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Odzivnost živih bitij je ena od osrednjih tem pri opre-
deljevanju živega v zgodnjem otroštvu. Otroci so v času 
odraščanja gradijo svoje razumevanje bioloških pojmov 
v neposredni interakciji z okoljem (Tunnicliffe, 2001). 
Kljub temu je splošno znano, da imajo otroci in tudi od-
rasli pogosto predstave o naravi, ki nimajo ustrezne znan-
stvene osnove. Krnel (2007) je podrobneje opisal otroške 
predstave o rastlinah in kaj jim pove, da so rastline žive. 
Avtor poudarja, da vzorec razlikovanja med živalmi in ra-
stlinami potrjuje več raziskav, ki kažejo razkorak v pojmo-
vanju lastnosti živega med rastlinami in živalmi. K temu 
vsaj delno prispeva antropomorfen pogled otroka na to, 
kaj je živo, v katerem živali veliko bolj ustrezajo pripisova-
nim lastnostim živega kot rastline (Barman, Stein, McNa-
ir, Barman, 2006). Ne preseneča, da Stavy in Wax (1989) 
ugotavljata, da je kar polovica vprašanih mlajših otrok na-
pačno uvrstilo podane primere rastlin, medtem ko so bili 
navedeni primeri živali skoraj v celoti pravilno razvrščeni 
med živa bitja. Odstotek otrok, ki pravilno uvrščajo ra-
stline med živa bitja, se do zaključka osnovne šole približa 
živalim, vendar ga ne doseže. Z vprašanji o podobnostih 
in razlikah med rastlinami in živalmi, o lastnostih živih 
bitij ter o potrebah živih bitij za življenje se slovenski otro-
ci srečujejo že v predšolskem obdobju (program Narava, 
Kurikulum za vrtce) ter v prvem triletju osnovne šole pri 
predmetu Spoznavanje okolja. 

Rastline imajo tako kot živali sposobnost zaznavati in 
odzivati se na dražljaje v okolju, le da je to veliko manj 
očitno kot pri živalih, ki se lahko na primer oglašajo, 
lezejo, hodijo, skačejo, letijo, plavajo. Rastline zazna-
vajo svetlobo, gravitacijo, vlago, kemikalije, toploto, 
koncentracijo kisika in ogljikovega dioksida, parazite, 
zvok, dotik itn. Charles Darwin in njegov sin Francis 
sta prva raziskala in opisala pojav obračanja rastlin proti 
svetlobi, kar s strokovnim terminom imenujemo foto-
tropizem. V raziskavah sta uporabila kanarsko pisano 
travo (Phalaris canariensis), ki sta ji prekrivala koleop-
tilo (vrh rastočega poganjka, ki vsebuje fotoreceptorje), 
ter ugotovila, da se rastline obračajo proti svetlobi le, 
kadar so koleoptile izpostavljene svetlobi. Starejši od 
Darwinov je pojav podrobno opisal v knjigi The Power 
of Movement in Plants (1880) (Gerald, 2015). 

Najbolj znana primera rastlin, ki se hipno odzoveta 

na dražljaj iz okolja, sta sramežljiva mimoza (Mimosa 
pudica) in muholovka (Dionaea muscipula). Odzivi 
drugih rastlin se večinoma merijo v urah in dnevih. 
Fototropizem je poznan pri sončnicah (Helianthus an-
nuus), katerih cvetni popki sledijo soncu od jutranje 
zarje do sončnega zahoda. Ob vzhodu sonca so pop-
ki ponovno obrnjeni proti prvim sončnim žarkom. 
Ko sončnica odpre socvetje, preneha slediti soncu in 
ostane obrnjena proti vzhodu. Zanimiv je tudi odziv 
navadne zajčje deteljice (Oxalis accetosella), ki raste na 
gozdnih tleh v senci drevesnih krošenj. Kadar se skozi 
krošnje prebije sončni žarek, zajčja deteljica zloži svoje 
lističe in tako prepreči, da bi močna svetloba poško-
dovala celice v njenih listih. Veliko travniških rastlin, 
kot sta regrat (Taraxacum officinale) in marjetica (Bellis 
perennis), svoje cvetove in socvetja v dežju in ponoči 
zapira. S tem zaščiti svoj pelod in nektar pred vodo. 

Med zanimivejše primere fototropizma iz vrst sloven-
ske flore sodi gozdna spominčica (Myosotis sylvatica), ki 
cveti v aprilu. Pojav lahko demonstriramo pri pouku. 
Nabrane nadzemne dele gozdnih spominčic razpore-
dimo na krožnik ter spodnje dele njihovih stebel pre-
krijemo s kamnom, kot prikazuje slika 1. Na krožnik 
nalijemo še nekaj vode. Že po dobri uri se začnejo spo-
minčice dvigati v smeri navzgor, kot to prikazuje slika 2. 
Posnetek na sliki 2 je bil narejen po treh urah. Ideja za 
opisani poskus je nastala ob opazovanju namizne deko-
racije. Zaradi opisane lastnosti gozdne spominčice po-
nekod narečno imenujejo tantarce. Beseda tont ali tant 
je izraz za krožnik in sodi v rovtarsko narečno skupino.
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Kako otrokom demonstrirati 
odzivanje rastlin na dražljaje iz okolja?
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