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POVZETEK

Diplomsko delo predstavlja potek in evalvacijo projekta ustvarjanja spodbudnega učnega
okolja s pomočjo nestrukturiranega materiala in predmetov iz narave v skupini prvega
starostnega obdobja v vrtcu.

V teoretičnem delu sem predstavila teoretična izhodišča o učenju. V tem sklopu sem zajela
poglavja o aktivnem učenju in vlogi vzgojitelja pri ustvarjanju aktivnega učnega okolja,
procesno-razvojnem načrtovanju, učenju in o igri v predšolskem obdobju.

V okviru empiričnega dela sem predstavila projekt, v katerem sem otrokom ponudila različen
naravni material. Predstavila sem pomen načrtovanja in dokumentiranja vzgojitelja.
Raziskovala sem, katere učne izzive bo igra z naravnim materialom otrokom prinesla. Želela
sem ugotoviti, kako najmlajši otroci raziskujejo in s tem pridobivajo izkušnje s pomočjo
naravnega materiala. Pomembno za ta pristop je, da je otrok ves čas aktiven udeleženec v
procesu učenja. Materiali otrokom omogočajo možnost učenja in različne simbolne igre.
Odrasli mu le zagotovijo možnost za dejavnosti in priskrbijo materiale. Ves čas so otrokom le
v podporo; njihovo igro pozorno spremljajo in jim na osnovi opažanj postavljajo nove izzive.

S projektom sem ugotovila, da se je razvijala domišljijska igra, otroci so se igrali
individualno, v parih, skupinsko, krepili so domišljijo, več so se pogovarjali, manj je bilo
konfliktov, uresničevali smo cilje na vseh področjih kurikuluma.
Ključne besede: naravni material, igra, spodbudno učno okolje, vrtec

IV

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Beganović, Elma – diplomsko delo

ABSTRACT
The Diploma explains, describes and evaluates project of creating stimulative educational
environment with assistance of non constructive materials and objects from the nature in
group from 2 to 3 years old children.

My Master Thesis is composed of theoretical and empiric part.

In theoretical part I have represented fundamentals and basics of educational, learning
processes. In this segment I have included chapters: Active learning and the educators role in
creating of active learning environment, development planning process, learning and playing
in preschool period.

In empirical part I have presented, introduced research project (practical example) in which I
have offered to our children various nature materials (materials from nature). I have showed,
proved, presented how important, crucial is teacher role in planning and documenting process.
I have researched what kind educational challenges will bring to children while playing with
natural materials. I wanted to establish how the youngest children explore and gain
experiences by playing with natural materials. Its very significant, important, crucial in this
approach that children are active participants in question educational process (in the process
of learning). The materials give to children different options of learning and playing with
various natural materials. The educator provides, ensures chances, possibilities for numerous
activities and we must provide materials. We support children, their game is closely
monitoring. Based on observations we raise new challenges for the children. We support
children. Their game is closely monitoring and based on observations we raise new challenges
for the children.

Through project I have established the development of children’s imagination. Children were
playing individually, in pairs, in groups, have strengthened their imagination talked more, and
there were less conflict. We have implemented the goals in all areas of the curriculum.

Key words: natural material, game, stimulating learning environment, kindergarten
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1 UVOD

Igra je kompleksna aktivnost, ki jo obravnavamo na različne načine. Čeprav so igro kot
psihosocialni vidik razvoja veliko preučevali, ni povsem raziskana. Za vsako obdobje so
značilne specifične oblike igre in dominantnost določene aktivnosti. Je spontana dejavnost, ki
se izvaja zaradi nje same; je svobodna, poteka brez zunanje prisile in ni povezana z
neposrednim zadovoljevanjem potreb (Horvat in Magajna, 1987).

Igra otroku nudi ugodje in zadovoljstvo. »Čas otroštva je namenjen predvsem učenju in
sprejemanju informacij, ki otroku omogočajo uspešno prilagoditev na okolje. Igra ima v tem
procesu osrednjo vlogo. Otroku nudi varno okolje, kjer lahko eksperimentira, preizkuša
najrazličnejše oblike vedenja in odzivanja, od katerih bo le najuspešnejše prenesel v življenje
zunaj igre« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 177).

»Spodbudno učno okolje vpliva na kognitivni, socialni, emocionalni in gibalni razvoj otrok«
(Vonta idr., 2009, str. 9). Naloga vzgojiteljic je, da zagotavljajo varno okolje. V njem otroci
uporabljajo različna učna sredstva in raznolike materiale. Spodbudno učno okolje daje otroku
občutek pripadnosti in spodbude. Ti dejavniki so pomembni za vključevanje otroka k
različnim aktivnostim.

Neposredna bližina našega vrtca in okolica nam nudita veliko možnosti za raziskovanje z
naravnimi materiali. Zagotoviti sem želela samostojnost in aktivno udeležbo posameznika pri
igri z naravnim materialom. Z diplomskim delom sem želela prikazati pomen igre z naravnim
materialom, ker tako zagotovimo prosto pot domišljiji in ustvarjalnosti otrok. Naravni
material kot nestrukturiran material omogoča razvoj intelektualnih, čustvenih, socialnih in
fizičnih sposobnosti.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
2.1 Aktivno učenje in vloga vzgojitelja
Učenje je produktivnejše, če udeleženci niso pasivni, ampak imajo možnost samostojnega
razmišljanja, raziskovanja in so aktivni udeleženci v procesu. Pomembno je, da se otroke
čustveno in miselno aktivira, ker je znanje, ki ga tako pridobimo, trajnejše in ga lahko
uporabimo v vsakdanjih okoliščinah. Če znanje le prenašamo, so otroci manj motivirani.
Aktiven otrok bo sposoben pozneje razumeti sebe in okolico, ki ga obdaja (Marentič
Požarnik, 2000).

V predšolski dobi razvojno-procesni pristop v ospredje postavlja proces učenja, katerega cilj
je spodbujanje otrokovih lastnosti, otrokovega razmišljanja, dojemanja itn., kar je v
razvojnem obdobju značilno zanj (Kurikulum, 1999).

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti izražanja pa pravi, da zagotovimo udobno
in spodbudno učno okolje. To izhaja iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega
vodenja pa tudi iz otrokovih pobud (Kurikulum, 1999).

V vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembno, da se področja dejavnosti prepletajo, da
vzgojitelj otroku ponudi nove izkušnje in ga ima za kompetentno bitje, ki ima pravico do
soustvarjanja življenja v vrtcu. Otrok je v takem okolju aktiven in učenje je problemsko
zastavljeno. Vzgojitelj mora poskrbeti, da je otrok pri vsakdanjih dejavnosti čustveno in
socialno angažiran (Kurikulum, 1999).

Pri aktivnem učenju moramo upoštevati zaporedje faz, saj so te ključne za uspešno izvedbo.
Po L. Marjanovič Umek (1989) so te faze razdeljene po naslednjem zaporedju:
− z opazovanjem;
− s komunikacijo;
− s postavljanjem hipotez;
− z eksperimentiranjem;
− z merjenjem;
− s klasificiranjem;
− z generalizacijo;
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− z napovedjo.
V vrtcih vzgojitelji spodbujajo razvoj otroka s tem, da otrok sam vodi svoje učenje. Odrasli so
vključeni v proces kot aktivni udeleženci in opazovalci. Vzgojitelj mora celostno poznati
otroka. Zanj je pomembno, da ve, kako otrok razmišlja, ker tako prepozna sposobnosti in
interese posameznika; le tako mu lahko nudi primerno spodbudo. Vzgojiteljeva vloga se
odvija postopoma. Podpira ga na način, da (Hohman in Weikart, 2005):
− organizira okolje in materiale, ki so privlačni in primerni starosti;
− organizira rutine, tako da se otroci počutijo varne in vedo, kateri del rutine sledi;
− vzpostavi pozitivno klimo med odraslimi in otroki;
− otrokova dejanja spodbuja na način, da se osredini na dejanja in cilje;
− nastale probleme rešuje sproti;
− opazuje in interpretira dejanje vsakega otroka;
− načrtuje izkušnje, ki izhajajo iz potreb otrok.

2.1.1 Sestavine aktivnega učenja
V spodbudnem učnem okolju so pomembne sestavine: materiali, rokovanje, izbira, otrokov
govor in podpora odraslega (Hohmann in Weikart, 2005):
− material: otroku zagotovimo različne materiale, prek katerih se lahko uči in ki so
primerni starosti;
− razpolaganje in rokovanje: otroku zagotovimo, da lahko na različne načine raziskuje
materiale;
− izbira: otroku damo možnost, da samoiniciativno izbere materiale;
− govor: omogoča mu, da nove izkušnje poveže z obstoječim znanjem;
− podpora vzgojitelja ali odrasle osebe: izhaja iz potreb otrok, tako da mu prisluhne,
ga spodbuja, mu sledi in ga kot aktivnega udeleženca vključuje v proces.
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2.1.2 Aktivno učenje in vloga otroka v okolju
Vloge otroka v okolju pri aktivnem učenju so (Hohmann in Weikart, 2005):
− da otroci na podlagi svojih interesov dajejo zamisli o dejavnostih; v spodbudnem
učnem okolju so otroci aktivni udeleženci v procesu in se samoiniciativno odločajo o
dejavnostih, ki bodo uresničile njegove načrte; so v tesni interakciji z odraslimi in
otroki ter se drug od drugega učijo na podlagi izmenjavanja zamisli in opazovanj; v
tako načrtovanem okolju so aktivni udeleženci, ki jih odrasli podpira in mu ne le
podaja svojega znanja in resnic;
− da sami izberejo materiale; otroci si sami izbirajo material, če jim damo to
priložnost; materiale uporabljajo glede na lastne interese in jih zato vsak lahko uporabi
v različne namene;
− da raziskujejo materiale; otrok odkriva lastnosti predmetov in materialov na različne
načine, tako da z njimi eksperimentira; aktivno učenje daje priložnosti za raziskovanje,
kar je temeljni način za učenje otrok;
− da imajo s predmeti neposreden stik in izkušnjo; otroku eksperimentiranje s
predmeti vzbudi zanimanje za odkrivanje razmerij med njimi; da bi dobil občutek za
razmerja, mora imeti priložnosti za raziskovanje predmetov in materialov; odrasli
morajo omogočiti dovolj časa za raziskovanje, se postaviti v vlogo opazovalca;
− da spreminjajo konsistenco, obliko ali barvo materiala; ob tem, ko materiale in
snovi preoblikujejo, obdelujejo in kombinirajo, spoznavajo značilnosti snovi in
materialov, kar otroke pripelje do pomembnih odkritij;
− da imajo priložnosti za uporabo orodij in opreme; ko otroci uporabljajo orodja, ob
tem razvijajo vrsto gibalnih in koordinacijskih veščin; njihova uporaba jim omogoča,
da bodo razvili sposobnosti samostojnega reševanja problemov;
− da imajo priložnost učenja s celotnim telesom; gibanje je osnovna otrokova potreba,
zato mora odrasli zagotoviti dovolj časa in priložnosti zanj;
− da govorijo o svojih doživljanjih; v aktivnem okolju je dovolj prostora za pogovor o
izkušnjah otrok; odrasli mora omogočiti otroku, da izbere tematiko pogovora, ko se
pogovarja z njim; otroci ob tem izražajo svoje misli in poslušajo komentarje drug
drugega; v takem okolju se učijo, da je vsak otrok slišan in da je osebni način
pogovora spoštovan.
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Kot pravi M. Batistič Zorec (2002), je učenje predšolskih otrok povezano s področji mišljenja
otroka, njegove osebnosti in z načinom izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, ki naj bi
prispeval k razvoju in učenju. Otroci se v vrtcu učijo prek igre, rutin ter socialnih interakcij z
odraslimi in vrstniki. Učenje je povezano z vsemi področji otrokove osebnosti. Za predšolske
otroke je pomembno, da imajo možnost učenja prek manipuliranja z materiali, reševanja
problemov in medsebojnih interakcij. Spodbudno učno okolje in učenje sta med seboj
povezana.

