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POVZETEK 

Potok je bogat ekosistem, ki daje ogromno možnosti za izkušenjsko učenje v naravnem okolju, pri 

čemer se otroci lahko veliko naučijo o naravi in njenih zakonitostih. Naravno okolje je idealno 

okolje za ustvarjalno igro predšolskih otrok, saj ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter 

odprtih materialov in objektov. Le ob pogostem stiku z naravnim okoljem otroci lahko razvijejo 

pozitiven odnos do narave. 

V diplomskem delu smo raziskovali, kakšne predstave imajo 5 – 6 let stari otroci o potoku, koliko 

vedo o organizmih, ki živijo v potoku in ob njem ter kakšen je njihov odnos do potoka. 

Ugotavljali smo tudi, koliko znanja lahko ob dejavnostih, v katerih otroci na aktiven način 

spoznavajo potok in ob prosti igri ob potoku pridobijo otroci in ali to vpliva na  njihov odnos do 

igre v naravnem okolju in do potoka.  

Z eksperimentalno skupino smo izvedli dejavnosti v naravnem okolju, v katerih so otroci prek 

aktivnega učenja in ob prosti igri doživljali ter spoznavali potok in življenje v njem. Dejavnosti 

smo pripravili in izvajali s skupino dvajsetih otrok, starih 5 – 6 let. V projektu, ki je zajemal 10 

dni dejavnosti ob in v potoku, so otroci spoznavali potok kot bogat ekosistem. Opazovali smo 

plovnost predmetov na vodi, spoznavali agregatna stanja vode, iskali izvir in izliv potoka, 

raziskovali proces kroženja vode, preizkušali delovanje vode na mlinčke in spoznavali organizme 

v potoku. Individualne intervjuje smo pred dejavnostmi in po njih izvedli z eksperimentalno in 

kontrolno skupino, ki je štela enako število otrok enake starosti kot eksperimentalna. 

Otroci, ki so sodelovali v dejavnostih, so bili pri končnih intervjujih veliko uspešnejši pri 

poznavanju sladkovodnih organizmov ter so imeli občutno natančnejšo predstavo o potoku. Otroci 

so igro in učenje v in ob potoku doživljali z veseljem in navdušenjem. Naši rezultati kažejo, da 

potok kot celovit ekosistem ponuja veliko možnosti za pridobivanje izkušenj z živimi bitji, 

naravnimi pojavi ter veselje do raziskovanja in odkrivanja; tako predstavlja spodbudno učno 

okolje za prosto igro in učenje naravoslovja. Ugotavljamo, da z vključevanjem otrok v dejavnosti, 

v katerih doživljajo ter spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti in 

stalnem spreminjanju, pozitivno vplivamo tudi na odnos otrok do igre v naravnem okolju in do 

potoka. Izkušnje v naravnem okolju spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogočajo napredek 

tudi na drugih razvojnih področjih.  

Igra in učenje v in ob potoku ni pogosta praksa naših vrtcev. Rezultati tega diplomskega dela pa bi 

lahko spodbuda vzgojiteljem, da prepoznajo potok kot zelo spodbudno učno okolje in ga 

pogosteje vključujejo v svoje pedagoško delo. 

Ključne besede: igra in učenje v naravnem okolju, potok, predšolski otrok, aktivno učenje, 

začetno naravoslovje  



 

 

 

ABSTRACT 

The stream is a rich ecosystem that offers countless opportunities for experiential learning in a natural 

environment where children can explore nature and its principles. Natural environment is ideal for 

creative play of preschool children because it offers rich sensory experience as well as open-ended 

materials and objects. Children can only develop a positive attitude towards nature with constant 

interaction with the natural environment. 

The thesis explores the ideas of children aged from 5 to 6 years about a stream, what they know about 

organisms living in it and what is their attitude towards it. Moreover, it examines how much children 

can learn while exploring the stream through activities and free play and whether such activities affect 

their attitude towards the stream and play in the natural environment. 

The experimental group of children took part in a set of activities in the natural environment. They 

experienced and explored the stream and its flora and fauna through active learning and free play. The 

activities were intended for a group of twenty children aged from 5 to 6 years. The project spanned 

over 10 days. It involved activities by and in the stream where the children learned about its rich 

ecosystem. They observed the buoyancy of objects on the water and the states of water, searched for 

its source and mouth, learned about the water cycle, tested the way water powers tiny mills and 

discovered organisms living in the stream. The children from the experimental and the control group, 

which had an equal number of children of the same age, were interviewed individually before and after 

the activities. 

Final interviews showed that the children who participated in the activities learned much more about 

freshwater organisms and had a better idea about the stream. The children were happy and eager to 

play and learn in and by the stream. The research results show that the spring as a comprehensive 

ecosystem offers plenty of opportunities for gaining experience of living creatures and natural 

phenomena as well as for encouraging children to explore and discover. In this way, the stream 

represents a stimulative learning environment for free play and learning science. Moreover, the 

findings indicate that activities pushing children to experience and learn about animate and inanimate 

nature in all of its diversity, connectedness and constant transformation, positively affect the children's 

attitude towards play in the natural environment as well as towards the stream. Experience in the 

natural environment encourages comprehensive development of the child because it facilitates 

progress in other developmental areas.  

Play and learning by and in the stream are only rarely used in Slovene kindergarten practice. The 

results of this thesis could encourage preschool teachers to perceive the stream as an encouraging 

learning environment and include it in their pedagogical work more often. 

Keywords: play and learning in the natural environment, stream, preschool child, active learning, early 

science 
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1. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, 
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA, HIPOTEZE IN 
METODOLOGIJA 

1.1 Opredelitev problema 

Stik otroka z naravnim okoljem v zgodnjem otroštvu je zelo pomemben za njegov razvoj. Ob 

tem otrok razvija pozitiven odnos do živega in do narave na splošno ter pridobiva izkušnje, ki 

mu omogočajo pridobivanje naravoslovnega znanja in razvijanje naravoslovnih spretnosti. 

Kurikulum za vrtce (1999) področje narave opredeljuje kot posebno področje, v okviru 

katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in 

družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek 

je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in 

odkrivanju.  

Potok je bogat ekosistem in s spoznavanjem le-tega se otroci veliko naučijo o naravi in njenih 

zakonitostih. Več ko bodo imeli otroci možnosti opazovati različne organizme od blizu in v 

njihovem naravnem okolju, bolj se bodo seznanili z značilnostmi živih bitij, povezovanjem v 

prehranjevalne verige, razmnoževanjem in razvojnimi krogi različnih vrst, s čim in kako se 

prehranjujejo, kako dihajo, izločajo, se gibljejo, rastejo in kako reagirajo na določene 

dražljaje. Ob opazovanju potoka kot celote pa se bodo otroci seznanili tudi z osnovami 

ekologije in povezanostjo rastlin in živali z okoljem (Bajd, 1995). Potok poleg spoznavanja 

žive narave nudi tudi veliko priložnosti za učenje naravoslovja v širšem pogledu (npr. 

spoznavanja kemijskih lastnosti vode, vodnih tokov, plovnosti …). 

Znano je, da je naravno okolje idealno okolje za ustvarjalno igro predšolskih otrok. Ponuja 

neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in objektov, ki jim otroci 

pripisujejo simbolni pomen in jih uporabljajo na najrazličnejše načine. Izkušnje v naravnem 

okolju spodbujajo celostni razvoj otroka, saj omogočajo napredek na vseh razvojnih 

področjih: kognitivnem, estetskem, senzoričnem, motoričnem, socialnem in čustvenem 

(Wilson, 1995; povz. po Kos in Gregorič, 2011). 
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Po naših dosedanjih izkušnjah pa imajo otroci le malo možnosti za stik s potokom. Niti v 

okviru družine niti vrtca obiskovanje potoka in igra ob potoku ali v njem ni nekaj 

vsakdanjega. Predvidevamo, da je tudi skrb za varnost otrok tista, ki deluje kot ovira pri 

uveljavljanju potoka kot učnega okolja. 

Vse več potokov je zaradi vpliva gospodinjstev, kmetijstva in industrije onesnaženih. 

Zavedanje o pomembnosti potoka kot ekosistema je ključno za naravovarstveno ozaveščenost. 

Oseba, ki je v zgodnjem otroštvu imela možnost neposrednih izkušenj ob potoku in v njem, 

bo na podlagi le-teh razvila pozitiven odnos do tega ekosistema in ga bo kasneje, kot član 

družbe, pripravljena varovati in sodelovati pri sprejemanju odločitev, ki bodo v prid 

varovanju vodnih ekosistemov. 

V diplomskem delu smo raziskovali, kakšen vpliv na otroke imajo praktične izkušnje, ki jih 

pridobijo v procesu aktivnega učenja v naravnem okolju. Proučevali smo, ali neposredne 

izkušnje vplivajo na znanje otrok o sladkovodnih organizmih in njihovih značilnostih. Želeli 

smo ugotoviti, ali se bosta ob redni igri in raziskovanju potoka spremenila odnos otrok do 

naravnega okolja ter želja po igri v naravnem okolju. Otroke smo vključili v proces aktivnega 

učenja in skupaj z njimi načrtovali dejavnosti v naravnem okolju − ob potoku, ki smo ga 

raziskovali v daljšem časovnem obdobju in ga redno obiskovali več mesecev. Z njimi smo 

preizkušali, se veselili, čudili in navduševali nad naravo. Otrokom smo omogočili pozitivne 

izkušnje v naravnem okolju ter z njimi vzbudili vseživljenjski smisel za odgovornost za 

naravno okolje ter njegovo varovanje. 

1.2 Cilji raziskovalnega projekta 

V skladu s problemom smo postavili naslednje cilje: 

- z intervjuji v kontrolni in eksperimentalni skupini ugotoviti, kakšne predstave imajo 

otroci o potoku in koliko vedo o organizmih, ki živijo v potoku in ob njem; 

- pripraviti in izvesti dejavnosti v naravnem okolju, v katerih bodo otroci prek aktivnega 

učenja doživljali ter spoznavali živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih; 

- s ponovnimi intervjuji po zaključku dejavnosti ugotoviti, koliko znanja bodo pridobili 

otroci in ali se bo spremenil njihov odnos do igre v naravnem okolju in do potoka. 
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1.3 Raziskovalna vprašanja 

- Kakšne so predstave predšolskih otrok o potoku in sladkovodnih organizmih? Koliko 

naravoslovnega znanja lahko otroci pridobijo z vključevanjem v proces aktivnega 

učenja v naravnem okolju? 

- Ali potok kot celovit ekosistem ponuja dovolj možnosti za pridobivanje izkušenj z 

živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselje do raziskovanja in odkrivanja? Ali potok 

predstavlja spodbudno učno okolje za prosto in raziskovalno igro? 

- Ali z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih doživljajo ter spoznavajo živo in 

neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih, vplivamo na predstave otrok o potoku? 

- Ali lahko z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih doživljajo in spoznavajo živo 

in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razsežnostih, vplivamo na odnos otrok do igre v naravnem okolju in do potoka? 

1.4 Raziskovalne hipoteze 

- Predvidevamo, da se je večina otrok že srečala s potokom, vendar ga še niso spoznali 

kot celovit ekosistem, ki ponuja veliko možnosti za igro, raziskovanje in odkrivanje 

ter možnosti za pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. 

Predvidevamo, da lahko otroci pridobijo veliko naravoslovnega znanja z 

vključevanjem v proces aktivnega učenja v naravnem okolju. 

- Predvidevamo, da potok kot celovit ekosistem ponuja veliko možnosti za pridobivanje 

izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselje do raziskovanja in odkrivanja. 

Predvidevamo, da potok predstavlja zelo spodbudno učno okolje za prosto in 

raziskovalno igro. 

- Predvidevamo, da z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih doživljajo ter 

spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih, pozitivno vplivamo na predstave otrok o 

potoku. 

- Predvidevamo, da lahko z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih doživljajo in 

spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih, pozitivno vplivamo na odnos otrok do igre v 

naravnem okolju in do potoka. 
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1.5 Raziskovalna metoda 

Uporabili smo kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

VZOREC 

Vzorec je priložnostni. V raziskavo smo vključili 40 otrok. Raziskavo smo izvajali v Vrtcu 

Šentvid, enota Mravljinček. V projekt raziskovanja potoka je bilo vključenih 20 otrok, starih 

od 5 do 6 let. Kontrolno skupino je sestavljalo 20 otrok iste starosti. 

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Izvedli smo kvazieksperiment z eksperimentalno in kontrolno skupino. Eksperimentalna 

skupina je zajemala 20 otrok, 11 deklic in 9 dečkov, starih 5–6 let. Kontrolno skupino je 

sestavljalo 20 otrok, 8 deklic in 12 dečkov, starih 5–6 let. Z otroki eksperimentalne in 

kontrolne skupine sem dvakrat v enakem časovnem obdobju opravila delno strukturirane 

individualne intervjuje. Februarja pred pričetkom projekta in junija po zaključenem projektu 

so ustno odgovarjali na ista vprašanja. Vprašanja so se nanašala na otrokovo subjektivno 

doživljanje potoka ter na naravoslovno znanje o potoku in sladkovodnih organizmih. Z otroki 

eksperimentalne skupine smo nato izvedli projekt spoznavanja potoka, v katerem so otroci 

spoznavali potok kot bogat ekosistem. Skozi projekt so odkrivali njegove zakonitosti, 

spoznavali so organizme in njihovo širše okolje. Odgovore eksperimentalne skupine pred 

projektom in po njem smo primerjali z odgovori kontrolne skupine, s katero dejavnosti nisem 

izvajala. Projekt smo izvedli v časovnem obdobju od marca do maja. Obsegal je 10 obiskov 

potoka v okolici Šentvida nad Ljubljano. 

Hipoteze smo preverili na podlagi rezultatov ustnih intervjujev, ki smo jih statistično obdelali 

in jih predstavljamo v grafih. Ob izvajanju dejavnosti smo s pomočjo opazovanja in 

fotografiranja beležili odzive otrok, ki jih predstavljamo v analizah dejavnosti. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Pomen naravnega okolja za učenje 

Kurikulum za vrtce (1999) področje narave opredeljuje kot področje, v okviru katerega 

razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno 

okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarek je na 

pridobivanju izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in 

odkrivanju. Otrok skozi področje narave postopno razvija naravoslovne pojme, naravoslovno 

mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, 

klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena oblikovanja konceptov. Ti procesi pri 

otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene metode v naravoslovju. 

Učenje izven vrtca je prav tako učinkovito in spodbuja razvoj otrok tako kot tisto v vrtcu. 

Zunanje okolje ponuja možnosti za drugačen razpored dejavnosti otrok, kot se to dogaja 

znotraj vrtca. V zunanjem okolju občutijo otroci mnogo več svobode pri igri in učenju. 

Učenje na prostem pomeni dopolnilo učenju znotraj vrtca in je enako pomembno. Zato velja, 

da dobro zamišljeno, skrbno načrtovano, premišljeno spremljano in ovrednoteno delo zunaj 

vrtca omogoča otrokom optimalen razvoj njihovega znanja, sposobnosti, spretnosti in navad. 

(Karba idr., 2010) 

Naravno okolje je idealno okolje za ustvarjalno igro predšolskih otrok. Ponuja neizmerno 

bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in objektov, ki jim otroci pripisujejo simbolni 

pomen in jih uporabljajo na najrazličnejše načine. Izkušnje v naravnem okolju spodbujajo 

celostni razvoj otroka, saj omogočajo otrokov napredek na vseh razvojnih področjih: 

kognitivnem, estetskem, senzoričnem, motoričnem, socialnem in čustvenem. (Kos in 

Gregorič, 2011) 

Karba idr. (2010) navajajo zelo veliko razlogov, zakaj je učenje na prostem pomembno: 

• podpira zdrav in dejaven življenjski slog, 

• otrokom ponuja možnost za svobodo in fizično dejavnost, 

• pospešuje občutek zaupanja vase in občutek dobrega počutja, 

• ponuja veliko možnosti za urejanje medsebojnih odnosov otrok (s pomočjo 

sodelovanja pri delu in igri ter pogajanj), 

• spodbuja učno zmogljivejše otroke, 
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• spodbuja razvoj otrokovega mišljenja (logično, funkcionalno, kavzalno itd.) in 

domišljijo, 

• otrokom omogoča razvijanje ustvarjalnosti in samostojnega reševanja problemov,  

• otrokom pomaga razvijati domišljijo, inventivnost, komunikacijske spretnosti itd., 

• otrokom ponuja tesen stik z naravo, stik z vremenskimi spremembami in 

spremembami, povezanimi z letnimi časi. 

Predšolski otroci povsem drugače reagirajo v stiku z naravo kot odrasli in jo drugače 

doživljajo. Otroci vstopajo v naravo na aktivnejši način kot odrasli. V naravi želijo ne samo 

gledati, ampak tudi tipati, prijemati, kopati, vonjati, okušati … Želijo raziskovati in 

preizkušati. Naravo doživljajo in se ob njej izražajo skozi gibanje in vanj vključujejo celotno 

telo. Informacije sprejemajo skozi vsa svoja čutila. Opazijo detajle, ki jih odrasli spregledajo 

ali pa jim ne posvečajo pozornosti. Otroci potrebujejo neposredne izkušnje z veliko praktičnih 

dejavnosti, materialov, veliko raziskovanja. Potrebujejo veliko priložnosti, da vse to znova in 

znova podoživijo skozi igro, ki jo ustvarjajo in vodijo sami. (Kos in Gregorič, 2011) 

V Kurikulumu za vrtce je zapisano, naj otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave 

okoli sebe. Spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za njihove življenjske 

pogoje. Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo ohranitev. 

