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POVZETEK 

Narava predšolskemu otroku ponuja mnogo izzivov, prek katerih pridobiva izkušnje, ki so 

pomembne za njegov celostni razvoj. Spodbudno naravno okolje s svojimi raznolikimi 

materiali, objekti in prostori prinaša veliko priložnosti za pridobivanje znanja in razvijanje 

spretnosti. Za razvoj znanstvenega mišljenja pa sta potrebna sklepanje in naravoslovno 

mišljenje, kar otrok gradi z naravoslovnimi postopki. Naravoslovni postopki so spretnosti, 

veščine in znanja, ki jih otrok potrebuje za raziskovanje in preko katerih začne razumevati 

pojave in procese v naravoslovju. V predšolskem obdobju razvijamo predvsem postopke 

opazovanja, primerjanja, urejanja in razvrščanja. 

V svojem diplomskem delu sem raziskovala, kako lahko otroci ob različnih vódenih dejavnostih 

v naravnem okolju napredujejo v naravoslovnih postopkih. V raziskavo je bilo vključenih 21 

otrok, starih od 3 do 6 let. Oblikovala sem teste, s katerimi sem ugotavljala, v kolikšni meri 

imajo otroci že usvojene naravoslovne postopke, kot so: opazovanje in primerjanje, razvrščanje 

in urejanje. Nato sem v petih obiskih gozda izvedla različne vódene dejavnosti, oblikovane kot 

didaktične igre, ob katerih so otroci te postopke razvijali. Po dejavnostih v gozdu sem teste 

ponovila, dva meseca po končnem testu pa sem izvedla še pozni končni test ter rezultate 

kvantitativno analizirala. 

Rezultati raziskave so pokazali napredek otrok v raziskovalnih postopkih po opravljenih 

dejavnostih v gozdu. V primerjavi z začetnim testom so se pri končnem in poznem končnem 

testu rezultati najbolj izboljšali pri postopku razvrščanja, opazno pa tudi pri postopkih urejanja 

ter opazovanja in primerjanja.  

Dejavnosti, v katerih so otroci ob igri v naravnem okolju razvijali naravoslovne postopke, so 

otroke močno motivirale. Zaključujem, da so ob tovrstnih dejavnostih prednosti naravnega 

okolja dobro izkoriščene. Rezultati raziskave so potrdili, da je gozd učno okolje, ki ne spodbuja 

samo spoznavanja novih naravoslovnih vsebin, pač pa omogoča tudi napredek v naravoslovnih 

postopkih. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, procesna znanja, začetno naravoslovje, naravoslovni 

postopki, naravoslovne didaktične igre, naravno okolje 



 

 

ABSTRACT 

To a preschool child, nature offers many challenges through which he or she can gain 

experience, which is crucial for their well-rounded development. A stimulating natural 

environment along with its varied materials, objects and spaces, provides plenty of 

opportunities for gaining knowledge and developing skills. However, to develop a scientific 

way of thinking, there should be present conclusion making and natural scientific thinking 

which a child builds through science process skills. Science process skills are skills and 

knowledge which a child needs to discover nature and through which he or she starts to 

understand the phenomena and processes in natural science. In a preschool period, we develop 

mainly the processes of observation, comparison, classification and editing. 

In my diploma thesis, I carried out a study into how children through various guided activities 

in natural environment can make progress in science process skills. There were 21 children 

included, three to six years old. By means of the tests that I prepared, I found to what extent the 

children had already acquired science process skills such as observation, comparison, 

classification and editing. Then, during five visits with children to the forest, I conducted a 

variety of guided games through which the children were developing these skills. When the 

activities were over, I re-tested them, and two month after the final test, I carried out a late final 

test and then made a quantitative analysis of the results. 

The results showed that the children made progress in science process skills after the visits to 

the forest. Compared to the initial test, the results of the final and late final tests showed the 

biggest improvement in the process of classification, clearly as well as in the processes of 

observation and comparison. 

The activities in which the children were developing science process skills through play in a 

natural environment, proved as a strong motivator. I conclude that natural environment is made 

good use of with such activities. The results of my study proved the forest to be that learning 

environment which not only stimulates learning new natural scientific contents, but also and 

primarily enables progress in science process skills. 

 

KEY WODS: preschool child, process skills, initial natural science, science process skills, 

natural scientific instructional games, natural environment.    
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1. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA IN METODE 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Otrokovo učno okolje je še dandanes velikokrat le igralnica oziroma učilnica. Ker se vedno bolj 

zavedamo, kaj vse nam ponuja narava, si prizadevamo, da bi bili otroci veliko bolj dejavni v 

zunanjem okolju, saj je to že samo po sebi spodbudno za učenje in raziskovanje. Harlen (1992, 

v Skribe Dimec, 2005) piše, da je otrokov razvoj zelo odvisen od okolja. Pomembno je, da je 

to spodbudno in motivirajoče ter da prebuja otrokovo radovednost. Otrok mora biti obdan s 

predmeti, ki vzbujajo njegovo radovednost. Prav naravno okolje otrokom omogoča veliko 

izzivov v manipuliranju z različnimi naravnimi predmeti, pri tem se učijo in pridobivajo nove 

izkušnje z različnimi čutili, s katerimi tipajo, vonjajo, okušajo, gledajo in poslušajo. 

Ker nam naravno okolje ponuja idealne možnosti za razvoj čutil, bi ga lahko učitelji večkrat in 

bolje uporabili za pridobivanje znanja in spretnosti na različnih področjih. Učitelji  imajo v 

naravnem okolju veliko več možnosti za kakovostnejše in bolj doživeto izvajanje različnih 

dejavnosti in iger z različnih področij kurikuluma. Prav s pomočjo igre otroka veliko hitreje 

motiviramo za pridobivanje novih izkušenj in znanja. V Kurikulumu za vrtce (1999) je igra 

opredeljena kot prevladujoča dejavnost, ki združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je 

razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju. Prav tako je v njem 

posebej poudarjeno tisto učenje, ki temelji na neposredni aktivnosti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj z ljudmi, s stvarmi in predmeti. 

Ker pa je otrok najdojemljivejši in najdovzetnejši za nova znanja in spretnosti v predšolskem 

obdobju, ga počasi in z igro uvajamo v zgodnje naravoslovje. Cilj uvajanja zgodnjega 

naravoslovja je vzgojiti pismenega posameznika, ki pozna temeljne pojme in zna reševati 

probleme ter odkrivati naravo na logičen in znanstven način (Hvala in Krnel, 2005). V 

naravoslovno pismenost pa spada tudi usvajanje naravoslovnih postopkov. Krnel (2010, str. 36) 

v povzetku svojega članka Naravoslovni postopki navaja: »Naravoslovni postopki so 

opredeljeni kot tista znanja, spretnosti in veščine, ki so značilna za raziskovanje in znanstvene 

metode dela.« V članku se še nadalje ukvarja s terminološko problematiko in pravi:   

»Posebnost učenja naravoslovja je poleg širjenja in poglabljanja znanj v ožjem pomenu tudi 

razvijanje procesnih znanj ali naravoslovnih postopkov. V anglosaksonski literaturi so 
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označena kot skills …« (Krnel, 2010, str. 37). Ferbar pa naravoslovne postopke enači z angl. 

process skills (Ferbar, 1996). Naravoslovni postopki, kot so: opazovanje oziroma primerjanje, 

razvrščanje, urejanje, določanje, prirejanje, štetje, merjenje in eksperimentiranje, so postopki, 

ki otroku na igriv način in v naravnem okolju ponujajo veliko konkretnih izzivov in izkušenj. 

Ti postopki so osnova spretnosti, veščin in znanj, s katerimi ga vpeljemo v konkretno 

raziskovanje (Skribe Dimec, 2005). 

Zaradi prej naštetih razlogov sem se odločila, da bom raziskala, kako lahko otroci v naravnem 

okolju in z naravnimi predmeti s pomočjo didaktičnih iger napredujejo v razvoju naravoslovnih 

postopkov opazovanja, razvrščanja in urejanja. Odločila sem se, da bom naravo uporabila kot 

igralnico; ponuja nam namreč veliko izzivov in možnosti za različna področja učenja,  poleg 

tega pa vse več otrok presedi in preživi ure in ure v notranjosti ustanov (vrtec, šola). Otroci 

odraščajo v zaprtih prostorih in so preveč zaščiteni pred različnimi »namišljenimi« nevarnostmi 

(Györek, 2014). Z naravoslovnimi didaktičnimi igrami, ki jih načrtujem v diplomskem delu, 

bodo otroci imeli možnost pridobiti novo naravoslovno znanje, razvijati naravoslovne 

spretnosti ter preživeti čas v zdravem naravnem okolju, vse v skladu  z ustvarjanjem zdravega 

in varnega življenjskega okolja in navad (Kurikulum za vrtce, 1999). 

1.2 CILJI  

1. Raziskati znanje, spretnosti in veščine naravoslovnih postopkov (opazovanje, razvrščanje, 

urejanje) pred izvedbo dejavnosti in iger v gozdu s pomočjo različnih nalog.   

2. Oblikovati in izvesti pet sklopov dejavnosti v petih obiskih gozda, pri katerih bodo otroci 

razvijali naravoslovne postopke (opazovanje, razvrščanje, urejanje). 

3. Ugotoviti napredek razvoja naravoslovnih postopkov (opazovanje, razvrščanje, urejanje) po 

izvedenih dejavnostih v petih obiskih gozda s podobnimi nalogami kot na začetku. 

1.3 HIPOTEZE  

1. Otroci bodo ob dejavnostih v spodbudnem naravnem okolju (gozdu) napredovali v 

naravoslovnih postopkih opazovanja, primerjanja, razvrščanja in urejanja. 

2. Otroci, stari 5−6 let, bodo v večini uspešneje rešili test z nalogami tako pred obiski in po 

obiskih gozda kot otroci, stari 3−4 leta. 
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1.4 RAZISKOVALNA METODA  

1.4.1 VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 21 otrok iz Antonovega vrtca Železniki. Stari so bili 3−6 let. Razdelila 

sem jih v mlajšo skupino (3‒4 leta) in starejšo skupino (5‒6 let). Mlajših otrok je bilo 8, starejših 

pa 13. Vzorec otrok je neslučajnosten oziroma priložnosten.  

1.4.2 PRIPOMOČKI 

Za zbiranje informacij sem uporabila teste z nalogami (ki sem jih zasnovala sama). Z njimi sem 

ugotovila, ali so otroci pravilno razvrščali, opazovali in urejali. Test je vseboval šest nalog za 

opazovanje, eno nalogo za razvrščanje in eno za urejanje. Za dejavnosti v gozdu sem uporabila 

različne igre, povzete iz literature, nekatere pa sem si zamislila sama. Kot pripomočke pri igrah 

in testu sem uporabila različne umetne, predvsem pa naravne materiale. 

Test za opazovanje je bil sestavljen iz šestih nalog. Vsak otrok je imel na voljo kartice in 

materiale, ki so si bili med seboj zelo podobni. Prva naloga je vsebovala šest različnih drevesnih 

listov, od katerih je moral otrok najti par. Ugotoviti je moral, katera dva lista sta enaka, in ju 

položiti skupaj. Druga naloga je vsebovala slike podobnih ptic, in sicer strnadov, tretja je 

vsebovala pet metuljev v škatlicah, četrta naloga pet slik zelo podobnih mavric (le da so bile v 

različnem barvnem zaporedju), peta slike z motivi igre jungle speed, šesta naloga pa je 

vsebovala pet zelo podobnih slik narave. Otrok je moral pri vsaki nalogi med petimi ponujenimi 

motivi/predmeti najti tistega, ki je povsem enak šestemu izročenemu. Svoj motiv/predmet je 

položil poleg ustreznega, ki ga je prepoznal med ponujenimi petimi. Vsak pravilno najdeni par 

je prinesel po eno točko. Vsak otrok je lahko dosegel največ 6 točk. 

Pri končnem testu so bili nekateri motivi in predmeti le malo spremenjeni (druge vrste listov, 

druge vrste ptic, slike drugih vrst metuljev, namesto motivov mavrice so bili motivi oblakov, 

drugi motivi kartic igre jungle speed, spremenjeni so bili motivi na sliki pokrajine). Enako sem 

storila  s poznim končnim testom, ki sem ga opravila dva meseca kasneje s spremenjenimi 

motivi. 

Naloge so bile primerne za razvijanje naravoslovne spretnosti, in sicer opazovanja (oziroma 

primerjanja). Vsak otrok je poskušal najti čim več parov. Vsak otrok je opravil nalogo pred 

obiskom gozda in po zadnjem obisku gozda. 
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Slika 1: Naloga za opazovanje (različne mavrice) 

 

Slika 2: Naloga za opazovanje (različni motivi igre jungle speed) 

Test za razvrščanje je vseboval nalogo, kjer je imel otrok na voljo različne vrste sadja in 

zelenjave (10 predmetov). Otrok je najprej razvrstil predmete po svoji izbiri v dve ali več skupin 

po kupčkih, si izbral svoj kriterij, po katerem bo sadeže in zelenjavo razvrstil, in to tudi pojasnil. 

Pri drugem delu naloge je otrok razvrstil predmete v dve skupini glede na hrapavost. Če je otrok 

sadeže in zelenjavo dosledno razvrstil po svojem kriteriju, je dobil 2 točki. Če sta bila dva 

sadeža razvrščena nedosledno, je dobil 1 točko. Če pa je nedosledno razvrstil več kot dva 

sadeža, ni dobil nobene točke. Če je otrok pri drugem delu naloge dosledno razvrstil sadeže in 

zelenjavo glede na hrapavost, je dobil dve točki. Če je nedosledno razvrstil le dva sadeža, je 

dobil eno točko. Če pa je nedosledno razvrstil več kot dva sadeža, ni dobil točke. Vsak otrok je 

lahko pri nalogah za razvrščanje pridobil največ štiri točke.  
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Pri končnem testu je otrok razvrščal različne drevesne liste po svojem kriteriju, pri drugem delu 

naloge pa je razvrščal liste glede na vrsto listov. Enako sem storila tudi pri poznem končnem 

testu, ki sem ga opravila dva meseca kasneje z drugimi vrstami drevesnih listov. 

Test za urejanje je vseboval nalogo, kjer je imel otrok pri začetem testu na voljo 6 storžev, ki 

jih je uredil po velikosti. Če je otrok vse storže uredil dosledno, je dobil dve točki. Če je bil en 

storž od vseh urejen nedosledno, je pridobil eno točko. Če pa je nedosledno uredil več kot en 

storž, ni dobil točke. Vsak otrok je lahko pridobil največ dve točki. Pri končnem testu je urejal 

drevesne liste iste vrste različnih velikosti. Enako sem storila tudi pri poznem končnem testu, 

ki sem ga opravila dva meseca kasneje z drugo vrsto drevesnih listov. Naloga je bila primerna 

za razvoj naravoslovne spretnosti, in sicer urejanja.  

