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Povzetek 

Otrok začne opazovati, spoznavati, doživljati in odkrivati okolico takoj, ko se rodi. 

Dejavnosti, ki se v okolju dogajajo, oblikujejo miselne operacije pri otroku in le-te veliko 

pripomorejo k razvoju lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnem razvoju. Spoznavanje 

okolja je najprej proces, pot, s katerim se oblikujejo novi pojmi, nova znanja, nove izkušnje, 

razvija se mišljenje in vršijo se cilji. Spoznavanje okolja, življenja je hkrati proces in cilj, pri 

katerem pa so takoj po rojstvu pomemben člen otrokovega razvoja starši in kasneje 

vzgojitelji, ki otroku omogočijo samostojno reševanje problemov, mu nudijo pomoč, zgled, ga 

po potrebi usmerjajo in mu omogočijo, da pridobi lastne izkušnje in se z učenjem prilagodi 

okolju, v katerem se je rodil.  

V diplomskem delu sem želela ugotoviti, katere informacije (ime gobe, 

zavarovanost/nezavarovanost, strupenost/užitnost) o predstavljenih vrstah gob si otroci bolj 

zapomnijo po enem tednu.  Moja hipoteza je, da si otrok bolj zapomni informacije, ki so 

ključnega pomena za njegovo preživetje, v tem primeru strupenost gob in ne ime gob in 

zavarovanost. S pomočjo 16 enako velikih sličic in otrokom nepoznanih gob sem s 34 otroci 

izvedla eksperiment. Otroke sem enakovredno razdelila v kontrolno in eksperimentalno 

skupino. Rezultate obeh skupin sem med seboj tudi primerjala ter jih s pomočjo tabel in 

grafov analizirala. Svojo hipotezo sem potrdila najprej v teoretičnem delu, kjer različni avtorji 

poudarjajo hitrejšo zapomnitev življenjsko pomembnih informacij pri otrocih, kar se je 

pokazalo tudi v mojem eksperimentu. V teoretičnem delu sem opredelila tudi osnove o gobah, 

obrazložila pojme zavarovanost/nezavarovanost in užitnost/strupenost ter se poglobila tudi v 

otrokovo zapomnitev.  

Želim si, da bi diplomsko delo pripomoglo k boljšemu razumevanju procesov predelovanja in 

pomnjenja informacij pri predšolskih otrocih. 

 

KLJUČNE BESEDE: otrok, gobe, užitnost, strupenost, zavarovanost, spomin, interes, učenje 

 

 

 



 
 

Abstract 

A child starts observing, discovering, experiencing and exploring the surroundings as soon as 

he or she is born. Everything that happens in the environment shapes his or her thought 

processes and has a big impact on developing his or her own thinking capabilities and 

personality development.  Discovering of the environment is mainly a process or a way 

through which new ideas, knwldedge and experience are shaped; thinking is developed and 

goals are accomplished. Discovering ofthe environment is at the same time a process and a 

goal. An important role at this process belongs to the parents and later to the teachers who 

enable the child to solve problems autonomously, they offer him or her assistance and role 

model; if necessary they show him or her directions and enable him to gain his or her own 

experience and to adapt by learning to the the environment he or she was born into.  

In my Bachelor thesis I wanted to find out which information (name of the mushroom, 

protectedness/unprotectedness, toxicity/edibility,) about the represented mushrooms children 

are more likely to remember in one week. In my hypothesis I predicted that a child is more 

likely to remember information that are crucial for his survival; therefore toxicity is more 

frequently memorised rather than the name or protectedness of the mushrooms. I performed 

the experiment with 34 children, using 16 mushrooms unknown to them and same-sized 

pictures of those mushrooms. I divided the children into the control and the experimental 

group, and later on I compared the results of both groups and analyzed them using tabels and 

graphs. My hypothesis was firstly confirmed  in the theoretical part of the thesis, where i cited 

important authors who claim that children are more likely to memorize information crucial for 

their life. The same result was shown in my experiment. In the theoretical part I also defined 

the basics about mushrooms, explained the concepts of protectedness/unprotectedness, 

edibility/toxicity and observed the children's memorizing. I want my thesis to aid in 

understanding preschool children's precessing and memorizing information. 

KEY WORDS: child, mushrooms, edibility, toxicity, protectedness, memory, interest, 

learning 
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu želim ugotoviti, katere informacije si otrok bolje zapomni o gobah. 

Raziskava je zasnovana na primeru užitnih in strupenih, zavarovanih in nezavarovanih gob. 

Za otroka je pomembno, da se nauči, kaj je zanj osebno varno in kaj ne. Pomembno je, da ga 

opozarjamo na nevarnosti, ki bi lahko ogrožale njega samega in njegov obstoj. 

Otroško okolje je majhen, pisan in zanimiv del sveta, v katerem živijo, se gibljejo, vzgajajo, 

igrajo in razvijajo mišljenje. Otroci doživljajo naravo drugače kot odrasli – vanjo vstopajo na 

aktivnejši način – vse, kar vidijo, želijo okusiti, opazovati, potipati, prijeti in povonjati – to je 

bistveno za razumevanje sveta okoli sebe, še posebej v obdobju dojenčka in malčka. Otroci 

spoznavajo svet z lastno aktivnostjo in si na ta način izoblikujejo osebni svet miselnih 

predstav. Posamezniki, ki si boljše razvijejo svoje mišljenje, se na spremembe v okolju bolje 

odzivajo ter se hitreje in bolje prilagajajo spremembam na okolje. Sposobnost prilagajanja 

okolju je glavno merilo uspešnosti v boju za obstanek. 

Naloga nas odraslih je, da otrokom razširimo okolje za raziskovanje in ga naredimo še bolj 

raznolikega. Otroka spodbujamo, mu ponujamo izzive s spontanim učenjem ob raziskovanju  

okolja in tako zadovoljimo njihova spontana nagnjenja po spoznavanju in odkrivanju. 

Pomembno je, da otroku omogočimo aktivno učenje – tisto učenje, ki otroka miselno, 

čustveno, celostno aktivira in je vpeto v otrokovo življenjsko okolje, ko otrok notranje 

motiviran, domiseln in radoveden proizvaja in rešuje probleme ter z različnimi predmeti, v 

interakciji z ljudmi gradi novo lastno osebnost. 

Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to 

znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne 

zvesto prenesite na svoje otroke (Albert Einstein). 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

2 
 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Kurikulum za vrtce 

 

V Kurikulu za vrtce (1999) je poudarjeno, da se vzgojitelj zaveda lastne odgovornosti za 

varnost otrok. Potrebno je, da otroke ozavešča o pomenu varnosti in jih opozarja na varnost 

pri izvajanju raznih dejavnosti ter jih posledično uči sprejemati osebne odgovornosti zanjo. 

Kroflič, Marjanovič Umek, Videmšek, Kovač, Kranjc (2010) pravijo, da otrok začne 

doživljati, spoznavati in odkrivati okolico, takoj ko se rodi. Dejavnosti v okolju oblikujejo 

miselne operacije, ki veliko pripomorejo k razvoju lastnih miselnih sposobnosti in 

osebnostnem razvoju. S spoznavanjem okolja otrok pride do oblikovanja poglavitnih pojmov 

kot so čas in prostor, pojem živega, sila in gibanje, snov in predmet, k spoznavanju odnosov 

med bitji, predmeti in okoljem, v katerem delujejo. Spoznavanje okolja je najprej proces, s 

katerim se oblikujejo novi pojmi, nova znanja, nove izkušnje, razvija se mišljenje in vršijo se 

cilji, zato bi lahko rekli, da je spoznavanje okolja hkrati proces in cilj. V Kurikulumu za vrtce 

(1999) je zapisano, da že majhni otroci prevzamejo odnos staršev, drugih odraslih in 

vzgojiteljev do raziskovanja in narave. Ko odrasli raziskujejo, postavljajo vprašanja, želijo 

izvedeti nekaj novega, z otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na interese in razpoloženja 

otrok ter navajajo na to tudi otroke. Otroci morajo imeti dovolj časa in priložnosti za 

preizkušanje z vsemi svojimi čutili. Najprej naj opazujejo po lastnem interesu, omogočeni naj 

mu bodo različni materiali in različne možnosti ter spodbude, da lahko otroci sprašujejo o tem 

kar vidijo, da raziskujejo, iščejo odgovore z opazovanjem, raziskovanjem, 

eksperimentiranjem, razlaganjem in opisovanjem. Kasneje naj bodo ustvarjene določene 

situacije, v katerih otroci samostojno najdejo in rešijo problem, vseskozi pa jih spodbujamo, 

da izkušnje opisujejo. Otroci naj spoznavajo neposredno, ob različnih vremenskih pogojih in 

različnih časih dneva. Z naravoslovnimi dejavnostmi spoznavajo tudi sebe, svoje zmožnosti in 

svoje telo. Ob dejavnostih jih navajamo na skrb za svoje zdravje in zaščito pred poškodbami 

in zastrupitvami.  
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Kroflič idr. (2010) navajajo, da naj bi bilo naravoslovje ustvarjalna dejavnost, ki skuša iz 

navidezne nepovezanosti in zmede ustvariti smisel in red. Ključna pri odkrivanju narave je 

osebna izkušnja. Otroci morajo dogajanja in spremembe v naravi izkusiti, začutiti, doživeti in 

zato v pojavih neposredno sodelovati. Usvajanje različnih pojmov, diferenciranje, 

povezovanje in posploševanje, ki mora biti prilagojeno miselnim sposobnostim otrok.  

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

potrjevanje zamisli. Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi bila osnova za kasnejše naravoslovje 

v šoli, cilj tega naj bi bil, da posameznik pozna temeljne pojme naravoslovja, da je sposoben 

reševanja problemov in odkrivanje narave na znanstven in logičen način, na kratko, da je 

naravoslovno pismen. Naravoslovna pismenost je pomembna zaradi sposobnosti odločanja in 

razumevanja o problemih sodobne družbe ter tudi zato, ker je naravoslovje del naše kulture. 