Po mnenju M. Hohmann in Weikarta (2005) lahko aktivno učenje otrok zagotovimo, če imajo
ti možnost raziskovati predmete, materiale, dovolj časa razmišljati o njih, biti v interakciji z
drugimi, prek dogodkov in idej graditi obstoječe znanje z novim, s pridobljenim. Pomembni
pojmi aktivnega učenja so:
− manipuliranje (s predmeti, z materiali, s snovmi);
− evalvacija dejavnosti;
− notranja spodbuda otroka;
− domiselnost;
− ustvarjanje in reševanje problemov.
Bistveno je, da otrokom ponudimo zanimive vsebine in dejavnosti, ki jim bodo v izziv.
Zaupati moramo v sposobnosti in zmožnosti otrok. V slovenskih vrtcih je še vedno veliko
neutemeljenih mnenj glede sposobnosti otrok (Batistič Zorec, 2002).

2.2 Procesno-razvojno načrtovanje
Za strokovne delavce v predšolski vzgoji je bistveno, da poznajo otrokov razvoj. Na tem
temelji vsa predšolska vzgoja. Poznavalci predšolske vzgoje se sprašujejo, ali damo v vrtcu
otroku dovolj možnosti, da je aktiven in kompetenten udeleženec v procesu vzgoje in
izobraževanja. Ne obstaja ena sama teorija, ki bi pojasnila razvoj vseh psihičnih procesov in
njihovo vpetost v načela predšolske vzgoje. Skozi različne teoretske koncepte prepoznamo
nekatere skupne veljavnosti o otrokovem razvoju in skupna načela institucionalne vzgoje
(Kurikulum za vrtce, 2007).
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V nadaljevanju predstavljamo skupne zakonitosti in načela o otrokovem razvoju predšolske
vzgoje.

Nekatere skupne zakonitosti o otrokovem razvoju, ki jih navajajo v Kurikulumu za vrtce,
(2007), so:
− zaporedne stopnje, ki so opredeljene s kvantitativnimi in kvalitativnimi spremembami;
− psihični procesi, ki so prisotni v razvojnih obdobjih;
− prepletenost posameznih področij razvoja;
− kritična obdobja v otrokovem razvoju;
− individualne razvojne razlike;
− stalna povezanost med razvojem, učenjem in poučevanjem.
Skupna načela predšolske vzgoje v vrtcu, ki jih navajajo v Kurikulumu za vrtce (2007), so:
− predšolska vzgoja je pomenljiva za otroke;
− nujen preplet različnih področij dejavnosti in rutine;
− dejavnosti morajo biti načrtovane tako, da otroka čustveno in socialno pritegnejo, da je
otrok aktiven udeleženec v procesu, proces gradi na otrokovih zmožnostih, da je v
ospredju problemsko učenje;
− učenje prek manipuliranja s predmeti, z materiali, s snovmi, prek razmišljanja o njih,
medsebojnih interakcij, dogodkov in idej graditi obstoječe znanje z novim, s
pridobljenim;
− igra združuje načela predšolske vzgoje; je način otrokovega razvoja in učenja.

2.2.1 Procesno-razvojni pristop
Predšolski vzgoji je bistven vsesplošni razvoj otroka – duševni in tudi telesni. Njen cilj je
omogočiti otroku, da pridobi potrebna znanja in izkušnje z njenimi koncepti. Učenje temelji
na procesu učenja in spodbujanju otrokovega dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so v
posameznem razvojnem obdobju značilni zanj. Niso pomembni odgovori, ki bi jih lahko
opredelili na pravilne ali napačne (Kurikulum za vrtce, 2007).

Pri procesno-razvojnem procesu si vzgojitelji zastavijo procesno-razvojno opredeljene cilje v
povezavi z didaktičnimi učinki. Procesno-razvojni pristop se razlikuje od učnociljnega, ker ta
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postavlja vnaprej določene vedenjske spremembe pri otroku. Vzgojitelj mora spodbujati
gradnjo razumevanja kompleksnih vsebin (Kroflič, 1993).

2.3 Rokovanje z naravnimi materiali in igre v naravi kot pristop aktivnega učenja
Otrok predmete opazuje na način, da jih gleda, posluša glasove itn. Gibalna dejavnost se
pojavi z motoričnim razvojem otrok do 6. meseca starosti. Otrok z manipuliranjem pridobiva
izkušnje in motorične sposobnosti ter razvija mišljenje. Manipuliranje s predmetom je
zaznavno-gibalna raven v razvoju mišljenja otrok, starih do 2 let, in je prva stopnja v
mišljenju. Otrok z neposrednim rokovanjem s predmeti, z materiali in s snovmi rešuje
probleme. Ta način mišljenja je prisoten tudi pri odraslih, še posebej, če so vpeti v reševanje
problemov v situacijah, ki jih še ni bilo. Manipuliranje in zaznavno-gibalna dejavnost sta
bistvena pojma za umski razvoj otroka, zato oblikujemo okolje za tovrstne dejavnosti. S
funkcionalnimi igračami v otroku vzbudimo notranjo motivacijo za ravnanje otroka, s tem da
s predmeti v neposrednem stiku otrok usvaja funkcijo predmetov. Ti predmeti pa ga
motivirajo k iskanju drugih funkcij v novih okoliščinah, s čimer si razvija ustvarjalno
mišljenje (Kroflič in Gobec, 1995).

Brajković (2016) pravi, da je za otroka bistveno, da je v stiku z naravo, da ima dovolj časa in
spodbudno učno okolje, v katerem se igra z naravnimi materiali. Tako si pridobiva izkušnje
na tem področju. Ustvarjalna igra se lahko razvije, če otrok živi v stiku z naravo, in to v
spodbudnem učnem okolju. Otroka naravni materiali zanimajo in so mu dostopni. Naravni
materiali imajo simbole, ti pa imajo funkcijo predmetov, oseb in dejavnosti. Fekonja (2009)
meni, da v spodbudnem učnem okolju otroka naravni materiali zanimajo; to bo pripomoglo
oblikovati odnos do narave in bo lahko oblikoval pozitivne vrednote do nje. Za otrokov razvoj
je bistvena igra v naravi. Tudi institucionalna vzgoja mora otroku približati igro v naravi in
igro z naravnimi materiali. V naravi razvijajo motorične sposobnosti, gibljivost, hitrost,
ravnotežje, vztrajnost … Fjortoft (2001) ugotavlja, da imajo tisti otroci, ki so v neposrednem
stiku z naravo, razvitejše motorične sposobnosti (v Kos in Jerman, 2013). Igra mora biti za
otroke zanimiva in jih posledično zato tudi pritegne. Taka igra lahko pri otroku razvije
ustvarjalno razmišljanje, motorične sposobnosti, pomnjenje in pozorno opazovanje. Otroci v
spodbudnem učnem okolju razvijajo mišljenje, logično povezovanje, pozornost, zaznavanje
prepoznanje in domišljijo. Igre v naravi in igre z naravnim materialom pripomorejo k
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razvijanju govora, izražanju z gibi, posnemanju glasov, likovnemu izražanju in k razvijanju
fine motorike. Pri otroku se razvijajo tudi pomnjenje, govorna sposobnost, pozorno
poslušanje, zbranost in nebesedno odzivanje. Ob neposrednem stiku z naravo si otrok širi
splošno razgledanost in različne pojme, stopa v interakcije; je iznajdljivejši, pazljivejši in
pozornejši pri izvajanju navodil (Brajković, 2016). Kot ugotavlja Katalinič (2010), je zgodnje
učenje naravoslovja pomembno za predšolsko vzgojo. Otrok je radovedno bitje, kar se odraža
pri igri z naravnim materialom.

2.4 Pomen narave v predšolskem obdobju
»Narava je 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 in naravnimi
pojavi ter na veselju v raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija naravoslovne
pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje problemov
ter oblikovanje konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati
osnovne znanstvene metode v naravoslovju« (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 55).

Otrok se zanima za naravo in vse, kar je povezano z njo. Ko spoznava okolje, je aktivno vpet
v proces. »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. Podobno okolje 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« (Kurikulum za vrtce, 2007, str. 56).

V predšolskem obdobju je otrok aktivni raziskovalec pojavov, ki ga pritegnejo. Tako
raziskovanje je problemsko naravnano. Spoznava snovi, telesa in opazuje, kako se
spreminjajo ob mešanju, raztapljanju, ob upogibanju … Spoznava tudi spremembe v naravi
ob različnih letnih časih. Če je neposredno vpet v naravo in je njen aktivni raziskovalec, jo
spozna v vseh njenih razsežnostih, razmišlja o njej, razvija čut zanjo. Osredini se na gibajoče
in negibajoče se stvari ter jih pozorno opazuje. Otrok pri dejavnostih, ki so naravoslovno
obarvane, spoznava, da ni mogoče odgovoriti na vsa vprašanja, ki se mu takrat porajajo v
mislih (Kurikulum za vrtce, 2007).
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2.5 Umestitev otroških iger
Avtorji Videmšek idr. (2002) so z različnih zornih kotov preučevali igralne dejavnosti in jih
različno klasificirali. V Sloveniji je razširjena klasifikacija igre po Toličiču. Toličič (1961)
uvršča igralne dejavnosti v štiri skupine:
1. funkcijske igre (preizkušanje senzomotornih shem na predmetih – prijemanje,
metanje, tek itn.);
2. domišljijske igre (različne simbolne dejavnosti, igranje vlog);
3. dojemalne igre (opazovanje, posnemanje itn.);
4. ustvarjalne igre (otroci rešujejo različne gibalne probleme, težnja po uspehu).

