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POVZETEK 

Igra je bistvenega pomena za vsa področja otrokovega razvoja v predšolskem 
obdobju. V sodobnem načinu življenja postaja vse bolj omejena na notranje 
prostore, v katerih je možnost spoznavanja sveta okrnjena. Pozabljamo pa na 
naravo, ki predstavlja razgibano igrišče in učno okolje, v katerem lahko najdemo 
številne nestrukturirane materiale in objekte, ki jim otroci pripisujejo simbolni 
pomen in jih uporabljajo kot igrače, ki spodbujajo prosto igro. Neživa, predvsem 
pa živa narava motivira otroke za igro in raziskovanje in je vir naravoslovnega 
znanja. Otrokom torej lahko približamo naravo predvsem s tem, da jim ponudimo 
možnost, da se v njej igrajo, raziskujejo, učijo.  

V magistrskem delu me je zanimal pomen igre predšolskih otrok v naravnem 
okolju za učenje začetnega naravoslovja. V teoretičnem delu sem opredelila 
pojem igre, še posebej me je zanimal napredek otrok na različnih področjih 
učenja skozi igro. V nadaljevanju sem opisala, kako na slednje vpliva naravno 
okolje in na katerih področjih so strokovnjaki že ugotovili pozitivne vplive. 
Zanimalo me je, kakšna je vloga odraslega. Opisala sem tudi sodobne pristope, 
ki v ospredje postavljajo učenje v tesni povezavi s preživljanjem prostega časa v 
naravi. V empirični raziskavi sem proučevala pogled na igro iz otrokove 
perspektive. Pri raziskavi smo uporabili kamere, ki so bile med igro nameščene 
okrog otrokovega pasu in so samodejno beležile sliko in glas. Poleg tega so imeli 
otroci ves čas na razpolago tudi fotoaparat, s katerim so lahko fotografirali, ter 
pripomočke za risanje. Strokovni delavci smo dogajanje ves čas opazovali in si 
dialoge otrok zapisovali. Na ta način smo raziskovali pomen igre v naravnem 
okolju na učenje otroka. Preko analiziranja podatkov smo ugotavljali tudi razlike v 
igri med spoloma. V raziskavo je bilo vključenih 21 otrok, starih od 4 do 6 let. 

Rezultati raziskave so pokazali, da otroci ob igri v naravnem okolju pridobivajo 
naravoslovna znanja in spretnosti preko zaznavanja z vsemi čutili. Otroci so pri 
tem uporabljali najosnovnejše naravoslovne postopke, ob pomoči odraslega pa 
so uporabili tudi zahtevnejše. Pozitivni učinek igre v naravnem okolju se ni kazal 
le na področju narave, pač pa tudi na vseh drugih področjih kurikula: gibanju, 
družbi, jeziku, umetnosti in matematiki. Področji, ki smo jima posvetili posebno 
pozornost, sta varnost in tvegana igra. V daljšem časovnem obdobju so otroci 
pridobili občutek, kako se v mejah varnosti preizkušati v novih izzivih. Pri igri v 
naravi so bili pogumnejši dečki, ki so se preizkušali v zelo raznolikih dejavnostih, 
kot je plezanje, drsanje po hribu, konstruiranje in igra lovcev. Deklice so se 
pogosteje igrale mirne dejavnosti, kot je simbolna igra družina, vendar se je 
sčasoma razlika med spoloma nekoliko zmanjšala. Pri igri so uporabljali 
najrazličnejše naravne materiale, najpogosteje uporabljena pa je bila palica, ki je 
imela funkcionalno (npr. pomoč pri hoji po hribu) ali simbolno vlogo (čarobna 
palica) v igri.  

Ugotovitve raziskave so pomembne za vzgojno delo z otroki. Predšolskim 
otrokom bi odrasli morali dati veliko več časa in možnosti za igro, predvsem v 
naravnih okoljih in jim na ta način omogočiti razvijanje v sklopu proste igre. S tem 
želimo poudariti vrednost proste igre. Ta namreč ni manjvredna, pač pa je vsaj 
enakovredna načrtovanim dejavnostim in bolje izkorišča potenciale naravnega 
okolja. 



 
 

Ključne besede: igra, naravno okolje, začetno naravoslovje, predšolski otrok. 

  



 
 

SUMMARY 

Play is essential for all domains of a child's development during the preschool 
period. However, the modern way of life has increasingly resulted in limiting play 
to indoor spaces that offer children diminished possibilities to explore the world. 
We are forgetting, though, that nature is a diverse playground and learning 
environment where numerous unstructured materials and objects can be found. 
Children attribute symbolic meaning to these, using them as toys that encourage 
free play. Non-living, and mainly living things in nature motivate children to play 
and explore, and are a source of scientific knowledge. Therefore, we can bring 
nature closer to children simply by offering them the opportunity to play, explore 
and learn in it.  

In my master's thesis, I was primarily interested in the impact of preschool 
children’s play in the natural environment on their learning of early science. In the 
theoretical section, I define the concept of play, with particular focus on the 
progress that the children made in different domains of learning through play. In 
the continuation I describe how their learning through play is influenced by the 
natural environment and which areas were positively affected as identified by the 
experts. I was also interested in what the role was of adults in these activities. I 
describe modern approaches that foreground learning in its close relation with 
spending free time in the nature. The empirical study examines the views of play 
from the child's perspective, using video cameras that were attached to each 
child’s waist and that automatically recorded image and voice during their play. 
The children were also given a camera with which they could take pictures, as 
well as being given drawing utensils. Expert workers continuously observed what 
was going on and recorded the children's conversations. This enabled us to 
explore the impact of play in the natural environment on the child's learning. 
Moreover, data analysis was used to determine gender differences related to the 
children's play. Twenty-one children aged 4 to 6 were included in the study. 

The research results have shown that children acquire early science knowledge 
and skills by playing outside in the natural environment and using all their senses. 
In their play, the children used the most elementary scientific procedures and, 
with help from an adult, some more demanding ones. The positive effect of play 
in the natural environment was not only observed in the domain of natural 
science, but also in all other domains of the curriculum: physical movement, 
society, language, art and mathematics. Safety and risky play were two domains 
that were given special attention. After some time in the natural environment, the 
children acquired a sense of how to take risks and take on new challenges within 
safe boundaries. While playing in nature, boys were braver and took up 
challenges in very diverse activities, such as climbing, sliding down a hill, 
construction and chasing each other. Girls more often engaged in quiet symbolic 
activities, such as 'playing house’. In time, the difference between the genders 
slightly diminished. During their play, the children used a wide variety of natural 
materials, most often a stick, which took on a functional (such as helping to walk 
uphill) or symbolic (the magic wand) role in their play.  

The findings of this study are relevant for educational work with children and 
show that much more time and opportunities should be offered to preschool 



 
 

children for play, in particular in natural environments, to enhance their 
development through free play. In saying this, I wish to emphasize the value of 
free play. Rather than being considered inferior to other planned activities, free 
play in the natural environment is at least equal to those activities and enables 
better use of the potentials of the natural environment.   

Key words: play, natural environment, early science, preschool child 
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UVOD 

Igra je otrokova poglavitna dejavnost in preko nje spoznava svet, ki ga obkroža. 
Neredko slišimo stavek: »Nehaj se igrat in se pojdi učit!« A dejstvo je, da je ta 
trditev kontradiktorna in da je ravno igra tista, v kateri je učenje najbolj 
poglobljeno, saj je notranje motivirana. Pedagoška stroka je s tem dodobra 
seznanjena, a večja težava nastane, ko je treba to uveljaviti v praksi. Pedagoški 
delavci so velikokrat storilnostno usmerjeni in želijo uresničiti zlasti kvantitativne 
kriterije: številne cilje v okviru načrtovanih dejavnosti, se vključiti v številne 
projekte, narediti veliko izdelkov, ki jih bodo lahko otroci pokazali staršem ipd. V 
nasprotnem primeru se počutijo, kot da niso naredili nič. Na tak način pa igra 
ostaja na stranskem tiru, je manjvredna dejavnost, pogosto ni dovolj časa zanjo. 
Dejavnost, ki jo izvajamo, je lahko v naših očeh igra, a s tem, ko je vodena, lahko 
izgubi najpomembnejšo komponento – notranjo motiviranost.  

Igra v vrtcih pa je razmeroma omejena tudi s perspektive prostora. Največ igre 
namreč poteka po igralnicah in na vrtčevskih igriščih. Z vidika varnosti je to 
najbolj varno, ker je okolje omejeno in standardno urejeno. Zagotovo pa je igra 
na novi, nepredvidljivi, razgibani površini, kjer lahko najdemo ogromno 
nestrukturiranega materiala in živih bitij, bogata. Otroci spoznavajo svet, ki je 
večji in pestrejši od tistega, v katerem so večino svojega časa. Narava je sama 
po sebi ogromna motivacija, saj v njej najdemo veliko živih bitij in drugih 
elementov, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Z igro v naravi pa otrokom ne 
omogočimo le tega, da se igrajo v okviru svojih zmožnosti in zanimanja, pač pa s 
tem otroci pridobivajo občutek za naravo. Slednjega lahko pridobimo le na ta 
način, da v naravi preživimo veliko časa. Ta dejavnik pa je izrednega pomena 
tudi za prihodnost naših zanamcev – le otroci, ki bodo zrasli v odgovorne in 
skrbne posameznike, bodo znali ohraniti naravno bogastvo. 

V magistrskem delu bom raziskovala prosto igro v naravi in znanje, ki ga otrok ob 
tem pridobi. Bistveno za pedagoške delavce je, da se zavedajo, da prosta igra 
otrok ne pomeni nedelo, saj otroci ob tem dosegajo številne cilje na različnih 
področjih in se učijo – tudi življenjsko pomembnih znanj. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 Razvoj, igra in učenje v predšolskem obdobju 

1.1 Razvoj in učenje 

Teorij, ki razlagajo otrokov razvoj, je veliko, a nekatere bistveno bolj vplivajo na 
modele predšolske vzgoje in kurikulume v vrtcih kot druge. Najbolj vplivne so 
kognitivne teorije in ena izmed najbolj znanih je Piagetova teorija (Marjanovič 
Umek, 2001), po kateri razvoj mišljenja poteka v napovedljivih, zaporednih in 
približno kronološko opredeljenih stopnjah in posameznih fazah znotraj le-teh 
(Labinowicz, 1989). Otrok si na posameznih stopnjah skozi asimilacijo in 
akomodacijo izgrajuje vedno bolj izpopolnjene miselne strukture (Marjanovič 
Umek, 2001). Po teoriji Piageta je pomembno okolje, v katerem se otrok uči ob 
aktivnem raziskovanju in v interakciji z odraslimi, vrstniki in različnimi materiali. 
Nekoliko drugače pa Vigotski (1962, v Marjanovič Umek, 2001) meni, da je 
izrednega pomena učenje, ki bi moralo biti korak pred razvojem in na ta način 
razvoj spodbuditi. Izpostavi pomen kulture in socialno učenje med vrstniki in 
odraslimi. Bruner (1966, v Marjanovič Umek, 2001) pa omeni tri ravni obdelave 
informacij, preko katerih si otrok oblikuje modele realnosti: aktivnost, slika in jezik. 
Prepoznaven je predvsem po spiralnem modelu razvoja – otrok ideje sprva 
razume na intuitivni ravni in jih šele pozneje pretvori na zahtevnejšo raven (prav 
tam).  

L. Katz (1996, v Marjanovič Umek 2001) poudarja, da sta razvoj in učenje tako 
celovita procesa, da ju nobena od teorij ne razloži zadostno. Glede na to se je pri 
pedagoškem delu smiselno opreti na nekatera skupna načela, ki vodijo k 
odločitvam v zvezi s predšolsko prakso (Marjanovič Umek, 2001). L. Marjanovič 
Umek (2001) opiše omenjena splošna načela otrokovega razvoja, ki služijo kot 
vodila, ki jih vzgojiteljice lahko vgradijo v prakso s predšolskimi otroki. V 
nadaljevanju bom ta vodila na kratko povzela (prav tam).  

 Za otrokov razvoj sta pomembna dednost in okolje. Oba omenjena 
dejavnika vplivata na rast in razvoj in ne delujeta v črno-belem nasprotju, 
pač pa se med seboj tesno prepletata. 

 V razvoju se prepletajo kvalitativne in kvantitativne spremembe oz. 
razvojna obdobja in linearnost v razvoju, pri tem pa novi vidiki razvoja 
vključujejo zgodnejše in na njih gradijo. Razvoj poteka v predvidljivi smeri, 
prisotna je večja celovitost, organizacija in internalizacija. 

 Za razvoj otroka sta pomembna socialni kontekst in podporna klima. 

 Področja razvoja (čustveno, socialno, gibalno, spoznavno) so med seboj 
povezana, saj razvoj na enem področju vpliva na razvoj drugega področja. 

 Pri razvoju govorimo tudi o nazadovanju, ne le o napredovanju. 

 Med otroki so individualne razlike v razvoju. 

 V razvoju obstajajo kritična obdobja za otrokov razvoj in učenje. 
Posamezna časovna obdobja so bolj ustrezna in učinkovita za učenje 
posameznih spretnosti kot neka druga obdobja. 
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 Za otrokov razvoj je pomemben izziv, čeprav sam teži k situacijam, ki mu 
dajejo priložnost, da deluje v svoji razvojni starosti. Konflikt zahteva premik 
na zahtevnejšo razvojno stopnjo, a razkorak med aktualnim razvojem in 
razvojem, h kateremu teži, ne sme biti prevelik. 

1.2 Igra in pomen igre za učenje 

Otrokova osnovna aktivnost je igra, ki zajema najrazličnejše dejavnosti, preko 
katerih se razvija in uči. Pri opredelitvah igre pogosto zasledimo razlike, saj gre 
za igro različno starih otrok in za različne vrste igre. Definicije igre se med avtorji 
razlikujejo, saj se med njimi pojavljajo tudi razlike v uporabi kriterijev (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2001). Pellegrini in Saracho (1991, v Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2001) igro opredelita kot dejavnost, ki je notranje motivirana in v njej ni 
vodenja z zunanjimi zahtevami. Cilje si otroci definirajo sami, a se bolj kot z njimi 
ukvarjajo s samo aktivnostjo. V igro otroci vključujejo tako znane kot neznane 
predmete ter dejavnost dopolnjujejo s svojimi predstavami in sami nadzirajo 
potek. Igra zahteva aktivno udeležbo in lahko poteka tudi na domišljijskem nivoju, 
predvsem pa je svobodna in ni pod vplivom pravil zunanjega sveta. Zelo podobno 
igro opredeli tudi Fromberg (1987, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001), ki igro 
opiše z naslednjimi besedami: igra je simbolna, pomenska, užitkarska, 
prostovoljna in notranje motivirana ter doživljajska. M. Zupančič (1999) igro 
opredeli kot dejavnost, ki jo posameznik izvaja zaradi lastnega zadovoljstva ne 
glede na končni izid in v njej ni neposredne vezanosti na zadovoljitev potreb ali 
na izpolnitev zahtev, ki jih postavlja okolje.  

 

Slika 1: Mreža učenja 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 10) 

Igra ima pomembno vlogo v napredovanju otroka, saj koordinira in povezuje 
različne vrste učenja. Učenje je v igri najbolj poglobljeno, saj otrokom omogoča 
razumevanje tega, kar so se naučili preko svojih idej, občutkov in odnosov. Na ta 
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način otroci lažje razumejo in povežejo naučeno (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2001). 

Mnenja avtorjev se med seboj razlikujejo tudi pri klasifikaciji iger. V Sloveniji je 
najbolj poznana klasifikacija avtorja Toličiča (1961): 

 Funkcijska igra (gre za preizkušanje senzomotornih shem na predmetih, 
npr.: tipanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje). 

 Domišljijska igra (simbolne dejavnosti, npr. igra vlog). 

 Dojemalna igra (poslušanje, opazovanje, posnemanje, branje). 

 Ustvarjalna igra (pisanje, risanje, oblikovanje, pripovedovanje, gradnja). 

S. Smilansky (1968, v Marjanovič Umek in Kavčič, 2001) je oblikovala naslednje 
kategorije iger: funkcijska igra, konstrukcijska igra, dramska igra in igre s pravili. 
Singer (1994) pa igro razdeli na tri razvojne ravni: 

 Prva raven: igra je prisotna v obdobju od rojstva do drugega leta otrokove 
starosti in vključuje imitacijo ter vajo in obvladovanje. 

 Druga raven: se pojavlja v starostnem obdobju od dveh do petih let in je 
opredeljena predvsem s simbolno igro. 

 Tretja raven: se pojavi po sedmem letu starosti in vključuje igre s pravili. 

T. Kavčič (2004) funkcijsko, konstrukcijsko, simbolno in dojemalno igro ter igro s 
pravili združuje v skupino spoznavnih vrst iger. Različni avtorji torej navajajo 
različne razvrstitve otrokove igre, pri tem pa bolj ali manj upoštevajo razvojne 
ravni, pogosto pa navajajo tudi približne starostne okvire. Ob tem se moramo 
zavedati, da je lahko posamezna vrsta igre razširjena na daljše časovno obdobje, 
a je ob tem opaziti kakovostne razlike (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001). V 
nadaljevanju bom vse omenjene igre kratko opisala. 

Najprej se pri otroku pojavi t. i. funkcijska igra, ki je s spoznavnega vidika 
najpreprostejša. Gre za igro vezano na zaznavno-gibalne funkcije ter 
raziskovanje (Kavčič, 2004). V prvem letu je to prevladujoča vrsta igre, ki se 
razvija od najbolj enostavnega manipuliranja s predmeti do postavljanja večjega 
števila predmetov v ustrezno zvezo. Belsky in Most (1981) funkcijsko igro 
razdelita na pet razvojnih ravni: 

 dejavnost na relaciji roka-usta, 

 enostavno upravljanje s predmeti in igračami, 

 igralna dejavnost s predmeti, ki se skladajo z njihovimi funkcijami, 

 igralna dejavnost s predmeti, ki ne ustrezajo njihovim funkcijam, 

 igralna dejavnost, pri kateri otrok vzpostavlja odnos med predmeti. 

Otrok preko te igre razvija svoje osnovne funkcije. Najprej so vezane na njegovo 
telo, nato se razširi na osebe okrog njega, nazadnje pa ga začnejo zanimati tudi 
predmeti in zunanji svet. Preko igranja otrok spoznava različnost in podobnost, 
istovetnost in stalnost. Uspeh v njem sproži željo po ponavljanju. Ne glede na to, 
da je to prevladujoča igra v prvih mesecih življenja, ima otrok od šestega meseca 
starosti dalje rad otroško družbo (Marjanovič Umek, 2001). V drugem letu začne 
ta vrsta igre upadati, a je prisotna skozi celotno predšolsko obdobje, saj otroku 
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pomaga pri razumevanju okolja (učenje vzročno-posledičnih odnosov, 
sposobnosti napovedovanja in predvidevanja) (Kavčič, 2004). Konstrukcijska 
igra se pojavi v drugem letu starosti, in sicer govorimo o dejavnosti, v kateri otrok 
iz prvin igrače nekaj gradi. Ta vrsta igre spodbudi razvoj ustvarjalnosti, 
razumevanja prostorskih odnosov, odkrivanja vzročno-posledičnih odnosov, 
ohranjanje pozornosti ter sledenja nameri in pomenu. Otrok mora biti 
osredotočen na svoje delo, saj je pozornost usmerjena h končnemu izdelku 
(Kavčič, 2004).  

Dojemalna igra odraža razumevanje odnosov med predmeti in ljudmi ter 
odnosov med pomeni in simboli. Prepoznamo jo lahko preko otrokovega 
poimenovanja predmetov zunanjega dogajanja, sledenje navodilom igralnega 
partnerja, dajanje navodil ter kot dojemanje odnosov (Zupančič, Gril, Cecić Erpič 
in Puklek, 1999). Toličič (1961) igro opisuje kot poslušanje, opazovanje, 
posnemanje in branje. Ta vrsta igre pozitivno vpliva na razvoj govornega 
razumevanja in izražanja, razumevanje vzročno-posledičnih odnosov, usmerjanje 
pozornosti ter razvoj otrokovih socialnih spretnosti (Zupančič in Cecić Erpič, 
1998). Ena izmed najpogostejših vrst igre je tudi igra s pravili, ki se začne 
pojavljati v tretjem letu malčkovega življenja in navadno v kratkih in enostavnih 
epizodah ter s kompetentnejšim partnerjem (Marjanovič Umek in Kavčič, 2001).  

Simbolna igra pa predstavlja aktivnost, v kateri otrok reprezentira nekaj iz 
stvarnega ali domišljijskega sveta. Ta vrsta igre se tako kot druge igre razvija od 
najpreprostejše k bolj kompleksnim oblikam. V drugem letu starosti se pojavi 
semiotično vedenje, ki se kaže kot odložena imitacija, pretvarjanje, simbolna 
uporaba predmetov, besede kot simboli, gibalne simbolne predstavitve, likovni 
simboli. Prve oblike simbolne igre so vezane na otrokovo telo in jih zato 
imenujemo avtosimbolne igre. Zatem se igra usmeri navzven, zlasti na predmete 
in otrokove dejavnosti se nanašajo na predmete, v katerih prepozna kulturno 
določene funkcije (Marjanovič Umek, 2001). Belsky in Most (1981) opišeta šest 
ravni zgodnje oblike simbolne igre: 

 simbolna igra je usmerjena na otroka samega, 

 simbolna igra je usmerjena na druge predmete ali osebe, 

 v igralno dejavnost vključi substitucijo predmetov, 

 pojavijo se sekvence simbolnih dejavnosti, bodisi za ponavljanje 
posamezne fiktivne dejavnosti bodisi za povezavo več simbolnih 
dejavnosti, 

 pojavijo se sekvence simbolnih dejavnosti s substitucijo predmetov, 

 v dejavnosti se pojavi dvojna substitucija. 

L. McCune Nicolich (1981) našteje šest kriterijev, po katerih lahko sklepamo, da 
gre za simbolno igro: 

 otrok se do neživih predmetov vede, kot da so živi (skrb za lutko), 

 vsakodnevne dejavnosti izvaja v odsotnosti potrebnih materialov (je iz 
praznega krožnika), 

 izvaja dejavnosti, ki jih običajno izvaja nekdo drug (kuhanje, telefoniranje), 

 dejanj ne izvede do konca (pomaha v slovo, a ne odide), 

 predmet nadomesti z drugim predmetom (palica je meč), 
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 čustveno in instrumentalno vedenje v simbolni igri izraža namišljenost 
dejavnosti (prav tam). 

Številni avtorji (npr. Bornstein, Haynes, Fein, Zupančič, nav. po Kavčič, 2004) so 
v svojih študijah ugotovili, da lahko to vrsto igre opazimo že pri enoletnem 
dojenčku, z razvojem otroka pa se vse bolj razvija tudi igra (dolžina, pogostost, 
kompleksnost in izdelanost igre). Z razvojem igre lahko opazimo, da otrok en 
predmet nadomešča z drugim, povezuje simbolne sheme v sosledja, nadomešča 
predmete v nizu, nazadnje pa lahko v posamezni simbolni aktivnosti nadomesti 
po dva ali več predmetov (Belsky in Most, 1981). Simbolna igra pozitivno vpliva 
na spoznavni razvoj, omogoča razvoj od osredotočenosti nase k osredotočenosti 
na druge ter od osredotočenosti na trenutno dogajanje k osredotočenosti na 
oddaljeno dogajanje. Simbolna igra ima tudi pozitiven vpliv na predelavo in 
razreševanje konfliktov (Kavčič, 2004). 

Igra vlog je najvišja oblika simbolne igre (Smilansky, 1968, v Marjanovič Umek, 
2001) vključuje dve vrsti kognitivnih operacij. Prva je reverzibilnost in pomeni 
otrokovo zavedanje, da se lahko kadarkoli vrne iz vloge v realnost. Druga pa je 
decentracija, kjer govorimo o otrokovem razumevanju, da je v igri še vedno on 
sam in hkrati oseba, katere vlogo igra. Pri tej vrsti igre je prisotna tudi 
konzervacija oz. ohranitev, saj mora otrok ohraniti namišljene identitete igrač oz. 
igralnih materialov (Marjanovič Umek, 2001). Smilansky (1968, v Marjanovič 
Umek, 2001) proučuje pomen razvoja kognitivnih in socialnih spretnosti v 
socialnodomišljijski igri. Otroci morajo ob igri vlog najprej doseči konsenz o igralni 
temi, razvoju dogodkov, transformaciji vlog in igralnih materialov. Vse našteto 
lahko dosežejo le s preseganjem egocentrizma ter z razvojem sposobnosti 
prevzemanja perspektive drugega. Simbolna igra spodbuja tudi razvoj govora. 
Igra vlog in uporaba različnih predmetov ima v igri drugačne funkcije kot v 
realnem življenju, zato mora otrok te simbolne transformacije definirati verbalno, 
da so razumljive tudi ostalim udeležencem v igri (Marjanovič Umek, 2001).  

Igra je dejavnost, v kateri otroci praviloma dosegajo višje ravni razvoja 
posameznih psihičnih funkcij kot v neigralnih situacijah. Torej je umeščenost igre 
v kurikulum izrednega pomena, a s tem ne odrekamo pomembnosti vsem drugim 
dejavnostim, ki so lahko enako ali bolj primerne in strokovno upravičene 
(Marjanovič Umek, 2001).  

1.3 Vloga odraslih v otrokovi igri 

Prisotnost odraslih pri otrokovi igri je bolj pomembna, kot si navadno mislimo. 
Navzoči smo lahko le kot opazovalci ali pa se v igro aktivno vključimo. Obe vlogi 
sta zelo pomembni, a med pedagoškimi delavci nista zastopani enakovredno. 
Med prosto igro prevladuje opazovanje, pri katerem je poudarek predvsem na 
varnosti otrok. Slednja je zares najpomembnejša, a ravno z opazovanjem med 
igro lahko bolje spoznamo otroka, njegove značilnosti in sposobnosti. Vse to nam 
lahko pomaga pri našem vsakdanjem delu z otroki. 

M. Zupančič (2006) pravi, da ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebej 
pomembno vlogo. To zlasti velja za pedagoške delavce in starše. L. Marjanovič 
Umek in P. Lešnik Musek (2006) pravita, da igra otrok pogosto preide v 
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ponavljajoče se dejavnosti, zato je vloga vzgojiteljice pri oblikovanju in poteku 
igre zelo pomembna. 

Optimalna spodbuda s strani odraslega ima velik vpliv na potek igre in razvoj 
otroka skozi igro. Otroci se namreč preko igre z razvitejšim partnerjem veliko 
naučijo, saj odrasla oseba usmerja k novim in spoznavno zahtevnejšim dejanjem 
(Zupančič, 2001). Vigotski (1978, v Zupančič, 2001) je takšno obliko učenja 
poimenoval »območje bližnjega razvoja«. Pri slednjem gre za razkorak med 
otrokovo dejansko razvojno ravnjo, v kateri se odraža sposobnost samostojnega 
reševanja problemov in potencialno ravnjo, ki jo doseže s pomočjo mentalno 
razvitejšega partnerja. 

Oerter (nav. po Zupančič, 2006) našteje primere vključevanja odraslih v otroško 
igro, s katerimi še vedno ohranja igralni okvir: 

 partnerjeva ilustracija dejanja (npr. srka kot pri pitju, ko otrok daje 
namišljeno pijačo medvedu), 

 spraševanje po dejanju (npr., ko otrok glede lutko, ponev in štedilnik, 
odrasla oseba vpraša, ali bo otrok kaj skuhal), 

 jezikovno dopolnilo ali popravek dejanja (npr., ko otrok uspava dojenčka, 
lahko partner vpraša: »Ali boš dojenčka pokril?«), 

 jezikovno opisovanje dejanja (npr. »Malo še začiniva, da bo zrezek bolj 
okusen.«), 

 pozivanje k dejanju (npr. »Poglej, če je treba punčki zamenjati še 
plenico.«), 

 zaznamovanje konca dejanja (npr. »Zdaj sta se oba medvedka že 
napila.«), 

 razlaga dejanja ali stanja stvari (npr. »Ko punčko skopava, je mokra, zato 
jo morava obrisati.«), 

 pomoč pri izvedbi dejanja (npr. partner pomaga otroku pri slačenju lutke, 
ko jo želi dati na kahlo), 

 usmerjanje pozornosti na dejanje (»Si videl, kako je bil medvedek 
zaspan?«) 

2 Pomen naravnega okolja za otrokov razvoj 

Igra in učenje sta med seboj tesno prepletena. Prva je notranje motivirana in zato 
je v otrokovem življenju vseskozi prisotna, kar pomeni, da se otrok vsak dan 
nauči nekaj novega. Od rojstva naprej se otrokov svet širi in kmalu lahko sam 
raziskuje vse, kar ga obkroža. Narava je zagotovo okolje, ki vzbudi v otroku 
številna zanimanja in mnogo vprašanj, na katera želi najti odgovor. S tem se širijo 
njegova znanja, kar traja vse življenje. O pomembnosti igre spregovori tudi White 
(2008), ki ugotavlja, da se otrok preko igre ogromno giblje in na ta način pridobiva 
nove izkušnje. Naravo navede kot eno izmed najučinkovitejših okolij.  