Poleg naravoslovne pismenosti je pomembna tudi okoljska pismenost, ki se veže na zavedanje 

vrednosti in ranljivosti okolja, na razvoj občutka za vredno in lepo v okolju, občudovanje, 

spoštovanje in na željo po ohranjanju. Poleg znanja o okolju naj bi otroci razvijali zavedanje o 

prepletu odnosov v okolju, odgovornost do vseh živih bitij in do skupne prihodnosti in 

zavedanje o posledicah človeškega poseganja v naravno okolje. Razvoj naravoslovne in 

okoljske pismenosti si otroci pridobijo v okviru okoljske vzgoje, ki poleg neposrednih 

dejavnosti v naravi, dejavnosti z bitji in snovmi pomeni predvsem utrip vrtca in celoten način 

življenja. Preko ciljno naravnanih dejavnosti in vsebin, celotnega življenja v vrtcu, preko 

celostnega pristopa k okoljski vzgoji vzgojiteljica otroke usmerja, vodi, razlaga, motivira in 

spodbuja. Pomemben ostaja tudi osebni zgled vzgojiteljice, njena sposobnost in pripravljenost 

do  odgovornega ravnanje v okolju, ki pripomore k oblikovanju otrokovih vrednot in stališč 

(Kroflič idr., 2010).   

2. 2. Učenje 

 

V Marentič Požarnik (2002) je učenje opredeljeno kot kopičenje, kot kvantitativno 

povečevanje znanja, kot memoriranje posredovanih vsebin z namenom poznejše reprodukcije. 

Učenje kot spreminjanje svoje osebnosti, svojega pogleda na svet, učenje skozi oblikovanje 

lastne razlage, da bolje razumemo sebe, življenje in resničnost. 
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Uradna in strokovna definicija učenja (UNESCO/ISCED, 1993, 7) se glasi: »Učenje je vsaka 

sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, spretnostih ali 

zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 

vedenjskih vzorcev.«  

Marentič Požarnik (2002) razlaga, da je učenje posledica izkušenj, ob interakciji med 

človekom in njegovim socialnim in fizikalnim okoljem. Številni psihologi so se ukvarjali z 

učenjem in so oblikovali številne teorije učenja. Med skupine teoretičnih pogledov na učenje 

štejemo: 

 kibernetično-informacijske teorije učenja, 

 asociativistične, 

 (neo)behavioristične, 

 Gestaltistične, 

 kognitivno-konstruktivistične in  

 humanistične.  

Učenje se še vedno pojmuje kot zapomnitev in kopičenje spoznanj, ki so jih odkrili drugi. 

Znanje je velikokrat ločeno od izkušenj učencev in od konkretnih življenjskih okoliščin, kar 

vpliva na šolsko izobraževanje. Posledice tega so kratkotrajnost in neuporabnost znanja, nizka 

motivacija učencev, odpor do šolanja in slabi rezultati. Kakovostnejše učenje je aktivno 

učenje, ki učenca celostno, čustveno in miselno aktivira in je vpeto v življenjske okoliščine. 

Trajnejše znanje, boljša uporaba znanja in razumevanje sveta in sebe pride s samostojnim 

razmišljanjem in iskanjem, s preizkušanjem in postavljanjem hipotez. Otoke je potrebno 

naučiti, da sproti povezujejo posamezne podatke, jih primerjajo med seboj in osmišljajo. 

Pomemben je globinski pristop k učenju, ki poudarja pomen besedila, ki se ga otrok uči. Pri 

tem primerja posamezne dele, splošne ugotovitve primerja s posameznimi primeri, z drugimi 

avtorji, s svojimi izkušnjami in predznanjem. Površinski pristop k učenju pa pomeni, da si 

otrok besedilo zapomni v taki obliki kot je zapisano ter ga ne povezuje niti med seboj niti s 

svojim predznanjem in izkušnjami (Marentič Požarnik, 2003). 

  



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

5 
 

2. 3. Zorenje in učenje 

 

Marentič Požarnikova (2003) razlaga, da je zorenje dedno zasnovan fiziološki proces razvoja 

organizma, ki pri vsakem človeku poteka v točno določenem zaporedju in ima osnovo v 

genih. Od človeka do človeka se spreminja tempo zorenja, medtem ko je zaporedje stalno. 

Različne možganske strukture dosežejo zrelost in s tem pripravljenost za učenje v različnem 

času. Nekatere so zrele še preden jih otrok potrebuje, tako se nekatera področja za govor 

razvijejo že pred rojstvom otroka. Za razumevanje učenja je pomembno predvsem poznavanje 

zorenja živčevja, še posebej možganov in prepletanja obeh procesov. V ontogenetskem 

razvoju se živčni sistem skoraj v popolnosti razvije že v predrojstveni fazi in v prvih dveh 

letih življenja. V prvih mesecih življenja bogastvo čutnih vtisov iz okolja vpliva na gostoto 

povezav. Vedno bolj je jasno, kako sta zorenje in učenje v otrokovem razvoju povezana. 

Določena stopnja zorenja je nujna za učenje, ampak z učenjem ne smemo na silo prehitevati, 

niti zamuditi pravega trenutka, lahko pa zrelost za učenje do neke mere spodbujamo in 

razvijamo z omogočanjem različnih izkušenj. Pomembno je kritično obdobje za učenje, ko je 

otrok najbolj dojemljiv, ko so živčne strukture še plastične in je učenje najučinkovitejše. 

Običajno je kritično obdobje učenja za razvoj osnovne motorike (ročne spretnosti, hoja, tek) 

in za socialni razvoj (vzpostavljanje stikov z vrstniki) med 1. in 4. letom.  

 

2. 4. Oblike učenja 

 

Marentič Požarnik (2003) opredeljuje, da je koristno razlikovati različne oblike učenja ter 

vedeti, kakšni pogoji so potrebni ter kako jih lahko izboljšamo. Prva razdelitev temelji na času 

– kdaj v otrokovem življenju se pojavi, druga pa temelji na hierarhični klasifikaciji oblik 

učenja po Gagneju. 

1. Oblike učenja v zaporedju, kot se pojavljajo v otrokovem razvoju: 

 učenje na osnovi lastnih izkušenj, 

 učenje z opazovanjem ali s posnemanjem, 

 spoznavno učenje, 

 metakognitivno učenje. 
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2. Gagnejeva hierarhična klasifikacija oblik učenja: 

 učenje psihomotoričnih spretnosti (učenje drsanja, igranja inštrumentov …), 

 učenje besednih informacij (učenje podatkov, dejstev: Ljubljana je glavno 

mesto Slovenije, France Prešeren je avtor Sonetnega venca …), 

 učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na: 

- učenje razlikovanja (raznih predmetov na osnovi njihovih zaznavnih 

značilnosti, kot so barve, velikost, oblike …) kot predpogoj za učenje pojmov, 

- učenje konkretnih pojmov, npr. mačka, jezero …, 

- učenje abstraktnih pojmov, kot so harmonija, monarhija …), 

- učenje pravil, zakonitosti, predpisov (kot stalnih, zakonitih zvez med dvema 

ali več pojmi), 

- učenje pravil višjega reda ali učenje kot reševanje problemov, 

 učenje kognitivnih strategij, s katerimi učenec kontrolira in uravnava svoje 

učenje in mišljenje (ugotavljanje pravilnosti odgovora), 

 učenje stališč, ki imajo spoznavno, akcijsko in čustveno komponento in ki 

določajo izbiro akcije, npr.: stališče do varstva narave.  

Gagne je v svoji hierarhični klasifikaciji oblik učenja povezal spretnostno, čustveno in 

kognitivno učenje. Meni, da je v tej hierarhiji oblik učenja potrebno izpolniti različne pogoje, 

da sploh pride do učenja. Ponavljanje, stičnost, podkrepitev ter povratna informacija o 

pravilnosti imajo velik pomen pri psihomotoričnem učenju. Za učenje pojmov so pomembni 

dobri pozitivni in negativni primeri in za učenje stališč identifikacija z vzornikom. V učni 

situaciji je potrebno uskladiti zunanje pogoje in pogoje v učencu, da pride do optimalnih 

učnih rezultatov (Prav tam, 2003). 
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2. 5.  Izkustveno učenje 

 

Marentič Požarnik (2003) razlaga, da je neposredna vpletenost, doživljanje z vsemi čutili in 

čustvi prek gibanja, igra vlog, opazovanje diagramov, filmov, slik … Vse to so izkušnje, 

preko katerih se otrok uči razvijati lastnosti, se uči prilagajanja novemu, razvija osebno 

avtonomijo, občutljivost za sebe in druge, sodeluje in se uči sposobnosti komunikacije, 

celovitega dojemanja situacije in ustreznega ravnanja. Poteka celo življenje. Pri izkustvenem 

učenju je v ospredju celovita osebna izkušnja. Med očete izkustvenega učenja štejemo Johna 

Deweyja, Jeana Piageta, Kurta Lewina in Davida Kolba. Vsem je bilo skupno vprašanje, kako 

neposredno izkušnjo (čustveno in čutno doživljanje) povezati z razmišljanjem, kajti za globlje 

učenje ne zadostuje nivo posamične izkušnje. Iz izkušnje je potrebno posrkati znanje in ga 

povezati z obstoječim (družbenim, znanstvenim, abstraktnim) znanjem. Izkustveno učenje je 

oblika učenja, kjer se povezuje opazovanje, spoznavanje, in ravnanje z neposredno izkušnjo. 