V prvih dveh letih je v večini prisotna funkcijska igra. Po drugem letu začne ta vrsta igre
upadati in se v obdobju 2.–5. leta razvije domišljijska igra, ker se otrok razvija tudi na
intelektualnem področju. Ustvarjalna igra prevladuje po 6. letu, čeprav so njeni zametki vidni
že pri otrocih, starih 2–3 let. Ker ima otrok težnjo po uspehu, razvije ustvarjalno igro.
Dojemalna igra se pojavi v manjšem deležu v primerjavi z drugimi, vendar je prisotna skozi
celotno predšolsko obdobje. Razvita dojemalna igra je predpogoj za nastanek ustvarjalne igre
(Horvat in Magajna, 1989).

Različni avtorji navajajo različne razvojne ravni igre. Singer (1994) predstavlja tri: imitacija,
vaja in obvladanje; domišljijska igra in igre na podlagi določenih pravil ter tekmovalnosti.
Tudi Hutt (1994, v Videmšek idr., 2002) loči tri razvojne ravni otroške igre: epistemično
vedenje (spoznavna komponenta, ki prevladuje nad igralno), ludično vedenje (igralna
dejavnost, ki prevladuje pred spoznavno) in vedenje po pravilih (igre, ki zajemajo
kooperativnost, tekmovalnost, igre naključja, spretnostne igre itn.).

Nekateri avtorji otroških iger ugotavljajo, da je za otroke, ki so približno enake starosti,
določena vrsta igre tipična; zajema lahko široko starostno obdobje in se razlike, povezane s
starostjo, kažejo v kakovosti igre. V posameznih starostnih obdobjih prevladujejo določene
vrste igre (Singer, 1994, v Videmšek idr., 2002).
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2.5.1 Vloga vrstnikov v igri
V obdobju otroštva upada otrokova težnja po socialnih aktivnosti z odraslim, posledično pa se
težnja otroka pogosteje kaže v socialnih interakcijah z vrstniki in večjem številu dejavnosti
(Hartup, 1983). Otrokova igra postaja vse bolj socialna.
Prvotne oblike kooperativne igre z vrstniki je mogoče opaziti že pri štiriindvajsetmesečnih
malčkih (Hughes, 1995), pri čemer jim njihove sposobnosti sodelovanja in sposobnosti deliti
omejujejo možnosti igranja z vrstniki. Otroci, ki so dopolnili od tri do štiri leta, se večkrat
vključujejo v skupinske igre kot mlajši.

Starši in približno enako stari otroci imajo pri strukturi igre v predšolskem obdobju skoraj
enako pomembno vlogo. Pomembna pa je razlika, kako na igro vplivajo približno enako stari
otroci in kako odrasli. Odrasli na igro vplivajo bolj od zunaj in so približno enako stari otroci
v igro bolj neposredno vpeti. Otroci pa so tisti, ki s svojim obnašanjem vplivajo drug na
drugega (Dunn in Dale, 1984, v Johnson idr., 1987).

V strokovni literaturi je malo raziskav, v katerih bi avtorji preučevali, da bi vrstniki vplivali
na strukturiranost igre. Več raziskav se večinoma osredinja na raziskovanje socialnih
interakcij in socialno soudeležbo kot pa na samo igro (Rubin idr., 1983).

Doyle idr. (1980, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001) so raziskovale igro triletnih otrok v
igri z znanim in neznanim vrstnikom. Simbolna igra je bila pogostejša, če so se otroci igrali z
znanim vrstnikom; bila je tudi kompleksnejša. Sociodramske dejavnosti so bile pogostejše od
funkcijske igre, če se je otrok igral v krogu vrstnikov, ki jih je poznal. Če se otroci med seboj
poznajo, lažje presojajo igralno situacijo, ker imajo udeleženci v igri podobne izkušnje. Imajo
tudi več interakcij in so v igri aktivno udeleženi; posledično je manj samostojne igre.
Vandell in Muller (1995) pravita, da je razvijanje vrstniških interakcij bistveno za razvoj
prijateljstva:
− menjati igrače in število igrač;
− otroci, stari do dve leti, potrebujejo velike neprenosne igrače;
− majhni otroci večkrat stopajo v interakcije, če poznajo okolico in ljudi;
− negativna čustva prevladujejo v neigranih okoliščinah.
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Igralni kotički so pogost način organiziranja prostora za različne igralne dejavnosti. Kot
ugotavljajo raziskovalci, je pomembno, kako so igralni kotički urejeni, če ustvarjajo pogoje za
raznolike in kakovostne igralne dejavnosti. Tako npr. Doyle (1977, v Petrakos in Howe, 1996)
navaja, da se z igrami, s katerimi se lahko igra več otrok hkrati, omogoča socialna interakcija.
Droege in Howes (1991, v Petrakos in Howe, 1996) pravita, da je višja raven domišljijske igre
mogoča pri igri z nestrukturiranim materialom, ker je dopuščene več uporabe domišljije
posameznika.

»Dejavniki, kot so igrače, čas in prostor, so vsi posredno vezani tudi na vlogo vzgojiteljice v
vrtcu. Njena vloga pri strukturiranju igre v vrtcu je večdimenzionalna« (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2001, str. 136).

2.6 Igra v predšolskem obdobju
Raven simbolne igre je odvisna od ravni razvoja mišljenja in socialnih spretnosti (Smilansky,
1968, v Marjanovič Umek, 2001). Otroci pri igranju prevzemajo različne vloge. Dogovarjati
se morajo o tem, s čim se bodo igrali, kako bodo dogodki v igri potekali, kako bodo
uporabljali materiale. Kot pravi Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek,
1999, str. 38), lahko »do tega pridejo s posameznikovim preseganjem egocentrizma in z
razvojem sposobnosti zavzemanja perspektive drugega«. Simbolna igra vključuje decentracijo
in reverzibilnost. Decentracija pomeni, da je otrok sposoben razumeti, da ko se igra, igra dve
vlogi – vlogo sebe in vlogo, ki jo je prevzel v danem trenutku. Otrok lahko v dani situaciji
vidi več zornih kotov predmeta, oseb in situacij (Rubin, Fein in Vanderberg, 1983, v
Marjanovič Umek, 2001). Reverzibilnost pa je zmožnost posameznika, da se iz domišljijske
igre vrne v realno vlogo (Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1999).

Po Fekonja (2004) se predšolski otroci igrajo tudi funkcijsko igro. Gibalni razvoj se skozi
predšolsko obdobje razvija in so gibi zato lahko enakomernejši, to pa mu pomaga pri
dejavnosti, pri kateri mora biti natančnejši in bolj usklajen.
Fenson in Schnell (1986, v Smith in Cowie, 1991) pravita, da so v razvoju mišljenja bistveni
trendi: decentracija, dekontekstualizacija in integracija.
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1. Decentracija:
− pretvarja se, kot da pije iz prazne skodelice;
− pretvarja se, da hrani punčko iz prazne skodelice;
− pretvarja se, kot da je punčka sama sebe hranila iz prazne skodelice.
2. Dekontekstualizacija:
− otrok pije iz prazne skodelice;
− uporablja predmet v obliki školjke kot skodelico, iz katere pije;
− pretvarja se, da pije iz namišljene skodelice.
3. Integracija:
− otrok se pretvarja, da hrani punčko;
− nahrani eno punčko, nato drugo;
− nahrani punčko, nato jo umije in da spati v posteljico.
Overton in Jackson (1973, v Marjanovič Umek, 2001) navajata razlike med razvojnimi
ravnmi domišljijske igre pri različno starih otrocih glede na zmožnost dekontekstualizacije
mišljenja. Raziskava je pokazala, da so se otroci, stari od treh do štirih let, pretvarjali, da se
češejo, tako da so uporabili del telesa. Starejši otroci, stari od šest do osem let, so si pomagali
z namišljenim predmetom.

Otroci v igri pogosto tudi pretiravajo s čustvi – z vrsto in intenzivnostjo ter s prehajanjem iz
enega čustva v drugo čustvo. Vzroka za to, kot navajata Wood in Attield (1996), sta najmanj
dva. Ker je »to igra« in se sme iti prek tistega, kar je običajno sprejeto, in ker jim situacija
»kot da« dovoljuje neposredno ter intenzivnejše izražanje tudi tistih čustev, ki sicer niso zelo
zaželena. V simbolni igri mlajših otrok je npr. pogosto prisotna jeza, ki jo otrok kaže z
nasiljem do svojih igrač. V tak način igranja je vpleteno čustveno doživljanje otroka.
Pomemben pa je tudi socialni vidik, zato primer take igre sam po sebi ne pomeni, da ima
otrok ali njegova družina socialno-čustvene probleme. Taki sklepi so običajno veliko
prezgodnji in kažejo samo na to, da simbolne oz. domišljijske igre ne znamo razumeti tudi
skozi kontekst doživljanja in izražanja otrokovih čustev, ki so zlasti pri otrocih v predšolskem
obdobju intenzivnejša in bolj neposredna.
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Dejavnosti »kot da bi« dobijo v simbolni igri svojo pomenskost in sporočilnost prav skozi
rabo jezika, ki omogoča delovanje na predstavni ravni, to je iskanje novih povezav in
odnosov.
Nelson in Seidman (1982, v Singer in Singer, 1990) sta opazovali predšolske otroke, ki so
izhajali iz nižjega socialno-ekonomskega statusa pri spontani igri, in ugotovili, da gre za
daljšo in koherentnejšo konverzacijo, če so otroci vključeni v igro, ki ima opredeljeno temo.

McCube in Bruskin (1984, v Singer in Singer, 1990) menita, da je kakovosten jezikovni
razvoj malčka povezan z začetkom simbolne igre. Otrok je sposoben povezovanja in
kombiniranja simbolov v odnosu do konteksta in odložene imitacije.
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev problema
Aktivno pridobivanje znanja v predšolskem obdobju teži k povezavi različnih dejavnosti in
področij. Vse bolj se poudarja pomen aktivnega učenja. Otrok se najbolje uči takrat, ko je
aktiven. »Aktivno učenje lahko nadgradimo z učenjem v naravi, kar pri otroku vzbudi še
dodatno radovednost, domišljijo in posledično vodi do večjega in kvalitetnega znanja in
veselja do spoznavanja novih pojmov« (Plazar in Cotič, 2014, str. 2). Cilj aktivnega učenja je,
da otroci sami gradijo svoje razumevanje, znanje, mišljenje in dojemanje sveta okoli sebe
(Batistič Zorec, 2010).

V prvem starostnem obdobju uspešno zagotavljamo spodbudno okolje za otrokovo učenje s
pomočjo raznovrstnih nestrukturiranih materialov, snovi in predmetov. Otrokom omogočimo,
da snovi preizkušajo, z njimi »rokujejo«, jih preoblikujejo (Hohman in Weikart, 2005). Na
temelju teh izkušenj pridobivajo različna spoznanja, razumevanje konceptov ter različne
sposobnosti in kompetence.