Fjørtoft (2004) trdi, da narava predstavlja dinamično, stimulativno in izzivov polno 
igrišče. Cullen (1993) pravi, da je prav prosta igra tista, ki daje otrokom možnost 
največje izrabe potenciala narave. Ob tem pa dodaja, da otroci obožujejo prosto 
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izbiro, ki se nanaša na igro v naravi. V njej namreč lahko delujejo popolnoma 
samostojno ali le z majhno pomočjo odraslih. R. Wilson (1995) navaja, da se 
otroci skozi izkušnje v naravnem okolju lahko ogromno naučijo, saj je učenje 
preko manipulacije in zaznavanja s čutili njihov primarni način spoznavanja sveta. 
S. Waite (2007) opiše učenje v naravi in pojasni, zakaj je prav takšno učenje 
učinkovitejše. Otroci so v naravi aktivni pri raziskovanju, zaznavajo z vsemi čutili, 
so pozorni na detajle in v raziskovanju uživajo. Ob tem pa je učenje v naravi tudi 
socialna in čustvena izkušnja, ki ponuja nešteto izzivov (prav tam). 

Narava ni pomembna le za področje učenja. White (2008) trdi, da je povezava z 
naravo tista, ki nas oddalji od vsakdanjih težav in nam pomaga v stresnih 
trenutkih. Navaja, da je vzpostavitev te vezi izrednega pomena v današnjem 
svetu, saj smo izpostavljeni hitremu tempu življenja, stalnim spremembam in ujeti 
v materialistični način razmišljanja. 

L. Chawla (1990) je raziskovala spomine odraslih, ki so vezani na otroštvo. Ti 
spomini so povezani z okoljem, ki je imelo potencial za raziskovanje. V večini 
primerov so bila ta okolja naravna (vrtovi, obale, jezera, gozdovi) in so nudila 
spoznavanje z vsemi čutili. Prav zato se jih odrasli tako dobro spominjajo in 
poznajo številne podrobnosti dogajanja, hkrati pa v njih budijo številna čustva. 
Raziskava (Mårtenssona, Boldemanna, Söderströma, Blennowa, Englunda in 
Grahna, 2009) je pokazala, da imajo otroci v naravi tudi bistveno boljšo 
koncentracijo. Mogoče se prav iz teh razlogov White (2008) tako dobro spominja 
svojega otroštva in svojih najljubših dejavnosti, ki jih danes pogosto povezujemo 
z nevarnostjo. Pravi, da so zelo radi hodili po zidu in plezali po drevesih. Prav te 
dejavnosti so jih vedno znova privabljale. Ugotavlja, da verjetno zato, ker so tako 
zelo pomembne za razvoj možganov in senzoričnih sistemov in so mu bile vedno 
v izziv. Otroci se igrajo v vsakem okolju, vendar so nekatera bistveno bolj 
spodbudna za otrokovo kreativnost. Louv, Moore in Cosco (2006, v Wilson, 2008) 
so raziskovali in ugotovili, da je otrokova igra bolj ustvarjalna, če poteka v 
naravnem okolju in ni omejena na igrišča ter pripravljena okolja. M. Kos (2013) to 
potrjuje in pravi, da se igra v naravnem okolju razvija v kakovostnejše in 
ustvarjalnejše oblike kot igra na igriščih in notranjih prostorih. To je posledica 
bogastva čutnih izkušenj, materiala in priložnosti za raziskovanje, ki jih ponuja 
naravno okolje. White (2008) meni, da se polovica celotnega razvoja človeka 
zgodi v prvih petih letih. Izhajajoč iz tega podatka lahko rečemo, da nezadostno 
gibanje negativno vpliva na razvoj. Zaostanek pri gibalnem razvoju je težje 
nadomestiti kot zamude na drugih področjih in hkrati ima gibanje vpliv tudi na 
druge komponente osebnosti, kot so samopodoba in samospoštovanje (prav 
tam).  

M. Kos (2013) je v svoji raziskavi o naravoslovnih didaktičnih igrah ugotovila, da 
so otroci pridobili številna naravoslovna znanja, izkušnje in so pri tem urili svoje 
spretnosti. Pozitivni učinek pa ni bil viden le na področju začetnega naravoslovja, 
temveč tudi pri razvijanju komunikacijskih in motoričnih spretnostih ter pri 
razvijanju ustvarjalnosti. S. Knight (2009) pravi, da se pri učenju in razvoju pojavi 
efekt snežne krogle – samozaupanje raste in otroci se preizkušajo v različnih 
izzivih. Če slednjega uspešno opravijo, to vpliva na boljšo samopodobo in 
zaupanje zopet raste. Vse to pa se lahko iz gozda prenese tudi v učilnico, 
igralnico.  
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R. Wilson (2008) ugotavlja, da pri spodbujanju razvoja otroka verjetno ni nič bolj 
učinkovitega kot igra in učenje v naravnem okolju. Vpliva na vsa razvojna 
področja – razvoj estetike in prilagoditvenih spretnosti ter kognitivni, socialni, 
emocionalni in fizični razvoj. V nadaljevanju bom na kratko opisala vsakega 
izmed njih. 

2.1 Fizični in gibalni razvoj 

Avtorica R. Wilson (2008) v svojem delu zapiše, da verjetno ni nobenega 
drugega okolja, ki bi ponujalo tako raznolike priložnosti za fizični razvoj, saj so 
zunanja okolja sama po sebi velika motivacija za napredek v številnih motoričnih 
spretnostih. S tem se strinjata tudi J. Benson in J. L. Miller (2008), ki trdita, da je 
v naravi polno fizičnih izzivov. Fjørtoft (2004) je v raziskavi primerjal otroke, ki so 
se igrali v naravnem okolju in otroke, ki so se igrali na bolj tradicionalnih igriščih. 
Ugotovil je, da so otroci, ki so se igrali v naravnem okolju, izboljšali svoje 
motorične sposobnosti. Pomembne razlike so se pokazale pri ravnotežju in 
koordinaciji. Naravno okolje ima torej pozitiven vpliv na fizično aktivno igro in 
posledično na motorični razvoj. M. Kos (2013) je v svoji raziskavi prišla do 
ugotovitve, da so raznovrstne, neravne podlage in različne ovire, elementi, ki 
prispevajo k izboljšanju motoričnih sposobnosti. 

2.2 Razvoj mišljenja 

Naravno okolje ponuja veliko možnosti za miselni razvoj. Preko manipulacije z 
različnimi materiali, ki jih najdemo v naravi, se otroci učijo o značilnostih in 
lastnostih sveta okrog njih. Zunanje okolje otrokom daje možnost in hkrati 
spodbuja k zaznavanju z vsemi čutili (Wilson, 2008). J. Benson in J. L. Miller 
(2008) razmišljata podobno in pravita, da preko raziskovanja otroci razvijajo 
možnost opazovanja in preizkušanja, s pomočjo katerega lahko iščejo odgovore 
na svoja vprašanja. 

Narava je polna prizorov, vonjev, zvokov, tekstur in okusov – v njej je veliko 
načinov za zbujanje vseh čutov. Če otrokom zagotovimo čas, prostor in svobodo 
za raziskovanje, smo lahko prepričani, da bomo veliko naredili za rast in razvoj 
na področju senzomotoričnega razvoja (Wilson, 1995).  

Otrokovo raziskovanje spodbudi številna vprašanja in z našo pomočjo in s 
pomočjo vrstnikov širijo svoj besedni zaklad ter izpopolnjujejo jezikovne 
spretnosti (Benson in Miller, 2008). Komunikacijske sposobnosti se ne razvijajo v 
vakuumu, pač pa v interakciji in izmenjavanju sporočil z drugimi. Pomembno 
vlogo pri razvoju komunikacijskih sposobnosti ima tudi motivacija in s tem 
povezana primerna tema. Pedagogi in terapevti pogosto razmišljajo o materialu, 
ki bo otroke dovolj pritegnil, da bodo lahko izpeljali svoj načrt. Narava pa ponuja 
vrsto različnih tem in rekvizitov ter materialov, ki so sami po sebi dovolj velika 
motivacija za pogovor in izvajanje načrtovanega (Wilson, 1995). J. Waters in T. 
Maynard (2010) se s tem strinjata in ugotavljata, da naravno okolje v otroku 
vzbudi zanimanje in na ta način spodbudi interakcijo med otrokom in odraslim. M. 
Kos (2013) je v raziskavi opazila, da so otroci v nekaterih igrah razvijali številne 
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komunikacijske sposobnosti, kot so izražanje idej, izmenjava mnenj, dogovarjanje 
in iskanje skupnih rešitev. 

2.3 Socialno–čustveni razvoj 

Kreativna igra v naravnem okolju ponuja veliko možnosti za socialni razvoj. Otroci 
med seboj delijo nova spoznanja, se med seboj pogajajo in rešujejo probleme, ki 
nastajajo. Predvsem pa uživajo v skupni igri. Izkazalo se je, da imajo tudi 
možnost za razvijanje prosocialnega vedenja, kot je pomoč in sodelovanje 
(Wilson, 2008). J. Benson in J. L. Miller (2008) pravita, da je naravno okolje 
pospeševalec socialnih interakcij.  

Otrok pri razvoju čustvene kompetence potrebuje razumevanje in vodenje pri 
izražanju čustev na socialno sprejemljiv način in na način, ki je zdrav za razvoj 
osebnosti. Vez med otrokom in odraslim se lahko še okrepi v okolju, kjer 
sodelujeta otrok in vzgojitelj v smeri otrokovega interesa. Tesna vez med njima 
lahko pozitivno vpliva na razvoj otrokovih kompetenc. Otrok se srečuje s 
številnimi priložnostmi, v katerih ima možnost učenja – obvladovanje frustracije, 
neugodnih čustev in obnašanja pri deljenju in sodelovanju (Wilson, 2008). 

2.4 Razvoj prilagoditvenih spretnosti 

Pri prilagoditvenih spretnostih govorimo o tem, kako dobro se lahko otrok 
prilagodi novemu okolju in v njem neodvisno funkcionira. V naravi so deležni 
številnih izzivov in to jim omogoča prenos izkušenj iz strukturiranega okolja v 
novo, manj strukturirano okolje. Pri tem avtorica primerja zlaganje knjig na polico 
in zlaganje kamnov v krog. Poudari, da pri slednji dejavnosti otroci lahko veliko 
bolj manipulirajo z materialom, ga uporabljajo na številne različne načine in na 
različnih mestih. Naravno okolje je torej bolj primerno za razvoj prilagoditvenih 
spretnosti. Eden izmed razlogov je zagotovo nestrukturiranost okolja, na drugi 
strani pa je razlog tudi zabava (Wilson, 2008). 

2.5 Razvoj ustvarjalnega izražanja in estetike 

Razvijanje estetike ne pomeni, da bomo o lepoti in estetiki govorili ter razlagali, 
pač pa gre za doživljanje lepega oz. uživanje v tistem, kar nam narava ponuja 
vsak sleherni dan. Otrokovo pozornost lahko usmerimo s preprostimi stavki, kar 
jih bo pripeljalo k občudovanju in razvijanju estetskega občutka. Otroke lahko 
spodbudimo tudi k ustvarjalnemu izražanju skozi risanje, slikanje in ples (Wilson, 
2008). 

2.6 Pomen nevarnosti oz. tveganja za razvoj 

E. B. H. Sandseter (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da je naravno okolje tisto, 
ki ima večjo stopnjo nevarnosti kot standardna igrišča. Slednja so si po navadi 
med seboj zelo podobna, tako po igralih kot po razgibanosti reliefa in na njih 
navadno ni večjih nevarnosti. Poleg tega so ograjena z ograjo, kar varnost še 
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poveča. Naravno okolje je temu nasprotno. V naravnem okolju je relief bistveno 
bolj razgiban, tam so lahko večja drevesa, se pojavljajo jame in jezera ter ni 
ograjeno. Čeprav je stopnja nevarnosti večja, pa nam narava ponuja raznolikost 
in številne izzive (prav tam). Na celotno situacijo moramo pogledati z vseh zornih 
kotov in prav nevarnost je tista, skozi katero otrok razvija tudi druge sposobnosti. 
Na temo o razvoju otroka pri igri v naravnem okolju je veliko govora tudi o 
razvijanju prostorskega zavedanja in razsodnosti otroka. Slednja se nanaša na 
presojo otroka, kaj vse je zmožen narediti s sposobnostmi in spretnostmi, ki jih 
ima (angl. self-efficacy) (Wilson, 2008). S. Knight (2011a) pravi, da se otrok brez 
priložnosti za tveganje ne bo naučil samovarovanja. Brez izzivov otroci v 
razumevanju varnosti ne napredujejo. Del samovarovanja je tudi samozavedanje, 
v katerem so združena naslednja vprašanja: Kje lahko začnem in kje končam? 
Česa je zmožno moje telo? Kako dobro lahko nadzorujem svoja dejanja?  

E. B. H. Sandseter (2007, v Sandseter in Kennair, 2011) našteje naslednje 
kategorije nevarne igre: višina, hitrost, nevarna orodja in elementi, grobe igre s 
prerivanjem ter skrivalnice. Velikokrat se otroci opogumijo in se želijo preizkusiti v 
kateri od teh kategorij, a jim mi to pogosto preprečimo. Namesto takšne reakcije 
bi morali razmisliti, kaj lahko naredimo, da bo otrok lahko preizkušal nove stvari, 
a bo kljub temu še vedno varno. Naloga odraslega je, da otroku pomaga pri 
sprejemanju razumljivih tveganj. E. B. H. Sandseter in Kennair (2011) takšno igro 
poimenujeta tvegana igra (angl. risky play) in jo opredelita kot niz notranje 
motiviranih vedenj. V takšni igri otrok doživlja pozitivna čustva, čeprav so 
izpostavljeni dražljajem, ki so do sedaj v njih vzbujali strah. Otrok se lahko s 
situacijami spoprijema v okviru svojih zmožnosti in na ta način pridobiva 
samozaupanje ter zmanjša strah (prav tam). Gill (2007, v Knight, 2011a) razloži, 
zakaj je takšno učenje tako zelo pomembno. Pravi, da se otroci naučijo upravljati 
tveganje in postopoma začnejo razumevati pomen varnosti. Otroku z 
omogočanjem takšnih izkušenj zadovoljimo potrebo po tveganju v okviru 
zmernosti. Na ta način lahko preprečimo, da bi se v preizkušanje podal sam in se 
preizkušal v dejavnostih, ki jim ne bo kos. Vse to vpliva na zdravje in ima tudi 
razvojne prednosti. Ob vsem tem otrok gradi svojo osebnost (Knight, 2011a). 
Izogniti se praskam, pikom in buškam v otroštvu pomeni izogniti se učenju, kako 
funkcionirati v našem okolju (prav tam).  

Igra in učenje v naravnem okolju spodbuja otrokov razvoj na različnih področjih, 
vendar od tega nimajo koristi le otroci. Dolgoročno gledano lahko na takšen način 
varujemo tudi naravo. S. Knight (2011b) navaja, da pri otrocih, ki veliko časa 
preživijo v naravnem okolju, obstaja velika možnost, da bodo v prihodnje delovali 
v smeri varovanja narave. M. Kos (2013) pravi, da so otroci ob didaktičnih igrah v 
naravi oblikovali odgovoren odnos do naravnega okolja. Gozd poimenuje kot 
»drugo igralnico«, saj so se otroci v njem počutili domače in varno, a hkrati jim je 
ta prostor ponujal nove izzive. Na osnovi dogodkov v otroštvu pa pogosto 
razvijemo spomine. O tem piše S. Waite (2007), ki pravi, da spomini, ki se vežejo 
na otroštvo in naravo, vplivajo na naše vedenje, delo in življenjski slog.  
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3 Igra v naravnem okolju 

3.1 Značilnosti igre v naravnem okolju 

Otrok je prilagodljiv in v vsakem okolju najde priložnost za igro. Zakaj je torej 
narava tista, ki omogoča nekaj več? H. Bilton (2002, v Wilson, 2008) je 
raziskovala in primerjala igro zunaj in v notranjih prostorih. Ugotovila je, da igra v 
notranjih prostorih ovira razvoj socialnih odnosov in da ima igra, ki poteka zunaj, 
številne prednosti: zunaj je stopnja učenja višja, otroci so bolj samozavestni in 
imajo večjo koncentracijo ter se raje igrajo zunaj. Dandanes je okrog nas polno 
igrišč z igrali. Nahajajo se v vrtcih, ob šolah, parkih … Ne trdim, da je z njimi 
karkoli narobe, a pozabljamo na tista, ki so nas osrečevala v otroštvu. R. Wilson 
(2008) pravi, da otroci potrebujejo več kot le opremo; potrebujejo namreč 
priložnosti za raziskovanje, preizkušanje, manipulacijo, ustvarjanje. Potrebujejo 
okolje, ki jim da občutek kompetentnosti in spoštovanja. Igrala imajo določen 
način uporabe in ne ponujajo različnih načinov uporabe (Wilson, 2008). V naravi 
pa je to popolnoma drugače. Za palico ni predvideno, za kaj se bo uporabljala in 
otroci v njej najdejo različne simbolne vrednosti. Fjørtoft in Sageie (2000) sta v 
svoji raziskavi ugotovila, da naravno okolje bolj zadovoljuje potrebe otrok kot 
standardizirana igrišča in se hkrati od njih zelo razlikuje. Naravno okolje namreč 
bolj ustreza otrokom z vidika spodbud in raznolikosti, ki jo nudi za igro. 

Narava ponuja različna okolja (drevesa, grmovje, travnike …) in je hkrati 
spremenljiva ter v vsakem letnem času ponuja možnosti za nekoliko drugačno 
igro. V nadaljevanju bom opisala igre, ki se po raziskavi Fjørtofta (2004) 
najpogosteje pojavljajo v naravi. Igra, ki je v naravi najpogostejša, je funkcionalna 
igra. Slednja zajema grobe motorične spretnosti in osnovne spretnosti, kot so tek, 
skakanje, metanje, plezanje, kotaljenje ipd. Velikokrat se pojavi konstrukcijska 
igra, ki vključuje grajenje zavetišč in podobnih konstrukcij. Pri tej igri je otrokom 
izrednega pomena sam proces, medtem ko za končni produkt ni tako velikega 
zanimanja. Skozi to vrsto igre se otroci ves čas učijo in razvijajo svoje spretnosti. 
Za izvedbo je potrebno načrtovanje konstrukcije in dela, izbira materiala in 
grajenje. Vse to vključuje tako kognitivne sposobnosti kot grobe in fine motorične 
spretnosti. Raziskava (prav tam) je pokazala, da je prisotne veliko simbolne igre, 
a je kar nekaj razlik med spoloma. Dečki se raje igrajo pirate, Indijance in 
kavboje, deklice pa se raje igrajo igro družinskih vlog. 

3.2 Vloga odraslih pri igri otrok v naravnem okolju 

Igra je otrokova osnovna potreba in je vpeta v skoraj vsak korak njegovega 
napredovanja in razvoja. Vloga odraslih je, da mu omogočimo varno igro in da 
igro, takrat ko je to potrebno, dvignemo na višjo raven. Pomembno je zavedanje, 
da vsaka pomoč ni resnična pomoč in da ima prisotnost v igri pomen takrat, ko je 
to potrebno. Prva naloga odraslih je torej najti pravo mero udeležbe v otrokovi 
igri. R. Wilson (2008) omenja dve pogosti napaki, ki sta prisotni v praksi. Prvo vidi 
v nesprejemanju otroške simbolne igre, saj je opazila, da velikokrat to vrsto igre 
sprejemamo kot nepomembno, otročjo igro. Drugo napako pa je opazila pri 
vključevanju v igro otrok. Odrasla oseba želi ob vključitvi takoj prevzeti glavno 
pobudo in na ta način razširiti otrokovo znanje, vendar ob tem pozablja, da s tem 
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obide otrokovo željo. Zagotovo se otrok lahko prek vstopanja odraslega v igro 
veliko nauči, vendar ne smemo pozabiti, kaj je bistvo igre. Avtorica navaja, da 
moramo otroku pustiti, da vodi igro, saj mu na ta način damo občutek 
kompetentnosti in ustvarjalnega posameznika; vključitev v napačnem trenutku pa 
otroku sporoča ravno nasprotno (Wilson, 2008). Otroci imajo ogromno željo po 
raziskovanju in ob sebi potrebujejo odraslo osebo, ki jim nudi oporo in jih 
spodbuja pri njihovem odkrivanju sveta in poskusih (Wilson, 2008). Cullen (1993) 
poudari vlogo odrasle osebe pri igri v naravi in pravi, da mora odrasla oseba 
poznati okolje, v katerem se nahajajo, nadzorovati celotno situacijo in s 
poznavanjem otrokovih spretnosti omogočati varno igro. R. Wilson (2008) navaja, 
da odrasli velikokrat omejujejo igro zaradi svojih meril, ki se tičejo varnosti, se 
nanašajo na zdravje ali na čim bolj »čisto« igro. R. Carson (1956, v Wilson, 2008) 
je bistvo zajela s tem, ko je zapisala, da lahko otroci postanejo zdolgočaseni in 
ujeti v sterilnem okolju. Bilton (2002, v Wilson, 2008) je ugotovila, da odrasli zunaj 
ravnajo drugače kot v notranjih prostorih. V zunanjem okolju uporabljajo bistveno 
več negativne kontrole in imajo manj interakcije z otroki. Odraslim predlaga nekaj 
načinov, kako naj otroku omogočijo kreativno igro. To lahko naredijo s 
predvidevanjem bogatega učnega okolja in omogočanjem period nemotenosti pri 
igri, a kljub temu ohranjajo pozornost na otroka, oblikujejo želena vedenja in 
ohranjajo z otroki pozitivno interakcijo (Bilton, 2002, v Wilson, 2008).  

Samouresničujoča prerokba nam je dobro poznana in dejstvo je, da velja tudi za 
otrokovo učenje v zgodnjih letih. Meier in S. Sisk-Hilton (2013) pravita, da je 
omejevanje otrokovega raziskovanja in kompleksnih izkušenj lahko povod za 
samouresničujočo prerokbo, iz česar sledi, da so otroci zmožni le preprostih 
stvari, saj so bili izpostavljeni okolju enostavnih idej. Otroci spoznavajo svet s 
širjenjem okolja in marsikdaj morajo stopiti iz že znanih okvirjev, kar pa se nam, 
odraslim, pogosto zdi nevarno. Iz prebranega in iz lastnih izkušenj je mogoče 
sklepati, da je naš strah vezan predvsem na varnost otrok. Meier in S. Sisk-Hilton 
(2013) pravita, da moramo poiskati pravo mero med varnostjo in raziskovanjem 
novega sveta, le tako se bomo skupaj z otroki naučili marsikaj novega. Zagotovo 
pa smo se že vsi znašli v položaju, ko na otrokovo vprašanje nismo poznali 
odgovora. Tak dogodek nas, čeprav po nepotrebnem, spravi v zadrego. Avtorja 
poudarjata, da nam ni potrebno vedno biti strokovnjak v družbi otrok; pokažimo, 
da se tudi mi učimo, sprašujemo in raziskujemo (prav tam). Tudi R. Wilson (1995) 
ugotavlja, da je vzgojitelje ob vključevanju naravnih vsebin pogosto strah, saj 
imajo občutek, da ne bodo kos vsem otrokovim vprašanjem. V nadaljevanju bom 
povzela nekaj njenih nasvetov, ki so namenjeni odraslim.  

Otroci med raziskovanjem velikokrat sprašujejo po imenu rastline, živali. Če ne 
vemo odgovora, lahko otroke k učenju spodbudimo z drugimi vprašanji, kot so: Je 
živa? Se premika? Kaj dela? Kaj misliš, da jé? Z naštetimi vprašanji učenje 
poglobimo, medtem ko bi samo poimenovanje zaključilo pogovor in opazovanje. 
Pomembno je, da se osredotočimo na lepoto narave in da se tega naučijo tudi 
otroci. S tem, ko se bodo naučili spoštovati naravo, se bodo pripravljeni učiti o 
naravi tudi z znanstvenega vidika. R. Wilson (1995) priporoča, da začnemo s 
preprostimi izkušnjami, saj imajo nekateri otroci še ob vstopu v šolo zelo omejene 
neposredne izkušnje z okoljem. Primerne preproste dejavnosti so: opazovanje 
rasti fižola, opazovanje ptic, hoja z bosimi nogami po pesku in travi. Priporoča 
tudi, da otrokom predstavimo različne materiale, ki se nanašajo na naravo. V 
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igralnico lahko prinesemo knjige o naravi, nagačene živali, lutke živali, različne 
rastline. V igralne kotičke lahko dodamo tematske sestavljanke, majhne živalske 
figure. Prostor lahko okrasimo s suhim lesom, lubjem in drugim okrasjem, ki ga 
najdemo v bližnji naravi. V likovni kotiček lahko dodamo smrekove veje, ki nam 
služijo kot čopiči. S semeni, travo in listjem lahko sestavimo kolaž. V glasbeni 
kotiček lahko dodamo glasbo z zvoki iz narave. R. Wilson (1995) priporoča tudi 
knjige, v katerih je narava prikazana realno. V številnih knjigah in pravljicah so 
nekatere živali zelo grozne in prikazane nerealistično (Rdeča Kapica). Priporoča 
knjige, v katerih je svet prikazan takšen, kakršen je (Zelo lačna gosenica). Eden 
od nasvetov se glasi: pojdite ven tolikokrat kot le lahko. Ravno zaradi učenja 
skozi neposredne izkušnje je obiskovanje naravnega okolja izrednega pomena. 
Vse več pa je otrok, ki večino časa preživijo v notranjih prostorih. Nenazadnje pa 
je izrednega pomena zgled. Otroci se največ naučijo s posnemanjem in iz tega 
sledi, da sta naše zanimanje in skrb za naravo ključna pri približevanju narave 
otrokom. Pri naravi ni najpomembnejše znanje pač pa naša čustva, ki jih otroci 
zelo hitro prepoznajo (Wilson, 1995). 

3.3 Učenje v naravi in gozdna pedagogika 

V zadnjih letih se v tujini vse bolj uveljavljajo šole in vrtci, ki poudarjajo igro in 
učenje zunaj. Nekateri pristopi so ožji in se nanašajo predvsem na gozd npr. 
gozdna šola (angl. forest school), druge pa so bistveno širše in je njihova 
navezava omejena na celotno zunanje okolje (angl. outdoor play and learning).  

S. Knight (2009) v svoji knjigi razvije lastno definicijo gozdne šole, ki ima 
naslednje značilnosti:  

 Nastanitev ni ena in ni vedno enaka. Omeni, da je gozd najbolj idealen, 
vendar dogajanje poteka tudi na drugih zunanjih prostorih. 

 Gozdna šola je narejena varno, kolikor je le lahko, z namenom olajšanja 
sprejemanja odločitev glede tveganja. To ne pomeni, da tveganj v gozdu 
ni, pač pa govorimo o »dovolj varnem okolju«. Izrednega pomena je razvoj 
sposobnosti ocenjevanja tveganja, saj le tako lahko otrok uživa v 
dejavnostih, ki so v okviru njegovega obvladovanja. 

 Nič se ne zgodi čez noč in za vse je potreben čas. Tudi za gozdno šolo. 
Avtorica govori o strnjeni in časovno daljši gozdni šoli, saj so se začetne 
spremembe začele kazati šele po šestih tednih. 

 Ni slabega vremena, so le slaba oblačila. Poudari, da večina vremenskih 
stanj ni ovira. Previdnost izpostavi le ob močnem vetru, ob katerem lahko 
veje padajo z dreves. Takrat je bolje, da si poiščemo odprt prostor. 

