krajši, manj je sončnih dni, kar vpliva tudi na razpoloženje. Spomladi, ko 

se prebuja narava, slednje občutimo tudi mi. Sonce in toplota nas navdajata z optimizmom in 

energijo, dan je daljši in tudi naša težnja po gibanju je večja. Vsak letni čas ima svoj namen 

ter pomen, in če znamo prisluhniti naravi, to tudi odkrijemo (povz. po Furlan in sod., 2010).  

V današnjem času, ko se po svetu odvijajo naravne katastrofe, hude vremenske ujme in 

opustošenja, se počutim kot ena izmed srečnih posameznic, ki živi v okolju, ki ga še preveva 

umirjenost narave. Zaradi današnjega toka življenja, globalnih sprememb, od naravnih ritmov 

odtujenega načina življenja se sprašujem, ali bodo moji otroci in otroci za njimi še doživljali 

letne čase, kot sem jih izkusila jaz. Ali bodo znali ceniti naravo, kot so jo znali in jo še znajo 

ceniti naši dedje in babice?  

Ob poplavi dosegljivih informacij se zdi, kot da je svet postal majhen in poznan, a prav naši 

stari starši so svet poznali bolje, kot ga bomo mi, čeprav niso potovali, kot je možno potovati 

danes, čeprav ni bilo toliko površinskih informacij in občutka, da vemo vse o vsem. Naši 

dedje so poznali potek dogodkov, ki se je odvijal okrog njih, v naravnem ciklu, zgolj zato, ker 

so znali opazovati in opaziti. Učili so se s tokom narave, njenih sprememb in pojavov.  

R. Louv se v svoji knjigi sprašuje: »Narava bo preživela, vprašanje je če bomo mi?« (2006).  

Zaradi vse hujšega tempa življenja in vse več ponudb dejavnosti, ki se organizirano izvajajo v 

notranjih, varovanih okoljih, zaradi bombardiranja z informacijami o dobrobiti otroka v 

namen ekonomski potrošnji naravno okolje izgublja svoj pomen v družbi, kar se mi zdi 

strahotno. Kontrola in obsesija po varnosti sta nas pripeljali tako daleč, da odrasli otroke vse 

prevečkrat »zapirajo« v sobe, pred televizijo in računalnike z namenom zagotovitve občutka 
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varnosti. V takšnem okolju se zavirata zdrav razvoj in rast. Tako je danes otroštvo obsojeno 

na zgolj dvosenzorno zaznavanje (vizualno in glasovno) (povz. Louv, 2006). Premalo je 

zavedanja, da otroci živijo in zaznavajo svet okoli sebe predvsem s pomočjo svojih čutil. 

Naravno okolje je prvotni vir senzorne stimulacije in odpira alternativne možnosti za 

kreativno sodelovanje in spoznavanje. Naravni prostori in materiali stimulirajo otroke k 

razvijanju brezmejne domišljije in služijo kot medij za inovativnost, kreativnost in optimalni 

razvoj.  

Tiha prisotnost in inteligentnost narave nas ne skušata zavesti tako kot urbana okolica, ki naš 

pogled vselej privablja s plakati, z lučmi, atraktivnimi podobami. Narava ni vsiljiva, ne 

zahteva oblikovanja mnenja, ne vsiljuje mišljenja, da se moraš z njo strinjati v kakršnemkoli 

pogledu, je le tam, na voljo vsem in sprejme vsakogar (Danks in Schofield, 2007). 

 

V kurukulumu za vrtce se na področju narave kot nekaj povsem običajnega omenja poudarek 

na stiku z naravo, opazovanju njene lepote in raznolikosti ter pridobivanju izkušenj z 

naravnimi pojavi, med katere spada tudi menjava letnih časov. Poudarja se dejstvo, da otrok 

postopoma razvija naravoslovne pojme, mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, oblikuje lastne koncepte na podlagi postavljanje hipotez, klasificiranja, 

iskanje bistva in pomena. Ob opazovanju pojavov okoli sebe, razmišljanju o njihovi uporabi 

in delovanju, razvija čut za naravo, spoznava spremembe v naravi in življenju ljudi ter živih 

bitij glede na letne čase. Pri primerih dejavnostih se omenja bivanje v naravi, doživljanje ter 

opazovanje sprememb v daljšem časovnem obdobju v različnih okoljih, dnevnih in letnih 

časih (povz. po Bahovec s sod., 1999). 

Opazovanje letnih časov je po mojem mnenju eden od poglavitni naravnih procesov, ki 

razkazuje največje čudeže, ki se odvijajo v naravi (rojstvo, življenje, smrt). Spremljanje letnih 

časov ponuja bogastvo senzornih zaznav, ki bi jih moral spoznati vsak otrok in tako razvijati 

lastno kreativno mnenje, krepiti vez z naravo, jo spoštovati in ceniti.  

Otroci so bili in vedno bodo temeljno povezani z naravnim okoljem, naša naloga je, da jim 

slednje omogočimo in jih ne zapiramo v zatohle sobe.  
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2 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODA 

 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Številne raziskave o igri in učenju v naravnem okolju so osvetlile pomen rednega stika otrok z 

naravo že v zgodnjem otroštvu. Med mnogimi pozitivnimi učinki bivanja v naravnem okolju 

je pogosto izpostavljen napredek otrok na kognitivnem področju. Naravno okolje je vir 

številnih čutnih izkušenj. S svojo raznolikostjo, spremenljivostjo, nepredvidljivostjo ter 

bogastvom naravnih materialov in objektov prinaša mnogotere spodbude za lastna 

raziskovanja otrok, ki omogočajo pridobivanje znanja, spretnosti in konceptov (Fjørtoft, 2004; 

povz. po Kos, 2015). Igra in učenje v naravi pozitivno vplivata na pozornost in opazovalne 

spretnosti otrok (Pyle, 2002; Mårtensson in sod., 2009; povz. po Kos, 2015).  

Spoštovanje do vsega živega, spodbuda k ohranjanju naravnega okolja, navajanje na 

opazovanje naravne lepote ter evidentiranje nenehnih in letnih sprememb v naravi je 

zavedeno v slovenskem »Kurikulu za vrtce« zgolj in samo na področju dejavnosti »narava«. 

Otrok spoznava obseg, raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del 

njegovega življenja. Podobo okolja vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem 

okolju. Rad ima ter neguje rastline in živali v svojem okolju in se veseli srečanja z njimi ter je 

do njih obziren (Bahovec s sod., str. 56). Otrok naj biva v naravi in jo doživlja v različnih 

okoljih, dnevnih in letnih časih, vremenskih razmerah in se pogovarja o svojih zaznavah 

(Bahovec s sod., str. 58). 

V diplomskem delu sem raziskala vpliv načel gozdne pedagogike na razvoj naravoslovnega 

znanja in spretnosti pri predšolskih otrocih. Tematika, ki sem se ji posvetila, je spreminjanje 

narave skozi letne čase. Na začetku projekta sem domnevala, da bodo ob rednih priložnostih 

za igro in učenje v naravi v daljšem časovnem obdobju otroci napredovali v znanju, 

opazovanju in razumevanju sezonskih sprememb v naravi ter ob prepuščanju prosti igri in 

raziskovanju razvili lastna mnenja, krepili vez z naravo in jo posledično bolj spoštovali ter 

cenili. 
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2.2 CILJI 

 

V diplomskem delu sem želela ugotoviti predstave predšolskih otrok o tem, kaj vedo o 

značilnostih letnih časov v naravi ter o spreminjanju živih in neživih dejavnikov narave skozi 

leto, kako te spremembe opazijo, kako o njih razmišljajo ter jih povezujejo. 

Prav tako sem raziskovala, kako redne izkušnje igre in učenja v naravnem okolju vplivajo na 

opazovanje, razumevanje in poznavanje sprememb v naravi skozi letne čase pri predšolskih 

otrocih.  

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Kakšne so predstave predšolskih otrok o značilnostih žive in nežive narave v različnih letnih 

časih ter kako otroci razmišljajo o spremembah narave v letnih časih ter jih povezujejo? 

Kakšen vpliv imajo redne izkušnje neposrednega stika z naravnim okoljem, v katerem imajo 

otroci številne priložnosti za prosto igro in vodene dejavnosti v naravnem okolju, na njihovo 

opazovanje, poznavanje in razumevanje sprememb v naravi skozi letne čase in poznavanje 

značilnosti narave v različnih letnih časih?  

 

2.4 RAZISKOVALNA METODA 
 

2.4.1 OPIS VZORCA IN TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV 

V diplomskem delu sem za raziskavo uporabila priložnostni vzorec. Vzorec je predstavljalo 

18 otrok. Od tega je bilo 10 dečkov in 8 deklic iz vrtca Medvode, podružnične enote Senica, 

skupina »Žirafe«. 

Šest otrok je bilo ob začetku starih 2 leti, šest otrok 3 in šest otrok 4 leta.  

Starostni razpon med najstarejšim in najmlajšim otrokom je bil 31 mesecev. 
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2.4.2 OPIS POSTOPKA IN OBDELAVE PODATKOV  

Na začetku raziskave sem z vsakim otrokom izvedla individualni polstrukturirani intervju. Ob 

vprašanjih, nekaterih podprtih tudi s slikovnim gradivom, sem pridobila vpogled v otrokove 

predstave o značilnostih letnih časov ter o njihovem poznavanju, razumevanju in načinih 

povezovanja dogodkov, ki si v naravi sledijo skozi letne čase. Intervju sem prilagodila 

razvojni stopnji otrok. 

Od meseca oktobra do sredine meseca maja sem otrokom omogočila redne priložnosti za 

bivanje v naravi (v gozdu, na gozdni jasi, travniku, ob potoku in reki). Naravne kotičke smo 

obiskovali vsaj 2-krat tedensko, pri čemer sem otroke prepuščala lastni igri, raziskovanju in 

odkrivanju. Skupaj smo opazovali spremembe v posameznem letnem času in evidentirali 

ugotovitve. 

Ob bivanju v naravi sem otroke opazovala ter njihove izjave, opažanja in intuitivna 

razmišljanja dokumentirala. 

Ob koncu raziskave sem z vsakim otrokom ponovila individualni intervju, ki je vseboval 

enaka vprašanja kot na začetku raziskave.  

Rezultate raziskave sem kvantitativno in kvalitativno obdelala ter jih prikazala v obliki 

grafov. 

Odgovore posameznega otroka pred in po končanem projektu sem primerjala ter tako dobila 

vpogled v to, kako so dejavnosti v naravi vplivale na opazovanje, razumevanje, intuitivno 

razmišljanje in prepoznavanje sprememb v naravi skozi letne čase pri predšolskih otrocih. 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

Pri izvajanju dejavnosti sem upoštevala naslednje bistvene prvine dela z otroki: 

- dejavnosti niso bile ujete v časovne okvire, v sistem točnosti;  

- opravljena začrtana dejavnost ni bila bistvena, bistven je bil proces; 

- mnenje vsakega otroka smo poslušali in ga upoštevali; 

- otrok nisem usmerjala in jim dajala nepotrebnih navodil; 

- v igro otrok nisem posegala, razen v primerih, ko je slednja postala nevarna; 

- prepustili smo se toku različnih in skupnih interesov ter iniciativnih spodbud. 

Verjela sem, da bom otrokom zagotovila več kreativnosti, boljšo osebnostno rast, če jim bom 

prepustila potek igre, raziskovanje gozda in drugih naravnih kotičkov ter lastno načrtovanje 

dela. S takšnim načinom dela bom otroke spodbujala k večji samostojnosti tako v mišljenju 

kot v dejanjih. Otroci tako niso bili odvisni od mojih informacij, temveč so jih iskati sami. 

Za odkrivanje naravnih kotičkov sem izbrala bližnji gozd ter travnik, ob katerem je tekel 

potok, ki se je zlival v reko Soro. V raziskovalnem okolju so bili tako prisotni voda, mivka, 

mulj, drevesa, zemlja, travnata površina, kamenje, vrtnine, kmetijska obdelovalna površina 

itd. 