 

Slika 3:  Pripravljen material za izpeljavo testov 

 

1.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Za zbiranje podatkov sem uporabila teste z različnimi nalogami. Pred obiski gozda sem z 

začetnim testom s pomočjo praktičnih nalog ugotovila, v kolikšni meri so otroci že obvladali 

naravoslovne postopke, kot so: opazovanje, razvrščanje in urejanje. Vsakega otroka posebej 

sem testirala v mirnem prostoru zunaj igralnice. Nato sem z otroki gozd obiskala petkrat ter v 

njem skupno in skupinsko izvedla različne naravoslovne dejavnosti, pri katerih so otroci 

razvijali naravoslovne postopke. Po petih obiskih gozda sem s končnim testom ponovno 

preverila vsakega otroka in tako ugotovila, ali so ob dejavnostih v gozdu v naravoslovnih 

postopkih napredovali. Po dveh mesecih pa sem izvedla še pozni končni test. Rezultate testov 

sem primerjala in ugotovila, koliko otrok je napredovalo v katerem izmed naravoslovnih 
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postopkov. To sem statistično obdelala in rezultate prikazala v grafih. Dejavnosti in igre v 

gozdu sem pisno in kvalitativno analizirala. 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 NARAVOSLOVJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

2.1.1 ZNAČILNOSTI NARAVOSLOVJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Naravoslovje je način, s katerim skušamo utemeljiti svet sistematično in premišljeno. Postopno 

iščemo podatke in jih kasneje povežemo v razumljive razlage (Hvala in Krnel, 2005). Namen 

zgodnjega naravoslovja v vrtcu je naravoslovje v srečanju z okoljem, v katerem se otroci 

gibljejo in živijo. Tu začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje, pri tem pa se razvijajo 

lastne miselne sposobnosti skupaj z osebnostnim razvojem (Katalinič, Tratnjek, Anželj, 2007). 

Zgodnje naravoslovje se lahko začne uvajati takrat, ko so otroci najbolj radovedni, in sicer v 

predšolski dobi in zgodnjih šolskih letih. To je temelj poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj 

uvajanja zgodnjega naravoslovja je vzgojiti pismenega posameznika, ki pozna temeljne pojme 

in zna reševati probleme ter odkrivati naravo na logičen in znanstven način (Hvala in  Krnel, 

2005). Če se otrok začne že zgodaj znanstveno opismenjevati, bo kasneje kot odrasel lahko 

vplival na delo znanstvenikov in rabo odkritij. Lažje bo sprejemal dosežke znanosti in 

tehnologije, jih pravilneje uporabljal in vrednotil v odnosu do narave (Krnel, 1993).  Za to pa 

so potrebne spretnosti oziroma naravoslovni postopki, ki so del začetnega naravoslovja. K temu 

sodi tudi postavljanje vedno novih vprašanj, na katera bi bili otroci sposobni odgovarjati. 

Zapletena vprašanja moramo odrasli poenostaviti tako, da lahko otroci sami iščejo odgovore. 

Takšno naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna dejavnost, pri kateri spoznavajo 

naravo in razvijajo čut zanjo (Hvala in Krnel, 2005).  

Zavedati se moramo, da otroci odnos do narave prevzemajo od staršev, vzgojiteljev in drugih 

odraslih. Pomembno je, da odrasli z otroki delimo svoje občutke, zanimanja, vprašanja in se 

odzivamo na njihova vprašanja in interese. Naravoslovje naj bo zanimivo in v veselje tako 

otrokom kot odraslim. Radovednost in veselje naj združujeta igro in naravoslovje. Začeti je 

treba s tistim, kar otrok že zna, in zaznati njegov interes. Poleg tega se moramo zavedati, kakšen 

je naš cilj, in glede na to izbirati sredstva za dosego tega cilja. Otroci morajo začutiti, da odrasli 

spoštujemo njihove zamisli. Prepustimo jim, da opazujejo glede na svoj  interes, nato pa jih 

vodimo in ustvarjamo različne situacije, kjer lahko sami poiščejo rešitve oziroma odgovore na 
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vprašanja. Ugotovitev otrok ne označujemo kot pravilne ali napačne, ampak jih sprejemamo 

kot eno od možnih razlag. Ugotovitve lahko postanejo izhodišče za nove poti do novega znanja. 

Tudi odrasli nismo vir vsega znanja. Lahko se pojavi mnogo vprašanj, na katera ne bomo znali 

odgovoriti. V taki situaciji otrokom odkrito priznamo, da nečesa ne vemo, in se poskušamo o 

tem pozanimati. Na nekatera vprašanja pa je skoraj nemogoče odgovoriti, saj bi posegli na 

področja, ki so daleč stran od otroških izkušenj in razumevanja. Zato določena vprašanja 

»zakaj« poskušajmo preusmeriti v vprašanja »kako«.  Odrasli moramo biti v takšnih situacijah 

prilagodljivi in odprtega duha. Potrebno si je začrtati jasne cilje, pri poti in hitrosti uresničevanja 

ciljev pa moramo upoštevati sposobnosti in interese otrok in se jim prilagajati. Priporočljivo  je, 

da po določenih naravoslovnih dejavnostih ostane sled (plakat, risba, zbirka, razstava, dnevnik 

…). Le tako lahko otroci v daljšem časovnem obdobju dejavnost podoživljajo in o njej 

razmišljajo. To omogoča ustvarjanje kolektivnega spomina, pri katerem se otrok vrača k svojim 

mislim in jim lahko sledi. Tako lahko začne svoje delo kritično analizirati, posluša komentarje 

drugih in si gradi novo znanje (Hvala in  Krnel, 2005). 

V Kurikulumu za vrtce (2008) je na področju narava poudarjeno: pridobivanje izkušenj z 

živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselje v raziskovanju in odkrivanju. Področje narava 

postopno razvija: naravoslovne pojme in mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvid in reševanje 

problemov, zmožnosti za postavljanje hipotez, klasificiranje, iskanje in povzemanje bistva in 

pomena ter oblikovanje konceptov. Takšni procesi potekajo pri otroku nezavedno in so osnova 

za znanstvene metode v naravoslovju. Otrok tako v vrtcu kot doma raziskuje pojave, ki ga 

zanimajo. Njegovo raziskovanje je razburljivo in zabavno, saj odpira vrata vedno novim 

problemom. Ob opazovanju pojavov, razmišljanju o njih, rokovanju s predmeti, z živimi bitji 

in s snovmi razvija čut za naravo in spoznava lastnosti teles in snovi. Cilji pri področju narava 

so naslednji: otrok doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, 

v stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; otrok razvija naklonjen, spoštljiv in 

odgovoren odnos do žive in nežive narave, spoznava svoje telo, življenjski cikel ter zdrav in 

varen način življenja, pridobiva izkušnje. 

V otrokovo okolje sodi tudi narava, pri čemer je pomembna predvsem naravoslovna pismenost. 

Naravoslovna pismenost pa pomeni, da je treba poskrbeti za razvoj pojmovnega znanja in 

razvoj procesnega znanja (Harlen, 1992, v Skribe Dimec, 2005). Razvoj pojmovnega znanja 

pomeni spoznavanje izrazov in oblikovanje pravilnih predstav o pojavih in procesih. Pri 

oblikovanju procesnega znanja pa otrok razvija sposobnosti in spretnosti za izvajanje splošnih 
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in naravoslovnih postopkov. Z naravoslovnimi pojmi otroku pomagamo k boljšemu 

razumevanju raznih pojavov, z naravoslovnimi postopki pa otroka vpeljemo v konkretno 

raziskovanje. V predšolskem obdobju otroci predvsem odkrivajo in spoznavajo naravoslovne 

pojave (Skribe Dimec, 2005). 

 

2.1.2 NARAVOSLOVNI POSTOPKI 

2.1.2.1 KAJ SO NARAVOSLOVNI POSTOPKI 

Naravoslovni postopki so spretnosti, veščine in znanja, ki jih potrebujemo za raziskovanje. 

Postopki si sledijo v zaporedju od preprostih do kompleksnejših. V predšolsko obdobje 

uvrščamo opazovanje, razvrščanje in urejanje (Krnel, 2010), kasneje pa pri otrocih vpeljujemo 

tudi določanje/definiranje, prirejanje, štetje, merjenje in eksperimentiranje (Ferbar, 1996). Tudi 

v predšolskem obdobju lahko otroke s postopnimi in preprostimi dejavnostmi počasi uvedemo 

v prirejanje, razporejanje v prostoru in času in jih navajamo na uporabo sistemov znamenj. Pri 

naravoslovnih postopkih nas zanima predvsem vprašalnica kako (kako smo nekaj odkrili, kako 

smo to naredili, kako to vemo). To so miselne in manipulativne dejavnosti, ki so temelj za 

razvoj in razumevanja pojavov in procesov v naravoslovju (Krnel, 2010). Po Ferbarju (1996) 

jih delimo na konkretne in simbolične. 

Konkretni naravoslovni postopki so postopki s telesi, pojavi in snovmi. Zaznavamo jih 

predvsem s čutili. Če so telesa in pojavi povezani, tvorijo opazovani sistem. 

Simbolični naravoslovni postopki so postopki s pojavi in telesi, ki imajo z dogovorom 

opredeljen pomen. Tako uporabimo znake in znamenja, ki predstavljajo določen pojav ali telo. 

Pomena znamenja pa se je treba naučiti od drugih, saj ga ni mogoče odkriti z ugotavljanjem 

njegovih lastnosti. Tega se otroci učijo predvsem pri matematiki in slovenskem jeziku.  

2.1.2.2 OPAZOVANJE 

Pri zgodnjem naravoslovju je poglavitnega pomena opazovanje. Otroke spodbujamo, da najprej 

opisujejo predmete, ki imajo jasno izražene lastnosti. Nato naj preidejo k opisovanju predmetov 

iz narave (Hvala in Krnel, 2005). Avtorica Skribe Dimec (2005) opazovanje imenuje tudi 

zaznavanje. Otroški pojmi usmerjajo opazovanje, izberejo cilj opazovanja (kar je zanje 

pomembno) in po svoje vplivajo na razlago in osmišljanje rezultatov. Opazovanje je torej 
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odvisno od percepcije opazovalca, vnaprej določenega cilja in namena opazovanja. Zato je 

opazovanje povezano z vedenjem ali s teorijo, s katero opazovalec rešuje problem. Pri otrocih 

pa je opazovanje še posebej odvisno od zaznav (Krnel, 1993). Pri opazovanju so poglavitnega 

pomena čutila. Potrebno je, da se uporablja čim več čutil: vid, tip, sluh, voh, okus. Vključuje 

tudi primerjanje, pri čemer otrok ugotavlja podobnosti in razlike (Skribe Dimec, 2005), saj 

čutila zaznavajo razlike, torej neenakost, razlike pa so lahko krajevne ali časovne.  Lažje je 

primerjati dva predmeta kot pa dva pojava, saj so predmeti obstojni, pojavi pa minljivi. Pojave 

potemtakem lahko najbolje spremljamo, če potekajo blizu in sočasno, sicer pa je potrebno 

pojave predstaviti z risbo, besedo, s skico ali števili (Ferbar, 1996). Iz razlikovanja (ki je 

primarnejše kot iskanje podobnosti) pa se postopno razvije razvrščanje (Krnel, 2010).  

2.1.2.3 RAZVRŠČANJE 

Postopek temelji na primerjanju, pri čemer je končni rezultat dejstvo, da sta si dve reči po nečem 

podobni ali pa različni. Razvrščanje vodi k oblikovanju pojmov in vpeljavi pridevnikov in 

samostalnikov (Ferbar, 1996). Razvrščanje pomeni določiti ali izločiti lastnost (spremenljivko), 

ki je značilna za predmet ali pojav. Potrebno jo je posplošiti in izpostaviti kot celotno lastnost 

množice objektov ali pojavov (Krnel, 2010). Primer: maček za otroka pomeni lastno ime za 

točno določenega domačega mačka. Šele izkušnja z drugimi mački njegovega domačega mačka 

spremeni v predstavnika množice mačkov (Ferbar, 1996).  Razvrščanje je za mlajše otroke zelo 

konkretna dejavnost, z razvojem pa postane eno od miselnih orodij, s katerim oblikujemo in 

diferenciramo pojme iz množice informacij, ki jih ves čas sprejemamo. Primeri dejavnosti v 

vrtcu in prvem razredu osnovne šole so: zbiranje rastlin, živali in njihovih ostankov, predmetov, 

različnih materialov in snovi, pripravljanje zbirk predmetov (okrogli, oglati, hrapavi, gladki ...), 

razvrščanje učnih listov glede na simbole, zlaganje igrač po določenem redu, razvrščanje igrač 

v prostoru in razvrščanje predmetov po izbrani lastnosti (glede na eno spremenljivko) ipd. 

(Krnel, 2004).  

2.1.2.4 UREJANJE   

Pri urejanju dobi spremenljivka vrednost: je večja ali manjša. To je že miselno zahtevnejša 

dejavnost, saj je povezana z razlikovanjem med vrstami spremenljivk.  Predmetov npr. ne 

moremo urediti po barvi, lahko pa jih uredimo glede na intenziteto barve (Krnel, 2010). Pri 

urejanju se postopno uvajajo kvantitativni odnosi in osnove merjenja. Miselni razvoj gre naprej 

v smeri določanja in ravnanja z eno spremenljivko, nato pa še z dvema. Gre tudi za zgodnje 
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uvajanje in prepoznavanje razlik med intenzivnimi (npr. gostota) in ekstenzivnimi (npr. masa) 

spremenljivkami. To se povezuje s sposobnostjo ohranjanja količin oziroma konzervacijo 

količin (Krnel, 1993).  Matematično ozadje takih dejavnosti je relacija urejenosti (>) in z njimi 

vpeljemo semikvantitativne spremenljivke. Vrednosti takih spremenljivk opišemo z vrstilnimi 

števniki. Najlažje je urejanje različnih predmetov ali reči. Ko pa so na voljo tudi enaki predmeti, 

je potrebno množico teh najprej razvrstiti v razrede enakih, nato pa sledi urejanje razredov. Pri 

tem se uporabita tako razvrščanje kot urejanje po enaki spremenljivki. Temu pravimo 

kategorizacija ali rangiranje (Ferbar, 1996). Otroci lahko urejajo zbirke rastlin, živali in 

njihovih ostankov, urejajo predmete, snovi in materiale, razporejajo učne liste v mape, zlagajo 

knjige po dogovorjenem redu, urejajo predmete po izbrani lastnosti (Krnel, 2004).  