Otroci so raziskovalci. Menim, da moramo biti vzgojitelji pri svojem delu prav pozorni na to.
Veliko jim moramo pustiti proste domišljije, jim omogočiti manipuliranje z različnimi
materiali in jim jih večkrat ponuditi. Otrokom je treba dati možnosti in priložnosti za
dejavnosti, ki so pomembne za njihovo mišljenje, sklepanje in za zabavo.

Za projekt ustvarjanja spodbudnega učnega okolja z naravnim materialom (iz gozda) sem se
odločila zaradi svojih opažanj otrok, ki so na sprehodih z zanimanjem pobirali naravni
material s tal in ga opazovali. Cilj projekta je bil opazovati igro otrok z naravnim materialom,
spodbujati njihove zamisli in jim biti v oporo. Opažanja otroške igre sem uporabila za
postavljanje različnih učnih izzivov. Dejavnosti sem dokumentirala z namenom evalvacije;
končno evalvacijo sem zasnovala na skupni analizi z vzgojiteljico – opazovalko.

3.2 Cilji diplomskega dela
S pomočjo tehnik spremljanja in evalviranja sem želela ugotoviti, ali sem bila uspešna v
zagotavljanju spodbudnega učnega okolja v okviru navedenega projekta.
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3.3 Raziskovalna vprašanja
Diplomsko delo bo odgovorilo na naslednja raziskovalna vprašanja:
− Ali je bil pristop uporabe nestrukturiranega naravnega materiala uspešen?
− Na kak način so otroci uporabljali material?
− Katere cilje kurikuluma smo uspeli doseči z navedenim pristopom?

3.4 Raziskovalna metoda
Raziskovalni projekt sem izvajala v Vrtcu Tržič, v katerem sem tudi zaposlena kot pomočnica
vzgojiteljice. Raziskovalni projekt sem izvedla v prvi starostni skupini, in sicer pri otrocih,
starih od dveh do treh let. Nihče še ni dopolnil treh let in dva otroka še nista dopolnila
drugega leta. Z otroki smo spoznavali različne vrste naravna materiala in ob tem reševali nove
izzive, ki so nam prišli naproti. Podpirala sem radovednost otrok in njihovo ustvarjalnost. Igro
sem nadgrajevala in jih pri tem podpirala. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno metodo
pedagoškega raziskovanja. Dokumentacijo sem pridobila na podlagi dnevnih evalvacij,
fotografiranja in snemanja neposrednega pedagoškega dela.

3.5 Rezultati z interpretacijo

3.5.1 Zbiranje naravnega materiala – pismo staršem
Potek dejavnosti
Otroke sem motivirala z nekaj listja in s pogovorom, ali vedo, kaj imam v roki. Dala sem jim
dovolj časa za razmislek. Vprašala sem jih, ali bi se radi igrali z naravnim materialom v vrtcu.
Glede na njihov trdilni odgovor sem jim povedala, da ga lahko prinesejo. Vprašala sem jih
tudi, kako bodo prinesli velik in težek naravni material (to sem jim ponazorila z rokami).
Povedali so mi, da sta mamica in oči močna, da bosta lahko pomagala.
Vprašala sem jih, na kak način bi lahko staršem sporočili, da nam pomagajo prinesti
raznovrsten naravni material v vrtec. Otroci so dali predlog, da napišemo pismo in kam ga
lahko nalepimo, da bi ga starši lahko prebrali.
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Evalvacija
Otroci so z zanimanjem pogledovali, ko sem prinesla nekaj listja. Ponudila sem jim ga, da so
ga imeli možnost podrobneje spoznati in ga doživeti. Nekaj otrok se je nato igralo v kotičkih,
šest otrok pa je z zanimanjem vztrajalo pri pogovoru o listju, gozdu in o pismu, ki smo ga
pozneje napisali staršem, da nam skupaj z otroki prinesejo naravni material, ker bi se radi
igrali z njim. Deček R. je listje natrgal na majhne delčke. Pri tem je bil zelo vztrajen. Ob tem
si je govoril: »O, listki so, z drevesa so!« Deklica L. je izrazila željo, da bi tudi ona pisala
pismo, nato pa so jo posnemali še preostali otroci. Deklici L. in T. sta se sprli, ko je pogovor
nanesel na to, kaj vse lahko prinesejo s starši v vrtec. Ko sem naštela in narisala, kaj vse lahko
prinesejo, sta se prepirali o tem, kaj bo katera prinesla. Deklica L. je povedala, da bo prinesla
listje, pa se je deklica T. vznemirila in ji povedala: »Ne, jest bom liste!« L. je povedala: »Jest
bom bučo pjnesla!« T.: »Ne, bučo bom jest.« Otroci so me z zanimanjem in pozorno
poslušali. To sem razbrala, ker so se med pogovorom prepirali, kaj bo kdo izmed naštetega
prinesel v vrtec, pa tudi, ker so si nekateri vzeli čas in listje tipali, ga trgali in opazovali. Na
vprašanje, kaj potrebujemo, da napišemo pismo, je deklica L. odgovorila: »Svinčnik pa list.«
Ponudila sem jim list papirja in skupaj smo »napisali« pismo staršem, kaj naj prinesejo.
Otroci so dali raznovrstne predloge (pesek, kamenčke, mivko, listje) in nekaj predlogov, ki ne
spadajo pod naravni material (žoge, punčke, kozarec, avtomobil). Pismo so otroci nalepili na
vrata, da so ga imeli možnost sami pokazati staršem.

Slika 1: Pogovor o temi za pismo staršem in deček R., ki je natrgal listje
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Slika 2: »Pišemo« pismo staršem

3.5.2 Iskanje miške – igra z naravnim materialom
Cilji:
− omogočanje izkušenj, ki prispevajo k večji povezanosti naše skupine;
− otrok se seznanja s položajem opisovanja predmeta (spodaj – pod, v);
− prek čutil zaznava naravni material;
− loči buče od preostalega materiala (razvršča).
Potek dejavnosti
Otrokom sem zaigrala zgodbo s plišastimi igračami. Miška v zgodbici živi v buči. K njej
hodijo živali in želijo k njej v bučo, ona pa jih zavrne. Na koncu pride še zajček in bučo želi
vzeti s seboj domov, a ker je pretežka, se razleti in miška ostane brez hiške ter zbeži v veri, da
si najde drugo. Zgodbo sem zaigrala v telovadnici. Poleg sebe sem imela vrečo, v kateri so
bile pripravljene plišaste igrače; z njimi sem igro odigrala. Po končani zgodbi sem otroke
motivirala z vprašanjem, ali bi poiskali miško. Miško smo iskali po hodniku, pod klopmi, v
čevljih, na koncu pa še v igralnici, kamor sem predhodno prinesla veliko raznovrstnega
naravnega materiala.

Evalvacija
Med posredovanjem zgodbe se je deklica P. posvetila tudi raziskovanju, kaj je v vreči.
Plišasto igračo je vzela iz vreče in me posnemala v animaciji z njo. Otroke je vprašanje, kje je
miška, spodbudilo k iskanju. Iskali smo jo pod klopmi, v čevlju, skratka po vsem hodniku.
Seznanili so se s pojmom za opisovanje predmeta (spodaj – pod), ko so jo iskali pod klopjo,
in s predlogom v, ko smo jo iskali v čevlju in igralnici. Kar nekaj otrok se je uleglo na tla in jo
iskalo pod klopjo. Nato je deklica L. dala predlog, da jo poiščemo v igralnici. Povedala je:
»Kle notj« (v igralnici). Ko so stopili v igralnico, so imeli pred seboj kar precej naravnega
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materiala. Previdno so pristopili k naravnem materialu in iskali miško. Listje so prijemali, ga
metali v zrak. Prinašali so mi želode, ki so jih našli pod listjem. Otroci so med seboj
sodelovali, ko so iskali miško pod naravnim materialom. Deklica L. je pojasnjevala deklici E.,
da ona ne najde miške. (»Jest jo na najdem, Evita«). Deklica K. jo je iskala in si govorila: »Ke
je miška?« Pet otrok pa se je uleglo na tla in jo iskalo pod omaro. Deklica L. je ugotovila, da
ježica bode. Najmlajša deklica P. si je vzela čas in ježico previdno tipala, ker je ugotovila, da
bode. Trije otroci: J., R., T., so buče ločili od preostalega naravnega materiala. Deklica T. se
je jezila, ker manjše buče ni mogla postaviti na večjo, zato sem ji pri tem malce pomagala.
Opazila sem, da so otroci med seboj veliko komunicirali in bili povezani, ker je bila dejavnost
zastavljena tako, da je otroke pritegnila in da so se zabavali pri tem, ko so iskali miško iz
zgodbe.

Slika 3: Iščemo miško pod naravnim materialom

Slika 4: Otroci so ločili buče od preostalega naravnega materiala

Slika 5: Deklica P. tipa ježico in si jo ogleduje
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3.5.3 Lepljenje naravnega materiala na večjo škatlo
Cilji:
− otrok lepi s prsti naravni material na večjo škatlo;
− spoznava, da je lepilo vezni material;
− spodbujanje k splošni ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in pri uporabi sredstev.
Potek dejavnosti
Sugestije za načrtovanje tega dne so bile, ko je deklica K. želela, da bi list obstal na pokončno
stoječi škatli brez veznega elementa. Otrokom sem ponudila različen vezni material, da so
lahko lepili listje na večjo škatlo in si s tem začeli urejati svoj kotiček z naravnim materialom.
Otroci so bili vztrajni; med seboj so verbalno in neverbalno komunicirali. Na voljo so imeli
veliko naravnega materiala in le en lonček z lepilom. Lepilo so nanašali s prsti in pri
dejavnosti so znali počakati drug drugega, ko so pomakali prste v lonček z lepilom. Vsak pa
je imel svoj prostor za lepljenje in niso posegali v drugega.