Zaradi domačega terena sem pokrajino dobro poznala in otroke vsakokrat odpeljala na mesta, 

kjer ni bilo nevarnih, strmih pobočij oz. prepadov, bližnje ceste, železniške proge ipd. 

V sklopu štirih letnih časov sem vsak posamezni letni čas, razen poletja, razdelila na dva dela. 

V prvem delu sem zapisala zgolj nekaj zanimivih primerov spontane, domišljijske ter 

raziskovalne igre, v drugem delu pa sem zapisala bistvene ugotovitve o značilnostih 

posameznega letnega časa, do katerih smo prišli s pomočjo predhodne motivacijske igre ali pa 

so jo otroci opazili sami in smo ugotovitve razvijali na podlagi njihovih nadaljnjih opazovanj.  

 

  



 

16 

 

3.1 ZASTAVLJENI CILJI  

 

Globalni cilji:  

- Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, 

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih. 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive 

narave. 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.  

Cilji: 

- Otrok se uči na svojstven način reševati probleme, ki se mu zastavijo ob raziskovanju 

naravnega okolja. 

- Otrok izpopolnjuje svoje sposobnosti in jih krepi ob novih ovirah s pomočjo 

raznovrstnega naravnega terena. 

- Otrok prihaja v interakcijo s sovrstniki, jo ohranja, izpopolnjuje in krepi razumevanje. 

- Otrok ob raziskovanju izboljšuje svoje senzorne sposobnosti. 

- Otrok ob raznolikih izzivih krepi svojo samopodobo in verjame v svoje sposobnosti. 

- Otrok spontano sam ali v skupini raziskuje naravno okolje in ustvarja lastno igro, ob 

tem doživlja veselje in udobje. 

- Otrok pridobiva izkušnje o tem, kako sam vpliva na okolje, ga spreminja in oblikuje 

ter se ob tem zaveda pomembnosti naravnega okolja za lasten obstoj. 

- Otrok zaznava živa bitja, jih opazuje, opisuje in poimenuje. 

- Otrok odkriva raznolikost igre, ki jo ponuja naravno okolje z nestrukturiranim 

materialom. 

- Otrok se v naravnem okolju sprosti. 

- Otrok spozna pomen besed list, plod in drevo ter jih prepoznava v bližnji naravni 

okolici. 

- Otrok prepozna značilnosti letnih časov. 

- Otrok razume, kaj je potrebno za rast rastlin in kako poteka razvoj rastline od semena 

do rastline. 

- Otrok prepozna ter poimenuje nekatere travniške rastline, živali travnikov in gozda ter 

njihove sledi.  
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- Otrok ima možnost, da samostojno opazuje ter raziskuje in se uči na podlagi lastnih 

odkritij. 

- Otrok razume zaporedje dogodkov v naravi skozi letne čase.  
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3.2 POLETJE 

 

Z načrtovanjem projektnega dela sem začela v mesecu oktobru. Čeprav je takrat poletni čas že 

prešel v jesenskega, sem otrokom želela predstaviti vse štiri letne čase. Ob pogovoru z otroki 

sem odkrila, da je poletni čas otrokom, poleg zime, zelo pomemben in je emocionalno zelo 

zaznamovan. Otroci so hiteli opisovati svoje dogodivščine, kaj vse so počeli, »ko niso bili v 

vrtcu« – izraz so pojmovali kot čas poletja.  

Ugotovila sem, da so otroci velik del časa preživeli zunaj, na sprehodih, pri babicah, na 

piknikih, ob jezeru, na morju, v gorah ipd. Pripovedovali so o dogodivščinah, tudi o tem, 

koliko rib so ujeli, koliko so našli školjk, kristalov (koščki stekla, ki jih formira morje) ter 

zaklada ipd., kar me je razveselilo, saj so otroci z letnim časom enačili aktivnosti zunaj, v 

naravi.  

Skupaj z otroki smo zbrali razglednice, fotografije, različne slikanice, predmete, ki so nas 

spominjali na poletni letni čas, ter izdelali plakat. Slednjega smo razobesili v igralnici.  
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3.3 JESEN 

3.3.1 LUTKA – MOTIVACIJA ZA SPOZNAVANJE LETNIH ČASOV 

Zaradi precejšnjega starostnega razpona v skupini otrok sem se odločila projekt začeti z 

lutkovno predstavo, z lutko, ki bo otrokom preko preproste zgodbe, slik ter rekvizitov 

predstavila letne čase. Lutko sem poimenovala »Škratek Tomažek«, ki je bil prav poseben 

škrat, poznal je namreč vsak letni čas in prav o vsakem izmed njih znal povedati mnogo 

zgodb. Otroke je povabil k sodelovanju, da bodo z njegovo pomočjo spoznali in odkrili 

skrivnostni svet narave. 

Slika 1: Lutkovna predstava – letni časi 

 

Lutka je v predšolskem obdobju enkratna spodbuda pri katerikoli dejavnosti. Otroci z lutko 

vzpostavijo prav poseben ter emocionalen stik in jo ob pravilni uporabi pedagogov 

obravnavajo kot živo in s svojimi lastnimi karakteristikami. Z lutko lahko dosežemo izjemne 

rezultate, predvsem pa vzpostavimo pozitiven odnos do vzgoje ter vrtčevskih vsebin.  

»Škratek Tomažek« se je izkazal kot zelo dober motivator, saj je sam živel v naravni okolici, 

ki se je razprostirala okrog vrtca, ter jo vselej rad opisoval. Otroci so preko lutke tudi bolje 

ozavestili nekaj osnovnih pravil varnega postopanja po naravi. Glas vzgojitelja, še posebej, ko 

našteva pravila, se zdi otrokom monoton, ko pa so pravila podana s strani lutke, se ta veliko 

bolje vtisnejo v otroški spomin.  

Spodbuda projektu s pomočjo lutke se je izkazala kot zelo produktivna, saj so otroci ob 

obiskih naravnega okolja vselej upoštevali nadaljnje škratove želje. 
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3.3.2 PRIMERI SPONTANIH IGER IN RAZISKOVANJ  

 

»Če naravne materiale ustvarjalno uporabljamo, jih začnemo ceniti na nov in drugačen način« 

(Danks, Schofield 2007). Prostor kot sam nima pomena, pomen je osnovan v odnosu med 

prostorom in ljudmi, ki ta prostor uporabljajo (Melhuus, 2012).  

 

Za prvo skupno izkušnjo v naravnem okolju sem izbrala gozd in njegovo obrobje.  

Kot prvotni cilj pri raziskovanju naravnega okolja sem se odločila otroke prvih nekaj srečanj 

v naravi zgolj opazovati in si beležiti opažanja o njihovi spontani igri. V primeru, da bi otroci 

izgubili motivacijo za raziskovanje, sem pripravila tudi različne igre, a slednje niso bile 

potrebne, saj je bilo okolje otrokom v zadostno zadovoljstvo in so ga spontano raziskovali. 

Otroci niso potrebovali nikakršnih navodil ali informacij, s katerimi bi spodbudila navdušenje, 

vsakokrat so se zaposlili sami.  

Večinski del spontanih iger je bil ločen predvsem po starosti. Starejši so se večino časa igrali 

skupaj v manjših skupinah po dva ali največ trije. Mlajši so jih vseskozi vestno opazovali ali 

pa so individualno raziskovali. Pri mlajših sprva ni bilo opaziti skupinske igre. 

Prvi dan smo hodili ob robu gozda, kajti pri nekaterih mlajših, dveletnih otrocih, je bil opazen 

blažji strah. Zavedala sem se, da se je bilo mlajšim otrokom težje spoprijeti s tolikšno 

oddaljenostjo od vrtca in okolice, saj slednje do sedaj niso bili vajeni. Kmalu sem ugotovila, 

da je vir strahu predvsem v miselnosti, da otrok njihovi starši ne bodo našli zaradi odtujitve od 

matične igralnice, kjer so se zjutraj ob prihodu poslovili. Mlajši otroci so se ob začetku 

pretežni del zadrževali v bližini vzgojiteljice ali mene, medtem ko so starejši prosto 

raziskovali in s pomočjo različnih materialov sestavljali svoj svet.  

Že v prvih dneh opazovanja spontane igre so otroci, predvsem starejši, naravne materiale, kot 

so veje, lubje, praproti in podobno, sestavljali v svojevrstna bivališča in se v njih igrali. 

Predvsem veje so postale glavni vir zabave.  
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Slika 2: Izdelovanje gugala in hišice za skrivalnice 

 

V naslednjih dneh smo se poleg obrobja gozda podali tudi globlje v njegovo notranjost. Strah 

pri mlajših otrocih je bil še vedno opazen, a ne več tako očiten, saj sem jih ves čas opremljala 

z zavedanjem, da so naši obiski naravnih lepot sedaj del stalne rutine. Ob opazovanju in 

poslušanju otrok sem tudi pri starejših zaznala nekaj strahu. Kasneje sem ugotovila, da je bil 

ta strah vzet iz pravljičnega sveta Rdeče kapice, eden izmed dečkov, ki se mu je zgodba dobro 

vtisnila v spomin, je namreč povedal, da je v bližini videl volka. Naenkrat so vsi otroci 

videvali volčje oči in iz daljave slišali volčje cviljenje. Tekom naslednjih nekaj obiskov so 

otroci svoj strah premagali, saj so že vsi redno klicali volkove k sebi in živali vključevali v 

svojo redno domišljijsko igro.  

Domišljijske igre je bilo v izobilju, otroci so s pomočjo lastnih prepričanj, odkrivanj, kukanj v 

luknje, za drevesa, z opazovanjem in doživljanjem nečesa novega premagovali omenjeni strah 

in snovali lastne igre. Eden od dečkov se je spomnil pogumnega Kekca, ki se ne boji prav 

nobene zveri. Nekateri otroci so ga začeli posnemati, ko je poprijel za palico in začel peti 

Kekčevo pesem.  

Opazila sem tudi izrazito igro enega izmed dečkov. Deček J. L. si je zaželel narediti hišico, v 

kateri bi lahko tudi stal in bi ga pokrivala tako, da bi se v njej lahko skril. Ob tej želji se je 

zavedal, da bo sam težko prišel do cilja, zato je še dva izmed dečkov prosil za pomoč. Po 

iskanju vej primernih dolžin so si naredili nekakšen okvir, ki pa se jim je podiral. Razmišljali 

so, kako bi začeli s snovanjem, da bi okvir hiše stal. Sprva so skušali skopati luknjo, v katero 
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bi zapičili veje, a so kmalu prišli do ugotovitve, da je zemlja zelo trda in bi namesto palic za 

kopanje potrebovali lopato. Poskusili so tudi z lubjem, a kmalu ugotovili, da je to zelo krhko. 

Deček A. D. se je pridružil skupinici in po razmisleku predlagal, da bi mogoče vzgojiteljici, 

»ker sva veliki«, zmogli zvezati hišico pri vrhu, kjer se veje nikakor niso hotele obdržati. 

Pritekli so k nama in naju prosili za pomoč. Dva izmed mlajših otrok, ki sta bila poleg mene, 

sta nemudoma pograbila palico in mi jo podala v roke. Prizor se mi je zdel sila prikupen, saj 

so mlajši z neverjetno natančnostjo in pozornostjo opazovali starejše pri njihovih igrah. Ko 

sem skupinici zgolj priskočila na pomoč, se je okrog zbrala še druga skupinica deklet, ki so 

želele opazovati, kaj se dogaja. Želele so pomagati in s seboj nosile veje. Deklica Ž. K. si je 

prav tako zaželela bivališča, čemur so sledile podobne izjave drugih otrok.  