 

2.1.3 NARAVOSLOVNE DIDAKTIČNE IGRE 

Naravoslovne didaktične igre in dejavnosti so namenjene učenju o naravi in njenemu 

doživljanju. Lahko so bolj ali manj strukturirane in vključujejo dejavno vlogo odraslega. Te 

igre vsebujejo okvire ali določena navodila, po katerih se morajo otroci ravnati, hkrati pa 

dopuščajo tudi ustvarjalnost (Kos in Jerman, 2012). V prispevku avtorice Marjance Kos (Kos 

in Jerman, 2012) je omenjena raziskava, ki ugotavlja, koliko začetnega naravoslovja se lahko 

otroci naučijo ob naravoslovnih didaktičnih igrah. Rezultati izvedbe naravoslovnih didaktičnih 

iger so pokazali, da otroci pridobijo naravoslovno znanje, zaznavne izkušnje, urijo spomin, 

razvijajo naravoslovne spretnosti (pozorno opazovanje, primerjanje in opisovanje) ter pri 

gibanju urijo motorične spretnosti. Z dejavnostmi iščejo in preizkušajo naravne materiale. Igre 

v skupinah otroke spodbudijo k sodelovanju in hkrati pripomorejo k razvijanju jezika ter 

komunikacijskih sposobnosti. Ob igrah otroci spoznavajo osnove naravoslovja s konkretnimi 

izkušnjami. Pri nekaterih igrah imajo veliko možnosti za izražanje svoje ustvarjalnosti. Za to 

so najprimernejše igre brez vnaprej postavljenih ciljev in metod. Vendar pa tudi delno 

strukturirane igre omogočajo izražanje otrokove ustvarjalnosti. Pri tem nam lahko pomaga 

pravljični svet, vendar ga moramo v igro vpeti pazljivo in premišljeno. Pravljice in zgodbe 

otroke zelo prevzamejo, to pa lahko vzgojitelji in odrasli koristno uporabimo za učenje, vendar 

mora končni učinek prinašati naravoslovne resnice. To združevanje pa je za vzgojitelja kar 

zahtevna naloga. 
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2.2 IGRA, UČENJE IN RAZVOJ OTROKA 

2.2.1 UČENJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Učenje otroka poteka že v predrojstvenem obdobju. To je pokazal primer, ko je dojenček  

pozorneje poslušal tiste glasbene motive, ki jih je mati med nosečnostjo pogosteje poslušala 

(Marentič Požarnik, 2000). Otrokov način učenja je nasproten odraslemu: odrasel razmisli, 

kako bi se naloge lotil, in se nalogi šele nato posveti, otrok pa začne z delom, iz dejavnosti pa 

se zbudi in razvije razmišljanje. Thomson (1995) pravi, da so že sami predmeti, kot so: kamenje, 

kanglice, pesek, voda, kocke, skodelice …, učitelji otroka. Torej se otrok uči že pred vstopom 

v šolo in to je zanj kritično ali oblikovalno obdobje, ko je najdojemljivejši za določene izkušnje. 

Učenje v tem obdobju je najučinkovitejše, saj so živčne strukture še zelo plastične. Zamujeno 

kritično obdobje je vidno v posledicah pri primeru volčjih deklic, ki sta odraščali brez 

človeškega stika (Marentič Požarnik, 2000). Tudi v Kurikulumu za vrtce (2008) je navedeno, 

da v otrokovem razvoju obstajajo kritična obdobja, v katerih se otrok nekaj nauči ali pridobi 

določeno spretnost na najučinkovitejši način. 

Otroci svoje znanje konstruirajo s konkretnimi izkušnjami in aktivnim učenjem, ki prihaja iz 

osebne pobude, saj so aktivni predvsem zaradi prirojene želje po raziskovanju (Hohmann in 

Weikart, 2005, v Kos in Jerman, 2012). Že Immanuel Kant je postavil teorijo, da si vsak človek 

gradi svoj svet in da je vsak človek ujetnik svojih miselnih konstrukcij (Kos, 1970, v Krnel, 

1993). Konstruktivizem poudarja, da ljudje določamo vedenje sami. To nastaja v dolgem 

procesu osebnih konstrukcij pojmov in razlag pojmov, ki so posledica interakcij s fizičnim in 

socialnim okoljem. Proces pa poteka od začetnih do abstraktnih pojmov. Jean Piaget je 

konstruktivizem utemeljil z načeli asimilacije, akomodacije in ekvilibracije (uravnoteženja). 

Pojem asimilacija pomeni vključevanje novih izkušenj v obstoječe okvire, ko novo znanje 

prilagajamo že pridobljenemu. Pojem akomodacija pomeni, da se obstoječe znanje spreminja 

in bogati glede na nove izkušnje. Proces ekvilibracije pa pomeni uravnoteženje obeh procesov, 

ko lahko dosegamo višje stopnje znanja in razumevanja. Otrokovo znanje torej nastaja iz 

delovanja na objekte in se začne že zelo zgodaj. Ko se sooči z novimi izkušnjami, si mora za 

uspešno delovanje svet nekako razložiti. To izhaja iz človeške težnje, da si človek sam oblikuje 

znanje in si tako osmišlja svet. Če otroku pri tem pomagamo, je njegova pot v razumevanje 

narave in družbe lažja. Ker si pa otroci ne glede na naše poseganje sami konstruirajo znanje in 

si ustvarjajo pojme, se lahko zgodi, da so ti pojmi napačni. Utrjeni napačni pojmi pa so zelo 
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odporni na spremembe, kar so pokazale raziskave (Gil-Perez in Carrascosa, 1990, v Krnel, 

1993).  

V predšolskem obdobju se postavijo temelji, ki bodo kasneje vplivali na proces učenja in vzgoje 

v višjih starostnih obdobjih.  Proces učenja pa vključuje vztrajnost in potrpežljivost. Ne smemo 

pozabiti, da smo odrasli s svojim odnosom, zgledom in aktivnostjo vedenjski in učni vzor 

otroku. Naloga odraslega je torej spodbujati radovednost in iskati ustrezne načine za pomembne 

interakcije z otrokom. Pri tem je lahko prav narava prava pot, ki nas bo z otrokom povezovala, 

nas vznemirjala in razveseljevala. Za uspešnost učenja je potrebno spremljati in upoštevati 

otrokov razvoj in značilnosti njegovega mišljenja (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). 

 

2.3 NARAVNO OKOLJE – PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE OTROK 

2.3.1 KAJ OBDAJA OTROKA 

V Kurikulumu (2008) je zapisano, da je narava področje vzgojno-izobraževalnega dela, v 

okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v fizično in družbeno 

okolje ter ustvarjamo zdravo in varno življenjsko okolje in navade.   

Otrokov razvoj je zelo odvisen od okolja. Pomembno je, da je to spodbudno in motivirajoče, 

saj prebuja otrokovo radovednost. Otrok mora biti obdan s predmeti, ki vzbujajo radovednost 

(Harlen, 1992, v Skribe Dimec, 2005). V pojem okolja uvrščamo tudi vzgojitelja oz. odraslega. 

Zato je pomembno, da vzgojitelj poišče in izbere vsebine, ki intelektualno in emocionalno 

stimulirajo tudi njega samega, ne le otroke. Tako bodo otroci in odrasli povezani v procesu 

raziskovanja in učenja, ki združuje intelektualno, emocionalno in estetsko doživljanje (Hvala 

in Krnel, 2005).  

Posebej pomembno okolje je narava, saj ta prinaša človeku veliko koristi (Kos, 2013). Tudi v 

Kurikulumu za vrtce (2008) je zapisano, da je narava posebno področje, v okviru katerega 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno 

okolje in je pomembno za ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Pri 

področju narava otrok spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo 

ohranitev. 
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Slovenija ima ohranjenega veliko naravnega okolja, saj njeno površino pokriva kar šestdeset 

odstotkov gozda. Gozd je za človekovo zdravje izjemno pomemben, saj je kvaliteta zraka na 

gozdnatih področjih boljša kot v mestih, gozd predstavlja vir hrane, vsebuje medicinske in 

farmacevtske substance, ljudi ščiti pred soncem, vetrom, plazovi in je ponor ogljikovega 

dioksida (Györek, 2014). Človekova evolucija in njegov zgodovinski razvoj sta potekala prav 

v naravnem okolju. Nekdaj je človek živel v divjini in se ohranjal kot lovec in nabiralec. Danes 

pa kar polovica prebivalstva živi v mestih oz. velemestih. Po ocenah naj bi do leta 2030 kar 

sedemdeset odstotkov vseh ljudi živelo v mestnih okoljih, ki bodo vedno manj zelena (prav 

tam).  

Še vedno pa obstajajo destinacije in kraji, ki slovijo po z naravo bogatih pokrajinah. 

Raziskujemo lahko različna okolja in zemljišča, kot so: obale, narodni parki, naravni rezervati, 

gozdovi in arboretumi, zemljišča v skupni rabi, pokrajinski parki, jahalne in sprehajalne poti, 

podeželske ceste in železniški nasipi, igrišča in območja za rekreacijo, vrtovi in 

vrtčevska/šolska igrišča. Zavedati se moramo, da otroke neznansko privlači svet narave, saj so 

zelo vedoželjni in radovedni, narava pa zanje predstavlja velik izziv. Odrasli bi jim morali 

omogočiti izkušnje, s pomočjo katerih bodo lahko naravo odkrivali sami. Za spodbudo, da bodo 

otroci lahko sami začeli ceniti neokrnjeno naravo, je potrebno le malo sočutja in navdušenja. 

Omogočiti jim moramo, da bodo imeli dovolj časa, da se zatopijo v svoje igre in s tem bogatijo 

tudi svojo domišljijo. Koščki neokrnjene narave in naravnega okolja otroku nudijo priložnosti 

za doživetje miru in premišljevanja. Raznolikost narave pa bomo začeli ceniti šele, ko jo bomo 

raziskovali na čim več različnih načinov. To pa pomeni uporabo vseh čutil – z njihovo pomočjo 

namreč tipamo, okušamo, vonjamo, poslušamo in gledamo. Otroci lahko kjerkoli v naravi 

predelujejo naravne materiale in jih vpletajo v skrivne svetove, ki jih odrasli ne poznamo. 

Nekatere otroke moramo nekoliko spodbuditi, da svojo domišljijo aktivirajo in se ji prepustijo. 

Naravni materiali otrokom nudijo vedno nove izkušnje. Če naravne materiale ustvarjalno 

uporabljamo, jih začnemo ceniti na nov in drugačen način  (Danks in Schofield, 2007). 

2.3.2 VPLIVI NARAVNEGA OKOLJA NA RAZVOJ OTROK 

Veliko raziskav potrjuje, da bivanje v naravnem okolju spodbuja motorične sposobnosti 

(Fjortoft, 2001, v Kos in Jerman, 2013), izboljšuje zdravje (Fjortoft, 2001, 2004, v Kos in 

Jerman, 2013), pojavlja se manj agresivnosti (Wilson, 1995; Ouvry, 2003, v Kos in Jerman, 

2013) in izboljša se koncentracija (Martensson et al., 2009, v Kos in Jerman, 2013). 

Strokovnjaki še posebej opozarjajo, da so redno uživanje sadja in zelenjave, preživljanje časa 
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v naravi, igra in gibanje v naravnem okolju ključnega pomena za zdravje, še posebej za zdravje 

otrok (Györek, 2014). Na zdravje tako vplivajo trije dejavniki: geni, okolje in izobrazba. Danes 

je prepoznan še četrti dejavnik, in sicer dostop do narave, ki je tudi predlagan kot dejavnik 

zdravja, saj ta bistveno vpliva na zdravje človeka (Maller in sod., 2006, v Györek, 2014). Prav 

tako študije kažejo, da so ljudje, ki ne preživijo dovolj časa v naravi, agresivnejši, imajo manj 

socialnih stikov in so bolj nedružabni (Kuo, 1998, v Györek, 2014). Med zdravstvene vzroke 

za naraščajoče bolezni po mnenju strokovnjakov sodita »motnja pomanjkanja narave« in 

»zmanjševanje pridobivanja lastnih izkušenj« (Louv, 2005, in Norris, 2004, v Györek, 2014). 

Preprečevanje tega pa nam omogoča ravno naravno okolje, saj ustreza otrokovim potrebam po 

raznolikem in stimulativnem okolju za igro  (Fjortoft in Sageie, 2000, v Kos in Jerman, 2013). 

Okolje, ki vključuje naravna območja, otroku nudi veliko več spodbud in navdušenja za igro 

kot druga okolja (Lee, 1999, v Kos in Jerman 2013). Otrok se v naravnem okolju počuti dobro, 

veliko se giblje, smeji, pridobiva senzorne izkušnje, si izboljša kognitivne izkušnje in 

komponente pozornosti, ima večjo motivacijo za učenje, večjo čustveno stabilnost in odzivnost 

ter postaja vse bolj ustvarjalen (Györek, 2014). 

2.3.3 IGRA IN UČENJE V NARAVI V VSAKODNEVNEM ŽIVLJENJU OTROK 

Naše telo nam še vedno pritrjuje, da smo del narave, in zato odreagira na naravne zakonitosti. 

Na ljudi vplivajo: ritem narave, menjavanje letnih časov, dolžina noči poleti in pozimi; poletje 

nas napolni z energijo, v urbanih središčih težko živimo brez zelenjave in sadja, po napornem 

delu potrebujemo počitek, v onesnaženih okoljih zbolimo. Sodobni svet pripomore k 

nekvalitetnemu načinu življenja, saj se premalo gibljemo in uživamo veliko slabe, hitro 

pripravljene ali na različne načine konzervirane, predelane in osiromašene hrane. Zaradi 

potrošniške ekonomije in gospodarstva, ki nam korenito spreminjata življenje, se ljudje vedno 

pogosteje srečujemo z različnimi boleznimi, ki imajo vzrok v nekvalitetnem načinu življenja. 

Narašča število kroničnih bolezni, kot so debelost, srčno-žilne bolezni in duševne bolezni, ki 

so povezane s stresom in pomanjkanjem gibanja. Narašča tudi število psihosomatskih težav, 

število deformacij hrbtenice in alergijskih bolezni (Györek, 2014). 

Starši, vzgojitelji in učitelji otrok smo soodgovorni za zdravje in varnost naših otrok. Velikokrat 

pa odrasli pretiravajo z varnostjo, »zavijanje v vato« za otroke tudi ne prinaša vedno pozitivnih 

učinkov. Odrasli otroke premalo spodbujajo k igri v naravnem okolju, kot je npr. gozd. 