Gre za spodbujanje simulacije vedenja ob določenem konfliktu, analizo svojega ravnanja ter 

doživljanje, kar povežejo s teoretičnim znanjem. Izkustveno učenje ima naslednje glavne 

značilnosti: 

 to učenje je cikličen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično 

nasprotnimi načini spoznavanja. Ni pomembna začetna stopnja, pomembno je, da 

dosežemo vse, da iz nje napredujemo, 

 izkustveno učenje je celosten (holističen) način prilagajanja svetu. Znotraj tega se 

povezujejo procesi čustvovanja, razmišljanja, zaznavanja in delovanja v neločljivo 

celoto. 

 gre za proces ustvarjanja znanja, za stalno preoblikovanje znanj, idej, pojmov v 

soočanju teoretičnih znanstvenih spoznanj in osebne izkušnje.  

2. 7. Spomin 

 

Maccoby in Jacklin (1974) v Bristow, Cowley in Daines (2001) navajata, da je delovanje in 

naravo spomina najlažje razumeti z opazovanjem, kako deluje pri nas. Biološki dejavniki 

ustvarjajo velike razlike med posamezniki. Spol kot dejavnik ustvarja razliko med moškimi in 

ženskami pri rabi spomina.  
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Moški pogosteje uporabljajo vizualni spomin, ženske pa verbalnega. Za posredovanje znanja 

je pomembno, da se uporablja več različnih strategij, saj si vsak posameznik informacije 

zapomni po tistih strategijah, ki pri njem delujejo in so mu blizu. Spomina se najbolj 

zavedamo, ko se želimo nečesa spomniti. Ta proces imenujemo priklic in pomeni, da se 

nekega podatka zavemo, spomnimo takrat, ko to želimo. Prepoznavanje pa je osnovni 

spominski proces, ko na primer označimo, da nam je nekaj znano. S pomočjo prepoznavanja 

stvari in ljudi si ustvarjamo vsakodnevni prostor, v katerem funkcioniramo (Bristow idr., 

2001).  

Šešok (2006) pravi, da je spomin sposobnost shranjevanja in ohranjanja informacij ter jih v 

prihodnosti obnoviti, ko jih bomo potrebovali. Predpogoj za nemoteno spominsko delovanje 

so ohranjene pozornostne sposobnosti in sposobnost učinkovitega procesiranja informacij. 

Marentič Požarnik (2002) opredeljuje trifazni model strukture spomina po Atkinsonu in 

Shiffrinu. Shema, ki sta jo podala Atkinson in Shiffrin, po večini še vedno drži. Ta kognitivni 

model skuša pojasniti, kaj se dogaja z določenim dražljajem/informacijo od našega sprejema 

do skladiščenja, predelave in nazadnje do ponovnega priklica in uporabe. 

Šešok (2006) opredeljuje predpostavko Atkinsona in Shiffrina, da sta kratkoročni in 

dolgoročni spomin različna sistema – vsak ima svoje procesne in strukturne značilnosti. Prav 

tako sta opisala, da se vrste spomina ločijo glede na njihovo trajanje: dolgoročni spomin, naj 

bi imel neomejene zmogljivosti, neomejenega trajanja, kratkoročni spomin, ki je zelo 

kratkega časovnega obsega in majhne zmogljivosti ter senzorni spomin, ki traja nekaj delčkov 

sekunde. Prav tako se spominski sistemi ločijo po načinu izginjanja informacij iz samega 

sistema. Informacije iz senzornega spomina hitro razpadejo, v kratkoročnem spominu jih 

zamenjajo nove informacije, iz dolgoročnega spomina pa lahko potencialno izginejo zaradi 

prepletanja starih in novih informacij. To so normalni procesi propadanja. Iz dolgoročnega 

spomina lahko informacije izginejo tudi zaradi amnezij, ki lahko izhajajo iz posameznih 

poškodb spominskih sistemov. Marentič Požarnik (2002) opredeljuje Atkinsonov in 

Shiffrinov večfazni model spomina, ki je tudi najbolj razširjena opredelitev. Slednja pravita, 

da gre podatek skozi tri stopnje spomina:  

 senzorni/trenutni spomin, 

 kratkotrajni/delovni spomin ter 

 dolgotrajni spomin. 
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Šešok (2006) opredeljuje senzorni spomin kot kratkotrajnega in ima neomejen obseg, vendar 

se brez naše pozornosti in procesiranja podatkov le-ti iz njega zelo hitro izgubijo. Senzorni 

spomin zadržuje veliko količino prihajajočih informacij v kratkem času v senzorni shrambi. 

Tu ne gre zgolj za zaznavo, niti ne samo za spominsko funkcijo, temveč bolj za izbiranje in 

beleženje procesa, s katerim percepcije vstopajo v spominski sistem. V procesu registracije 

igrajo pomembno vlogo predvsem predispozicija odgovora, zaznava in komponente 

usmerjanja pozornosti. Registrirana informacija se lahko potem procesira v kratkoročni 

spomin ali pa propade. 

Kratkoročni spomin je »prehod«, preko katerega informacija preide v dolgoročni spomin s 

pomočjo strategij vkodiranja in procesa ponavljanja. Določeni procesi znotraj kratkoročnega 

spomina nam pomagajo ustvarjati trenutno sliko sveta okoli nas. Tudi cilji in načrti, ki jim 

trenutno sledimo, so del kratkoročnega spomina. Marentič Požarnik (2002) navaja, da v 

kratkotrajni spomin prikličemo tudi informacije iz dolgotrajnega spomina, v tem primeru 

opravlja funkcijo delovnega spomina. Kapaciteta kratkotrajnega spomina je razmeroma 

omejena, v njem skladiščimo podatke v podobni obliki kot smo jih sprejeli in jih pomensko ne 

predelujemo. Je pretežno slušen – to so pomembne značilnosti kratkotrajnega spomina.  

Šešok (2006) tudi navaja, da je delovni spomin teoretični koncept, ki so ga raziskovalci 

opredelili, da bi poudarili aktivnost kratkoročnega spomina. V Atkinsonovem in Shiffrinovem 

konceptu je kratkoročni spomin opisan kot bolj ali manj pasivna začasna spominska shramba. 

Delovni in kratkoročni spomin sta tesno povezana. Oba se nanašata na »trenutni« spomin. 

Razlikujeta se v tem, da delovni spomin informacije zadržuje in hkrati upravlja, medtem ko 

kratkoročni spomin informacije le zadržuje, zato je danes pojem »pasivne shrambe« 

nadomestil pojem »aktivnega procesiranja«. Devetak (2012) opredeljuje delovni spomin kot 

prostor, v katerem pride do interakcije med zunanjo informacijo, ki pride iz okolja in 

informacijami, že shranjenimi v dolgotrajnem spominu ali pa uporabi pri nadaljnjem delu. 

Slika 2 predstavlja Johnstonov model interakcij informacij v procesu učenja. 
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Šešok (2006) pravi, da dolgoročni spomin polnijo informacije, ki v dolgoročni spomin s 

ponavljanjem preidejo iz kratkoročnega spomina. Ponavljanje podaljša trajanje spominske 

sledi, lahko shrani spominsko sled, ni pa zagotovljeno. Dolgoročni spomin delimo na 

proceduralni in na deklarativni. Proceduralni spomin hrani znanje o tem, kako izvajati 

določene procese od kognitivnih do gibalnih veščin, medtem ko deklarativni spomin hrani 

informacije o stvareh. Deklarativni spomin se deli naprej na semantični in epizodni spomin. 

Bristow idr. (2001) pravijo, da je eno od področij človeškega spomina deklarativni spomin, 

ki ga tvorita dva ključna spomina – epizodni in semantični spomin. Epizodni spomin 

sestavljajo dogodki, ki so se v našem spominu povezani, so v nekem zaporedju. Spomini, ki 

so se nam šele zgodili, so sveži in jih lahko podrobno opišemo, vendar počasi zbledijo, le če 

obstaja poseben razlog, si spomine zapomnimo. Če smo ob nekem dogodku močno čustveno 

odreagirali, si bomo dogodek verjetno bolje zapomnili. Bolj ko je neka situacija za nas 

pomembna, bolj verjetno je, da si bomo dogodke iz situacije podrobno zapomnili. Epizodni 

spomin je zelo pomemben za učenje, še posebej je koristen pri učenju novih spretnosti in zato 

pomemben pri učenju mlajših otrok. Za razvoj epizodnega spomina so zelo pomembne 

informacije, ki jih izvemo preko pripovedovanja, iz zgodb.  
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Slika 1: Model procesiranja informacij in proces učenja 

(prirejeno po Johnstone, 1991, v Devetak, 2012) 

 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

11 
 

Zgodbe lastnega doživljanja nikoli ne more popolnoma nadomestiti, vendar iz nje še vedno 

pridobimo veliko znanja. S tem se širi baza semantičnega spomina, ki zahteva učenje z 

razumevanjem. Tu so besede, ki so povezane s senzornimi informacijami, pomemben del 

semantičnega spomina. Marentič Požarnik (2002) razlaga, da semantični spomin vsebuje 

simbolično/besedno znanje, najverjetneje v obliki med seboj povezanih jezikovnih izjav, ki 

vsebujejo pojme in dejstva in odnose med njimi v obliki pojmovnih mrež. Bristow idr. (2001) 

navajajo, da je  vrsta spomina tudi proceduralni spomin, ki je jeziku nedostopen. Najlažje ga 

je razumeti kot naš telesni spomin. Vključuje vse navade, večji del praktičnih spretnosti, gre 

za spomine, ki naše telo usmerjajo v različnih situacijah – voziti kolo, prijeti kozarec, 

ukvarjanje z različnimi športi … Z vajo in ponavljanjem pridemo do zapomnitve teh 

dejavnosti. Naslednji spomin je vizualni/prostorski spomin. Beseda vizualni nas usmeri k 

slikam, podobam, ki se jih spominjamo in jih prepoznavamo. Gre za področje zaznavanja, gre 

za zapomnitev položaja nečesa glede na predmete, ki so okoli nas. Primer vizualnega spomina 

je, da otrok nekaj časa opazuje sliko, nato pa po določenem časovnem intervalu pove, kaj vse 

je bilo na sliki. Ko otrok pove, pri čem točno je nek predmet stal, pa uporablja prostorski 

spomin. Fonološki/verbalni spomin se nanaša na zvoke pri govorjenju, zato temu spominu 

rečemo tudi slušni spomin. Zgrajen je na osnovi našega zaznavanja in na uporabi glasov, ki 

nastajajo ob govorjenju. Pomaga nam urediti tisto, kar želimo sporočiti nekomu s stavki in 

frazami. Gre za izražanje/pripovedovanje vsebine, kako nekaj razumemo, besedno izražanje 

vsebine našega semantičnega in epizodičnega spomina in tu gre za več kot le zavestno 

mišljenje v obliki besed. Dober verbalni spomin ima velik pomen pri šolski uspešnosti in 

lahko nadomesti slabše razvite vrste spomina in tudi obratno. Čeprav si otrok težko zapomni 

podrobnosti in so slabi na kontrolnih nalogah in izpitih, lahko pišejo slabe eseje, imajo dobre 

praktične sposobnosti, kar pomeni, da sta bolje razvita proceduralni in vizualni/prostorski 

spomin. 