Otroke sem predhodno opazovala tudi v igralnici in vselej opazila, da vsakodnevno iz blazin, 

stolov, miz in primernih omar izdelujejo nekakšna bivališča, v katera so se umikali mlajšim 

otrokom, ker so jih ti motili. Mlajši, dveletni otroci so bili lansko leto vključeni v homogeno 

skupino, za kar se mi zdi, da je še bolj spodbudilo njihovo zanimanje in privlačnost do 

opazovanja starejših otrok, slednji pa so se omenjene pozornosti otepali, saj so mlajši otroci 

zaradi drugačnega načina igre prav igro starejših velikokrat »razdrli«, zaradi česar je prihajalo 

do vsakodnevnih mučnih konfliktov. Z vzgojiteljico sva bili zato v trenutku, ko so skoraj vsi 

otroci imeli enak interes in voljo, nadvse zadovoljni in tudi ganjeni, saj smo skupaj z otroki 

naredili velik bivak, pri snovanju katerega so sodelovali vsi. 

Otroci so vestno nosili veje, lubje in druge materiale, ki so se jim zdeli primerni za takšno 

gradnjo. Sami so izbrali kraj in najstarejši med dečki je opozoril na velikost, ki bo primerna za 

otroke. Med najbolj vztrajnimi je bil prav deček J. L., ki si je nadvse želel hišico v gozdu.  

Dva izmed mlajših dečkov sta med tem časom pograbila palice in začela z igro »bojevanja 

super junakov«. Drugače nasilno izvajanje, ki se odvija v igralnici, je v mirni okolici, kjer ni 

bilo občutka utesnjenosti, delovalo zgolj domišljijsko, igra je trajala vzajemen čas ter minila 

brez poškodb in morebitnega joka.  
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Slika 3: Izdelovanje hišice (bivaka) 

 

Čustveno zaznamovanost skupnega oblikovanja bivaka so uvideli tudi starši in nam v 

naslednjih dneh v podporo projektu izkazali enkratno presenečenje – ob prihodu v naš 

»kotiček« smo namreč zagledali klopce. Otroci so bili neverjetno navdušeni. Dve izmed 

deklet sta si na eni od klopi začeli pripravljati malico iz listja, storžev ter nekaterih jesenskih 

plodov, ki so bili v bližini, ter se pogovarjali, kot da bi bili nekje daleč na čajanki. Otroci so z 

navdušenjem posedali na klopi. Deček J. K. je predlagal, da bi tukaj lahko imeli jutranji 

pozdrav. V nadaljevanju projekta smo klopi res uporabljali za jutranji pozdrav, umiritev in 

opazovanje, predvsem pa nam je bilo v veselje, da smo lahko malicali in pili čaj na svojih 

klopeh v lastnem gozdnem kotičku.  

 

 

 

 

Slika 4: Naš kotiček 
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Pomen kotička je bil neizmeren, saj se je na tem mestu pri otrocih razvijal globok notranji 

občutek pripadnosti. Z neposredno in s pozitivno izkušnjo v naravnem okolju so se začele 

razvijati  naklonjenost, ljubezen in skrb za naravo.  

Igro ter raziskovanje otrok sem prenesla tudi na travnik. Želela sem, da se otroci zavedajo 

vseh naravnih lepot, saj je na travniku izkušenjsko učenje povsem drugačno. 

Že ob prvem pohajkovanju po bližnjih travnikih, kjer so otroci sproščeno tekali naokrog, česar 

do sedaj niso bili vajeni, saj je bilo »bivanje v naravi« v enoti predstavljeno zgolj s sprehodi, 

kjer so se morali otroci držati vrvi, so si našli vir zabave ob nekaj kupih posušene trave, ki je 

bližnji kmet ni uspel pospraviti. Deček J. K. in deklica S. M.  sta se igrivo spogledala, nato pa 

pograbila travo in se z njo začela obmetavati. Nenaden ter spontan vzgib so opazili vsi otroci 

ter igro stopnjevali. Varni nisva bili niti midve z vzgojiteljico.  

 

 

Slika 5: Spontana igra na travniku 

 

V naravnem okolju, ki je bil dano otrokom v raziskovanje, sem opazila, kako se otroci med 

seboj razlikujejo po interesih. Dečki so zelo radi zbirali vejevje ter z njim konstruirali ter 

snovali svojo domišljijsko igro. Bojevali so se z namišljenimi meči ter premagovali nevidne 

duhove in dinozavre. Prevzela me je tudi domišljija enega izmed njih, ko je skušal strokovno s 

pomočjo svojevrstnega arheološkega znanja odkrivati vsebujoče snovi v raznolikem kamenju. 

Nekatere deklice so pravljični svet podoživljale s pomočjo izrazitih iger,v katerih nastopajo 

različni pravljični liki, velikokrat so bile udeležene živali. Tako sem opazila dve izmed deklic, 

ki sta se zatopili v podoživljanje pravljice o čarovnici, ki je kuhala »čarmelado«. Zgodbo sva 

z vzgojiteljico večkrat prebrali otrokom pred počitkom. Za kuhalnice sta uporabili veje, za 

lonec in marmelado pa listje, travo in žir. Ena izmed deklic, M. M., se je popolnoma zatopila 
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v zbiranje manjših kamnov, ki jih je rada prinesla v igralnico ter se z njimi igrala, razvijala 

vloge ter imena zanje. Gojila je svojstveno igro, ki sem jo rada spremljala in bila presenečena 

nad njenim obsegom in dolžino. Deklica je bila stara tri leta, vedno mirna in nežnega glasu, 

najraje se je igrala sama, pri tem pa izbirala najpreprostejše rekvizite.   
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3.3.3 ZNAČILNOSTI LETNEGA ČASA, ODKRITE S POMOČJO 
IGRE IN RAZISKOVANJA 

 

3.3.3.1 JESENSKE UGANKE  

Obisk v gozdu smo začeli z motivacijsko igro. Otroke sem razdelila v tri skupine. V vsaki 

skupini so bili tako starejši kot mlajši otroci. Škratek Tomažek jih je prosil, če mu pomagajo 

rešiti nekaj ugank, saj mu bo le z njihovo pomočjo uspelo. Vsi so se strinjali in simpatično 

izkazali pripravljenost za pomoč.  

Motivacijsko igro s pomočjo lutke (Škratka Tomažka) sem osnovala na podlagi starosti otrok. 

Vsaka skupina otrok je morala rešiti štiri starosti primerne uganke, ki so se navezovale na 

značilne jesenske plodove, značilnosti dreves in jesenskega časa. Pri snovanju ugank sem se 

osredotočila na dejstvo, da bodo otroci pri reševanju uporabili vsa čutila. Vsaka uganka je 

tako zahtevala vsaj dve senzorni zaznavi. Primer: za rešitev uganke so morali otroci zapreti 

oči in prisluhniti določenemu zvoku, sama pa sem v skriti vreči vsakemu v otip dala delček 

rešitve, nato pa so morali rešitev najti v bližnji okolici, v kateri smo se nahajali.  

Otroci so tako s pomočjo ugank spoznavali nekatere tipične značilnosti jesenskega časa. Med 

drugim: 

- Ko je mraz, listje na drevesu ne raste. 

- Smreke nimajo listja, imajo iglice in te ne odpadejo. 

- Ko je hladno, se živali skrijejo pod zemljo. 

- … 

 

 

 

 

 

Slika 6: Iskanje rešitev (čutno zaznavanje) 
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Motivacijska igra je pripomogla k senzornemu zaznavanju okolja. Otroke sem želela 

spodbuditi, da bi v naravnih kotičkih uporabljali vsa čutila in izkušnje delili z drugimi ter jih 

razvijali.   
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3.3.3.2 SPREMINJAJOČA SE NARAVA 

V daljšem časovnem obdobju (od zgodnje do pozne jeseni) sem veliko fotografirala naravne 

kotičke,  v katerih smo se zadrževali, in kar so opazili in prinesli otroci. Kasneje sem otrokom 

v igralnici ponudila veliko število fotografij in jih prepustila opazovanju ter razmišljanju.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Izdelovanje plakata 

 

Škratek Tomažek nas je prosil za oblikovanje poletnega plakata, zato smo se odločili, da 

ustvarimo tudi jesenski plakat.  

S pomočjo fotografij so otroci (predvsem starejši) dobro zaznali spremembe v letnem času. 

Opazili so predvsem očitno spremembo v praproti, ki je je bilo na pretek. Zaznali so tudi 

listje, ki se je vedno bolj sušilo. Jesenski plakat smo ločili na zgodnji in pozni del jesenskega 

časa. Otrokom sem pri snovanju pustila prosto pot in nastal je zelo korekten fotografski 

prikaz. Pri »toplejšem delu« jeseni, tako so se izrazili otroci, saj jim je bilo tako bolje 

razumljivo, so nalepili fotografijo otrok, ki so bili brez jopičev, v »hladnejši« del pa otroke s 

kapami na glavi in oblečene v jopiče. Ob slikah praproti so otroci pravilno razvrstili še zeleno 

in nato rjavo praprot, a se je ob tem porajalo vprašanje, zakaj je do takšne spremembe prišlo. 

Zabeležila sem različne izjave otrok. Triletna deklica M. M. je s pomočjo svoje domišljije 

prikupno odgovorila: »Mamica Jesen jo je pobarvala.« Nekateri so preprosto odgovorili: 

»Zato ker je jesen.« Eden izmed dečkov pa je trdil, da je praproti in drevesom in vsem 

zmanjkalo vode in je zato vse rjavo. Pri tem se je naslanjal na lastno predhodno izkušnjo: »Če 

rože ne zalijemo, ta oveni.« Ob tej izjavi se je porajalo še eno vprašanje: Če jeseni prav tako 
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dežuje, potem ne more drevesom in rastlinju primanjkovati vode? Razmislek o tem dejstvu je 

dečku vzel nekaj časa. Na koncu je rekel, da odgovora ne pozna.   

 

 

 

 

 

Slika 8: Spreminjajoča se narava 

 

Naslednji dan smo z namenom, da poiščemo odgovor na vprašanje, v igralnici posadili nekaj 

fižolčkov. Nekaj lončkov smo pustili v igralnici, nekaj pa smo jih dali ven na okensko polico. 

Čez nekaj dni smo opazili razliko. Zunanji fižolčki kljub rednemu zalivanju niso pokukali iz 

zemlje, medtem ko so v igralnici iz zemlje že kukali poganjki. Ni bilo potrebno dolgo, da so 

predvsem starejši otroci prišli do odgovora: »Zunaj je preveč mraz, fižol bo zrasel, ko bo 

toplo.« Starejši otroci so zaradi predhodnih izkušenj hitreje prišli do odgovora, mlajši otroci 

pa so pogosto hodili k oknu in preverjali razliko med zunanjim in notranjim kaljenjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Sajenje fižola 
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3.3.3.3 OPAZOVANJE MRAVLJIŠČA 

Ob raziskovanju obrobja gozda so otroci opazili velikansko gmoto iglic, zemlje in drobnih 

vej. Eden od mlajših dečkov je stopil bližje in pridružili so se mu tudi ostali otroci. Ogledovali 

so si strukturo in opazili, da iz nje vsake toliko časa pokuka nekaj majhnega. »Mravljica!« je 

zaklicala ena izmed deklic. Sledilo je vprašanje: »Kje pa so vse mravljice?« Otroci so hiteli z 

ogledovanjem in se ob tem spraševali, zakaj jih je tako malo ter kam so odšle. Eden od 

starejših otrok je pomislil, da so se nas ustrašile, ker smo takšni velikani. Najstarejši izmed 

dečkov je dolgo opazoval, nato pa rekel: »Odšle so, ker jih zebe.« Opomnil je na lastno 

izkušnjo z žabami, ki se zakopljejo v blato, in ribami, ki se umaknejo v globino vode, ko se 

zunaj shladi in je voda mrzla. Dečkov oče je namreč strasten ribič, tako da ima deček veliko 

znanja o ribištvu ter življenju v rekah ter jezerih. Zanimivo je bilo, kako je svojo preteklo 

izkušnjo v drugačnem okolju povezal s sedanjo. 