Razvija sposobnosti dojemanja in povezovanja dogodkov v prostoru in času. Spoznava obseg, 

raznolikost in lepoto narave tako, da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Podobo 

okolja vključuje v vsakdanje življenje in skrbi za stvari v svojem okolju. Ima rad ter neguje 

rastline in živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih obziren. Otrok v 

vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in 

razburljivo ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

Vsa živa bitja, od najmanjših do največjih, rastline in živali, nepogrešljivo potrebujejo vodo 

za svoj obstoj. Tudi človek. Za razliko od ostalih živih bitij potrebuje človek vodo za svoj 

osebni obstoj in še za razvoj civilizacije. Ta pa je je mnogovrstna in iz dneva v dan večja. 

(Rejic, 1963) 

Royce (2015) poudarja, da bodo otroci, ki bodo poznali proces kroženja vode in pomen vode 

ter bodo vedeli, kje in kako jo uporabljamo, bolj osveščeni uporabniki tega dragocenega vira. 

Mainone (1975) v svojem članku opisuje izkustvene dejavnosti ob potoku, ki so jih z otroki 

izvajali že pred približno 40 leti. Pravi, da otroci lahko na enem mestu na najrazličnejše 
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načine, vključno s senzoričnimi dejavnostmi, spoznavajo potok. Otroci potok spoznavajo 

skozi doživljanje. Ni se potrebno obremenjevati s tem, kaj početi pri potoku. Ideje bodo imeli 

otroci. Z vključevanjem v tovrstne dejavnosti bodo otroci poleg znanja pridobili izkušnje in 

uživali v medsebojnih odnosih. Naravoslovna pismenost je temelj za razumevanje delovanja 

sveta in delovanje v korist vsem, ne da bi uničili katerokoli obliko življenja. Avtor navaja, da 

imajo ob potokih vzgojitelji priložnost, da ponovno vzpostavijo povezanost narave in družbe. 

Zato svetuje, naj naredimo večji korak: raziskujmo potok! 

2.2 Aktivno učenje 

2.2.1 Značilnosti aktivnega učenja 

Marentič Požarnik (2000) pravi, da je aktivno učenje tisto učenje, ki učenca celostno, miselno 

in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. 

Hohmann in Weikart aktivno učenje definirata kot učenje, v katerem otrok skozi neposredne 

aktivnosti z objekti in skozi interakcije z ljudmi, idejami ter dogodki gradi novo lastno 

razumevanje. Ključni elementi aktivnega učenja so neposredna aktivnost z objekti, refleksija 

aktivnosti, notranja motivacija in domiselnost, proizvajanje in reševanje problemov. 

(Hohmann in Weikart, 2005) 

Načelo aktivnega učenja izhaja iz spoznanj kognitivnih psiholoških teorij Vigotskega, 

Montessorijeve in Piageta, ki poudarjajo, da otrok sam gradi svoje razumevanje in znanje. 

Bruner v eni izmed svojih raziskav trdi, da je učenje najuspešnejše, če je otrok aktiven, 

soudeležen, sodeluje pri ustvarjanju skupnih ciljev in ima možnost graditi smisel učenja, 

namesto da zgolj usvaja znanje. (Batistič Zorec, 2010) 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011) je med strateškimi izzivi in usmeritvami 

našega sistema izobraževanja zapisano, da »sta prav kakovostno znanje in pouk, s katerim 

otrok pridobi takšno znanje, prva pogoja, ki pripravljata na življenje v informacijski družbi. 

Le kakovostno znanje omogoča identifikacijo problemov, postavljanje vprašanj, pridobivanje 

ustreznih podatkov in njihovo razumevanje, interpretiranje ter uporabo«. 

Sodobno pridobivanje znanja v predšolskem obdobju dandanes vse bolj teži k povezavi 

različnih dejavnosti in področij. Vedno bolj se poudarja pomen aktivnega učenja, saj začenja 

prevladovati stališče, da se otrok najbolje uči, ko je aktiven. Aktivno učenje lahko 
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nadgradimo z učenjem v naravi, kar pri otroku vzbudi še dodatno radovednost, domišljijo in 

posledično vodi do večjega in kvalitetnejšega znanja in veselja do spoznavanja novih pojmov. 

(Cotič in Plazar, 2014) 

Tudi Kurikulum za vrtce zagovarja način aktivnega učenja, kjer je načelo aktivnega učenja 

opisano kot zagotavljanje za učenje spodbudnega okolja, ki omogoča izhajanje tako iz 

vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja kakor tudi iz otrokovih lastnih 

pobud. (Kurikulum za vrtce, 1999) 

Maslow in še posebej Rogers pripisujeta velik pomen učenju z doživljanjem. Menita, da je 

takšno učenje usmerjeno k učenju sprememb v obnašanju, stališčih in osebnosti. (Lepičnik 

Vodopivec 2006) 

Raziskovalno učenje je integriran proces, saj otrokom omogoča odkrivanje novih neznanih 

značilnosti, ko povezujejo pretekle izkušnje in nove ugotovitve ter jih tako privede do nove 

oblike mišljenja in ustvarjalnega dela. Z raziskovalnim načinom dosegamo dva temeljna cilja 

izobraževanja: ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje ter oblikovati 

sposobnosti, ki so potrebne za samostojno reševanje problemov. (Petek, 2011) 

Razumevanje naravoslovnih pojmov in pojavov se lahko razvija le s posameznikovo 

aktivnostjo, ob kateri se rojevajo naivne razlage in nove ideje za raziskovanje. Pomembno je 

poznati te otrokove zamisli in omogočiti, da jih otrok sam sooči s strokovno ustreznimi dejstvi 

in jih sprejme, razume ali po potrebi spreminja. (Petek, 2011) 

Zgodnje učenje naravoslovja se začne, ko otroci spoznajo, da lahko sami s svojim delovanjem 

odkrivajo in spoznavajo pojave, živa bitja, predmete in snovi. Reggio pedagogika močno 

poudarja, da je otroško mišljenje v predšolskem obdobju povezano z delovanjem – z 

otrokovim manipuliranjem s predmeti in snovmi. Zato je raziskovanje temelj in izhodišče 

učenja. Razumevanje naravoslovnih pojavov je odvisno od tako pridobljenih izkušenj. Pri tem 

nastale zamisli in razlage niso odvisne le od opazovanja pojavov, ampak tudi od načina, kako 

otrok o njih razmišlja, kako predeluje in obdeluje informacije, ter od tega, koliko je vešč 

raziskovalnih postopkov. (Krnel, Gostinčar Blagotinšek in Kostanjevec, 2012) 
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2.2.2 Vloga odraslih pri aktivnem učenju 

Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni dejavnosti in pridobivanju konkretnih 

izkušenj. Za otroka smiselno učenje izhaja iz njegovih predhodnih izkušenj ter možnosti 

povezovanja novih izkušenj s starimi. Njegova izkušnja mora biti konkretna, oprijemljiva, 

dojemljiva čutilom in dosegljiva njegovemu delovanju, saj se otrokom konkretna izkušnja 

mnogo trajneje vtisne v spomin kot kakršnokoli drugačno učenje. To še posebno velja za 

mlajše otroke. Učenje, v katerem sodelujejo z več svojimi čutili, je učinkovitejše, zanj so tudi 

mnogo bolj motivirani. Za razvoj talentov in sposobnosti potrebujejo otroci bogato okolje, 

veliko izkustvenih doživetij, fizične in socialne aktivnosti ter motivacijsko spodbujanje, ki jim 

omogočajo raziskovati, oblikovati in predvsem razširiti njihovo znanje. Otroci se učijo 

izkustveno, iz realne situacije. Predšolske izkušnje temeljijo na otrokovi neposredni 

interakciji z materiali, ljudmi in dogodki. Aktivnost je namreč najbolj priljubljen način učenja 

majhnega otroka v primerjavi s posredovanimi izkušnjami, ki jih prinesejo besede ali slike. 

Naloga odraslih pri tem je, da jih spodbujamo, da vstopajo v interakcije z drugimi in da 

problemske situacije rešujejo samostojno. (Garvas, 2010) 

Majhni otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in 

raziskovanja. Kadar odrasli raziskujejo, postavljajo vprašanja, želijo izvedeti kaj novega, z 

otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na njihova razpoloženja in interese ter s tem svoj polet 

prenašajo tudi na otroke. Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok uči strategij mišljenja in 

raziskovanja. Otrok naj ima dovolj priložnosti in časa, da z lastnim preizkušanjem začuti 

lastnosti narave z vsemi čutili. (Krnel, Gostinčar Blagotinšek in Kostanjevec, 2012) 

Otroku naj odrasli nudijo možnosti in spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči iskati 

odgovor tako, da opazuje, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. Otroku naj omogočajo, 

da iz narave prinaša živa bitja in predmete, jih opazuje in skrbi zanje ter jih v naravo vrača. Z 

lastnim zgledom odrasli otroka navajajo na varno in spoštljivo ravnanje z živimi bitji. 

(Bahovec idr., 2008) 

Vzgojitelj naj otrokom omogoča, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodi in 

ustvarja situacije, v katerih lahko sam najde in reši problem. Spoštuje naj njegov način 

razmišljanja in metode dela ter ga navaja, da izkušnje opisuje.  Pri tem naj ugotovitve otrok ne 

označuje kot napačne, ampak kot eno mogočih razlag, ki jo lahko soočimo z drugimi 

razlagami. Tako »napačne« ugotovitve lahko postanejo izhodišče za organizacijo nove 

izkušnje in poti do novega znanja. Predvsem pa je pomembno, da odrasli spodbujamo in 
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vodimo otroke proti »pravilnim rešitvam«, ne pa da jim rešitve predlagamo. (Krnel, Gostinčar 

Blagotinšek in Kostanjevec, 2012) 

Odrasli, ki v sebi gojijo pristno navdušenje in čudenje nad naravo, poskrbijo, da se otrokom 

odpre ves potencial, ki ga nudi naravno okolje. (Kos in Gregorič, 2011) 

2.3 Začetno naravoslovje 

Svet si želimo razložiti na sistematičen in premišljen način. Eden izmed mnogih načinov, 

kako to doseči, je tudi naravoslovje, ki išče poti in načine za iskanje odgovorov in 

povezovanje podatkov. Vse skupaj pa strne v razumljive razlage. Otroke spodbuja prirojena 

radovednost, da se brez pomislekov vključijo v naravoslovne dejavnosti. Učenje naravoslovja 

se zato lahko prične že v predšolskem obdobju, saj so takrat otroci najbolj radovedni. (Krnel, 

Gostinčar Blagotinšek in Kostanjevec, 2012) 

Otrok v najzgodnejšem obdobju spoznava svoje okolje le s čutili. Prepoznava okoliške 

predmete in zaznava nekatere pojave. Pouk naravoslovja pomeni za otroka prvo vodeno 

spoznavanje narave – sveta, ki ga obkroža. Ob tem začne sistematično spoznavati in usvajati 

pojme ter razumevati nekatere naravne pojave in procese. (Novak idr., 2003) 

Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je 

vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi imel poleg poznavanja temeljnih pojmov 

sposobnosti za reševanje problemov in odkrivanje narave na logičen in znanstven način. Za 

vse to je treba razviti nekaj spretnosti in sposobnosti. (Krnel, Gostinčar Blagotinšek in 

Kostanjevec, 2012) 

Otrok se seznanja z nekaterimi naravoslovnimi postopki. Nauči se oblikovati stališča, 

temelječa na kritičnosti in objektivnosti, ki sta značilni sestavini znanstvenega raziskovanja. 

Začetno naravoslovje torej predstavlja otrokovo prvo srečanje z znanostjo in njenimi 

metodami dela, kar odločilno vpliva na njegov kasnejši odnos do znanstvenega dela nasploh 

in uporabe znanstvenih odkritij. (Novak idr., 2003)  



 

11 

 

2.4 Potok – življenjski prostor 

2.4.1 Abiotske in biotske značilnosti potoka 

Voda je kemijska spojina, ki je sestavljena iz dveh elementov, kisika in vodika. Voda, ki se 

pojavlja kjerkoli v naravi, vsebuje poleg spojine vode tudi različne druge snovi. V njej so 

raztopljeni tudi različni plini in mineralne snovi. (Kolman idr., 2005) 

Temperatura v gorskih studencih in potokih je vse leto nizka, navadno ne preseže 15 °C. Od 

temperature vode je odvisno tudi raztapljanje plinov. Če je voda hladnejša, se v njej raztopi 

veliko večja količina plinov, kot če je topla. Voda se počasi segreva in počasi ohlaja. Ta 

lastnost vode je vsekakor zelo ugodna za številna živa bitja, saj so zato razlike med zimsko in 

poletno temperaturo v vodi veliko manjše kot na kopnem. (Kolman idr., 2005) 

Na naseljenost živih bitij močno vpliva tudi gibanje vode, ki vpliva na količino raztopljenih 

plinov pa tudi na količino raztopljenih mineralnih snovi. Čim bolj se voda giblje, tem več 

plinov se lahko raztopi v njej. V hitro tekočih gorskih potokih vsebuje voda mnogo kisika, ki 

pride vanjo iz zraka. To je za tamkajšnja živa bitja zelo pomembno. (Kolman idr., 2005) 

Otroci lahko v vodnih ekosistemih spoznavajo organizme in se tako seznanijo s pestrostjo in 

raznolikostjo narave. Za spoznavanje organizmov moramo pri otrocih razvijati natančno 

opazovanje. Pri tem moramo paziti, da nas današnji način življenja, ko nam vedno 

primanjkuje časa in se nam mudi, ne vodi v nenatančno opazovanje in površno sprejemanje 

različnih informacij. (Bajd, 1998) 

Najugodnejši obdobji za iskanje sladkovodnih živali sta pomlad in poletje, ko živali prihajajo 

iz zimskih zatočišč, se parijo in množijo. Živali najdemo pod kamni, na listih in steblih rastlin 

ali pa plavajo v vodi. Ko si živali ogledamo v začasno postavljenem akvariju, jih vrnemo tja, 

kjer smo jih nabrali, ali na podobno mesto. (Allen in Denslow, 1990) 

Veliko ljudi misli, da v potokih in stoječih vodah živi zelo malo živali in rastlin. Vendar se v 

teh čudovitih ekosistemih skriva pravo bogastvo rastlin in živali. (Bajd, 1998) 

Vodne živali sprejemajo kisik iz zraka z usti, ko priplavajo na površino vode. Druge 

sprejmejo zračne mehurčke s spodnjo stranjo zadka. Spet tretje vodne živali imajo lahko 

zračno cevko, ki jo molijo nad gladino vode in tako sprejemajo zrak. Mnoge živali v vodi pa 

sprejemajo kisik iz vode skozi kožo ali s pomočjo škrg. Škrge so lahko različnih oblik 

(listnate ali pernate) in so na različnih delih telesa. Tako imajo nekatere živali škržne lističe 
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ob straneh na oprsju. Nekatere živali (ličinka enakokrilega kačjega pastirja) pa imajo škržne 

lističe na zadku. Pozorni moramo biti, da škržnih lističev ne zamenjamo z nitastimi izrastki 

(cerki), ki jih imajo ličinke enodnevnic ali vrbnic. (Bajd, 1998) 

Pri žuželkah poznamo dve vrsti preobrazbe, popolno in nepopolno. Pri nepopolni preobrazbi 

se spremembe dogajajo postopno. Iz jajčeca se razvije organizem preko ličinke, ki jo 

imenujemo nimfa. Ta je po videzu podobna staršem, vendar nima kril, čeprav se lahko vidijo 

zasnove. Pri popolni preobrazbi pa se iz jajčeca razvije ličinka, ki ni podobna staršem in nima 

kril. Ličinka se prehranjuje in levi. Po določenem času se ličinka spremeni v mirujočo obliko 

– bubo. Iz bube se razvije žuželka. (Bajd, 1998) 

Tekoče vode predstavljajo pomemben življenjski prostor mnogim živalskim skupinam, ki so 

vse življenje ali le del življenjskega cikla v vodi. V nadaljevanju predstavljam nekatere 

značilne živali, ki živijo v potoku.  
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2.4.2 Značilne živali potokov 

2.4.2.1 Enodnevnice 

Enodnevnice so skupina žuželk, katerih ličinke naseljujejo tako stoječe kot tekoče vode. 