Z mnemoničnimi tehnikami si lažje zapomnimo osnovno informacijo. Tehnika mora biti taka, 

da si jo lahko zapomnimo in da je povezana z osnovno informacijo. Pomembno je, da 

ustrezajo posameznikovi spominski strukturi (Prav tam, 2001). Marentič Požarnik (2002) 

opredeljuje mnemotehnične pripomičke, ki lajšajo zapomnjevanje stvari, ki si jih sicer težko 

zapomnimo. Pri tem gre za slikovne mediatorje – za vsako številko si ustvarimo slikovno 

asociacijo, npr. številka dve labod … Povezava z gibi, melodijami, ritmom, s čutnimi vtisi 

olajšuje zapomnitev in poveča trajnost znanja.  
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2.3.1 Spominski procesi 

 

Šešok (2006) opredeljuje, da spomin ni definirana struktura, ampak je proces. Pri 

informacijskem procesiranju informacij in pri spominskem delovanju sodeluje pet spominskih 

procesov: pozornost, vkodiranje, shranjevanje, konsolidacija in obnavljanje informacij. 

Pozornost je sposobnost ohranjanja zanimanja za določeno nalogo ali dejavnost. Pozornost, 

predvsem selektivna, je pomemben proces, ki sodeluje pri vstopanju informacij v spominski 

sistem, saj se brez nemotenih pozornostnih sposobnosti informacije v spominski sistem ne 

morejo vkodirati. Vkodiranje je registacija informacij med procesom učenja. Od globine in 

stopnje procesiranja informacij je odvisna učinkovitost vkodiranja. Pri vkodiranju je 

pomemben tudi način, kako nove informacije povežemo z že znanimi asociacijami. Ko je 

enkrat informacija vkodirana, je shranjena v dolgoročni spomin. Proces prenosa informacije iz 

kratkoročnega v dolgoročni spomin vključuje konsolidacijo informacije. Konsolidacija je 

proces organizacije kompleksnih informacij, preko katerega se informacije vkodirajo v 

dolgoročni spomin. Pri tem procesu imajo ključno vlogo tudi čustvene in smiselne vsebine, 

saj si jih lažje shranimo v dolgoročni spomin. Znano je, da je proces učenja smiselnih in  

logičnih vsebin lažji, ker je prenos takšnih informacij bolj učinkovit. Predpostavlja se, da se 

lahko proces konsolidacije lahko zgodi med spanjem ali celo med samim sanjanjem. 

Obnavljanje vključuje dostop do informacij, ki so shranjene v dolgoročnem spominu. 

Spontan priklic je najtežji proces obnavljanja informacij, ki vključuje spominjanje informacij 

brez namiga. Priklic in prepoznavanje sta dva izmed najpomembnejših procesov, s katerima 

lahko izmerimo posameznikove sposobnosti obnavljanja naučenega gradiva v spominski 

shrambi. Zavedati se je potrebno, da so informacije v dolgoročnem spominu shranjene, niso 

pa vedno dostopne in se zato velikokrat ne moremo spomniti neke stvari (Prav tam, 2006). 

2.3.2 Pozabljanje 

 

Šešok (2006) navaja, da je bil Ebbinghaus prvi raziskovalec, ki se je posvetil sistematičnemu 

proučevanju pozabljanja (slika 2). Poudaril  je, da je pozabljanje logaritmična funkcija, ki je 

na začetku je izjemno hitra, nato pa je padec krivulje vse manjši. Marentič Požarnik (2003) 

povzema, da je ugotovitev Ebbinghausa ta, da je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju, saj se 

več kot polovica naučenega pozabi v eni uri, sčasoma pa se pozabljanje upočasni. Tempo 

pozabljanja je odvisen tudi od vrste in smiselnosti gradiva.   
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Šešok (2006) tudi opredeljuje pozabljanje, ki je nedostopnost informacij oziroma zrcali 

stopnjo izgube informacij. Nezmožnost spominjanja še ne pomeni, da je bila določena 

informacija pozabljena za zmeraj. V okviru kratkoročnega spomina ima pozabljanje celo 

pozitivno funkcijo, saj bi se naš um sicer zapolnil z mnogimi nepomembnimi informacijami, 

tako bi bilo težko ločiti pomembne informacije od nepomembnih in uporabiti le tiste, ki bi jih 

potrebovali za sprejemanje določenih odločitev. Pozabljanje nepomembnega nam vsekakor 

omogoča, da si zapomnimo pomembno. Obstaja več teorij, ki skušajo pojasniti procese 

pozabljanja.  

                   

Slika 2: Krivulja pozabljanja po Ebbinghausu,  (Vir: Marentič 

Požarnik, 2002) 

 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

14 
 

1. Potlačitev 

Po Freudu naj bi načrtno pozabljali neprijetne ali nesprejemljive spomine. Potisnjeni so v 

podzavest z razlogom, da posamezniku z njimi ni potrebno živeti. Takšna motivacija 

pozabljanja je možna, čeprav niso vse podrobnosti Freudove teorije splošno sprejete. 

2. Izkrivljanje  

Naše vrednote in interesi, lahko pomembno vplivajo na spomine, zato si določene stvari 

zapomnimo na način, kot si jih želimo zapomniti. Ilustrativen primer je naloga, ki od 

posameznika zahteva, da si skuša zapomniti naslednje besede: sanje, noč, hrana, udobje, zvok, 

buden, zabava, postelja, počitek, zbujanje, utrujenost. Ko ljudi vprašamo, katere besede so si 

zapomnili, jih večina navede tudi besedo »spanje« le zato, ker je večina besed na seznamu 

povezana s to besedo in se zdi, da bi beseda »spanje« morala biti na seznamu.  

3. Ugašanje (razpad spominske sledi v času) 

 Predpostavlja se, da naj bi vsi spomini povzročali določeno spominsko sled v možganih, ki še 

posebej če se je ne uporablja, postopoma »ugasne«. To je ena izmed najbolj razširjenih in 

najstarejših razlag pozabljanja.  

4. Interferenca  

Za razliko od prejšnje ta razlaga ni odvisna od časovne komponente, ampak naj bi bilo 

pomembno, kaj se v tem času dogaja. Posledica interference ostalih naučenih vsebin je večino 

pozabljenega. Interferenca se ne nanaša toliko na količino novo naučenih informacij, ampak 

bolj na vsebino, vzrok, kaj je torej tisto, zaradi česar pozabimo. O proaktivni interferenci 

govorimo, kadar informacije, ki smo se jih naučili v preteklosti, lahko ovirajo priklic 

informacij, ki smo se jih nedavno naučili. Obratno pa lahko informacije, ki smo se jih naučili 

nedavno, ovirajo priklic informacij, ki smo se jih naučili v preteklosti. V tem primeru 

govorimo o retroaktivni interferenci. To lahko ponazorimo s primerom: recimo, da smo 

prejšnji teden na poslovnem sestanku spoznali skupino ljudi, nekaj novih znancev pa smo 

pridobili prejšnji večer na zabavi. V primeru, da se želimo spomniti imen ljudi z zabave, se 

nam lahko zgodi, da se nam bodo nenehno vsiljevala le imena ljudi s sestanka – govorimo o 

proaktivni interferenci. O retroaktivni interferenci pa govorimo takrat, ko se ne moremo 

spomniti imen ljudi s sestanka, ker se nam nenehno vsiljujejo imena ljudi z zabave (Šešok, 

2006). 
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2.3.3 Pomnjenje 

 

Clark Barrett in Broesch (2012) razlagata, da se vsak človek že takoj po rojstvu sooči z 

raznolikim okoljem, v katerem živi, se iz njega uči, ga spoznava in začne ugotavljati, kaj je 

zanj življenjsko pomembno. Uči se iz lastnih izkušenj in s posnemanjem odraslih ter drugih. 

Ljudje z opazovanjem drug drugega pridobimo veliko informacij, vendar si veliko bolje 

zapomnimo tiste, ki so za nas resnično uporabne in življenjsko pomembne. Lahko bi rekli, da 

je človeška vrsta nagnjena k temu, da sočloveku posreduje življenjsko nevarne informacije in 

ga v naprej nanje opozori.  

Nemec in Kranjc (2011) navajata, da novorojenčkom učenje omogoča razvoj tako 

kratkoročnega kot dolgoročnega spomina. Preko mehanizmov posnemanja, klasičnega in 

instrumentalnega pogojevanja, se učijo. Različni eksperimenti dokazujejo, da je otrokovo 

vedenje že v prvem mesecu usmerjeno k določenemu cilju.  