Zanimivo je bilo opazovati samoiniciativno odkrivanje lastnosti letnega časa v povezavi z 

živimi bitji. Otroci so samostojno raziskovali in iskali lastne odgovore. Ko je deček otrokom 

povedal odgovor, so me slednji pogledali in me vprašali, če ima prav. Vprašala sem jih, kaj 

mislijo oni. Nekateri so dečku verjeli, spet drugi niso bili prepričani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Opazovanje mravljišča   
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Do prvega zapadlega snega so se otroci večkrat spomnili na mravljišče in si sproščeno hodili 

ogledovat, kaj se dogaja. Starejši otroci so vestno spremljali dogajanje, včasih le kratek čas, 

včasih so se ustavili in dlje časa opazovali, medtem  ko so mlajši hodili za njimi, opazovali in 

posnemali njihovo ravnanje. Pri enem izmed obiskov sem opazila, da se je med starejšimi in 

malo mlajšimi razvila pravcata domišljijska igra o tem, da so mravlje odšle na morje, kjer jim 

je sedaj toplo, greje jih sonce in se igrajo v peskovniku. »Pa mravlje znajo plavati?« se je 

spraševal eden od mlajših. Ena izmed deklet se je nasmehnila in rekla: »Kako pa bodo 

mravlje prišle do morja, saj ne znajo voziti.« 

Zadovoljna sem bila z odnosom otrok do teh preprostih bitij. Bila so del našega vedno širšega 

naravnega kotička. Velikokrat so jih opazovali in zaznali tudi nekaj zelo pomembnih dejstev. 

Ko je bilo toplo in je na mravljišče sijalo sonce, so tudi mravlje pokukale na plano, če pa je 

pihal mrzel veter in je bilo sonce skrito za oblaki, mravelj ni bilo. Do slednje ugotovitve so 

otroci prišli zgolj z opazovanjem. Zanimivo je bilo videti, kako so otroci vsako spoznanje 

nemudoma delili z menoj ali z vzgojiteljico in kar iskrivo čakali, kaj bova odgovorili.  
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3.4 ZIMA 

 

3.4.1 PRIMERI SPONTANIH IGER IN RAZISKOVANJ  

Zimski čas ima v srcih otrok prav poseben prostor. Čar snega in neskončne možnosti igre z 

njim v otrocih prebudijo prav posebno veselje. Tako je bilo v skupini občutno zaznati veselo 

pričakovanje. Otrok niso razveselili zgolj samo trije dobri možje, ki jih radi obdarijo, temveč 

tudi obilno sneženje, ki je dodobra pobelilo naše naravne kotičke.  

Otroci so bili ob obilici zapadlega snega pred prvim obiskom kotička zaskrbljeni: »Kaj bo z 

našo hišico?« Večina otrok je sklepala, da se bodo veje uklonile in bo zaradi teže snega hišica 

padla. Tako smo ob prvem odhodu v naravo najprej odšli h gozdnemu kotičku, kjer so se 

otroci razveseli ob dejstvu, da hišica še stoji. Veselo so se zapodili proti njej, nekateri so 

preučevali »nastalo škodo«, drugi so nemudoma smuknili noter in bili navdušeni nad tem, da 

se je zaradi snega na njej sedaj v njej mogoče popolnoma skriti.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Naša hišica še stoji 

 

Naš kotiček ob hišici je popestrilo podrto drevo, ki je klonilo pod težo snega. Kar nekaj 

metrov dolgo deblo je zapiralo pot mimo gozda in tako nadvse popestrilo naše skupno 

preživljanje časa v njem. Prav vsi otroci so se preizkušali v svojih zmožnostih, iskali rešitve, 
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kako priplezati na deblo ter kako potem obstati na njem. Preprosto deblo je prispevalo k uram 

in uram zabave. Podobne in tako dolgotrajne igre nisem do sedaj zasledila nikjer, na nobenem 

urejenem igrišču z različnimi igrali. Vselej so otroci na igrišču omejeni, saj se igrala ne 

spreminjajo, morebitne kršitve uporabe pa so običajno sankcionirane. To presenetljivo 

preprosto drevo je omogočilo otrokom več zabave kot katerokoli strukturirano igralo. Starši 

otrok so kasneje poročali, da so morali tudi v popoldanskem času nekateri obiskovati naše 

posebno »igrišče«.  

 

 

 

 

Slika 12: Podrto drevo 

 

Zaradi neizmerne želje po sankanju so otroci, starejši in mlajši, kar naprej iskali mesta, kjer bi 

bil spust po klančini čim večji in nadvse zabaven. Eden od starejših dečkov je skupaj s 

prijateljem preučeval majhna drevesa, ki bi ga ustavila ob spustu po pobočju, ter naredil načrt 

za, tako jo je poimenoval, slalomsko vožnjo po gozdu. Najprej se je spustil sam, prijatelju pa 

naročil, naj ga opazuje, da bo slednje ponovil tudi on. Dečka, ki v igralnih prostorih velikokrat 

prideta v konfliktne situacije, sta se pri igri zelo spoprijateljila. V nadaljevanju sta si brez 

nejevolje predajala vodstveno funkcijo in se neizmerno zabavala ob načrtovanju spustov po 

brežini.  

Sporazumevanje med starejšimi in mlajšimi otroki je bilo opazno boljše. Mlajši otroci so 

napredovali predvsem pri gibalnih spretnostih, saj so morali ves čas dohajati starejše. 

Precejšen napredek pa je bil viden tudi pri govoru, saj so mlajši nadvse želeli sodelovati in 

komunicirati s starejšimi. Zaradi slednjih »sprememb« sem opazila, da so starejši otroci 

velikokrat prepuščali vodilno funkcijo tudi mlajšim, upoštevali njihova mnenja in jih 

predvsem, kar se mi je zdelo najbolj pomembno, začeli vključevati v svojo igro. V mesecu 

septembru, ko so se otroci privajali in navajali na posameznike in skupino, je bila razlika v 

starosti in s tem povezanem razvoju zelo opazna ter je posledično povzročala mnogo 

konfliktnih situacij. Z vzgojiteljico sva zbegano iskali rešitve in zgolj ločevali starejše od 
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mlajših ter obratno.  V veselje nama je bilo opazovati otroke, kako sodelujejo in predvsem ne 

vstopajo v konfliktne situacije.  

Izboljšanju razpoloženja v skupini je botrovala sproščena ter svobodna igra v naravnem 

okolju. Za spodbudo le-te smo s pomočjo nekaterih staršev na manjšem pobočju blizu našega 

gozdnega kotička oblikovali pravo sankališče. Z otroki smo poiskali velike plastične žaklje, 

bližnji kmet pa nam je podaril nekaj slame, s katero smo jih napolnili. S pomočjo preprostih 

rekvizitov smo se, dokler je bila snežna odeja trdna, neznansko zabavali ob vožnji po snegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Dričanje in sankanje 

 

Igra otrok je dosegala vse večje razsežnosti. Otroci so bili vedno bolj odprti. Med seboj ter z 

nama z vzgojiteljico so delili mnogo predhodnih izkušenj in bili veseli novih odkritij. 

Obdajajoče naravne danosti so otroke pozitivno spodbujale k igri. Tako sem opazila dečka, ki 

je v igralnici večkrat zašel v konfliktno situacijo –velikokrat je bilo opaziti, da izbere ostalim 

otrokom odklonljiv pristop pri vključevanju v igro, saj igračo preprosto želi samo zase. 

Opazila sem tudi, da se sam redko zaigra in raje zgolj opazuje druge. Medtem ko smo se 

sprehajali po travniku, obdanem s snežno odejo, sem opazila potek njegove domišljijske igre. 

Pretvarjal se je, da stoji nad jezerom, pod katerim je led in mnogo rib. S palico je udarjal in 

rezal po snegu, da bi skopal luknjo ter lovil ribe. Bila sem navdušena, saj sem prvič dobila 

uvid v njegovo domišljijo.  
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Slika 14: »Izkopal bom luknjo, da bom v njej lovil ribe.« 

 

Igro »lovljenje dreves« so si otroci izmislili sami. Iz preteklih izkušenj in poznavanja otroških 

iger so starejši otroci oblikovali igro lovljenja, pri kateri je bil bistven pogoj, da poiščeš 

najbližje drevo in ga uloviš. Tisti, ki prvi ulovi drevo, je zmagovalec. Tako so se sodelujoči 

postavili za namišljeno mejo in na ukaz enega od njih, vodilnega, stekli in poiskali najbližje 

drevo. Igri so se sprva pridružili tudi mlajši, a so kmalu obupali, saj so videli, da imajo starejši 

veliko večjo eksplozivno moč, ter se raje umaknili. Mlajša deklica in deček pa sta igro 

starejših povzela in se svojstveno igrala ne malo stran ter se ob izkušnji veselo smejala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: »Ulovi drevo«  
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3.4.2 ZNAČILNOSTI LETNEGA ČASA, ODKRITE S POMOČJO 
IGRE IN RAZISKOVANJA 

 

3.4.2.1 RAZISKUJEMO ZIMSKI ČAS 

Z namenom, da spoznamo lastnosti zimskega letnega časa, smo se z otroki odpravili na 

celodnevni pohod, pri čemer smo prehodili približno 7 kilometrov.  

Snežna odeja se je stanjšala, tako da so otroci kaj kmalu ugotovili, da je hoja po travnikih in 

gozdu sedaj lažja. Otrokom sem prepustila, da spontano raziskujejo in opazujejo spremembe v 

naravnem okolju. Kaj kmalu me je skupina deklet opozorila na stopinje v snegu. Pristopili 

smo in razmišljali, čigave pravzaprav so. Rešitev je bilo veliko. Nekateri so trdili, da so 

zajčje, drugi, da so srnine, enega od mlajših otrok je celo zaskrbelo, da stopinje pripadajo 

volku.  

Sonce je bilo vedno višje na nebu in sence, kjer bi se zadrževala snežna prevleka, so bile 

vedno manjše. Starejši otroci so slednje opazili. Kjer se je senčni del končal, kar naenkrat pod 

nogami ni bilo več snega, pač pa blatna trava. Dve izmed deklet sta se vrnili nazaj v senco in 

veselo skakali po snegu, zdelo se je, kot da se otroci še niso želeli posloviti od snežne odeje, 

ki jim je prinesla toliko veselja.  

Ob poti so otroci že opazili prve znanilce pomladi. Vsepovsod so bili razvidni zvončki in pa 

spomladanski podlesek. Eden izmed mlajših fantov je začel slediti majhni premikajoči se 

senci, ki je kaj hitro izginila, a je bil trdno prepričan, da jo bo poiskal. Pričel je brskati po 

listju in iskati, a našel ni ničesar. Starejša deklica L. J. ga je radovedno gledala in ga vprašala, 

kaj je našel. Mlajši deček jo je le pogledal in brskal naprej, dokler ni našel manjše luknjice. 

Deklica je slednjo opazila in mu dejala: »Veš, to je od miške luknjica, kar pusti jo, da te ne bo 

ugriznila.« Deček je še enkrat pogledal proti luknjici, jo zakril z listjem in odšel dalje.  

Malo za tem je skupina dečkov na velikem razpadajočem štoru našla polno drevesnih gob. 