Velikokrat jih raje vidijo pred računalnikom in televizijo, kjer so na videz varni. Sicer ne 

nasprotujejo igri na prostem, vendar se tega bojijo. Kljub nekaterim upravičenim bojaznim 
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odraslih pa imajo otroci željo po igri na prostem, saj jim ta nudi veliko različnih izzivov. Vemo, 

da je v življenju veliko nevarnosti, vendar otroke na življenje najbolje pripravimo tako, da se z 

njimi soočijo in da poskrbimo, da bodo znali presoditi, kaj je za njih resnično nevarno. V naravi 

so stvari, ki jih ne smemo jesti, ki grizejo, praskajo, pičijo; je voda, v katero lahko pademo, so 

drevesa, skale, ki lahko padejo na nas, in gozdovi, v katerih se lahko izgubimo. Toda to še ni 

razlog, da bi otrokom preprečili odhod v naravo. V življenju bodo potrebovali določene 

izkušnje, s pomočjo katerih bodo spoznali, kaj je za njih varno in kaj ne (Danks in Schofield, 

2007).  

Otroci večino časa preživijo v vrtcih in šolah, ki so pomemben oblikovalec zdravega 

življenjskega sloga. Vendar pa s tem veliko časa preživijo in odraščajo v zaprtih prostorih, kjer 

so zelo zaščiteni pred različnimi »namišljenimi« nevarnostmi. Tudi v Sloveniji enajstletni otrok 

večino časa »presedi«, in sicer v povprečju kar 9 ur na dan (Zdravje, 2010, v Györek, 2014). 

Takšen način življenja vpliva na prekomerno debelost in na zmanjšanje otrokovih gibalnih 

sposobnosti. Gozd pa otroku ponuja veliko različnih gibalnih izkušenj (že sama hoja po gozdu 

preko različnih korenin, kamnov, vzpetin, štorov …). Avtorica Györek navaja: »Ker gozd 

vpliva na telesni, čustveni in intelektualni razvoj naših otrok pozitivno, pozitivno vpliva tudi na 

njihovo zdravje. In zdravi otroci dosegajo boljši učni uspeh.« (2014, str. 19)  

2.3.4 VLOGA ODRASLEGA OB IGRI IN UČENJU OTROK V NARAVNEM 
OKOLJU 

Odrasli se mora naprej odzvati na pobude otrok ter graditi na njihovih interesih (Waters in 

Maynard, 2010, v Kos in Jerman 2012). Upoštevati mora otrokovo predznanje, razumevanje in 

interese. Pomembno je, da odrasli v igro vstopa kot bolj izkušen partner in spodbuja h graditvi 

na že usvojenem znanju, da lahko igro dvigne na višjo raven ter tako omogoči učinkovitejše 

učenje (Maynard in Waters, 2007; Waters in Mayard, 2010, v Kos in Jerman, 2012). Največ, 

kar lahko odrasli naredi za otroka, je, da mu omogoči pogoste izkušnje v naravnem okolju, saj 

so te nujen pogoj in sredstvo za doseganje ciljev okoljske vzgoje, igre na prostem pa lahko 

obogatijo bivanje predšolskih otrok v naravnem okolju (Kos in Jerman, 2012). Otroku je treba 

dati čas in mu omogočiti, da z vsemi čutili in lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave. 

Odrasli otroka spodbuja, da lastnosti predmetov in živih bitij opisuje. Omogoča mu, da spremlja 

naravo neposredno in v vseh letnih časih. Navaja ga, da razlaga, primerja, razvršča, ureja 

naravne in druge predmete ter ga spodbuja, da ob tem uporabi svoje kriterije in svojo izbiro tudi 
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komentira. Pri igrah, ob katerih se otroci urijo v opazovanju, razvrščanju in urejanju, odrasli 

otroku pokaže, da je pomemben tudi rezultat in ne le dejanje (Kurikulum, 2008). 

2.3.5 IGRA IN UČENJE V NARAVI – TEMELJ PRIDOBIVANJA POZITIVNEGA 
ODNOSA DO NARAVE 

Na otrokovo empatijo do narave in povezanost z naravo vplivamo tako, da mu omogočimo 

preživljanje prostega časa v naravi. Otrok ne potrebuje posebej opredeljene okoljske vzgoje ali 

posebnih ekoloških programov (zbiranje odpadnih baterij in kartuš, pobiranje smeti v okolici 

vrtca ali šole, recikliranje odpadkov, ozonska luknja, učinek tople grede, zbiranje zamaškov ...), 

v katere bi moral biti vključen. Problem takšnih programov je, da ne prinesejo dolgoročnih 

ciljev. Programi, ki so usmerjeni v varstvo narave in okolja, so za otroke še posebej v 

predšolskem obdobju težki in nerazumljivi, saj jih spremljajo abstraktne razlage odraslega. Sam 

gozd otrokom v predšolskem obdobju še ne pomeni neke vrednote. Čeprav se lahko v njem 

dobro počutijo, je to za njih prostor, kjer lahko uresničujejo fizične in materialne potrebe, saj 

včasih izpulijo tudi kakšno rastlino ali drevesce. Otroci tega ne počnejo namerno, pri tem pa se 

pokaže velika vloga odraslih, ki z zgledom in s potrpežljivostjo pokažejo korekten odnos do 

narave. Če otrokom omogočimo pozitivne izkušnje v naravi, se bodo sami razvili v srečne, 

zadovoljne in zdrave ljudi, ki bodo spoštovali sebe, druge in okolje (Györek, 2014). Če otroci 

v zgodnjem otroštvu niso dobili dovolj pozitivnih izkušenj v naravnem okolju, se lahko 

razvijejo neutemeljeni strahovi pred naravo in predsodki do nje. To pa pomeni veliko oviro za 

kasnejše oblikovanje in razumevanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave (Wilson, 

1994, v Kos in Jerman, 2012). Raziskave so pokazale, da je pozitiven odnos do narave veliko 

večja motivacija za naravovarstveno usmerjenost, kot so napotki in navodila (Wilson, 2008, v 

Kos in Jerman, 2012). 
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3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.1 OPIS DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI  

3.1.1 PRVI OBISK GOZDA: KNJIGA ZAKLADOV, KAJ NE SODI ZRAVEN, UREDI 
RASTLINE 

3.1.1.1 OPAZOVANJE (PRIMERJANJE): Knjiga zakladov (prirejeno po Kos in Jerman, 

2012) 

3.1.1.1.1 POTEK IGRE 

Otroke sem razporedila v dvojice. Vsaka dvojica je dobila knjigo, ki je imela na prvi strani tri 

pare oken, na drugi pa dva para oken oziroma prostorčkov. Še pred dejavnostjo sem sama 

obiskala gozd in v leve okvirčke obeh stranic na lepilni trak pritrdila različne naravne predmete 

(iglico, cvet, vejico, košček mahu, lišaj ...). Vsaka knjiga je bila drugačna. Ko sem prišla z 

otroki v gozd, sem jim pokazala primer že izdelane in zapolnjene knjige zakladov. Podala sem 

jim navodila, naj v dvojicah poiščejo pare oz. predmete, ki so čim bolj podobni tistim iz knjige. 

Najdene predmete naj nalepijo v prazne okvirčke na desni polovici vsake strani. Ko so končali 

z iskanjem, smo se zbrali v krogu in vsaka dvojica je predstavila svojo knjigo zakladov. 

3.1.1.1.2 CILJI 

 Otrok: 

− pozorno opazuje naravne objekte,  

− primerja naravne objekte, 

‒ opisuje naravne objekte, 

− doživlja in spoznava naravo, 

− pridobiva naravoslovno znanje. 

3.1.1.1.3 ANALIZA IGRE KNJIGA ZAKLADOV 

Otroci so si sami izbrali prijatelja (par) in so z veseljem začeli z iskanjem predmetov. Nekateri 

so zelo hitro izdelali svojo knjigo, drugi pa so spraševali, kje bi lahko dobili določen predmet. 
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Pomagala sem jim tako, da sem jih usmerila na določen kraj, kjer bi predmet lahko našli. 

Opazovala sem jih in videla, da so z navdušenjem in zanimanjem opazovali gozdna tla in 

primerjali predmete. Njihovo navdušenje je trajalo vse do konca, ko so mi z veseljem zaklicali: 

»Poglej, sva že vse našla!« Ko so vsi končali, smo se zbrali v krogu in vsaka dvojica je 

predstavila svojo knjigo zakladov. Otroci so ponosno pokazali, kaj so našli, pri tem pa sem o 

predmetih povedala tudi nekatere značilnosti in rastline poimenovala. Za nekatere imen nismo 

poznali, zato sem se pozanimala in jim dan kasneje posredovala točno informacijo. Otroci so 

se še v vrtcu odzivali z navdušenjem. Povedali so, da jim je bilo v gozdu všeč in po obrazih 

sem prepoznala njihovo veliko veselje nad igro v gozdu. 

 

 

Slika 4: Primerjanje in opazovanje naravnih predmetov ter izdelovanje knjige zakladov 

 

Slika 5: Dokončana zbirka knjige zakladov 
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3.1.1.2 RAZVRŠČANJE: Kaj ne sodi zraven (prirejeno po Danks, 2007) 

3.1.1.2.1 POTEK 

Otrokom sem pokazala že napolnjeno škatlo in jih spodbudila, naj poiščejo predmet, ki ne sodi 

v vanjo. Po pogovoru o značilnostih predmetov sem otroke razdelila v dvojice. Vsaki dvojici 

sem ponudila škatlo s šestimi razdelki. Otrokom sem naročila, naj poiščejo pet zelo podobnih 

stvari, šesta pa naj se po neki značilnosti povsem razlikuje od drugih. Otroka v paru sta se 

odločila, v čem se predmeti razlikujejo in v čem so si podobni. Ko so otroci nabrali predmete, 

smo se zbrali in pri vsaki dvojici skupaj ugotavljali, kateri predmet ne sodi v skupino. Otroci 

so podali svoje predloge, kateri je tisti predmet, ki ne sodi zraven. 

3.1.1.2.2 CILJI  

Otrok: 

‒ opazuje naravne objekte, 

− razvršča in primerja naravne objekte, 

‒ opisuje naravne objekte,  

− doživlja in spoznava naravo, 

− spoznava lastnosti predmetov in jih med seboj primerja, 

‒ razmišlja o povezavah med naravnimi objekti. 

3.1.1.2.3 ANALIZA IGRE KAJ NE SODI ZRAVEN 

Z otroki smo prvi obisk gozda začeli z igro kaj ne sodi zraven. Postavili smo se v krog in 

motivirala sem jih s škatlo, ki je vsebovala različne naravne predmete. Otroke sem vprašala, 

kateri predmeti so v škatli, ali so si med seboj podobni in po kateri lastnosti. Pričeli so 

odgovarjati in nekateri so rekli, da so si med seboj podobni, drugi pa, da si niso podobni. Otroka, 

ki je odgovarjal, sem spodbujala z dodatnimi vprašanji, in sicer zakaj tako misli in v čem so si 

ali si niso podobni. Nato sem jim razložila, da je eden od predmetov vsiljivec, kar pomeni, da 

je po neki lastnosti drugačen in ne sodi k drugim predmetom. Otroci so hitro ugotovili, da je 

vsiljivec mah, saj je bil zelene barve. Nato sem jih vprašala, ali bi bil lahko vsiljivec tudi kamen. 
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Otrokom sem pomagala pri odgovoru in jim pojasnila, da so vsi drugi predmeti deli drevesa, le 

kamen ni. Nato sem otroke razporedila v dvojice in jim naročila, naj poskusijo najti pet 

podobnih predmetov, šesti pa naj bo precej drugačen od drugih. Otroci so veselo začeli iskati 

predmete. Zelo zanimivo jih je bilo opazovati, kako so se kot skupina držali zelo skupaj. 

Mogoče od začetka nekateri niso bili popolnoma prepričani, kaj morajo iskati, vendar sem 

pristopila do njih in jim še enkrat razložila navodila. Otroci so zelo zavzeto iskali predmete. 

Nekatere dvojice so zelo dobro sodelovale med seboj, nekatere pa malo slabše. Mogoče so 

nekoliko manj sodelovali nekateri izmed mlajših otrok, saj sem opazila, da je ponekod prevzel 

»glavno« vlogo starejši in je skoraj individualno nabiral predmete. Nekatere sem zato opomnila, 

naj poiščejo svoj par in naj predmete iščejo skupaj. Ko sem opazila, da so otroci že končali z 

nabiranjem, smo se zbrali v krog. Vsaka dvojica je predstavila svojo škatlo s predmeti, drugi 

otroci pa so ugotavljali, kateri predmet je vsiljivec. Vsakega otroka, ki je odgovoril, sem 

spodbudila, da je svoj odgovor utemeljil. Navajam nekaj njihovih odgovorov: ker je samo ta 

zelene barve, ker je kamen, ker se tega ne da prelomiti, ker je le zvonček bel, ker je vse drugo 

od drevesa, le kamen ni … Opazila sem, da so otroci odgovor znali utemeljiti, vendar pa morda 

prav vsak otrok ne bi znal določiti vsiljivca po novem, svojem kriteriju. Zato sem jim občasno 

pomagala in pokazala, kaj sem sama opazila, tj. zakaj bi bil kakšen predmet lahko vsiljivec. 

Otrokom končnih rešitev nisem povedala, pač pa sem jih usmerjala z dodatnimi informacijami. 

Opazila sem, da so nekateri otroci začeli zelo premišljevati o tem in izražati svoje ideje. Zdelo 

se mi je, da je igra za otroke zanimiva, saj spodbuja k razmišljanju. Mogoče je bila malce težja 

za mlajše otroke, vendar pa so kljub temu radi iskali predmete in nato sodelovali pri pogovoru. 

Med pogovorom smo spoznali nekatere nove, do tedaj še neomenjene značilnosti posameznih 

rastlin. 
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Slika 6: Iskanje naravnih predmetov 

    

Slika 7: Nabran naravni material in zbirke otrok 

 

3.1.1.3 UREJANJE: Uredi rastline (lastna zamisel) 

3.1.1.3.1 POTEK 

Otroke sem razporedila v štiri skupine glede na simbol živali na njihovih zapestnicah. Pokazala 

sem jim rastline, ki so že bile urejene po velikosti na svojem kartonu. Otrokom sem naročila, 

naj vsak poišče po eno ali več rastlin. Nato se je vsaka skupina zbrala v krogu in na kartonu 

razvrstila rastline od najvišje do najnižje. Pri vsaki skupini sem preverila, ali so rastline pravilno 

urejene. Ob morebitnih odstopanjih sem se z otroki pogovorila.  
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3.1.1.3.2 CILJI  

Otrok: 

− doživlja, spoznava in opazuje naravo, 

− primerja rastline med seboj, 

− ureja rastline po velikosti. 

3.1.1.3.3 ANALIZA IGRE UREDI RASTLINE 

Otrokom sem pokazala list, na katerem so bili urejeni in prilepljeni nekateri naravni predmeti. 