Delovni spomin je pri otroku razvit že pri šestih mesecih. Že tri tedne stari dojenčki imajo 

spomin za enostavne predmete. Z odraščanjem se otroku poveča obseg spomina in hitrost 

predelave informacij, otrok ima bolj izdelane spominske strategije, ki so zelo odvisne od 

okolja, otrok ima več vsebinskega znanja, kar pomeni, da starejši otroci lažje ločijo 

pomembno snov od nepomembne, prav tako se z odraščanjem razvije metakognicija – otrok 

razume, kako njegov spomin deluje. Po vsem  naštetem bi lahko rekli, da se z odraščanjem, 

starostjo izboljšuje otroški spomin (Nemec in Kranjc, 2011). 

Nemec in Kranjc (2011) opredeljujeta tri tipe otroškega spomina: 

- generični spomin ustvari zapis večkrat ponovljenega dejanja brez podatkov o kraju in 

času. Vsebuje običajni potek ponavljajočih se dogajanj. Ta spomin otroku pomaga 

vedeti, kako naj se vede v posamezni situaciji in kaj naj pričakuje. Generični spomin 

se začne pri približno dveh letih, 

- epizodni spomin ustvari zavedanje, da smo bili udeleženci pri določenem dogodku ob 

določenem času in na določenem mestu. Če se dogodek večkrat ne ponovi, so spomini 

le začasni. Večja možnost za zapomnitev je, če so dogodki novi in edinstveni, 
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- avtobiografski spomin vsebuje trajne in določene spomine, ki sestavljajo človekovo 

osebno zgodovino. Po vsebini je del epizodnega spomina in sem spadajo spomini, ki 

imajo za otroka poseben pomen in te spomine lahko prikličemo tudi čez štirideset ali 

več let. Ta spomin se za večino ljudi začne pri štirih letih, redko prej. Razlog, da se ta 

spomin pojavi tako pozno je najverjetneje, da otroci v spomin ne morejo spraviti 

vsebine o samih sebi, dokler ne razvijejo pojma o sebi. 

Bristow idr. (2001) navajajo, da v izobraževalnih sistemih premalo pozornosti posvečajo 

načinu, kako bi si otrok neko stvar zapomnil, naučil. Učenje in spomin sta namreč močno 

povezana pojma. Učenje so razlagali kot pridobivanje novih spretnosti in informacij, medtem 

ko naj bi pri spominu šlo za ohranitev teh spretnosti in informacij v času. 

Na primer, v raziskavi, ki proučuje pomnjenje informacij o nevarnostih živali pri predšolskih 

otrocih, (Clark Barrett, Broesch, 2012) raziskovalca poudarjata, da bi bilo učenje iz 

neposrednih izkušenj z nevarnimi živalmi zelo drago in potencialno usodno. Zato si socialne 

vrste, kot je človek, s socialnim učenjem omogočijo pridobivanje informacij o nevarnostih v 

okolju. Raziskovalca sta ugotovila, da si predšolski otroci stari od 4 do 6 let, informacije o 

nevarnih živalih veliko bolje in trajnejše zapomnijo kot druge informacije, ki so jim bile 

podane (ime vrste in prehrana).     

2.4 Glive 

 

Kakor razlaga Adamič (1992) organizme, ki jih latinsko imenujemo fungi, grško mikota in 

slovensko glive, proučuje mikologija. Sem so uvrščeni mikroorganizmi, ki jih v vsakdanjem 

življenju delimo na kvasovke, plesni in gobe. Tiste glive, ki imajo plodonosne organe zelo 

majhne in jih lahko vidimo samo z lupo označujemo z imenom glivice ali plesni. Lahko so 

saprofiti, če naseljujejo mrtvo organsko substanco, ali paraziti, če so povzročitelji patoloških 

sprememb na živih organizmih. V skupino kvasovk načeloma uvrščamo enocelične glive. 

Celice nekaterih vrst kvasovk med seboj tvorijo strnjene, razvejane verige. Z brstenjem se 

vegetativno razmnožujejo ter mnoge od njih se uporabljajo kot industrijski organizmi. Glive, 

ki so velike od 10 do 15 cm pa označujemo z imenom gobe. Glive uvrščamo med 

najenostavnejše evkariote. So večcelični ali enocelični organizmi. Nimajo prave definicije 

tkiv in njihov življenjski cikel je enostaven ali sestavljen, s spolnimi ali nespolnimi fazami. 

Glive so praviloma heterotrofne in so nefotosintetske.  
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Adamič (1992) navaja, da so se v starejši sistematiki glive obravnavale kot del rastlinskega 

sveta in še danes se proučujejo v okviru nižjih rastlin, ki nimajo listov, stebla, korenin, ampak 

enotno telo, ki se imenuje steljka ali talus.  

Od zelenih rastlin se glive razlikujejo po mnogih karakteristikah, od načina prehrane, 

reagiranja na svetlobo, sestave celične stene do hormonskih sistemov … Od alg in rastlin se 

glive razlikujejo tudi po tem, da ne vsebujejo klorofila, ki zelenim rastlinam omogoča 

sintetiziranje ogljikovih hidratov iz ogljikovega dioksida in vode ob prisotnosti sončne 

svetlobe kot izvora energije. Po svojem metabolizmu, v katerem porabljajo kisik in izločajo 

ogljikov dioksid, so bolj podobne živalim, po svoji celični strukturi pa so glive podobne 

rastlinam in običajno lahko izkoriščajo anorganske dušične spojine. Whittaker je leta 1969 

razvil shemo s petimi kraljestvi: 

1. MONTERA (brez oblikovanega jedra), 

2. PROTISTA (pravo jedro), 

3. RASTLINE (Plantae), 

4. GLIVE (Fungi), 

5. ŽIVALI (Animalia). 

Po sistemu Ainswortha (1973) se Fungi delijo v dve skupini, in sicer Myxomycota (nižje 

glive) in Eumycota (prave glive) (prav tam).  

2.4.1 Življenjske oblike gob 

 

Ker so gobe steljčnice, njihovo telo nima listov, korenin in stebla, nimajo listnega zelenila, 

klorofila in ne morejo s pomočjo sončne svetlobe z lastno presnovo izdelovati za življenje 

potrebnih organskih snovi, ne morejo se prehranjevati samostojno. Organske snovi morajo 

zato dobiti od drugih organizmov (Bielli, 1997). Nekatere gobe so zato paraziti ali zajedavke 

– hrano jemljejo drugim živim organizmom (rje, sneti) (Antonin idr., 2010). Rastejo na drugih 

živih, večinoma rastlinskih organizmih in jih zajedajo (Bielli, 1997). Druge gobe so saprofiti 

ali gniloživke, ki potrebne hranilne snovi dobijo iz neživih organskih snovi (plesni, hišni 

lesomor) (Antonin idr., 2010). Rastejo na trohnečih panjih, odpadlih vejah, listju in drevesnih 

iglicah, na suhem lesu in lubju. Ker gobe razgrajajo organske snovi v gozdu, skrbijo za 

sprotno čiščenje organskih odpadkov v naravi in spreminjajo mrtve snovi v humus in so tako 

zelo koristne (Bielli, 1997).  
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Številne gobe, predvsem gobani in mušnice, se lahko razvijajo le, če prepletajo svoja vlakna 

okrog korenin drevesa ali katere druge rastline. Tem gobam pravimo mikorizne gobe. Te gobe 

od svojega gostitelja jemljejo sladkor in druge hranilne snovi za rast. Gostitelj zaradi tega ne 

trpi, ravno nasprotno, sožitje z gobo mu omogoča, da za svoj obstoj lažje vsrkava pomembne 

dušične snovi, fosfor, kalij in natrij (Bielli, 1997). Glede na način življenja lahko glive 

razdelimo v tri skupine: mikorizne, ki so v sožitju z rastlinami, gniloživke, ki razkrajajo odmrl 

rastlinski material in zajedavske glive, ki napadejo še žive rastline in povzročijo njihovo 

odmiranje (Kern, 2005).   

2.4.2 Zgradba gobe 

 

Približno 80 % višjih gliv ima značilno zgradbo, ki si jo ob misli na gobo predstavlja vsakdo. 

Taka goba je sestavljena iz beta in klobuka, če pa natančneje opazujemo, pa opazimo še 

veliko drugih delov, ki klobuk in bet povezujejo ali spadajo zraven (Arzenšek idr. 2002).  

Prva stvar, ki jo zagledamo pri gobi je klobuk. Njegova oblika se s starostjo spreminja, lahko 

je okrogel, blazinast, valjast, skledast, jajčast itn. Zaščitna plast na klobuku je kožica. Meso v 

klobuku je za nas glavni vir hrane. Najpomembnejši del klobuka za gobo je trosovnica, ki je 

lahko prosta, izrezana, porašča bet ali je k betu priraščena. Trosovnica proizvaja trose. Bet 

razdelimo na zgornji del (trup) in dnišče (gomolj). Po obliki je lahko koničast, trebuhast, 

odebeljen, zakrivljen … 

Pri nekaterih vrstah, ko ga izrujemo, z njega visijo drobne koreninice ali pa ima dolgo ravno 

korenino. Bet lahko na klobuk prirašča sredinsko, stransko ali izsredno. Lahko sta trdno 

povezana ali izpuljiva (Arzenšek idr., 2002). 
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Slika 3: Osnovne morfološke značilnosti gobe (Arzenšek, 2002). 