 Zaupanje je v gozdni šoli ključnega pomena. Odrasli morajo dosledno 
upoštevati pravila in hkrati zaupati otrokom, da jih bodo spoštovali. 
Osnova za to je dober odnos med otroki in odraslimi, ki naj bi ga 
vzpostavili v začetku gozdne šole. 

 Učenje je zasnovano na igri in, kolikor je to le mogoče, naj bo ta začeta in 
vodena s strani otrok. 

 Vsak projekt ima svoj začetek in konec, tudi gozdna šola. 

 Osebje za vodenje gozdne šole je za to izobraženo. 
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O pomembnosti časa, ki ga otroci preživijo v naravi, govori tudi Cullen (1993). 
Trdi, da so kontinuiteta in daljši časovni intervali v naravi izredno pomembni. 
Nasprotni pogoji namreč ne morejo zagotoviti izboljšanja fizičnih aktivnosti in 
samozaupanja.  

Neodvisna organizacija NEF (New economics Foundation) je v diskusiji z gozdno 
šolo odkrila osem področij razvoja, ki so posledica obiskovanja le-te (Knight, 
2009). Otroci so razvijali: 

 zaupanje. Otrokom se je povečalo samozaupanje, zaradi omogočanja 
svobode, časa in prostora; 

 socialne spretnosti. Otroci se bolj zavedajo posledic svojih dejanj na druge 
ljudi, tako sovrstnike kot odrasle; 

 jezik in komunikacija. Opazili so, da je jezik bolj sofisticiran, saj so otroka k 
temu spodbudile senzorične izkušnje; 

 motivacija in koncentracija. Otroci so bili pri samem obisku gozda bolj 
skoncentrirani in so bolj sodelovali pri raziskovalnem učenju; 

 fizične sposobnosti. Ugotovili so, da so se otrokom izboljšale vzdržljivost in 
motorične spretnosti; 

 znanje in razumevanje. Pri otrocih so opazili povečano zanimanje in 
spoštovanje okolja ter izboljšanje opazovanja; 

 nove perspektive. Odrasli vidijo otroka v popolnoma drugačni luči, v 
različnih položajih in situacijah. To pomaga pri razumevanju in 
identificiranju učnega stila; 

 efekt valovanja. Svoje zanimanje za naravo in preživljanje prostega časa v 
naravi so otroci prenesli tudi v svoje družine – tako se lahko spremenijo 
tudi interesi staršev. 

4 Poučevanje in učenje naravoslovja v predšolskem obdobju 

Konstruiranje znanja se prične zelo zgodaj in za uspešno funkcioniranje se 
morajo otroci naučiti razlagati svet. V nas obstaja naravna težnja, da sami 
oblikujemo svoje znanje, s katerim osmislimo svet in če otrokom pri tem 
pomagamo, je njihova pot krajša in lažja. Pri tem pa ne gre le za krajšanje poti, 
pač pa tudi za izogibanje oblikovanju napačnih pojmov (Gil-Perez in Carrascosa, 
1990). Otroci namreč začnejo spoznavati okolje sočasno z razvojem miselnih 
sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti so povod za oblikovanje 
temeljnih pojmov in vodijo k spoznavanju odnosov v okolju. Spoznavanje okolja 
je torej cilj in proces, obenem pa se razvija mišljenje in se postopoma oblikujejo 
pojmi (Krnel, 2001). W. Harlen in A. Qualter (2009) pri oblikovanju znanja 
poudarjata pomembnost otrokovih idej in teorij. Način, pri katerem otroku le 
povemo odgovor, ni pravi. Ob tem, ko vztrajamo pri pomnjenju prave razlage in 
ima otrok še vedno svojo razlago, bo sicer sprejel pravo, a bo še vedno verjel 
svoji različici. Pomembno je razumevanje odraslega, da gre pri otroških razlagah 
za razvoj ideje na podlagi njihovih izkušenj, ki so pogosto še nepopolne in niso le 
produkt otrokove domišljije. Naša naloga ob tem je dati otrokom tehtne razloge 
za spremembo njihovega mišljenja na višjo – znanstveno raven (prav tam). 
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4.1 Značilnosti začetnega naravoslovja 

Naravoslovje je skupek vsebin, metod, procesa in produktov, ki so med seboj 
soodvisni. Dva produkta, ki nastajata skozi učenje naravoslovja, sta ustvarjalnost 
in kritično mišljenje. Prva se izraža v načrtovanju in opravljanju poskusov, razlagi 
rezultatov in iskanju zakonitosti, druga pa je prisotna zlasti pri procesu odkrivanja, 
kjer otroci preizkušajo hipoteze s poskusi in na ta način razvijajo kritično mišljenje 
(Krnel, 1993).  

Pri naravoslovju uporabljamo različne metode dela, ob tem pa razvijamo različne 
sposobnosti. Prva skupina sposobnosti so tiste, ki jih potrebujemo za zbiranje 
podatkov. Pri opazovanju moramo ugotavljati enakosti, razlike, opredeliti 
spremenljivke, te tudi spremljati, vešči pa moramo biti tudi dela z več 
spremenljivkami. Druga skupina sposobnosti pa je vezana na obdelavo podatkov, 
in sicer gre za razvijanje in testiranje zamisli: postavljanje hipoteze, načrtovanje 
poskusa in izvajanje poštenega poskusa, napoved izida poskusa, opravljanje 
poskusa, razlaga rezultata, posploševanje in sporočanje (Krnel, 1993). Med t. i. 
procesna znanja oziroma naravoslovne postopke pa poleg slednjih uvrščamo tudi 
opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje in merjenje. Nekateri od teh 
postopkov se pojavijo šele na stopnji abstraktnega mišljenja, drugi pa so bolj 
preprosti in prav s takšnimi se začne naravoslovje v vrtcu (Krnel, 2001). W. 
Harlen in A. Qualter (2009) sposobnosti razdelita v štiri glavne skupine, ki so 
značilne za znanstveno raziskovanje: (1) zbiranje informacij z opazovanjem in 
uporaba drugih virov (2) spraševanje, predvidevanje in načrtovanje (3) 
interpretacija rezultatov in risanje zaključkov ter (4) komunikacija ter refleksija.  

Opazovanje je opredeljeno kot dejavnost, za katero je potrebna najmanjša 
miselna aktivnost in je ravno zaradi tega posebej primerna za vrtce in prve 
razrede osnovne šole. Zavedati pa se moramo, da je opazovanje opredeljeno z 
mišljenjem, ki se v predšolskem obdobju razvija najintenzivnejše. Otroški pojmi, 
ki so že razviti, usmerjajo opazovanje, izberejo cilj opazovanja in na svoj način 
vplivajo na razlago ter osmišljanje rezultatov. Samo opazovanje je odvisno od 
opazovalca in od vnaprej določenega cilja. Zveza med opazovanjem in 
mišljenjem pa ni enosmerna. Opazovanje je namreč usmerjeno z védenjem 
oziroma teorijo, s katero opazovalec rešuje problem (Krnel, 1993). W. Harlen in 
A. Qualter (2009) naštejeta nekaj načinov, preko katerih učitelj/ica oziroma 
vzgojitelj/ica lahko otrokom pomaga pri razvijanju sposobnosti opazovanja. 
Otrokom lahko dajejo možnosti za uporabo čutil in zbiranje informacij s pomočjo 
objektov in pojavov, ki jim jih dajo na vpogled. Lahko jim dajo knjige, ki vsebujejo 
informacije o razstavljenem. Prav tako je lahko tak način uvod v novo temo. 
Ključen pri teh dejavnostih je čas za opazovanje. Odrasli jim lahko pomagamo 
tudi z učenjem uporabe različnih pripomočkov, s pomočjo katerih bodo lahko 
pozneje raziskovali. Poleg pripomočkov je pomembna tudi uporaba različnih virov 
(prav tam). 

Krnel (1993) pojasni, da je otrokovo mišljenje močno naslonjeno na zaznave in 
da je za pritegnitev njegove pozornosti potrebna velika intenzivnost (otroci 
govorijo o svetlobi le, če je le dovolj intenzivna). Medsebojna odvisnost med 
opazovanjem in mišljenjem ter mišljenjem in zaznavami vodi h krčenju zaznav. 
Otroci usmerijo pozornost na objekt, ne na interakcijo med elementi. Na podlagi 
te odvisnosti lahko razložimo tudi usmerjenost otroka na pojave z opaznimi 
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spremembami. Slednje so za otroka najpomembnejše, saj je za otroke značilno 
vzročno mišljenje. Ferbar (nav. po Krnel, 1993) opisuje razvoj zgodnjega 
opazovanja. Najprej otroci razvrščajo po podobnosti in nato različnosti, temu pa 
sledi urejanje. Pri slednjem se postopoma uvajajo kvantitativni odnosi in osnove 
merjenja. Otroci se najprej osredotočijo na eno spremenljivko, nato delujejo z 
dvema hkrati. Celoten proces razvoja opazovanja in razvrščanja je pomemben za 
razvoj logičnih struktur in pojma števila (Krnel, 1993).  

Otroške razlage zunanjega sveta so po mnenju Piageta (Krnel, 1993) pogosto 
animistične (neživim stvarem pripisujejo značilnosti živih bitij), finalistične 
(odgovori, ki slučajnim pojavom pripisujejo začetni vzrok, npr. gora je zato, da 
hodimo na izlete) ali artificialistične (v vse je vpleten človek in pojavi delujejo 
tako, kot bi jih naredil človek, npr. veter piha zato, da plapolajo zastave). Tako 
imenovano začetno predvzročno obdobje pozneje preide v obdobje fizične 
vzročnosti. Pojave, ki so enostavnejši, pravilno razložijo že triletni otroci, medtem 
ko se pri kompleksnih pojavih (npr. vreme) razvijejo otroške teorije na 
predvzročni stopnji. Driver, Guesne in Tiberghien (1989) pojasnjujejo, da so prvi 
vzročno-posledični pojavi linearni (smer segrevanja vode gre od grelca do vode), 
čeprav je z naravoslovnega stališča pojav simetričen (voda se greje, plošča 
ohlaja). Sprva torej razlage temeljijo na konkretni značilnosti pojava, pozneje pa 
so razlage vse bolj logične in upoštevajo tudi abstraktna vzročna načela (Krnel, 
1993). 

4.2 Začetno naravoslovje ob dejavnostih v naravnem okolju 

Otroci imajo v sebi nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju in želijo svet okrog 
sebe spoznati z vsemi svojimi čutili.  

W. Harlen in A. Qualter (2009) opisujeta učenje otrok skozi lastne izkušnje in 
obenem poudarita, kaj je pri tem pomembno. Izkušnja mora biti otroku zanimiva, 
pomembna in privlačna. Celotno učenje mora temeljiti na otrokovih dosedanjih 
spoznanjih in hkrati delovati v smeri napredka. Otroci naj bodo v izkušnji aktivni in 
naj uporabljajo čim več čutil. Pomembno je, da z njimi reflektiramo dogajanje in 
znotraj dogajanja poiščemo pomen. Ob vsem tem moramo otroke spodbujati h 
govoru, dialogu, reprezentaciji in komunikaciji o njihovih idejah. Naša vloga je 
pomembna tudi pri razvoju znanstvenih konceptov in spretnosti ter pri ustvarjanju 
situacij, v katerih imajo otroci možnost delovanja v skupini (prav tam). Krnel 
(2001) predlaga, naj se dejavnosti s področja narave razširijo na okolico vrtca. V 
okolici vrtca so različno velika življenjska okolja (vrtčevsko igrišče ali pa le drevo 
in luža), kjer je polno stvari in živih bitij, ki jih lahko opazujemo. Od tal lahko svoje 
opazovanje razširimo na višja področja, npr. debla in krošnje dreves ter nebo. V 
okolici vrtca smo lahko pozorni tudi na kmetije, industrijske obrate, gradbišča ali 
zanimive naprave ter konstrukcije, ki v otrocih zbudijo številna vprašanja in so 
prav zato odličen vir raziskovanja (prav tam). Opazovanje pa naj ne bo zadnja 
dejavnost, temveč nadaljujmo s pretvarjanjem iz ene oblike reprezentacije v 
drugo. Otroci naj torej opazovanje in zaznavanje z različnimi čutili izrazijo z risbo 
ali o tem pripovedujejo. Pretvarjanje iz ene oblike v drugo pripomore k usvajanju 
novih pojmov in k diferenciaciji že usvojenih pojmov. Vzgojiteljice in vzgojitelji pa 
lahko preoblikovanje reprezentacije izkoristijo za povezovanje z drugimi področji 
kurikula (Krnel, 2001). 
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V vrtcu najpogosteje okolje spoznavamo z opazovanjem, vzgojiteljice in vzgojitelji 
pa raziskovanje spodbujajo z različnimi vprašanji. Krnel (2001) ob tem opozarja, 
da opazovanje, ki je eden od naravoslovnih postopkov, ni le uporaba vida, pač pa 
vseh čutil. Naloga vzgojiteljic in vzgojiteljev je, da ustvarjajo priložnosti s 
postavljanjem vprašanj in z razgovorom. S tem pri otrocih razvijamo sposobnosti 
opazovanja in tako omogočimo širjenje znanja. S pridobitvijo novih znanj pa 
spodbudimo novo opazovanje, kar pripelje do spiralnega širjenja znanja. Otroci 
se pri svojem opazovanju osredotočajo na celoto, zato je naloga vzgojiteljice oz. 
vzgojitelja, da pozornost usmeri tudi na podrobnosti ter pri tem pazi, da uporabi 
prave besede za poimenovanje. Natančno opazovanje pripelje k prepoznavanju 
podobnosti in razlik ter natančnemu razvrščanju in diferenciranju pojmov (prav 
tam).  

Krnel (2001) pove, da delimo vprašanja tudi na produktivna in neproduktivna. 
Slednja so tista, ki zahtevajo le odgovor in zapomnitev. V naravoslovju so 
bistveno bolj pomembna produktivna vprašanja, ki zahtevajo dejavnost pred 
odgovorom. V ožjem smislu so to akcijska vprašanja, druga produktivna 
vprašanja pa se nanašajo na opazovanje in spodbujajo povezovanje in 
primerjanje. Priporočljivo je, da se neproduktivna vprašanja oziroma t. i. zaprta 
vprašanja spremeni v odprta vprašanja. Vprašanja, ki spodbujajo k aktivnosti, so 
tudi: vprašanja za usmerjanje pozornosti, vprašanja, ki spodbujajo štetje in 
merjenje, vprašanja za primerjanje, akcijska vprašanja, raziskovalna vprašanja in 
miselna vprašanja (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

5 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji 

Otrok se v veliki meri uči in razvija skozi igro. Naravno okolje pa predstavlja eno 
izmed prostorskih možnosti, kjer lahko cilje kurikula uresničujemo s pomočjo 
vodenih dejavnosti ali proste igre. 

Raziskava M. Kos (2013) je pokazala, da so otroci skozi igro uporabljali različna 
čutila, kar jim je omogočalo bolj kompleksno zaznavo. Napredek je bil viden na 
področju komunikacijskih spretnosti, jezikovnem izražanju, ob igri pa so 
izpopolnjevali tudi svoje motorične spretnosti. Slednje potrjuje raziskava Fjørtofta 
(2004), ki poroča, da je naravno okolje vpliven dejavnik v gibalnem razvoju 
otroka. S. Knight (2009) pa povzame veščine in sposobnosti, ki so se razvijale v 
okviru gozdne pedagogike, v štiri skupine: sodelovanje, samospoštovanje in 
zaupanje, motivacija in odločanje. Zanimivo je, da večina vzgojiteljev, vključenih v 
raziskavo M. Kos in Jermana (2013), daje prednost vodenim in strukturiranim 
dejavnostim pred prosto igro. Slednja je torej podcenjena, saj ji vzgojitelji ne 
pripisujejo tolikšne pedagoške vrednosti, kot jo dejansko ima. Poleg tega je prej 
omenjena raziskava (prav tam) pokazala, da igre in učenja v naravi številni 
vzgojitelji ne sprejemajo kot integralnega dela izvedbenega kurikula, saj so kot 
oviro za obisk naravnega okolja navedli skrb, da jim bo zmanjkalo časa za 
izpolnitev ciljev na vseh področjih dejavnosti. 

Temeljni problem raziskave se nanaša na učenje začetnega naravoslovja skozi 
igro v naravi. V magistrskem delu nas je zanimal pomen proste igre v naravi za 
učenje začetnega naravoslovja. O učenju v naravi govorijo različni pristopi v 
tujini. Med najbolj znanimi sta učenje in igra na prostem (angl. outdoor learning) 
in gozdna pedagogika (angl. forest school), ki se v zadnjem času razvijata tudi pri 
nas. Številne raziskave (Fjørtoft, 2004; Knight, 2009; White, 2008), ki raziskujejo 
navedene pristope, govorijo o pozitivnih učinkih igre v naravi na otrokove 
sposobnosti in znanja.  

Namen raziskave je ugotoviti pomen proste igre pri pridobivanju naravoslovnega 
znanja in pri urjenju v naravoslovnih postopkih. Z opazovanjem otrok in z analizo 
posnetkov, ki so nastali med igro, bomo dobili vpogled v pomen igre v naravnem 
okolju. S tem bomo strokovne delavce vrtcev spodbudili, da se bodo začeli 
zavedati pedagoške vrednosti igre v naravi in jo bodo intenzivneje vključevali v 
svoje delo.  

6 Raziskovalna vprašanja 

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere naravne objekte in materiale otroci najpogosteje uporabljajo v 
svoji simbolni igri v naravnem okolju in na kakšne načine jih 
uporabljajo? 
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2. Ali otroci ob prosti igri v naravnem okolju pridobivajo naravoslovna 
znanja in katera? 

3. Ali se otroci ob prosti igri v naravnem okolju urijo v naravoslovnih 
postopkih in katerih? 

4. Na katerih področjih otrokovega razvoja se kaže pozitivni učinek igre v 
naravnem okolju? 

5. Kakšne so razlike v igri v naravnem okolju med spoloma? 

7 Metoda 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Raziskava je 
kvalitativna.  

7.1 Vzorec 

V raziskavo je zajet neslučajnostni, priložnostni vzorec, ki vključuje 21 otrok, 
starih od 4 do 6 let, ki so vpisani v vrtec Medvode, enota Preska. 

7.2 Zbiranje podatkov ter uporabljene tehnike 

Raziskavo smo izvedli v naravnem okolju. Igro smo opazovali sedem zaporednih 
dni, vsak dan približno eno uro. Opazovanje je bilo nestrukturirano, ob tem smo si 
sproti zapisovali opažanja. Trije naključno izbrani otroci so imeli okrog prsnega 
dela pritrjene kamere, ki so samodejno beležile sliko in zvok iz njihove 
perspektive. Dogajanje smo dokumentirali tudi s fotografijami. Preostali otroci so 
imeli na voljo fotoaparat in pripomočke za risanje. Od prihodu v gozd smo jih 
spodbudili k uporabi teh pripomočkov in na ta način razširili možnost izražanja 
otrok. 

7.3 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke smo kvalitativno analizirali. Zapise nestrukturiranega 
opazovanja in zapise posnetkov smo prepisali in uredili ter določili kodirne enote. 
Nadaljevali smo s kodiranjem, oblikovanjem kategorij, definiranjem kategorij ter 
zaključili s poskusno teorijo. Kvalitativno smo analizirali tudi nekatere risbe otrok 
in fotografije, ki so jih posneli otroci. 

8 Rezultati in interpretacija 

8.1 Širjenje prostora za igro in vrste igre 

V gozdu je bila ves čas prisotna igra, ki jo je v veliki meri spodbujal nestrukturiran 
material: palice, blato, listje ... Na ta način je gozd dal otrokom neomejene 
možnosti izražanja. Igra je večinoma potekala v večjih ali manjših skupinah. 
Raziskovanje oz. igra v skupinah je zahtevala veliko socialnih spretnosti, saj so 
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se morali otroci med seboj dogovarjati, pogajati (1391 …), sklepati kompromise 
… Otroci so se dogovarjali o vlogah v družini (66, 118 …), o vodji in podrejenih 
(51, 71, 131 …), trenutnem dogajanju (145, 154, 180, 187 …), o pravilih (175 …), 
o imenih (31, 89 …) ipd. Pri igri je bilo izrazito vidno širjenje ozemlja, po katerem 
so se otroci gibali. Sprva so se omejili na hlode in prostor okrog njih. Pozneje, ko 
so gozdarji hlode pospravili, pa se je igra začela prostorsko širiti in kmalu je 
zajela širok in zelo razgiban teren, ki je nudil bistveno več od začetnega. Vse 
vrste iger so se začele razvijati in otroci so našli bistveno več idej za igro. Med 
opazovanjem celotnega dogajanja v gozdu smo lahko videli, da drži izjava 
Cullena (1993), ki pravi, da je igra največja izraba potenciala narave. 

Na mestu, kjer so bili hlodi, se je začela in v naslednjem dnevu nadaljevala 
simbolna igra piratov in kapitanov z ladjo (Slike 36, 37, 382). Sprememba okolja 
(gozdarji so hlode pospravili) je igro za nekaj trenutkov prekinila oziroma okrnila 
(40). Hkrati pa je bila prav ta sprememba tista, ki je otroke spodbudila k 
raziskovanju širšega okolja in posledično k simbolni igri z drugačno tematiko.  

Skupaj s spremembo simbolne igre je bilo opaziti tudi pojav igre lovljenja, kjer je 
ena skupina lovila ali napadala drugo. Na širšem območju je bil teren precej bolj 
razgiban, otroci pa so odkrili bivak iz vej (Slika 26). Vmes se je pojavljala 
funkcijska igra (tolčenje z vejo po hlodu in lupljenje lubja (34), kotaljenje hloda 
(24, 25)), a bistveno redkeje kot simbolna. Z njo so otroci spoznavali lastnosti 
žive in nežive narave, predvsem pa so se ob njej zabavali. Po gozdu je bilo polno 
daljših in krajših vej, hlodov, kamnov in zelenja, kar je spodbudilo tudi 
konstrukcijsko igro. Otroci so s pomočjo vzvoda premikali težje hlode (16, 17, 19 
…) in tako gradili mostove (Sliki 21 in 25). Preizkušali so njihovo trdnost in iskali 
rešitve, s pomočjo katerih bi bili mostovi še bolj stabilni (19, 94 …). 
Konstrukcijska igra se je nadaljevala tudi pri bivaku iz vej. Otroci so bivak 
preurejali, zazidali stara vrata in naredili nova ter urejali njegovo okolico (131, 
172, 173, 174 …). Nad lužo, ki je bila v kotlini pod bivakom, so postavljali most iz 
palic in ugotavljali, kaj vse lahko uporabijo, da bo dovolj trden. Palice so 
postavljali vzporedno in ugotavljali, da njihove teže to ne zdrži. Most so želeli 
povezati z vrvjo, a je niso imeli. Na koncu je eden od dečkov postavil palice 
pravokotno na že postavljene in most je bil dovolj trden (180, Slika 25). Deček, ki 
je podiral stopnice, ki so vodile do bivaka, je ugotovil, da sedaj drsi ter da je vse 
to posledica njegovega dela (157). 

Na razširjenem območju je bilo tudi veliko klančin. Otroci so ugotovili, da po 
hribu, polnem listja, drsi (110) in tako našli svoj »tobogan« (56, 58 …, Slike 30, 
31, 32). S tem so pokazali, da lahko najdejo primerna igrala tudi v naravi. Prav 
tobogan je bil tisti, ki je bil otrokom najbolj všeč in so ga največkrat upodobili v 
svojih risbah po končanem obiskovanju gozda. Kljub velikemu navdušenju pa 
nekateri od otrok niso želeli preizkusiti spuščanja po hribu. Po otroških razgovorih 
sodeč je bila v veliki meri za to odločilna obleka, saj je otroci niso želeli umazati 
(120). Možno je bilo opaziti njihovo željo po spuščanju, saj so igro dolgo 
spremljali in obenem skušali z različnimi argumenti prepričati druge, da s tem 
prenehajo (124). Želje po igri pa niso budile le tako velike stvari, kot je tobogan, 

                                            
1
 V oklepaju v poševnem tisku navajam številke primerov iz Priloge 1. Kadar je primerov veliko, jih 

navajam le nekaj kot primere, tropičje pa pomeni, da jih je bilo več. 
2
 V oklepaju v poševnem tisku navajam številke fotografij in risb iz Priloge 2, 3, 4 in 5. 



22 
 

pač pa tudi tako majhne stvari, kot so smrekove iglice ali majhne vejice (Slika 
34). Nikakor pa otroci pri igri v gozdu niso pozabili na svoje junake, ki jih 
spremljajo v vsakdanjem življenju. Dva dečka sta med igro posnemala boj med 
Nindža želvami (163). 

Pri primerjavi igre deklic in dečkov lahko ugotovimo, da so bili slednji bolj 
pogumni pri spoznavanju novega okolja in igranja v njem (110 …). Hrib, ki je 
otrokom služil kot tobogan, je sprva pritegnil le dečke, malo zatem nekaj deklic, 
čisto na koncu pa je zanimanje prebudilo tudi bolj zadržanim. Prek pogovora je 
bilo razbrati, da otrokom – predvsem deklicam – največje težave delajo prav 
obleke (120), saj se bojijo, da jih bodo umazale. Deklice so se raje udeleževale 
bolj umirjenih dejavnosti, kot so simbolna igra družine (61, 92, 188 …) ali 
okraševanje bivaka (201). Narisale so tudi več risb, kot so jih narisali dečki. Igra 
dečkov pa je bila zelo razgibana – igrali so se gusarje oz. pirate (8 …), se lovili po 
gozdu (138, 148, 199 …), raziskovali in širili znano ozemlje ter konstruirali (19, 
34, 45, 172 …) na vse možne načine. V takšne igre so bile sicer vključene tudi 
deklice, a so bili največkrat pobudniki dečki.  

V igri so naravni materiali velikokrat prevzeli simbolno vlogo, večkrat pa so služili 
kot funkcionalni pripomoček, s katerim so si pomagali pri različnih dejavnostih. 
Najpogosteje so otroci v svoji igri uporabljali palice, ki so predstavljale meč (8, 11, 
34, 138, 153, 154, 185, 186, 195 …), nož (22, 34, 37, 44, 153 …), pištolo (138, 
154 …), sekiro (164), čarobno palico (100), orožje za napad, ki bruha ogenj in 
šprica vodo (202) ali pa so palico uporabili kot pripomoček za čiščenje blata (10), 
za oporo pri hoji (74) ali kot podaljšek roke – prijatelju so pomagali pri plezanju na 
hrib (203). Širša palica je predstavljala lopato (64). Hlod jim je predstavljal ladjo 
ali mostove (1, 5, 100, 102, 103, 125 …), veje so bili sovražniki ali pa strupene 
veje, drevesa pa so predstavljala različne pošasti in pasti (138). Korenine so bile 
velikokrat v pomoč pri plezanju na hrib (81, 110 …).  

8.2 Otroške teorije in izkušnje iz vsakdanjega življenja 

Igra je tista otrokova dejavnost, preko katere lahko izvemo veliko o njihovih 
izkušnjah, doživetjih, razlagah sveta in življenja. Dobro je, da o tem, predvsem pa 
o otroških teorijah vemo čim več, saj lahko le na ta način vplivamo na 
spremembo napačnih prepričanj. Zmotno mišljenje lahko popravimo v spontanem 
pogovoru med njegovo igro. Vendar naša naloga ni tako enostavna, saj moramo 
dati otrokom dovolj tehtne razloge za spremembo njihovega mišljenja (Harlen in 
Qualter, 2009). Še vedno pa lahko trdimo, da je učenje v igri najbolj poglobljeno, 
saj otrokom omogoča razumevanje tega, kar so se naučili preko idej, občutkov in 
odnosov. Na ta način naučeno povežejo in razumejo (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2001). Preko opazovanja njihove igre lahko spoznamo nekatere 
njihove strahove (49) in tako otroku ponudimo oporo, kjer jo potrebuje. Med igro 
smo imeli odrasli možnost spoznati, kako brezmejna je otrokova domišljija (1, 
100, 138, 154, 197 …). Otroci lahko na osnovi majhnega gozdnega bivaka 
razvijejo celotno zgodbo (55, 59, 61, 65, 74, 83, 89, 92, 157 …), kjer so dorečene 
vse potankosti. Z opazovanjem lahko prepoznamo tudi otrokovo razumevanje 
(156) in predvidevanje (86). Ena izmed deklic razume, da je njeno odraščanje 
premo sorazmerno z odraščanjem vrstnikov, medtem ko druga deklica tega še ne 
razume (152). Slednja namreč trdi, da bo lahko nosila prijateljičino jakno, ko jo 
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ona preraste, vendar ji prva pojasni, da bo takrat tudi ona prevelika zanjo (obe 
sta bili približno enako stari in veliki). Med igro smo lahko prepoznali tudi 
razumevanje dečka, da je za vidnost neke osebe oz. predmeta potrebna svetloba 
(158). 