List je služil kot primer oz. kot vzorec urejenih materialov. Otroci so odgovarjali na vprašanja, 

kaj vse je prilepljeno na listu. Nato sem jim dala navodilo, naj vsak iz skupine najde po en 

predmet v naravi, nato pa naj vse nabrane predmete kot skupina uredijo po velikosti od 

najvišjega do najnižjega. Otroci so začeli z iskanjem. Nekateri so zelo hitro prinašali predmete 

in so jih nabrali tudi več. Opazila sem, da je bilo včasih treba kakšnega otroka tudi spodbuditi; 

nekateri so se namreč v gozdu zaigrali, saj so vajeni tudi proste igre v gozdu. Prav zanimivo jih 

je bilo opazovati, kako močno jih gozd pritegne. Neki deček je prinesel dve večji palici in ju 

položil na karton. Kot skupina so nato uredili po velikosti tudi druge predmete. Neka mlajša 

deklica pa je le gledala in stala. Pristopila sem do nje in ji rekla, naj le poišče kakšen predmet. 

Odzvala se je in pričela z nabiranjem. Tudi pri tej igri sem opazila nekoliko manjše sodelovanje 

mlajših otrok. Večina otrok pa je rada in z veseljem nabirala in urejala. Otroci so mi velikokrat 

pokazali, kaj so našli, sama pa sem jih spodbujala, naj predmete polagajo na ustrezna mesta. 

Veliko otrok je predmete uredilo pravilno, le dva mlajša otroka sta pri urejanju potrebovala še 

nekoliko pomoči. Otroci so bili ponosni na svoje »delo« in pravilno urejene kartone s predmeti. 
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Slika 8: Urejanje in primerjanje naravnih predmetov glede na velikost 

 

Slika 9: Urejena zbirka naravnih predmetov 

 

3.1.2 DRUGI OBISK GOZDA: BARVE, BARVNE PALETE IN UREJANJE 
KAMNOV 

3.1.2.1 OPAZOVANJE (PRIMERJANJE): Barve (prirejeno po Cornell, 1998) 

3.1.2.1.1 POTEK IGRE 

Z otroki smo se postavili v vrsto in se obrnili v določeno smer. Naročila sem jim, naj v tišini 

dobro opazujejo naravo in povedo, kakšne barve in barvne odtenke so opazili. O opaženih 

barvah smo se pogovorili. Čez nekaj trenutkov smo se obrnili še v nasprotno smer in prav tako 

opazovali ter se nato pogovorili, katere barve smo opazili.  
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3.1.2.1.2 CILJI  

Otrok: 

− pozorno opazuje,  

− se umiri, doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

− razvija sposobnost koncentracije. 

3.1.2.1.3 ANALIZA IGRE BARVE 

Otroci so v tišini pričeli opazovati gozd. Po nekaj trenutkih so začeli govoriti: »Zelen mah. 

Opazila sem oranžne listke. Opazil sem rjavo. Videla sem vejice. Kamne.« Otrokom, ki so 

našteli le predmete, sem postavila še dodatna vprašanja, in sicer, kakšne barve so predmeti, ki 

so jih omenili. Nato sem tudi sama povedala, da sem opazila svetlo- in temnozelen mah. Prav 

tako sem jih spodbudila k še podrobnejšemu opazovanju dreves, na katerih so bili beli lišaji. 

Otroci so nato tudi sami začeli še natančneje opazovati. Obrnili smo se še v drugo smer in igro 

ponovili. Zelo zanimivo je bilo tudi to, da so bili nekateri zelo osredotočeni na predmete in ne 

toliko na barve. Vendar pa sem otroke tudi z dodatnimi vprašanji spodbudila, da so bili pozorni 

na različne barve in odtenke. Otroci so radi odgovarjali na vprašanja in sodelovali v pogovoru. 

Opazili so veliko različnih stvari in predmetov. 

 

 

Slika 10: Opazovanje različnih barv in barvnih odtenkov v naravi 
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Slika 11: Opazovanje različnih barv in barvnih odtenkov v naravi še z druge strani ter 
pogovor o tem, kaj so otroci opazili 

 

 

3.1.2.2 RAZVRŠČANJE: Barvne palete (prirejeno po Danks in Schofield 2007) 

3.1.2.2.1 POTEK IGRE 

Otroke sem razporedila v štiri skupine. Vsaka skupina je dobila večji karton, na katerem so bili 

označeni štirje barvni krog. Kartoni so se med seboj razlikovali glede na štiri barvne kroge. 

Nekateri so vsebovali rumen, zelen, rjav in vijoličen barvni krog; spet drugi je vseboval bel, 

siv, rumen in zelen barvni krog. V vsakem barvnem krogu je bil nalepljen obojestranski lepilni 

trak, kamor je skupina lepila kateri koli naravni material v ustrezni prostor glede na barvo. 

Otroke sem spodbudila, da naberejo čim več raznovrstnih rastlin in predmetov ter zapolnijo 

barvne kroge. Tako so na kartonu nastale barvne palete iz naravnih materialov.   

3.1.2.2.2 CILJI 

 Otrok: 

− išče in nabira naravne objekte v naravnem okolju, 

‒ opazuje, primerja, opisuje in razvršča naravne objekte v naravnem okolju, 

‒ biva v naravi in jo doživlja, 

− sodeluje v pogovoru o tem, kaj vse je nabral. 
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3.1.2.2.3 ANALIZA IGRE BARVNE PALETE ali BARVE IZ NARAVE 

Za primer igre sem pokazala rumeni cvet ter otroke vprašala, na kateri barvni krog cvet sodi. 

Otroci so takoj ugotovili, da spada na rumeni krog. Vendar pa sem jim pokazala tudi zeleno 

steblo. Tako so z usmerjeno informacijo sami prišli do odgovora, da zeleno steblo sodi na zeleni 

krog. Nato so se razpršili po obronku gozda in pričeli z iskanjem. Neko mlajšo deklico, ki je pri 

skoraj vseh aktivnostih zelo pasivna, sva z vzgojiteljico morali večkrat spodbuditi, da je našla 

kakšen predmet ali rastlino. Pri veliki večini otrok pa sem pri tej igri začutila izjemno aktivnost 

in veselje. Otroci so zelo dobro opazovali in so vse predmete odlično razvrščali po barvah. 

Nekaj dilem se je pokazalo le pri sivi barvi, ko me je deček prišel vprašat, ali je kamen dovolj 

siv, da bi spadal na sivi krog. Predlagala sem mu, naj kamen položi na rjavi, nato pa še na sivi 

krog in bo lahko primerjal, katera barva je ustreznejša. Prav tako so otroci manjše napake 

popravili sami brez poseganja vzgojiteljic v igro. Na koncu je vsaka skupina ponosno 

predstavila svojo barvno paleto. Nastale so čudovite palete, vsaka je bila unikatna, saj so se 

med seboj razlikovale že zaradi razvrščanja in zlaganja predmetov na lepilni trak, kar je tudi 

svojevrstno sporočilo o osebnostnih lastnostih otrok. 

 

 

Slika 12: Razvrščanje naravnega materiala glede na barve (zelena, rumena, vijolična in rjava) 



 

 

27 

 

Slika 13: Skoraj dokončno razvrščena zbirka 

 

3.1.2.3 UREJANJE: Urejanje kamnov (lastna zamisel) 

3.1.2.3.1 POTEK IGRE 

Otroke sem razporedila v štiri skupine. Spodbudila sem jih, naj vsak poišče nekaj kamnov. Nato 

so se skupine zbrale v krog in kamne uredile od največjega do najmanjšega po njegovi največji 

dimenziji. Pri vsaki skupini sem preverila, kako so otroci uredili kamne, ob morebitnih 

odstopanjih pa sem se z njimi pogovorila. 

3.1.2.3.2 CILJI 

 Otrok: 

− išče naravne predmete in jih opazuje, 

− primerja kamne med seboj, 

− ureja kamne glede na velikost. 

3.1.2.3.3 ANALIZA IGRE UREJANJE KAMNOV 

Vsaki skupini otrok sem dala večji karton in jim naročila, naj prinesejo nekaj kamnov in jih 

razvrstijo od največjega do najmanjšega. Zaradi varnosti sem določila največjo velikost kamna 

s konkretnim primerom. Otroci so začeli z iskanjem. Zanimivo jih je bilo opazovati, kako 

pozorno so iskali tako večje kot manjše kamne. Pri igri sem opazila izrazito sodelovanje. Slišala 

sem, ko je neki deček popravil drugega dečka: »Ne, ta je največji, ta pa je manjši.« Pri eni od 
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skupin sem opazila, da je deklica skoraj ves čas urejala in bila večino časa pri kartonu, drugi pa 

so ji nosili kamenje. Tri skupine so skoraj brez odstopanj uredile velike vrste kamnov od 

največjega do najmanjšega, pri eni skupini pa so potrebovali nekoliko pomoči. Mlajšemu 

dečku, ki mu urejanje ni šlo ravno dobro od rok, sem pomagala. Prav ta skupina je eno vrstico 

uredila skoraj pravilno, druge pa ne. Tako so imeli drugi otroci možnost opazovati in primerjati, 

katera vrstica je urejena pravilno in katera ne. Zdelo se mi je, da so otroci v urejanju že malce 

napredovali in so v igri z veseljem sodelovali.  

 

 

Slika 14: Dogovarjanje in skupinsko urejanje kamnov 

   

Slika 15: Urejena zbirka kamnov 

 

3.1.3 TRETJI OBISK GOZDA: PODVOJITEV, LISTKI, VEJICE, CVETOVI, UREDI 
ZMEŠNJAVO 

3.1.3.1 OPAZOVANJE (PRIMERJANJE): Podvojitev (povzeto po Cornell, 1998) 
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3.1.3.1.1 POTEK IGRE 

Že pred našim obiskom gozda sem sama nabrala sedem različnih predmetov iz narave (storži, 

deli rastlin, kamni, plodovi, vejice ...). Ob obisku sem otroke razdelila v dve skupini. Eno 

skupino sem vodila sama, drugo pa sodelavka vzgojiteljica. V vsaki skupini sem v odsotnosti 

otrok predmete položila na belo podlago, nato pa jih prekrila z večjim kosom blaga. Svojo 

skupino sem zbrala v krog in jim povedala: »Pregrinjalo bom za nekaj trenutkov odkrila, 

medtem pa si skušajte zapomniti čim več naravnih predmetov, da boste čim bolj podobne nato 

lahko iskali v naravi.« Vsakemu otroku sem ponudila vrečko, kamor je lahko shranil čim več 

takih predmetov, kot jih je videl pod pregrinjalom in jih je našel v naravi. Po določenem času 

iskanja sem otroke povabila zopet okrog zakritih predmetov. Nato sem vsak predmet enega za 

drugim pokazala otrokom in skupaj smo pogledali, koliko podobnih predmetov so našli. To je 

storila tudi druga skupina, ki jo je vodila vzgojiteljica. Ob tem smo se naučili tudi nekaj novega 

o rastlinah in njihovih značilnostih. 

3.1.3.1.2 CILJI 

 Otrok: 

− doživlja, spoznava in odkriva naravo in predmete, 

− zbira predmete, pozorno opazuje in primerja predmete z zakritimi,  

− uri spomin, 

‒ opisuje nabrane predmete, 

− sodeluje v pogovoru, 

− pridobiva naravoslovno znanje o naravnih predmetih. 

3.1.3.1.3 ANALIZA IGRE PODVOJITEV 

Opazila sem, da so bili nekateri otroci kar zelo zamišljeni in so prav pozorno opazovali gozdna 

tla. Opazila sem tudi, da so si nekateri med seboj pomagali. Med igro sem jim naročila, naj čim 

več predmetov poiščejo sami, četudi ne bodo našli vseh. Otroci so tako brez pritiska nadaljevali 

z iskanjem, nekateri pa so me med iskanjem povprašali, ali je najdena rastlina prava. Odgovorila 

sem jim, naj poiščejo tisto, za katero se spomnijo, da je bila skrita pod tkanino. Ko so končali 

z iskanjem, smo se zopet zbrali v dveh skupinah. V svoji skupini sem zaporedoma izpod blaga 
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začela jemati predmete. Za vsak izvlečeni predmet so otroci v svojih vrečkah poiskali tiste, ki 

so jih našli in shranili. O lastnostih vsakega predmeta smo se pogovorili (kakšen je mah, vrsta 

praproti, s katerega drevesa je vejica in po čem se prepozna ...). Pogovor je bil zelo živahen, saj 

so otroci kar nekaj značilnosti o predmetih predstavili sami, pri nekaterih pa sem jih dopolnila. 

Veliko otrok je našlo pet ali šest predmetov. Skoraj vsi so našli žafran, saj je žive barve in jih 

je bilo veliko. Prav tako je skoraj vsak našel lešnik, travo in mah, nihče pa ni našel praproti (saj 

je rasla le na enem mestu). Po zaključku igre smo pospravili vrečke in odšli v vrtec.   

 

 

Slika 16: Opazovanje skritih predmetov 

 

Slika 17: Skupinski pogovor o predmetih 
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3.1.3.2 RAZVRŠČANJE: Listki, vejice, cvetovi (lastna zamisel) 

3.1.3.2.1 POTEK IGRE 

Otroke sem razporedila v  štiri skupine. Vsaka skupina je dobila karton, na katerem so bili 

označeni trije beli krogi, v vsakem pa je bil nalepljen obojestranski lepilni trak. Ob vsakem 

krogu je bil simbol, ki je določal, kako so otroci razvrščali (simboli so bili sličice, kjer so bili  

narisani: cvet, vejica, list). Po določenem času smo se z otroki zbrali in preverili, kaj vse so 

našli, ter ugotovili, ali so naravni predmeti pravilno razvrščeni. 

3.1.3.2.2 CILJI 

 Otrok: 

− išče in zbira naravne predmete glede na simbol, 

− sodeluje v skupini, 

− opazuje in primerja predmete med seboj ter jih opisuje, 

− predmete razvršča glede na simbol. 

3.1.3.2.3 ANALIZA IGRE LISTKI, VEJICE, CVETOVI 

Otroci so zavzeto začeli z iskanjem. Zanimivo je bilo videti, kako pozorno so nekateri opazovali 

predmete, ki so jih nabrali. Pri razvrščanju niso imeli večjih težav. Vse skupine so predmete 

pravilno razvrstile in vsaka skupina je po svoje urejala naravne predmete: nekateri so paličice 

že uredili po velikosti, nekateri so v istem krogu cvetove žafranov in trobentic ločili glede na 

barvo, spet drugi so glede na vrsto predmeta krog uredili naključno. Opazila sem, da je ena od 

skupin nabrala le žafrane, ki so bili le vijolične barve. Pri tem se je mogoče pokazal vpliv 

prejšnje igre, kjer so otroci razvrščali po barvah. Prav tako pa je bilo vidno, da so nekateri otroci 

že znali razvrščati predmete po dveh kriterijih, in sicer po vrsti predmetov in hkrati po barvi.  
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Slika 18: Nabiranje naravnega materiala 

 

Slika 19: Razvrščanje naravnega materiala glede na vrsto predmetov 

 

3.1.3.3 UREJANJE: Uredi zmešnjavo (lastna zamisel)) 

3.1.3.3.1 POTEK IGRE 

Ko so otroci po skupinah pravilno razvrstili naravne predmete, je vsaka skupina vejice in liste 

razporedila še od najnižjih do najvišjih in jih prilepljene na samolepilni trak tudi popravila. 