2.4.3 Razmnoževanje gob 

 

Gobe se razmnožujejo s trosi ali sporami. Nevidni in glavni del organizma, ki je zgrajen iz 

drobnih nitk (hif), skupek vlaken, ki so med seboj povezane in prepletene, imenujemo 

podgobje ali micelij. Lahko je skrit pod zemljo, v trohnečem lesu, v skorji dreves … V 

primerni podlagi iz trosa vzkali drobno glivično vlakno, ki se razrašča, povezuje in prepleta z 

drugimi vlakni. Ko se dve enojedrni vlakni različnega spola združita, nastane dvojedrni ali 

sekundarni micelij, ki se razraste v podgobje (micelij). V ugodnih okoliščinah (vlažnost, 

zadostna količina hranilnih snovi, temperatura) iz sekundarnega micelija požene majhen 

izrastek, ki predstavlja zasnovo za gobo, ki čez nekaj časa zraste iz njega. Trosnjak glive je 

nadzemni del gobe, na katerem nastajajo trosi, s katerimi se gliva razmnožuje. Trose lahko 

odnašajo številne žuželke, večinoma pa jih razširja veter (Bielli, 1997).  Glive, ki ne tvorijo 

trosnjakov se lahko razmnožujejo z brstenjem – delitvijo celice. Zaradi majhnosti nove celice 

se zlahka loči od osnove ter tako kot tros poleti do ugodne podlage (Arzenšek idr., 2002).  
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Slika 4: Razvojni krog gob (Arzenšek, 2002). 

2.4.4 Zavarovane gobe 

 

Verjetno si nihče ne predstavlja jesenskega sprehoda po gozdu, travniku ali parku brez 

vpogleda v skrivnosti in lepote kraljestva gob. Poleg estetske funkcije gobe opravljajo tudi 

funkcijo razgradnje. Zavedati se je treba, da je vse to čedalje bolj ogroženo. Nekatere prej 

pogoste vrste gob sedaj izginjajo in zmanjšuje se število trosnjakov v gozdu. Razlogi za ta 

pojav še niso pojasnjeni, so pa nekateri dejavniki več kot očitni: zmanjšuje se število ugodnih 

rastišč, spremembe podnebja in pogosta vremenska nihanja in človekovo poseganje v naravo 

– spremembe vodnega režima, gospodarski posegi, gradbene dejavnosti, čezmerno nabiranje, 

uporaba težke tehnologije v gozdovih in onesnaževanje (Antonin, 2010).  

S pomočjo empiričnih izkušenj, opazovanj in upoštevanjem zgodovinskih podatkov so v 

Evropi z zaščito gob povezani t. i. rdeči seznami gliv. Razlikujejo se po kriterijih in po obsegu 

vrst, na osnovi katerih so bile vrste uvrščene in izbrane v seznam. Prvo uredbo o redkih in 

zavarovanih smo pri nas dobili šele leta 1994, pred tem pa so se z vprašanji zaščite gob 

ukvarjali v Mikološkem društvu Slovenije, od koder je prišla tudi prva pravna pobuda za 

ureditev varstva gob. Trenutno je veljavna Uredba o varstvu samoniklih gliv iz leta 1998 

(Uradni list RS, 57/98). V prilogi uredbe so navedene zakonsko zavarovane gobe. Poseganje v 

rastišče zavarovanih gob, nabiranje in uničevanje je kaznivo dejanje (Antonin idr. 2010). 

Uredba tudi določa, da lahko v enem dnevu posameznik nabrati največ 2 kilograma gob.  
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Prav tako je potrebno gobo grobo očistiti že na samem rastišču in jo shraniti v zračni in trdni 

embalaži (Arzenšek idr., 2002). Gozdarska inšpekcija, pooblaščena nadzorna služba za 

varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti, inšpekcija varstva okolja in 

tržna inšpekcija pri trgovanju z gobami izvajajo nadzor. V Sloveniji je od leta 1995 veljavna 

Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Ta velja zlasti za vozila na motorni 

pogon (Antonin idr., 2010).  

2.4.5 Strupene in užitne gobe 

 

Vsak neizkušen gobar si zastavi vprašanje, kako ločiti strupene gobe od užitnih. Strah pred 

nekaterimi gobami, ki jih gobarji ne poznajo se kaže z uničevanjem le-teh. Včasih so ljudje 

veliko pomena dajali zunanjim, vidnim znamenjem. Če je goba po tem, ko so jo ranili, 

potemnela, je veljala za strupeno. Prav tako so bile gobe, ki izločajo sok, strupene. Za užitne 

gobe je včasih veljalo pravilo, da so gobe užitne, če jih jedo polži. To je bila huda zmota, ki je 

marsikoga stala življenja. Stara mnenja se kažejo kot zelo negotova in so lahko zelo nevarna. 

Odgovor na prej zastavljeno vprašanje je, da je gobe potrebno dobro poznati.  

Še posebej moramo paziti, če gobe nabirajo otroci, saj je zanje nabiranje gob igra in na 

strupenost niso dovolj pazljivi. Na pravilno in odgovorno gobarjenje jih je potrebno pripraviti 

z ustrezno vzgojo in učenjem. Potrebno je otroke opozoriti na možnost zastrupitve s 

strupenimi gobami (Kromar, 1995). Gobe so različno strupene, lahko tudi smrtno nevarne, 

lahko pa zastrupitev povzroči tudi prekomerno uživanje užitnih gob (Bielli, 2002). Prav tako 

lahko do zastrupitve pride, če uživamo zatohle ali gnile užitne gobe (Antonin idr., 2010).  

Kubički na osnovi znakov zastrupitve z gobami deli le-te v naslednje skupine (Antonin, 

2010): 

 zastrupitve zaradi pokvarjenih gob, 

 zastrupitve povezane s pitjem alkohola, 

 zastrupitve z navadno podvihanko in pomladanskih hrčkom, 

 težave, ki jih povzročajo žilave gobe, 

 nepravilne zastrupitve, 

 zastrupitve prebavnega sistema, 

 psihotropne zastrupitve, 

 muskarinske zastrupitve,  
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 zastrupitve, ki poškodujejo jetra.  

Zastrupljanja z gobami delimo na tri vrste: na tiste, pri katerih mine le kratek čas od zaužitja 

do prvih znamenj zastrupitve, na tiste pri katerih preteče več časa (12 ali 24 ur) in na tiste, pri 

katerih se pojavijo znamenja zastrupitve šele po oseminštiridesetih urah. Do zastrupitve 

pogosteje pride pri ljudeh z občutljivim želodcem, starejših ljudeh in otrocih. Znaki 

zastrupitve so: razdraženost, močno pordečel obraz, omedlevanje, vrtoglavica in močno 

slinjenje (Kromar, 1995). Tudi bruhanje, driska, bolečine v trebuhu, potenje so pojavi pri 

zastrupitvi z gobami (Antonin, 2010).   

Od skupaj 2900 vrst gob, ki rastejo v Sloveniji, je 200 strupenih in 30 smrtno strupenih. 

Neužitna goba ne vsebuje strupov, vendar tudi užitna ni, ker je njen okus neprijeten. Gobe z 

olesenelim mesom tudi spadajo v to skupino. Mlade užitne gobe postanejo v starosti neužitne, 

redko pa strupene, to je pravilo. Pogojno užitne gobe vsebujejo vodotopne strupe, ki jih je 

pred zaužitjem potrebno prekuhati (Arzenšek, 2002). 

  



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

23 
 

3 CILJI IN HIPOTEZE RAZISKAVE 

 

3.1 Cilji  

 

V diplomskem delu želimo ugotoviti, če si otrok življenjsko pomembnejše informacije kot so 

strupenost in užitnost gob, bolj zapomni od imena in zavarovanosti gob. Tovrstne raziskave v 

mednarodni literaturi nismo našli. Želimo si, da bi diplomsko delo pripomoglo k boljšemu 

razumevanja procesov predelovanja in pomnjenja informacij pri predšolskih otrocih. V skladu 

s problemom raziskave smo si zastavili naslednje cilje:  

1. Ugotoviti želimo, katere informacije o predstavljenih vrstah gob si otroci zapomnijo 

takoj po predstavitvi.  

2. Ugotoviti želimo, katere informacije o predstavljenih vrstah gob si otroci zapomnijo 

po enem tednu.  

3. Ugotoviti želimo, če si bodo strupenost bolje zapomnili od ostalih predstavljenih 

lastnosti.  

3.2 Hipoteze 

 

V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Otroci si bodo takoj po predstavitvi najbolj zapomnili, ali so predstavljene vrste gob 

strupene oziroma užitne. 

H2: Otroci si bodo takoj po predstavitvi zapomnili več podatkov kot po enem tednu. 

H3: Otroci si bodo teden dni po predstavitvi najbolj zapomnili, ali so predstavljene vrste gob 

strupene oziroma užitne. 
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4 METODE DELA 

 

V diplomskem delu smo izvedli kvazi-eksperimantalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

4. 1 Vzorec merjencev 

 

V raziskavo je bilo vključenih skupaj 34 otrok, starih od 5 do 6 let, iz vrtca Mozirje in vrtca 

Šoštanj. 

V eksperimentalni skupini je sodelovalo 17 otrok iz vrtca Mozirje, starih od 5 do 6 let.  

V kontrolni skupini pa je prav tako sodelovalo 17 otrok iz vrtca Šoštanj, enota Urška, enake 

starosti. 

4.2 Način zbiranja podatkov  

 

Za otroke smo pripravili 16 enako velikih barvnih fotografij (14 cm x 12 cm), na katerih so 

različne vrste gob. Od tega so bile 4 strupene in zavarovane, 4 strupene in nezavarovane, 4 

užitne in zavarovane in 4 užitne in nezavarovane. Primer fotografije je v prilogi. 