8.3 Opazovanje in spoznavanje narave 

Otroci so odlični opazovalci in čeprav se nam velikokrat zdi, da dogajanja okrog 
sebe ne spremljajo, smo lahko ob posnetkih videli, da opazijo veliko stvari. 
Včasih se to zgodi mimogrede, večkrat pa se zaustavijo, opazujejo in se o tem 
pogovarjajo. Otroci so ob igri nabirali različne stvari, ki so pritegnile njihovo 
pozornost (Slika 27). S pomočjo fotografij, ki so jih otroci posneli med igro v 
gozdu, je vidno, da otroci opazijo najmanjše stvari, kot je cvetlica, hkrati pa tudi 
stvari večjih dimenzij, kot so pogled v nebo ali razgled na obzorje (Slike 15—20). 
Narava je tista, ki stimulira vsa čutila. L. Chawla (1990) pravi, da imajo okolja, ki 
nudijo zaznavanje z vsemi čutili in so spodbudna za raziskovanje, velik vpliv na 
spomine v odrasli dobi. Glede na zapisano lahko rečemo, da ravno zaradi 
intenzivnega zaznavanja v naravi, ostanejo te izkušnje bolj trajno v našem 
spominu. Podobno se verjetno zgodi z znanjem, ki so ga otroci pridobili ob igri v 
gozdu.  

Otroci si ob stiku z naravo bolj zapomnijo izkušnje, še posebej, če so intenzivne. 
Velikokrat so njihovo pozornost pritegnile živali. Včasih le za kratek čas (34, 40, 
206 …), občasno pa je bilo opazovanje daljše in so k temu pritegnili tudi svoje 
vrstnike (39, 79, 106, 115, 143, 160 …). Deklica je slišala ptičje petje (151), saj 
gozd, v nasprotju z večino okolij, ni zapolnjen s številnimi zvoki. Deček je našel 
polža, ki ga je poimenoval »zlati polžek« in ga pokazal vsem okrog sebe (155, 
Slika 24). Zatem se je priključil eni od iger, a kljub temu ni pozabil, da je blizu 
njega polž, na katerega mora paziti. To kaže na senzibilnost otrok za živa bitja, ki 
seveda ni prisotna vedno in pri vseh otrocih. Nekateri od otrok so v svoji igri 
uničevali drevesa, saj so jim v igri predstavljala pošasti. A ob mojem opozorilu in 
pojasnilu, kako veliko drevo lahko zraste, so se začeli zavedati, kaj so naredili 
(161). Ob igri v naravi ne pozabijo niti na empatijo do prijateljev. Deček, ki v igri 
prevzame vlogo vodje, opozori sovrstnike ob neprimernem obnašanju drug do 
drugega: ko deček drugega otroka straši z lazarjem, ga opozori, da je to 
neprimerno (162). 

Veliko je bilo izkušenj, s katerimi so otroci spoznavali svet, ki jih obkroža. Hoja po 
hlodih jim je dala spoznanje, da se hlod lahko zavrti, če po njem hodimo ali ga 
potisnemo, saj tako nanj deluje sila (6, 16, 17, 27 … Slika 22). Ugotavljali so tudi, 
da je most lahko lesen, a tanka palica se lahko pod našo težo zlomi (22, Sliki 21 
in 25). Skupaj so ugotavljali, kaj vse potrebujejo za netenje ognja in kaj je tisto, 
kar ogenj povzroči (29,32). Preizkušali so, kako zvok potuje po cevi (184). S hojo 
po suhem listju so spoznali, da drsi prav tako kot na ledu (56, 85, 133 … Sliki 30 
in 31). S preizkušanjem so ugotavljali lastnosti različnih materialov. Ko je deček 
zapičil palico v tla, je ugotovil, kateri material je mehkejši in kateri trši (59, 200 
…). Otroško zanimanje je zbudila tudi smola. Ob stiku z njo so bili nekateri 
mnenja, da je to lepilo, drugi pa so razložili, da gre za smolo. Ena izmed deklic je 
povzela, da je v naravi smola lahko lepilo in spoznanje takoj uporabila v praksi. 
Gozdni bivak je s pomočjo smole okrasila s praprotjo (76, 119, 174, 187, Slika 
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35). Eden izmed dečkov je želel narediti enako, a je opazil, da se na en del smole 
praprot ne prime. Pojasnila sem mu, da je del že posušen, del smole pa še vedno 
svež in zato deluje kot lepilo. V nadaljevanju svoje igre je praprot lepil le na svežo 
smolo (201). Otroci občutijo spremembe v naravi – ko se je sonce skrilo za 
oblake, je deklica potožila, da je postalo hladno (151). Zadnji dan so si želeli 
spuščanja po njihovem naravnem toboganu, a so ugotovili, da je zemlja 
premokra in da je sonce tisto, ki bi zemljo lahko osušilo (194). 

Otroci med seboj izmenjujejo svoja znanja o naravi in skušajo s pomočjo 
opazovanja drug drugemu razložiti po svojih najboljših zmožnostih. Na ta način 
otroci spoznavajo živo in neživo naravo, ki jih obkroža in življenjski cikel živih bitij. 
Prav te njihove ideje so lahko velikokrat napačne in v nekaterih primerih lahko 
sprožijo nepotreben strah in na ta način zavirajo raziskovanje in učenje. Deček je 
razložil, da se je palica zlomila, ker je na njej preveč mahu, saj ni vedel, da je to 
zaradi preperelosti (62). Takšna razlaga je napačna in prav je, da otroku 
pojasnimo vzrok tega dogodka in povežemo s posledico, ki jo je otrok v tem 
primeru doživel. 

Izjemno pomembna so spoznanja o gozdnih prebivalcih, ki so lahko nevarni. 
Mednje sodijo tudi klopi. Otroci so s tem, ko je po eni izmed deklic lezel klop, 
spoznali, da je potrebno redno pregledovanje in obenem tudi izogibanje prostoru, 
kjer klopi čakajo na svoje gostitelje (v tem primeru je to visoka trava). 
Ozaveščenost ljudi je namreč prvi korak pri izogibanju nevarnostim (23).  

Najpomembnejše pri učenju o naravi je opazovanje. Krnel (1993) navaja, da 
opazovanje spada v prvo skupino sposobnosti, ki jih potrebujemo za različne 
metode dela v naravoslovju in da je prav opazovanje tisto, ki ga intenzivno 
razvijamo v predšolskem obdobju. Otroci so pri tem zelo dobri in opazujejo ter 
zaznavajo z vsemi čutili. Včasih spoznavajo značilnosti narave zaradi lastnega 
zanimanja, občasno pa pridejo do spoznanja zaradi naključnega dogodka. Ob 
tem, ko je deklica pri plezanju prijela za mokro vejo, je ugotovila, da je občutek 
»slinast« (73). Pri raziskovanju gozda so velikokrat uporabili tudi vonj; še posebej 
ob stvareh, ki jih še niso poznali. Na ta način so lahko zaznali, kakšen vonj ima 
smola (76). Dodatna vprašanja s strani odraslega pa lahko otroka spodbudijo k 
še natančnejšemu opazovanju. Pomembna je tudi vloga odraslega pri 
spoznavanju, opazovanju in primerjanju. Tako bi lahko pajek v otrokovih očeh 
postal nevarni klop, če tega ne bi videla vzgojiteljica, ki je zmotno mnenje 
popravila (30). Krnel (1993) razlikovanje uvršča v skupino opazovanja. Prav tako 
bi otroci ubijali mravlje, če odrasla oseba ne bi opravila svoje vloge. Po pogovoru, 
da je to njihovo bivališče, so s teptanjem po mravljah prenehali in začeli 
razmišljati, kaj bi jim ponudili za hrano (39). S tem, ko otroci veliko časa preživijo 
v naravi, se krepi tudi njihov občutek za naravo. Tako so ob izpuljeni gobi izrazili 
žalost (52). S. Knight (2011b) govori prav o tem in pravi, da veliko preživetega 
časa v naravi, poveča možnost delovanja v smeri varovanja narave. Povezovanje 
z naravo in pridobivanje občutka zanjo se je izkazalo že med samo igro.  

Številni naravni predmeti so postali del igre otrok. Palice so predstavljale 
najrazličnejše pripomočke, obenem pa so otroci spoznavali njihove lastnosti, npr. 
da ima palica lahko oster rob, s katerim lahko odrežejo mehkejše stvari (22, 37, 
44). 
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Nekajdnevno opazovanje otrok pri igri v gozdu je pokazalo, da se otroci znajo 
ustvarjalno igrati brez igrač. Vse pogosteje pa so otroci izražali željo, da še ne bi 
odšli iz gozda (67, 82). Ta del gozda je postal del njihovega igralnega okolja in 
ločitev od njega je bila vsak dan težja. Opaziti je bilo, da jim je v gozdu zelo hitro 
minil čas. O podobnih ugotovitvah govori tudi M. Kos (2013), ki navaja, da so 
otroci razvili naklonjen odnos do okolja in jim je gozdni kotiček postal druga 
igralnica. 

8.4 Reševanje problemov in ustvarjalne rešitve 

Otroci so se med svojo igro velikokrat srečevali z različnimi izzivi, ki so od njih 
zahtevali iskanje nove rešitve. Pri tem so bili izredno izvirni, hkrati pa so lahko 
vse svoje rešitve tudi preizkusili in tako ugotovili, ali je bila njihova rešitev prava. 
J. Benson in J. L. Miller (2008) sta v svojih zapisih ugotavljala podobno in dodala, 
da otroci preko raziskovanja razvijajo možnost opazovanja in preizkušanja, ob 
katerem spoznavajo svet okrog sebe. 

Velikokrat so rešitve za svoje težave poiskali v vsakdanjih izkušnjah, ki so jih 
prenesli v novo okolje. Deček je želel plezati po drevesu, a je ugotovil, da so veje 
previsoko. Deklica mu je zato predlagala, da naj uporabi lestev in spleza do prvih 
vej (78). Pri spuščanju po hribu so otroci ugotovili, da je prenehalo drseti, ker so s 
spuščanjem odstranili listje. Preizkušali so, na kakšen način se še lahko spuščajo 
in so ugotovili, da še vedno drsi, če se ne usedejo, ampak stojijo in se drsajo 
navzdol. Pri iskanju rešitev so prišli do ugotovitve, da se lahko potisnejo s 
palicami in bo prav tako drselo. Ob tem, ko jim predlagam ponoven nanos listja, 
pa hitro ugotovijo, da ga bodo s spuščanjem po zadnjici hitro spet odstranili 
(133). Okolje v naravi se torej stalno spreminja in to je dejavnik, ki otroke ves čas 
postavlja pred nove izzive. Na mestu, kjer so bile prej stopnice, nastane blatna 
klančina in otroci so iskali rešitve, ki bi hojo po hribu olajšale ter si med seboj 
dajejo nasvete (167). R. Wilson (2008) zmožnost prilagajanja novemu okolju 
poimenuje prilagoditvene sposobnosti. Otrok v drugačnih okoliščinah neodvisno 
funkcionira in je sposoben prenesti izkušnje iz strukturiranega v novo okolje (prav 
tam). 

8.5 Gibanje in razvoj gibalnih spretnosti 

Pri razvoju igre smo lahko opazovali širjenje prvotnega območja. Najprej je bil 
prostor omejen predvsem na kup hlodov in večina otrok je hodila po njih. Nekateri 
so bili v tem bolj spretni, drugi manj. Gibanje so prilagodili svojim zmožnostim in 
nekateri so se po njih tudi plazili. Medtem ko je večina otrok po njih hodila, so 
nekateri plezali po njih in viseli z vej, ki so bile dvignjene od tal. Otroci so s hojo 
po hlodih razvijali ravnotežje, pri katerem je bil viden izrazit napredek že po nekaj 
dneh igre v gozdu. Deklica, ki se je na začetku hlodom izogibala, se je 
postopoma opogumila in se tudi sama preizkusila v tem. Zadnji dan opazovanja 
je bila pri gibanju po hlodih že izrazito suverena, čeprav ji je še kdaj zdrsnilo. 
Preko pogovora med otroki je bilo opaziti, da ji je samozaupanje rastlo iz izziva v 
izziv in deklica je bila vedno bolj prepričana v svoje sposobnosti. Igra z vrstniki jo 
je namreč spodbudila k nadaljnji hoji po hlodih, medtem ko bi brez spodbude 
vrstnikov najbrž prej obupala (121, 122, 145). Na koncu je gozd raziskovala že z 
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najspretnejšimi fanti (197). S tem dosežkom lahko potrdimo mnenje R. Wilson 
(2008), ki pravi, da nobeno drugo okolje ne ponuja takšnih priložnosti. Ob tem 
lahko dodamo, da je dolgotrajno obiskovanje gozda tisti element, ki je vplival na 
krepitev dekličinega samozaupanja.  

Opaziti je bilo, da se otroci razvijajo na vseh področjih gibanja. M. Kos (2013) 
omenja, da so različne podlage, ovire in elementi v gozdu, tisti dejavniki, ki 
prispevajo k izboljšanju motoričnih spretnosti. Najbolj očiten napredek je bilo 
videti na naslednjih področjih:  

 moč (kotaljenje hlodov (16, 24, 27 …), dvigovanje (54 …) in vlečenje (34 
…) različnih predmetov), 

 koordinacija (plazenje preko različnih ovir v gozdu (197 …)), 

 vzdržljivost (dolgotrajna tek in hoja), 

 ravnotežje (hoja po hlodih (4, 34, 104)). 

Ker se je prostor, po katerem so se otroci gibali, postopoma razširil, je nov teren 
obsegal zelo razgibano površje. Ob težavah so si pomagali z različnimi naravnimi 
pripomočki – palicami (74 …), vejami (73, 85 …), koreninami (81, 110 …) ter se z 
njimi odrivali, drug drugega potegnili po hribu navzgor (203 …) ipd. Pojavile so se 
tudi drugačne oblike gibanja, npr. otroci so se pričeli drsati po hribu navzdol, 
nazaj pa so se vzpenjali po zelo strmem terenu. Omembe vredno je tudi 
razvijanje orientacije, saj je gibanje po širšem terenu zahtevalo, da otroci vedo, 
kje so glavne točke, preko katerih se lahko orientirajo. Najboljša točka je bil 
zagotovo gozdni bivak, ki je bil izhodišče za vsa nadaljnja raziskovanja. 

V skupini je bila tudi deklica s posebnimi potrebami, ki je prve dni le opazovala 
dogajanje. Vedno je stala nekje ob robu, gledala okrog sebe, a je bila hkrati 
dovolj blizu vzgojiteljicama, da se je še vedno počutila varno. Po nekaj dneh se je 
dogajanje preselilo nekoliko stran od starega prostora in deklica je sprejela moje 
povabilo ter šla z mano na prostor, kjer je lahko opazovala druge otroke pri igri 
(53). Na ta način se je njen prostor razširil, čeprav je deklica običajno suverena le 
pri najbolj poznanih situacijah. Vsaka nepoznana situacija jo je prej privedla do 
neprijetnega občutka. Slednjega v gozdu ni bilo opaziti, čeprav je bila še vedno 
previdna. Nekajkrat je sprejela tudi povabila vrstnikov in z njimi raziskovala teren 
(91, Slika 29). Ob njihovi podpori je premagala marsikatero oviro, ki je bila v 
začetku zanjo prevelik izziv. 

8.6 Medsebojno učenje, pomoč in sodelovanje 

Po besedah J. Benson in J. L. Miller (2008) je naravno okolje pospeševalec 
socialnih interakcij. Opazovanje proste igre v gozdu je to potrdilo. Otroci so se 
morali v načrtovanju in izvedbi dejavnosti med seboj dogovarjati. Že samo 
kotaljenje hlodov je zahtevalo, da se dogovorijo, kdo se bo umaknil (25). 
Ogromno je bilo tudi dogovarjanja glede dogajanja (34) položaja oziroma vlog v 
igrah – kdo bo prevzel vlogo vodje (19, 202 …) in kdo mu bo podrejen, kaj lahko 
kdo dela in česa ne sme (71). 

Prijatelji oz. družba drugih otrok pa je lahko bistvena tudi pri premagovanju 
predsodkov. Deklica je ob srečanju s pajkom zakričala, a ker njena prijateljica ni 
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odreagirala burno, se je tudi sama umirila (7). Takšno dogajanje je zagotovo 
eden izmed začetnih korakov pri premagovanju predsodkov. Družba vrstnikov 
ima lahko zelo pozitiven vpliv na razvoj posameznika. Poleg tega pa je v naravi 
veliko priložnosti za razvijanje prosocialnega vedenja, kot sta pomoč in 
sodelovanje (Wilson, 2008), kar smo lahko videli pri pomoči deklici s posebnimi 
potrebami (91). 

Pri celotnem dogajanju je bilo videti veliko medsebojne pomoči tudi med drugimi 
otroki. Velikokrat je bil povod za to skupni interes, včasih pa so le želeli pomagati 
drugemu: npr. deček išče rastlino, ki bi pomagala deklici, ki ima majhno rano 
(21). Prav gozdno okolje je bilo tisto, ki je otroke velikokrat postavilo pred izziv, za 
katerega so vedeli, da se z njim ne bodo mogli spopasti sami. Na ta način se 
otroci veliko naučijo za življenje, saj je zavedanje, da vseh problemov ne moremo 
vedno rešiti čisto sami, ključno za razvoj zavesti o prejemanju in dajanju pomoči 
(45). Ključno pri življenju v skupnosti je tudi dogovarjanje in sklepanje 
kompromisov, katerih v gozdu ni manjkalo. Opaziti je bilo tudi, kako hitro lahko 
otrok preneha z neželenim vedenjem, če vsi drugi otroci okrog njega menijo, da 
je obnašanje nesprejemljivo. Eden izmed dečkov je pljuval, a so ga drugi na to 
opozorili in je v trenutku s takšnim obnašanjem prenehal (138).  

Sodelovanje je neločljivo povezano z medsebojnim učenjem. Otroci se drug od 
drugega učijo in na ta način širijo svoje znanje.  

8.7 Jezikovne spretnosti in komunikacija 

J. Benson in J. L. Miller (2008) pravita, da je raziskovanje v naravi tisto, ki 
spodbudi številna vprašanja, s čimer otroci izpopolnjujejo besedni zaklad in druge 
jezikovne spretnosti. Med igro so se otroci učili novih besed. Naučili so se jih od 
sovrstnikov ali od vzgojiteljic, ki so se odzivale na njihova zanimanja (76, 187, 
203 …).  

Jezik se je razvijal tudi v okviru simbolne igre, kjer so si otroci (kot Indijanci) iskali 
svoja domišljijska imena (31). Med igro so se otroci zabavali z različnimi rimami – 
iskali so rime na imena otrok in vzgojiteljic (191). V navedenem primeru gre 
predvsem za razvijanje jezikovne ustvarjalnosti, medtem ko smo lahko na drugih 
področjih opazovali podobne napredke kot M. Kos (2013). Otroci so namreč ves 
čas razvijali komunikacijske sposobnosti, kot so izražanje idej, izmenjava mnenj, 
dogovarjanje in iskanje skupnih rešitev. 

R. Wilson (1995) poda zanimivo razmišljanje glede materiala, ki bi otroke 
motiviral v takšni meri, da bi se o njem pogovarjali. Sama pravi, da je včasih 
težko najti temo, ki bi sprožila interakcijo. V naravi otroci hitro najdejo predmet 
pogovora in raziskovanja, saj je narava sama po sebi dovolj velik motivator. 
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8.8 Matematika: spoznavanje predmetov in odnosov med njimi ter 
štetje 

Narava predstavlja prostor, v katerem najdemo veliko priložnosti za kognitivni 
razvoj. Številni materiali, ki jih lahko najdemo, so odlični za manipulacijo, s katero 
otroci spoznavajo značilnosti in lastnosti sveta (Wilson, 2008). 

Otroci so skozi igro bogato vključevali področje matematike. Spontano so stvari 
šteli (»imam dva noža« (22); »samo trije lahko gremo sem« (154)), spoznavali 
gibanje teles (hlod se kotali (16, 24, 25 …)) ter opazovali njihove sledove 
(pomečkana trava (27)). Otroci so ugotavljali, ali so preveliki ali premajhni, da bi 
splezali v cev (38) in primerjali, kateri od njih ima večjo palico (42) ter katero 
drevo je večje (79). Med igro so ugotavljali pomembnost premega sorazmerja 
(večji je hlod, več otrok je potrebnih, da ga premaknejo (45)) in se razvrščali 
glede na določene lastnosti (tisti, ki ima palico, lahko vstopi v bivak (153)). 
Nabirali so različne materiale, ki so pritegnili njihovo pozornost (Slika 27) in jih 
pozneje tudi razvrstili (Slika 28). V igri se je pojavilo tudi merjenje z nestandardno 
mersko enoto – palico, ki je merila »meter in pol« (173). Otroci so se odločili, da 
najdena palica meri »meter in pol« in so z njo merili, kako široka mora biti luknja 
za vrata. Palica je bila dolga ravno toliko, kot je bila široka luknja za vrata in tako 
so pogovor zaključili, da so vrata široka meter in pol. Pogovarjali so se tudi o 
času in opaziti je bilo, da nekatere pojme, ki se nanašajo na čas, dobro 
prepoznajo (sekunda), medtem ko so jim nekateri še neznani (minuta) (173). Med 
seboj so se primerjali po velikosti in ugotavljali, kaj vse so pogoji, da so meritve 
natančne (eden izmed otrok ima višje podplate na čevljih in je zato skoraj enako 
velik kot drugi deček). Deklica, ki ju je primerjala in je to ugotovila, je zaključila, 
da je drugi deček kljub visokim podplatom manjši (195). Pri nošenju palic so 
otroci ugotovili, da so manjše palice tudi lažje (201). Na ta način so otroci 
opazovali in preizkušali ter pridobivali nova znanja. Po besedah J. Benson in J. L. 
Miller (2008) je raziskovanje in preizkušanje pot, preko katere lahko otroci 
poiščejo odgovore na svoja vprašanja. 

8.9 Umetniško izražanje: risanje in konstruiranje 

Narava vsak dan ponuja priložnosti za razvoj estetike. Priporočeno je, da otroke 
spodbudimo h kreativnemu izražanju preko risanja, plesa ali glasbe (Wilson, 
2008). Mi smo izmed teh sredstev izbrali risanje. Otroci so imeli med 
opazovanjem vsak dan na razpolago liste in svinčnike, ki so jih lahko dobili, kadar 
so to želeli. Na moje presenečenje so za pripomočke prosili kar nekajkrat. Izbrali 
smo nekaj risb, ki ilustrirajo celotno dogajanje. Deklica, ki je želela risati, je ob 
opazovanju narisala praprot. Potrebne ni bilo nobene dodatne motivacije, saj je 
bila motivacija narava sama (Slika 6). Bilo je še nekaj risb, ki so prikazovale 
realnost – ena izmed njih je risba hlodov (Slika 2). Nekatere prikazujejo gozd z 
dodajanjem domišljijskih elementov (Slika 5) in simbolni pomen hlodov (Slika 4). 
Izjemno dobro pa je deklica narisala tudi zemljevid poti, ki vodi do njihove 
izhodiščne točke – gozdnega bivaka (Slika 3).  

Umetnost pa se ni pojavljala le v okviru risanja. Deklica, ki je ugotovila, da smola 
deluje kot lepilo, je to izkoristila in okrasila gozdni bivak s praprotjo (174). 
Detajlom narave so otroci posebno pozornost posvetili takrat, ko so imeli v rokah 



29 
 

fotoaparat (Slike 15–20). Otroški občutek za umetnost je bil bogato izražen, npr. 
pri gradnji različnih objektov, ki so jih otroci gradili v gozdu s pomočjo naravnih 
materialov (172, 180 …). 

8.10 Tveganje in skrb za varnost 

Varnost je pri igri v gozdu ključnega pomena in prav je, da damo na to poseben 
poudarek. Po ugotovitvah E. B. H. Sandseter (2009) je naravno okolje tisto, ki 
ima večjo stopnjo nevarnosti v igri kot standardna igrišča. Vzgojitelj mora določiti 
meje in ugotoviti, kako dobro zna presojati posamezen otrok. Ključna naloga 
odraslega je, da otroku pomaga pri sprejemanju razumljivih tveganj (Sandseter, 
2007, v Sandseter in Kennair, 2011). Nekateri otroci so sposobni predvideti 
posledice, medtem ko nekaterim to še dela težave. Naloga vzgojitelja je, da 
dogajanje spremlja in otroke zaustavi, ko je to potrebno. Obenem pa je ključno 
zavedanje, da moramo otrokom tudi zaupati in dopustiti, da se otroci preizkusijo v 
nečem novem. Brez nadaljnjega preizkušanja se otroci ne bi naučili nič novega in 
obenem bi s tem omejili razvoj njihove pozitivne samopodobe, ki pa je hkrati 
odločilna za spopadanje z novimi izzivi. S. Knight (2011a) pravi, da brez novih 
izzivov in priložnosti otroci nimajo možnosti za razvijanje samovarovanja. Preko 
izkušenj sami spoznajo, kaj je nevarno in spoznavajo svoje omejitve. Otroci se 
previdnosti naučijo in počasi opozarjajo drug drugega. R. Wilson (2008) 
navedeno poimenuje razsodnost otroka (angl. self-efficacy) in govori o tem, kaj 
vse je otrok zmožen narediti s sposobnostmi in spretnostmi, ki jih ima. Tako je 
deček opozoril drugega dečka, naj hlod premakne le toliko kot lahko (36, 99 …). 
Prav tako so si med seboj dajali različne napotke, s katerimi so drug drugega 
varovali pred nevarnostjo (15, 85, 121, 127, 145, 149 …). Igro, kjer obstaja 
določena nevarnost, E. B. H. Sandseter in Kennair (2011) poimenujeta tvegana 
igra (angl. risky play) in pravita, da gre za niz notranje motiviranih dejanj, ob 
katerih otrok doživlja pozitivna čustva in uživa v situacijah, ki so do sedaj v njem 
vzbujale strah. Njegovo delovanje poteka v okviru njegovih zmožnosti ter na ta 
način pridobiva samozaupanje (prav tam). 

V času opazovanja otrok pri prosti igri sem ugotovila, da je poročanj o poškodbah 
bistveno manj in da otroci ob malih praskah ne odreagirajo tako, kot smo 
običajno vajeni. Zdi se mi, da otroci pri dejavnostih, ki izhajajo iz njih samih, 
prevzemajo tudi odgovornost za posledice svojih dejanj. 

Zanimivo je bilo opazovati eno izmed deklic, ki se je odločila spustiti se po hribu, 
a jo je bilo strah. Občudovala je dečka, ki si je to upal in si hkrati želela preizkusiti 
tudi sama. Potem ko je zbrala dovolj poguma za spust, je bila navdušena in je 
odšla znova na vrh hriba (80). Gill (2007, v Knight, 2011a) razloži, da se prav na 
tak način otroci naučijo ravnanja s tveganjem in postopoma začnejo razumevati 
pomen varnosti. S takšno igro otroku namreč omogočimo, da se preizkuša v 
okviru svojih zmožnosti (prav tam). 