Ekološko so opredeljene kot vodne žuželke, saj večino svojega življenja preživijo v vodi. Kot 

odrasli osebki živijo na kopnem le kratek čas. Zanje je značilno, da krila zlagajo pokonci in 

imajo na koncu zadka v večini primerov tri, redkeje dva dolga izrastka. (Zabric, 2003) 

Žival se imenuje enodnevnica, ker kot odrasla živi le nekaj ur ali en dan. Zato se tudi ne hrani 

in ima zakrnele ustne dele. V vodi živi dve do tri leta. (Bajd, 1998) 

Vse ličinke enodnevnic imajo na koncu zadka po tri izrastke, 2 cerka (preobraženi okončini) 

in še končni nastavek. Na zadku imajo tudi vzdušnične škrge, na vsaki nogi pa po en 

krempeljček. Ličinke enodnevnic dihajo pod vodo. Ko skoraj dokončno zrastejo, zlezejo iz 

vode in se še dvakrat levijo, preden se razvijejo v odrasle. Po parjenju večina samic raztrese 

posamezna jajčeca po vodi.  (Zabric, 2003) 

 

 

 

Slika 1: Ličinka enodnevnice. 
Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 
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2.4.2.2 Vrbnice 

Vrbnice so žuželke z dvema paroma opnastih kril, ki jih zlagajo plosko čez zadek. Po zgradbi 

telesa so odrasle vrbnice podobne ravnokrilcem, imajo precej zakrnele ustne dele, telo je 

mehkejše, krila pa so tanjša in nežnejša. Večina odraslih osebkov ima razvita dva para kril. 

(Sivec, 2003) 

Razvijajo se z nepopolno preobrazbo, kar pomeni, da so ličinke pravzaprav že podobne 

odraslim živalim, le da nimajo kril in so prilagojene na življenje v vodi. Dihajo z 

vzdušničnimi škrgami. Na koncu zadka imajo vedno le en par cerkov. Najenostavneje jih od 

ličink enodnevnic ločimo po številu cerkov in odsotnosti škrg na zadku. (Sivec, 2003) 

Vrbnice preživijo večino življenja v vodi kot ličinke. Odrasle letajo in imajo zakrnele ustne 

dele, ker se ne hranijo več. (Bajd, 1998) 

 

 

Slika 2: Ličinka vrbnice. 
Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 
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2.4.2.3 Kačji pastirji 

Kačji pastirji so plenilske žuželke z nepopolno preobrazbo, ki večino življenja preživijo kot 

ličinke v vodi. Odrasle krilate žuželke so velike do 10 cm. Enakokrili kačji pastirji so manjše 

in nežne žuželke s kladivasto oblikovano glavo, na kateri so oči dobro ločene, vžigalici 

podobnim zadkom ter skoraj enako oblikovanima paroma kril. Raznokrili kačji pastirji so 

praviloma večje in bolj robustno grajene žuželke, pri katerih sestavljene oči zavzemajo skoraj 

celotno površino glave, zadnji par kril, ki jih med počitkom držijo široko razprta, pa je na bazi 

močno razširjen. (Bedjanič, 2003) 

Ličinke enakokrilih kačjih pastirjev so velike okoli 1,5 cm, imajo vretenasto telo, na koncu 

zadka pa tri podolgovatim listkom podobne priveske, ki jim pomagajo pri plavanju. Ličinke 

raznokrilih kačjih pastirjev so praviloma precej večje, podolgovate, čokate ali sploščene. 

(Bedjanič, 2003) 

Ličinke kačjega pastirja so plenilci. Živali dihajo z zadnjim delom črevesa. Vodo lahko 

sunkovito stisnejo iz črevesa in se tako hitreje premikajo. (Bajd, 1998) 

Ličinke kačjih pastirjev se hranijo z vodnimi nevretenčarji, paglavci žab in majhnimi ribami. 

Plen ujamejo s pomočjo preoblikovane spodnje ustne, ki ji pravimo lovilna krinka, saj je 

prikrito zložena pod glavo in oprsjem. (Bedjanič, 2003) 

       

   

 

Vir slik: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 

Slika 4: Ličinka enakokrilega kačjega pastirja. Slika 3: Ličinka raznokrilega kačjega pastirja. 



 

16 

 

2.4.2.4 Mladoletnice 

Mladoletnice so majhne do srednje velike žuželke, ki so na prvi pogled podobne moljem oz. 

veščam. Večina jih je temnih barv, njihova membranasta krila so pokrita z dlačicami. So slabi 

letalci. Aktivni so zvečer, podnevi pa se zadržujejo v bližini vode. Odrasle mladoletnice se ne 

prehranjujejo in živijo na račun zalog, ki si jih nakopičijo kot ličinke. (Krušnik, 2003) 

Ličinke mladoletnic so podobne gosenicam, z dobro razvito hitinizirano glavo in s kratkim 

oprsjem s tremi naprej usmerjenimi pari nog. Zadek je vitek, dolg, slabo hitiniziran in ima na 

koncu par trnkom podobnih priveskov, s katerimi se ličinka pritrdi v hišici. (Krušnik, 2003) 

Ličinka navadno živi v tulcu, ki je iz kamenčkov, rastlinskih delov ali majhnih praznih hišic 

polžev. Večina ličink mladoletnic, čeprav ne vse, si dela tulce iz različnih materialov, ki jih 

ščitijo pred plenilci. Tulce zalepijo s pomočjo svilnate niti, ki jo izločajo in deluje kot izredno 

močno lepilo. Odrasla žival živi le nekaj dni. (Bajd, 1998) 

 

Slika 5: Ličinka mladoletnice 

Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 
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2.4.2.5 Paglavec 

Dvoživke so prebivalke sladkovodnih in vlažnih habitatov. Del življenja preživijo v vodi in 

del na kopnem. Večina ima tanko, vlažno kožo in dva para okončin, vse pa imajo od okolja 

odvisno telesno temperaturo. (Poboljšaj, 2003) 

Paglavec je ličinka žabe. Žival nima okončin. Razvije se iz jajčeca, ki ga obdaja zdrizasti 

ovoj. Čeljusti z roževinastimi zobci jim omogočajo hranjenje z manjšimi živalmi in 

rastlinami. Sprva dihajo z zunanjimi, nato notranjimi škrgami. Zrastejo jim okončine, rep 

zakrni in žabica pride iz vode. (Allen in Denslow, 1990) 

 

Slika 6: Paglavec 

Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 
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2.4.2.6 Močerad 

Navadni ali pisani močerad, ki zraste do 28 cm, ima vzorec rumenih lis na črni podlagi ter z 

njim opozarja na svojo strupenost. Nanj naletimo predvsem v svetlih listnatih in mešanih 

gozdovih. Zadržuje se blizu izvirov ali manjših gozdnih potokov, kamor samice odlagajo 

ličinke. (Poboljšaj, 2003) 

Močerad je dvoživka. Dvoživke živijo v vlažnih predelih. Spomladi se za kratko obdobje 

vrnejo v vodo, kjer se parijo in odlagajo jajčeca. Odrasli dihajo z vlažno kožo in požirajo zrak 

z usti. (Allen in Denslow, 1990) 

Ličinka močerada ima dva para okončin in se premika s parnimi nogami. Imajo rep, dva para 

zunanjih škrg, pod pazduhami pa svetle lise. Ličinke močerada živijo v vodi, odrasle živali pa 

na kopnem v gozdu. Ličinke močerada od ličink pupka ločimo po številu zunanjih škrg. 

Ličinke močerada imajo dva para zunanjih škrg, ličinka pupka pa tri pare. (Bajd, 1998) 

 

 

Slika 7: Ličinka močerada 

Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS. 
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2.4.2.7 Sladkovodna postranica 

Sladkovodne postranice živijo pod kamni ali v blatu v ribnikih in potokih. Ime so dobile po 

značilnem plavanju. Plavajo obrnjene na bok. (Bajd, 1998) 

To so bočno stisnjeni rakci brez koša, ki imajo tri pare viličastih in ščetinastih plavalnih 

zadkovih nožic in tri pare bolj togih za odrivanje. Na oprsju imajo še sedem parov nog hodilk; 

na prvih dveh parih so navadno kleščice. Škrge imajo razvite kot lističe ali klobasice, ki štrlijo 

od oprsnih nog navznoter. (Sket, 2003) 

 

Slika 8: Postranica 

Vir slike: Bajd, B. (1998). Moje prve sladkovodne živali. Ljubljana: DZS.  
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3. REZULTATI 

3.1 Potek dejavnosti in analize 

Z otroki smo v obdobju od marca do maja desetkrat obiskali potok v okolici Šentvida nad 

Ljubljano. Gre za manjši potok v kraju Gunclje, ki ga domačini poimenujemo kar Gunceljski 

potok. Nahaja se na robu gozda, v neposredni bližini gozdne jase. Lokacija je umaknjena od 

prometa in urbanih naselij. Do potoka smo dostopali z mestnim avtobusom in pot nadaljevali 

peš do končne lokacije. Otroci so imeli s seboj v nahrbtniku tudi malico, vodo v plastenki in 

rezervna oblačila. Čas igre in raziskovanja potoka smo prilagajali vremenskim razmeram, 

obsegu dejavnosti in motivaciji otrok. Vsak obisk je trajal najmanj dve uri, običajno pa smo se 

pri potoku zadržali tri ure. Posebno pozornost smo namenili tudi zaščiti pred klopi in 

obveščanju staršev o pregledovanju otrok po igri v naravi. 

METODIČNA RAZČLENITEV 

1. Globalni cilji: 

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

stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti, 

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

narave, 

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave. 

 

2. Medpodročne povezave:                                      3.  Metode dela: 

- družba,                                                                   -   metoda pogovora, 
- matematika,                                                           -   metoda opazovanja, 
- gibanje,                                                                  -   metoda igre, 
- umetnost,                                                               -   metoda izkustvenega učenja, 
- jezik.                                                                      -   metoda raziskovanja. 

 

4. Oblike dela:                                                          5.  Pripomočki:  
- skupna,                                                                     -   glej pri vsaki dejavnosti. 
- skupinska, 
- individualna. 
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3.1.1 Prvi obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

1. POSLUŠANJE 

ZVOKOV V GOZDU 

OB POTOKU 

- Otrok razvija slušno pozornost, 

- otrok se odziva na zvočni zunanji svet, 

- otrok posluša, ugotavlja, primerja zvoke iz narave in okolja, 

- otrok slušno prepoznava zvoke iz narave in jih poimenuje. 

2. USVAJANJE PESMI 

J. Bitenca: CICIBAN 

IN POTOČEK 

- Učenje nove pesmi, 

- doživljanje nove pesmi Janeza Bitenca: Ciciban in potoček, 

- delno usvajanje nove pesmi. 

3. PROSTA IGRA OB 

POTOKU IN V NJEM 

- Spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- spoznavanje narave kot pomembnega življenjskega prostora, 

- otrok preko gibanja spoznava in opazuje različne ekosisteme in 

vrste živih bitij, 

- otrok z vrstniki kreira igro v naravnem okolju, 

- otrok si sam poišče predmete za igro v naravnem okolju. 

 

Janez Bitenc 

POTOČEK 

 

Potoček postoj in poglej, 

kje domek je tvoj, mi povej. 

Moj domek je tam pod goro, 

kjer ptički veselo pojo. 

 

Zakaj pa nemirno hitiš, 

od doma in ptičkov bežiš? 

Saj vrnem se spet pod goro, 

ko dežek namoči zemljo. 
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ANALIZA PRVEGA OBISKA POTOKA 

Z otroki smo se prvič odpravili do potoka. Celotna pot je predstavljala vožnjo z mestnim 

avtobusom in nato približno deset minut hoje do potoka. Pri otrocih smo začutili radovednost, 

kje se nahaja potok, saj jim je bila pot popolnoma neznana. Ustavili smo se pred potokom na 

jasi, kjer smo naredili velik krog in slušno prepoznavali zvoke iz okolja ter jih poimenovali. 

Otroci so poslušali, ugotavljali in primerjali zvoke iz narave ter okolja. Na ta način so se 

odzivali na zvočni zunanji svet in razvijali namerno slušno pozornost. Otroci so razumeli 

pravila igre in naštevali različne zvoke iz okolja, pri čemer je bil najbolj pogosto slišan zvok 

“hoja po listju” in “petje ptic.” Dva otroka sta med zvoki slišala tudi “žuborenje potoka.” Nato 

smo vsi skupaj za nekaj trenutkov prisluhnili žuborenju potoka.  

 

Slika 9: Poslušanje zvokov narave z zaprtimi očmi. 

Povedala sem jim, da poznam pesem o potoku in jim jo zapela. Otroci so izrazili veselje do 

učenja nove pesmi in jo doživeli. Že pri naslednjem izvajanju smo skupaj prepevali. V tem 

dnevu smo jo še kar nekajkrat zapeli, zato so jo otroci skoraj v celoti usvojili. Dokler smo še 

stali v krogu, smo se z otroki dogovorili, kako daleč smejo iti, ko se bodo igrali v potoku. 

Nato pa je sledilo igranje v potoku in ob njem. Prvi stik s potokom se nam je zdel na začetku 

rahlo zadržan, saj otrokom velikokrat prepovedujemo stik z vodo, predvsem v naravi – skrbi 

nas, da bi bili mokri, če bi se igrali v lužah, do drugih vodnih virov pa imajo tudi redko 

dostop. Zadržanost pa je hitro zbledela in otroci so se začeli samozavestno igrati v potoku. 

Samostojno so raziskovali potok in si pri tem največkrat pomagali s palico, s katero so brskali 

po potočnem dnu. Njihova igra je potekala pretežno individualno, a vseeno so svoje veselje 

nad najdbami delili z vrstniki in vzgojiteljicami. Največkrat se je slišal vzklik: »Vau, poglej, 
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kaj sem našel.« Navduševali so jih predvsem kamni različnih barv in oblik, ki so si jih pridno 

shranjevali v žepe. Nekateri so le opazovali svojo hojo po vodi, spet drugi pa so že nabirali 

šopek zelenja. Otroci so našli veliko “zakladov” narave − veje, kamenčke, kostanjevo bodico, 

zelenje … Teh materialov pa niso uporabljali za igro, ampak so jih le kopičili in primerjali 

med seboj. Svojo igro in raziskovanje so pomikali zmeraj višje ob potoku, saj so si želeli 

raziskati čim večji del potoka. Ker nas je počasi začelo zebsti, smo z igro zaključili in si 

privoščili malico v naravi. Nato smo ob potoku nadaljevali sprehod po gozdu do avtobusne 

postaje, kjer smo še dvakrat srečali potok. Ob njem smo se ustavili in zapeli pesem Janeza 

Bitenca: Ciciban in potoček. 

 

Slika 10: Prosta igra v potoku. 
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3.1.2 Drugi obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

1. POSLUŠANJE 

ZVOKOV V GOZDU 

OB POTOKU 

- Otrok si razvija slušno pozornost, 

- otrok se odziva na zvočni zunanji svet, 

- otrok posluša, ugotavlja, primerja zvoke iz narave in okolja, 

- otrok slušno prepoznava zvoke iz narave in jih poimenuje. 

2. OPAZOVANJE 

LASTNOSTI 

POTOKA 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode/potoka, 

- verbalno opisovanje lastnosti potoka: širino, globino, hitrost, vonj, 

barvo, temperaturo, 

- seznanjanje z nestandardnimi in standardnimi merskimi enotami. 

3. DOMIŠLJIJSKA 

IGRA OB POTOKU – 

GRADNJA HIŠIC ZA 

PALČKE 

- Spodbujanje otrok k razmišljanju in iskanju možnosti za igro z 

naravnimi materiali, 

- pridobivanje izkušenj z naravnimi materiali, 

- negovanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov z uporabo 

materiala iz okolja, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih, 

- spodbujanje socialnega razvoja. 

 

ANALIZA DRUGEGA OBISKA POTOKA 

Tudi naš drugi obisk potoka se je pričel s poslušanjem zvokov ob potoku. Tokrat so otroci 

našteli veliko več različnih zvokov; igra je opazno napredovala. Otroci so imeli daljšo 

koncentracijo pri poslušanju, bili so pozorni na različne zvoke iz okolja in jih tudi več našteli, 

med odgovori se je velikokrat pojavil zvok “potok.” Naštevali so naslednje zvoke: listje, 

avtomobili, oglašanje ptic, letalo, potok, padanje vej ipd. 

Nato smo odšli čisto blizu k potoku, kjer smo se razporedili ob njegovi dolžini. Otroke smo 

spodbujali k opazovanju lastnosti potoka. Dobili smo zelo skope odgovore: umazan, mrzel. 

Otroke smo nato rahlo usmerili. S podvprašanji, ki smo jim jih postavili, smo določili in 

ugotovili še druge lastnosti potoka. Vsako posamezno lastnost smo sproti tudi izmerili. Prva 

lastnost, ki smo jo opazovali, je bila globina. Otroci so predlagali kar dva različna načina, 

kako bi jo lahko izmerili. Prvi je bil, da stopimo v potok in pogledamo, do kam sega voda. To 
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smo storili in ugotovili, da gladina vode sega do gležnja otroških škornjev. Drugi predlog za 

merjenje globine pa je bil ta, da vzamemo palico, jo postavimo v vodo in začrtamo, do kam 

sega gladina vode. Preizkusili smo tudi ta način merjenja. Otrokom smo nato ponudili meter, 

da smo izmerili globino vode še v centimetrih. Med seboj smo primerjali višino metra, palice 

in škornja. Otroci so ugotovili, da so višine enake. Vse podatke smo zapisali v tabelo. 