Eksperimentalna skupina: V mirnem kotičku smo vsakemu otroku posebej razložili, kaj 

pomeni zavarovanost, strupenost in užitnost gob. Kasneje smo jim po enakem vrstnem redu 

predstavili vsako sličico posebej. Najprej smo jim povedali ime gobe, sledil je podatek o 

užitnosti ali strupenosti in nazadnje o zavarovanosti ali nezavarovanosti gobe. Sliko je otrok 

lahko ogledoval 15 sekund. Takoj po predstavitvi vseh sličic smo sličice premešali v 

naključen vrstni red in otroka najprej vprašali po imenu vrste gobe, sledilo je vprašanje o 

zavarovanosti/nezavarovanosti in nazadnje  strupenosti/užitnosti (»Ali je goba zavarovana ali 

nezavarovana?« in »Ali je goba užitna ali strupena?«). Vprašanja so bila zastavljena vedno v 

opisanem vrstnem redu. Sproti smo beležili odgovore, na katera pa nismo dajali povratnih 

informacij o pravilnosti/nepravilnosti. Ponovni test smo z eksperimentalno skupino otrok 

izvedli 1 teden po prvem testu, ko jim nismo ponovno predstavili gob, ampak smo jim 

zastavili le vprašanja v enakem vrstnem redu kot prvič.  

 



Univerza v Ljubljani: Pedagoška fakulteta                                             Jerica Bezovnik, diplomsko delo 

 

25 
 

Kontrolna skupina: V kontrolni skupini otrok smo prav tako v mirnem kotičku vsakemu 

otroku posebej razložili, kaj pomeni zavarovanost, strupenost in užitnost gob, vendar pa jim 

predhodno nismo posredovali nobenega znanja o gobah (ime vrste, užitnost/strupenost, 

zavarovanost).  Test s kontrolno skupino otrok smo izvedla le enkrat.   

Vse odgovore otrok smo sproti beležili.  

4.3. Metode obdelave podatkov 

 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno in inferenčno metodo obdelave podatkov. 

Pridobljene podatke smo interpretirali s pomočjo grafov in tabel.  
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati pridobljeni s kvazi-eksperimentom. Za vsako vrsto 

gobe posebej in skupaj so predstavljeni podatki o številu pravilnih odgovorov. Primerjani so 

rezultati eksperimentalne skupine otrok (ES) takoj po predstavitvi gob in teden dni kasneje ter 

kontrolne skupine (KS), ki jim znanja o gobah nismo posredovali. 

 

Grafikon 1: Pravilni odgovori otrok pri gobi Žametna podvihanka – primerjava med 

skupinami. 
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V grafikonu 2 izstopa podatek pri zavarovanosti ES po enem tednu, ki ima v primerjavi z 

drugima dvema skupinama 3 pravilne odgovore več, kar predstavlja 17 %.  

 

Grafikon 2: Pravilni odgovori otrok pri gobi Nagubana koprenka – primerjava med 

skupinami. 

 

 

Grafikon 3: Pravilni odgovori pri gobi Opredena livka – primerjava med skupinami 
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Iz grafikona 4 izstopajo podatki o strupenosti gobe, in sicer je v ES po predstavitvi 14 

pravilnih odgovorov, kar predstavlja 82,4 % pravilnih odgovorov pri tej gobi, v ES po enem 

tednu 16 pravilnih odgovorov – 94,1 % in v KS 12 pravilnih odgovorov, kar predstavlja 70,6 

% pravilnih odgovorov pri gobi Pomladna zvončnica. 

 

Grafikon 4: Pravilni odgovori pri gobi Pomladna zvončnica – primerjava med skupinami 

 

Grafikon 5: Pravilni odgovori pri gobi Poveznjeni smrčkovec – primerjava med skupinami 
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V grafikonu 6 izstopa podatek o zavarovanosti, ki je pri vseh skupinah višji od imena in 

užitnosti. Najvišji je pri KS, ki ima 13 pravilnih odgovorov pri tej gobi, kar predstavlja 70,6 

% od vseh pravilnih odgovorov pri gobi Orjaška plešivka.  

 

Grafikon 6: Pravilni odgovori pri gobi Orjaška plešivka – primerjava med skupinami 

V grafikonu 7 izstopa podatek o strupenosti pri vseh skupinah. ES ima po predstavitvi 17 

pravilnih odgovorov, kar predstavlja 100 % in si je v primerjavi s podatkom o 

nezavarovanosti, ki ima 6 pravilnih odgovorov, kar pomeni 35,3 %, za 64,7 % bolje 

zapomnila podatek o strupenosti. 

 

Grafikon 7: Pravilni odgovori pri gobi Rdečkasta razcepljenka – primerjava med skupinami. 
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Grafikon 8: Pravilni odgovori pri gobi Brezov turek – primerjava med skupinami. 

 

 

Grafikon 9: Pravilni odgovori pri gobi Čopasta ščitovka – primerjava med skupinami. 
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Grafikon 10: Pravilni odgovori pri gobi Karbolni kukmak – primerjava med skupinami. 

Iz grafikona 11 izstopa podatek o strupenosti gobe pri vseh skupinah otrok. Goba je živo 

rdeče barve, ki za otroke verjetno pomeni nevarnost. Dobro so si zapomnili tudi ime, in sicer 

8 pravilnih odgovorov ES po predstavitvi, kar pomeni 18,2 % od vseh pravilnih odgovorov 

(44).   

 

Grafikon 11: Pravilni odgovori pri gobi Navadna mrežnica – primerjava med skupinami. 
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Grafikon 12: Pravilni odgovori pri gobi Modrolistna golobica – primerjava med skupinami. 

V grafikonu 13 izstopajo odgovori pri strupenosti in zavarovanosti ES po enem tednu.  Pri 

strupenosti gobe  so po enem tednu za 29,4 % bolje odgovarjali kot takoj po predstavitvi, kar 

predstavlja 5 odgovorov več.  Pri zavarovanosti so za 11,8 % bolje odgovarjali kot takoj po 

predstavitvi, kar predstavlja 3 pravilne odgovore več.  

 

Grafikon 13: Pravilni odgovori pri gobi Mehka skutovka – primerjava med skupinami. 
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Iz grafikona 14 izstopa podatek o strupenosti gobe. ES ima po predstavitvi 14 pravilnih 

odgovorov, kar predstavlja 82,1 % od vseh možnih pravilnih odgovorov pri tej gobi, ES po 

enem tednu pa 16 pravilnih odgovorov in prav tako KS, kar predstavlja 94,1 % od vseh 

možnih pravilnih odgovorov pri gobi Močvirska kapica. 

 

Grafikon 14: Pravilni odgovori pri gobi Močvirska kapica – primerjava med skupinami. 

 

Grafikon 15: Pravilni odgovori pri gobi Jelkov bradovec – primerjava med skupinami 
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V primerjavi z drugimi imeni gob si je ES po predstavitvi ime gobe Črna trobenta najbolje 

zapomnila, in sicer 9 pravilnih odgovorov, kar predstavlja 20,5 % od vseh pravilnih 

odgovorov – 44. Ime gobe si je v ES po enem tednu zapomnilo 6 otrok, kar predstavlja 39,4 

% od vseh pravilnih odgovorov – 31.    

 

Grafikon 16: Pravilni odgovori pri gobi Črna trobenta – primerjava med skupinami. 

Tabela 1: Število pravilnih odgovorov v posamezni kategoriji izraženo v odstotkih 

KATEGORIJE  ES PO   

PREDSTAVITVI   

ES PO ENEM 

TEDNU 

KS 

 f f  (%) f f (%) f f (%) 

IME 44 16,2 31 11,4 3 1,1 

UŽITNOST 43 31,6 28 20,6 26 19,1 

STRUPENOST 119 87,5 122 89,7 113 83,1 

NEZAVAROVANOST 58 43,6 69 50,7 49 36 

ZAVAROVANOST 75 55,1 86 63,2 90 66,2 
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Grafikon 17: Skupno število pravilnih odgovorov otrok – primerjava med skupinami in 

rezultati po posameznih informacijah o gobi. 

Po predstavitvi so si otroci najbolj zapomnili informacijo o užitnosti oziroma strupenosti 

gobe, sledila je informacija o zavarovanosti in najmanj so si zapomnili imena gob (χ
2
 = 114, 

48 p < 0,01).  

Iz rezultatov je razvidno, da so si največ podatkov zapomnili otroci takoj po predstavitvi, 

vendar zgolj 3 podatke več kot po enem tednu. Kontrolna skupina pa več kot 50 podatkov 

manj, kar je statistično pomembna razlika (χ
2
 = 13,65 p < 0,01).  

Iz rezultatov je razvidno, da so si otroci enako dobro zapomnili informacije o 

strupenosti/užitnosti ter zavarovanosti/nezavarovanosti gob. Razlika je minimalna (5 

podatkov).  
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6 ZAKLJUČKI 
 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, če si otrok življenjsko pomembnejše informacije kot so 

strupenost in užitnost gob, bolj zapomni od imena in zavarovanosti gob.  

Cilja diplomskega dela sta bila ugotoviti, katere informacije o predstavljenih vrstah gob si 

otroci zapomnijo takoj po predstavitvi in ali si bodo strupenost bolje zapomnili od ostalih 

predstavljenih lastnosti. S pomočjo odgovorov otrok, primerjavo odgovorov med ES po 

predstavitvi, ES po enem tednu in KS smo ugotovili, da so si takoj po predstavitvi najbolj 

zapomnili užitnost/strupenost, po enem tednu pa so si otroci najbolj zapomnili 

zavarovanost/nezavarovanost o predstavljenih vrstah gob. Iz rezultatov je prav tako razvidno, 

da so si najbolj zapomnili informacijo o strupenosti/užitnosti gob, in  sicer za 24 podatkov več 

kot zavarovanost/nezavarovanost. Najmanj pa so si zapomnili imena gob. 