Vsak izmed njih je želel gobo prijeti in občutiti teksturo. Nato je eden od dečkov zacvilil in 

rekel: »Ta je pa sluzasta, fuj.« Ostali so za trenutek obnemeli, nato pa z nasmehom na obrazu 

poskusili še sami. Dotikali so se je s takšno previdnostjo, a si želeli enake izkušnje. Prav vsi 

otroci, razen nekaj izjem, so prišli in se dotaknili omenjene črne gobe, ki je povzročila veliko 
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smeha. Opazila sem, da so bile otrokom zelo privlačne nepoznane stvari, in razveselilo me je 

dejstvo, da so se otroci v tolikšni meri poslužili izkušenjskega učenja.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Raziskovanje 

 

Med potjo smo odkrili tudi naravno igrišče, ki je nemudoma pritegnilo pozornost otrok. Podrti 

drevesi sta zapirali pot pred nami in omogočali prehod le prek njiju. Velik del časa smo se 

zadržali na omenjenem »igralu«. Otrokom se je izkušnja vtisnila v spomin, saj smo k 

omenjeni »oviri« hodili večkrat in uživali v spontani igri.  

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Priložnost za igro 
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Snežna odeja nam je omogočila, da smo zaznali veliko živalskih sledi. Med poznanimi in 

manj poznanimi stopinjami smo v snegu našli tudi čebelo. Otroci, kot sem spoznala, do čebel 

čutijo posebno naklonjenost. Spoznavajo jih preko pesmic, vedo, da pridelujejo med in da so 

pomembne za nas, tako da jih je prizor v večini zelo ganil. »Uboga čebela,« se je slišalo od 

ust do ust. Triletna deklica me je pogledala in vprašala: »Ali je mrtva?« Logično vprašanje na 

dani prizor, a me je bolj zanimalo njeno mnenje, zato sem jo vprašala, kaj misli ona. Povedala 

mi je, da pozimi čebele spijo, in se ji je zdelo, da čebela le spi. Pobožala jo je po krilih in 

odhitela dalje.  

Med pohodom je eden od dečkov na prej omenjenem »igralu« našel sledi ptice ter sklepal, da 

se je ptica najverjetneje zaletela v drevo in tam pustila svoje perje. Svoje odkritje je delil z 

drugimi in vsak je preizkusil, kako puhasto perje pravzaprav imajo ptice. Zaradi mehkega 

puha je ena od deklet zatrdila, da je verjetno pripadalo mladiču, ki je padel z drevesa, ko se je 

to podrlo.  

Opazila sem, da otroci do živali čutijo veliko empatije. Živali, ki imajo v pesmih in pravljicah 

pozitiven prizvok, so deležne velikega spoštovanja. Otroci so na podlagi odkritih sledi uvideli, 

da so živali dejavne tudi pozimi, še posebej tam, kjer posije sonce.   

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Sledi 

 

Otroci so si med potjo prepevali. Palice okrog njih so dobile mnogoter pomen, uporabljali so 

jih za sabljanje, za hojo po terenu ali pa za preprosto igro metanja in lovljenja. Dva izmed 

dečkov sta iz enako velikih vej naredila puščice in se pomerila v tekmovanju, kdo jih zaluča 
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dlje. Vladala je sproščenost. K prostemu raziskovanju nas ni vezal nikakršen učni program. 

Moj cilj pohoda je bil uresničen, medtem ko sem opazovala, kako otroci opazujejo okolico in 

z vsemi čutili sprejemajo naravno okolje.  
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3.4.2.2 OD KOD PRIDE LED? 

Med opazovanjem in beleženjem izjav sem opazila, kako so otroci, še posebej mlajši, 

naklonjeni raziskovanju ledu. Ledene sveče so venomer grizljali v ustih, vseskozi so 

preizkušali ledene površine in se trudili obstati na njih brez padca. Eden izmed starejših 

dečkov je ledene ploskve vselej rad trl, nato pa kose ledu delil preostalim kot priboljšek. Ob 

opazovanju slednjega sem se spomnila, koliko snega in ledu sem kot otrok poizkusila tudi 

sama.  

Medtem ko smo se v zimskem času vračali iz gozda, je skupina mlajših otrok na poti v 

notranje prostore vrtca na zunanjem igrišču našla okrasek iz zamaškov, ki ga je izdelala 

skupina mlajših otrok iz enote. Z navdušenjem so mi kazali izdelek in še bolj kot to 

poudarjali, kaj je v njem. Zamašek je bil poln ledu. Odnesli smo ga v igralnico in otroke sem 

prepustila opazovanju, kaj se z njim dogaja. Starejši otroci so odgovor poznali, mlajši pa so se 

želeli prepričati na lastne oči. »Poglej, topi se!« je dejal eden od dečkov, »ušel nam bo.« 

Pomirila ga je ena izmed deklic in mu predlagala, naj damo led v lonček. Stekla je po lonček 

in led spustila vanj. Mlajši otroci so vestno spremljali proces taljenja, medtem ko so se starejši 

že umaknili. Ko se  je led popolnoma stalil, pa sem otroke vprašala, kaj bi lahko naredili, da 

bi ta voda izginila. Ena od deklic je predlagala, da jo zlijemo v umivalnik, deček je predlagal, 

da jo spijemo, ker pa sem otrokom želela predstaviti tudi plinasto stanje vode, sem v igralnico 

brez predhodnega oznanila prinesla posodo ter prenosni kuhalnik. Ob zanimanju otrok sem 

pripravila kuhalnik, v posodo smo zlili vodo in predvidevali, kaj se bo zgodilo. Starejši otroci 

so vedeli, da bo voda postala vroča in naredili se bodo mehurčki. Opazovali so paro in kar 

naenkrat je bila posoda prazna. Spraševali so se, kam je izginila voda. Ni jim bilo razumljivo, 

kako je lahko tako hitro izginila, zato smo poskus ponovili, tokrat sem otroke zgolj 

spodbudila, da nad posodo pridržijo roke in razmišljajo. Postopek smo ponovili. »Poglej, 

vodo imam na roki, na mojo roko je šla voda!« je zaklicala ena od deklic. Tudi drugi so 

pritrdili, medtem ko je voda izparevala. »Voda gre ven iz posode.« Otroci so tako pristno 

izkusili plinasto stanje vode in s pomočjo narave in interesa otrok smo se spontano nečesa 

naučili.  
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Slika 19: Led – voda – para 

 

Zaradi navdušenja nad ledom sem otrokom pripravila dejavnost, s katero smo led ponovno 

naredili. Otroci, tudi mlajši, so po izkušnji vedeli, da je led pravzaprav voda, a v drugačnem 

stanju. Da pa bi tudi mlajši otroci razumeli, kako do takšnega stanja pridemo, smo naredili 

poskus. Z bližnjega travnika smo prinesli raznovrstne predmete, ki so jih po lastni želji nabrali 

otroci, jih dali v velike zamaške, v kakršnih smo prvotno led tudi našli, in te prelili z vodo. 

Starejši otroci, ki so vedeli, kako lahko vodo zamrznemo, so predlagali, da damo zamaške v 

skrinjo. Za boljšo izkušnjo pa sem jih povprašala, kam bi lahko dali zamaške, da bi lahko 

opazovali, kako bodo zamrznili. Pričeli so razmišljati in z nasmehom dejali: »V takšno 

skrinjo, v katero se vidi.« Povprašala sem jih, kje smo prvotno našli led, nato pa je bil 

odgovor na dlani. Zunaj je bilo zelo mrzlo, zato smo lahko v času, ko smo se zadržali zunaj, 

opazovali, kaj se dogaja z vodo. Otroke je presenetilo, da proces traja tako dolgo. Še posebej 

starejši so bili razočarani, ker je postopek trajal zelo dolgo, predpostavljali so namreč, da bo 

proces zamrzovanja veliko hitrejši. Okraske smo pustili zunaj čez noč in naslednje jutro so 

nas čakala mala ledena presenečenja. Izdelke smo razobesili po bližnjem drevju. Čez dan so 

se temperature povzpele nad 0 stopinj, zato so ledeni okraski ob našem prihodu iz gozda že 

izginili. »Kje so naši okraski?« so spraševali otroci. »Sonce jih je pogrelo!« so vzklikali 

starejši in se jezili na sonce, češ kaj je storilo. Otroci so preko pogovora, opazovanja, 

manipuliranja spoznali vsa tri stanja vode in izkusili nekaj pristnega, pri čemer sta nam 

pomagala narava in zimski čas.  
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Slika 20: Ledeni okraski 

  



 

43 

 

3.4.2.3 ZIMA SE POSLAVLJA 

V bližini vrtca stoji kmetija, kjer se v odprti ogradi pase konj po imenu »Rufus«. Z njim so 

otroci navezali poseben stik, saj smo mu vselej nesli kakšno jabolko ali pa suh kruh, ki nam je 

ostal pri zajtrku ali malici. Ob poti pa so otroci opazili prvega znanilca pomladi. Brž ko se je 

odmaknil sneg in je malce posijalo sonce, so na plano pokukali zvončki. Deklica L. K. B. je 

dejala, da po pripovedovanju njene mame zvončki pokličejo na dan pomlad. Eden od mlajših 

dečkov je ponovil za njo z vprašanjem: »Pomlad?« Čeprav nikoli nisem omenjala, da so 

zvončki »prvi znanilci pomladi«, se mi je otrokovo razmišljanje zdelo zanimivo – kako lahko 

neka roža določi spremembo letnega časa. Ob tem neomejenem razmišljanju sem se zavedala, 

daje naše odraslo razmišljanje pravzaprav tisto, ki je omejeno. Zavedamo se, da vsako leto ob 

določenem dnevu vstopimo v nov letni čas, medtem ko je otroku preprosto razvidno: narava 

se spreminja, sledi sprememba – naslednji letni čas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Na svoji poti smo opazili zvončke 
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Naša priljubljena lutka »Škratek Tomažek« je ob koncu zime praznovala rojstni dan. Ob tej 

posebni priložnosti smo v našem kotičku osnovali prostor za piknik. Otroci so 

samoiniciativno predlagali, da bi zaradi bližajoče se pomladi, toplih dni in toplega sonca pekli 

na žaru, kot to počnejo doma. Predlagali so, da žar prinesejo kar od doma in ga postavijo v 

našem kotičku, a je imel Škratek Tomažek boljšo zamisel. Pripovedoval je zgodbo o tem, 

kako so nekoč otroci sami oblikovali kurišča, da so si lahko pripravili jedi. Skupaj z otroki je 

prišel do spoznanja o materialu, ki je potreben za oblikovanje le-tega. Naslednji dan smo se 

odpravili k potoku ter nabrali skale, ki smo jih razpostavili v krog, kot je to opisal naš škratek. 

Otroci, še posebej mlajši, so hiteli nabirati listje, veje ter vse, kar se jim je zdelo uporabno za 

naš ogenj. Navdušeni so nabrali veliko preveč, nato pa smo skupaj oblikovali prostor za 

ogenj. Ob tem smo si pomagali s priročnikom.  

Ob naslednjem obisku, v času praznovanju škratkovega rojstnega dne, smo v našem kotičku 

odrezali leskove veje ter nanje nabodli mesnate priboljške. Vsak otrok je tako doživel pristno 

izkušnjo, kako pripraviti kurišče ter kako varno prižgati ter pogasiti ogenj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Piknik 
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3.5 POMLAD 

 

3.5.1 PRIMERI SPONTANIH IGER IN RAZISKOVANJ  

Naravne kotičke, ki smo jih redno obiskovali in tam spremljali nastale spremembe, so otroci  

dodobra spoznali. Določena mesta in strukture, postavljene od otrok, so prevzele določeno 

funkcijo. Veje, postavljene v polkrogu, so bile v domišljijski igri deklet postelje, na katerih so 

si odpočile, ko so bile utrujene. Rahlo utrjena pot pod drevesom je postala tobogan, po 

katerem so se spuščali predvsem mlajši otroci. Štrleče veje so postale gugalnice in s pomočjo 

suhe trave so se otroci spremenili v pošastne prikazni. Kamenje ob poti je postalo 

raziskovalno arheološko najdišče in fantje so preučevali davne kamnine iz časov dinozavrov, 

deklice pa so si iz travnatih bilk in drugega rastlinja izdelovale zapestnice, uhane ter prstane.  