 

    

 

Naslednja lastnost, ki smo jo izmerili, je bila širina. Otroci so predlagali, da tudi širino 

izmerimo s palico. Palico so položili čez potok in začrtali bregove potoka. Med seboj so 

primerjali palico, s katero smo merili globino in palico, s katero smo merili širino ter 

ugotovili, da je širina veliko večja kot globina. Tudi širino smo izmerili še z metrom v 

centimetrih in podatke zapisali v tabelo. Naslednja lastnost je bila barva vode. Ugotovili smo, 

da je voda rjave barve in motna; otroci so rekli, da je umazana. Za to so otroci navedli tudi 

razlog. Ker je v gozdu potekala sečnja dreves, je traktor zapeljal čez potok, voda pa je s seboj 

prinesla blato – torej je bila voda blatna. Podatke smo zapisali v tabelo. Nato smo ugotavljali 

temperaturo vode. Otroci so dali roko v vodo in ugotovili, da je mrzla. Temperaturo vode smo 

izmerili še s termometrom in ugotovili, da ima voda 6 °C. Na koncu smo bili pozorni še na 

vonj vode. Ko so otroci vodo povonjali, je večina otrok rekla, da je brez vonja, le ena deklica 

pa je rekla, da ima voda vonj po naravi. Oba odgovora smo zapisali v tabelo. Ker je 

opazovanje lastnosti potoka potekalo kar dolgo časa, smo prešli k naslednji dejavnosti. 

Slika 12: Merjenje globine vode. Slika 11: Primerjanje globine vode na palici in metru. 
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Merjenje in opazovanje lastnosti na drugih delih potoka smo načrtovali za naslednje obiske. 

Podatke smo lahko med seboj primerjali, saj smo jih zapisali v tabelo. Pri tej dejavnosti so nas 

otroci zelo presenetili s svojimi predlogi in odgovori. Skozi dejavnost so ponudili veliko 

rešitev za merjenje, na katere odrasli s svojimi predstavami sploh ne pomislimo. Ne le, da so 

otroci spoznavali lastnosti potoka, jih verbalno opisovali in se seznanjali s standardnimi in 

nestandardnimi merskimi enotami, temveč so sodelovali v procesu raziskovanja ter podajanju 

predlogov in rešitev.   

Za zadnjo dejavnost smo se z otroki odpravili na mesto pri potoku, kjer so se prejšnji obisk 

prosto igrali. Kot uvod v dejavnost smo jim dejali, da se bomo v igri preselili v pravljični svet 

in se igrali, da pri potoku živijo palčki, za katere bomo zgradili hišice. Otroci so samostojno 

oblikovali manjše skupine in pričeli z igro. Vse skupine so pričele z uporabo materiala iz 

potoka. Hišice so gradili v neposredni bližini potoka, vendar vseeno ”na suhem“. Material – 

pesek, kamne, liste, plavajoče lubje – so prinašali iz potoka in palčkom gradili hišice. Med 

seboj so usklajevali svoje ideje. Lubje so uporabili kot čoln za palčke, korenino z vdolbino so 

napolnili z vodo in tam palčkom naredili bazen, iz kamnov pa so nastale trdne hišice. Otroci 

so s preudarnostjo izbirali material, saj vsak kamen in mah ni bil primeren za gradnjo. Veliko 

otrok se je zadržalo v potoku, ko so odšli po določen material – malo so hodili po potoku, si 

ogledovali pesek, kamne, lubje in šele nato izbrani material odnesli do hišice. Igra je bila zelo 

doživeta in otroci so imeli ves čas neposreden stik s potokom. Otroci so veliko razmišljali in 

iskali možnosti za igro z naravnimi materiali. Skozi to simbolno igro so otroci različnim 

objektom pripisovali različne funkcije. Iz igre je bilo razvidno veliko priložnosti za učenje 

začetnega naravoslovja. Spoznavali so različne kamne, njihovo obliko, poroznost, trdnost. Bili 

so pozorni na tok vode, njeno gibanje in lastnosti. Poleg tega pa so razvijali sposobnost za 

vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskih odnosov ter uživanje v njih. Igra pa je kar trajala, 

trajala, trajala in trajala.  

Obisk potoka smo zaključili z malico v naravi, nato pa se z avtobusom odpravili nazaj v vrtec. 

Ob odhodu pa se je med otroci že pojavilo vprašanje: »Kdaj bomo spet odšli do potoka?«  
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3.1.3 Tretji obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

1. GOZDNA ČUTNA 

POT OB POTOKU 

- Otrok spoznava naravo z vsemi čutili, 

- razvija naravne oblike gibanja, 

- odkriva, spoznava in primerja živo ter neživo naravo med seboj. 

2. OPAZOVANJE 

LASTNOSTI 

POTOKA 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode/potoka, 

- verbalno opisovanje lastnosti potoka: širino, globino, hitrost, vonj, 

barva, temperatura, 

- seznanjanje z nestandardnimi in standardnimi merskimi enotami. 

3. SPUŠČANJE LADJIC 
- Otrok spoznava, kaj povzroči gibanje in kaj gibanje vzdržuje, 

- otrok spoznava gibanje teles v vodi, 

- otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, 

- negovanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov z uporabo 

materiala iz okolja, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih. 

 

ANALIZA TRETJEGA OBISKA POTOKA 

Ta dan smo z otroki najprej pogledali hišice za palčke, ki smo jih gradili pri našem prejšnjem 

obisku. Ugotovili smo, da so se hišice malo spremenile. Spraševali so se, kako in zakaj so se 

spremenile. Takoj so se preselili nazaj v domišljijski svet in navajali različne vzroke. Povezali 

so naravoslovne vzroke z domišljijskimi, npr.: »Ker je deževalo, so palčki popravili streho, da 

so bili na suhem.« Otroci so pričeli hišice dograjevati. Vsakega otroka posebej pa smo 

odpeljali do čutne poti, ki smo jo pripravili že pred našim prihodom. Čutna pot je pot, s 

pomočjo katere otroci s tipom spoznavajo, čutijo in zaznavajo zunanji svet. Otroci so z 

zavezanimi očmi sledili napeljani vrvi. Speljana je bila tako, da je vrvica nekajkrat peljala v 

potok, tako da so otroci lahko začutili blatno, peščeno in kamnito dno potoka. Vmes pa so bili 

na vrvici navezani še različni naravni predmeti: storž, palica, mah in vejica smreke. Vsakemu 

otroku smo na začetku čutne poti nadeli prevezo čez oči, nato pa so pričeli s hojo ob vrvi. 

Prva postaja ob potoku so bila peščena tla. Tu so se otroci malo zadržali in tipali pesek. Dva 

otroka sta rekla, da ju spominja na peskovnik oz. na mivko. Vrvica jih je peljala do vejice 
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smreke. Otroke je otip malo presenetil, saj jih je malo zbodlo. Večina otrok ni prepoznala, da 

gre za vejico iglavca. Njihove izjave so bile usmerjene večinoma le na to, da je to nekaj 

bodičastega, nekaj, kar bode. Nato jih je vrvica peljala do blatnih tal pri potoku. Ko so se 

otroci dotaknili tal, so roko hitro umaknili. Začutili so, da je na tleh blato. To so tudi povedali 

in so želeli nadaljevati pot. Nekaj otrok si je roke želelo umiti v vodi. Le ena deklica se je 

prepustila in za nekaj trenutkov gnetla blato ter v tem uživala. Naslednja postaja je bila pri 

storžu. Otroci so imeli asociacijo, da je to nekaj lesenega. En otrok je rekel, da je to “tisto za 

veverice”. Sledila sta še palica, za katero so otroci večinoma uganili, kaj je, ter mah, pri 

katerem so se otroci radi zadržali in so rekli, da je nekaj mehkega. Na koncu jih je vrv peljala 

spet v potok, kjer so bili na tleh veliki in debelejši kamni. Otrokom je bil otip všeč in so se 

nekaj časa zadržali. Prepoznali so, da tipajo debele kamne. Na koncu čutne poti so si odvezali 

prevezo in si ogledali svojo pot. Bili so presenečeni, kje so hodili. En deček je vzkliknil, da je 

bilo “res noro” in si je želel še enkrat čez čutno pot. Otroci so skozi čutno pot odkrivali, 

spoznavali in primerjali živo ter neživo naravo med seboj. Poleg tega pa so navezovali stik z 

naravo z vsemi svojimi čutili ter razvijali naravne oblike gibanja. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Čutna pot – blato. Slika 13: Čutna pot - pesek. 
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Pri naslednji dejavnosti smo se z otroki  razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je odšla 

izmerit lastnosti potoka drugam kot pri zadnjem obisku. Potoku smo ponovno določili 

lastnosti − širino, globino, vonj, barvo, temperaturo. Otroci so sami predlagali način merjenja. 

Tako kot zadnjič smo opazovali ter merili enake lastnosti: širino, globino, vonj, barvo in 

temperaturo. Širino in globino smo najprej izmerili s palico ter škornjem. Tokrat je gladina 

vode segala le čez prste na škornju. Med seboj smo primerjali tudi širino potoka, ki smo jo 

izmerili zadnjič. Ugotovili smo, da je na tem delu potok širši. Otroci so določili barvo vode, ki 

je bila prozorna oz. brez barve. Temperaturo vode so otroci preverili tako, da so dali roko v 

vodo. Ugotovili so, da je mrzla. S termometrom so namerili, da ima voda 10 °C. Na koncu 

smo vodo še povonjali in ugotovili, da voda nima posebnega vonja. Podatke smo v vrtcu 

prepisali v tabelo in jih med seboj primerjali. 

 

Ko smo zaključili z opazovanjem lastnosti potoka, smo se ponovno zbrali skupaj. Otroci so 

ustvarili svoje ladjice iz naravnih materialov. Ker smo želeli, da izrazijo svojo ustvarjalnost, 

je bilo navodilo le, naj poiščejo v okolici en predmet, ki bi lahko postal ladja, če bi ga malo 

predelali. Nato smo jim prepustili ustvarjalnost. Otroci so izbirali listje, storže in lubje za 

podlago, nato pa so nanje zapičili kakšno vejico. Sami so izbirali materiale, ki plavajo na 

vodi. Med ustvarjanjem so ladjice že preizkušali, če res plujejo. Ko so imeli vsi otroci 

izdelano vsak svojo ladjico, smo jim razdelili še papirnate in lesene. Papirnate ladjice smo 

predhodno izdelali v vrtcu, lesene pa smo prinesli sami. Otroci so se navduševali nad plovbo 

in preizkušali najprej eno, potem drugo in nato tretjo. Njihova igra se je raztezala vzdolž 

celega potoka. Nekateri otroci so ladjice pobrali in jih odnesli ponovno na začetek. Ladjice iz 

naravnega materiala so večinoma prevozile krajšo pot, saj jih je velikokrat pretehtalo na eno 

Slika 15: Merjenje širine potoka. Slika 16: Merjenje globine potoka. 
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stran. Po določenem času so otroci ugotovili, da so se papirnate ladjice zmočile, zato so jih 

prinašali k nam, da se bodo posušile in jih bodo lahko naslednjič ponovno uporabili. Otroci so 

prispeli do tolmunčka, kjer je bila voda hitrejša, zato je nekaterim otrokom ladjica ušla. 

Ugotovili smo, da je na tem delu potoka voda hitrejša, zato tudi ladjice potujejo hitreje. Ujeli 

so jo ponovno na koncu, kjer se voda upočasni oz. skoraj ustavi in kjer je nekakšno močvirje. 

Tam so jo otroci ponovno pobrali in odnesli na začetek. Z otroki smo spoznali, kaj pri 

spuščanju ladjic povzroči gibanje in kaj gibanje vzdržuje. Otroci so tudi spoznali različne 

načine gibanja določenega telesa v vodi. Spoznali so, da telesa na različnih delih potoka 

potujejo različno hitro. Poleg tega pa so otroci vzpostavljali in vzdrževali prijateljske odnose 

med igro in v njih uživali. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Na koncu pa je narava za nas pripravila pravo presenečenje. Ena deklica je med igro dejala, 

da je opazila paglavca. Ujela ga je v leseno ladjico in ga prinesla pokazat. Izkazalo se je, da je 

to ličinka močerada. Otroci so ga z zanimanjem opazovali, deklica pa je bila zelo navdušena 

nad svojim ulovom. Otroci so nas prosili, če ga lahko odnesemo v vrtec, zato smo ga vzeli s 

seboj. Otroci so dali pobudo, da zanj v vrtcu pripravimo akvarij. S seboj smo vzeli vodo iz 

potoka ter nekaj kamnov. Otroci so nato dva dni zelo pogosto opazovali ličinko močerada. Da 

so ga lahko opazovali, smo ga postavili na višino otrok. Dogovorili smo se, da bomo skušali 

skrbeti zanj. V kolikor pa se nam bo zdelo, da se ne počuti dobro, ga bomo vrnili nazaj v 

Slika 18: Spuščanje lesenih ladjic. Slika 17: Spuščanje papirnatih ladjic. 
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naravo. Vse skupaj je bil idealen začetek za nadaljevanje raziskovanja potoka, potoka kot 

ekosistema, bogatega z živimi bitji. 

 

 

Slika 19: Prvi ulov − ličinka močerada. 

3.1.4 Četrti obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

RAZISKOVANJE ŽIVALI V 

POTOKU 

- Otrok preko gibanja spoznava in opazuje različne vrste živih bitij, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- spoznavanje narave kot pomembnega življenjskega prostora, 

- spoznavanje potoka kot bogatega ekosistema, 

- otrok spoznava in primerja organizme v potoku. 

 

ANALIZA ČETRTEGA OBISKA POTOKA 

Za četrti obisk smo pripravili posebno knjižico z živalmi, ki živijo v potoku. Knjižica je 

vsebovala slike živali ter njihova imena. Vsaka žival je bila na svoji strani, vsi listi pa so bili 

plastificirani in speti v knjižico. 

Ta dan smo se z otroku najprej ustavili ob luži, saj smo hkrati lahko videli lužo in potok. 

Otroke smo vprašali, kakšna je luža. Otroci so naštevali razlike – barva vode v luži je rjava, 

potok prozoren, luža je majhna, potok je velik, luža stoji na miru, potok teče − in podobnosti – 

oba imata vodo. Nato smo se odpravili do naše stalne lokacije pri potoku. Tam smo otroke 

vprašali, ali se še spomnijo, kaj je zadnjič ena deklica našla v potoku. Vsi so vedeli, da gre za 

ličinko močerada, saj smo ga en teden gojili in opazovali v vrtcu. Naključni ulov je bil zelo 
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dobra motivacija za nadaljnje raziskovanje potoka in njegovih prebivalcev. Otrokom smo 

pokazali dva načina, s katerima lahko lovimo in raziskujemo potok: dvignemo kamen ter 

pogledamo, ali se pod njem skriva kakšna žival, ali premešamo vodno strugo, nastavimo 

mrežo, vsebino mreže stresemo v večjo posodo ter pogledamo, če smo kaj ujeli. 

 

Razdelili smo jim mrežice ter posodice. Sprva je kar dolgo časa trajalo, da smo ulovili prvo 

žival. Od prve naprej pa so se otroci drug za drugim zvrstili pri nas s svojim ulovom. Bili so 

navdušeni nad svojim ulovom, zato so dobili nadaljnjo motivacijo za raziskovanje in 

odkrivanje novega. Med seboj so si pomagali in drug drugemu pokazali žival, ki so jo ujeli. 

Ulovljene živali smo razvrščali; živali, ki so bile na pogled videti enake, smo dali v isto 

posodo. Hkrati so otroci tudi v knjižici z živalmi, ki smo jo pripravili, poiskali imena živali. 

Tako so vedeli, katero žival so ujeli. Živali so med seboj primerjali in jih opazovali pod 

lupami. Ujeli smo ličinke močerada, mrest žabe, ličinke enodnevnice, postranice in polža 

mlakarja. Otroci so spoznavali in opazovali različne vrste živih bitij, spoznavali so naravo in 

potok kot pomemben življenjski prostor ter spoznavali in primerjali organizme v potoku. 

Živali smo odnesli v vrtec, kjer smo jih dali v akvarij in si jih še natančneje ogledali. Zanje 

smo tudi skrbeli do naslednjega obiska potoka, ko smo jih vrnili v naravo. Otroci so jim redno 

menjali vodo, ki smo jo prinesli iz potoka, kjer smo živali ulovili. Ob ogledovanju živali smo 

otroke spodbujali k opazovanju gibanja živali, pozorni smo bili na število nog, število 

izrastkov na zadnjem delu trupa ipd. 

 

 

Slika 20: Zajemanje vodne struge z mrežico. Slika 21: Raziskovanje potoka. 
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3.1.5 Peti obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

POHOD DO IZVIRA 

POTOKA – SPOZNAVANJE 

KROŽENJA VODE 

- Spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- otrok spoznava proces kroženja vode in izvir potoka. 

 

ANALIZA PETEGA OBISKA POTOKA 

Ta dan smo se najprej ustavili ob luži, ki smo jo opazovali zadnjič. Otroke smo vprašali po 

spremembi, ki je nastala. Takoj so opazili, da je veliko manj vode kot zadnjič, v potoku pa je 

vode enako. Nato smo jih vprašali, kaj se je zgodilo z vodo v luži. Nek deček je rekel, da je 

odtekla v zemljo. Spet drugi je rekel, da je stekla naprej. Večina otrok se je strinjala z njima. 