3.1.3.3.2 CILJI 

Otrok: 

− ureja in primerja vejice in liste po velikosti. 
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3.1.3.3.3 ANALIZA IGRE UREDI ZMEŠNJAVO 

Otroci so skupinsko pričeli z urejanjem predmetov. Zanimivo je bilo opazovati, ko je deček vse 

vejice pobral z lepilnega traku in so otroci nato skupaj uredili vejice po velikosti. Pri tem sem 

opazila dobro skupinsko sodelovanje. Nekaj več težav je imela le ena skupina, kjer je bilo na 

krogu prilepljenih zelo veliko vejic. Otroke sem spodbudila, naj vejice odlepijo in jih ponovno 

prilepijo v pravilnem redu od največje do najmanjše. Otroci so nato brez težav uredili material 

po velikosti. Opazila sem, da je ena skupina otrok uredila v istem krogu le vejice z iglicami, 

eno vejico brez iglic pa je izločila. Tudi pri tem se je pokazalo, da so otroci znotraj vrste 

predmetov klasificirali še podrobneje, in sicer vejice z iglicami in vejice brez iglic. Vsaka 

skupina je na koncu ponosno predstavila svoje urejene zbirke. 

 

 

Slika 20: Urejanje vejic 

 

Slika 21: Urejeni listi 
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Slika 22: Razvrščene in urejene vejice 

 

3.1.4 ČETRTI OBISK GOZDA: BARVE, UREJANJE SESTAVIN ZA »ČORBO«, 
KUHANJE ZDRAVILNE »ČORBE« 

3.1.4.1 OPAZOVANJE (PRIMERJANJE): Barve (prirejeno po Cornell, 1998) 

3.1.4.1.1 POTEK IGRE 

Igra je že opisana, saj smo jo izvajali ob našem drugem obisku gozda. Tokrat smo jo ponovili 

v drugem delu gozda. 

3.1.4.1.2 CILJI 

Otrok: 

− pozorno opazuje, 

− se umiri, doživlja naravo in se pogovarja o svojih zaznavah, 

− razvija sposobnost koncentracije. 

3.1.4.1.3 ANALIZA IGRE BARVE 

Otroci so opazili še več barv kot prejšnjikrat. Opazili so tudi modro nebo, bele oblake, zelene 

iglice, rjavo deblo, sive pike na deblih, zelen mah, bele kamne, rumene trobentice. Ko smo igro 

izvajali drugič, otroci niso bili več tako zelo osredotočeni le na predmete, ampak so najprej 

povedali, kakšno barvo so opazili. Ugotovila sem, da so nekateri opazovali še podrobneje kot 

prvič. Nato sem jih spodbudila, da opazujejo tudi različne odtenke (sama sem jim predstavila 

primer belih in sivkastih oblakov, svetlozelenega in temnozelenega mahu).  
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Slika 23: Opazovanje barv in barvnih odtenkov 

 

3.1.4.2 RAZVRŠČANJE: Kuhanje zdravilne »čorbe« (lastna zamisel) 

3.1.4.2.1 POTEK IGRE 

Otroke sem povabila, da smo se z mislimi preselili v čarobni svet škratov. Nagovorila sem jih 

s škratovim pismom. 

Dragi otroci! 

Ker sem vas v gozdu že velikokrat opazil, vas prosim za pomoč. Vsi moji bratje škratje so 

zboleli. Pozdravi jih lahko le zdravilna čarobna čorba. Zelo bom vesel, če mi boste pomagali 

nabrati predmete in skuhati čorbo. Sam pa jo bom ponoči še začaral, da bodo škratje po njej 

takoj ozdraveli. Lonec in kuhalnico sem vam že pripravil.  

Posebej pazite pri iskanju predmetov. Poiskati je treba vejice, liste, cvetove in kamne. V lonec 

pa je treba dati posebej najprej vejice, nato liste, kamne, na koncu pa še cvetove. Preden pa 

sestavine daste v lonec, jih morate še razvrstiti od največjega do najmanjšega. Le tako bo imela 

čorba zdravilne učinke. Pomoči bom zelo vesel, saj sem danes tako žalosten, ker so bratje 

škratje hudo bolni. Vaš škrat Pat 

Otroke razporedim v štiri skupine. Vsaka skupina ima nalogo, da prinese po več različnih vrst 

naravnega materiala. Preden pa otroci pričnejo z iskanjem, na štiri kartonaste škatle narišejo 

simbol, ki določa vrsto materiala.  

3.1.4.2.2 CILJI 

Otrok: 
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− posluša škratovo pismo in razvija sposobnost domišljijskega doživljanja sveta, 

− opazuje in išče naravni material, 

− spoznava lastnosti naravnih predmetov, 

− predmete razvršča in ureja,  

− razvija matematične spretnosti,  

− uporablja simbole in se po njih ravna. 

3.1.4.2.3 ANALIZA IGRE KUHANJE ZDRAVILNE ČORBE 

Vsi otroci so aktivno in doživeto poslušali, kaj je pisalo v pismu. Skupaj smo ugotavljali, kam 

bi se lahko škrat skril, kje vse je hodil in kaj je počel. Nato sem jih povprašala, kako bi v škatle 

razvrstili predmete, da se ne bi med seboj pomešali. Pokazala sem jim štiri škatle ter jih 

spodbudila, da so na škatle samostojno narisali simbol, ki je predstavljal določen predmet 

(vejica, kamen, list, cvet). Nato so začeli z iskanjem. Opazila sem izredno veliko aktivnost in 

vživljanje otrok v igro in iskanje. Nekateri so bili tako vživeti v zgodbo, da so me med iskanjem 

še veliko spraševali o škratu. Nato sem jih spodbudila, naj naberejo čim več različnih rastlin in 

predmetov, da bomo lahko nato skuhali zdravilno čarobno čorbo. Otroci so tekali in opazovali 

gozdna tla ter predmete prinašali v škatle. Pri razvrščanju nisem opazila nikakršnih težav.  

 

 

Slika 24: Risanje simbola na škatlo 
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Slika 25: Razvrščeni naravni predmeti 

 

3.1.4.3 UREJANJE: Urejanje sestavin za čorbo 

3.1.4.3.1 POTEK IGRE 

Ko so otroci razvrstili material v ustrezne škatle, je vsaka skupina še uredila nabrani material 

na kartonu po velikosti. Prva skupina je uredila liste, druga vejice, tretja cvetove in četrta 

kamne. Nato je vsaka skupina po pravilnem vrstnem redu, kot je zapisano v škratovem pismu, 

sestavine vsula v lonec. Lonec smo pustili v gozdu, saj je škrat ponoči čorbo začaral in jo nesel 

bratom, da so ozdraveli. 

3.1.4.3.2 CILJI 

Otrok: 

− sodeluje v skupini, 

− razvija komunikacijske spretnosti, 

− ureja naravni material po velikosti in ga primerja. 

3.1.4.3.3 ANALIZA IGRE KUHANJE ZDRAVILNE ČORBE (UREJANJE SESTAVIN) 

Ko je bilo nabranega dovolj materiala, sem otroke razporedila v skupine. Vsaka skupina je nato 

po velikosti uredila določeno vrsto naravnih predmetov. Pri tem nisem opazila, da bi imeli večje 

težave. Skupino, ki je razvrščala kamne, sem spodbudila, naj še enkrat preverijo in popravijo 

že urejene kamne. Prav tako sem napredek opazila pri mlajšem dečku, ki je brez težav aktivno 

urejal vejice po velikosti. Vsi otroci so bili zelo dejavni. Nato pa je vsaka skupina glede na 

škratovo pismo vsula urejene predmete v lonec. Otroci so ves material močno premešali s 
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kuhalnico, na koncu pa smo še sami izrekli nekaj čarobnih besed, da bi bila čorba še bolj 

zdravilna in okusna. Otroci so tudi predlagali, da bi lonec skrili pred drugimi obiskovalci gozda 

in ga malce zakrili z listjem. Izredno doživeto razvrščanje in urejanje sem opazila prav pri tej 

igri, kjer je bil vključen tudi čarobni svet. Otroci so imeli neizmerno veliko idej in domišljije v 

zvezi s škratom in čorbo. Med igro so mi povedali, da so tam nekje nekaj slišali, da nas škrat 

opazuje. Pri tej igri sem bila tudi sama zelo aktivna, z otroki sem nabirala vejice in se sama 

vživela v čarobni gozdni svet. 

 

   

Slika 26: Urejanje kamnov 

 

Slika 27: Urejeni listi 

 



 

 

39 

    

Slika 28: Mešanje zdravilne čarobne čorbe v velikem loncu 

 

3.1.5 PETI OBISK GOZDA: ISKANJE NARAVNIH IN UMETNIH PREDMETOV, 
NARAVNI IN UMETNI PREDMETI, UREJANJE LISTOV 

3.1.5.1 OPAZOVANJE (PRIMERJANJE): Iskanje naravnih in umetnih predmetov (lastna 

zamisel) 

3.1.5.1.1 POTEK IGRE 

Različne umetne predmete (škatlice, igrače, plastične predmete, svinčnike, karton) sem pred 

obiskom gozda raztresla po določenem prostoru v gozdu.  Ob obisku gozda z otroki smo najprej 

naredili krog in se postavili v dvojice. Pogovorili smo se o predmetih iz naravnega okolja in o 

predmetih iz umetnega okolja, ki jih ustvarja človek. Vsakemu paru sem ponudila vrečko; 

otrokom sem naročila, naj v vrečke nabirajo tako naravne kot umetne predmete. 

3.1.5.1.2 CILJI 

Otrok: 

− pozorno opazuje, 

− išče in primerja predmete (naravni : umetni). 
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3.1.5.1.3 ANALIZA IGRE ISKANJE NARAVNIH IN UMETNIH PREDMETOV 

Preden so otroci s sodelavko vzgojiteljico prišli do gozda, sem v gozdu skrila različne predmete. 

Z otroki smo se postavili v krog in prosila sem jih, naj povedo kaj o naravnih predmetih in 

predmetih, ki niso del narave in jih je tja prinesel človek. Neki deček je omenil, da so predmeti, 

ki ne sodijo v naravo, nenaravni predmeti. Otroci so imeli veliko idej o tem, kateri predmeti ne 

sodijo v naravo: zvezki, hiša, okna, postelja, odpadki. Prav tako so dobro vedeli, da so naravni 

predmeti vejica, listi, kamni, neki deček je omenil celo drevo. Eden od dečkov je povedal, da z 

odpadki onesnažujemo gozd. Nato sem jim tudi sama predstavila nekaj podatkov o tem, kaj se 

zgodi z odpadki, ki v naravi razpadejo in se razgradijo, in kaj se zgodi z odpadki, ki se ne 

razgradijo. Ker v vrtcu odpadke ločujemo in se nekateri otroci že kar zavedajo problema 

onesnaževanja okolja, sem nekatere pri pogovoru le nekoliko dopolnila. Vsak otrok si je nato 

našel par. Naročila sem jim, naj v vrečke nabirajo tako naravne kot umetne predmete. Opazila 

sem, da so komaj čakali, da bodo lahko odšli iskat predmete, saj so jih nekateri opazili že ob 

prihodu. Z velikim veseljem so začeli iskati in ob tem navdušeno kazali, kaj vse so našli. Ker 

so se nekateri zelo zagnali v iskanje umetnih predmetov, sem jih opomnila, naj poiščejo tudi 

kakšen naravni predmet. Pogovorili smo se o tem, zakaj so nekatere predmete našli hitreje kot 

druge. Otroci so povedali, da so nekatere predmete našli hitro, saj so se svetili ali pa so bili zelo 

svetle barve. Pokazala sem jim medvedka, ki ga ni nihče našel. Bil je temno rjave barve. Skupaj 

smo ugotovili, da so bili nekateri predmeti glede na barvo zelo podobni naravnim in so jih zato 

težje opazili. Dodala sem še, da imajo tudi nekatere živali v gozdu varovalno barvo, da jih ljudje 

in plenilci težje opazijo. Opazila sem, da so nekateri v dvojicah zelo dobro sodelovali, nekateri 

pa nekoliko manj. 

 

 

Slika 29: Pogovor o naravnih in umetnih predmetih 
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Slika 30: Iskanje naravnih in umetnih predmetov 

 

3.1.5.2 RAZVRŠČANJE: Naravni in umetni predmeti (lastna zamisel) 

3.1.5.2.1 POTEK IGRE 

Ko so otroci nabrali material, smo se zbrali v krogu. Povprašala sem jih, kako bodo nabrane 

naravne in umetne predmete (ki so jih v vrečkah imeli pomešane) razvrstili v dve škatli. Skupaj 

smo določili kriterij, otroci pa so nato sami narisali simbol, po katerem so razvrstili predmete. 

Vsaka dvojica je svoje najdene predmete razvrstila v dve škatli. Otroke sem spodbudila z 

vprašanji, zakaj umetni predmeti ne sodijo v naravno okolje, kaj lahko storimo za naravo ... 

3.1.5.2.2 CILJI  

Otrok: 

− spoznava lastnosti predmetov, 

− rabi simbole in se po njih ravna, 

‒ opazuje predmete in jih razvršča glede na simbole,  

− spoznava, kaj je del naravnega okolja, 

− sodeluje v pogovoru o okoljskem ravnanju in razvija komunikacijske sposobnosti. 

3.1.5.2.3 ANALIZA IGRE NARAVNI IN UMETNI PREDMETI 

Ko so otroci končali z iskanjem, smo se zbrali v krogu in se pogovorili, kaj naj narišemo na 

škatli, da bo predmete mogoče razvrščati. Zelo hitro se je javil deček, ki je na eno škatlo narisal 

vejico. Na drugo škatlo pa je drugi otrok narisal papir. Vsaka dvojica je nato iz svoje vrečke 

jemala najdene predmete in jih odlagala v eno ali drugo škatlo. Vsi otroci so predmete pravilno 
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razvrstili, vsi so pozorno in z zanimanjem opazovali, kaj vse so našli v gozdu, medtem ko so 

predmete iz vrečk odlagali v ustrezno škatlo. 