8.11 Vloga odraslega 

Marsikomu se zdi, da je vloga odraslega pri prosti igri nepotrebna in da v tem 
času strokovnim delavcem ni potrebno drugega, kot paziti na otroke. Kot smo 
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prikazali v teoretičnem uvodu, to ne drži. Vloga odraslega kot mentalno 
razvitejšega partnerja v igri je zelo pomembna, pri tem pa je potrebna velika 
pozornost in senzibilnost odraslih, kdaj in kako se vključiti v igro ali pogovor otrok. 
V primeru, ko je po deklici lezel klop, je bil odločilen zgled, ki otrokom ni dal 
povoda za paniko. Hkrati pa so se na osnovi zgleda naučili, kako ravnati v takem 
primeru in kje so najpogostejša nahajališča klopov (23). Izredno pomembna je 
prisotnost vzgojitelja zaradi zagotavljanja varnosti. Otroci velikokrat ne znajo 
predvideti posledic določenega dejanja. Tako bi npr. lahko hlod kotalili proti 
drugim otrokom in jih poškodovali, a je zgolj opozorilo odraslega zadostovalo, da 
so bili previdni in pazili na druge otroke (34, 46 …). Vzgojiteljica mora otroke ves 
čas opazovati in na ta način preprečevati nevarnost. Eden izmed otrok je želel 
neki sadež utrgati z grma, a ga je vzgojiteljica opozorila, da je lahko strupen (57). 
S tem je postavila mejo na področju, kjer otroci še ne znajo sami presoditi, kaj je 
nevarno. Iz razgovorov med otroki je bilo slišati, da upoštevajo dana navodila. 
Prepovedali smo jim vzpenjanje na kup zloženih drv, saj bi lahko prišlo do 
nesreče. Deklica je povedala prijateljici, da tja ne smejo (121). R. Wilson (2008) 
podobno razmišlja in pravi, da otroci pri raziskovanju ob sebi potrebujejo odraslo 
osebo, ki jim nudi oporo. Cullen (1993) pa dodaja, da mora odrasla oseba poznati 
okolje, v katerem poteka igra, in otrokove sposobnosti ter na ta način omogočati 
varno igro.  

Pomembno je tudi, da odrasli zaupajo otroku. Uporaba moderne tehnologije 
lahko dan v gozdu še dodatno popestri, hkrati pa se otrok nauči uporabe različnih 
pripomočkov. Ob tem se lahko navežemo na trditev avtorjev Meier in S. Sisk-
Hilton (2013), ki pravita, da je omejevanje otrokovega raziskovanja in 
kompleksnih izkušenj lahko vzrok za samouresničujočo prerokbo. Otroci so tako 
zmožni le preprostih stvari, saj so bili izpostavljeni okolju enostavnih idej. 

Odrasli naj otrokom pokaže, da mu je njihova igra zanimiva, saj otroci zelo radi 
povedo, kaj vse so odkrili, kaj delajo ipd. Pomembno je, da jim pri iskanju rešitev 
ne dajemo vsega »na pladnju«, pač pa jih spodbudimo k samostojnemu 
preizkušanju in iskanju rešitev.  

8.12 Zaključni intervju z otroki ob risbah 

Po zaključenem obiskovanju gozda sem otroke prosila, naj na list papirja narišejo 
tisto, kar se jim je zdelo v dneh obiskovanja gozda najboljše. Otrok je bilo osem, 
saj je bilo že konec šolskega leta. Po risanju je vsak posameznik prišel k meni in 
mi razložil, kaj vse lahko vidim na njegovih risbah, pozneje pa odgovoril na 
vprašanje, kje bi se raje igral (Slika 7 do 14), če bi imel možnost izbire – v gozdu 
ali na vrtčevskem igrišču. Vse risbe so vsebinsko zelo zgovorne in nam dajo 
pregled nad tem, v čem so otroci zares uživali. Tobogan se na risbah pojavi 
petkrat, medtem ko je bil bivak narisan na šestih risbah. Nekatere deklice so 
zraven narisale še svoje prijateljice, eden izmed dečkov pa je dodal tudi stopnice, 
ki jih je z veseljem obnavljal. Pri možnosti izbire med igriščem in gozdom je 
sedem otrok izbralo za igro gozdno okolje, le eden je izbral otroško igrišče. Preko 
spontanega pogovora o tem, zakaj so se tako odločili, so rekli, da se je igrati v 
gozdu zabavno, boljše kot na igrišču in da poleg tega igrala niso zasedena. Igra v 
gozdu je torej otroke popolnoma prevzela, z njo še niso želeli zaključiti in ob 
novici, da je to zadnji skupen obisk gozda, so bili žalostni. Preko celotnega 
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opazovanja je bilo videti, da je gozd postal njihova igralnica, učilnica in hkrati 
zabaviščni park. V njem so se igrali, a se hkrati ogromno naučili, se družili, 
predvsem pa so se dobro počutili in zabavali.  
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III. SKLEP 

V pedagoški stroki ves čas govorimo, da je igra tista, preko katere se otrok 
največ nauči, a hkrati otrokom v vrtcu za to dajemo premalo možnosti. Največkrat 
je čas za prosto igro po načrtovani dejavnosti, ko so zapisani cilji izpolnjeni, 
pogosto pa poteka v igralnici ali na vrtčevskem igrišču. Na tak način je igra zelo 
okrnjena, saj se pogosto dogaja v ponavljajočih se razmerah. Nasproti temu pa je 
narava okolje z ogromnim potencialom, a žal nanjo velikokrat pozabljamo. Nudi 
nam pravzaprav vse, kar je potrebno v pedagoškem procesu, in skoraj vse, kar 
otroci potrebujejo. Gozd je sam po sebi izredno velika motivacija, v njem je 
ogromno materiala, pripomočkov, se skozi čas spreminja, je razgiban, poln živih 
bitij in tudi do neke mere nepredvidljiv. Ob prvi misli na igro v gozdu si verjetno 
ustvarimo mnenje, da se bodo otroci naučili le stvari, ki se navezujejo na naravo. 
To je res eno od področij Kurikula za vrtce (1999), na katerem se otroci naučijo 
marsikaj novega, a tudi druga področja dejavnosti iz kurikula pri igri v naravi niso 
zapostavljena. Pogosto smo odrasli prepričani, da morajo biti dejavnosti vodene, 
če želimo, da se otroci česa naučijo, ob tem pa pozabljamo na poglavitno 
otrokovo dejavnost – igro.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali otroci pridobijo naravoslovna znanja in se ob 
tem urijo v naravoslovnih postopkih. Naše ugotovitve so pokazale, da otroci 
preko igre pridobijo znanje o naravi s pomočjo zaznavanja z vsemi čutili. 
Naravoslovni postopki so različni in se stopnjujejo po težavnosti, a najosnovnejše 
so otroci uporabljali pri svojem raziskovanju in v njih tudi napredovali s pomočjo 
odraslega. Od preprostega opazovanja, ki je značilno za predšolsko obdobje, so 
otroci s pomočjo odraslega prešli na primerjanje, s katerim so iskali razlike in 
podobnosti med predmeti. Poleg spoznavanja narave smo zasledili tudi učenje 
oz. napredek na drugih področjih. Gibanje je bilo ves čas prisotno in pri nekaterih 
otrocih je bilo napredovanje izrazito opazno. Sprva zadržani otroci so postali 
pogumnejši in se preizkusili v novih izzivih. Sprememba je bila vidna zlasti v 
zadnjih dneh, ko so v nekaterih dejavnostih, ki so v njih sprva vzbujale strah, 
začeli uživati. Gibanje je zelo povezano s skrbjo za varnost, samovarovanjem in 
razvojem samozavesti ter samozaupanja. Večina otrok je pri svojih dejavnostih 
znala presoditi, kje je meja njihovih zmožnosti. Če so se pri presojanju zmotili in 
je prišlo do manjših poškodb, kot so praske, so velikokrat pogumno odreagirali in 
nadaljevali s svojo igro.  

Igra v gozdu je dobrodošla tudi s socialnega vidika, saj morajo otroci veliko 
sodelovati med seboj. Ogromno je dogovarjanja, pogajanja, sodelovanja, 
medsebojne pomoči, spodbujanja ipd. Ves čas so bili otroci v interakciji in narava 
je dejavnik, ki otroke pogosto postavi v položaj, ko se zavedo, da vsega ne bodo 
zmogli sami ter se na ta način zavedo vrednosti sodelovanja. Opaziti je bilo tudi 
matematične vsebine – otroci so povsem spontano, preko igre utrjevali različne 
matematične zmožnosti. Na jezikovnem področju so se otroci velikokrat 
poigravali z besedami in rimami, obenem pa so širili besedni zaklad s 
spoznavanjem novih stvari, ki so jih v gozdu obkrožale.  

Narava pa je neločljivo povezana tudi z umetnostjo, saj z opazovanjem narave 
otrok vsekakor pridobiva občutek za lepo, estetsko. Z obiskovanjem gozda so 
imeli otroci priložnost opazovati naravo in njeno popolnost, hkrati pa so to lahko 
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obeležili s fotografiranjem, kar je tudi nam dokaz, da otroci znajo opazovati in 
velikokrat vidijo lepe stvari, ki jih naše oko hitro spregleda. V naravnem okolju 
imajo otroci tudi veliko materiala, ki spodbuja njihovo ustvarjalnost in domišljijo. 
Najpogosteje uporabljena je bila zagotovo palica, ki je imela različne pomene – 
enkrat je imela funkcionalni pomen (za pomoč pri plezanju na hrib ali kot zidarski 
material), drugič pa je pridobila simbolni pomen (nož ali čarobno orožje). Prisoten 
je bil tudi drug nestrukturiran material, ki je otrokom spodbujal domišljijo in dajal 
neomejene možnosti uporabe. Igra med spoloma se je deloma razlikovala. 
Predvsem je bila razlika vidna v začetku, ko so si deklice upale manj kot dečki ter 
se držale bolj umirjenih in »čistih« dejavnosti. Dečki so veliko plezali, se drsali po 
hribu in konstruirali. Sprva je to predvsem aktivnost dečkov, a so se jim pozneje 
pridružile tudi nekatere deklice, čeprav so še vedno prevladovali fantje.  

Osnovna ideja raziskave je pogled na igro iz otrokove perspektive. S tem 
namenom smo jih opremili z majhnimi kamerami, s katerimi smo pridobili številne 
posnetke. Na ta način smo se izognili temu, da bi se otroci ves čas počutili 
opazovane. Kamere so bile sicer na začetku v središču pozornosti, a so kmalu 
nanje pozabili ter se popolnoma posvetili igri. Pri običajnem opazovanju dogodek 
vidimo le enkrat in pogosto lahko pride do napačne interpretacije, če dela 
dogajanja nismo opazili. Nasprotno je pri raziskovanju s kamerami, saj si lahko 
posamezen posnetek ogledamo večkrat. S pomočjo kamer pa dogajanja ne 
vidimo le z našega zornega kota, pač pa več kamer poda več različnih pogledov 
na dogajanje in s tem je opazovanje tudi bolj objektivno. Še širši spekter 
dogajanja pa bi zaobjeli z daljšim opazovanjem. Navezanost na naravo in 
sprejetost naravnega okolja kot njihove druge igralnice je bila vidna dokaj hitro, a 
še bolj zanesljivo bi to bilo po daljšem opazovanju. Pri raziskovanju smo uporabili 
le tri kamere, najbolj objektivno pa bi bilo opazovanje, pri katerem bi imel vsak od 
otrok svojo kamero. Z združitvijo teh dveh elementov – daljše opazovanje in 
kamera za vsakega otroka – bi lahko opazovali napredek in učenje posameznega 
otroka skozi bivanje v gozdu. V zvezi s prosto igro v naravnem okolju je še kar 
nekaj neraziskanega. Raziskovali bi lahko, katera izkušnja otrokom pomeni več – 
ko vključimo elemente narave v delo v vrtcu ali ko spoznavamo naravo v 
naravnem okolju. Ključen element preživljanja časa v naravi je tudi gibanje. 
Primerjali bi lahko gibanje v naravnem okolju in na vrtčevskem igrišču. Kje je 
gibanja več in kje se otroci srečujejo z več gibalnimi izzivi, ki omogočajo boljši 
razvoj. Zanimivo bi bilo raziskati tudi, katero okolje v otroku spodbudi več 
ustvarjalnega izražanja in neukalupljenega razmišljanja. S pomočjo 
longitudinalne raziskave pa bi lahko raziskali, kaj pomeni razvoj navezanosti na 
naravo preko preživljanja časa v naravnih okoljih za nadaljnje življenje in 
oblikovanje življenjskih navad in vrednot. 

Raziskovanje nam je dalo kar nekaj spoznanj, a najpomembnejše je zagotovo to, 
da se otroci skozi prosto igro v naravi veliko naučijo. Napredek je bilo zaznati na 
številnih področjih dejavnosti v vrtcu, zagotovo pa je področje narave eno izmed 
prevladujočih. S tem spoznanjem želimo poudariti, kako zelo pomembno je 
preživljanje časa v naravi in kako zelo bistvenega pomena je otrokom dati dovolj 
časa za igro. Slednja namreč ni postranskega pomena, pač pa je glavno gonilo 
otrokovega učenja, razvoja in napredka. Magistrsko delo je v prvi vrsti namenjeno 
pedagoškim delavcem vrtcev, a tudi staršem in drugim osebam, ki so veliko v 
družbi otrok. Prevečkrat dajemo v ospredje stvari – rezultate, s katerimi se lahko 
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dokazujemo in tako pozabimo na tisto, kar je otrokom res pomembno in kar je za 
otroke resnično dobro, torej tudi proces pridobivanja znanj in izkušenj. Namen 
magistrskega dela je, da bi se strokovni delavci vrtcev bolj zavedali pomembnosti 
igre v naravi in jo čim pogosteje vključevali v svoje vsakodnevno vzgojno delo. 
Menim, da bi strokovni delavci morali spodbujati željo otrok po raziskovanju in 
učenju ter otrokom organizirati ustrezno okolje v vrtcu in zunaj njega, kjer bodo 
dobili spodbude za svoj razvoj in učenje. 
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V. PRILOGE 

Priloga 1: Zapis posnetkov kamere 

1. dan 

1.  Nina: »Vsi na ladjo! Vsi na 
konjička! Vsi na velikega 
konjička! Mi smo pirati! Vžgi jo!« 
Tilen: »Hej! Vsi! Ladja je že 
prižgana! Piratska ladja je že 
prižgana!«  

Simbolna igra: 
nestrukturiran material 
spodbuja domišljijsko 

igro (vsakemu 
predstavlja nekaj 

drugega). 

Igra: 
nestrukturiran 

material 

2.  Otroci vpijejo, da grejo v 
Ameriko, nato pa Kristina doda: 
»Tam sploh nimajo morja!« Nina 
vprašujoče: »A res ne?« »Ja 
res, če mi je ati povedal. Moraš 
se vozit, če se želiš kopat.«  

Vpogled v otroške teorije 
in njihovo življenje, 

izkušnje 

Otroške teorije, 
življenje 

3.  »Pirati, voda!« Nina vpraša: 
»Prava voda ali kaj?« 
»Tukaj je voda, poglej Tilen, 
čisto prava voda!« 

Otroci opazujejo živo in 
neživo naravo 

Narava: 
opazovanje 

4.  Otroci hodijo po hlodih po vseh 
štirih ali pa previdno lovijo 
ravnotežje. Otroci so morajo 
drug drugemu umikati, da lahko 
hodijo po hlodih (»Odmakni 
se.«) 

Gibanje: ravnotežje; 
družba: socialne 

spretnosti (dogovarjanje 
in pogajanje) 

Gibanje in 
družba (socialne 

spretnosti) 

5.  Igra ves čas poteka naprej: »Na 
krov, vsi na krov!« Kristina: »Ne! 
To je ladjaaa!« 

Igra Jezik: učenje novih 
besed z medsebojnim 

učenjem 

Igra, jezik, 
medsebojno 

učenje 

6.  »Skoraj bi padla! Jaz znam tudi 
hodit. Oooo, vrti se (tanjši hlod, 
ki je bil na tleh)«  

Fizika: gibanje teles in 
sila na telo 

Fizika: telesa 

7.  Kristina: »Pajki! Pojdi stran!« 
Nina: »Ne bojim se pajkov!«  
Kristina: »A nisi videla tega 
pajka? »Kje?« »Tukaj!« 

Narava: opazovanje živih 
bitij in premagovanje 

predsodkov ob prijateljih 

Narava: 
opazovanje, 

premagovanje 
predsodkov 

8.  Bor: »Skoraj bi padel v vodo!« 
»Vkrcajte se! Gremo v Južno 
Ameriko! Južna Amerika 
prihajam! Južna Amerika (si 
ponavljajoče poje nekaj časa)« 
Deček gre mimo njega s palico v 
roki: »A lahko?« »Ne.« »To 
izgleda kot bergla.« Zatem 
odide in poišče svojo palico: 
»Gremo pirati! Najboljši meč!« 

Igra: simbolna uporaba 
predmetov 

Igra, 
nestrukturiran 

material 

9.  V hlodu je majhna luknja, kjer se 
je nabrala voda. Bor pomaka 
palico v vodo, s tem šprica in 

Vpogled v otrokovo 
življenje, izkušnje: otrok 
preko igre izraža svoja 

Igra 
Otrokovo 
življenje 
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ponavlja: »Prosimo Jezusa, 
Kristusa in duha!« Jaka: 
»Poglej, prava voda!« Bor: »To 
je za Kristusa in duha in lahko 
samo jaz krstim. Ampak to je 
umazana voda!« 

doživetja. 
Narava: spoznavanje 
lastnosti žive in nežive 

narave 

Narava 

10.  Ana: »A veš kaj? Mene je 
zadnjič spekla kopriva.« 

Narava: spoznavanje 
žive narave 

Otrokove izkušnje 

Narava 
Otrokove 
izkušnje 

2. dan 

11.  Nina: »Poiščimo si vsak eno 
palico.« »Ja, da bo to naš meč!« 
Nina: »Samo eno dolgo 
rabimo.« Jaka: »Ne, jaz 
potrebujem takšno.« Tilen: »Kdo 
bi imel ta meč?« Med seboj si 
pomagajo pri iskanju in 
razdeljevanju mečev. 

Igra 
Medsebojno 

sodelovanje: otroci si pri 
iskanju pripomočkov 
pomagajo v interesu 

skupne igre. 

Igra 
Medsebojno 
sodelovanje 

12.  Nina: »Ta je prevelik. Ta je 
največji. Ta je do sedaj 
največji.« 

Matematika: Primerjava 
dolžine predmeta, 

merjenje 

Matematika 

13.  Eden od otrok: »Jaz sem heroj,« 
drugi nadaljuje: »Jaz tudi.« Nina 
dokonča: »Jaz sem pa herojka.« 

Jezik: izpeljava ženske 
oblike besede iz moške 

Jezik 

14.  Otroci tolčejo z vejami po hlodih. 
Vprašam, kaj delajo in mi 
pojasnijo, da dajejo lubje z 
drevesa.  

Igra: simbolna uporaba 
predmetov 

 

Igra 

15.  Jure vpije: »Meni se je čevelj 
zataknil! Ne morem ven!« Bor: 
»Mi smo pa reševalci, ki te 
pokličemo. Reševalci 
prihajamo!« 
Brina in Nina hodita po hlodih. 
Brina reče: »Jaz grem za tabo 
Nina.« Nina: »Okej. Pazi, lahko 
se premakne. Tukaj lahko 
prestopiš.« 
 

Medsebojna pomoč: 
otroci si v težavah med 

seboj pomagajo 
Igra: pomoč izpeljejo v 

obliki simbolne igre. 
Previdnost: otroci 

spoznavajo, kje je lahko 
situacija nevarna in kako 
se lahko igrajo v okviru 
svojih zmožnosti. Na 

nevarnosti opozorijo tudi 
druge. 

Medsebojna 
pomoč 

Igra 
Previdnost 

 

16.  Otroci s pomočjo palic naredijo 
vzvod za premikanje manjših 
hlodov. Hlod se z njihovo 
pomočjo zakotali in ponosno 
ugotovijo: »Poglej, kaj smo mi 
naredili! Mostek!« 

Gibanje: otroci s 
premikanjem hlodov 

krepijo svojo moč 
(potiskanje). 

Konstrukcijska igra: 
sestavljanje konstrukcij iz 

gozdnega materiala. 

Gibanje 
Igra 

17.  Jaka: »Ti kaj pomagam 
Daniel?« Daniel: »Ja, pomagaj 
mi tole premaknit.« – premika 
hlod s pomočjo palice. 

Medsebojna pomoč: 
ponujanje in sprejemanje 

pomoči 
Gibanje: krepitev moči 

Medsebojna 
pomoč 
Gibanje 

18.  Jaka hodi po hlodih: »Uf, tu mi Narava: spoznavanje Narava 
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je pa skoraj spodrsnilo.« lastnosti narave – na 
ovalni površini drsi. 

19.  Pride do skupine, ki med hlodi 
gradi most (ta se ziba) – doda 
kos lesa, ki zadrži celotno 
konstrukcijo, da se ne premika 
preveč. Reče Boru: »Kapitan, to 
moramo dobro zazidati, če ne 
bo vse to padlo. Kako bomo šli 
pa po mostu?«. Bor se domisli 
in zavpije: »Ej, tu moramo 
narediti še več mostov. Gremo 
delat mostove!« Jaka: »Jaaa, 
kapitan.« Fantje skupaj 
premikajo hlod s pomočjo palic. 
Jaka spodbuja: »Dajmo!« 

Iskanje rešitev: otroci 
iščejo različne rešitve za 

problem in jih 
preizkušajo. 

Igra: celotno dogajanje 
poteka v okviru igre. 

Skupinsko delo: otroci 
sodelujejo v smeri 

skupnega cilja, med 
seboj sodelujejo in si 

pomagajo. 

Iskanje rešitev 
Igra 

Skupinsko delo 

20.  Opazuje okoliš: »Poglej, kakšno 
grmovje, ki ima pikice gor! 
Ampak tega se ne smeš 
dotikat.« Opazim pogovor in 
vprašam, katere rastline so to. 
Jaka vpraša: »A te rastline? A 
tale bodičasta?« Filip odgovori: 
»Bodičevje je.« 

Narava: otroci opazujejo, 
opisujejo in spoznavajo 
naravo z vsemi svojimi 

čutili. 

Narava 

21.  Deklici, ki se je nekje 
poškodovala in ima majhno rano 
ter jo kaže vzgojiteljici 
(vzgojiteljica predlaga trpotec), 
Jaka reče: »To je tista trava!« 
(prinese travo). Vzgojiteljica 
temu ne nasprotuje, ampak ga 
spodbudi, naj ji zaveže. Jaka 
nadaljuje: »To moraš pustiti pri 
miru to rano, da ti jo jaz zavijem. 
Potem se bo rana zacelila, nato 
pa to utrgaj stran.« Zaveže in 
reče: »Tako, rana je zaceljena.« 
Čez nekaj časa spet priteče do 
nje: »Poznam še eno zdravilo. 
Ti ga zavežem?«  

Narava, iskanje rešitev: 
otroci iščejo v naravi 

rešitve za svoje težave 
(naravna zdravila). 

Medsebojna pomoč: 
Jaka poskrbi za 

prijateljico. 

Narava 
Iskanje rešitev 
Medsebojna 

pomoč 

22.  Jaka gre nazaj k mostu: »To 
mora biti zabito, da ne bo tekla 
voda. Evo, to je zabito.« Jure: 
»Most mora biti lesen. Ali pa iz 
vej. Ampak če hodiš po vejah, 
se lahko veja zlomi.« Jaka mu 
odgovori: »Jaz delam tak most 
iz trsk, da ne boš padel Jure. 
Moj oči ima takšno napravo za 
ščipanje drv.« Jure: »To je moj 
nož, da bom lahko tole odrezal. 
Dva noža imam. Bor! Dva 
lesena noža imam. A potrebuješ 
kakšnega?« 

Narava: lastnosti 
predmetov v naravi (veja 

se lahko zlomi). 
Igra: konstrukcijska. 
Vpogled v otrokovo 
življenje: med igro 

omenja tudi stvari, ki jih 
spozna doma. 

Matematika: štetje. 

Narava 
Igra 

Vpogled v 
otrokovo 
življenje 

Matematika 



41 
 

23.  Tilen se praska in vzgojiteljica 
ga vpraša, kaj ga srbi. Jaka 
ugotovi: »Bolhe ti lezejo.« Nato 
ugotovijo skupaj z vzgojiteljico, 
da je po eni od deklic lezel klop. 
Jaka zaskrbljeno: »Kje je Brina? 
Kako je lezel? A tako ti je lezel 
noter?« vzgojiteljice pregledajo 
otroke, s čimer pokažejo, kako 
je potrebno ravnati. Brina meni 
pove, kje točno je dobila klopa. 
Skupaj ugotoviva, da se je 
skrival v visoki travi. Brina: »Ja, 
potem pa je prilezel gor.« 

Narava: spoznavanje 
živih bitij in njihovega 

življenjskega okolja – na 
ta način se lahko 

izognemo nevarnosti. 
Učenje: odrasli ključni za 
učenje, če se vključijo ob 

pravem času. 

Narava 
Učenje in vloga 

vzgojitelja 

24.  Otroci gredo po travi ob tem pa 
se sliši samo smeh in vidim le 
nasmejane obraze.  
 

Igra: veselje ob spontani 
igri. 

Matematika: predmeti v 
obliki valja se kotalijo. 

Gibanje: razvijanje moči. 

Igra 
Matematika 

Gibanje 

25.  Otroci še naprej kotalijo hlod: 
»No, umaknite se! Zdaj ga bomo 
še naprej kotalili. Dajmo, 
porinimo!« Otroke opozorim na 
previdnost. Povem, da na tisti 
strani, kamor kotalijo, ne sme 
biti nikogar. S tem se strinjajo in 
opozorijo druge otroke: 
»Umaknite se. Jaka, umakni 
se.« Kotalijo naprej in spet je 
gozd poln smeha.  

Previdnost: pazijo nase 
in na svoje sovrstnike. 

Varnost in vloga 
vzgojitelja: vzgojitelj 
mora opozoriti ob 
pravem trenutku. 

Previdnost 
Varnost in vloga 

vzgojitelja 

26.  Eden od otrok trdi, da je videl 
kačo, ki je bila skrita pod 
hlodom. Otroci: »Kača, 
bežimo.« Jaka: »Lahko je 
pitooon!« Vzgojiteljica razjasni, 
da piton pri nas v Sloveniji ne 
živi v naravi. Vzgojiteljica 
vpraša: »Kakšne barve je pa 
bila?« Jaka: »Katera kača?« 
Daniel: »Rjave.« Jaka: »Rjave je 
pa kača klopotača.« 

Narava: živa bitja in 
njihova življenjska okolja 

– vloga odraslega pri 
spoznavanju živih bitij, ki 

nas obkrožajo. 

Narava 

27.  Vrnejo se h kotaljenju in 
razjasnijo, da so povaljali s 
hlodom rastline (travo).  

Matematika: telesa za 
seboj puščajo sledi. 

Matematika 

28.  Jaka: »Poglej, kako je to drevo 
veliko!« Vzgojiteljica ga vpraša, 
ali ve, katero je to drevo. 
Odgovori: »Smreka!« 
Vzgojiteljica: »A ima smreka 
liste ali iglice?« Jaka: »Iglice.« 

Narava: živa bitja in 
njihova sestava, 

opazovanje okolice in 
učenje. 

Narava 

29.  Jaka sprašuje: »Kaj delaš? Kaj 
delaš?«, nato ugotovi: »Naredila 
bo ogenj!« Vzgojiteljica doda, da 
bo taborniški. Jaka zanima 

Družba: oponašanje 
življenja drugih ljudstev 
(v vrtcu so spoznavali 

življenje različnih 

Družba 
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dogajanje (»Kaj boš pa s temi 
drvmi?«), Nina (ki dela ogenj) pa 
mu reče: »A lahko počakaš?« in 
pri tem drgne z eno palico po 
drugih. Nina: »Jaka, zdaj bomo 
zakurili. A ne veš, da smo 
Indijanci?« 

ljudstev); preizkušanje v 
spretnostih za preživetje. 

30.  Otroci: »Klop, klop!« 
Vzgojiteljica preveri situacijo in 
otrokom pove, da to ni klop in jih 
vpraša, kaj to je. Skupaj 
ugotovijo, da gre za pajka 

Narava: spoznavanje 
živali ter razlik med njimi 

– primerjanje. 

Narava 

31.  Nina: »Indijanec ti bo ime.« 
Jaka: »Ne, bistri Jaka bom. To 
je indijansko ime.« Nina: »Bor, 
kaj si pa ti?« Bor: »Bistri Bor.« 
Nina pove vzgojiteljici: »Jaz bom 
pa Zlato pero!« 

Družba: po vzoru 
drugega ljudstva si tudi 

oni izberejo ime 
Jezik: vsak izbere zase 
in ob tem išče najbolj 
izvirnega, všečnega. 