Le en deček je otrokom razložil, da je voda odšla gor. Pridružila se mu je še ena deklica, ki je 

rekla, da je sonce pogrelo vodo, nato pa je odšla v oblake. Otroke smo nato usmerili še na 

potok, zakaj v potoku ni manj vode. Neka deklica je rekla, da zato, ker ves čas teče in pride 

vedno nova voda. Pri naši stalni lokaciji ob potoku smo zapeli pesem Ciciban in potoček. Ko 

smo jo zapeli še enkrat, smo se ustavili pri besedilu »kje domek je tvoj, mi povej«. Otroke 

smo vprašali, kaj to pomeni, kje je potočkov domek. Otroci so mi najprej odgovorili z 

besedilom pesmi »tam pod goro, kjer ptički veselo pojo«.  

  

Slika 23: Opazovanje ujetega. Slika 22: Prepoznavanje živali v knjižici z živalmi. 
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Ker pa smo jih še naprej vprašali, kje je to, so rekli, da je to tam, kjer voda prične teči. 

Vprašali smo jih še, kako bi našli ta kraj in povedali so mi, da bi mogli po potoku navzgor. 

Ena deklica je še razložila, da ne smemo v tisto smer, kamor teče voda, ampak v nasprotno 

smer, ker od tam pride voda. Skupaj smo se odpravili do izvira. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Naša pot je potekala po gozdni poti, ne po potoku, ker je v njem veliko podrtih dreves in je 

zelo težko prehodno. Zato smo po gozdni poti odšli do dela potoka, kjer je po strugi dostopna 

pot do izvira. Otroci so tako opazili, da je vode v potoku zmeraj manj. Pri izviru smo se še 

ustavili in opazovali vodo. Ugotovili smo, da je vode čisto malo oz. so samo mokra tla. Listje 

na tleh smo umaknili, da smo videli strugo in kamne, po kateri priteče voda iz zemlje. V vrtcu 

pa smo se še enkrat pogovorili o kroženju vode. Ko smo si ogledali izvir, smo po drugi poti 

odšli nazaj v vrtec.  

 

  

Slika 25: Hoja do izvira. Slika 24: Opazovanje izvira. 
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3.1.6 Šesti obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

1. KAJ PLAVA, KAJ 

POTONE? 

- Otrok spoznava plovnost teles v vodi in njihovo gibanje, 

- odkriva in spoznava lastnosti vode, 

- negovanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov z uporabo 

materiala iz okolja. 

2. BLATNO SLIKANJE 
- Doživljanje, spoznavanje, uživanje in izražanje z umetnostjo, 

- negovanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov z uporabo 

materiala iz okolja, 

- otrok spoznava naravo z vsemi čutili. 

 

ANALIZA ŠESTEGA OBISKA POTOKA 

Otrokom smo dali navodilo, da v naravi poiščejo pet različnih predmetov. Navodila niso 

vključevala podrobnejših pojasnil, kaj bomo s temi predmeti delali. Otroci so se razkropili po 

bližnji okolici gozda ter potoka in poiskali predmete. Prinesli so liste, travo, cvetice, storže, 

palice, kovanec, kamne … Zbrali smo se skupaj pri potoku in za vsako skupino predmetov 

posebej preizkusili ali plava ali potone. Otroci so pred vsakim preizkusom napovedali 

rezultat. Za vse predmete so postavili pravilno hipotezo. Zataknilo se je le pri palici, saj je bila 

tako velika, da v tisti globini vode ni plavala. Otrok, ki je vrgel to palico v vodo, pa je bil 

začuden, zakaj njegova palica ne plava. Drugi otroci so predlagali, da jo vržemo v bolj 

globoko vodo. To smo storili in ugotovili, da palica ni plavala zaradi svoje velikosti. Otroci so 

vprašali, zakaj nekateri predmeti plavajo, drugi pa potonejo. Odgovorili pa so jim kar otroci, 

ki so to že vedeli. Nek deček je rekel, da je palica lažja kot voda, zato voda lahko dvigne 

palico. Kamen pa je težji in voda ga ne more dvigniti, zato pade na dno. Nato so otroci iz 

predmetov, za katere smo ugotovili, da plavajo, naredili svoje ladjice. Ladjice so večinoma 

ustvarili iz dveh predmetov – večjega, ki je predstavljal trup ladje, in manjšega, ki je 

predstavljal jadro. Kasneje so našli tudi kos odpadne plastike, za katero so ugotovili, da je 

odlično plovilo. Ladjice so dopolnjevali, menjavali in preizkušali nove materiale. 
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Pri spuščanju ladjic so otroci odkrili del, kjer je bilo zelo blatno. Nekateri so začeli hoditi po 

blatu, pri čemer so se zelo zabavali. En otrok je s palico začel mešati blato, nato pa z njo risal 

po bližnjem deblu. To je bila odlična iztočnica za nadaljevanje dejavnosti. Z otroki smo 

nabrali blato v posodice. Da bi dobili različne odtenke, so ga nekateri zmešali z vodo iz 

potoka. Otroci so prihajali ustvarjat z blatom k pripravljenim listom. Nekateri otroci so imeli 

do blata velik zadržek – niso se ga želeli dotakniti z rokami, zato so risali s palico. Kasneje, 

ko so videli svoje vrstnike, pa so skoraj vsi otroci slikali z rokami. Lahko rečemo, da so prav 

vsi otroci nato uživali v risanju. Pri ustvarjanju so se smejali in bili zadovoljni s svojim 

izdelkom. Nekaj otrok pa je po koncu vprašalo po umivalniku, kje lahko umijejo svoje roke. 

Prepustili smo jih, da sami ugotovijo, kaj lahko storijo. Seveda so hitro odšli do vode v 

potoku in se umili. Po koncu pa so že spraševali, če bomo lahko še kdaj slikali z blatom. 

Slika 26: Dejavnost Kaj plava, kaj potone? Slika 27: Spuščanje ladjic iz naravnega materiala. 

Slika 28: Blatno slikanje. Slika 29: Izdelki blatnega slikanja. 
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3.1.7 Sedmi obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

RAZISKOVANJE ŽIVALI V 

POTOKU 

- Otrok spoznava in opazuje različne vrste živih bitij v potoku, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- spoznavanje narave kot pomemben življenjski prostor, 

- spoznavanje potoka kot bogat ekosistem, 

- otrok spoznava in primerja organizme v potoku. 

 

ANALIZA SEDMEGA OBISKA POTOKA 

Z otroki smo odšli do naše že znane lokacije pri potoku, kjer je potekala večina naših 

dejavnosti. Otrokom smo razdelili lovilne mrežice ter posodice in jih prepustili, da so pričeli 

loviti živali. Pri tem so bili zelo spretni. Sami so zajemali vodno blato in iskali živali. Pri 

odkritju nove živali so se vedno znova veselili in jo pokazali ostalim vrstnikom ter nam. 

Preštevali so, koliko živali so že ujeli, jih opazovali, primerjali in razvrščali v posodice. Tudi 

tokrat jim je bila na voljo knjižica z živalmi. Samostojno so iskali živali po slikah in jih 

primerjali z ujetimi živalmi. Prebirali so imena in jih razvrščali v posamezne posodice. Ta dan 

smo ujeli ličinko enodnevnice, postranico, ličinko močerada in vodnega sorodnika deževnika. 

Presenetilo nas je, da so nekateri otroci kar opustili lovilne mrežice in raje lovili tako, da so v 

Slika 31: Nabiranje blata. Slika 30: Skakanje v blatu. 
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posodo zajeli vodno blato ali pa pogledali pod velike kamne. Motivacija je trajala izjemno 

dolgo. Nekateri otroci so nato pričeli iz palic in kamnov graditi jez. Namen jezu je bil med 

drugim tudi ta, da se bodo tam ujele živali in bodo naslednjič pogledali le pod jez. 

 

               

 

 

 

 

 

 

Živali smo nato odnesli v vrtec. V manjših skupinah smo z določevalnim ključem določali 

vrsto živali. Iz predhodnih izkušenj smo vedeli, katere živali lahko pričakujemo v potoku. 

Glede na ta izbor smo sestavili prav našemu potoku prilagojen ključ, ki je enostaven za 

uporabo. Pri tem smo jim prebirali značilnosti živali v ključu, otroci pa so žival opazovali in 

se nato odločili za zanikano ali pritrdilno odločitev na ključu. Pri tem niso imeli težav in so z 

lahkoto prišli do pravilne rešitve. Vsak otrok si je nato izbral eno žival in jo narisal. Pri tem so 

bili pozorni na obliko, velikost živali, telesne dele živali, število nog, prisotnost kril, oči in 

tipalnic. 

Slika 33: Opazovanje živali. Slika 32: Gradnja jezu. 

Slika 35: Raziskovanje potoka. Slika 34: Delo z določevalnim ključem in risanje živali. 
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  Slika 36: Določevalni ključ. 
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Otrok je ob opazovanju narisal ličinko 

enodnevnice. Žival ima narisane tri izrastke na 

koncu zadka, tri pare nog in tipalke. 

 

 

 

 

Otrok je ob opazovanju narisal ličinko 

enodnevnice. Žival ima narisane tri izrastke in 

vzdušnične škrge na zadku, tri pare nog, 

tipalke, oči in usta. 

 

 

 

Otrok je ob opazovanju narisal ličinko 

močerada. Žival ima narisane dve nogi, ker 

je narisan od strani. Na vsaki nogi so štirje 

prsti. Narisan je tudi rep, dva para zunanjih 

škrg, oči, usta in lise po telesu. 

Slika 38: Risba otroka - ličinka enodnevnice. 

Slika 37: Risba otroka - ličinka enodnevnice. 

Slika 39: Risba otroka - ličinka močerada. 
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3.1.8 Osmi obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

RAZISKOVANJE ŽIVALI V 

POTOKU 

- Otrok preko gibanja spoznava in opazuje različne vrste živih bitij, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- spoznavanje narave kot pomembnega življenjskega prostora, 

- spoznavanje potoka kot bogatega ekosistema, 

- otrok spoznava in primerja organizme v potoku. 

 

ANALIZA OSMEGA OBISKA POTOKA 

Tudi tokrat smo raziskovali živali v potoku. Otroci so med enim in drugim obiskom potoka 

velikokrat pripovedovali o živalih v potoku, zato smo jim želeli omogočiti še več stika z 

raziskovanjem. Njihova motivacija je bila še vedno zelo visoka. Ko smo ta dan prišli k 

potoku, smo otrokom ponudili mrežice in posodice za lovljenje živali v potoku. Ker so že 

vedeli, kako lahko lovijo živali, so kar sami pričeli z raziskovanjem. Med seboj so si pomagali 

in drug drugemu pokazali žival, ki so jo ujeli. Pri vsaki živali so pokazali odkrito navdušenje 

in veselje nad ulovom. Skrbno so jo dali v posodo, kjer smo že imeli zbrane te vrste živali. 

Hkrati so otroci tudi v knjižici z živalmi poiskali imena živali. Tako so vedeli, katero žival so 

ujeli. Živali so med seboj primerjali in jih opazovali pod lupami. Ujeli smo ličinke močerada, 

ličinke enodnevnice, ličinko vrbnice, postranice in mlakarja. S pomočjo določevalnega ključa 

smo določali živali.  

Slika 40: Opazovanje ujetega. Slika 41: Raziskovanje potoka. 
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Otroci so že usvojili delo z določevalnim ključem, zato so sami sledili puščicam in 

poimenovali žival. Nekaterim otrokom smo pri tem še pomagali in skupaj z njimi opazovali 

živali. Otroci so spoznavali in opazovali različne vrste živih bitij, spoznavali so naravo in 

potok kot pomemben življenjski prostor ter spoznavali in primerjali organizme v potoku. 

Živali smo odnesli v vrtec, kjer smo jih dali v akvarij in si jih še natančneje ogledali. Otroci so 

zanje skrbeli tako, da so menjali vodo v akvariju. Same dejavnosti spoznavanja živali se na 

prvi pogled med seboj niso zelo razlikovale. Vendar je bilo vsako spoznavanje živali 

svojevrstno. Vedno znova smo ulovili kakšno žival, ki smo jo videli prvič. Vsak ulov je pri 

otrocih vzbudil veselje in zanimanje. In vsako novo raziskovanje živali v potoku je bilo 

nadgradnja prejšnjemu.  

 

3.1.9 Deveti obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

POHOD DO IZLIVA REKE 

– KROŽENJE VODE 

- Spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- otrok spoznava proces kroženja vode, agregatna stanja vode in 

prehajanje med njimi. 

 

ANALIZA DEVETEGA OBISKA POTOKA 

Za predzadnji obisk smo v vrtcu najprej izvedli poskus z izhlapevanjem vode. Najprej smo si 

pred vrtcem ogledali lužo. Ker smo že primerjali lužo in potok, so otroci že imeli določene 

izkušnje z izhlapevanjem vode. Spodbudili smo jih, da povedo, kar že vedo o tem pojavu. 

Otroci so vedeli, da »sonce segreje vodo in jo odnese gor v oblake«. Rekli so, »da gre voda v 

sonce«. »V luži ne ostane, ker jo sonce popije.« Spodbujali smo jih z vprašanji, kam je torej ta 

voda odšla, zakaj ne ostane ves čas v luži, od česa je odvisno, kako hitro izhlapi voda. 

Povedali so, da je odvisno, kako hitro voda izhlapi »od tega, kako močno sveti sonček«. 

Otroke smo spodbudili k razmišljanju in načrtovanju, kaj bi lahko naredili, da bomo ugotovili, 

kam gre voda. Otroci so predlagali, da bi nekaj postavili nad lužo. Namesto luže smo zato 

vzeli posodo z malo vode. Prekrili smo jo s prozorno folijo in postavili na sonce. Določili 

smo, da bomo opazovali vodo, ko bomo prišli nazaj v vrtec. Naše raziskovalno vprašanje, ki 

so ga postavili otroci, se je torej glasilo: Kam gre voda iz luže? 
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Po postavitvi poskusa smo se z avtobusom odpeljali v Medvode, kjer smo si ogledali izliv 

potoka v reko in zlitje dveh rek: Sore in Save. Otroke smo spodbudili, da opišejo, kaj se zgodi 

s potokom. Med seboj so se dopolnjevali in pripovedovali, kar so vedeli. Ugotovili so, da se 

majhen potok izlije v večji potok, večji potok se izlije v reko, reka se izlije v večjo reko in ta 

nato v morje.  

 

Slika 42: Sotočje. 

Ker smo se nahajali v neposredni bližini knjižnice, so otroci predlagali, da bi lahko vse te 

informacije poiskali tudi v knjigah. Zato smo se odpravili v knjižnico in knjižničarko 

poprosili, ali nam lahko pokaže knjige o vodnem krogu, rekah, potokih, slapovih ipd. Otroci 

so pregledovali knjige, se ob njih pogovarjali in tudi nas vzgojiteljice prosili, da jim v knjigi 

kaj preberemo. Pridobljeno znanje je tako dobilo dodatno vrednost, saj so otroci vse skupaj 

opazovali  tako na shemi v knjigi kot tudi v živo.  

Slika 44: Prebiranje knjig o kroženju vode. Slika 43: Prebiranje knjig o kroženju vode. 
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Ko smo se vrnili v vrtec, smo si ogledali posodo z vodo. Vode v posodi je bilo manj kot na 

začetku poskusa. Na foliji smo opazili vodne kapljice. En deček je rekel, da je to tako kot 

oblak. Pogovarjali smo se tudi o agregatnih stanjih vode. Torej, da se je voda v kapljicah 

spremenila v plin, nato pa spet zbrala v kapljice na foliji. Odgovorili smo si na naše 

raziskovalno vprašanje in se ob shemi še enkrat pogovorili, kako kroži voda v naravi. Nato 

smo zapeli pesem Ciciban in potoček, ki govori o kroženju vode. Pogovorili smo se o tem, kaj 

smo zapeli in ugotovili, da se bo potoček vrnil v svoj domek, ko bo začelo deževati. 

3.1.10 Deseti obisk 

DEJAVNOST 
CILJI 

1. IZDELAVA IN 

PREIZKUŠANJE 

MLINČKOV 

- Otrok spoznava, kaj povzroči gibanje in kaj gibanje vzdržuje, 

- otrok spoznava gibanje teles v vodi, 

- otrok odkriva in spoznava lastnosti vode, 

- negovanje in razvijanje ustvarjalnih potencialov z uporabo 

materiala iz okolja, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- razvijanje sposobnosti za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih. 

2. RAZISKOVANJE 

POTOKA – ŽIVALI V 

POTOKU IN PROSTA 

IGRA 

- otrok preko gibanja spoznava in opazuje različne vrste živih 

bitij, 

- spodbujanje gibalnega razvoja otrok v naravi, 

- spoznavanje narave kot pomembnega življenjskega prostora, 

- spoznavanje potoka kot bogatega ekosistema, 

- otrok spoznava in primerja organizme v potoku. 

 

ANALIZA DESETEGA OBISKA POTOKA 

Tako kot vsakič do sedaj so otroci tudi ob zadnjem obisku stekli do potoka, kjer je potekala 

naša igra tekom projekta. Odložili smo nahrbtnike in se zbrali v krogu, kjer smo zapeli pesem 

Ob bistrem potoku je mlin. Otroci so jo že dobro poznali, zato se je nismo učili na novo. 