 

 

Slika 31: Razvrščanje naravnih in umetnih predmetov 

   

Slika 32: Razvrščeni naravni in umetni predmeti 

 

3.1.5.3 UREJANJE:  Urejanje listov (lastna zamisel) 

3.1.5.3.1 POTEK IGRE 

Otroke sem razporedila v štiri skupine. Vsaka skupina je nabrala po nekaj čemaževih listov 

različnih velikosti. Nato so otroci liste uredili po velikosti od najmanjšega do največjega.  

3.1.5.3.2 CILJI 

Otrok: 

− sodeluje v skupini, 

− razvija komunikacijske spretnosti, 
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− opazuje in išče liste, 

− liste med seboj primerja in jih ureja po velikosti. 

3.1.5.3.3 ANALIZA IGRE UREJANJE LISTOV  

Z vzgojiteljico sva otroke opozorili, da se čemaž zelo hitro zamenja z listi šmarnic, ki so 

strupene. Listi čemaža pa so užitni in vsak otrok je list čemaža povonjal in otipal. Nato so pričeli 

z iskanjem listov. Otroci so bili navdušeni, saj je bilo čemaževih listov na pretek. Vsak je 

prinesel po en list. Nato so liste skupinsko uredili od največjega do najmanjšega. Opazila sem, 

da so prav vsi otroci po skupinah liste urejali pravilno in brez večjih težav. Le mlajšega dečka 

sem spodbudila, naj dva lista med seboj primerja in prav kmalu je lista zamenjal in ugotovil 

pravilni vrstni red. Nekateri otroci so imeli pri prvih obiskih gozda pri urejanju več težav kot 

pri zadnjem obisku gozda.  

 

Slika 33: Iskanje čemaževih listov 

    

Slika 34: Urejanje čemaževih listov po velikosti 
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3.2 REZULTATI ZAČETNIH, KONČNIH IN POZNIH KONČNIH TESTOV NALOG 
OPAZOVANJA, RAZVRŠČANJA IN UREJANJA Z RAZPRAVO 

3.2.1 REZULTATI NALOG OPAZOVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati končnega testa iz nalog opazovanja so bili pri mlajših otrocih boljši kot rezultati 

začetnega testa. Starejši otroci pa do končnega testa niso napredovali. Pri končnem testu nalog 

opazovanja sem pri reševanju nalog pri nekaterih otrocih opazila zelo hitro reševanje. Pri tem 

sklepam, da je bil razlog za malenkost slabši rezultat naključen in odvisen od mnogih 

dejavnikov otrok, ki na njih vplivajo (nemotiviranost, hitro in neosredotočeno reševanje nalog). 

Pri končnem testu ni bilo pomembnih razlik med obema skupinama. Napredovanje obeh 

starostnih skupin pa se je pokazalo predvsem pri poznem končnem testu. Iz grafa je razvidno, 

da so starejši otroci testne naloge rešili bolje kot mlajši, in sicer pri začetnem in poznem 

končnem testu. Iz prikazanih rezultatov lahko sklepamo, da so dejavnosti, usmerjene k 

razvijanju naravoslovnih postopkov v gozdu, imele po večini pozitiven vpliv na izboljšanje 

spretnosti opazovanja, vendar pa so razlike manjše, kot so se pokazale pri rezultatih razvrščanja. 

  

81%

89% 91%92%
89%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

začetni test končni test pozni končni test

P
o

v
p

re
če

n
 r

e
zu

lt
a

t 
te

st
a

mlajši

starejši

 Graf 1. . Rezultat začetnih, končnih testov ter poznih končnih testov iz nalog opazovanja pri 

starejših in mlajših otrocih 
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3.2.2 REZULTATI NALOG RAZVRŠČANJA 

 

3.2.2.1 Začetni test (razvrščanje sadja in zelenjave) − določitev spremenljivk glede na otrokov 

kriterij: 

 

Graf 2. Število otrok in spremenljivke, ki so jih otroci izbrali kot kriterije pri nalogi razvrščanja 
v začetnem testu 

V nalogi razvrščanja v začetnem testu so otroci največkrat kot kriterij za razvrščanje izbrali 

obliko in barvo. Posamezni otroci so za spremenljivko izbrali velikost, hrapavost ali maso. 

Približno četrtina otrok pa predmetov ni razvrstila. Pokazalo se je, da veliko otrok še ni dobro 

spoznalo postopka razvrščanja. Nekateri so predmete razvrstili naključno, noben kriterij ni 

izstopal. Nekateri otroci so razvrščali nekoherentno; nekatere predmete so razvrstili logično v 

eno skupino (npr. po barvi), v drugi skupini pa so predmete zopet razvrstili po drugi ali tretji 

spremenljivki.  

 

3.2.2.2 Končni test (razvrščanje različnih drevesnih listov − določitev spremenljivk glede na 

otrokov kriterij: 
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Graf 3. Število otrok in spremenljivke, ki so jih otroci izbrali kot kriterije pri nalogi razvrščanja 
v končnem testu 

V nalogi razvrščanja v končnem testu je skoraj polovica otrok kot kriterij za razvrščanje izbrala 

barvo. Približno četrtina je izbrala obliko, druga četrtina si je izbrala nazobčanost listov in vrsto 

listov. Opazila sem napredek, saj je tokrat že več otrok predmete razvrščalo veliko bolj 

koherentno in dosledno. Kar nekaj otrok si je za kriterij izbralo le eno spremenljivko. Nekateri 

pa so predmete razvrščali bolje kot pri začetnem testu, a še vedno nekoherentno in po več 

spremenljivkah. Opazila sem, da je veliko otrok razvrščalo predmete mnogo bolje kot na 

začetku. Dejavnosti v gozdu so močno vplivale na spretnost razvrščanja, saj se je učinek poznal 

tudi čez dva meseca, ko sem izvedla še pozni končni test.   

3.2.2.3 Pozni končni test (razvrščanje drugih različnih drevesnih listov − določitev 

spremenljivk glede na otrokov kriterij: 

 

Graf 4. Število otrok in spremenljivke, ki so jih otroci izbrali kot kriterije pri nalogi razvrščanja 
v poznem končnem testu 

 

V nalogi razvrščanja v poznem končnem testu je več kot tretjina otrok kot kriterij za razvrščanje 

izbrala obliko. Več kot četrtina otrok si je izbrala barvo, naslednja četrtina pa si je za 
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spremenljivko izbrala nazobčanost listov. Opazila sem, da so otroci postopek razvrščanja preko 

dejavnosti v gozdu zelo dobro usvojili, saj se je napredek pokazal tudi po dveh mesecih pri 

poznem končnem testu. Kljub temu, da postopka razvrščanja v tem času nismo utrjevali, so 

otroci pri nalogi vedeli, kaj morajo storiti z listki. Mogoče je na to nekoliko vplival podoben 

material, morda tudi enak tip naloge, vendar pa listi niso bili enaki kot listi pri končnem testu. 

Pri reševanju naloge sta se opazili večja doslednost in povezanost kot pred obiski gozda. Pri 

nalogi razvrščanja se je pokazal velik učinek dejavnosti na razvoj tega naravoslovnega 

postopka.   

3.2.2.4 Rezultati nalog razvrščanja pri starejših in mlajših otrocih  

 

Graf 5. Rezultat začetnih, končnih in poznih končnih testov iz nalog razvrščanja pri starejših in 
mlajših otrocih 

 

Rezultati končnega testa iz nalog razvrščanja so bili pri otrocih obeh starostnih skupin bistveno 

boljši kot rezultati začetnega testa. Opazno pa je, da je samo tretjina mlajših otrok začetni test 

rešila pravilno. V končnem testu je bil rezultat iste skupine skoraj za polovico boljši. To pomeni, 

da so dejavnosti v gozdu močno vplivale na razvoj te spretnosti. Pri poznem končnem testu so 

se rezultati izboljšali tudi pri starejših otrocih, sicer pa so starejši otroci testne naloge (predvsem 

pri prvem začetnem testu) reševali mnogo bolje kot mlajši. Iz tega sklepamo, da so dejavnosti, 

usmerjene k razvijanju naravoslovnih postopkov v gozdu, imele zelo pozitiven vpliv na 

izboljšanje njihovih spretnosti razvrščanja, in sicer še posebej v mlajši skupini.  
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3.2.3 REZULTATI NALOG UREJANJA 

 

Graf 6. Rezultat začetnih, končnih in poznih končnih testov iz nalog urejanja pri starejših in 
mlajših otrocih 

 

Rezultati končnega testa iz nalog urejanja so bili pri otrocih obeh starostnih skupin bistveno 

boljši kot rezultati začetnega testa. Pri poznem končnem testu pa so rezultati za malenkost padli 

pri obeh starostnih skupinah, vendar pa so bili še vedno veliko boljši kot rezultati začetnega 

testa. Iz grafa je razvidno, da so starejši otroci naloge pri vseh treh testih reševali bolje kot 

mlajši. Sklepam, da je bil test za mlajše otroke bistveno težji kot za starejšo skupino otrok. 

Razumljivo je, da je rezultat poznega končnega testa pokazal večji padec pri mlajši skupini. Iz 

tega sklepam, da so dejavnosti, usmerjene k razvijanju naravoslovnih postopkov v gozdu, imele 

po večini pozitiven vpliv na izboljšanje otrokovih spretnosti urejanja, vendar bi bilo treba te 

spretnosti uriti bolj sistematično in dosledno. 
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3.2.4 PRIMERJAVA NAPREDKA V SPRETNOSTIH OPAZOVANJA, 
RAZVRŠČANJA IN UREJANJA ZA OBE STAROSTNI SKUPINI SKUPAJ 

 

Graf 7. Rezultati začetnih, končnih in poznih končnih testov – primerjava napredka v 

spretnostih opazovanja, razvrščanja in urejanja za obe starostni skupini skupaj 

 

Iz grafa je razvidno, da so za otroke bile naloge opazovanja bistveno lažje kot naloge 

razvrščanja in urejanja. Povprečje začetnega testa kaže zelo visoko stopnjo pravilno rešenih 

nalog. Zato je bil napredek minimalen. Najbolj postopno napredovanje je razvidno iz rezultatov 

razvrščanja. Te naloge so predstavljale otrokom večji izziv kot naloge opazovanja. Od 

začetnega testa so otroci dosegli za kar približno 30 odstotkov višji povprečni rezultat. Iz tega 

sklepam, da je bil učinek dejavnosti, ki urijo spretnosti razvrščanja, večji kot učinek dejavnosti, 

ki urijo opazovanje. Rezultati nalog urejanja pa nam pokažejo največji napredek med začetnim 

in končnim testom. Iz tega sklepam, da so dejavnosti v gozdu imele največji učinek na razvoj 

naravoslovnega postopka urejanja. Rahel padec rezultatov na poznem končnem testu je mogoče 

pojasniti z naključnostnimi dejavniki: nepozornost, nenatančnost (še posebej pri mlajših 

otrocih). Iz rezultatov lahko povzamem, da so bili učinki dejavnosti največji pri postopkih 

razvrščanja in urejanja. Rahel padec rezultatov pri postopkih urejanja pa nam nakazuje tudi 

potrebo po doslednem urjenju te spretnosti.   
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3.3 POVZETEK RAZPRAVE 

Pri testnih nalogah opazovanja so otroci pokazali, da so v veliki večini zelo spretni opazovalci. 

Veliko otrok je zelo hitro našlo ustrezni slikovni par. Kar nekaj otrok je več časa za opazovanje 

porabilo pri sličicah mavrice. Dva otroka sta se znašla na zanimiv način, in sicer s štetjem 

barvnih kolobarjev mavrice. Da je otrok potreboval nekaj več časa za opazovanje, sem opazila 

pri iskanju para pri metuljih, saj so si bili odtenki metuljev zelo podobni. Pri končnem testu so 

zopet po večini prav tako zelo hitro našli odgovarjajoči slikovni par. Nekaj več časa so nekateri 

porabili pri iskanju para oblakov in pri sličicah ptic. Neki deček si je med iskanjem para in 

primerjanjem slike ptice pomagal s tem, da je govoril: »Ta je manjša ptica, ta pa je večja ptica.« 

Izkazalo pa se je, da starejša skupina otrok pri končnem testu ni napredovala. Lahko bi sklepala, 

da so bili razlogi v tem, da so zaradi že narejenega začetnega testa nekateri otroci (predvsem 

starejši) bili zelo samozavestni in so nekoliko manj pozorno opazovali sličice. Neki deček je 

dejal: »Saj to je pa čisto lahko, saj sem to že počel.« Menim, da je bil za rezultat pri starejših 

otrocih tak zaradi neosredotočenosti in prehitrega reševanja nalog. Prav tako pa bi kot vzrok 

lahko navedla težjo merljivost opazovanja, saj je opazovanje zelo odvisno od samega motiva, 

motiviranosti in koncentracije otrok. Morda bi za naloge opazovanja morala uporabiti drugačne 

sličice ali pa še več sličic, da bi lažje pridobila še objektivnejše rezultate.  

  

Slika 35: Deček primerja in opazuje oblake 
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Prva hipoteza, da bodo otroci napredovali v naravoslovnem postopku opazovanja, drži, a s 

pridržkom; mlajši otroci so v naravoslovnem postopku opazovanja napredovali, medtem ko so 

starejši pri končnem testu dosegli nekoliko slabši rezultat. Vendar pa so pri poznem končnem 

testu naloge rešili bolje kot pri začetnem in končnem testu. Drugo hipotezo, ki je predvidevala, 

da bodo starejši otroci pred obiski gozda in po njih test rešili uspešneje kot mlajši otroci, lahko 

potrdim. Razlika je bila še posebej opazna pri začetnem testu. Pri starejših otrocih je bilo očitno, 

da so na začetku opazovali hitreje in bolje kot mlajši, ki so za to potrebovali več časa. Zato je 

bil napredek opazen predvsem pri mlajših otrocih. V gozdu so bile igre opazovanja za otroke 

zelo zanimive. Pri opazovanju je še posebej pomembno, da se uporablja čim več čutil (Skribe 

Dimec, 2005), in pri nekaterih igrah sem opazila, da so otroci med iskanjem naravnih 

predmetov uporabljali predvsem vid, tip in voh. Otroci so predvsem pri igri knjiga zakladov 

predmete natančno opazovali in jih med seboj primerjali. Opazila sem, kako natančno so 

nekateri opazovali oblike in nazobčanost listov in jih med seboj primerjali. Iskali so podobnosti 

in razlike pri naravnih predmetih. Prav tako so pri opazovanju okolja in barvnih odtenkov 

opazovali bolje, ko smo igro ponovili. Opazila sem, da so nekateri pričeli uporabljati 

pridevnike, kot so: temnejše, svetlejše, pikčasto, belkasto ... S tem se je razvijal tudi besedni 

zaklad, otroci so napredovali v usvajanju različnih pridevnikov ter v spretnosti opisovanja. 