Družba 
Jezik 

 

32.  Jaka: »Še malo pa lahko 
zakurimo.« Bor: »Ja, pa storže 
tudi lahko pokurimo, ker so tudi 
leseni. Samo, kako bomo 
naredili to?« Nina: »Ja glej, tako 
kot znamo. Tako sem se jaz 
enkrat naučila.« Jaka: 
»Potrebujemo tudi ta drva. 
Neee, takšna drva rabimo, da 
bomo tako delali (nakaže 
netenje ognja z vrtenjem 
palice).« Jure: »A zares boste 
naredili ogenj?« Nina: »Ja, 
zares.« Jaka: »Daj mi palico in 
hlod.« Bor: »Najprej naložite 
drva, da bo še bolj gorelo.« 
Eden od otrok prinese travo in 
pove, da jo je prinesel, da bo 
gorelo. Bor se hitro odzove: »Ne 
trave, nič trave.« 

Narava: 
Kemija: ugotavljanje, kaj 

potrebujemo za ogenj 
(kaj gori in kaj ne). 

Fizika: trenje pripelje do 
segrevanja. 

Narava (fizika, 
kemija) 

33.  Miha: »Tilen, poglej, kakšna 
korenina. To morava dati ven.« 
 

Narava: otroci opazujejo 
in se pri tem učijo o 

sestavi tal, delih drevesa; 

Narava 

34.  Jure: »Poglej, kakšno luknjo 
sem našel! Bor na pomoč, 
zdrsnilo mi bo!« Bor: »Že 
prihajam! Poglejte moj meč!« 
Nina: »Poiščimo vsak svojo 
palico, da bomo imeli vsak svoj 
meč.« Bor: »Jaz sem heroj!« 
Vsak od otrok to nato reče 
zase.« Nato začnejo s palico 
tolči po hlodih. Nina: »Meče 
imamo in z njimi odstranjujemo 
lubje hlodom.« Bor: »Vau, poglej 
ta most. Delajmo mostove! 

Igra: konstrukcijska (ves 
čas gradijo mostove) in 

simbolna. 
Narava: otroci med igro 

mimogrede opazijo 
številne stvari (luknja, 

sestava drevesa, pajek 
oz. mravlja). 

Gibanje: ravnotežje in 
moč. 

Igra 
Narava 
Gibanje 
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Odstranimo ta hlod. Vsi tisti, ki 
imamo palico, smo reševalci. 
Dajmo reševalci, bravo 
reševalci! U, kakšen most smo 
mi naredili! Ostali porinite ladjo 
sem, da jo sestavimo!« Ves čas 
poteka gradnja mostov in ladij s 
pomočjo hlodov in premikanja 
le-teh s pomočjo vzvoda s 
palico. Bor: »Hitro moramo 
narediti svojo ladjo. Lahko smo 
tudi v vodi, ker znamo plavati.« 
Medtem vpraša drugega: »A si 
ujel vodnega pajka? Tilen 
pomagaj mi s palico, ker imaš ti 
močnejšo.« Poteka 
dogovarjanje o tem, kaj morata 
premakniti, potem pa Bor povabi 
preostale otroke, da bi pomagali 
pri gradnji ladje. Bor: »Moramo 
narediti kakšen most, da ne bo 
voda spuščala noter.« Dele lesa 
postavljajo med hlode in s hojo 
po njih preizkušajo, kako dobro 
so jih naredili. Jure poskuša 
izvleči del lesa (je zagozden pod 
hlod) in sprašuje Bora, kako bi 
to naredil. Bor odgovori, da ne 
ve in da je ne more izvleči, ker 
je prevelika. Otroci začnejo 
privzdigovati manjše hlode – ker 
vidim, da ne gledajo, kam bo 
padel, jih na to opozorim. Otroci 
to upoštevajo. Jure: »Ta hlod je 
zelo težak. Ne morem ga 
premakniti.« Bor lušči lubje s 
hloda s pomočjo palčke, za 
katero pravi, da je videti kot 
pravi nož (s tem se zamoti okrog 
20 min): »Jaz moram to olupiti.« 
Jure: »Našel sem palčko za 
most!« Bor: »Ja, kar tja jo daj.« 
(od daleč nadzoruje izdelovanje 
mostu) Filip prosi, če mu lahko 
pomaga pri luščenju in ob tem 
opazi žival: »O, pazi, pajkec!« 
Bor: »To je leteča mravlja.« 
Otroci na drugi strani ves čas 
hodijo po hlodih hodijo gor in dol 
in pri tem z iztegnjenimi rokami 
lovijo ravnotežje. 

35.  Bor: »Ne se zabavat, pa mi 
pomagaj!« Jaka: »Jaz delam.« 
Jure: »Too, mah sem odrezal. 

Igra: kljub visoki 
motivaciji ob igri zelo 

dobro ločijo med igro in 

Igra 
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Smo pravi delavci.« Bor: »Ne 
nismo zares.« 

stvarnim svetom. 

36.  Daniel: »Ti ne veš, kako je to!« 
Jaka: »Ja, toliko, kot si močan, 
toliko moraš premaknit.« 

Previdnost: med seboj se 
opozarjajo, naj naredijo 
le toliko, kot zmorejo. 

Previdnost 

37.  Daniel: »Kaj imaš ti to?« Jure: 
»Nož imam.« Daniel: »Kdo ti ga 
je dal?« Jure: »Sam sem si ga 
odlomil od tistega mostu. 
Lesenega. Poglej, kaj lahko ta 
nož odreže! Mah.«  
Jure: »Nož se mi je zlomil.« 
Daniel: »Pojdi si odlomit 
novega. Pa še zame ga daj.« 
Jure: »Sam si ga daj.« Daniel: 
»Če pa ne znam, ne vem, 
kako.« 

Narava: predmeti v 
naravi so uporabni (v 

tem primeru ostri). 
 

Narava 

38.  Otroci uporabljajo cev, 
zakopano v tleh, kot telefon. 
»Živjo, kdo je tam? Tukaj je 
Beni.« Daniel: »Pojdi noter v to 
malo luknjico (v cev).« 
Benjamin: »Ne morem.« Daniel: 
»Zakaj pa ne?« Benjamin: »Ker 
sem premali,« kmalu zatem se 
popravi: »Ne, ker sem večji.« 

Narava: 
Fizika: potovanje zvoka 

Matematika: 
majhen/velik 

Narava 
Matematika 

39.  Eden od otrok tolče s palico po 
mravljah. Opozorim jih, da tega 
ne delamo. Tilen doda: »Jaz si 
jih upam dati na roko.« Miha 
tolče s palico po tleh tam, kjer 
so mravlje – pojasnim, da je to 
njihov dom in otroci prenehajo 
pobijati. Na Benjamina leze 
mravlja in sliši se, kako jih piha 
iz sebe. Naenkrat zavpije in mi 
pove, da ga je ena pičila. Ob 
opazovanju ugotovijo, da so 
rdeče in Benjamin predlaga, da 
damo listje za hrano.  

Učenje: pomembna 
prisotnost odraslih 

(pojasnitev, zakaj nečesa 
ne smemo) – 

senzibiliziramo otroke. 
Narava: otroci se z 

opazovanjem živih bitij 
učijo. Tokrat spoznajo 
obrambo pred vsiljivci. 
Ugotavljajo, kaj jedo 

mravlje. 

Učenje 
Narava 

40.  Benjamin: »Enkrat so bile pa 
veje in je bilo zabavno.« 

Igra: v tem dnevu je igra 
nekoliko zamrla, saj se je 
njihovo okolje spremenilo 
(odpeljali so hlode) in jim 

še ni uspelo poiskati 
novega okolja za svojo 

igro. 

Narava 

41.  Otroci: »Mrtev metuljček.« Filip: 
»Ja, pustite ga no.« Pojasnim, 
da se živega metuljčka ne 
smemo dotikati, saj tako ne bo 
mogel več leteti. 

Narava: opazovanje, 
spoznavanje. Zavedanje, 

da živa bitja umrejo. 

Narava 

42.  Eden od otrok da pobudo, naj 
vsak poišče svojo palico. Nato 

Matematika: razvrščanje, 
primerjava 

Matematika 
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jih med seboj primerjajo: »Ta je 
največja.« Drugi: »Ne, ta je 
največja.« 

43.  Eden od otrok: »Ti kaj 
pomagam, Daniel?« Bor: »Jaz 
ne rabim več te palice. Zanič 
je.« Daniel: »Ooo, velika muha!«  

Narava: otroci ves čas 
opazujejo tudi naravo. 

Še posebej privlačna so 
živa bitja. 

Narava 

44.  Daniel preskakuje iz hloda na 
hlod: »Hopa, hopa, hopala. 
Hopa, ojoj, hopa.« Daniel pride 
do mene in mi pove: »Naredil 
sem palčko s špičko.« Jo da 
Boru, ki jo uporabi kot nož za 
rezanje lubja. Bor: »Je kot pravi 
nož.« 

Gibanje: ravnotežje 
Narava: iz materiala v 
naravi lahko izdelamo 

marsikaj. 

Gibanje 
Narava 

45.  Daniel: »Našel sem palčko za 
most.« To nese kapitanu Boru.  
Daniel: »Jure, ti bom jaz 
pomagal ladjo graditi.« En hlod 
jim uspe premakniti, nato pa 
Daniel pove Boru, da 
naslednjega ne more. Ta 
odvrne: »No, daj potegni ga ven. 
Saj smo močni.« Daniel 
nadaljuje: »Ampak ta je 
pretežka. Zato jih rabimo pet.« 
Bor se z njim strinja in Daniel 
začne klicati dečke. Nato ponudi 
pomoč ena od deklic in Daniel 
odvrne: »Ne Brina, pretežka je.« 
Pride Filip, ki se je edini odzval 
na njegov klic in mu pri delu 
pomaga. Daniel mu da napotke: 
»Pomagaj mi z roko. Morava 
skupaj, ker je preveč težko. 
Porini še malo.« Ko končata 
poroča Boru. Pridružita se še 
Miha in Tilen in Miha komentira: 
»O, kako je to hudo!« in se oba 
smejita kotaljenju hlodov.  

Igra: konstruiranje 
Matematika: premo 

sorazmerje – večja teža, 
več ljudi je potrebnih 

Medsebojno 
dogovarjanje in pomoč: 

otroci se morajo za 
skupni cilj potruditi in vsi 

delovati v isto smer. 

Igra 
Matematika 
Medsebojno 

dogovarjanje in 
pomoč 

46.  Poškodba (zavalila sta hlod in 
prišlo je do majhne poškodbe). 
Opozorim na previdnost in 
podam primerjavo z gozdarji 
(kaj, če gozdar ne bi gledal, kam 
to pade?). Daniel je po nekaj 
sekundah že dobro in doda: 
»Samo mi smo gusarji,« in 
nadaljuje s svojim delom. 

Previdnost: otrok ni bil 
dovolj previden in naloga 
odraslega je, da to opazi 

dovolj zgodaj. 
 

Previdnost – 
vloga odraslih 

3. dan 

47.  Daniel hodi po hlodih in ugotovi: 
»Vau, ta se gunca (guglje, 

Iskanje rešitev: otrok 
sam poišče rešitev za 

Iskanje rešitev 
Medsebojna 
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ziblje). To moramo premakniti.« 
Daniel: »Velika palica, to je še 
boljše. Pripravljen sem za 
pomagat. Kdo bi rad mojo 
palico. Je zelo dolga!« 

težavo. 
Medsebojna pomoč: sam 

ponudi pomoč, če jo 
slučajno kdo potrebuje. 

pomoč 

48.  Jure: »Kaj je meni drevo 
naredilo? Opraskalo me je do 
krvi.«  
 

Vpogled v otrokove 
teorije, razmišljanja: 

otrok poišče krivca za 
svoje poškodbe. 
Narava: otroci 

spoznavajo nevarnost v 
gozdu in se ji postopoma 

naučijo izogibati. 

Otrokove teorije, 
razmišljanja 

Narava 

49.  Daniel: »Mreža je gor. Jaz se 
bojim mreže.« 
 

Vpogled v otrokove 
izkušnje, strahove: 
spoznamo otrokove 

strahove. 

Vpogled v 
otrokove 
izkušnje, 
strahove 

50.  Otroci se zapodijo v podrast, za 
njimi teče Daniel: »Bravo, 
naredite prehod. Bežimo! 
Napadajo!«  

Igra: simbolna Igra 

51.  Boru otroci pokažejo, da je 
njegova palica nekje malo rdeča 
– on na to ponosno odgovori: 
»Ja, to je znamenje, da sem jaz 
kapitan.« 
 

Igra: v igri vsak zaseda 
svoje mesto. Bor se 
postavi za glavnega, 
drugi to sprejmejo. 

Igra 

52.  Eden od otrok: »Oo, goba je ven 
spuljena,« Daniel reče: »Ojoj.«  
 

Narava: pridobivanje in 
krepitev občutka za 

naravo. 

Narava 

53.  Z mano hodi deklica s 
posebnimi potrebami, ki je pri 
prejšnjih obiskih gozda le 
opazovala dogajanje. Odide z 
mano do skupine otrok, ki se 
igrajo in na ta način širi svoj 
prostor.  

Gibanje: deklica širi svoj 
prostor. znotraj katerega 
se giblje in jo je poznan. 

Gibanje 

54.  Daniel: »O, poglejte, tukaj je ena 
palica, ki jo jaz lahko dvignem.« 
Se sprehaja med podrastjo: 
»Au, tale bode.« 

Narava: spoznavanje 
rastlin in njihovih 

značilnosti. 

Narava 

55.  Najdejo gozdni bivak in 
navdušenje je veliko: »A lahko 
grem še jaz noter? To je pa za 
prave Nindže. Jaz sem prava 
Nindža.« 

Igra: novo okolje 
spodbudi novo igro. 

Igra 

56.  Pride na vrh hriba (po katerem 
je polno suhega listja in vej) in 
zavpije: »Veš, kako moraš iti tu? 
Tu moraš iti počasi. Tako pa 
tako …« 
Gre po hribu navzgor in pade: 
»Uf, tukaj pa zelo drsi.« Eden od 
otrok ga vpraša: »Kako bomo šli 

Medsebojna pomoč: 
otroci si med seboj 

pomagajo in svetujejo 
Previdnost: otroci z 

izkušnjami ugotovijo, kaj 
je nevarno in so zato bolj 

previdni. 
Narava: 

Medsebojna 
pomoč 

Previdnost 
Narava 
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pa tukaj dol?« »Tako, odstraniš 
to vejo in daš to palico stran in 
greš dol.«  
Hodi po hribu: »Joj, meni kar 
spodrsne.« 
Pride na vrh hriba, se usede 
zavpije: »Gremo,« in se spusti 
po hribu polnem suhega listja. 
Na koncu pove: »Jaz sem se po 
riti drsal dol.« 

Fizika: spoznavanje 
lastnosti (na suhem listju 

drsi). 

57.  V ozadju slišim, da nekdo od 
otrok želi utrgati nekaj z grma. 
Vzgojiteljica ga opozori, da to 
niso robide in naj kar pusti na 
grmu. 

Narava in previdnost: vsi 
plodovi v naravi niso 

užitni – tu je izrednega 
pomena vloga odraslega. 

Otrok mora spoznati 
nevarnosti v naravi. 

Narava 
Previdnost 

58.  Daniel pride nazaj na hrib (po 
spustu). Daniel otrokom, ki 
govorijo, da so se spustili po 
hribu pove, da se je tega 
spomnil on. Bor ga vpraša: 
»Zakaj ti ne greš?« Daniel 
odvrne: »Jaz sem se že spustil 
dol. In je bilo zabavno in se bom 
še enkrat spustil.« Otroci me 
kličejo in razlagajo, da so našli 
tobogan. Pri spuščanju se sliši 
le vpitje ter smeh, vmes pa tudi 
kakšen »Au«. 

Igra: otroci so našli 
ogromno igralo, ki jim je 

zelo všeč; 
Če igra izhaja iz otroka, 

nobena poškodba ni tako 
zelo boleča. 

Igra 

59.  Daniel nekaj dela pri bivaku in 
ugotovi, da je palica, ki jo je 
našel, prevelika. Nato palico 
zapiči v tla in govori: »Palica 
stojej (stoj)! Evo!« otroci v 
bivaku mi povejo, da so zakurili 
ogenj in da je že toplo. Daniel se 
spusti spet po hribu in reče: 
»Ojoj, zataknil sem se. Zdaj me 
mora pa mami spet pregledati.« 
Filip: »Poglej to so stopnice, 
lahko greš tu dol.« 

Matematika: ugotavljanje 
veliko/majhno 

Narava: lastnosti 
materialov – palico lahko 

zapičiš v tla. 
Medsebojna pomoč: Filip 
je videl rešitev in mu jo 

predlagal. 
Igra: simbolna. 

Matematika 
Narava 

Medsebojna 
pomoč 

Igra 

60.  Daniel pa mu ponudi možnost 
spusta po toboganu. »Počakaj, 
da dam palico tu noter,« in 
palico zapiči ter se spusti po 
hribu.  
 

Previdnost in vloga 
odraslega: ko sem videla 

prvega otroka, da se 
spušča s palico, sem jih 
opozorila. Opozorilo so 

razumeli in ga 
upoštevali. 

Previdnost 
Vloga odraslega 

61.  Drugi otroci se igrajo drugo igro: 
»Jaz grem pa v hribe, mami!« 
Drugi odgovori: »Okej, prav.« 
Ko pride do Daniela, mu ta 
razloži: »Lahko greš po 
stopnicah, tu pa je igrišče, kjer 

Igra: bivak iz vej 
spodbudi različne 

simbolne igre. 

Igra 
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se spuščaš dol.« 

62.  Daniel najde palčko: »Filip 
poglej, našel sem eno majhno 
palčko, ki jo bomo lahko skurili,« 
jo poda Filipu in ugotovi: »Samo 
se je podrla, ker je preveč 
mahasta (je na njej preveč 
mahu).« 

Narava: minljivost narave 
Otrokovo razmišljanje: 

otroci videno razložijo na 
svoj način. 

Narava 
Otrokovo 

razmišljanje 

63.  Se zmenijo, da bodo odšli s 
hriba dol. Daniel jih opozori: 
»Morate iti eden po eden. 
Najprej grem jaz, potem pa ti.« 
 

Medsebojno 
sodelovanje, 

dogovarjanje: otroci se 
morajo dogovoriti, 

določene stvari, da je 
igra varna. 

Medsebojno 
sodelovanje, 
dogovarjanje 

64.  Daniel ima pri sebi širšo palico 
in pove: »To rabiš za kopat,« pri 
tem pa se sliši naprezanje ob 
porivanju palice v tla.  
»Evo, Filip, ena palica, da 
zakurimo. Ampak je pa res 
velika.« 

Narava in iznajdljivost: 
predmeti v naravi imajo 

širšo uporabo. 

Narava 
iznajdljivost 

65.  Filip v bivaku pripravlja ogenj: 
»A veš, zakaj moramo toliko 
kuriti? Zato, da bo boljše gorelo. 
Da bo zelo velik ogenj in da 
bomo lahko dali za jest 
hrenovke.« 

Otrokova razmišljanja: 
več lesa pomeni več 
ognja, več ognja pa 

pomeni, da lahko nekaj 
spečemo. 

Otrokova 
razmišljanja 

66.  Začne se igra: »Ti si oči.« Filip: 
»Ne, jaz nisem oči. Ti si oči, jaz 
sem pa velik brat.« Daniel: »Ne, 
jaz sem otrok in ti si moj 
bratranec.« 

Igra: simbolna igra 
Medsebojno 

dogovarjanje, pogajanje: 
v igri. 

Igra 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
pogajanje 

67.  Vzgojiteljica otrokom pove, da 
bomo morali kmalu v vrtec. 
Eden od otrok: »Zakaaj?« 

Narava: otroci se narave 
ne naveličajo. 

Narava 

68.  Vzgojiteljica da Danielu 
fotoaparat in ta vpraša: »Kaj pa 
naj pritisnem, da bom slikal?« 
Vzgojiteljica mu razloži.  

Tehnologija: če damo 
otrokom možnost, se 

lahko v uporabi moderne 
tehnologije urijo tudi v 

naravi. 

Uporaba 
tehnologije 

69.  Benjamin zavpije: »Drsališče je 
bilo zabavno!« 

Igra: otroci so nad 
naravnim igralom 

navdušeni. 

Igra 

70.  Daniel: »Kaj je zdaj narobe? 
Av!« Jaka mu obrazloži: »Ja šel 
si v to bodičevje.« Daniel 
pokaže: »Poglej, kako me je 
opraskalo.« Vmes opazi: »Ena 
žival je bila!« Jaka odgovori: 
»To je bila mravlja.« 

Narava: sestava in 
funkcioniranje njihovega 

telesa; živali in 
prepoznavanje. 

Narava 

71.  Brina: »Kaj delaš?« Jaka: 
»Taborni ogenj. Tukaj bomo 
taborili.« Pride Bor in ga 
določijo: »Ti si naš kapitan. In 

Medsebojno 
dogovarjanje: delitev 

vlog. 
Narava: kaj potrebujemo 

Medsebojno 
dogovarjanje 

Narava 
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kapitan mora zakuriti ogenj.« 
Bor: »Zakaj?« Jaka: »Ker si naš 
kapitan. Mi gledamo, ti pa moraš 
zakuriti ogenj.« Bor: »Dobro. 
Kdo mi bo dal eno suho palico? 
Dobro, samo ta je debela.« 
Jaka: »Suha je tale.« 

za ogenj. 

72.  Jure: »Poglej, kaj mi je naredilo 
drevo. Ko sem premaknilo 
deblo, potem se je pa tole 
naredilo. Tu me je do krvi 
opraskalo.« 
 

Previdnost, varnost: 
otroci počasi postajajo 

previdni pri svojih 
dejavnostih – vidijo, kaj 

se zgodi, če narediš 
določeno stvar. 

Previdnost, 
varnost 

73.  Brina in Lara plezata po hribu: 
»Brina ji poda navodilo. Tu se 
primeš za to vejo in se potegneš 
gor.« Lara: »Kaj pa, če to drevo 
zdaj pade?« Brina: »Ali se pa 
tako drži.« Lara: »Slina je.« 
(verjetno so veje vlažne ali pa 
sta preprijeli za smrekovo vejo). 
Brina: »Saj sem jaz tudi prej 
prijela slinasto.« 

Medsebojna pomoč: 
otroci pomagajo tistim, ki 
se v »novem« okolju še 

ne znajdejo najbolje. 
Narava: zaznavanje 

narave na vse načine, z 
vsemi čutili. 

Medsebojna 
pomoč 
Narava 

74.  Lara: »Kje je Bedanec?« Ko 
odkrijejo bivak punce, 
predlagajo, naj fantje pogledajo, 
če je zgoraj varno. Fantje pa si 
jo hitro prilastijo za svojo. Punce 
ugotovijo: »Filip! Ni varno!« 
Drugi trdijo, da je. Otroci izredno 
previdno hodijo po hribu 
navzdol, nekateri s pomočjo 
palice, čeprav so tam stopnice.  

Gibanje: raznolikost 
terena. 

Previdnost, varnost in 
iznajdlijvost: če vedo, da 
ne zmorejo, si pomagajo 

s palico. 

Gibanje 
Previdnost, 
varnost in 

iznajdljivost 

75.  Otroci ugotavljajo, čigav je 
bivak: »Lahko bi tistega vprašali, 
če je to njegova hiška.« 
Vprašam: »Koga?« Nina doda: 
»Če nikogar ni.« Odvrnejo: 
»Nekoga, ki živi v gozdu.« 
Nadaljujem: »Kdo pa živi v 
gozdu?« odgovorijo: »Ja, 
kakšen fant ali pa punca.« 

Otrokovo razmišljanje: 
na novo najden bivak 

otrokom spodbudi 
razmišljanje. 

Otrokovo 
razmišljanje 

76.  Z otroki raziskujemo, kaj je na 
smreki. Ugotovimo, da je to 
smola in Lina doda: »Samo 
smrdi.« 

Narava: zaznavanje z 
vsemi čutili. 

Narava 

77.  Jure: »Oh, kri mi teče!« Nina: »A 
ti res teče? Daj, da vidim. Ah, to 
ni nič hudega.« Jure: »Kri mi 
teče … to pomeni, da bom umrl. 
Res, ker bom izkrvavel. Tam 
sem hodil in so se mi leseni trni 
noter zapičili.« 
Ana: »Jaz sem imela tudi tukaj 

Medsebojna pomoč in 
skrb: Nina se pozanima, 

kako je z Juretom. 
Narava: sestava in 

funkcioniranje našega 
telesa. 

Medsebojna 
pomoč in skrb 

Narava 
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trnje, pa so ven ušli.« 

78.  Ana vpraša Jureta: »A tvoj oči 
lahko pleza tu gor? Ker so eni 
takšni rožički.« Jure: »Ja samo 
tu jih pa ni.« Ana: »Ja, tam gor 
so.« Jure: »Kako pa do tja gor 
prideš?« Ana: »Veš, kako? Eno 
majhno lestev vzameš, pa 
splezaš do tja gor.« 

Narava: opazovanje 
okolice, zgradba drevesa 

Iskanje rešitev: Ana 
poišče rešitev, ki ji je 

najbolj poznana. 

Narava 
Iskanje rešitev 

79.  Ana: »Veš, katero drevo je 
največje? Tisto.« Jaz: »Kako pa 
to veš?« Ana: »Zato ker vem. 
Ker vidim.«  

Narava: opazovanje 
Matematika: primerjanje 

velikosti. 

Narava 
Matematika 

80.  Ana: »A se greva še midva 
spustit dol?« Ana: »Ja, jaz ne 
vem, kako.« Ana: »Saj jaz tudi 
ne vem.« Ana se že skoraj 
spusti in si hitro premisli: »Kako 
si je Daniel to upal?« tudi Ana 
se opogumi in se spusti po 
hribu: »Juhu!« ter si na koncu 
čisti čevlje (si jih sezuje, strese 
ven in obuje). 
Na hrib povabi tudi Laro in se 
pred njo spusti po hribu: »Au,« 
se zasliši in izpod zadnjice 
povleče majhno vejico. Pride do 
konca in zavpije: »Veš, kako je 
super!« 
Veliko otrok pride do vrha hriba 
in nato čisto počasi preizkušajo 
tobogan, ki je Danielova ideja.  

Previdnost – varnost: 
otroci še niso prepričani, 

da zmorejo to. Otroci 
preizkušajo novosti v 

svojem tempu in si na ta 
način krepijo 
samozavest. 

Gibanje: drsanje po 
hribu, hoja navzgor po 

strmem hribu. 

Previdnost, 
varnost 
gibanje 

81.  Ana na vrhu hriba: »Jaz se pa 
korenine držim.« 
 

Narava: zgradba 
drevesa, poimenovanje 
Iznajdljivost: otroci si v 

naravi poiščejo 
pripomočke, s katerimi si 

lahko pomagajo. 

Narava 
Iznajdljivost 

82.  Vzgojiteljica prijazno vpraša: 
»Bomo šli zdaj počasi dol, ker 
moramo v vrtec.« Ana otožno: 
»Neee.« Medtem pa presipava 
smrekove iglice iz roke v roke: 
»Greva iskat iglice.« 
 

Narava: otroci se narave 
ne naveličajo 

Narava: občutenje, 
raziskovanje narave 

Igra: že samo iglice so 
dovolj za dejavnost oz. 

igro otrok. 

Narava 
Igra 

83.  Vzgojiteljica otroke vpraša, ali 
mislijo, da v tem bivaku zares 
živi medved. Eden vpraša: 
»Samo, kako bi šel medved 
noter?« 

Matematika: primerjava 
velikosti medveda in 

njihovega bivaka. 

Matematika 

84.  Izak z vejo »seka« podrast. 
Staš: »Izak, a bova šla sekat?« 
Izak: »Ja!« 
 

Igra: otroci predmetom iz 
narave pripišejo številne 

simbolne pomene. 

Igra 
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85.  Brina pade, ker hodi po suhem 
listju in eden od otrok reče: 
»Ojoj,« Brina pa nadaljuje: »Ja, 
tu malo drsi.« Brina: »Primeš se 
za vejo in greš tako.« 

Narava: na suhem listju 
drsi. 

Iskanje rešitev: Brina 
najde rešitev za svojo 

trenutno težavo. 