Predlagali so, da bi jo tudi zaplesali. Zato so se otroci razvrstili v pare in ob petju tudi 

zaplesali. Ker so že vedeli, da bomo ta dan preizkušali mlinčke v potoku, so jih že nestrpno 

pričakovali. Otrokom smo pokazali pripomočke za izdelavo mlinčka in jim prepustili, da so 

ga dokončali. V že izdelane luknje v plutovinastem zamašku so namestili plastične žličke. V 
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stranske ploskve zamaška so namestili še žeblje in mlinček je bil končan. Pri tem smo jim 

vzgojiteljice pomagale. Postopno so jih potem preizkušali v vodi. V okolici so poiskali 

rogovile − palice, na katere so potem postavili mlinček. Otroci so si med seboj pomagali in 

skupaj iskali palice. S pomočjo vzgojiteljic so jih tudi našli in zapičili v potok. Otroci so se 

odlično znašli in na nekaterih mestih poglobili potok, da se je mlinček lahko vrtel in se ni 

zatikal v kamne. Sami so tudi ugotovili, v katero stran morajo biti obrnjene žličke, da se bo 

mlinček vrtel. Nekateri otroci pa so svojo ustvarjalnost pokazali drugače. V okolici so našli 

velike kamne, jih postavili v potok ter nanje mlinček. Mlinček je deloval prav tako kot na 

vejah. Ker smo mlinčke postavili vzdolž celotnega potoka, so otroci med seboj primerjali 

hitrost mlinčkov. Otrokom smo ponudili tudi štiri večje lesene mlinčke, ki smo jih predhodno 

izdelali sami. Postavili smo jih v vodo. Tudi nad temi so bili otroci navdušeni in so še bolj 

zavzeto poglobili strugo, saj so bili mlinčki večji. Med seboj so primerjali manjše in večje 

mlinčke, hitrost njihovega vrtenja in povezavo s hitrostjo vodnega toka in globino vode, 

spoznavali so gibanje mlinčka, kaj povzroča gibanje mlinčka, odkrivali in spoznavali so 

lastnosti vode in razvijali ustvarjalne potenciale z uporabo materiala iz narave.  

 

Medtem ko so nekateri otroci svojo pozornost še vedno posvečali mlinčkom, so drugi že 

prosili, če bi lahko lovili živali. Ponudili smo jim mrežice, posodice, slike z živalmi in 

določevalne ključe ter jim prepustila raziskovanje. Otroci so sami prihajali k nam in nam 

kazali živali ter jih poimenovali. Še vedno so ob ulovu živali izražali veselje in navdušenje. 

Otroke smo spodbujali, da natančno opazujejo, koliko imajo živali nog, kako se premikajo, z 

določevalnim ključem smo določali imena živali … Pravzaprav so otroci že usvojili rutino in 

Slika 46: Lesen mlinček. Slika 45: Opazovanje delovanja mlinčka. 
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igro raziskovanja, tako da so sami pripovedovali o živalih. Otroci so prehajali od mlinčkov k 

živalim in k prosti igri ob potoku ter tako krožili med posameznimi dejavnostmi. Zadnji obisk 

je bil zelo sproščen in v vrtec smo odšli z lepim spominom na igro pri potoku. 

 

                  

  

Slika 47: Mlinček iz plastičnih žličk. Slika 48: Opazovanje delovanja mlinčka. 
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3.2 Rezultati raziskave z razpravo 

3.2.1 Rezultati začetnih in končnih intervjujev z razpravo 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate ustnih intervjujev, ki smo jih z otroki opravili pred 

dejavnostmi in po njih. Rezultate eksperimentalne skupine primerjamo z rezultati intervjujev, 

ki smo jih opravili tudi s kontrolno skupino. Začetno intervjuvanje smo v obeh skupinah 

izvajali konec februarja 2016, končno pa začetek junija 2016. 

Otrokom smo zastavila spodaj navedena vprašanja.  

1. Kaj je potok? 

2. Ali imaš rad potok? 

3. Ali si se že kdaj igral ali raziskoval ob potoku in v potoku? 

3a. Kaj si počel ob potoku in v njem? 

3b. Kaj vse bi še lahko počel v potoku in ob potoku? (povprašam, kako bi se igral) 

4. Naštej vse, kar ti pride na misel, če pomisliš na besedo potok. 

5. Opiši, kakšna je voda v potoku. 

6. Kako se potok začne – kje je začetek potoka? 

7. Kako se potok konča – kje je konec potoka? 

8. Naštej živali, ki živijo v potoku. 

9. Kako lahko ujameš te živali, da si jih lahko bolje ogledaš? 

10. Ali poznaš kakšno žuželko, ki živi v potoku? 

11. Ali poznaš kakšnega raka, ki živi v potoku? 

12. Katera žival je to? Ob sliki: 

- postranica 

- ličinka enodnevnice 

- ličinka kačjega pastirja  
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3.2.1.1 Odgovori otrok na vprašanje »Kaj je potok?« 
 

Graf 1: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kaj je potok?" 

 

Graf 2: Odgovori eksperimentalne skupine na vprašanje "Kaj je potok?" 
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Z vprašanjem »Kaj je potok?« smo preverjali splošno predstavo otrok o potoku. Največ otrok 

iz eksperimentalne in kontrolne skupine si je potok pred dejavnostmi predstavljalo kot vodo, 

ki teče. Enako število otrok iz eksperimentalne in kontrolne skupine (dva otroka iz vsake 

skupine) si je potok pred dejavnostmi predstavljalo kot vodo, ki stoji. Prav tako enako število 

otrok iz eksperimentalne in kontrolne skupine (štirje otroci iz vsake skupine) ni vedelo, kako 

povedati, kaj je potok. Nekaj otrok je potok opisovalo kot morje ali pa kot reko. Pred 

dejavnostmi ni nihče potoka opisoval kot življenjskega prostora za živali, kot prostora za igro 

ali kot del kroženja vode. 

Po dejavnostih si je še vedno največ otrok iz kontrolne skupine predstavljalo, da je potok 

voda, ki teče. V eksperimentalni skupini pa si je veliko več otrok potok predstavljalo kot del 

kroženja vode (sedem otrok) ali kot življenjski prostor za živali (pet otrok), en otrok pa si je 

potok predstavljal kot prostor za igro. 

Rezultati kažejo, da so otroci, ki sodelovali pri dejavnostih, spoznali potok v bolj pestrem in 

bogatem pogledu kot otroci, ki pri dejavnostih niso sodelovali.  

Nekateri odgovori otrok eksperimentalne skupine po dejavnostih: 

- »Potok je tam, kjer notri živijo majhne ali pa velike živali. In so tam močeradi, 

paglavčki in sorodniki deževnikov in potočni rak.« 

- »Potok je dež, naredijo se ene take luknje in v te luknje začne padat dež in nastane 

potok. Potem pridejo živali v potok, lahko spuščamo ladjice in mlinčke delamo. Pri 

potoku se lahko igramo z vodo in lovimo živali in delamo hišice.« 

- »Potok je podobno kot morje in podobno kot reka, samo da je bolj ozek. In ni slan kot 

morje, ampak je sladek.« 

- »S prijatelji smo tam delali palčkovo hišico. Desetkrat smo ga obiskali. To je voda, 

kjer živijo paglavčki.«  
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3.2.1.2 Odnos otrok do potoka 
 

Graf 3: Odnos otrok kontrolne skupine do potoka. 

 

Graf 4: Odnos otrok eksperimentalne skupine do potoka. 
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Pri vprašanju »Ali imaš rad potok?« smo vsakemu otroku zastavili še podvprašanje »Zakaj?« 

Sami rezultati prvega osnovnega vprašanja pravzaprav niso presenetljivi. Zelo velik delež 

otrok eksperimentalne in kontrolne skupine ima do potoka pozitiven odnos oz. je na vprašanje 

odgovorilo z »Ja.« Po izvedenih dejavnostih v eksperimentalni skupini so čisto vsi otroci 

pritrdilno odgovorili na vprašanje »Ali imaš rad potok?« 

So pa veliko bolj zanimivi odgovori na podvprašanje »Zakaj?« Otroka iz eksperimentalne in 

kontrolne skupine, ki sta odgovorila, da ne marata potoka, sta obrazložila, da zato »ker me 

zebe v njem« in zato »da ne padem čez«. Ostali otroci iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine, ki so na vprašanje »Ali imaš rad potok?« odgovorili pritrdilno, so pred dejavnostmi 

naštevali naslednje razloge: »ker v njem teče voda zelo lepa in lahko gledaš vodo«, »ker teče 

in ga lahko gledamo pri mostu, noter pa ne moreš ker, si moker«, »ker se notri lahko kopaš«, 

»ker lahko čez njega hodim, ker je gor most«, »ker je tako kot na morju« ipd.  

Otroci, ki niso sodelovali pri dejavnostih, so tudi pri drugem intervjuvanju navajali enake 

razloge. Medtem ko so otroci eksperimentalne skupine naštevali predvsem dejavnosti, ki smo 

jih izvajali pri potoku: »ker lahko lovim živalice in izdelujem mlinčke«, »ker lahko lovimo 

živali in se igramo z vodo«, »ker so notri paglavci, ki so mi zelo všeč«, »ker je veliko živali in 

veliko stvari je notri, ki jih potrebuješ za hiško narest«, »ker se v potoku skriva veliko enih 

živali, ki jih še nikoli nisi videl in še take, ki so zelo posebne« ipd. Pri obrazložitvi po 

dejavnostih so otroci eksperimentalne skupine govorili s posebnim navdušenjem, ki ga pri 

otrocih kontrolne skupine nismo zaznali. 
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3.2.1.3 Predhodne izkušnje otrok s potokom 
 

Otrokom smo zastavili vprašanje »Ali si se že kdaj igral ali raziskoval ob potoku in v 

potoku?« Glede na njihov odgovor pa še podvprašanje »Kaj si počel ob potoku in v njem?« 

oz. »Kaj vse bi lahko počel v potoku in ob potoku?« Zanimalo nas je, kakšne predhodne 

izkušnje imajo otroci s potokom. Pred izvedbo dejavnosti so tri četrtine otrok eksperimentalne 

in kontrolne skupine menile, da se pri potoku še niso igrali. Ena četrtina otrok je menila, da so 

se pri potoku že igrali. Otroci, ki so rekli, da so se pri potoku že igrali, niso bili čisto 

prepričani v svoj odgovor ali pa so na podvprašanje »Kaj si tam počel?« naštevali dejavnosti, 

ki jih počnemo na morju: »plaval sem tam in ujel ribico«, »ribice sem lovil in jih dal v eno 

vedro, kjer je bila voda notri«, »s kanglico smo zajemali vodo«, »hodila sem okrog in našla 

eno školjko, ki je bila zelo lepa«, »potapljal sem se«, »jaz take otočke delam, kjer zagradim 

vodo s peskom«, »čofotal sem v njem, voda me je nesla« ipd. Odgovori otrok kažejo na to, da 

so imeli otroci zelo malo predhodnih izkušenj s potokom. 
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3.2.1.4 Igra otrok ob in v potoku 
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

drugo

ne vem

iskanje izvira

risanje z blatom

iskanje živali

jez

hišica za palčke

mlinčki

ladjice

palice/kamni

iskanje školjk

hoja po potoku

igra z mivko in kanglico

plavanje

lovljenje rib

Število odgovorov od 20 vprašanih

Pred dejavnostmi Po dejavnostih

Graf 5: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kaj si počel ob potoku in v njem?" 
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Graf 6: Odgovori otrok eksperimentalne skupine otrok na vprašanje "Kaj si počel ob potoku 

in v njem?" 
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Otroke smo spraševali po njihovi igri pri potoku, če so tam že bili ali kako bi se pri potoku 

igrali, če tam še niso bili. Graf prikazuje, da so/bi otroci eksperimentalne in kontrolne skupine 

pred izvedbo projekta za igro pri potoku izbirali naslednje dejavnosti: lovljenje rib, plavanje, 

igro z mivko in kanglico, hojo po potoku, igro s palicami in kamni, niso vedeli, kako bi se 

igrali ali pa bi izbrali dejavnosti, ki sodijo v skupino drugo (»lahko bi perilo namočili in 

potem umijemo in damo sušiti«, »lahko bi se lovili in lahko bi se igrali skrivalnice in lahko bi 

tudi tekmovali, kdo bi bil prvi pri potoku«, »lahko bi se zabavali, hodili, gledali in brali« in »z 

bratcem sva se igrala in igrala skrivalnice in igrala nogomet«). Otroci, ki pri dejavnostih niso 

sodelovali, so tudi pri končnih intervjujih naštevali podobne igre kot pri začetnih intervjujih. 

Otroci eksperimentalne skupine pa so naštevali igre in dejavnosti, ki smo jih izvajali tekom 

projekta. Med največkrat ponovljenimi je bilo spuščanje ladjic, preizkušanje mlinčkov in 

iskanje živali. Otroci so naštevali tudi igro s palicami in kamni, izdelovanje hišic za palčke z 

materialom iz potoka, gradnjo jezu, risanje z blatom, iskanje izvira. Pod drugo sodi »tipali 

smo z zavezanimi očmi« − čutna pot. 

Rezultati prikazujejo, da imajo otroci, ki nimajo izkušenj z igro ob potoku, bolj skope ideje za 

igro ob potoku in ideje, ki spominjajo na igro ob morju, kot otroci, ki imajo izkušnje z igro ob 

potoku in v naravnem okolju. 

Opisovanje igre ob potoku eksperimentalne skupine po dejavnostih: 

- »Delala sem hišico za palčke in pogovarjale smo se punce, kako jo bomo naredile.« 

- »Mlinček sem poskusil dati gor, ves čas mi je šlo, šlo, šlo, potem sem pa še malo 

skopal. Spuščali smo še ladjice enkrat, moja ladjica iz papirja je bila čisto mokra in 

pomečkana, potem sem pa vzel tisto drugo ladjico in sem jo spustil in sem se zabaval.« 

- »Delali smo hišice za palčke, igrali smo se z mlinčki, ladjice smo delali in spuščali. 

Risali smo z blatom. To mi je bilo res všeč.« 

- »Živali sem lovila in paglavce in palčke sem notri metala in kamenčke in packali smo 

po listih z blatom.« 

- »Delali smo hiške, in še ostale stvari: odšli smo iskat izvir od potoka in to je bila 

dolga pot. In živali smo lovili in jih prinesli v vrtec, potem pa spustili.« 
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3.2.1.4 Asociacije otrok ob besedi »potok« 
  

0 2 4 6 8 10 12 14

ne vem

voda

kamni

morske živali

živali v potoku

veje/drevesa

ladjice

mlinčki

hišica za palčke

izvir

blato

malica

morje

Število odgovorov od 20 vprašanih

Pred dejavnostmi Po dejavnostih

Graf 7: Odgovori otrok kontrolne skupine ob vprašanju "Naštej vse, kar ti pride na misel, če pomisliš 

na besedo potok." 
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Graf 8: Odgovori otrok eksperimentalne skupine ob vprašanju "Naštej vse, kar ti pride na 

misel, če pomisliš na besedo potok." 
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Otroci so ob vprašanju »Naštej vse, kar ti pride na misel, če pomisliš na besedo potok« 

naštevali trenutne asociacije. Pred dejavnostmi se več kot polovica otrok eksperimentalne in 

kontrolne skupine ni spomnila ničesar oz. je na vprašanje odgovorila z »Ničesar se ne 

spomnim.« Ostali so naštevali vodo, kamne, morske živali in stvari v povezavi z morjem 

(»tam lahko plavamo in školjke nabiramo«, »plavamo lahko«) 

Otroci, ki niso sodelovali pri dejavnostih, so tudi v drugem delu intervjujev naštevali podobne 

stvari. Najbolj zanimiv podatek je, da so otroci eksperimentalne skupine po dejavnostih kar 

petnajstkrat omenili živali v potoku oz. jih naštevali. Nihče iz eksperimentalne skupine pa ni 

omenil morske živali ali dejavnosti, povezane z morjem, medtem ko so se v kontrolni skupini 

ti odgovori kar vrstili. Poleg tega so otroci, ki so sodelovali pri dejavnostih, navajali veliko 

več različnih asociacij kot pred dejavnostmi in kot kontrolna skupina. Njihov razpon idej se je 

povečal. Prav tako so pred dejavnostmi našteli le eno ali dve asociacije, po dejavnostih pa so 

naštevali po več asociacij, jih strnili v stavke in opisovali svoja doživetja ob potoku. 

Nekateri odgovori otrok: 

- »veje, ki smo jih vlekli in živali so tam«, 

- »potočne živali, potočni mrest, potočne žabe, potočni paglavci, potočne postranice«, 

- »potočni rak, hišice za palčke, malica pri potoku, igra z mlinčki«, 

- »s škornji se lahko igramo in z enimi stvarmi, ki so v potoku in lahko lovimo živali, 

potem pa damo nazaj, samo toliko, da jih pokažemo«, 

- »živali v potoku, v potoku mi je všeč, upam, da bomo šli z mamico k potoku«. 
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3.2.1.5 Predstava otrok o lastnostih vode v potoku 
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Graf 9: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kakšna je voda v potoku?" 
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Graf 10: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Kakšna je voda v potoku?" 
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Temno modre vrednosti na grafih prikazujejo odgovore otrok kontrolne in eksperimentalne 

skupine pred izvedenimi dejavnostmi. Med temi odgovori prevladuje predstava otrok, da je 

voda v potoku modra. Menimo, da otroci to predstavo dobijo, ker splošno gledano po navadi 

katerokoli vrsto vode prikazujemo z modro barvo. Ostali odgovori so razporejeni med 

naslednje predstave: slana, sladka, lepa, bistra, čista, umazana zaradi blata, umazana zaradi 

smeti, zelena, prozorna, rjava, bela, mrzla ali pa otroci niso vedeli, kako bi jo opisali. 