Pri začetnih testnih nalogah razvrščanja so imeli otroci več težav kot pri opazovanju. Kar nekaj 

otrok ni vedelo, kaj pomeni beseda razvrstiti. Zato sem nekoliko poenostavila navodila ter jim 

naročila, naj dajo predmete skupaj po kupčkih, če so si med seboj po čem podobni. Nekaterih 

mlajših otrok nisem mogla dovolj motivirati, da bi s sadeži in zelenjavo kar koli naredili. Največ 

otrok, in sicer šest, je najhitreje opazilo obliko sadežev in zelenjave in jih tako razvrstilo v dve 

skupini ali več. Pričakovala sem, da bodo otroci predmete razvrstili v skupino sadja in skupino 

zelenjave, vendar ni tega storil niti en otrok. Ko sem jih povprašala, zakaj so dali izbrane 

predmete skupaj, sem dobila zanimive odgovore: »Ker so nekateri okrogli; ker je podolgovata; 

ker je take barve; ker je korenje enake barve kot pomaranča; ker sta ta dva ravna, ta dva zvita, 

ta dva pa okrogla; ker so na otip hribčki; ker so ti bolj okrogli, ti pa manj.« Ugotovila sem, da 

je manjšina otrok že usvojila nekatere pojme razvrščanja, drugi otroci pa nekoliko manj. 

Opazila sem tudi, da otroci potrebujejo še dodatne dejavnosti v zvezi z razvrščanjem, da bodo 

to spretnost bolje obvladali in razumeli. Pri končnem testu sem opazila, da so bili otroci veliko 

bolj dejavni in dojemljivi za nalogo razvrščanja. Spodbudila sem jih tako, da sem jih spomnila, 

kaj vse smo počeli v gozdu. Tako so po premisleku hitro pričeli z razvrščanjem listov. Prvo 

hipotezo (otroci bodo v naravoslovnem postopku razvrščanja napredovali) lahko torej vendarle 
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potrdim, saj so tako starejši kot mlajši otroci v naravoslovnem postopku razvrščanja 

napredovali.  

Prav tako lahko potrdim tudi drugo hipotezo (starejši otroci bodo v večini uspešneje rešili test 

z nalogami kot mlajši), saj so starejši otroci pri vseh testih naloge opravili uspešneje kot mlajši. 

V gozdu so otroci s pomočjo igre razvijali naravoslovno mišljenje, naravoslovne pojme in 

zmožnosti sklepanja (Kurikulum, 2008). Ob dejavnostih so razmišljali, po čem so si predmeti 

različni in podobni, kakšne predmete je potrebno nabrati, kam jih je treba položiti. Opazila sem, 

da so se otroci zlasti pri igri barvne palete zelo radi igrali ter predmete razvrščali. Naravne 

predmete so razvrščali po izbrani lastnosti, tj. glede na eno spremenljivko, kar je tudi primerna 

dejavnost za predšolske otroke (Krnel, 2004). Ko sem po določenem času izvedla še pozni 

končni test, so bili rezultati še boljši kot pri končnem testu. Predvsem pri razvrščanju sem 

opazila, da so otroci pričeli razvrščati veliko bolje kot prvikrat. Čeprav je med nalogami (brez 

utrjevanja) minilo kar nekaj časa, so otroci znali razvrstiti listke po določeni spremenljivki. Prav 

tako je možen razlog tudi podoben tip naloge, saj so listke razvrščali že pri končnem testu. 

Opazila sem, da so se otroci hitro spomnili, kaj pomeni beseda razvrščanje ter kaj je potrebno 

z drevesnimi listi narediti.  

 

Slika 36: Deklica primerja in razvršča drevesne liste 

  

Pri nalogi urejanja so nekateri otroci hitro uredili storže po velikosti. Spet drugi so se zmotili le 

pri dveh storžih, ki sta bila skoraj enako velika. Pri nekaterih pa sem opazila, da še ne razumejo 

pojmov, kot so: manjše, večje, je enako. Več težav pri urejanju so imeli mlajši otroci, saj sem 

pri nekaterih opazila, da kljub kratkim in jasnim navodilom ter dodatnim primerom niso vedeli, 

kaj naj naredijo s storži. Spet drugi, ki so imeli te pojme že usvojene, so z lahkoto uredili storže 
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po velikosti. Pri končnem testu pa so skoraj vsi otroci pravilno uredili liste po velikosti. Opazila 

sem, da so nekateri prav pozorno in natančno primerjali liste med seboj in jih razporedili od 

največjega do najmanjšega. Nekaj več težav pri tem so imeli mlajši otroci, vendar pa so nekateri 

izmed njih uredili predmete bolje kot pri začetnem testu. Nobenega napredka pa nisem opazila 

pri mlajši deklici, ki je bila kljub spodbudam tudi med igrami v gozdu zelo pasivna in tiha. Pri 

njej sem opazila, da je na primer pri razvrščanju pričela liste postavljati v vrsto, pri urejanju pa 

je storila enako. Opazila sem, da se je spomnila, da smo predmete postavljali v vrsto, vendar pa 

jih ni uredila pravilno. Med igrami v gozdu so otroci kaj hitro (predvsem starejši) ugotovili, 

kako je treba predmete urediti. Otroci so s pomočjo iger urejali predmete po izbrani lastnosti, 

kar je zelo primerno za predšolske otroke (Krnel, 2004). Pri igrah so po končanih dejavnostih 

opisali, kako so uredili različne zbirke. Uporabljati so začeli izraze je večje, je manjše. Neki 

deček je tudi med dejavnostjo na glas primerjal palici: »Ta je večja od te.« Prav tako sem pri 

urejanju opazila veliko sodelovanja, otroci so s skupnimi močmi zbirke pravilno uredili. Torej 

so igre v naravnem okolju vplivale tudi na socialne spretnosti. Kot kažejo študije, otroci v 

nenaravnem okolju ne napredujejo v socialnem razvoju, saj so ljudje, ki ne preživijo dovolj časa 

v naravi, agresivnejši, imajo manj socialnih stikov in so bolj nedružabni (Kuo, 1998, v Györek, 

2014). Otroci, vključeni v našo raziskavo, pa so v naravnem okolju pokazali in razvijali svoje 

socialne spretnosti, in sicer z veseljem in spontano, v navdušujočem okolju in ob igri. Čez nekaj 

časa sem izvedla še pozni končni test. Mlajši in starejši otroci so pri poznem končnem testu 

rešili naloge za nekaj odstotkov slabše. Pri urejanju sem opazila, da so nekateri drevesne liste 

manj pozorno in natančno primerjali med seboj kot pri končnem testu. Za slabši rezultat so bili 

možni naslednji razlogi: neosredotočenost, slaba motivacija in nenatančnost otrok. Vendar pa 

je bil rezultat poznega končnega testa še vedno mnogo boljši od začetnega testa. Torej so otroci 

v naravoslovnem postopku urejanja napredovali, vendar bi bilo potrebno ta postopek še 

dosledneje uriti in vaditi. Tako lahko hipotezo (otroci bodo napredovali v naravoslovnem 

postopku urejanja) potrdim, prav tako pa lahko potrdim tudi drugo hipotezo (starejši otroci bodo 

v večini uspešneje rešili teste kot mlajši otroci), saj so v vseh treh primerih starejši otroci bolje 

opravili teste z nalogami kot mlajši. Omenim lahko, da je bila naloga urejanja kar zahtevna; 

otrok je moral biti pri primerjanju in urejanju zelo osredotočen in natančen, saj so bili listi med 

seboj podobne velikosti. Mogoče bi bilo bolje, da bi pri poznem končnem testu uporabila druge 

materiale in bi bila razlika v velikosti večja in bolj opazna. Prav tako pa bi morala za natančnejše 

in verodostojnejše rezultate vaje izvesti na večjem vzorcu otrok ter večkrat.  
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Slika 37: Deček ureja liste po velikosti 

 S pomočjo iger so otroci napredovali v naravoslovnih postopkih, predvsem pa sem opazila 

napredek pri mlajših. Velik napredek sem ugotovila pri razvrščanju, saj je bilo opazno, da so 

razvrščanje ob drugem reševanju nalog razumeli mnogo bolje kot ob prvem. Otroci so ob igrah 

v naravnem okolju uživali, naučili so se veliko novega o lastnostih teles, o poimenovanju rastlin 

in predmetov, razvijali so naravoslovno znanje, se gibali in urili svoje socialne spretnosti. Kot 

je tudi zapisano v Kurikulumu (2008), so tako otroci  ob opazovanju pojavov, razmišljanju o 

njih in rokovanju s predmeti razvijali čut za naravo in spoznavali lastnosti teles in snovi. Otroke 

je močno motivirala in prevzela tudi pravljičnost v igri kuhanje zdravilne čorbe. Otroci so 

mnogo bolj zavzeto in z navdušenjem iskali naravne predmete, saj jih je pravljičnost pritegnila. 

Vendar pa moramo biti pri vpeljavi pravljičnega sveta v naravoslovni svet previdni. Avtorica 

Kos (2012) pravi, da je pravljični svet potrebno uvajati zelo premišljeno ter da mora takšna igra 

prinašati naravoslovne resnice. Če pravljičnost in stvarnost naravoslovja združimo na ustrezen 

način, lahko otroke za dejavnosti močno motiviramo in takšno navdušenje uporabimo za čim 

boljše učenje (prav tam). 

Okolje, ki vključuje naravna območja, otroku nudi veliko več spodbud in navdušenja za igro 

kot druga okolja (Lee, 1999, v Kos in Jerman, 2013). Tudi sama se strinjam s to trditvijo, saj 

sem od otrok dobila pozitivno informacijo ob njihovem navdušenju in motivaciji za dejavnosti 

v gozdu. Prav tako pa se na podlagi svojih izkušenj strinjam s trditvijo avtorice Györek (2014), 

ki ugotavlja, da se otrok v naravnem okolju počuti dobro, se smeji, pridobiva senzorne izkušnje, 

izboljšuje kognitivne izkušnje, ima večjo motivacijo za učenje, postaja čustveno stabilnejši in 

odzivnejši ter vse bolj ustvarjalen. Obiski v gozdu so se otrokom močno vtisnili v spomin in jih 

čustveno pritegnili, saj so gozd omenjali tudi po končanem poznem končnem testu. Tudi 

naslednja slika dokazuje, da so igre v gozdu pozitivno vplivale na otroke ter pripomogle k 

razvoju naravoslovnih postopkov in napredku v naravoslovnem mišljenju. 
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Slika 38: Deček je med risanjem narisal urejene avtomobile 

 

 

4 SKLEP 

Ob izdelovanju diplomske naloge sem ugotovila, da je gozd prav posebno mesto, kjer se otroci 

sprostijo, raziskujejo, se igrajo in hkrati učijo. Spoznala sem, da se v spodbudnem okolju učijo 

mnogo bolj doživeto in spontano. Dejavnosti, povezane s katerim koli kurikularnim področjem, 

bi lahko vzgojitelji večkrat izpeljali prav v gozdu in v naravnem okolju, saj bi bili otroci za igro 

in dejavnosti še bolj motivirani kot v zaprtem prostoru. S pomočjo raziskovalnega dela sem 

potrdila obe hipotezi. Napredek otrok je bil očiten, saj so po izvedbi dejavnosti napredovali v 

naravoslovnih postopkih. Otroci so vsak dan komaj čakali, da smo obiskali gozd. Opazila sem, 

da so jim bile dejavnosti všeč in da so se ob dejavnostih zabavali. Prav tako sem med spontanimi 

dejavnostmi opazila, da so otroci procese ponotranjili in tudi sami začeli risati urejene stvari 

(kot je prikazano na sliki dečka, ki je narisal urejene avtomobile). Menim, da so naravoslovne 

didaktične igre zelo primerne za predšolske otroke, saj jih že samo okolje prevzame in jih 

spodbuja k učenju. Prav aktivno učenje pa je najpomembnejše za predšolsko obdobje, ko se 

otrok uči z opazovanjem, s preizkušanjem in z manipuliranjem s stvarmi in z materiali ter rešuje 

različne probleme (Jarh, 2014). Prav tako so starejši otroci pri igrah pokazali nekoliko več 

znanja in spretnosti kot mlajši. Večji napredek pa sem opazila pri mlajših otrocih. Pri testnih 

nalogah je bilo zanimivo opazovati, kako otroci razmišljajo. Pri nekaterih sem opazila, da so 

morda doma ali v vrtcu nekatere stvari že počeli, saj so se zelo hitro znašli in pokazali svoje 

znanje. Predvsem pri mlajših pa sem z naravoslovnimi didaktičnimi igrami dosegla svoje cilje, 

saj so v vseh naravoslovnih postopkih napredovali in že nekoliko usvojili naravoslovno 

mišljenje ter sklepanje.  
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Tudi sama sem pridobila nove izkušnje, ki jih bom lahko kasneje pri svojem poklicnem delu v 

vrtcu tudi uporabila. Naučila sem se, kako otrokom prilagoditi določene igre, kako jih k igram 

pritegniti in kako lahko pedagoško delo različnih področij prilagodim za izvedbo v naravnemu 

okolju. Naučila sem se, kako lahko uporabim različne naravne materiale za obravnavo vsebin 

z več kurikularnih področij. Sama sem bila po izpeljanem raziskovalnem delu zelo vesela, saj 

sem od otrok dobila pozitivno povratno informacijo in sem bila zadovoljna z napredkom otrok. 

Še posebej pa me je razveselila risba otroka, ki je v spontani igri sam pričel z naravoslovnim 

postopkom urejanja.  

Menim, da bi bilo zelo dobrodošlo, da bi tovrstne dejavnosti v še večji meri vključevali v 

predšolske dejavnosti; da bi bil gozd »igralnica«, kjer se lahko otroci z željo in navdušenjem 

naučijo veliko novega na vseh kurikularnih področjih. Ob svojem diplomskem delu sem prišla 

do ugotovitev, da otroci potrebujejo gozd, kjer se lahko sprostijo, igrajo, učijo in se med seboj 

povežejo na naraven in spontan način.   

Diplomsko delo ima tudi določene pomanjkljivosti. Prva je premajhen vzorec. Bolje bi bilo, če 

bi v raziskavo vključila večje število otrok iz vsake od starostnih skupin. Tako bi dobila 

reprezentativnejši vzorec, interpretacija rezultatov pa bi bila objektivnejša.     

Menim tudi, da bi morala pripraviti še več različno zahtevnih nalog, s pomočjo katerih bi lahko 

objektivneje prikazala rezultate, in sicer predvsem pri naravoslovnem postopku opazovanja.  

Opozoriti pa moram na izjeme posameznih otrok, ki so zelo napredovali ali pa niso napredovali 

skoraj nič. Če bi želela še natančneje ugotoviti učinke izpeljanih dejavnosti, bi morala testne 

naloge preizkusiti večkrat ter ugotoviti, ali so vse primerne tako za starejše kot mlajše otroke in 

jih še natančneje oblikovati.  
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