Slika 6: Začetek dejavnosti

Otroci so bili pri dejavnosti zelo vztrajni in umirjeni. Imela sem občutek, da jim bo padla
zbranost, ker ni bilo preprosto lepiti listkov z lepilom mekol. Ker se vsi listki niso prilepili na
škatlo, sem jim pomagala in jim na škatlo nalepila selotejp. Otroci se za to niso zmenili in so
naprej lepili z lepilom mekol. Presenetilo me je, ker so počakali drug drugega v koloni za
lepilo in nihče ni silil v prostor drugega. Med seboj so komunicirali in bili motivirani za
dejavnost. Deček A. je nanašal le lepilo na škatlo; ni še lepil listkov. Nekaj otrok je že vedelo,
da je treba najprej nanesti lepilo in nato nalepiti še list. Sama sem pri tej dejavnosti ugotovila,
da sem prehitro želela pomagati in jim nalepila selotejp na škatlo, ker tega pravzaprav niso
potrebovali.
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3.5.4 Iskanje miške pred vrtcem in pod padalom
Cilji:
− sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja;
− usvajanje gibanja s padalom;
− vključevanje v dejavnost, v kateri se igra oz. upravlja z različnimi predmeti.
Potek dejavnosti
Otroci so na prostem najprej izvajali naravne oblike gibanja. Potem sem jih vprašala, kaj bi
lahko prinesli v igralnico, da bi miška prišla k nam. Prednje sem postavila košaro in jim
pustila prosto pot. Otroci so v košaro nosili listje in manjše veje. To je bilo na tleh v njihovi
neposredni bližini. Ko v bližini niso imeli več dovolj listja, so šli ponj malce dlje. Otrokom je
večina listja na poti do košare padla iz rok in niso bili več tako motivirani za dejavnost.
Dodatno sem jih spodbudila s tem, da sem jim ponudila samokolnico in grabljice. Grabili so
listje in ga nosili v samokolnice. Pri tem pa je nekaj otrok še vedno iskalo miško. To je bilo
najopaznejše pri dečku A. in deklici L. Pri iskanju so aktivno sodelovali. Deklici T. in K. ter
dečka A. in S. so v koloni tekli s samokolnicami in se vmes večkrat ustavili ter igro
nadaljevali. Pri tem so se zelo zabavali, kar je bilo razvidno na njihovih obrazih. Ko je
zanimanje za dejavnost začelo upadati, sem se pridružila otrokom. Tudi sama sem vzela
grablje in začela listje grabiti na kup ter jih s tem spodbudila k dejavnosti. Listje so otroci tudi
metali v zrak in kazali, da so ga vrgli visoko. V ta namen sem jim ponudila padalo, da so
imeli priložnost doživeti, da skupinsko in s pomočjo padala listje še višje leti po zraku. Padalo
sem razgrnila po tleh in otroci so nosili listje nanj. Nekaj težav smo imeli z razporejanjem
okrog padala in njegovo držo, ker otroci še niso rokovali z njim. Igra s padalom se jim je
zdela zanimiva in vsi so se ji pridružili. Navodila, da smo padalo dvignili v zrak in s tem
videli, da listje leti po zraku, sem igrivo pojasnila, in sicer s tem, da smo padalo dvignili in s
tem lahko pogledali, ali je spodaj miška.

Evalvacija
Opazila sem, da je prej odigrana zgodba otroke tudi notranje motivirala in jih izzvala k
razmišljanju. Razumeli so zgodbo in pri iskanju so aktivno sodelovali. Posebej bi poudarila
vidik skupnosti, ki je bil pri štirih otrocih izrazit. Deklici T. in K. ter dečka A. in S. so v
koloni tekli s samokolnicami in se vmes večkrat ustavili ter igro nadaljevali. Pri tem so se zelo
zabavali, kar je bilo razvidno na njihovih obrazih. Zanimivo je bilo, da so igro začeli in
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končali v isti zasedbi; nihče se jim ni pridružil. V večini primerov se vedno pridružijo še drugi
otroci, še posebej takrat, ko se teče. Verjetno zato, ker so bili preostali še dovolj motivirani za
svojo igro. Otroci so pri dejavnosti pridobivali izkušnje v povezavi z večjo povezanostjo v
skupini.

Slika 7: Izvajanje naravnih oblik gibanja na prostem

Slika 8: Otroci s pomočjo samokolnice vozijo naravni material

Slika 9: Igra štirih otrok: T., K., A., S.

Slika 10: Igra s padalom in z listjem
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3.5.5 Ogled posnetka prejšnjega tedna z otroki in ustvarjanje kotička z naravnim
materialom
Cilji:
− spodbujanje k splošni ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in pri uporabi sredstev;
− doživljanje izkušnje, usklajevanje in sodelovanje v skupini.
Potek dejavnosti
Ob prihodu v vrtec so se otroci igrali z naravnim materialom. Deklici E. sem ponudila večjo
posodo, na kateri so bila zrna koruze, da bi se z njimi igrala. Deklica pa je odšla do kupa
naravnega materiala in si vzela koruzo, jo začela ličkati in zrnje dajati v posodo. Kmalu so se
ji pridružili še štirje otroci, ki jih je deklica opazila in jim začela deliti zrnje koruze. Pozneje
smo si ogledali posnetek dejavnosti prejšnjega tedna z manjšo skupino otrok. Otroci so si
pozorno ogledali posnetek in komentirali, kdo vse je na posnetku. Vključila sem se v pogovor
in jih spodbudila še z vprašanji, kaj je kdo našel na posnetku, kdo je na posnetku. Deček J. se
je videl na posnetku in vprašala sem, kaj ima v roki. Odgovoril je: »Bu.« S tem je mislil na
bučo. Deček R. je ponavljal, da je videl dečka A. in deklico M. Deček A. pa je povedal, da je
deklica M. našla koruzo. Pozneje sem drugo skupino otrok vprašala, kaj bi lahko storili, da bi
miška iz zgodbe prišla nazaj k nam. Zgodbo otrokom večkrat povem, ker jo pozorno
poslušajo in z njo mehčamo dnevno rutino. Deklica E. je odgovorila: »Listke bi daja.«
Pogledali smo skozi okno, da bi videli, kje so. Spodbudila sem jih z vprašanjem, kaj še vidijo
in bi lahko prinesli v igralnico. Govorno sposobnejši so našteli kar nekaj stvari, ki so jih videli
skozi okno. Ker smo v igralnici že imeli naravni material, so naštevali, da zunaj poiščemo tudi
buče, želode in orehe. Govorno manj sposobni so komunicirali nebesedno in kazali s prsti iz
igralnice. Odpravili smo se ven po material za miško. Ponudila sem jim samokolnico in
lopato. Najprej so odšli do listja in si ga naložili, nato pa so si nalagali pesek. Odšli smo tudi
do drevesa, pri katerem so ugotovili, da je drevo previsoko, zato sem jim veje z drevesa dala
jaz. Vse to smo vozili v igralnico v večjo škatlo.

Evalvacija
Deklici E. sem ponudila večjo posodo, na kateri so bila zrna koruze. Zanimalo me je, ali se bo
igrala z njimi. Deklica pa me je presenetila in odšla do kupa naravnega materiala, ki ga
imamo v igralnici, vzela koruzo, si jo prinesla k posodi in jo začela ličkati. Povezala je delčke
koruze (zrna) s celoto (koruzo). Kmalu se ji je pridružila deklica P. ter nato še dečki L., A. in
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U. Otrokom je deklica E. najprej delila zrnje, nato pa je deklici P. dala koruzo, da se je tudi
ona lahko preizkusila v ličkanju. Pozneje smo si z manjšo skupino na računalniku ogledali
posnetek prejšnjega tedna. Otroci so komentirali, kaj vidijo na posnetku. Na vprašanje, kaj je
deklica M. našla na posnetku, mi je deček odgovoril, da koruzo. Sama nisem bila dovolj
pozorna in mu odgovorila, da je našla bučo; nisem pozorno poslušala. Deček R. je našteval,
koga vse je videl, sama pa sem naredila napako, ko sem ga to še enkrat vprašala, ker mi je to
že povedal; moje vprašanje torej ni bilo na mestu. Nato smo z drugo skupino otrok
ugotavljali, kaj vse lahko prinesemo v igralnico, da bo miška iz zgodbe ostala pri nas.
Zgodbica o miški je otroke zelo pritegnila. Zunaj so otroci iskali naravni material za miško.
Poiskati so želeli tudi naravni material, ki ga pred vrtcem nimamo, verjetno zato, ker imamo
nekaj tega, ki so ga iskali že v igralnici. Pri dejavnosti so se zabavali in počeli nekaj novega.
Naravni material, ki so ga našli zunaj, so namreč vozili v igralnico.

Slika 11: Ličkanje koruze

Slika 12: Deklica E. deli zrna koruze
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Slika 13: Naravni material vozimo v igralnico

3.5.6 Urejanje hiške za miško – kotička z naravnima materialom – in igra otrok v njem
Cilja:
− otrok aktivno sodeluje in se zabava pri ustvarjanju hiške za miško – kotička z
naravnim materialom;
− sproščena simbolna igra.
Potek dejavnosti
Naš kotiček z naravnim materialom še ni imel strehe. Otroke sem spodbudila k dejavnosti z
vprašanjem, kaj bi lahko storili, da hiška za miško – kotiček z naravnim materialom – ne bi
imela tako velike luknje, da bi imel streho. Otroci mi niso dali odgovora, so le gledali v
kotiček. Manjšo skupino otrok sem povabila pred vrtec, kamor sem predhodno prinesla dolge
košate veje in čakala, kaj bodo otroci naredili. Takoj ko smo stopili iz vrtca, so veje z
veseljem pograbili. Veje so bile dolge, zato so morali biti dobro organizirani, da so jih lahko
prinesli do igralnice. Otroci so se zabavali in bili navdušeni nad vejami zaradi njihove
veličine. Med potjo v igralnico sta se deček R. in deklica T. zapletla z vejami. Pri tem sta
pokazala malce nejevolje in problem rešila sama, tako da sta vsak svojo vejo vlekla proti sebi.
Pri postavljanju vej na hiško za miško – kotiček z naravnim materialom – sem otrokom
pomagala, ker sami tega še ne bi zmogli. Ko smo veje postavili na hišico – kotiček –, so se
trije otroci igrali v njej. Najprej so iskali miško med naravnim materialom, nato pa so se
zabavali in smejali, ko so se izogibali vejam. Pozneje so se igrali v njej trije drugi otroci.
Deklica E. je vzela iz kuharskega kotička posodice in jih prinesla v hišico – kotiček z
naravnim materialom. Deček U. jo je posnemal in si pripomoček iz kuharskega kotička
prinesel tudi sam. Razvila se je sproščena simbolna igra.
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Evalvacija
Otrokom sem dala izkušnjo, ki je še niso doživeli. Nositi so morali dolge veje in sproti
reševati problem, kako jih bodo prinesli do igralnice. Dejavnost je bila precej zahtevna, in
sicer zaradi veličine vej. Otroci so bili navdušeni nad tem, ker je bilo zanje to nekaj novega.
Dala sem jim nov izziv. Čeprav sta se deček R. in deklica T. zapletla z vejami, sta problem
presenetljivo dobro rešila. Vsem otrokom se je zdelo zanimivo, ko smo veje zlagali na hiško
za miško – kotiček z naravnim materialom. Zanimivo se mi je zdelo, ko je deklica E. iz
kuharskega kotička vzela pripomočke in se igrala v kotičku. S svojo igro je pritegnila k tej
dejavnosti tudi dečka U. V kotičku sta se zabavala dlje časa.