Otroci so spoznavali, da se zemlja pod njihovimi stopali rahlja, občutek hoje je bil tako vedno 

bolj prijeten, hoja po blatu je zelo dobrodošla in dotik s tlemi vedno bolj topel in prijeten. 

Prav pod nogami pa je bilo opaziti tudi največ živalskih sledi, ki so jih otroci spontano 

odkrivali in beležili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Svojstvene igre in raziskovanje v naravi 
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Otroci so bili prepuščeni lastnemu raziskovanju potoka, posledica je bilo tudi več manjših 

nesreč, ko je kateri izmed otrok pregloboko stopil v potok, a izkušnja je bila prvovrstna. Z 

lastnimi raziskovanji so opazovali življenje ob in v potoku. Odkrili so, da v potok zaidejo tudi 

manjše ribe, nad gladino drsajo različni vodni drsalci, v vodi pa se premikajo različne male 

živali. Vselej so se trudili poiskati žabe oz. žabji mrest, a slednjega tudi skupaj nismo našli. 

Ob iskanju pa je ena izmed deklic zagledala manjše in nepoznane podobe. Poklicala me je k 

sebi in spraševala po odkritju. Kaj kmalu se je zbrala množica otrok in skupaj smo s pomočjo 

steklenega kozarca ujeli nekaj po strukturi podobnega kuščarju. Živo najdbo smo odnesli s 

seboj v vrtec z namenom, da jo opazujemo in tudi ugotovimo, za katero žival pravzaprav gre. 

S pomočjo literature smo prišli do imena, našli smo namreč ličinke močerada. V igralnici smo 

pripravili primeren terarij. Otroci so spoznali, da moramo za preživetje teh majhnih bitij 

poskrbeti za primerno okolje in hrano. Za raziskovanje smo uporabili knjige in pa internetne 

strani, ki opisujejo življenje močerada. Slednjim so otroci po travniku lovili male kobilice, s 

katerimi smo jih hranili. Opazovali smo rast in obnašanje malih živalic, predvsem pa so otroci 

poskrbeli, da v igralnici ni bilo kričanja, saj so z njim motili močerada.  

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Ličinki močerada 

 

Med opazovanjem otrok sem spoznala, kako slednji svoje izkušnje iz sveta odraslih prenašajo 

v lastno domišljijsko igro in svoje razumevanje razrešujejo ter izpopolnjujejo. Dve deklici sta 

se igrali »pregled pri zdravniku«, pri čemer sem v kamero ujela pregledovanje vnetega ušesa. 

Ena od deklic je bila zdravnica, v rokah je držala dolgo pero, ki ga je našla na gozdnatih tleh, 

in z njim »svetila« v uho drugemu dekletu ter ob tem strokovno komentirala.  
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Slika 25: Domišljijska igra otrok 

 

Različni naravni materiali so imeli vedno večjo vlogo in otroci so zase kreirali vedno večji 

razpon možnih »igral«. Veja je bila tako lahko rep, piščalka, krona na glavi, pohodna palica, 

lopar ipd.  

V domišljijski igri sem opazila dečka, ki se je igral, da prodaja sladoled. Bližnji storži so 

postali korneti, zemlja ob njih pa okusni sladoled. Igra me je razveselila, saj je ravno 

omenjeni deček vsak dan spraševal, če je na jedilniku pri kosilu že kje zabeležen sladoled. 

Opazila sem tudi enega izmed dečkov, kako se je igral, da ga lovi kobilica. Ob tem se je po 

travniku razlegal glasen smeh, saj se je deček na vso moč skrival v travi in na različnih mestih 

iskal pribežališče. Igri sta se nemudoma pridružili dve mlajši dekleti, saj je bil smeh dečka 

prav vabljiv. Hihitajoči sta skakali za njim in ga na videz skušali ujeti. Deček je dobrovoljno 

zakričal in dejal, da ga zdaj lovita že dve kobilici in da mora zbežati.  

 

Pomlad je postajala vedno toplejša. Bližnji travnik vzdolž potoka je bil v središču pozornosti, 

saj so zaradi hitre spremembe v temperaturi hitele cveteti trave in drugo cvetje. Deklice so 

oblikovale šopke za svoje starše, dečki so iskali kislice in jih grizljali ob poti, ob koncu poti 
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pa smo se večkrat ustavili, razgrnili odeje ter si postregli s čajem. Otrokom so bila tovrstna 

pohajkovanja po naravnem okolju v veliko veselje.  

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Igra in počitek ob čaju 

 

Prav vsak otrok, tako sam kot v skupini, si je zapolnil čas z raziskovanjem obdajajočih 

naravnih materialov. Otroci so ob igri brez vodenja in nekih načrtnih dejavnosti zaznavali 

spremembe v naravnem okolju in igro nadgrajevali z vedno spreminjajočimi se elementi v 

okolju. Tudi pri najbolj zadržanih in mirnih otrocih je bilo opaziti spremembe v vedenju in 

počutju. Vselej so radi stopili v ospredje in povedali svoje mnenje, predlagali nove igre in se 

tudi pridružili drugim ob raznovrstni igri. Spontanost v naravnem okolju je pripomogla, da se 

nihče od otrok ni počutil zapostavljenega ali pa izpostavljenega, kar je imelo pozitiven vpliv 

na odnose v skupini.  

Topli dnevi so otrokom vzbudili željo po oddihu na morju, poletju in ob koncu pomladi je 

bilo pri starejših otrocih že čutiti nekakšno neučakanost. 
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3.5.2 ZNAČILNOSTI LETNEGA ČASA, ODKRITE S POMOČJO 
IGRE IN RAZISKOVANJA 

 

3.5.2.1 ŠKRATEK TOMAŽEK – SENZORIČNO ODKRIVANJE NARAVE  

Naš »Škratek Tomažek« je postal prav poreden škrat, saj nam je neke noči po naših kotičkih 

skril vse otroške lončke, ki smo jih uporabljali v vrtcu. Zjutraj, ko so otroci prihajali v vrtec, 

so na bližnjem stebru našli čisto drobno pismo, v katerem je bil drobcen list, na njem pa z 

majhnimi črkami zapisano navodilo. V pismu nam je zapustil načrt, kako poiskati prvi lonček, 

ter obljubo, da bomo, če se bomo držali njegovih zahtev, odkrili vse lončke in našli tudi prav 

poseben zaklad. Otroci so bili kar malce hudi na škratka, ker jim je skril lončke, a vselej 

veseli novonastale igre in nadvse voljni sodelovati.  

Igro sem osnovala na podlagi ugank, ki so jih morali otroci razrešiti in s tem ugotoviti, kje se 

nahaja naslednji lonček. Pri otrocih sem spodbujala uporabo vseh senzoričnih zaznav. Tako so 

morali poiskati drevo pravih oblik, rastline, ki oddajajo določen vonj, poslušati, kje je 

žuborenje potoka najbolj slišno itn. Pri raziskovanju sem se naslanjala tudi na predhodne 

izkušnje otrok z naravnim okoljem ter pridobila uvid v potek razmišljanja in doživljanja v 

različnih situacijah ob manipulaciji z okoljem in materialom. 

Na koncu nas je ob škratkovi hišici resnično čakal prav poseben zaklad. Pri vhodu v domek 

nas je v vrečki čakalo sladko presenečenje. V zahvalo za dar smo mu skupaj okrasili domek. 

Otroci so svojstveno predlagali in prinašali materiale za okraševanje. Deček J. L. mu je na 

manjši delček lubja pripravil »malico« iz travnatih bilk in njihovih semen ter mu jo položil v 

notranjost. Prav tako so mu otroci oblikovali sedež, na katerem si bo odpočil, mizico in pa 

premična vhodna vrata.  

Ob igri smo spoznali tudi nekatere zdravilne rastline, za katere nam je škratek zatrdil, da so 

primerne za čaj. Predvsem dekleta so slednje ob poteh vestno nabirala, tako da smo si v vrtcu 

lahko privoščili tudi čaj. Otrokom sem želela predstaviti, kako je lahko sobivanje z naravo 

prijetno ter kako uživati ob poznavanju in preizkušanju njenih darov.   
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Slika 27: Pot »Škratka Tomažka« 
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3.5.2.2 OPAZOVANJE NARAVE  

Že kmalu po tem, ko se je snežna odeja odmaknila in so otroci opazili cvetenje prvih 

pomladnih cvetlic, se je na bližnjih drevesih in grmičevju nakazalo prvo brstenje novih 

poganjkov. Deček J. K. in deklica Ž. K. sta ob nabiranju »črvov«, tako sta namreč 

poimenovala leskova moška socvetja, opazila popke in iz njih nakazujoče prve liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28: Tukaj nekaj raste 

 

Omenjeno leskovo grmičevje smo skupaj opazovali dva tedna. Otroci so ob vsakem srečanju 

opazili, da se listi večajo in da je slednjih vedno več. Prisrčna se mi je zdela tudi opazka enega 

izmed mlajših, triletnih otrok, ki je rekel: »Listki rastejo tako kot jaz.« Obenem sta se dve 

dekleti spomnili na sajenje fižola v poznem jesenskem času in pripomnili, da listje sedaj lahko 

raste, ker mu sonce daje toploto.  

Z otroki smo v jesenskem času opazovali odpadanje listja, pozimi zrli v gole drevesne 

krošnje, spomladi pa smo opazovali, kako se narava zbuja in obnovi. Omenjene spremembe 

smo razvidno zabeležili tudi na našem plakatu.  
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Za opazovanje smo si izbrali vrtčevsko platano, saj smo jo lahko opazovali vsak dan, ne glede 

na vremenske razmere ali manjkajoče osebje. Drevo je imelo za otroke posebno vrednost, saj 

smo si iz njegovega pisanega listja v jesenskem času izdelovali krone. 

 

 

 

 

 

Slika 29: Opazovanje sprememb v rasti 

 

Igra »barvne palete« se mi je porajala, ko sem opazovala otroke pri raziskovanju travnika. 

Naše druženje v naravnem kotičku sem želela popestriti z igro in spodbuditi senzorično 

zaznavanje pri otrocih. Otroci so s pomočjo palete, na kateri so bili vzorci barv in oblik, iskali 

slednjim podobno oz. enako rastlinje. Navdušilo me je dejstvo, da se niso obračali po pomoč 

k nama z vzgojiteljico, temveč so si pomagali med seboj. V skupini se je razvila prav prijetna 

klima, ki je izzvala sočutje in naklonjenost med otroki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Igra – barvne palete  
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3.5.2.3 SKRIVNOSTNI SVET TAL 

Živali ponazarjajo lastnosti, ki nas opominjajo, da imajo vsa bitja, vključno z nami, pravico 

do svobodnega in zadovoljnega življenja. Otroci se bolj kot odrasli zavedajo svoje sorodnosti 

z živalmi, so globoko presenečeni in očarani (Cornell, 1994). 

 

Ob vse toplejših in sončnih dnevih so travniki in vrtovi oživeli. Vsepovsod so otroci odkrivali 

majhna bitja in jih nosili na vpogled. Že ob znatnem zanimanju za iskanje živali sem se 

otrokom pridružila, ker sem želela, da vzpostavijo pozitiven in spoštljiv odnos do 

raznovrstnih drobnih živali, predvsem pa sem želela pri mlajših otrocih vzbuditi zaupanje, da 

se slednjih ne bi bali. Zaradi zanimanja za imena odkritih živali je eden od starejših dečkov 

predlagal, da si v knjižnici izposodimo knjige z opisi raznovrstnih živali. Pobrskali smo po 

vrtčevski knjižnici in odkrili nekaj slikanic in knjig o življenju majhnih prebivalcev travnikov 

in vrtov.  

Pri dopoldanskem raziskovanju travnika sem opazila mlajšo deklico K. S., ki se je ob tekanju 

po travi naenkrat ustavila, se sklonila, gledala sem ter tja in po telesni drži sodeč sem sklepala, 

da posluša njej še nepoznani zvok. Slednji je bil spev murna ne daleč stran od njenih stopal. 