Po izvedenih dejavnostih je največ otrok eksperimentalne skupine pridobilo pravilno 

predstavo o vodi v potoku; odgovorili so, da je mrzla. Poleg te predstave pa je veliko otrok, ki 

so sodelovali pri dejavnostih, odgovorilo, da je voda prozorna ali umazana zaradi blata. 

Menim, da na odgovore ni več vplivala predstava, da je voda modra. Otroci po izvedenih 

dejavnostih niso opisovali le barve vode, ampak so opisovali tudi globino, hitrost in 

temperaturo, saj so tekom dejavnosti spoznavali tudi te lastnosti vode. Zanimiv je tudi 

podatek, da so po izvedenih dejavnostih trije otroci odgovorili, da je voda srebrna. Sprva si 

nismo znali pojasniti izvora tega opisa. Ob premišljevanju in ogledu fotografij pa smo se 

spomnili vtisa, da se je voda res zdela srebrna/bleščeča/lesketajoča, ko je skozi drevesne 

krošnje prodrla sončna svetloba. Le-ta se je odbila od gladine vode in pričarala navidezno 

srebrno barvo vode.  
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3.2.1.6 Predstava otrok o začetku in koncu potoka 
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Graf 11: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kje se potok začne - kje je začetek 

potoka?" 

Graf 12: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Kje se potok začne - kje je 

začetek potoka?" 
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Graf 13: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kje se potok konča - kje je konec 

potoka?" 

Graf 14: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Kje se potok konča - kje je 

konec potoka?" 



 

64 

 

Z vprašanji »Kje se potok začne?« in »Kje se potok konča?« smo preverjali otroške predstave 

o začetku in koncu potoka. Polovica otrok eksperimentalne in kontrolne skupine pred 

dejavnostmi ni vedelo, kje se potok začne. Ostali otroci eksperimentalne in kontrolne skupine 

si je pred dejavnostmi začetek potoka predstavljalo pri slapu, pri vodi, pri cevi, pri reki, pri 

dežju ali pri gorah. Med skupino »drugo« pred dejavnostmi eksperimentalne in kontrolne 

skupine spadajo odgovori: »tam, kjer je najbolj toplo ali mrzlo«, »tam, kjer je vse črno, potem 

gre pa drugam«, »najprej moraš iti s čolnom in potem je ta potok«, »v travi« in »pri pesku«. 

Po dejavnostih je največ otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kje se potok začne?« 

odgovorilo: »Pri izviru.« Štirje otroci eksperimentalne skupine so si po dejavnostih 

predstavljali, da se potok začne v gorah, dva pa sta opisovala proces kroženja vode. Med 

skupino »drugo« po dejavnostih eksperimentalne skupine spadajo odgovori: »pri majhni 

lužici in potem prodre in teče, teče in pride dol«, »domek je v eni pesmici in potem smo šli 

tja«, »potok se začne na tistem delu, ki ga ni več, potem se pa tam začne in dela se nov 

potok«. 

Dve petini otrok eksperimentalne in kontrolne skupine pred dejavnostmi nista vedeli, kje se 

potok začne. Ostali otroci eksperimentalne in kontrolne skupine so si pred dejavnostmi konec 

potoka predstavljali v vodi, pri cevi, pri jezeru, pri morju in pri reki. Med skupino »drugo« 

pred dejavnostmi eksperimentalne in kontrolne skupine spadajo odgovori: »tam, kjer voda 

zaledeni«, »na enem otoku, ki je zelo majhen«, »tam, kjer voda neha teči«, »tam, kjer je 

zemlja«, »tam, kjer je križec«, »tam, kjer je slap«, »tam, kjer so kamni«, »pri pesku« in »pri 

slapu«. 

Po dejavnostih je največ otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Kje se potok konča?« 

odgovorilo »pri reki«. Dva otroka eksperimentalne skupine sta si po dejavnostih predstavljala, 

da se potok konča v morju, en pa je opisoval proces kroženja vode. Med skupino »drugo« po 

dejavnostih eksperimentalne skupine spadata odgovora »pri zemlji, ki je skopana« in 

»spodaj«. 

 

Nekateri zanimivi odgovori eksperimentalne skupine po dejavnostih: 

- »pri reki in reka gre na Hrvaško in Bosno in Hercegovino in Romunijo in potem v 

Romuniji gre v še eno reko in potem gre v morje«, 

- »potem gre v morje in v oblake in spet dežuje; ampak šele, ko so čisto polni«, 

- »v gozdu, prispeli smo do hlodov, potem smo šli čez in našli izvir in potem smo imeli 

malico«. 
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3.2.1.7 Poznavanje živali v potoku   
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Graf 16: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Naštej živali, ki živijo v 
potoku." 

Graf 15: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Naštej živali, ki živijo v potoku." 
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Živali, ki so jih otroci naštevali, smo razdelili v posamezne skupine. V skupino morske živali 

sodijo naslednji njihovi odgovori: ribice, želve, morske zvezde, rakci, kozice, kit, morski pes, 

meduza, kladivnice, plankton, delfin, hobotnice, morska krava, leščur, školjke, morski 

konjiček ipd. V skupino gozdne živali sodijo naslednji njihovi odgovori: srna, ježki, veverice. 

V skupino živali v potoku sodijo naslednji njihovi odgovori: paglavci, ličinka močerada, 

ličinka enodnevnice, ličinka vrbnice, postranica, sorodnik deževnika, potočni rak, polž, 

potočni rak. V skupino druge sladkovodne živali sodijo naslednji njihovi odgovori: ribe, race, 

žabe, labodi. V skupino drugih živali sodijo naslednji njihovi odgovori: krokodil, kača, opice, 

ptiči, mravlje, kobilice, pajki. 

Skoraj dve tretjini otrok eksperimentalne in kontrolne skupine sta pred dejavnostmi naštevali 

živali iz skupine morske živali. Ostali otroci so naštevali gozdne živali, druge sladkovodne 

živali, druge živali ali pa niso vedeli, katere živali živijo v potoku.  

V drugem delu intervjujev sta skoraj dve tretjini otrok, ki nista sodelovali pri dejavnostih, 

naštevali morske živali, ostali otroci pa druge sladkovodne živali, druge živali, en otrok pa je 

odgovoril, da ne ve, katere živali živijo v potoku. Otroci, ki so sodelovali pri projektu 

raziskovanja potoka, pa so naštevali izključno samo živali, ki živijo v potoku.  

Nekateri odgovori eksperimentalne skupine po dejavnostih:  

- »Postranico sem ujel in ličinko enodnevnico, ličinka močerada.« 

- »Ličinka močerada, žabja ličinka - to je paglavec.« 

- »Rakec potočni, postranica, ličinka enodnevnica, ena žival, ki sem pozabila, kako ji je 

ime, ličinka močerada.« 

- »Paglavčki, postranica, jaz sem ujela eno živalco, ki je podobna tistemu … deževniku. 

Sorodniku deževnika. Jaz sem ga ujela!« 

Rezultati raziskave kažejo, da so izkušnje raziskovanja potoka in spoznavanja živali v potoku, 

ki so jih pridobili otroci eksperimentalne skupine, močno vplivale na njihovo poznavanje 

živali, ki živijo v potoku. 
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3.2.1.8 Predstava otrok o načinu raziskovanja potoka 
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Graf 17: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Kako lahko ujameš živali, da si jih 

bolje ogledaš?" 

Graf 18: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Kako lahko ujameš živali, 

da si jih bolje ogledaš?" 
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Otroci so na vprašanje »Kako lahko ujameš živali, da si jih bolje ogledaš?« odgovarjali z 

načini, kako bi lahko ujeli živali, ki so jih našteli, da živijo v potoku. Pred dejavnostmi je 

največ otrok eksperimentalne in kontrolne skupine odgovorilo, da bi živali lovili z ribiško 

palico ali z mrežo. V skupino drugo sodijo odgovori: »dal bi jim hrano, ki jo oni marajo«, 

»žabice ne bi mogla ujet, ker bi skočila; ribico bi lahko ujela, žabico bi pa lahko slikala«, »če 

bi bila dolgo časa zraven teh živali, se me bodo navadile in bodo šle za menoj« in »bližje bi 

šla«. Pred dejavnostmi ni nihče izmed otrok odgovoril, da bi živali lovil z lončkom ali da bi 

pogledal pod kamne. 

Po dejavnostih je še vedno največ otrok eksperimentalne in kontrolne skupine odgovorilo, da 

bi živali lovili z mrežo. Nihče izmed otrok, ki so sodelovali pri dejavnostih, ni rekel, da bi 

živali v potoku lovil z ribiško palico. Deset otrok eksperimentalne skupine je med drugimi 

načini naštelo tudi lovljenje z lončkom ali posodico, šest otrok pa, da bi pogledali pod kamne. 

Rezultati kažejo, da so otroci, ki so sodelovali pri dejavnostih, pridobili izkušnje z različnimi 

načini lovljenja živali v potoku. Pridobili so izkušnje, da živali v potoku poiščemo tako, da 

pogledamo pod kamni ali pa z mrežico zajamemo vodno blato in ga pregledamo.  

Nekateri odgovori eksperimentalne skupine po dejavnostih:  

- »Pod kamnom in ga dvigneš in pogledaš in če jih ni, dvigneš drugega.« 

- »Vodo bi dali v posodo in mreže smo imeli s sabo.« 

- »Dobro pogledaš na kamnih. Lahko pa tudi z mrežico.« 

- »Najprej bi nalila vodo v posodico, potem bi jih pa lovila. Z mrežico.« 

- »Z lončkom, zajameš vodo in pogledaš, če je kakšna žival notri. In mrežice smo imeli.« 

- »Lahko jih ujameš pod kamni in jih dvigneš, lahko jih ujameš z mrežo, lahko pa z 

roko.« 

- »To sem že enkrat videl, kako to narediš. Z mrežico. In pogledal bi v potok pod 

kamen.« 

- »Mrežico za loviti bi vzela in lončke.« 

- »S tako mrežico, nastaviš takole in daš v lonček za v vrtec, potem jih pa nazaj v potok 

nesemo.« 
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3.2.1.9 Žuželke in raki v potoku, ki jih imajo otroci v spominu 
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Graf 19: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Ali poznaš kakšno žuželko, ki živi 

v potoku?" 

Graf 20: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Ali poznaš kakšno žuželko, 

ki živi v potoku?" 
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Graf 21: Odgovori otrok kontrolne skupine na vprašanje "Ali poznaš kakšnega raka, ki živi v 

potoku?" 

Graf 22: Odgovori otrok eksperimentalne skupine na vprašanje "Ali poznaš kakšnega raka, 

ki živi v potoku? 
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Temno modre vrednosti na grafih prikazujejo odgovore otrok eksperimentalne in kontrolne 

skupine pred izvedenimi dejavnostmi. Razberemo lahko, da velika večina otrok ni poznala 

nobene žuželke, ki živi v potoku. Skupaj pet otrok je na vprašanje »Ali poznaš kakšno 

žuželko, ki živi v potoku?« odgovorilo z nepravilnim odgovorom. En otrok kontrolne skupine 

pa je na vprašanje odgovoril pravilno in ga pravilno tudi obrazložil.  

Po raziskovanju potoka, prepoznavanju živali v knjižici in določanju živali s pomočjo 

določevalnega ključa sta skoraj dve tretjini otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Ali 

poznaš kakšno žuželko, ki živi v potoku?« odgovorili pravilno. Največ otrok je naštelo ličinko 

enodnevnice in ličinko vrbnice. Trije otroci so odgovorili pravilno in odgovor tudi ustrezno 

obrazložili. Obrazložitev se je nanašala na število nog živali. Trije otroci se niso spomnili 

nobene žuželke, ki živi v potoku, en otrok pa je nepravilno odgovoril na vprašanje. Rezultati 

kontrolne skupine so pri končnih intervjujih ostali približno enaki. 

Z grafov prav tako lahko razberemo, da skupaj osemnajst otrok ni poznalo nobenega raka, ki 

živi v potoku. Skupaj dvaindvajset otrok je na vprašanje »Ali poznaš kakšnega raka, ki živi v 

potoku?« pred dejavnostmi odgovorila nepravilno. V tej kategoriji so se znašli naslednji 

odgovori »ja, enega, ki je cel rdeč«, »ja oranžnega«, »ja, ne vem, kako jim je ime«, »itak, reče 

se mu samo rak«, »ja, škorpijon in rakovica« ipd. Nihče iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine pred dejavnostmi ni pravilno odgovoril na vprašanje. 

Po raziskovanju potoka, prepoznavanju živali v knjižici in določanju živali s pomočjo 

določevalnega ključa je več kot polovica otrok eksperimentalne skupine na vprašanje »Ali 

poznaš kakšnega raka, ki živi v potoku?« odgovorila pravilno. Največ otrok je naštelo 

sladkovodno postranico. Trije otroci so odgovorili pravilno in odgovor tudi ustrezno 

obrazložili. Obrazložitev se je nanašala na število nog živali. Pet otrok se ni spomnilo 

nobenega raka, ki živi v potoku, en otrok pa je nepravilno odgovoril na vprašanje. Rezultati 

kontrolne skupine so pri končnih intervjujih ostali približno enaki. 

Rezultati prikazujejo, da so otroci eksperimentalne skupine tekom raziskovanja potoka ter 

odkrivanja in prepoznavanja živali pridobili izkušnje določanja živali v posamezne skupine, 

ki jih otroci kontrolne skupine niso. 
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3.2.1.10 Prepoznavanje živali ob sliki 
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Graf 23: Odgovori otrok kontrolne skupine ob prepoznavanju postranice na sliki. 

Graf 24: Odgovori otrok eksperimentalne skupine ob prepoznavanju postranice na sliki. 
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Graf 25: Odgovori otrok kontrolne skupine ob prepoznavanju ličinke enodnevnice na sliki. 

Graf 26: Odgovori otrok eksperimentalne skupine ob prepoznavanju ličinke enodnevnice na 
sliki. 
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Graf 28: Odgovori otrok eksperimentalne skupine ob prepoznavanju ličinke kačjega pastirja 

na sliki. 

Graf 27: Odgovori otrok kontrolne skupine ob prepoznavanju ličinke kačjega pastirja na 

sliki. 
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Pri vprašanju, ki se nanašajo na prepoznavanje postranice, temno modre vrednosti prikazujejo 

odgovore eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedenimi dejavnostmi. Razberemo 

lahko, da skupaj šestindvajset otrok ni vedelo, katera žival je prikazana na sliki. Skupaj 

štirinajst otrok je na vprašanje odgovorilo nepravilno in nihče na vprašanje ni odgovoril 

pravilno. Nepravilni odgovori so se nanašali na asociacije, na katere jih ta žival spominja: 

morska kozica, plankton, škamp, škorpijon, ščurek ipd. Pri vprašanju, ki se nanašajo na 

prepoznavanje postranice, svetlo modre vrednosti prikazujejo odgovore otrok po izvedenih 

dejavnostih. Razberemo lahko, da je petnajst otrok eksperimentalne skupine pravilno 

odgovorilo na vprašanje. Pet otrok eksperimentalne skupine ni vedelo, katera žival je 

prikazana na sliki. Nihče iz eksperimentalne skupine na vprašanje ni odgovoril nepravilno. 

Odgovori kontrolne skupine v končnih intervjujih so ostali dokaj nespremenjeni.  

Pri vprašanju, ki se nanašajo na prepoznavanje ličinke enodnevnice, temno modre vrednosti 

prikazujejo odgovore eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedenimi dejavnostmi. 

Razberemo lahko, da skupaj triintrideset otrok ni vedelo, katera žival je prikazana na sliki. 

Skupaj sedem otrok je na vprašanje odgovorilo nepravilno in nihče na vprašanje ni odgovoril 

pravilno. Nepravilni odgovori so se nanašali na asociacije, na katere jih ta žival spominja: 

štrigla štragla, čebela, morska čebela, kobilica, mravlja, ščurek, klop, stonoga, striglica ipd. 

Pri vprašanju, ki se nanaša na prepoznavanje ličinke enodnevnice, svetlo modre vrednosti 

prikazujejo odgovore otrok po izvedenih dejavnostih. Razberemo lahko, da so vsi  razen dveh 

otrok eksperimentalne skupine pravilno odgovorili na vprašanje. Dva otroka eksperimentalne 

skupine nista vedela, katera žival je prikazana na sliki. Nihče iz eksperimentalne skupine na 

vprašanje ni odgovoril nepravilno. Odgovori kontrolne skupine v končnih intervjujih so ostali 

dokaj nespremenjeni.  

Pri vprašanju, ki se nanaša na prepoznavanje ličinke kačjega pastirja, temno modre vrednosti 

prikazujejo odgovore eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedenimi dejavnostmi. 