Slika 14: Veje nosimo v igralnico – naravni kotiček

Slika 15: Veje dajemo na naravni kotiček
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3.5.7 Risanje s prsti v mivko
Cilj:
− razvijanje predopismenjevalnih strategij.
Potek dejavnosti
Manjši skupini otrok sem ponudila pokrov škatle, v katerem je bila mivka. Takoj so pristopili
in začeli risati s prsti v mivko. Presenečeni so bili, ko so opazovali sled, ki jo je puščal prst za
seboj.

Evalvacija
Presenetila me je motivacija otrok, še preden so se dejansko preizkusili v dejavnosti. Takoj so
pristopili k meni in se začeli igrati z mivko, čeprav je bila na pokrovu manjša količina mivke
in nobenih dodatnih pripomočkov. Pred dejavnostjo sem imela občutek, da bodo mivko
stresali iz pokrova in jo nosili drugam. Tega niso storili, ker je bilo to zanje nekaj novega in
jim je bilo že samo risanje s prsti v mivko dovolj zabavno. Risali so s prsti, si mivko stresali
iz ene roke v drugo in gradili kupčke mivke. Opazila sem, da ta dejavnost deluje na otroke
zelo pomirjajoče in otroka zaposli za dlje časa. Med dejavnostjo si je deček V. skrbno čistil
mivko z rok, da je ostala le na pokrovu, čeprav jim sama nisem dala nikakršnih smernic za
delo ali jih kakor koli spodbujala. Pred dejavnostjo sem predvidevala, da bo mivka vsepovsod
po igralnici. Pozitivno so me presenetili s svojim pristopom do dejavnosti. Zanimivo pa se mi
je zdelo, da so dečki V., R. in J. opazovali in bili navdušeni nad sledjo v mivki, ki jo je puščal
prst za seboj.

Slika 16: Rišemo s prsti v mivko
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Slika 17: Rišemo s prsti v mivko

3.5.8 Risanje s prsti v mivko na svetlobni podlagi
Cilja:
− razvijanje predopismenjevalnih strategij;
− pozorno opazovanje.
Potek dejavnosti
Nadgradila sem igro risanja s prsti v mivko. Otroci so najprej s prsti risali v mivko, ki je bila
na pokrovu škatle, pozneje pa sem jim ponudila svetlobno podlago, na kateri je bila mivka.
Pred dejavnostjo sem ugasnila luč v igralnici, da je bil učinek svetlobe večji. Dejavnost je
potekala v manjših skupinah.

Evalvacija posnetka
Na začetku je deklica L. povedala, da bo narisala v mivko srček. Začela je risati s prsti v
mivko in deček J. ji je sledil. Med seboj sta komunicirala besedno in nebesedno. Ko sta želela
narisati drug motiv, sta prejšnjega z rokami pobrisala. Ko je deklica L. začela mivko metati v
zrak, sem morala za krajši čas poseči v igro, ker se je dvigal prah iz mivke in dečka J. je dražil
po očeh. Deček J. je deklico L. posnemal pri igri. V igri sta bila zelo povezana in se skupaj
igrala. Pred dejavnostjo sem predvidevala, da bo igra bolj individualna, čeprav sta imela le
eno svetlobno podlago. Presenetila me je njuna igra, predvsem zaradi medsebojnega
sodelovanja. Otroka sta me pozorno opazovala pred dejavnostjo, ko sem jima prižgala luč na
svetlobni podlagi. Ko se jima je pozneje pridružil deček U., pa sta mu to tudi pokazala.
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3.5.9 Igra z razrezano bučo in socialna igra sodelovanja
Cilji:
− omogočanje fine motorike;
− otrok doživi bučo v celoti (njena zunanjost in notranja vsebina buče);
− omogočiti izkušnjo, da je delo v dvojicah zanimivo in da omogoča zadovoljstvo.
Potek dejavnosti
Dejavnost smo izvajali z manjšo skupino otrok. Vprašala sem jih, ali je mogoče že kdo našel
miško v igralnici. Deček U. je odgovoril: »Miška je v buči, a veš!« Vprašala sem jih tudi,
kako bi pogledali, ali je res v njej. Deklica L. je odgovorila: »Zjezat jo mojš.« To smo tudi
storili. Razrezano bučo so z zanimanjem opazovali, prijeti pa jo najprej ni želel nihče.
Motivirala sem jih, da sem sama roko vtaknila v bučo. Tudi sami so pozneje to storili in iz
buče ločili semena. Pozneje smo se igrali še socialno igro, ki temelji na sodelovanju. Otroka
sta skupaj prijela bučo in jo prenesla z ene strani igralnice na drugo stran ter jo dala v
posodico, na kateri je bil narisan polž.

Evalvacija
Razrezane buče najprej ni želel nihče prijeti. Pomembno se mi je zdelo, da sem najprej to
storila jaz in jih spodbudila, da so poizkusili še sami. Mogoče je niso prijeli, ker še niso imeli
te priložnosti. Meni pa so brezpogojno zaupali. To sklepam, ker so z njo manipulirali, takoj ko
sem to storila sama. Dlje časa so iz buče pobirali semena. Občasno je bil na začetku prisoten
tudi negativen občutek, kar se je kazalo na njihovem obrazu. Predvidevam, da zaradi občutka,
ki ga pri buči še niso doživeli. Presenetilo me je, da je dejavnost trajala dlje časa.
Predvidevala sem, da jih bo zanimala, ne pa da jih bodo za dlje časa zaposlila semena, ki so
jih iskali v buči. Ko se otroci igrajo z igračami, jih pogosto prenašajo z enega mesta na drugo
mesto, jih menjavajo in si jih pulijo iz rok. Naravni material pa jih je povsem pritegnil in tega
niso počeli. Spoznali so vsebino buče v notranjosti in presenetilo jih je, da je povsem
drugačna kot njena zunanjost. Nihče ni imel zadržkov, da bi bučo prijel. Pri razrezani buči pa
je bila situacija drugačna. Nato smo se igrali socialno igro, ki temelji na sodelovanju. Pogosto
smo se že igrali socialne igre, vendar so temeljile bolj na identiteti otrok, zato je bil izziv
večji. V sodelovanju drug z drugim so prenašali bučo z enega mesta na drugega in bučo dali v
večjo posodo, v kateri je bil narisan polž. Ta izkušnja jim je bila prijetna, ker so medsebojno
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sodelovali in upoštevali drug drugega. Pozorni so morali biti na hojo, ker je eden izmed
partnerjev lahko hodil vzvratno. Če sta partnerja hodila vzporedno, sta lahko hodila hitreje.

Slika 18: Igra z razrezano bučo

Slika 19: Socialna igra – prenašanje buče

Slika 20: Socialna igra – prenašanje buče

3.5.10 Manipuliranje z naravnim materialom
Cilja:
− sproščena simbolna igra;
− otrok prek igre spoznava lastnosti različnih buč.
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Potek dejavnosti
Otroci so se igrali v naravnem kotičku. Samoiniciativno so si v kotiček prinesli posodice in
razvila se je sproščena simbolna igra. Deklica E. si je v kotičku našla koruzo in jo ličkala,
pozneje pa je v kotičku iskala jesenske sadeže in si jih podrobneje ogledala. Preostali otroci v
kotičku pa so se igrali z listjem in s posodicami, kamor so nalagali listje. Poleg njih so se
otroci igrali z bučnimi semeni. Ta so se na pladenj predhodno prilepila in tako so zaposlila
otroke, ki so semena ločevali od pladnja. Največ časa pa sta se s tem igrali najmlajši deklici –
M. in P. Med igro so se jima semena kar nekajkrat izmuznila iz rok, ker so bila nekatera
spolzka. To ju ni zmotilo, nadaljevali sta svojo igro in s pladnja nalagali bučna semena v
lonček. Lonček sem jima ponudila, da sta lahko imeli vsaka svoj prostor, ker sta v nasprotnem
primeru grabili pladenj in ga želeli imeti vsaka zase. Deček U. pa se je odločil za igro z
bučami. Buče je prestavljal po mizi, jih stiskal in postavljal drugo na drugo. Zraven je imel
tudi koruzo in storže, vendar ga to ni pritegnilo.

Evalvacija
Zanimivo je bilo, da je igra s semeni za dlje časa zaposlila najmlajši deklici. Menim, da je k
temu pripomoglo tudi to, da nekaterih semen ni bilo zlahka ločiti od pladnja. Tukaj sta se
pokazali njuna vztrajnost in pripravljenost za reševanje problemov. Problem, da si ne bi pulili
iz rok pladnja s semeni, sem rešila tako, da sem vsaki dala lonček. S tem sta dobili želen
občutek, da je lonček njun. Predvidevam, da se deklici, če tega ne bi storila, ne bi poglobili v
igro, ker bi med njima nastal spor. Zanimiva pa je bila tudi igra dečka U. Na mizi je imel
buče, storže in koruzo, pritegnile pa so ga le buče. Buče si je postavil tako, da so ležale blizu
druga ob drugi. Manjše buče si je izbral, da jih je spuščal po večjih. Najprej se je odločil, da
vzame večjo bučo, a si je hitro premislil, ker so bile nekatere pretežke in jih ni mogel spuščati
po manjših bučah. Deček je bil pri igri sproščen; problem, ki se mu je pripetil, ko je hotel
večjo bučo spuščati po manjši, je hitro rešil.

Slika 21: Igra v naravnem kotičku
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Slika 22: Igra z bučnimi semeni

Slika 23: Igra z bučami

3.5.11 Lepljenje drobnega naravnega materiala na papirnat krožnik
Cilja:
− otrok se veseli in je ponosen na svoj izdelek;
− omogočiti fino motoriko.
Potek dejavnosti
Otroci so se radi igrali v kotičku z naravnim materialom. Pogosto se je dogajalo, da so z
naravnim materialom nekaj zgradili, nekaj svojega ustvarili. Deček J. je želel, da njegov stolp
iz naravnega materiala postavim na razstavo (polica, na katero dajemo vse, kar otrok ustvari z
igračami ali kakor koli drugače). To ni bilo izvedljivo, ker se ni dalo vsega skupaj prijeti in
postaviti na polico, ker se je igral z drobnim naravnim materialom (zdrobljeno listje, želodi,
orehove lupinice …). S tem mi je dal idejo za načrtovanje tega dne. Dejavnost sem izvajala
individualno. Ponudila sem jim zdrobljeno listje, posamezno listje, zrna koruze, mivko),
lepilo in papirnat krožnik. Otroci so ustvarjali na papirnat krožnik; tisto, kar so ustvarili, smo
lahko dali na razstavo – polico. Otroci so naravni material lahko lepili s prsti ali čopičem.
Otrokom, ki so se odločili, da bodo lepili s prsti, je dejavnost povzročala težave zaradi lepila
na prstih. Ko se jim je zdrobljeno listje prilepilo na prste, so ga težko odstranili; to jih je
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motilo. Problem sem rešila tako, da sem jim ponudila robčke, da so si roke lahko sproti
obrisali.