Narava 
Iskanje rešitev 

86.  Dečki takoj soglasno odločijo, 
da je vstop dovoljen samo 
dečkom, ne pa deklicam. Nina 
dečke, ki so prvič v bivaku, 
opozori: »Vse se bo podrlo, pa 
bo vse na vas padlo.« 

Varnost: otroci se med 
seboj opozarjajo o 

možnih nevarnostih. 
Matematika: 

predvidevanje, kaj se 
lahko zgodi. 

Varnost 
Matematika 

87.  Jaka pride do vzgojiteljic in jim 
potoži, da ga je eden od dečkov 
opraskal. Vzgojiteljici vzameta 
trpotec in ga navežeta na rano 
ter tako potolažita Jaka. Čez 
nekaj časa začne spet tožit o 
praski in pravi, da to ni trpotec. 
Vzgojiteljici mu razložita, da je to 
širokolistni trpotec in da so 
ozkolistnega nabirali za čaj. 
Jaka po vsem prepričevanju ne 
odneha in pravi, da bi morali 
rano oskrbeti drugače. 
Vzgojiteljica mu ponudi vodo za 
splakovanje, a Jaka se ustraši, 
da bo to peklo. Vzgojiteljica mu 
pove, da je to enako kot voda za 
pitje in ne bo nič peklo. Ko to 
naredijo, na prasko dajo trpotec. 
Vzgojiteljica pa doda, da se bo 
rana še hitreje zacelila na morju, 
saj slana morska voda pomaga 
pri celjenju ran.  

Narava: otroci 
spoznavajo naravo; tukaj 

je govora predvsem o 
zdravilih, ki jih lahko 
najdemo v naravi. 

Pomembna je vloga 
odraslega, saj mu lahko 
ob pravem času poda 

kar nekaj koristnih 
informacij. 

Narava in vloga 
odraslega 

88.  Vzgojiteljica se pogovarja z 
Jakom, ki ugotavlja, da so bivak 
lahko postavili Indijanci.  

Otrokove teorije: 
razmišljanje o tem, kdo 
vse lahko živi v bivaku. 

Otrokove teorije 

89.  V gozdu, v bližini bivaka, pa 
poteka igra: »Jaz sem Pehta, 
jaz sem tudi Pehta.« 

Igra: simbolna igra; 
Medsebojno 
sodelovanje, 
dogovarjanje: 

dogovarjanje o vlogah. 

Igra 
Medsebojno 
sodelovanje, 
dogovarjanje 

90.  Otroci raziskujejo okolico in 
odkrivajo: »Tukaj je ena nova 
pot.« 
 

Gibanje: širjenje 
poznanega okolja, 

odkrivanje novih poti 
(orientacija). 

Gibanje 

91.  Brina pelje deklico s posebnimi 
potrebami po hribu: »Pridi.« Pri 
deklici se sliši nekaj glasov, 
vendar se vodenju ne upira in 
pride čisto do vrha hriba.  

Medsebojna pomoč, 
sodelovanje: otroci 

pomagajo deklici s PP. 
Deklica jim pri tem 

zaupa. 

Medsebojna 
pomoč, 

sodelovanje 

92.  Ana: »V šolo v hribe grem. Adijo 
mami!« Kar nekaj časa hodi po 
gozdu, nato pa se spet spusti po 

Igra: simbolna igra 
Otrokove izkušnje: otroci 

skozi igro ves čas 

Igra 
Otrokove 
izkušnje 
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hribu in zraven kriči. Še vedno 
poteka igra, kjer je ona otrok. 
»Jaz grem v hribe, pa mam že 
takšno nogo. Poglej, kakšno 
nogo, zatečeno imam. K mami 
grem, zato grem v hribe. Še 
opremo imam.« Pride in 
pozdravi: »Mami, živjo!« Skupaj 
pride več punc in poteka 
dogovor o tem, katera bo 
zasedla katero vlogo – »Jaz 
sem hči, ti si sestra…« Ana 
pogleda bivak oz. hišo: »O, 
kakšna je noter! Tukaj so bili 
duhovi.« Vzgojiteljica: »Uau, kaj 
pa delate v hiši?« Otroci začnejo 
razlagati: »Tu imamo mi ogenj. 
Moramo paziti, da nam ne 
ugasne.« Daniel: »Pa hrenovke 
bomo zdaj kurili.« Filip: »Zdaj 
bomo hrenovke počasi kurili,« 
Ana doda: »Mora še voda 
zavreti. Mami, voda je zavrela.«  

naštevajo stvari, ki so jim 
dobro poznane (»Voda 
mora še zavreti …«). 

93.  Ana se spet spušča po hribu, 
nakar se zasliši jok – 
vzgojiteljica jo vpraša, kaj je. Ta 
odgovori: »Palica me je 
udarila.« 
 

Previdnost, varnost: med 
igranjem prihaja do 

majhnih poškodb. S tem 
se postopoma učijo, kaj 

je varno in kaj ne. 
Vzgojiteljica posreduje v 

primeru, ko vidi, da je 
otrok precenil svoje 

sposobnosti in je 
situacija zares nevarna. 

Vse to, je dobro 
izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje in razvijanje 
občutka o lastnih 

zmožnostih in 
nevarnostih. 

Previdnost, 
varnost 

4. dan 

94.  Daniel: »Ta most se guga. Ni mi 
treba pomagati.« Miha: »Tole 
moram dati še vmes, ker se še 
vedno guga.« 
 

Igra: konstrukcijska igra 
Iskanje rešitev: Miha 

najde rešitev za težavo, 
ki jo je opazil. 

Igra 
Iskanje rešitev 

95.  Miha se trudi po plezanju po 
hlodih (sliši se rahlo stokanje). 
Pri tem je previden in nima 
težav s padci. 

Previdnost, varnost: pri 
plezanju uri svoje 

sposobnosti v okviru 
svojih zmožnosti in v 

svojem tempu. 

Previdnost 
varnost 

96.  Sreča Tilna: »Jaz bom vozil 
ladjo.« Vidi, da nekaj ni v redu: 

Medsebojna pomoč, skrb 
za druge: otroci ves čas 

Medsebojna 
pomoč, skrb 
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»Kaj je narobe Tilen?« 
Vzgojiteljica opazi in se 
pozanima. Otroci nadaljujejo: 
»Malo je popraskan,« Nina 
vpraša Tilna: »A ne moreš več 
hoditi?« 

skrbijo tudi za druge. 

97.  Miha nadaljuje: »Tilen, jaz bom 
vozil ladjo. Ne, Tilen ti boš vozil 
ladjo.« Tilen odgovori, da ne 
more. Miha: »Saj boš skoz 
sedel.« Miha nadaljuje: »Tilen, 
tole morava dati narazen. Tilen, 
pridi mi pomagat tole povleči. 
Tilen, prevelik kup je. Tega ne 
moreva dati narazen. Jaz imam 
kamero, da bo malo posnela. Ti 
si trapast hlod. A se greva 
sankat?« Tilen se kar ne 
potolaži in potoži vzgojiteljici. Ta 
ga opozori na previdnost in mu 
pove, da bomo praske oskrbeli v 
vrtcu. 

Igra: Miha najde veliko 
novih predlogov za igro. 
Ves čas želi preusmeriti 

Tilnovo pozornost. 

Igra 

98.  Miha: »A greva delat most?« 
Tilen: »Mhm.« Miha: »Veš, kako 
se temu reče, kar je že 
nažagano? Drva. Ker so jih že 
nažagali, a ne. Pa tam so tudi 
drva. Tisti kup, kjer je zložen – 
to so tudi drva.« Tilen doda: »Ta 
okrog so se pa podrla (v resnici 
hodita po drveh, ki jih še niso 
zložili, blizu pa je kup zloženih 
drv).« Miha: »Ne, tiste so tako 
zložili.« Tilen spet trdi svoje: 
»Ne, tiste so se podrle.« Miha: 
»Ne, te so tukaj tako dali. Pridi, 
greva delat mostove.« 

Medsebojno učenje: 
otroci se med 

pogovorom učijo drug od 
drugega. 

Otrokove teorije: otroci 
razmišljajo, kaj se je 

zgodilo glede na sedanje 
stanje. 

Medsebojno 
učenje 

Otrokove teorije 

99.  Tilen se odpravi k enemu od 
hlodov – Miha ga opozori: »Tisti 
je pretežak. Pridi, za drugega se 
odločiva. Tega morava tja 
zavalit. Tilen pomagaj. Poglej, 
tukaj se mi je že čisto zvila 
palica. Prelomila se mi bo. O, 
zlomila se mi je. Tilen, pojdiva 
na tisto stran, da si zdaj varen. 
Varno je.« Tilen: »A to se ti je 
zlomilo?« 

Previdnost, varnost: 
otroci že ocenjujejo svoje 

zmožnosti in pri tem 
pomagajo tudi 

prijateljem. 
Narava: 

Fizika: prožnost telesa – 
ker palica ni dovolj 
prožna, se zlomi. 

Previdnost, 
varnost 
Narava 

100.  Miha: »Ja, to se je zlomilo.« 
Tilen: »To bom pa zdaj popravil. 
Čirule čarule hokus pokus. To 
imam jaz čarobno palico.« Miha: 
»Poglej, tukaj se prižge ladja. 
Tukaj pa zavija.« Tilen poda 

Igra: v domišljijskem 
svetu se vedno najde 

rešitev. 

Igra 
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palico in reče Mihu: »Čuvaj mi.« 
Miha: »Bom.« 

101.  Tilnu da napotke: »Saj lahko 
prideš tam čez – je varno, ker je 
podloženo.« 

Previdnost, varnost in 
medsebojna skrb: Miha 
pomaga Tilnu z napotki. 

Previdnost, 
varnost in 

medsebojna 
skrb 

102.  Spet nadaljujeta vožnjo ladje: 
»Zdaj lahko obračava, v katero 
smer hočeva.« Tilen: »A to je 
volan?« Miha: »Ne zavijaj, 
naravnost hočeva.« Tilen: 
»Tukaj se prižge?« Miha: »Ne, a 
veš, kje se prižge,« in začne 
kazati po korakih. Miha: »Pa sva 
prižgala.« Tilen: »Ladja je 
odplula.« Miha: »Tilen, zdaj 
lahko to spustiš. Zdaj morava 
čakati, da se ladja ohladi.« 
Tilen: »Ojoj, nekaj manjka.« 
Miha: »Kaj manjka? O, to se je 
zlomilo. Ah, saj lahko brez 
prideva.« Tilen: »Sva že.« Miha: 
»A ugasnem? Pa sva. 

Igra: nekaj hlodov je 
odlično izhodišče za 
najrazličnejšo igro. 

Igra 

103.  Nina, tukaj sva midva s Tilnom 
pripravila tole za vozit. Volan.« 
Nina (težje in z večjo 
previdnostjo hodi po hlodih kot 
drugi): »Samo tu ni varno, ker 
če hodiš, boš padel.« Miha: 
»Tukaj je čisto varno.« Kristina, 
ki je prav tako previdna kot 
Nina, doda: »Tole res ni 
smešno.« Miha odvrne: »Za 
fante pa je.« Tilen: »To je 
fantovska ladja.« Miha 
nadaljuje: »To je delo za fante.« 
Kristina vpraša, ali je to delo za 
punce, fantje odgovorijo, da tudi 
to ni delo za punce in Miha da 
pobudo, da pokaže, kje je delo 
za punce. Odide k puncam in 
jim pove: »To je fantovski del in 
to je del za punce.« Kristina da 
puncam pobudo: »Gremo 
plezat.« Miha pa se vrne k Tilnu 
in v smehu reče: »Ha, pa sem 
jih.« Kristina in druge punce 
plezajo po hlodih in govorijo: 
»Mi imamo veliko lukenj. Pa 
pazimo na luknje.« 

Igra: delitev po spolu 
Previdnost, varnost: 

punce, ki se v prejšnjih 
dneh niso veliko 

sprehajale po hlodih, so 
pri svoji dejavnosti zelo 

previdne. 

Igra 
Previdnost, 

varnost 

104.  Fantje in punce med seboj 
primerjajo luknje: »Poglej, kako 
je šele ta velika. Ta je večja.« 
Potem punce povejo, da jim 

Skrb za druge: Miha 
skrbi tudi za druge otroke 
in s svojimi spretnostmi 

omogoči, da lahko varno 

Skrb za druge 
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Miha kaže, kako naj hodijo. 
Punce grejo vmes dol, potem pa 
hočejo nazaj gor in Miha reče: 
»Samo malo počakajte, da vam 
tole popraviva. Tole sem vam 
malo bolj dol dal.« Kristina: 
»Hvala Miha.« 

hodijo po hlodih. 

105.  Nina pokaže ostalim: »Poglej, 
jaz lahko tukaj prestopim.« 
Kristina ugotovi: »To moraš 
dobiti ravnotežje Nina.« Nina 
odvrne: »Posebej, če si v temi.« 
Ana pride na »fantovsko 
ozemlje« in vpraša: »A smo mi 
gusarji?« Miha: »Ne tukaj, tukaj 
je fantovsko.« Kristina: »Ja, ko 
sva spali, se je slišalo čisto vse 
do najine sobe.« Nina: »Ja, in 
prosim, da ste bolj tiho.« Tilen: 
»Mi smrčimo.« Nina: »Saj mi 
tudi smrčimo.« 

Gibanje: razvijanje 
ravnotežja. 

Otrokovo razmišljanje, 
teorije: Kristina ugotovi, 

katera spretnost je 
potrebna za hojo po 

hlodih, Nina ugotovi, kaj 
bi bilo še težje od tega. 

Gibanje 
Otrokovo 

razmišljanje, 
teorije 

106.  Pride mimo Izak in zavpije: 
»Muha! Poglej muha leti. Tukaj 
zadaj je, Miha, poglej. Vidiš tole 
muho?« Miha: »To ni muha.« 
Tilen: »Čebela je bila.« Miha: 
»Ne, ker nimajo rdečih oči. Pa 
pisana ni.« Tilen: »Pa čebela 
piči.« Tilen (govori še dokaj 
nerazločno): »Črv je bil.« Miha 
glasno vpraša: »A črv leti? Ne, 
ne leti.« Tilen: »Ja leti, sem ga 
videl.« Miha: »To je leteči 
čmrlj.«  

Narava: opazovanje in 
prepoznavanje živih bitij 

Narava 

107.  Tilen: »Jaz grem dol z ladje.« 
Miha: »Ja, greva dol. Tam je 
Afrika. Greva v njo.« Miha: 
»Dajva iz kanala spravit veje 
ven. Jaz grem noter.« Tilen: »V 
kanal greš?« Miha: »Ej, notri je 
samo blato,« začne ga dajati 
ven s pomočjo palice. Tilen 
vpraša, ali lahko še on pride 
noter (s palico). Miha: »Ja, 
lahko. A je premajhna? A je 
premajhna ali prevelika?« Tilen: 
»Prevelika.« Miha: »A si upaš 
priti sem gor? Jaz grem od tu. 
Me preveč sonce žge, ker je 
Afrika. Grem raje nazaj v 
Slovenijo.« 

Igra: otroka se vedno 
znova vračata k igri z 

ladjo. 
Otrokovo razmišljanje, 

izkušnje: življenje drugje 
po svetu (v Afriki je 

vroče). 

Igra 
Otrokovo 

razmišljanje, 
izkušnje 

108.  Kristina sedi na hlodu in 
ugotavlja: »Veš kaj? Mislim, da 
tu ni zabavno sedeti. Ker vedno 

Narava: otroci 
ugotavljajo, da je 

vsepovsod okrog nas 

Narava 
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pride en pajek pod tebe.« polno živih bitij. 

109.  Nina pokliče Miha in povabi oba 
s Tilnom k sebi. Miha odgovori: 
»Ne morem, ker sekam travo.« 
 

Igra: otroci se v igro zelo 
vživijo; oponašanje 

opravil, ki jih lahko vidi v 
svojem vsakdanu. 

Igra 

110.  Pride na vrh hriba in reče: »Jaz 
se bom dol kar spustil.« Se 
spusti in reče: »Komaj sem se 
izognil Filipu.« V ozadju se sliši 
otroka, ki se na dokaj strmem 
hribu drži drobne korenine, da 
ne pade: »Moja prijateljica 
korenina.« 

Previdnost, varnost: 
Miha se uspešno izogne 

nevarnosti. 
Narava in iznajdljivost: 
predmeti v naravi so 

lahko pomoč za večjo 
varnost. 

Previdnost, 
varnost 

Narava in 
iznajdljivost 

111.  Miha vidi, da Tilen tolče smreko: 
»To je smreka. Pusti jo.« Tilen: 
»To bo za drva.« Miha: »Lahko 
samo te spodnje oglice (spodnje 
veje smreke, ki so posušene).« 

Narava: Miha ima 
občutek za naravo – ne 

smemo je uničevati. 

Narava 

112.  Tilen mi reče, da je večji od 
mene. Trdim, da ne. Potem pa 
Mihu in Tilnu priznam, da sta 
večja od mene in vprašam, kako 
to (jaz sem v dolini, otroka na 
hribu). Miha ugotovi: »Ker sva 
na hribu.« Vprašam ju, kdo bo 
večji, če pridem na hrib in Miha 
prizna: »Ti.« 

Narava: oddaljen 
predmet je manjši; višji 

si, če si na višji površini; 
Miha pogleda na 

situacijo iz drugega 
zornega kota, ne le iz 

lastne perspektive. 

Narava 

113.  Otroci se med seboj opazujejo 
in ugotovijo, da so umazani – 
prah se je namreč nalepil na 
njih, ker so bili premočeni.  
 

Narava: otroci se med 
seboj opazujejo in 

opazijo spremembe. 
Spoznali so, da se prah 

prilepi na mokro podlago. 

Narava 

114.  Nina prične z risanjem, vendar 
vseeno opazuje okolico: »Tilen, 
kaj si si naredil?« Tilen: 
»Opraskal sem se.« 

Medsebojna skrb: Nina 
skrbi tudi za druge otrok. 

Medsebojna 
skrb 

115.  Nina in Kristina skupaj rišeta. 
Nina: »Kje pa je kakšna hiša 
tukaj? To je praprot – praprot pa 
je tisto zeleno. Kje je pa kakšna 
hiša tukaj? A ti eno pokažem, ki 
jo imamo tukaj v gozdu?« 
Pokaže vzgojiteljici svojo risbo: 
»Melita poglej, to je praprot.« 

Umetnost in narava: 
opazovanje in risanje 

Umetnost in 
narava 

116.  Nina me išče, da bi mi dala 
risbo, Lina pa jo usmerja in 
odgovarja na njena vprašanja: 
»Tam je.« Nina: »A tamle gor 
je? Na kateri strani je?« Lina: 
»Na tisti.« 

Gibanje: razvijanje 
orientacije s pomočjo 

napotkov prijatelja 

Gibanje 

117.  Nina povabi punce: »Pojdi z 
mano, pa ti pokažem hiško,« in 
punce odpelje do bivaka. 
Medtem kažejo drug drugemu 

Narava: funkcioniranje 
našega telesa 

Narava 
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poškodbe: »Jaz sem se pa na 
hlodu. Koža mi je šla malo stran. 
To me zdaj peče.« 

118.  Sledi dogovarjanje o simbolni 
igri – Brina: »Jaz sem sestra. 
Kaj boš ti?« Nina: »Bom še 
premislila, kaj bom.« Brina: »Jaz 
sem glavna. Meni je oči tako 
rekel.« Kristina: »Ja, Brina, vem. 
Ti si glavna.« 

Igra in medsebojno 
dogovarjanje, pogajanje: 

otroci si med seboj 
razdelijo vloge. 

Igra 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
pogajanje 

119.  Kristina se prime za smreko, na 
kateri je smola: »Zalimane roke 
imam.« To opazim in začnem 
povpraševati, od česa ima 
takšne roke. Kristina pravi, da 
ne ve, medtem ko Nina hitro 
doda: »Od smole.« 

Narava: spoznavanje 
narave z vsemi čutili 

Narava 

120.  Kristina predlaga Nini: »A greva 
lahko tja gor?« Nina hitro 
odvrne: »Potem se boš pa 
spuščala, pa boš imela 
umazano rit pa kiklco. Tako boš 
imela, kot jo ima Beni.« Kristina 
nadaljuje: »Saj se bom držala za 
drevo,« vidi Benjamina in doda: 
»Ojoj, kako je umazan. O fuj.« 
Vendar kljub temu doda: »A 
greva?« Nina: »Jaz ne grem.« 
Kristina: »Jaz pa.« Nina: 
»Potem boš imela pa umazano 
kiklo.« Kristina: »O ne, to pa ni 
šans.« Nina pravi, da gre raje 
nazaj k Meliti. Nato Kristina hitro 
doda: »Grem kar k Meliti.« Nato 
se obe odpravita k Meliti, ki je 
tam, kjer se otroci ne spuščajo.«  

Igra: igra s spuščanjem 
po toboganu otroke 

izjemno privlači, vendar 
imajo zadržke zaradi 

umazanih oblek. 

Igra 

121.  Nina in Kristina hodita po hlodih: 
»Kristina, na tisti kup zloženih 
drv pa ne smemo.« (Zapomnijo 
si omejitve.) Kristina: »Ne, tisto 
pa lahko padeš.« Nina: »Poglej, 
kako dolg korak lahko jaz 
naredim. Hlod se ruka.« Nina 
Miha in Tilna opozori, da njuno 
početje ni varno, saj lahko na 
poti do tja padeš. 

Previdnost, varnost, 
omejitve: otrokom sem 
prepovedala hoditi po 

kupu zloženih drv, saj bi 
se lahko kaj zakotalilo – 
otroci se tega dosledno 

držijo. 

Previdnost, 
varnost, 
omejitve 

122.  Kristina reče Nini: »Tole ni prav 
super, veš? Poglej, nisem 
mislila, da bom tako daleč 
priplezala.« Kristina vpraša 
Tilna: »Kako si priplezal do 
sem?« (gre za hojo po hlodih) 
Nina doda: »To nič ne boli, če 
plezaš.« Kristina: »Tole res ni 

Gibanje: otroci v 
prepoznavanju svojih 

zmožnost presenečajo 
celo sami sebe. Nina 

prihaja do ugotovitev, ki 
jo spodbujajo k 

nadaljnjemu 
preizkušanju. 

Gibanje 
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prijetno.« (hodi po hlodih). Miha: 
»Za fante pa je.« Nina: »Meni 
tudi.« Kristina: »No, potem pa 
super, da je to za fante, ker 
zame ni.« 

123.  Kristina kljub temu da pobudo: 
»Gremo plezat. Pridi Nina! 
Samo, če padem, ne bom šla 
več gor.« Čez nekaj časa 
komentira: »To je pa res super!« 
Nina pokaže vzgojiteljici: 
»Podrgnila sem se. Samo ni 
hudega.« Kristina hodi po hlodih 
in opazuje: »Ta pa je malo 
stebrasta.« Miha poskuša 
puncam narediti most, da bi 
lažje hodile in prišle iz hloda na 
hlod. Nina se mu upre: »Miha ni 
treba tega delat. Poglej, jaz 
lahko prestopim.« 

Gibanje: z novimi uspehi 
dekleti pridobivata na 
samozaupanje – to 

posledično pripelje do 
novih podvigov in 

uspehov. Tudi Nina 
(zaradi sledenja Kristini) 

pridobiva vedno več 
samozaupanja. 

Gibanje 

124.  Punci prideta do fantov, ki se 
spuščajo po hribu: »Ojoj, poglej, 
kako si umazan Benjamin.« 
Benjamin odgovori: »Ja kaj, če 
se pa spuščamo po hribu.« 
Kristina: »Tako se praši tam 
gor.« Kristina: »David po riti si 
umazan!« Nina: »Prosim ne 
spuščaj se tu dol, da ti ne bo šlo 
vse v čevlje.« 

Igra: dekleti se vedno 
znova vračata na mesto, 
kjer se otroci spuščajo 

po hribu. Osebno menim, 
da gre za to, da si tega 
želita tudi same. Njuno 

željo še vedno 
preprečujejo umazane 

obleke. 

Igra 

125.  Kristina preklopi na simbolno 
igro: »Kam greva sedaj? 
Najbolje, da greva kar domov, 
saj naju še čaka ladja. Super bo, 
če greva.« Nina: »Ampak tista 
ladja je le za taborjenje.« 
Kristina: »Ja, saj to. Morava iti 
tja, se spočiti in potem lahko 
greva še na ene težje.« 

Igra: vrneta se k svoji 
simbolni igri. 

Igra 

126.  Kristina pravi: »Jaz sem 
plezalka.« Nadaljuje pot do ene 
od prijateljic in komentira: 
»Nisem si mislila, da bo tukaj 
tako težko preplezati. Juhu, 
prišla sem do konca!« 

Gibanje: veselje ob 
uspehu 

Gibanje 

127.  Brina: »Lahko greš sem, samo 
pazi, da ne padeš!« 

Previdnost, varnost, 
medsebojna skrb: otroci 

skrbijo tudi za druge 
otroke. 

Previdnost, 
varnost, 

medsebojna 
skrb 

128.  Deklici se želita slikati, nato pa 
ena od njiju da pobudo: 
»Pojdiva se v gozd slikat, ker je 
tukaj sonce, pa ne vidim toliko.« 

Narava: če sonce sveti v 
ekran, ne vidi nič 

Iskanje rešitev: ve, da 
mora poiskati senco. 

Narava 
Iskanje rešitev 

129.  Staš in še eden od dečkov se Igra: otroci se lahko Igra 
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igrata – vzgojiteljica ju opazuje 
in ugotovi, da sta oponašala eno 
od risank.  
 

igrajo tudi svoje najljubše 
igre, oponašajo svoje 

junake. 

130.  Otroci v bivaku »kurijo ogenj«. 
Staš: »Uuu, me bo speklo!« Filip 
pokaže Brini: »Brina poglej, 
tukaj imamo borovnice,« in 
pokaže borovničevje, ki je 
vpleteno v bivak. Ana se udari in 
potoži Brini, Brina pa to hitro 
sporoči meni. Ani obrazložim, da 
se rana že celi in da se bo kri 
hitro strdila v krasto. Ana me 
dopolni, da bo rana vedno 
manjša in manjša ter je na 
koncu ne bo več.  

Igra: simbolna igra 
Narava: za igro in 

okraševanje bivaka 
uporabijo naravne 

materiale. 
Otrokovo razmišljanje, 
teorije, izkušnje: otroci 
vedo, da se z ognjem 
opečemo. Vedo potek 

celjenja rane. 

Igra 
Narava 

Otrokovo 
razmišljanje, 

teorije, izkušnje 

131.  Otroci popravljajo ograjo pri 
bivaku. Nina povabi Brino: »Pridi 
z mano, pa ti pokažem hiško.« 
Brina: »A to hiško? Saj jaz živim 
v tej hiški.« Ana se jim takoj 
pridruži: »Jaz grem tudi z vama, 
a ne?« Brina: »Jaz sem glavna, 
prav? Jaz sem sošolka in sem 
glavna, ker mi je to oči rekel.« 
Nina: »Ja, prav. Kaj bom pa 
jaz?« Brina: »Kar hočeš biti.« 
Brina: »Pojdi za mano pa boš 
videla Bedanca in se pogovarjaj 
z njim. Samo on je prijazen.« 

Igra: simbolna igra 
Medsebojno 

dogovarjanje: delitev 
vlog. 

Igra 
Medsebojno 
dogovarjanje 

132.  Brina vidi Staša: »Staš, zakaj si 
tako umazan?« Staš: »Zato, ker 
smo se tam dol spuščal – iz 
brega. Borbeno smo imeli. 
Moram iti nazaj na borbanje.« 

Igra: spuščanje po hribu 
oz. tako imenovanem 

»toboganu« otroke 
vedno znova privabi. 

Igra 

133.  Otroke vprašam, zakaj jim ne 
drsi več. Bor reče: »Drsi samo, 
če bordamo oz. vstanemo. Ne 
drsi, ker ni listov.« Vprašam, kaj 
bi lahko sedaj naredili – Ana 
reče, da lahko damo liste. Bor 
vztraja pri bordanju. Potem 
ugotovijo, da se bi lahko s 
palicami poganjali po hribu. 
Predlagam jim, da nanosijo 
nazaj listje, vendar mi odvrnejo, 
da bo šlo listje spet hitro dol. 
Benjamin doda: »Z rito bi vse 
počistili.« 

Narava: pri hoji po 
suhem listju drsi, po 

zemlji ne drsi. 
Iskanje rešitev: skupaj 
iščemo rešitve, a otroci 
že povedo, kaj se bo 

zgodilo. 