Prvo hipotezo, ki smo si jo zastavili v skladu s cilji, lahko potrdimo, saj so si otroci takoj po 

predstavitvi najbolj zapomnili strupenost/užitnost gob (χ
2
= 3,94, p= 0,14). Druge hipoteze ne 

moremo potrditi, saj si je skupina ES takoj po predstavitvi zapomnila le 3 podatke več kot ES 

po enem tednu in lahko rečemo, da so si podatke enako dobro zapomnili. Teden dni po 

predstavitvi so si otroci najbolj zapomnili podatek o zavarovanosti/nezavarovanosti gob, zato 

tretjo hipotezo ovržemo.  

Če se najprej osredotočim na imena gob, ki so si jih otroci najmanj zapomnili.  Pri ES po 

predstavitvi in pri ES po enem tednu, kjer so jim bili podatki o imenu gob predstavljeni, sem 

opazila, da so si otroci imena Črne trobente, Navadne mrežnice in Orjaške plešivke najbolj 

zapomnili. Ime Črne trobente si je zapomnilo 9 otrok iz ES takoj po predstavitvi, 6 pravilnih 

odgovorov pa je bilo v ES  še po enem tednu. Ime Navadne mrežnice si je v ES po 

predstavitvi zapomnilo 8 otrok in 6 pravilnih odgovorov iz ES po enem tednu. Ime Orjaške 

plešivke si je zapomnilo 5 otrok iz ES po predstavitvi in prav tako 5 pravilnih odgovorov v ES 

po enem tednu. Ime vrste, ki opisuje izgled gobe, so si otroci najbolj zapomnili. Za pravilen 

odgovor sem priznala tudi različico imena npr. Črna, Trobenta, Mreževka, Mrežavica, Mreža, 

Velikanka itn. ES po predstavitvi si je zapomnila le 13 imen gob več kot pa ES po enem 

tednu, zato te razlike niso pomembne. V primerjavi s KS, ki so poznali le 3 pravilna imena 

gob, je posredovano znanje o gobah na ime vplivalo. V raziskavi (Clark Barrett, Broesch, 

2012), kjer sta raziskovalca podoben poskus izvedla z nevarnimi živalmi, so si otroci prav 
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tako najmanj zapomnili imena nevarnih živali, med ES po predstavitvi in ES po enem tednu 

pa prav tako ni bilo pomembnih razlik pri pomnjenju imena.  

Pri lastnosti zavarovanost in nezavarovanost sem pojma vsakemu otroku posebej najprej 

razložila, le dva otroka sta pojma že poznala. Med samim spraševanjem sem ponovno 

razlagala, da so vedeli za katerega se odločiti. Pri večini gob so otroci večinoma ugibali, ali je 

zavarovana ali nezavarovana. Nekateri otroci so sklepali po tem, ali so gobo v gozdu že kdaj 

videli in če je še niso videli so jo takoj označili za zavarovano. Najbolj  odstopajo rezultati ES 

po enem tednu, kjer so si bolje zapomnili zavarovanost/nezavarovanost gobe od 

strupenosti/užitnosti. V ES po predstavitvi je bilo 58 pravilnih odgovorov pri nezavarovanosti 

in 75 pri zavarovanosti. V ES po enem tednu je bilo 69 pravilnih odgovorov pri 

nezavarovanosti in 86 pri nezavarovanosti. Zanimivo je, da je ES po enem tednu imela za 22 

več pravilnih odgovorov kot ES po predstavitvi. Zanimivo je tudi, da je KS imela 139 

pravilnih odgovorov, kar je 6 podatkov več kot ES po predstavitvi.  

Pojma užitnost in strupenost gob so vsi otroci poznali. Pri samem odgovarjanju so otroci 

velikokrat sklepali na podlagi barve gobe. Bela in rjava barva sta otrokom pomenili užitnost, 

medtem ko so jim siva, črna, rdeča, oranžna in rumena predstavljale strupenost. Na primer, pri 

gobi Navadna mreževka je bilo pri strupenosti v ES po predstavitvi 17 pravilnih odgovorov 

(100 %), v ES po enem tednu 16 (94,1 %) pravilnih odgovorov in prav toliko v KS. Goba je 

živo rdeče barve in otrokom predstavlja neko nevarnost. Otroci so si veliko bolje zapomnili 

strupenost kot pa užitnost gobe, in sicer v ES po predstavitvi je bilo 119 pravilnih odgovorov, 

medtem ko je bilo v enaki skupini za užitnost le 43 pravilnih odgovorov. V ES po enem tednu 

je bilo 122 pravilnih odgovorov za strupenost in 28 za užitnost. Pri tej lastnosti so razlike 

večje, to je 76 odgovorov v ES po predstavitvi in 94 odgovorov v ES po enem tednu. V 

raziskavi (Clark Barrett, Broesch, 2012) so predšolski otroci prav tako bolje zapomnili 

nevarnost in ne ime ali način prehranjevanja. ES po predstavitvi je imela največ pravilnih 

odgovorov – 162, sledila ji je ES po enem tednu – 150 in KS, ki je imela 139 pravilnih 

odgovorov v tej kategoriji.  

Kot v raziskavi (Clark Barrett, Broesch, 2012) so bili rezultati eksperimenta razvrščeni tako, 

da so si otroci največ podatkov o gobah zapomnili v ES po predstavitvi, sledila je ES po enem 

tednu in nazadnje so bili otroci v KS, kjer so odgovarjali le na podlagi sličice, ki so si jo lahko 

ogledali, brez predstavljenih podatkov o gobi oz. živali. Izstopajo le odgovori ES po enem 

tednu o zavarovanosti/nezavarovanosti gob, kjer je bila slednja skupina boljša od ES po 
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predstavitvi. Na podlagi odzivov otrok lahko sklepam, da so otroci v kategoriji 

zavarovanost/nezavarovanost precej ugibali, zato podatki tudi odstopajo.  

Vsak sodoben vrtec potrebuje vzgojitelja, ki otrokom za prihodnost pomaga pridobivati 

znanje in spretnosti, ki je problemsko razmišljujoč, strokovno usposobljen in učeč, mora se  

zavedati, da znanje, ki ga podaja danes, že jutri lahko zastara. Življenjsko delo in pot 

vsakdanjega pedagoškega ustvarjanja in razmišljanja nas vzgojiteljev je, da iščemo odgovore 

na vprašanja kako se predšolski otroci učijo,  kako pomagati otrokom zgraditi takšno znanje, 

ki jim pomaga pri začetku učenja in za življenje nasploh. Otroci so radovedna bitja, zato je 

naša naloga tudi, da njihovo radovednost razvijamo z novimi nalogami, v različnem okolju, s 

pestrim materialom, da svoja znanja razširijo in da hkrati spoznavajo, raziskujejo, vrednotijo 

ožje kot tudi širše okolje. 

Kot bodoča vzgojiteljica menim, da otroci največ znanja pridobijo v njim prijetnih, primernih 

in skozi igro vpeljanih aktivnostih. Otrok igro izvaja zaradi nje same in je pri tem notranje 

motiviran. V razvojnih obdobjih dojenčka, malčka in v zgodnjem otroštvu je bistvena in 

prevladujoča dejavnost igra – učenje, je življenjsko pomembna za njihov celostni razvoj. 

Naloga nas odraslih pa je, da otrokom z ustvarjanjem prijetnih izkušenj omogočamo prijetno 

doživljanje vsakdana ter jih na ta način popeljemo v svet socializacije. 
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8 PRILOGE 
 

PRILOGA 1 Seznam zavarovanih prosto živečih gliv (uredba o zavarovanih prosto 

živečih vrstah gliv; Uradni list RS, št. 58/11) 

 
Strokovno ime Slovensko ime 

Amanita caesarea (Scop.) Pers. (1801) knežja mušnica, karželj 

Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. (1866) velikoluska mušnica 

Amanita verna (Bull.) Lam. (1783) pomladanska mušnica 

Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar (1957) lepljivi zlatopor 

Boletus dupainii Boud. (1902) dupainov goban 

Boletus fragrans Vittad. (1835) dišeči goban 

Boletus regius Krombh. (1832) kraljevi goban 

Boletus satanas Lenz (1831) vražji goban 

Boletus torosus Fr. & Hök (1835) težki goban 

Bondarzewia montana (Quél.) Singer (1940) gorska bondarčevka 

Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Pilát (1969) rumeni privihanec 

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát (1969) jelov privihanec 

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd (1904) orjaška plešivka 

Camarops tubulina (Alb. & Schwein.) Shear (1938) počrnela bolinka 

Catathelasma imperiale (Fr.) Singer (1940) kolobarna dvovenčnica 

Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (1801) navadna mrežnica 

Cortinarius praestans Cordier (1870) nagubana koprenka 

Dentipellis fragilis (Pers.) Donk (1962) drobljivi kožozob 

Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora 
(2007) 

kačonova glavatka 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881) svetlikava pološčenka 

Gomphus clavatus Pers.) Gray (1821) čokata žilolistka 

Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) velika zraščenka 

Hericium alpestre Pers. (1825) jelkov bradovec 

Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794) koralasti bradovec 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (1797) resasti bradovec 

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk (1959) rdeča usnjevka 

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar (1957) lekarniška macesnovka 

Leccinellum crocipodium (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder (2003) žlahtni dedek 

Leptoporus mollis (Pers.) Quél. (1886) mehka skutovka 

Leucopaxillus macrorhizus (Sacc.) Sacconi & Lazzari (1980) glavata velepodvihanka 

Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner (1926) tribarvna velepodvihanka 

Mitrula paludosa Fr. (1816) močvirska kapica 

Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (1900) rdeči prekatnik 
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Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet (1876) čopasta ščitovka 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (1821) hrastov luknjičar 

Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (1931) navadni porfirnik 

Russula zvarae Velen. (1922) zvarova golobica 

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (1914) krokodilja kolobarnica 

Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. (1893) češki smrčkovec 

Verpa digitaliformis Pers. (1822) poveznjeni smrčkovec 

Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. (1822) oranžna potočka 
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PRILOGA 2 Primera sličic, s katerimi sem izvajala eksperiment 

 