Evalvacija
Otroci so dejavnost izvajali sproščeno. Kot pozitivno se je izkazalo, da sem dejavnost izvajala
individualno. Med drugim jih je dejavnost motivirala tudi zato, ker so lahko končni izdelek
razstavili v igralnici na polici. Deklica L. je dejala: »Poglej, ta j pa moj.« Mlajši otroci so s
prstom ponosno kazali na polico. Bila sem presenečena, ker so pokazali res ogromno
navdušenje, ko so svoj izdelek lahko razstavili na polici. Med dejavnostjo so mi pripovedovali
o materialu in ga tudi poimenovali. Komentar E.: »Lej, ka mam, liste.«; T. »To kojuzo bom
pjlepla pa pesek pa velik bom goj dala.«; K. »To je kojuza, a veš, pa to je list, a veš, zj bom pa
pjlepla, da nau dol padl.«

Slika 24: Ustvarjanje z drobnim materialom

3.5.12 Igra le z naravnim materialom, brez običajnih igrač
Cilja:
− prek igre priti do spoznanja, kateri naravni material se lahko kotali po toboganu;
− raziskovalna igra.
Potek dejavnosti
Otroke je naravni material pritegnil k dejavnosti, zato sem se odločila, da jim čez ves dan za
igro ponudim le naravni material. Iz igralnice sem odstranila vse igrače. Prinesla sem le
veliko naravnega materiala. Listje je pokrilo celotno igralnico. Predhodno sem jim prinesla
tudi mivko, na voljo pa so imeli tudi veje, buče, želode, storže, orehe. Listje sem imela
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pripravljeno v večji vreči in skupaj smo pogledali, kaj je v njej. Takoj ko so ga otroci videli,
so dejali, da je skrita miška iz zgodbe, ki sem jim jo pripovedovala. Vrečo so najprej tipali,
kaj se je v njej skrivalo, pa niso videli. S tem sem stopnjevala njihovo pričakovanje. Ko smo
listje začeli stresati iz vreče, so bili otroci prijetno presenečeni. Takoj se je začela igra z njim.
Listje so metali, ga brcali, se z njim pokrivali, se zabavali. Deček R. pa je buče nosil v kotiček
z naravnim materialom; kmalu so ga začeli posnemajo še drugi otroci. Vsi so se počakali, ko
so buče nosili v kotiček, da je imel posameznik možnost svojo bučo vreči v kotiček. Ko so
znosili buče v kotiček, se je igra nadaljevala v nasprotno smer – buče so nosili iz kotička.
Deklica T. se je pozneje igrala z listjem in ga spuščala po toboganu, ki je bil narejen iz
plastenk. Listje se po toboganu ni kotalilo, zato mu je govorila: »Pridi dol.« Kmalu se je
odločila za igro z mivko, pri kateri se je pridružila otrokom, ki so se igrali z njo. Nato se je
spet vrnila k toboganu in želela po toboganu spuščati listje, ker ji to ni uspelo, pa se je
odločila, da po toboganu spusti storž. Storž je lahko spustila po toboganu zaradi njegove
oblike in bila je zadovoljna. Otroci so v mivko zakopavali kamenčke, buče, listje in storže.
Deklica L. je v mivki našla kostanj in ga skrila pod list ter mi dejala: »Ni ni kostančka, ni ni
ga.« Otroci so se radi igrali z mivko; dlje časa jih je pritegnila igra zakopavanja in iskanja
naravnega materiala. Otroci so se z mivko igrali individualno in skupinsko. Nekdo je nekaj
zakopal, preostali pa so s prstom kazali, kje je zakopano. Domislili so se zanimivo
raziskovalno igro. V igralnici smo imeli ves naravni material tudi pri kosilu in počitku.
Naravni material je mehčal dnevno rutino. Otroci so se z njim zabavali, medtem ko so čakali
na kosilo. Klicali pa so tudi miško iz zgodbe, da naj pride k nam, in jo iskali pod listjem. Pri
počitku so poslušali še zvoke gozda, ki sem jih predvajala prek CD-zgoščenke.

Evalvacija
Za dan brez igrač sem se odločila, ker so se otroci radi igrali z naravnim materialom in jih je
za dlje časa pritegnil k igri. Predvsem pa sem opazila, da so bolj sproščeni in z zanimanjem so
manipulirali z naravnim materialom. Listje v igralnici je pritegnilo prav vse otroke. To sem
sicer že v naprej predvidevala, vendar sem bila prepričana, da bo zanimanje za tovrstno igro –
biti popolnoma brez igrač – po določenem času upadlo. Izkazalo se je ravno nasprotno.
Razvila se je raziskovalna igra, v kateri so se otroci neizmerno zabavali in reševali probleme,
ki so se med igro pojavili. Ko sem jih med igro opazovala, sem dojela, da res ne potrebuješ
veliko, v mojem primeru le naravni material, da otrok raziskuje, manipulira, se zabava in
pride do novih spoznanj, kar je ključno za napredek posameznega otroka. Deček R. se je
odločil za igro z bučami in jih prenašal. Najprej jih je nesel v kotiček z naravnim materialom,
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ko je bila večina buč v kotičku, pa jih je nesel nazaj po igralnici. Pri igri se mu je pridružilo še
kar nekaj otrok. Zanimivo pa je bilo, da nihče buče ni vrgel nikamor drugam kot le v kotiček.
Ko so jih nosili iz kotička, buč niso metali kar vsevprek. V kotičku pa jo je z užitkom zalučal.
Deklica T. je najprej želela po toboganu spuščati listje. Spoznala je, da se listje ne kotali, zato
je iskala drug naravni material, ki pa se kotali, in je spuščala storže. K svoji igri je pritegnila
tudi druge. Igrali so se tudi z mivko. Z rokami so gradili kupčke in kopali jamice, obenem pa
so se domislili tudi zanimive igre. Koruzo, želode, orehe, kamenčke, buče so zakopavali v
mivko, potem pa skupaj iskali, kje je vse to zakopano. Tukaj so se igrali skupinsko, ker jih je
igra, ki so se je sami domislili, pritegnila. Nenehno so bili v interakciji, med seboj so
sodelovali in se posnemali. Pri tej dejavnosti sem kotiček z mivko malce ogradila, da ne bi
mivke raznosili po vsej igralnici. To je bilo nepotrebno, ker so se otroci z navdušenjem igrali
in bili dlje časa zaposleni z njo. Motivirani so bili dlje časa, in tudi ko so se odločili za igro z
drugim materialom, je prehod potekal nemoteno. Ko se igrajo z navadnimi igračami, je veliko
prehajanj od enih igrač k drugim, zato sem predvidevala to tudi pri igri z naravnim
materialom, kar pa se je izkazalo za zmotno. Otroci so znali že ves ponujeni naravni material
imenovati, tega so se naučili spontano skozi projekt. Kar nekaj naravnega materiala otroci prej
niso imeli še priložnosti spoznati. Naravni material se je izkazal kot nekaj pozitivnega pri
mehčanju dnevne rutine. Ko so čakali na kosilo, niso bili neučakani in nervozni, saj jih je med
tem zaposlil. Med čakanjem so se zaposlili z njim in nervoze kot po navadi ni bilo občutiti.
Prijetno presenečeni so bili tudi, ko smo se odpravljali k počitku. Običajno igrače pospravimo
pred počitkom, naravnega materiala pa nismo. Deklica L. je dejala: »Pospjavljamo!« S tem je
želela otroke pozvati k pospravljanju, ker je to v naši navadi. Zanimivo se jim je zdelo, ker
tega ni bilo treba storiti.

Slika 25: Igra z naravnim materialom
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Slika 26: Skrivanje pod naravnim materialom

Slika 27: Spuščanje listja po toboganu

Slika 28: Prenašanje buč

Slika 29: Skrivanje naravnega materiala v mivki
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Slika 30: Mehčanje dnevne rutine s pomočjo naravnega materiala

Slika 31: Počitek v »gozdu«

3.5.13 Igra z naravnim materialom brez običajnih igrač
Cilja:
− razvrščanje naravnega materiala;
− raziskovalna igra – preizkušanje zvoka buč (udarjanje buče ob bučo).
Potek dejavnosti
Ker so se otroci zabavali z naravnim materialom in niso pogrešali običajnih igrač, sem
naslednjo dejavnost načrtovala na enak način kot prejšnjo. Otroci so listje metali, ga brcali, se
plazili po njem. Igrali so se tudi z bučami in preizkušali, kak zvok proizvajajo buče, če buči
udarjaš skupaj. Deklici P. se je zdelo zanimivo, ko je ličkala koruzo, zato je tokrat želela to
storiti tudi s storžem. To ji ni uspelo, zato se je odločila za igro z drugim materialom in ga
preizkušala. Igrali so se tudi z mivko, v katero so zakopavali različen naravni material (buče,
želode, orehe, storže). Deklica E. pa se je igrala z orehi, s kostanji, storži in zrni koruze. Zrnje
je ločila od preostalega materiala. Deklica M. je po toboganu spuščala naravni material in
ugotavljala, kaj se kotali. Najprej je spuščala listje in ugotovila, da mora vzeti storž, da se bo
spustil po toboganu. Iskali pa so tudi miško iz zgodbe, zato sem jim zgodbo zaigrala in tokrat
miška ni ušla iz igralnice, ampak je ostala pri njih. Proti koncu dejavnosti so se imeli možnost
poigrati tudi z njo. Bili so veseli, ker je miška tokrat ostala pri njih.
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Evalvacija
Otroci so z naravnim materialom z zanimanjem manipulirali. Pri igri so se zabavali in bili
motivirani za aktivno raziskovanje. Deklica E. je dala povod za igro z bučami in s tem
pritegnila k dejavnosti tudi deklici K. in L. ter dečka R. Preizkušali so zvok buč (buče so
udarjali drugo ob drugo). Razvila se je raziskovalna igra. Presenetljivo je bilo, da so danes na
povsem drugačen način razvili igro z bučami, ker so preizkušali njihov zvok in jih ne le tipali
in prenašali. Deklica E. je razvrščala naravni material. Opazila sem, da je ločila material
rumene barve (zrna koruze) od rjavega (orehov, kostanjev, storžev). Tudi najmlajša deklica
M. je ugotovila, da listja ne more kotaliti po toboganu, da mora biti za to okrogel ali ovalen
predmet, in je zato spuščala storže. Otroci so bili ravno tako navdušeni nad naravnim
materialom kot prejšnji dan, čeprav so imeli na voljo enak material kot prejšnji dan, kar me je
pozitivno presenetilo. Iskali so tudi druge načine preizkušanja materiala (zvok materiala); to
jim je bilo omogočeno, ker so imeli dovolj časa za igro z naravnim materialom in so se znova
vračali k istemu materialu. Ker so med dejavnostjo klicali miško, sem jih presenetila z zgodbo
o miški, ki je tokrat ostala pri njih, da so se imeli možnost poigrati tudi z njo.