Razberemo lahko, da skupaj dvajset otrok ni vedelo, katera žival je prikazana na sliki. Skupaj 

dvajset otrok je na vprašanje odgovorilo nepravilno in nihče na vprašanje ni odgovoril 

pravilno. Nepravilni odgovori so se nanašali na asociacije, na katere jih ta žival spominja: 

kobilica, komar, čebela, pajek, morski hrošč, štrigla, rakošpid, ipd. Pri vprašanju, ki se nanaša 

na prepoznavanje ličinke kačjega pastirja, svetlo modre vrednosti prikazujejo odgovore otrok 

po izvedenih dejavnostih. Razberemo lahko, da nihče izmed otrok na vprašanje ni odgovoril 

pravilno. Dvajset otrok eksperimentalne skupine ni vedelo, katera žival je prikazana na sliki. 
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Nihče iz eksperimentalne skupine na vprašanje ni odgovoril nepravilno. Odgovori kontrolne 

skupine v končnih intervjujih so ostali dokaj nespremenjeni. 

Zelo zanimiv je podatek, da nihče izmed otrok eksperimentalne skupine po izvedenih 

dejavnostih na sliki ni prepoznal ličinke kačjega pastirja in prav tako na vprašanje ni 

odgovoril nepravilno. Njihovi komentarji ob sliki so bili: »te pa nisem nikoli videl«, »te pa 

nismo našli«, »hmm, kaj pa je to?« Rezultat, da nihče ni pravilno odgovoril na vprašanje, 

lahko pojasnimo z razlago, da med raziskovanjem potoka in spoznavanjem živali v potoku 

nismo našli nobene ličinke kačjega pastirja. Torej je otroci niso imeli priložnosti videti in 

spoznati. To, da nihče izmed otrok eksperimentalne skupine po dejavnostih na vprašanje ni 

odgovoril nepravilno, pa si pojasnjujemo s tem, da so otroci tekom raziskovanja potoka 

spoznali, da v tem ekosistemu živijo njim morda nenavadne/posebne živali. Torej so 

predvidevali, da lahko tudi žival na sliki – ličinka kačjega pastirja – živi v potoku. Ker pa je 

ob potoku nikoli nismo našli, so iskreno povedali, da je ne poznajo in niso odgovarjali z 

asociacijami, na katero žival jih spominja. 

Naj dodamo še subjektivno opažanje ob intervjuvanju otrok eksperimentalne in kontrolne 

skupine po izvedenih dejavnostih. Otroci kontrolne skupine so bili pri poimenovanju živali na 

sliki povsem ravnodušni, njihova mimika obraza je ostala nespremenjena, niso pokazali 

zanimanja za žival. Otroci eksperimentalne skupine pa so ob sliki živali pokazali veselje, da 

žival poznajo, navdušenje pa podkrepili s komentarji: »ja, to je Luka (izmišljeno ime) ujel, 

postranica je to«, »postranica, ker postrani plava«, »ja, to sem narisala, postranica je to«, 

»enodnevnica, ker smo jo ujeli«, »to sem tudi jaz ujel,  to je ličinka enodnevnice« ipd. 

Rezultati raziskave kažejo, da so izkušnje raziskovanja potoka in spoznavanja živali v potoku, 

ki so jih pridobili otroci eksperimentalne skupine, močno vplivale na njihovo prepoznavanje 

živali, ki živijo v potoku.  
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3.2.2 Povzetek razprave 

V raziskavi smo proučevali, kakšen vpliv imajo praktične izkušnje, ki jih otroci pridobijo v 

procesu aktivnega učenja v naravnem okolju, na otroke. Proučevali smo, ali neposredne 

izkušnje vplivajo na znanje otrok o sladkovodnih organizmih in njihovih značilnostih. 

Ugotoviti smo želeli, ali se bosta ob redni igri in raziskovanju potoka spremenila odnos otrok 

do naravnega okolja ter želja po igri v naravnem okolju. Otroke smo vključili v proces 

aktivnega učenja in skupaj z njimi načrtovali dejavnosti v naravnem okolju − ob potoku, ki 

smo ga raziskovali v daljšem časovnem obdobju in ga redno obiskovali več mesecev. Z njimi 

smo preizkušali, se veselili, čudili in navduševali nad naravo. Otrokom smo želeli omogočiti 

pozitivne izkušnje v naravnem okolju ter v njih vzbuditi vseživljenjski smisel za odgovornost 

za naravno okolje ter njegovo varovanje. 

V postopku opravljanja empiričnega dela smo najprej pregledali literaturo in oblikovali 

vprašalnik, s pomočjo katerega smo izvedli individualne intervjuje v eksperimentalni in 

kontroli skupini. Namen prvega intervjuvanja, poleg primerjave z intervjuvanjem po 

končanem projektu, je bil preveriti predhodne izkušnje z igro v naravnem okolju pri potoku, 

odnos do potoka in poznavanje sladkovodnih organizmov. Za dejavnosti ob potoku in v njem 

smo si izbrali del potoka, ki nam je bil dostopen in je ponujal optimalne možnosti za izvedbo 

dejavnosti. Le-te smo načrtovali glede na pobudo otrok in glede na ugotovitve, do katerih smo 

prišli pri prvem intervjuvanju. V dejavnosti smo skušali vključiti čim več raziskovalnega in 

izkušenjskega učenja. Termine srečanj in vsebino dejavnosti smo pripravili v predhodnem 

dogovoru z vzgojiteljico. 

Z aktivnostmi, ki smo jih pripravili za otroke, smo želeli otrokom podati čim bolj pestre in 

raznolike izkušnje s področja naravoslovja ob potoku. Vse skupaj smo desetkrat obiskali 

potok, pri čemer smo poslušali zvoke ob potoku, gradili hišice za palčke, si ogledali in 

izmerili lastnosti potoka, spuščali ladjice, se igrali z mlinčki, senzorično zaznavali potok, 

iskali izvir in izliv potoka, slikali z blatom, iskali, opazovali in preučevali živali v potoku. 

Prvo hipotezo, ki trdi, da se je večina otrok že srečala s potokom, vendar ga še niso spoznali 

kot celovit ekosistem, lahko potrdimo. Večina otrok, ki je sodelovala pri raziskavi, je že 

opazila potok v naravnem okolju in si o njem pridobila določeno predstavo. To predstavo je 

večina otrok povezala s predstavo o morju, kjer se lahko kopamo, iščemo školjke in lovimo 

živali z ribiško palico. Otroci so razumeli, da sta potok in morje dva različna vodna sistema, 

njuni predstavi pa sta bili zelo podobni, saj so imeli z morjem bistveno več izkušenj kot s 
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potokom. Razumevanje naravoslovnih pojmov in pojavov se lahko razvija le s 

posameznikovo aktivnostjo, ob kateri se rojevajo naivne razlage in nove ideje za raziskovanje. 

(Petek, 2011) Otroci eksperimentalne skupine so preko dejavnosti potok spoznali tudi kot 

celovit ekosistem, ki ponuja veliko možnosti za igro, raziskovanje in odkrivanje ter možnosti 

za pridobivanje izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi. Z vključevanjem v proces 

aktivnega učenja v naravnem okolju so pridobili zelo veliko naravoslovnega znanja. 

Kos in Gregorič (2011) poudarjata, da je naravno okolje idealno okolje za ustvarjalno igro 

predšolskih otrok, saj ponuja neizmerno bogastvo čutnih izkušenj ter odprtih materialov in 

objektov. Mainone (1975) in Royce (2015) navajata, da so sladkovodni vodni sistemi izvrsten 

prostor za pridobivanje naravoslovnih izkušenj. Njihovim trditvam se pridružujemo tudi sami. 

Tudi naše ugotovitve v raziskavi potrjujejo drugo hipotezo, ki pravi, da potok kot celovit 

ekosistem ponuja veliko možnosti za pridobivanje izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter 

veselje do raziskovanja in odkrivanja. Ne le da se otroci v naravi veliko gibajo in so na 

svežem zraku. Potok ponuja okolje, kjer otroci konkretno izkusijo stik z vodo v naravnem 

okolju, njeno gibanje, delovanje na predmete v vodi in stik z živimi bitji, ki živijo v potoku. 

Otroci so spoznali organizme, ki živijo v potoku, in sicer v njihovem primarnem življenjskem 

okolju. Poleg tega potok predstavlja zelo spodbudno učno okolje, kjer se porajajo nove 

otroške ideje za prosto in raziskovalno igro.  

Tretja hipoteza pravi, da z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih doživljajo ter 

spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in 

estetskih razsežnostih, pozitivno vplivamo na predstave otrok o potoku. Hipotezo lahko 

potrdimo. Otroci so bili nad potokom preprosto navdušeni. Veselili so se naslednjega obiska, 

spraševali, kdaj bomo spet odšli k potoku, motivacija pri dejavnostih je bila na višku, domov 

pa so odhajali z opisovanjem doživljajev pri potoku. Kot kažejo rezultati raziskave, so se 

predstave otrok o potoku močno spremenile. Pridobili so jih z učenjem zgodnjega 

naravoslovja, ki pa se je začelo – enako kot pravijo Krnel, Gostinčar Blagotinšek in 

Kostanjevec (2012) − ko so otroci spoznali, da lahko sami s svojim delovanjem odkrivajo in 

spoznavajo pojave, živa bitja, predmete in snovi. 

Tudi zadnjo hipotezo, ki pravi, da lahko z vključevanjem otrok v dejavnosti, v katerih 

doživljajo in spoznavajo živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem 

spreminjanju in estetskih razsežnostih, pozitivno vplivamo na odnos otrok do igre v naravnem 

okolju in do potoka, lahko potrdimo. Krnel, Gostinčar Blagotinšek in Kostanjevec (2012) 
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opozarjajo, da otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in 

raziskovanja. Kadar odrasli raziskujejo, postavljajo vprašanja, želijo izvedeti kaj novega, z 

otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na njihova razpoloženja in interese ter s tem svoj polet 

prenašajo tudi na otroke. Rezultati naše raziskave kažejo, da so otroci prevzeli odnos do igre v 

naravnem okolju in do potoka od nas vzgojiteljev. In ne le, da so bili otroci navdušeni nad 

potokom, ampak so navdušenje prenesli tudi na starše. Veliko staršev se je izven vrtčevskega 

časa z otroki odpravila k potoku, kjer so se igrali in navduševali nad naravo.  
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3.2.3 Vtisi, mnenje, opažanja staršev 

»Bilo ji je zelo zanimivo, vsakič smo dobili zanimivo poročilo o tem, kaj ste delali in kaj ste 

videli. Zdaj velikokrat v bližini rek in lužic razlaga o različnih živalih iz potoka. Hvala za res 

odličen projekt!« 

»Najbolj se je veselil raziskovanja, kaj bo novega našel, izdelal, počel. To je brez dvoma 

njegovo močno področje in v naravi se odlično znajde in počuti kot doma. Vsakič znova se je 

obiska potoka veselil.« 

»Pred prvim obiskom nisem imela popolnoma nobenega pomisleka, nasprotno, naravnost 

odlično se mi je zdelo, da gredo otroci v naravo in so deležni drugačnega "učenja". Nadvse 

pomembno se mi zdi, da otroci pridobivajo neposredne izkušnje z živimi bitji, naravnimi 

pojavi! Nihče si ne želi otroka, ki misli, "da so krave vijolične barve", če malce karikiram. 

Takšne izkušnje so nujne, nadvse pozitivne za vse otroke in jim prinašajo tisto znanje in 

izkušnje, ki ga s sedenjem doma ne morejo dobiti. Pa še na svežem zraku so, hodijo in so 

aktivni. Skratka sami plusi! Če pa je otrok še ljubitelj živali − kot je naš − pa je to sploh 

krasno!« 

»Vedno je kaj zanimivega povedal − kaj ste videli, se naučili, kaj je novega ... Obiskovanje 

potoka mu je bilo v veliko veselje, sama nisem našla prav nobenega minusa, tudi on ni nikoli 

povedal kaj slabega. Tako da lahko izrekam le pohvale. In še: odlično je bilo, da ste pripravili 

tisti plakat ob vhodu v trakt, kjer smo lahko videli, kaj ste počeli, si ogledali fotografije otrok 

itd.« 

»Drugače ni preveč zgovoren, ampak nad obiski potoka je bil navdušen. Najbolj mu je ostalo 

v spominu lovljenje paglavcev. :-) In sedaj me ves čas sprašuje, kdaj bomo šli k potoku, se 

pravi, bi še rad šel in peljal tudi nas, doma! To, da otroci pridobivajo neposredne izkušnje z 

živimi bitji in naravnim okoljem se mi zdi fantastično. Ana, to je supeeer!!! Več kot to si ne bi 

mogla želeti. Tako si bodo najbolj zapomnili in jim je tudi učenje zanimivo. To je to − samo 

pozdravljam take izkušnje in se zahvaljujem za pripravljenost, da to izvajate!  Kot sem že 

omenila, Luka (izmišljeno ime) ni zgovoren glede opisovanja dogajanja v vrtcu. Ko ga 

vprašam, kaj ste delali danes, pravi navadno, da ne ve, da je  pozabil ... Po obisku potoka pa 

je velikokrat sam od sebe kaj povedal in navdušeno razlagal, kaj ste delali. Zelo rad bi tudi, 

da gremo skupaj družinsko k potoku. :-)« 
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»Obiskov potoka se je zelo veselila in vedno je ob/v potoku našla kaj zanimivega. Še posebej 

so jo navduševale živali (paglavci, žuželke ...) ter kamni raznih oblik in barv.« 

»Otrok je izražal veselje do raziskovanja. Glede na to, da bolj malo pove o dogajanju v 

vrtcu, smo o potoku slišali kar precej. Še midva sva se nekaj naučila o vodni postranici. :) 

Igra v naravnem okolju se nama zdi zelo pomembna in je v sklopu dejavnosti v vrtcu zelo 

dobrodošla. Predvsem glede na današnji način življenja, ko popoldan za to velikokrat 

zmanjkuje časa. Lan (izmišljeno ime) je z veseljem pričakoval obiske in razlagal o dogajanju. 

Predvsem so ga navdušile živali, ki ste jih našli v potoku. Tudi na plakatu ob vhodu v 

garderobe nam je večkrat kaj pokazal in povedal, kaj ste prejšnjič počeli.« 

»Najbolj mu je bilo všeč raziskovanje živalic v vodi. Z navdušenjem nam je pripovedoval, kaj 

vse je našel v potoku. Opisal nam je spuščanje mlinčkov.« 
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4. SKLEP 

Misli mi bežijo nazaj na začetek projekta, ko je bila celotna ideja zavita v ovoj in je počasi 

prodirala na plan. Naravno okolje? Absolutno! Potok? Zakaj pa ne!? Nekaj tako splošnega, 

običajnega in samoumevnega, a hkrati tako novega, neodkritega in predvsem za otroke 

vabljivega. Zato želim v sklepu dodati še subjektivno noto mojega raziskovalnega dela.  

Narava nam daje možnost, da se z njo povežemo, začutimo njen utrip in se sprostimo. Voda 

pa je pravi magnet za otroke. Prav v veselje mi je bilo, ko sem gledala nasmehe na otroškem 

obrazu, ko so lahko brez zadržkov prečesavali potok v škornjih – sprva previdno, kasneje pa 

zmeraj bolj samozavestno. Raziskovali so potok in ga doživljali z vsemi svojimi čuti. Učili so 

se iz izkušenj. Predvsem pa sem se učila jaz. Naučila sem se razmišljati več korakov vnaprej 

glede vodenja celotnega projekta in posameznih dejavnosti. Ker nisem biologinja, sem pa 

navdušenka nad naravo, sem se naučila marsikaj o sladkovodnih organizmih, o njihovem 

življenjskemu ciklu, prehranjevalnemu sistemu in bivalnemu okolju. Otroci so me naučili 

dihati z naravo, se prepustiti občutku in se ne obremenjevati, kaj točno imam planirano za 

posamezen obisk. Naučili so me, da niso pomembni rezultati. Ni pomembno, koliko različnih 

sladkovodnih živali bo naštel vsak posamezni otrok, ampak je pomembno, kaj doživljamo, ko 

smo v naravi, ko se igramo in ko smo skupaj. V diplomski nalogi je zajetih zelo veliko izjav 

otrok in staršev, ki dajejo projektu dodano vrednost. Zame osebno pa je bila dodatna potrditev 

še zavzeto in navdušeno razlaganje otrok pri končnem intervjuvanju in pristen otroški nasmeh 

tekom celotnega projekta. 

Poleg vseh otroških nasmehov pa tudi rezultati prikazujejo, da so otroci skozi izkustvene 

dejavnosti in igro pri potoku pridobili zelo veliko naravoslovnega znanja, ki je ključno za 

razumevanje sveta. Z izvedenim projektom sem želela dokazati tudi vzgojiteljem, ki redko 

vključujejo dejavnosti v naravnem okolju, da se ni potrebno obremenjevati s tem, kaj početi 

pri potoku. Ideje bodo imeli otroci. Kajti vzgojitelji imamo priložnost, da ponovno 

vzpostavimo povezanost narave in družbe. Zato naredimo večji korak: raziskujmo potok! 
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