Naredila je še nekaj radovednih korakov, nato pa ob izgubi zvočne zaznave odkorakala 

naprej. Mlajši otroci so se bolje odzivali na vizualno interakcijo kot na slušno, saj je bila 

slednja težje izsledljiva, medtem ko so starejši otroci radovedno iskali naprej. Ob petju murna 

se je ustavilo tudi nekaj starejših otrok, a ker je bila trava previsoka, niso našli iskanega. 

Obrnila sem se v tla in začela iskati luknjo, kjer bi lahko našla murna, saj sem želela otrokom 

pomagati vzpostaviti povezavo med slušno zaznavo in pa vizualno podobo. Kmalu so se 

okrog mene zbrali otroci, opazovali ter spraševali po mojem početju. Moj trud se je obrestoval 

in iz luknjice je kmalu pokukal muren. Otroci so bili vzhičeni. Luknjo sem zaprla in počakala, 

da se je muren umiril, nato sem ga vzela v roke. Nekaj časa so ga le opazovali, nato pa 

vprašali: »Zakaj pa ne poje?« Otrok nisem želela prikrajšati za vizualno podobo murnovega 

petja zgolj z ustnimi informacijami, želela sem, da sami povežejo zvok in vidno podobo 

murna, ki s krili reže in oddaja zvok. Sklenili smo, da ga odnesemo v vrtec, kjer ga bomo 

lahko opazovali. Murna smo postavili v terarij in mu v njem oblikovali miniaturno podobo 

travnika. Otroci so tako v naslednjih dneh lahko opazovali murnovo gibanje. Ko se je prvič 

oglasil, so se vsi zgrnili nad terarij in začudeno opazovali. Šele ko so se umirili, se je muren 
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spet oglasil in igralnica je zaživela ob navdušenju otrok. Klicali so me k steklu in ponavljali: 

»Poje, muren poje.«  

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Svet živali 

 

Otroci so do živalstva izkazali neverjetno skrb in radovednost. Starejši otroci so vselej 

spodbujali mlajše, da so si ogledovali in na lastni koži izkusili pristnost živega bitjeca. 

Nekateri otroci ob dotiku niso izkazovali nikakršnega strahu, nekateri pa so raje zgolj 

opazovali. 

Ob vsem sproščenem druženju, kjer mlajši in starejši otroci niso imeli zadanih utesnjenih 

meja, se je razvil enkraten in spoštljiv odnos. Starejši so se vse bolj zavedali, da so mlajšim za 

vzor, kar je bilo razvidno pri izkazovanju sočutja in pomoči mlajšim.  
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3.6 NAŠ SVET – NAŠA SPOZNANJA 

 

Od meseca oktobra do meseca maja smo skupaj z otroki predvsem s pomočjo fotoaparata 

evidentirali naša spoznanja, ugotovitve, izvirne igre in ustvarjanja. S pomočjo slednjih smo 

vestno oblikovali plakate, ki so bili otrokom skozi celoten projekt na voljo za opazovanje in 

obnavljanje izkušenj.  

Otroci, kot sem opazila, so se večkrat ustavili ob plakatih ter se ob slikah pogovarjali, kar je 

prispevalo tudi k večji komunikativnosti med starostno zelo raznolikimi otroki. Vedno bolj so 

sprejemali drug drugega. Ob pripovedovanju izkušenj so se drug na drugega zelo navezali, 

predvsem najstarejši so postali nekakšni zavezniki mlajšim. S pridobljenimi izkušnjami, ki so 

jih starejši otroci delili z mlajšimi, so slednje naučili več in tako presegli tudi mojo vlogo.  

 

 

 

 

 

Slika 32: Plakati – letni časi 
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3.7 ANALIZA  

 

Pri preživljanju časa v naravnem okolju sem se pri načrtnem delu raziskovanja nanašala na 

Cornellovo tekoče učenje. Cornell v svoji knjigi »Veselimo se z naravo« opisuje štiri bistvene 

dejavnosti pri delu z otroki. Mnenja je, da je otroke potrebno najprej motivirati preko igre v 

naravnem okolju, nato jih lahko umirimo in pripravimo na opazovanje, saj se ob igri sprostijo 

ter se znebijo frustracij, vzpostavi se dobra klima in dana je pobuda za sodelovanje. V knjigi 

poudarja, kako pomembni so neposredna izkušnja, doživljanje naravnega okolja ter ob koncu 

tudi delitev svojih izkušenj z drugimi (povz. po Cornell, 1998). 

Otroke sem ob naših obiskih naravnih kotičkov ves čas opazovala. Če sem opazila, da 

potrebujejo motivacijo, sem jo tudi ponudila, če pa so bili pripravljeni na prosto raziskovanje, 

sem jih slednjemu prepustila. Otroci so spontano odkrivali okolje in samoiniciativno dajali 

pobude za igro. Ob naših raziskovanjih nas je vselej spremljal naš »Škratek Tomažek«, ki je 

otroke spodbujal pri odkrivanju naravnih danosti in jim razkril tudi kakšno skrivnost o gozdu 

ali travniku.  

Pri raziskovanju narave sem otrokom vsakokrat ponudila raznoliko okolje. Je pa bil naš 

gozdni kotiček kraj, kjer smo preživeli največ časa, raziskali pa smo vse naravne kotičke, ki 

so obdajali okolico vrtca, saj nisem želela, da bi bili naši odhodi v naravo monotoni in 

enolični oz. da bi vsak dan hodili zgolj na en izbran kraj. Opazila sem, da je bilo okolje že 

samo po sebi velika motivacija.  

Otrokom pri igri in raziskovanju v naravnem okolju ni bilo potrebno postavljati posebnih 

meja, vedno so se držali edinega pravila, da so pozorni, kaj se dogaja okrog njih, da spoštujejo 

rastlinje ter živalstvo in se ne oddaljujejo od mene ali od vzgojiteljice v tolikšni razdalji, da bi 

se izgubil vidni stik.  

Naravno okolje je vselej delovalo terapevtsko. Otroci so se sprostili, saj so imeli dovolj 

prostora in predvsem dovolj miru pred ostalimi otroki, da so se lahko osredotočili na 

dejavnost, ki so si jo zadali. Otroci so bili v naravnem okolju mirni in nekonfliktni. Med 

raziskovanjem narave in njenih lastnosti so razvijali logično mišljenje, ki je bilo vezano na 

konkretne dogodke, stvari ali pojave. Naša potepanja so obrodila polno zanimanja, sprva zgolj 

pri starejših, vedno bolj pa tudi pri mlajših oz. najmlajših v skupini. Slednji so sprva zgolj 
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sledili starejšim otrokom, za njimi ponavljali ali pa jih zgolj opazovali. Ob daljši 

izpostavljenosti pa so tudi mlajši otroci začeli oblikovati svojstveno igro. Vse več je bilo 

opaziti skupinske igre in sodelovanja. Pri mlajših otrocih sem sprva opažala egocentričnost, 

sčasoma pa se je ta razblinila. Mlajši, še posebej dveletni otroci, so postajali vse bolj 

samostojni. Prvotna ločitev od staršev in tudi ločitev od vrtca je bila nekaterim mlajšim 

otrokom zelo stresna, a ob stalni rutini in motivacijskih igrah so tudi ti kmalu pozabili na 

frustrirajoče dejavnike. Otroci so z igro v naravi in opazovanjem starejših pridobivali 

pomembne socialne vzorce. Opaziti je bilo, kako se mlajši postopno zelo navezujejo na 

starejše otroke. Napredovali so tako v govornem kot tudi na gibalnem področju in v svojo igro 

vključevali vse več domišljije. Egocentričnost je upadala in vrstniki so dobili osrednjo vlogo.  

Pri opazovanju zanimanja za posamezne letne čase sem ugotovila, da sta otrokom bistvena in 

najbolj pri srcu poletje in zima. Jesenski in pomladni čas sta delovala kot zelo postranska 

letna časa. Ob koncu zime oziroma ko ni bilo več snežne odeje, so otroci govorili, »kmalu bo 

poletje«, in ko je pozno poletje prehajalo v jesen, so komaj čakali zimo in sneg.  

Medtem ko so otroci ob raziskovanjih spoznavali naravne materiale, jim podajali različne 

vloge in zmožnosti med spoznavanjem različnih lastnosti in imen žuželk ter rastlinja, so 

slednje vedno bolj cenili in spoštovali. Nestrukturirane igre, domišljijske in raziskovalne igre 

so esencialne za otrokov razvoj. Otroci so lažje in bolj izrazito pokazali svojo individualnost 

ter zanimanje za raznolikost v okolju, polnem naravnih materialov, kot so to izvajali v 

igralnici, kjer igrače že same po sebi s svojo družbeno pripisano vlogo omejujejo igro in 

ustvarjalnost.  

Poleg vsega naravnega materiala, ki je bil otrokom na voljo, je bilo najbolj očitno opaziti, 

kako zelo otrokom manjkajo »igrala« za plezanje, saj na igrišču ni bilo prisotnega plezala. 

Prav zato je bil naravni prostor za otroke bogata izkušnja, saj so kar naprej iskali drevesa, 

veje, štore, na katere so lahko plezali in skakali. Po vseh kotičkih so se tako izoblikovala naša 

spontana naravna igrišča.  

Razvijala in učila sem se skupaj z otroki, ki so bili tudi prva skupina, s katero smo preživeli 

tako veliko časa izven vrtčevskih površin. V nadaljnjem delovanju želim časovni in tudi 

izkušenjski razpon še povečati ter z lastnim načinom dela navdušiti tudi preostale pedagoške 

delavke in delavce. Med dejavnostmi je vselej potekalo vzajemno učenje in razvijanje. 

Opazila sem, da otroci ob lastni igri, ki jo ves čas izpopolnjujejo, potrebujejo odgovorne 

odrasle, ki jih upoštevajo in obravnavajo kot samostojne in enakopravne osebnosti.  
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Aktualni problem družbe danes je, da se otroci premalo gibljejo v naravnem okolju in z njim 

ne znajo navezati stika. Otroci so prenasičeni z medijskimi vsebinami, nimajo razvitih pristnih 

motoričnih in socialnih veščin in posledično tudi niso motivirani za delo. Verjamem, da z 

načeli gozdne pedagogike lahko aktualni problem razrešimo. Že ko otrokom omogočimo 

pristno izkušnjo ob raziskovanju in igri v naravi, jim s tem omogočimo, da razvijejo pristen 

odnos z naravnim okoljem, ki je dandanes pomemben tako za ohranjanje narave kot nas 

samih, naše prihodnosti in našega dobrega počutja.  
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3.7.1 REZULTATI INTERVJUJEV OTROK PRED IN PO IZVEDBI 
PROJEKTA 

 

Predstavljam primerjavo rezultatov intervjujev otrok, v kateri so s v grafih prikazane 

predhodne in poznejše predstave otrok o poznavanju letnih časov.  

 

Prepoznavanje štirih letnih časov in poznavanje lastnosti posameznega letnega časa sem 

preverjala s pomočjo intervjuja, pri čemer sem si pomagala s slikovnim gradivom. Slednje je 

bilo razdeljeno na štiri večje slike, ki so prikazovale posamezni letni čas. Na sliki jeseni je 

bilo prikazano odpadajoče listje, pozimi snežak, poleti sonce in morje ter spomladi novo 

cvetoče listje in cvetje na drevju. S pomočjo vprašanj sem prišla do odgovora, ali otrok 

prepozna dogajanje na sliki in ali zna poimenovati ter uvrstiti sliko v pravilni letni čas.  

Poznavanje značilnosti vsakega letnega časa sem preverjala s pomočjo 20 manjših slik, ki so 

prikazovale dejavnosti in značilne naravne pojave, ki se odvijajo ob posameznem letnem 

času. Otroke sem sprva povprašala, kaj se dogaja na sliki, nato so sliko samostojno uvrstili v 

pripadajoči letni čas. Nepravilnih odgovorov nisem popravljala.  