Slika 32: Razvrščanje naravnega materiala

Slika 33: Spuščanje naravnega materiala po toboganu
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Slika 34: Skrivanje naravnega materiala v mivki

Slika 35: Igra z miško

3.5.14 Evalvacija projekta skupaj z otroki
Cilj:
− doživeti celoten projekt.
Potek dejavnosti
Natisnila sem posamezne fotografije celotnih dejavnosti skozi ves projekt in jih pokazala
otrokom, da bi skupaj evalvirali celoten projekt. Dejavnost sem izvajala v manjši skupini.
Ponudila sem jim tudi plakat, na katerega so lepili fotografije in ob njih komentirali
posamezne dejavnosti. Otroci so bili veseli, ko so se zagledali na fotografijah. Povedali so mi,
kaj so takrat počeli, kaj vse so imeli na voljo, kdo vse je še poleg njih na fotografijah. Mlajši
otroci so komentirali nebesedno, kazali so s prsti po fotografijah in bili vzhičeni nad
fotografijami, če so se zagledali na njej. Deček U. je komentiral svojo dejavnost, ko se je igral
z mivko na osvetljeni podlagi: »Lučka, lučka je tukej, vidš.« To je povedal meni. Fotografijo
pa je pokazal tudi deklici P. in ji dejal: Lučka je tukej, poglej, lučka.« Deklica ga je pozorno
poslušala in gledala v fotografijo. Dečka R. in V. sta si fotografijo, na kateri sta bila tudi ona
in še nekaj drugih otrok, komentirala: R.: »Ke je pa Lina.« (Tukaj je Lina). V.: Id, Id je
(povedal je svoje ime). Deklici E. pa se je zdela najzanimivejša fotografija, na kateri najdemo
miško iz zgodbe. Deček S. pa je pokazal na fotografiji sebe, ko smo vozili naravni material
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izpred vrtca v igralnico. V igralnico so vozili tudi večje veje in to je ponazoril z rokami, ko jih
je dvignil nad glavo, in s tem pokazal veličino vej. Otroci so aktivno sodelovali, dokler nismo
vseh fotografij nalepili na plakat. Plakat smo nato obesili pred igralnico, da smo ga imeli
možnost predstaviti tudi staršem.

Evalvacija
Dobila sem povratne informacije otrok glede projekta. Otroci so med lepljenjem fotografij na
plakat aktivno sodelovali ter radi komentirali dejavnosti in osebe, ki so bile na fotografijah.
Dečku U. se je zdela najzanimivejša fotografija, na kateri se je igral z mivko na osvetljeni
podlagi. Komentiral je le to fotografijo in nanjo večkrat pokazal s prstom, tudi ko je bila že
nalepljena na plakat. Dobila sem povratno informacijo te dejavnosti, da je bila igra z mivko na
osvetljeni podlagi nekaj posebnega. Deček L. je svojo igro v naravnem kotičku komentiral, da
so bile buče, da je bilo listje v kotičku, da pa miške pa ni bilo. Zgodbica o miški se je otrok
dotaknila in ponotranjili so jo, meni pa je služila kot neka motivacija, spodbuda za vse
aktivnosti v vrtcu. Deklici E. se je zgodba izmed vseh otrok najbolj vtisnila v spomin. Zelo
rada jo je pripovedovala in se z miško igrala. Rada jo je imela vedno v svoji bližini.
Neposredno od otrok sem prek plakata dobila pozitivne povratne informacije. Preden smo
evalvirali projekt, sem bila malce skeptična glede tega, ali mi bodo sploh kaj povedali, glede
na to, da so bile dejavnosti že izvedene, in so komentirali, doživljali, kar se je zgodilo v
preteklosti. Vedela sem, da bodo fotografije pogledali, nisem pa pričakovala tako pozitivnega
in aktivnega pristopa k evalvaciji. Ko so odhajali domov, so vsi hiteli pokazat staršem plakat
in ga razlagali tudi njim. Veliko truda sem vložila v ta projekt, zato sem lahko dobila izčrpne
povratne informacije od otrok. Otroci so projekt evalvirali besedno in nebesedno.

Slika 36: Evalvacija projekta z otroki
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3.6 Evalvacija celotnega projekta
Z vzgojiteljico sva si prek fotografij, posnetkov in zapisov ogledali celoten projekt. Skupaj
sva ga evalvirali in odgovorili na vprašanja, ki sem si jih zastavila pred izvedbo projekta.

Ali bo otroke pritegnil naravni material in ali bodo vztrajni pri dejavnostih dlje časa?
Glede na pozitiven odziv otrok igre z naravnim materialom meniva, da je naravni material
otroke pritegnil. To lahko argumentirava z dejstvom, da so bili otroci motivirani dlje časa za
dejavnost z naravnim materialom, čeprav so imeli na voljo tudi običajne igrače. Motivirani za
dejavnost z naravnim materialom pa so bili tudi, ko običajnih igrač niso imeli na voljo. K
dejavnosti so pristopili samoiniciativno in v njih aktivno sodelovali. Oblikovala sem
raznovrstno okolje z različnimi dejavnostmi, ki so ustvarjale prijazno vzdušje, s čimer sem
otroke spodbujala k sodelovanju. Dejavnosti sem imela zastavljene tako, da so otroke
spodbujale k sodelovanju in da niso vodile v prisilno prilagajanje.

Ali se bodo kaj novega naučili?
Otroci so se veliko naučili. Dejavnosti so bile oblikovane tako, da so v igri pridobivali
izkušnje in znanja o naravnem materialu. Otroci so bili zadovoljni, ko so našli rešitve pri
dejavnosti, zato so iskali nove situacije, ki so bile vsakič znova izziv za nadaljnje dejavnosti
oz. rešitve problema. Ob igri so se naučili postavljati cilje in k njim usmeriti svojo dejavnost.
Naravni material so spoznali v različnih izkušnjah z njim. Prek igre so ga doživeli, spoznali
njegovo obliko in vsebino. Pred izvedbo projekta so otroci poznali le nekaj naravnega
materiala, tistega, ki jim je čez vse leto na voljo in ga vidijo dejansko vsak dan. Z bučami,
želodi, s kostanjevimi ježicami in podobnim materialom pa se večina otrok še ni spoznala,
tako da bi ga doživela. Pred izvedbo projekta še niso imeli občutka, da ježica bode. Najprej so
jo brez zadržkov prijeli, šele pozneje pa so previdno pristopili k njej. V bučo najprej nihče ni
dal roke, da bi tipal njeno vsebino, čeprav so bili radovedni. Potrebovali so čas in počakali so,
da sem jo najprej sama prijela. Tako sva z vzgojiteljico spoznali, da je bila to prva njihova
izkušnja z določenim materialom, ki so jo dobili prek projekta. Prek dejavnosti so spoznali
tudi, da se nekateri naravni materiali kotalijo, drugi pa ne. Do tega so prišli sami s
preizkušanjem, ko so spuščali naravni material po toboganu. Pri raznih dejavnostih je bilo
treba sodelovati, npr. ko smo urejali kotiček za miško iz zgodbe, v katerem so se pozneje
igrali, pri socialni igri in iskanju miške iz zgodbe čez celoten projekt.
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Ali bo med izvajanjem celotnega projekta manj konfliktnih situacij med njimi kot sicer?
Med dejavnostmi, ki so potekale med projektom, je bilo konfliktnih situacij občutno manj.
Meniva, da je to posledica tega, ker so imeli otroci na voljo veliko različnega materiala, tudi
tistega, ki ga prej še niso poznali. Z naravnim materialom so imeli veliko več možnosti
ustvarjanja kot z običajnimi igračami. Na različne načine so ga uporabili pri igri. Lahko so ga
lepili, kotalili, se z njim pokrivali, ustvarili svoj kotiček, ga prijemali, vozili v samokolnici, se
valjali po njem … In prav ta raznovrstnost jih je motivirala ter jih pritegnila k dejavnosti, zato
je bilo manj konfliktnih situacij med otroki kot sicer.
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4. ZAKLJUČEK
Aktivno učenje je v predšolskem obdobju izjemno pomembno. Pri otrocih spodbuja
radovednost in ustvarjalnost. Kot navaja Pišot (2000), se otrok v predšolskem obdobju
najbolje uči v naravnem okolju z naravnimi materiali. Vsako učenje se začenja z izkušnjo.
»Otroci se največ naučijo takrat, ko so sami aktivni in ko sami pridejo do rešitve, ugotovitve
ali posledično do negativne izkušnje ob neprimernem ravnanju, dejanju« (Jarh, 2014, str. 6).

Otroci so se pri dejavnostih zabavali in prek igre prišli do določenih spoznanj. Predvidevala
sem, da jih bo naravni material pritegnil, vendar ne v tolikšni meri, kot se je to izrazilo v
opisanem projektu. Raziskovali so naravni material v različnih situacijah in ga preizkušali na
različen način; razvijala se je domišljijska igra, igrali so se individualno, v parih, skupinsko,
krepili domišljijo, več so se pogovarjali, manj je bilo konfliktov, uresničevali smo cilje na
vseh področjih kurikuluma. Naravni material jih je povezal k igri in posledično je bilo manj
konfliktnih situacij kot sicer. Na začetku so bili do določenega materiala nezaupljivi, pozneje
pa so vsi pristopili k dejavnosti. Ponudila sem jim raznolike naravne materiale, da so imeli
možnost uporabiti svojo domišljijo in ustvarjalnost, s tem pa sem jim negovala tudi njihovo
radovednost. Spoznala sem, da je otroke treba slišati, jih pozorno opazovati, izhajati iz njih,
da lahko načrtuješ kakovostno dejavnost, ki bo otrokom nekaj prinesla. Treba jim je dati čas,
da sami pridejo do zaključkov; tako bo njihovo znanje trajnejše in pozitivno bodo naravnani,
ko se bodo spoprijemali z novimi izzivi. Vsekakor bom naravni material uporabila tudi za
nadaljne dejavnosti. Zastavljene cilje sem realizirala in odgovorila na raziskovalna vprašanja.
Vseskozi pa sem se opirala na Kurikulum za vrtce, ki mi je omogočal strokovno načrtovanje.
Dejavnosti sem načrtovala tako, da je bil pester izbor vsebin in dejavnosti, upoštevala sem
značilnosti starostnega obdobja, moja cilja pa sta bila proces učenja in spodbujanje
otrokovega dojemanja, izražanja, razmišljanja … Projektna naloga je temeljila na neposredni
aktivnosti in pridobivanju konkretnih izkušenj.
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