Pri mlajših, dveletnih otrocih, sem intervju posplošila. Vprašanj je bilo občutno manj, bila so 

kratka in preprosta. Zastavila sem jih tako, da sem preverila, ali otrok razume, kaj se dogaja 

na štirih slikah, ki so prikazovale letne čase. Otroke sem nato povprašala po eni sliki, kjer je 

na podlagi štirih predhodnih odgovorov (pomlad, poletje, jesen, zima) pojasnil, kateri letni čas 

prikazuje.  

Pri nadaljnjem intervjuvanju sem najmlajšim otrokom ponudila le štiri slike, ki prikazujejo 

tipične značilnosti letnega časa. Slednje so morali na podlagi odkrivanja, kaj se na njih odvija, 

pravilno umestiti na štiri slike posameznih letnih časov.  
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Graf 1 in Graf 2 prikazujeta razumevanje oz. prepoznavanje posameznega letnega časa. 
Rezultati so osnovani na podlagi dejstev, ali otrok prepozna dogajanje in poimenuje letni čas.  

 

Graf 1: Razumevanje oz. prepoznavanje posameznega letnega časa – starejši otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V starejši intervjuvani skupini je sodelovalo 12 otrok.  

Otroci so v začetnem intervjuju najbolj prepoznali zimski letni čas. Prepoznavanje preostalih 

letnih časov je bilo bistveno nižje. Otroci so bili ob prvem intervjuju stari 3 in 4 leta.  

Po končanem projektu so vsi otroci, z izjemo enega, prepoznali in poimenovali vse letne čase. 

Otroci so bili ob končnem intervjuju stari 4 in 5 let.   

Iz zgornjega grafa je tako razvidno, da so otroci ob enako ponujenem slikovnem gradivu 

bistveno bolje prepoznavali in poimenovali posamezni letni čas.  

Da gre za pomladni letni čas, je ob prvem intervjuvanju prepoznalo le 25 % otrok. Poletni 

letni čas je prepoznalo zgolj 8,33% otrok, jesenski čas 16,7 %, najbolj prepoznaven pa je bil 

zimski letni čas, tega je znalo poimenovati 58,5 % otrok. 

Prepoznavanje letnih časov ob končanem projektu je bilo pri pomladnem letnem času 100-

odstotno, prav tako pri zimskem in poletnem času, le pri jesenskem letnem času je bilo 

prepoznavanje 91,7-odstotno. 
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Graf 2: Razumevanje oz. prepoznavanje posameznega letnega časa – mlajši otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mlajši intervjuvani skupini je sodelovalo 6 otrok.  

Otroci so v začetnem intervjuju najbolj prepoznali zimski letni čas, in sicer (zgolj) 16,7 % 

otrok. Prepoznavanje preostalih letnih časov, kljub že danim odgovorom, iz intervjuja ni bilo 

razvidno. Otroci so bili takrat stari 2 leti.   

Po končanem projektu so bili otroci stari 3 leta. Na podlagi pridobljenih izkušenj, predvsem 

pa učenja od starejših otrok, so bili odgovori na vprašanja bolj razumljivi in korektnejši.   

Ob končnem intervjuju je bilo prepoznavanje pomladnega in jesenskega letnega časa 66,7-

odstotno, prepoznavanje poletnega letnega časa je bilo še višje, in sicer 83,3-odstotno, zimski 

letni čas so prepoznali vsi otroci.  
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Graf 3 in Graf 4 prikazujeta razumevanje otrok pri poimenovanju dogodkov in razvrščanje 

slednjih k posameznemu letnemu času.   

 

Graf 3: Razumevanje otrok pri poimenovanju dogodkov in razvrščanje slednjih k 
posameznemu letnemu času – starejši otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje značilnosti naravnih pojavov in odvijanja posameznega letnega časa na podlagi 

20 manjših slik je bilo sprva pri vsakem letnem času nižje kot ob drugem intervjuju. Slike, ki 

so nakazovale zimski letni čas, so bile najbolj prepoznane in skoraj vsi otroci so jih razvrstili 

pravilno, slike, ki so nakazovale preostale letne čase, so bile otrokom manj razumljive. 

Po končanem projektu se je tako prepoznavanje in razumevanje značilnih pojavov, ki se 

odvijajo v posameznem letnem času, izboljšalo, in sicer pri razvrščanju slikovnega gradiva pri 

pomladnem letnem času za 58,5 %, pri poletnem času za 41,7 %, jesenskem za 50 % in 

zimskem za 8,3 %. 
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Graf 4: Razumevanje otrok pri poimenovanju dogodkov in razvrščanje slednjih k 
posameznemu letnemu času – mlajši otroci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poimenovanje štirih slik, ki so prikazovale značilnosti posameznega naravnega pojava, in 

uvrščanje slednjih k sliki, ki je ponazarjala letni čas, je bilo v prvotnem intervjuju slabše kot 

pri končnem intervjuvanju. 

Po končanem projektu se je prepoznavanje in razumevanje značilnega pojava, ki se odvija v 

posameznem letnem času, izboljšalo, in sicer pri razvrščanju posamezne slike k primernemu 

letnemu času se je slednje v pomladnem, poletnem in zimskem letnem času izboljšalo za 33,3 

%, v jesenskem pa za 50 %. 
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Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da starejši in mlajši otroci v začetnem intervjuju še niso 

znali poimenovati letnih časov, saj sem po odgovorih, ki sem jih pridobila z intervjujem, 

ugotovila, da z omenjenimi izrazi niso imeli predhodnih izkušenj.  

Razumevanje posameznega letnega časa, naravnih dogodkov, ki se odvijajo v vsakem od njih, 

ter splošno poimenovanje letnih časov se je ob končanem projektu močno izboljšalo. 
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4 SKLEP 

 

Ko se otroci igrajo zunaj, kolesarijo, plezajo na drevesa, izdelujejo bivake iz vej in mahu, se 

iz ekonomskega vidika smatrajo kot slabi uporabniki, saj s prosto igro ne trošijo in so zatorej 

za današnjo družbo v tem pogledu nekoristni (Louv, 2006). Zgražam se, da smo prišli tako 

daleč, da družba na otroka gleda kot na potrošnika ter mu na vsakem koraku nudi in vsiljuje 

potrošniški material, ki koristi le pohlepnemu kapitalizmu.  

Čas je, da se zbudimo, pogledamo izven konteksta kapitalistične družbe, v kateri živimo, in se 

od nje odmaknemo, saj se zaradi slednjega otrokom vse preveč jemlje svobodo gibanja ter 

prostega raziskovanja. Vse premalo ljudi se zaveda, kakšen zaklad je otrokova domišljija, 

njegovo razumevanje in razlaganje sveta. Vsak, ki si vzame čas in z otrokom hodi ter ga 

posluša, si vzame čas ne le za otroka, temveč tudi zase, svoj notranji mir in za svojo 

prihodnost na tem planetu.  

Naša življenja se zaradi hitrosti in opravljenega dela morebiti res zdijo produktivna, a so v 

resnici manj inovativna. Vzgojitelji in učitelji bi se morali osredotočati na kvalitativno znanje 

otrok in ne zgolj stremeti k pridobivanju nekih količinsko preobsežnih in nepotrebnih znanj. 

Izkušnje otrok se bolje razvijajo in prilagajajo v spreminjajočem se naravnemu okolju. Bogat 

repertoar izkušenj bo otroku omogočil, da bo prepoznal predvidljiv ali pa raziskoval 

nepredvidljiv pojav in s tem razvijal znanje s pomenljivo vsebino, jo osmislil in nadgradil 

svoje razvojne sposobnosti ne glede na to, kako neki parametri določajo znanje v določeni 

starosti otrok. Izkušnje v naravnem svetu otroke opogumljajo, da raziskujejo in osmislijo 

dogajanje v okolju, ki jih obdaja, te pa so predpostavka razumevanju in sklepanju.  

Brezmejna skrivnost narave nam pričara nekaj svoje omamne čistosti in nas opozarja na 

življenje, ki presega vsakdanje človeške skrbi. Ko se globlje zavedamo narave, resnično 

spoznamo svoje mesto na tem svetu. Osebna izkušnja z naravo nam omogoča, da začutimo in 

spoznamo njen mir in lepoto, energijo in veličastnost, njene skrivnosti in čudesa, a le če ji 

znamo prisluhniti (Cornell, 1994). Neposredna izpostavitev naravnemu okolju je osnova za 

psihično in emocionalno zdravje otrok in tudi odraslih. Mnoge raziskave so potrdile, da 

vzpostavitev pristnega odnosa z naravo vidno omili simptome hiperaktivne motnje, ki je v 

sedanjem času v porastu. Pozitivno vpliva tudi na otroke z avtizmom in drugimi podobnimi 
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odkloni. Tudi odraslim vzpostavitev stika z naravo pomaga pri razreševanju stresnih situacij 

in celo depresije (Louv, 2006). 

Kot pedagoški delavci smo včasih postavljeni pred dilemo prehitrega »poučevanja«. Težko je 

spremeniti ukoreninjene navade, ki so nam jih servirali naši učitelji in smo se jih tudi dodobra  

navadili ob poslušanju teorij in znanja v večino enosmerni komunikaciji. Tako smo 

posledično vse prevečkrat nagnjeni k težnji razlaganja in osmišljanja, pozabljamo pa na 

dejstvo, da moramo otroke obravnavati kot enakovredne in kot prvi zgolj prisluhniti njihovim 

mnenjem, spoznanjem in jih tudi upoštevati. Krivično bi bilo, da bi obnavljali svojo 

zgodovino ter zgolj lastna prepričanja in razlage upoštevali kot edine možne.  

V otrocih moramo vzbuditi mišljenje, da so sposobni, kompetentni, da bodo znali sami 

poiskati rešitve in bodo samozavestni kreatorji svojega življenja. Pri tem verjamem, da se 

lahko po pomoč obrnemo na naravno okolje, saj, kot sem doživela in odkrivala z lastnimi 

očmi s svojo skupino otrok, menim, da je naravno učno okolje prepotrebno vključiti v dnevno 

rutino vrtca ne glede na vremenske razmere, letni čas ali starost otroka. Warden pravi, da 

učinka učenja in igre v naravi ne moremo izmeriti v enem dnevu ali letu, ampak so to trenutki, 

ki trajajo vse življenje (2012, povz. po Györek, 2014).Torej začnimo že pri majhnih otrocih, 

naj jih narava prevzame, da bodo izkušnje z njo nosili s seboj vse življenje.  

Otrokom se bodo v tem hitro tempiranemu življenju ponudile različne možnosti ravnanja, 

vendar bo samo od njih, njihovih vrednot, kaj smo jim kot starši in vzgojitelji ponudili, 

odvisno, kako bodo ravnali v dani situaciji. Ali se bodo obrnili k reševanju problemov s 

pogovorom ali z agresijo ali bodo vztrajali pri reševanju nastalega problema ali bodo našli 

tolažbo v naravi ali v kakšni nevarni substanci ali jim bo doseganje ciljev in pot, ki jo bodo 

morali prehoditi, v veselje ali je ne bodo znali poiskati (Györek, 2014)? 
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GOVORICA DREVES 

 

Drevesa samo na videz molčijo. 

V deblu nenehno z listi govorijo, 

s koreninami šepetajo v zemljo 

in z vrhovi vprašujejo nebo, 

kam ptice jeseni letijo. 

 

Vsako deblo ima svoje srce, 

vsak list svoja listnata usta, 

vsaka vejica svoj plašen šepet, 

vsaka veja svoj vejnat klepet. 

 

Še ko se gola, prezebla in bela 

skrijejo globoko sama vase, 

slišiš drevesne uspavanke. 

In iz vsake, ko je pomad, 

v majhnem popku zelena pesem zrase.  

 

(Bina Štampe Žmavc)  
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