Narava 
Iskanje rešitev 

134.  Bor ji obrazloži: »Tukaj hodimo 
gor in tu se spuščamo.« Ana 
pove, da je borderka, druga 
deklica pa potoži, da se ne bo 

Medsebojno 
sodelovanje, igra: med 

skupno igro si postavljajo 
pravila, ki jih morajo vsi 

Igra in 
medsebojno 
sodelovanje 
Medsebojno 
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spuščala, saj ji je mami rekla, da 
se ne sme. Ana pokaže Brini: 
»Poglej, kakšne roke imam, 
poglej kri. Ampak to ni nič 
takšnega.« Ana se začne 
spuščati in se na sredini hriba 
ustavi: »Moram si malo očistiti 
rito.« 

upoštevati. 
Previdnost, varnost, 
poškodbe: majhne 

poškodbe otrokom ne 
predstavljajo več velike 

težave in stiske. 

sodelovanje, 
igra 

Previdnost, 
varnost, 

poškodbe 

135.  Staš se trudi prelomit palico in 
me vpraša: »Martina, a mi boš 
pomagala?« Palico postavim na 
dve stopnici in mu naročim, naj 
stopi nanjo. Palica se ne 
prelomi, zato poiščeva stopnico, 
ki je višja. Tam nama to uspe.  

Učenje in vloga odraslih: 
otroci se ob pomoči s 
strani odraslih veliko 

naučijo. 

Učenje in vloga 
odraslih 

136.  Ana riše in ji veter premakne list: 
»Ej, veter, ti ti!« 

Narava: upor lista in 
veter 

Narava 

137.  Dve deklici se prepirata za eno 
stvar, Ana pa ju opozori: 
»Nehajta se prepirat, pa bo 
vsaka imela.« Ana reče dečku: 
»Nehaj mahati s palico, če ne 
me boš ubil.« 
 

Medsebojno 
dogovarjanje: otroci kot 
posredniki med dvema, 

ki se pripirata 
Previdnost, varnost: 
otroci se med seboj 

opozarjajo. 

Medsebojno 
dogovarjanje 
Previdnost, 

varnost 

5. dan 

138.  Staš hodi po gozdu in se 
»bojuje« z vejami po gozdu. 
Otroci povprašajo, kdo bo 
varoval hišo in se Staš ponudi. 
Eden ga vpraša, ali ima meč in 
pištolo. Staš razloži: »Imam 
samo meč, pištole nimam.« 
Vendar hitro najde rešitev: »Moj 
meč se lahko spremeni v 
pištolo.« Bor v ozadju reče: 
»Ojoj, zlobneže moramo 
premagati,« in hodi proti Stašu, 
ki s palico tepe po listih. Staš se 
takoj brani: »Jaz nisem 
zlobnež!« Bor mu odgovori: 
»Ne, ti listi so zlobni.« Bor 
nadaljuje: »Ja, te liste moramo 
narezat (listi bukve), ker so 
nevarni – te lahko zastrupijo, če 
se te dotaknejo.« Nato poteka 
boj proti listom na vejah. Staš 
vidi, da se jim približujem, zato 
me resno opozori: »Pazi! 
Martina, če se te dotaknejo, se 
lahko zastrupiš.« Pridruži se še 
Izak, ki pove, da ima za 
strupene liste strupeni meč. Do 

Igra: narava spodbuja 
domišljijo. 

Narava: otroci razvijajo 
občutek za naravo in 

varovanje le te (deček ne 
pusti uničiti smreke). 

Medsebojni vpliv: moč 
skupine dečka prepriča, 

da preneha z 
obnašanjem, ki ga drugi 

ne odobrijo. 

Igra 
Narava 

Medsebojni 
vpliv 
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otrok pride Daniel, ki pove, da 
morajo ubiti pošasti. Skupina 
fantov se hitro odpravi za njim. 
Pridite mi jo pomagat ubit – 
otroci pridejo do majhnega 
posušenega drevesa, ki ga 
skušajo izpuliti. Ker je drevo 
nagnjeno na stran, Staš 
ugotavlja: »Skuša nas naboditi.« 
Eden od otrok vztraja, da jo 
morajo uničiti, medtem pa Izak 
proseče govori: »Ne je uničiti, 
saj je prijazna. Ne je uničiti. 
Prosim nehajte.« In otroci 
popustijo ter se odpravijo 
drugam. Staš se pritožuje, da 
mu punce nagajajo – ko ga 
zasledujejo, jih začne loviti. Sliši 
se le smeh ob lovljenju. Staš 
nato poroča Boru, da bi punce 
rade rešile Laro. Laro so fantje 
verjetno ujeli in zasliši se: »Če 
mi bo kri še vedno tekla, me ne 
smete ubiti.« Fantje še naprej 
vneto branijo svojo »hišo«. 
Deček pljuva in eden od otrok 
mu reče: »To je grdo!« Takoj se 
mu pridružijo še drugi fantje in 
deček preneha s takšnim 
obnašanjem.  

139.  Punce se začnejo upirati 
fantom, ki jim prepovedujejo 
vstop v bivak. Začne se 
pogajanje. Lara pravi Tilnu: »Če 
me ne spustiš v hiško, te ne 
povabim na rojstni dan.« Miha 
pride do bivaka in vpraša: »A 
me spustiš? Jaz sem tudi z 
vami.« Tilen se še naprej pogaja 
z Laro: »A boš pridna?« Lara 
mu to obljubi, zato jo spusti. 

Medsebojno 
dogovarjanje in 

pogajanje: otroci se med 
seboj pogajajo. 

Medsebojno 
dogovarjanje in 

pogajanje 

140.  Brina: »O, pajek, fuj.« Drug 
otrok z zanimanjem vpraša: 
»Kje?« 

Narava: otroci opazijo 
živa bitja tudi 
mimogrede. 

Narava 

141.  Brina ponudi roko deklici in ji 
pomaga po hribu navzdol (prej 
so bile na tem mestu stopnice, 
ki so jih pozneje podrli). 

Medsebojna pomoč: 
otroci si pri različnih 

težavah pomagajo med 
seboj. 

Medsebojna 
pomoč 

142.  Otrokom predlagam, da znova 
postavijo stopnice, vendar je 
njihov odgovor, da tega ne 
morejo. Brina doda, da tega ne 
znajo. Vprašam jih, če skupaj 
naredimo eno in se strinjajo. 

Igra in vloga odraslega: 
konstrukcijska igra – 

konstruiranje s pomočjo 
gozdnega materiala. 
Pomoč odraslega v 
pravem trenutku. 

Igra 
Vloga odraslega 
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Filip poskusi na svoj način – 
opozorim ga, da tako verjetno 
ne bo držalo, vendar ga 
spodbudim, naj vseeno poskusi. 
Naredim eno stopnico, 
nadaljujemo skupaj. 

143.  Brina gre do vzgojiteljice, najde 
kos debla in pove vzgojiteljici: 
»Poglej, kaj sem našla. 
Krogec.« Vzgojiteljica jo vpraša, 
kaj pomenijo ti krogi. Brina pravi, 
da ne ve. Nina odgovori: »Koliko 
je star hlod.«  
 

Narava: opazovanje 
narave 

Medsebojno učenje in 
vloga odraslega: dobro 

je, da se otroci učijo med 
seboj. Ob tem je vloga 
odraslega, da spremlja, 
če so trditve pravilne. 

Narava 
Medsebojno 

učenje 
Vloga odraslega 

144.  Otrok hodi po mokrem listju in 
ugotovi: »U, to pa drsi.« 

Narava: ob hoji po 
mokrem listju drsi. 

Narava 

145.  Kristina reče Nini: »Še vedno ne 
znaš plezat? Pridi za mano. 
Tukaj se primi, pa pridi. Počasi 
hodi. Tako stopi. Če bi bila v 
supergah, ne bi bilo tako hudo.« 
Nina: »Zdaj te bom pa jaz 
nekam peljala.« Kristina: »Kam 
pa greš?« Nina: »Boš videla.« 
Vmes se sliši krik, ko Kristina 
zgubi malce ravnotežja. Nina 
sedaj daje navodila Kristini: 
»Tukaj se nasloni na hlode.« 
Kristina: »A na to stran ali na 
drugo?« Nina: »Glej me.« 
Kristina: »Te jaz nekam 
peljem?« 

Gibanje: spodbuda s 
strani sovrstnikov, kar je 
dobro za razvoj gibalnih 

spretnosti. 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
sodelovanje: Kristina in 
Nina si dovolita, da je 

enkrat vodja ena od njiju, 
drugič druga. Slednje 

obema daje samozavest 
in pogum. 

Gibanje 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
sodelovanje 

146.  Nina in Kristina prideta do hriba, 
kjer so se otroci prejšnji dan 
spuščali po hribu: »Poglej, kako 
je šele tu mokro, kjer so se 
fantje včeraj sankali.« Eden od 
dečkov zavpije: »Kristina! Glej, 
polžek!« Kristina: »Počakaj, 
bom prišla in pogledala. Ooo, 
kako je lep.«  

Narava: opazovanje živih 
bitij in sprememb v okolju 

Narava 

147.  Kristina želi oditi nazaj k hlodom 
pa jo Brina zaustavi: »Pridi sem, 
da ti nekaj pokažem.« Brina 
skoraj pade, Kristina takoj 
vpraša: »A si v redu? Samo 
previdno.« 

Previdnost, varnost, skrb 
za druge: Kristina 

poskrbi tudi za druge. 

Previdnost, 
varnost, skrb za 

druge 

148.  Kristina: »O, poglej, tukaj je 
potka. Previdni morava biti.« 
Stopita nekaj korakov naprej: 
»Ojoj, tukaj je preveč drselo.« 
Brina: »Tukaj morava skočiti. 
Tri, štiri, zdaj.« Kristina preskoči 
in izrazi zadovoljstvo: »O, 

Gibanje: razvijanje moči, 
vzdržljivosti 

Gibanje 
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super!« Naenkrat začneta kričati 
in bežati: »Aaa, hitro!« Lovijo jih 
fantje. Bor pravi: »Ve ste šle v 
našo lovsko hiško.« Kristina: 
»Ne bova šle več,« a se čez 
nekaj časa zasliši šepetanje: »A 
greva še?« in zgodba se ponovi.  

149.  Brina pade, Kristina jo spet 
skrbno vpraša, ali je v redu. 
Brina odgovori: »To ni nič 
hudega, če padeš. Mami bo 
oprala, a ne?«  
 

Previdnost, varnost: 
otroci skrbijo drug za 

drugega, Otroci se tudi 
hitro potolažijo in najdejo 

rešitev. 

Previdnost, 
varnost 

150.  Med Nino in Kristino se začne 
simbolna igra – igrata se 
učiteljici.  

Igra: simbolna igra Igra 

151.  Nina: »Melita, sedaj je pa kar 
mrzlo.« Vzgojiteljica razloži, da 
je sonce sedaj za oblaki. Nina 
opazi tudi ptičje petje.  

Narava: zaznavanje 
narave z vsemi čutili, 

opazovanje sprememb. 

Narava 

152.  Kristina reče Nini (Nina ima 
njeno jakno): »Ko boš prevelika 
zanjo, mi jo boš pa vrnila.« Nina: 
»Ne, ker potem boš tudi ti 
večja.« Kristina: »Kako bom jaz 
večja?« Nina: »Boš večja in 
potem ne boš mogla imeti te 
jakne.« 

Narava in otrokovo 
razmišljanje, teorije: s 

časom se spreminjamo 
tudi mi in vrstniki. Nina to 

ve, Kristina še ne. 

Narava 
Otrokovo 

razmišljanje, 
teorije 

153.  Filip: »Jaz grem tudi v hišo.« 
Bor: »Ne, samo lovci lahko 
gremo. Samo tisti, ki imamo 
palico.« Eden od dečkov doda: 
»Pa nože.« Bor: »Ja, meče in 
nože moramo imeti.« Filip se 
hitro znajde, poišče palico in 
reče: »Jaz imam nož.« 

Matematika: otroci se 
razvrščajo glede na 

pripomočke, ki jih imajo. 

Matematika 

154.  Izak da pobudo: »A gremo v 
gore?« Nekateri med njimi 
odgovorijo: »Ja, pojdimo.« Trije 
grejo že v hrib in Bor reče: 
»Samo trije lahko grejo.« Tilen 
se želi pridružiti, zato doda: 
»Ne, štirje lahko gremo.« Ko se 
želi pridružiti tudi Filip, mu Bor 
da pomembno nalogo: »Ne, 
nekdo mora čuvati,« in Filip se z 
njim strinja ter ostane pri bivaku. 
Eden od dečkov pravi: »Jaz 
čuvam.« A Filip se je že vživel v 
svojo vlogo in odločno reče: 
»Ne, jaz čuvam.« Ko se otroci 
pogovarjajo, kaj vse imajo (meč, 
pištolo itd.), se Staš s pomočjo 
domišljije hitro znajde: »Moj meč 

Igra: simbolna igra, v 
kateri ne manjka 

domišljije. 
Medsebojno 

dogovarjanje, pogajanje: 
delitev vlog. 

 

Igra 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
pogajanje 
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se lahko spremeni v pištolo.« 

155.  Otroci se bojujejo in med 
bojevanjem Filip opazi: »Polžek 
zlati!« Bor hitro doda: »To je za 
srečo.« Filip mi ga prinese 
pokazat (fotografiram). Filip 
začne to kazati še drugim – 
Tilnu, Nini in drugim otrokom 
okrog. Zdaj ga bom dal pa tukaj, 
zlatega polžka – in ga položi na 
tla. Otroci hodijo naokrog, 
poteka igra bojevanja, a Filip ne 
pozabi na svojo najdbo in otroke 
opozori: »Pazi, tu je polžek.« 
Fantje se domenijo, da bodo 
zakurili ogenj. 

Narava: natančno 
opazovanje; razvijanje 

občutljivosti za živa bitja. 
Učenje: Filip polža 

pokaže tudi drugim. 

Narava 
Učenje 

156.  Filip hodi po vrhu hriba in 
opazuje hrib: »Tu moramo 
paziti, ker se to lahko poruši in 
lahko nastane zemeljski plaz.« 
Vprašam ga, zakaj bo zemeljski 
plaz in on mi že razlaga: »Lahko 
drva padejo in potem bo 
zemeljski plaz.«  

Otrokove teorije: otrok 
razloži razumevanje 
zemeljskega plazu. 

Otrokove teorije 

157.  Punce so prišle do bivaka, kar 
fantom ni všeč, zato Tilen 
predlaga, da umaknejo vse 
palice, iz katerih so narejene 
stopnice, a Filip doda svoj 
pomislek: »Kaj pa, če bo 
zemeljski plaz?« Vendar Filip 
kljub vsemu začne podirati 
stopnice. Drugi ga prepričujejo 
naj neha, ampak Filip doda 
napol v smehu: »Ojoj, zemeljski 
plaz bo nastal.« Ker je tudi Lara 
na vrhu hriba, ji Filip reče: »No, 
pojdi. Ne boj se. Tu pazi. Lahko 
nastane zemeljski plaz.« Pri 
podiranju stopnic Filipu vse bolj 
drsi: »Ojoj, zasulo me bo.« Ker 
gre proti koncu, doda: »Še malo 
pa bo zemeljski plaz.« Drugi 
otroci mu rečejo: »Ne delaj 
tega!« Filip nadaljuje s svojim 
delom: »Zemeljski plaz,« potem 
pa vpraša: »A to je vse zaradi 
mene?« 

Igra: konstruiranje oz. v 
tem primeru podiranje in 

opazovanje posledic. 

Igra, posledice 

158.  Fantje že kar nekaj časa 
preganjajo punce od bivaka, 
vendar Bor (ki je trenutno kot 
neki vodja skupine) zavpije: »Ne 
jih več podit!« Fantje se odločijo, 
da bodo zakurili ogenj in mi 

Narava: za to, da nekoga 
vidimo, je potrebna 
svetloba, ogenj jo 

oddaja. 
Igra: poseganje v 

obstoječe stanje ima 

Narava 
Igra 
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zraven razloži, zakaj to dela: 
»Zato, da bomo videli punce, 
kdaj prihajajo. Ker prihajajo 
ponoči.« Filip pa mi pove, da je 
podrl stopnice – vprašam ga, ali 
se je kaj domenil z drugimi 
otroki – vendar to vprašanje 
presliši. Vprašam ga, kaj bo 
sedaj, ko ni več stopnic in na to 
vprašanje odgovori: »Drselo 
nam bo.« Filip se zabava ob 
svojih podrtih stopnicah: »Kar 
pridi, saj ni nevarno. No, zgoraj 
pa je nevarno. Pazi, zemeljski 
plaz!« 

posledice. 

159.  Fantje se med seboj 
pogovarjajo: »Kje je tukaj 
kakšna dobra palica?« David: 
»Tukaj sem jaz našel dobre.« 
David hodi po gozdu: »Vražje 
pošasti, ubil vas bom! Predajte 
se!« Bor: »To pošast moramo 
uničiti in prerezati.« Izak: »Daj 
korenine!« Bor: »Ne morem jo.« 

Igra: med vsem 
dogajanjem še vedno 

poteka igra. 

Igra 

160.  David: »O, fuj! Poglejte to!« 
Vidim, da se David (ki po navadi 
vse živali brez vsakega 
problema prime v roke) zgraža 
nad lazarjem in ga vprašam, ali 
teh polžev ne mara. David: »To 
je lazar. Ne, teh ne maram 
prijeti.«  

Narava: opazovanje 
živali 

Narava 

161.  »To smreko moramo 
premagati.« (gre za mlado 
smreko) Ko to opazim, jih 
opozorim, da tega ne smejo 
delati. Povem jim, da bodo 
uničili čisto mlado drevo. Otroci 
so še vedno v svoji igri in mi 
razlagajo, da je to pošast. 
Naprej otrokom razložim, da bo 
to nekoč ogromno drevo in če 
že to delajo, naj to delajo z 
drevesi, ki so že odmrla. Bor to 
vzame resno in sedaj se igrajo 
(bojujejo) le s tistimi, ki so »že 
uničena«. Bor (ki še vedno velja 
za vodjo) otroke potem 
opozarja: »Ne smemo tega.« 

Narava in vloga 
odraslega: otroci so v 

svetu igre. Naloga 
odraslega ob tem je, da 
oceni, kaj lahko in kaj ne 
in otrokom na primeren 
način razloži. Na koncu 
je Bor prišel do mene in 
rekel: »Martina ne bom 

več! Obljubim!« 

Narava 
Vloga odraslega 

 

162.  Otroci spet najdejo lazarja in 
začne se pogovor, kaj bodo 
naredili z njim. Bor: »Tega 
moramo zakriti.« David prime 
lazarja in ga nekomu od otrok 

Narava: seznanjanje in 
opazovanje živih bitij. 

Čeprav je David rekel, da 
ga noče prijeti, ga je 

sedaj prijel. 

Narava 
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približa – njemu pa to ni všeč. 
Bor reče: »Ne, to je grdo. Veš, 
kako je to grdo, da to prijateljem 
narediš?« David hitro opraviči 
svoje dejanje: »Saj sem se 
samo hecal.« 

163.  Poteka igra Nindža želve. David 
razlaga preostalim: »Mi smo 
našli enega lazarja. Črnega. 
Bljak.« Staš: »Veš kaj? Meni je 
skoraj muha zlezla v uho.« 
David: »Bor, a potrebuješ ti to 
pištolo?« Bor: »Ne, ne rabim 
je.« David: »Kaj? Kako se boš 
pa boril?« Bor: »Z bojno močjo!«  

Narava: otroci se med 
seboj o opaženem 

obveščajo. 
Igra: simbolna igra 

Narava 
Igra 

6. dan 

164.  Lina vpraša Izaka in Bora: »Kaj 
se pa gresta sploh?« Bor: 
»Midva se greva lovce. Imava 
sekire in bova to odsekala.« 
Tilen: »Ja, mi se gremo lovce.«  

Igra: simbolna igra Igra 

165.  Benjamin sprašuje otroke (ker ni 
stopnic): »Kako pridem gor?« 
Otroci hitro ugotovijo, kako se 
spuščati po hribu, če ne želijo 
imeti umazanih hlač in ne želijo 
pasti – spuščajo se čepe.  

Iskanje rešitev: 
sprememba okolja, ki jo 

je povzročil eden od 
dečkov je izziv drugim 

otrokom. 

Iskanje rešitev 

166.  Benjamin Ani: »Paaast je past! 
Ne moreva it ven! Past!« 
Nahajata se nekje, kjer je malo 
več dreves. 

Igra: simbolna igra Igra 
 

167.  Ana: »Ja, kako bova šla pa 
dol?« Benjamin: »Tam.« Otroci 
padajo in ena od deklic začne 
tožiti, da je padla (ker ni stopnic, 
teren pa je moker in nagnjen). 
Brina ji razloži: »Saj sem jaz že 
tudi padla na kolena, Tilen pa na 
rit.« Benjamin: »Pridi dol!« Ana: 
»Ja, kako?« Benjamin: 
»Takole,« in ji kaže po korakih.  

Medsebojna pomoč in 
učenje: Benjamin pokaže 

Ani, ker še ne zna. 

Medsebojna 
pomoč in učenje 

168.  Nina se je privadila na ladjo in 
ponosno razlaga drugim: »Samo 
najina je ladja!« 
 

Gibanje: Nina je bila pri 
hoji po hlodih izjemno 
previdna. Sedaj je pri 
tem že bistveno bolj 

spretna in ob tem uživa. 

Gibanje 

169.  Benjamin želi pokazati, kako iti 
po hribu brez padca, saj 
nekateri otroci pravijo, da ne 
morejo dol. Vendar Ana reče: 
»Jaz sem pametnejša. Samo 
takole.« Benjamin se hitro 

Medsebojna pomoč: 
otroci izredno radi 

pomagajo drug drugemu. 

Medsebojna 
pomoč 
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znajde, da pokaže, da lahko tudi 
on pomaga drugim: »Bedanec 
prihaja! Daj mi roko,« in pomaga 
deklici po hribu. Benjamin: »Drži 
se! Močno!«  

170.  Otroci začnejo postavljati most 
čez majhen jarek. Naložijo veje 
pravokotno na jarek in Benjamin 
reče: »Zdaj bomo pa poskusili iti 
po mostu.« 

Igra: konstrukcijska 
Iskanje in preizkušanje 

rešitev. 

Igra 
Iskanje in 

preizkušanje 
rešitev 

171.  Benjamin se vrne k »ladji« in 
pomaga puncam pri »sekanju 
dreves«. Benjamin: »Povej mi, 
če boš rabil pomoč. Tukaj jaz 
sploh ne morem past.« 
 

Gibanje: zaupanje v 
svoje gibalne 

sposobnosti je čedalje 
večje. 

Medsebojna pomoč: 
otroci si med seboj 

pomagajo. 

Gibanje 
Medsebojna 

pomoč 

172.  Eden od otrok začne spreminjati 
bivak – odstranjuje palice na eni 
strani in jih daje drugam. Bor: 
»Pazi, bežimo, podrlo se bo!« 
Benjamin dobi idejo: »Podrimo 
jo!« Kmalu pa se vrne k mostu, 
ki so ga začeli delati prej. Ana in 
Lina ugotavljajo – s samimi 
vejami ne moremo zgraditi 
mostu. Eden od otrok da palico 
pravokotno na že postavljene.  
Dečki, ki še vedno »podirajo« 
bivak, sredi dela ugotovijo, da 
so naredili še ena vrata. Staš: 
»Izak je naredil vrata!« 
Benjamin reče: »Grem podirat 
hiško!« Staš pa mu jasno 
razloži: »Mi samo vrata 
delamo.« Nekateri bi radi 
naredili še več vrat (ob tem jim 
povem, da se jim bo bivak 
podrl). Bor zato predlaga, da 
samo s palicami prekrižajo stara 
vrata. Bor: »Tu moramo narediti 
zid, tu pa vrata.« 

Igra: konstrukcijska 
Iskanje rešitev: na 

zaznane težave iščejo 
rešitve. 

Igra 

173.  Staš: »Ja, jaz imam meter. Bom 
pomeril.« Bor reče: »To je meter 
pa pol. Ta vrata so meter in 
pol.« Benjamin ugotavlja: »Če 
boste še naprej podirali, se bo 
podrla streha.« Bor: »Ne, ne 
smemo več podirati. Samo vrata 
moramo prestaviti. Tukaj 
moramo zazidati.« Nina: »Ko 
pridem nazaj, mora biti hiša 
sezidana.« Bor: »Ne, ne bo še. 
To ni tako hitro.« Nina: »Pridem 

Matematika: merjenje s 
palico (nestandardna 
merska enota), ki jo 
otroci poimenujejo s 

poznano besedo. 
Merjenje časa jim še ni 
dobro znano – vedo, kaj 

je sekunda. 

Matematika 
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čez dve minuti.« Bor: »Čez dve 
minuti, čez dve minuti … To je 
petdeset sekund.« Nina: 
»Potem pa čez 10 sekund.« 
Bor: »Ha, deset sekund. Ena, 
dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, 
osem, devet, deset. Evo, je že 
deset sekund.« 

174.  Otroci med sabo ugotavljajo: 
»To je lepilo.« Drugi pravi: »Ne, 
to je smola.« Nina povzame: 
»Smola je lepilo danes.« Spet 
začnejo z gradnjo bivaka: »Tu 
bo okno, tu pa Izak zida vrata.« 
Bor: »Vidva bosta tukaj delala 
zid.« Vmes Staš še vedno igra 
svojo igro: »Jaz sem Power 
Ranger.« Lina: »Martina, jaz 
okrašujem hišo.« (Uporablja 
smolo kot lepilo in lepi liste na 
deblo pri bivaku).  

Igra: konstrukcijska igra 
se ves čas odvija. 

Narava: lastnosti stvari v 
naravi (spoznavanje s 

čutili). 
Iskanje rešitev, 

domiselne ideje: otroci 
so kreativni, najdejo 

rešitve. 

Igra 
Narava 

Iskanje rešitev, 
domiselne ideje 

175.  Benjamin: »Zdaj še ne moremo 
v hiško.« Bor: »Ja, zdaj je še 
prepovedano.« Benjamin: »Ker 
moram jaz tole še narediti.« 
Benjamin: »To palico moramo 
nekam zazidati. Drva še rabimo, 
grem še iskat.« 

Igra: konstrukcijska 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
usklajevanje. 

Igra 
Medsebojno 

dogovarjanje, 
usklajevanje 

176.  Otroci hodijo po hribu polnem 
blata, kjer močno drsi – med 
seboj si pomagajo in svetujejo, 
kako hoditi, da ne spodrsne.  

Medsebojna pomoč, 
sodelovanje: otroci si 
med seboj pomagajo. 

Medsebojna 
pomoč, 

sodelovanje 

177.  Tilna vprašam, kaj dela. »Pico.« 
Vprašam ga, kaj ima to: »Blato.« 
Lina doda: »To je živo blato.« 
Tilen se sprašuje: »Kdo bo pa 
pojedel to?« Lina se domisli: 
»Pujsi.« 

Narava: spoznavanje 
lastnosti blata 
Igra: igranje z 

nestrukturiranim 
materialom. 

Narava 
Igra 

178.  Lina si ves čas želi dobiti 
fotoaparat – ves čas me 
sprašuje: »Je že minila kakšna 
minuta?« 

Matematika: subjektivno 
dojemanje časa 

Matematika 

179.  Tilen pa medtem ugotovi: »To je 
most.« Napeljem ga na izziv: 
»Čez ta most se lahko 
sprehodijo samo mravljice.« 
Tilen in Lina ugotovita, da 
morata narediti večjega, Lina pa 
doda: »Ja, potrebujeva večje 
palice.« Nini, ki pride mimo, 
razložita, da imata blato za 
prašiče. Nina ju začudeno 
vpraša, kje so – Tilen pa 
odgovori: »Tamle je skrit.« Med 

Igra: simbolna in 
konstrukcijska. 

Narava: koliko bremena 
palica še lahko zdrži? In 
koliko palic je potrebnih, 
da bodo zdržale nas? 

Igra 
Narava 
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Tilnom in Lino poteka 
dogovarjanje, ali bo ta most za 
prašiče ali za nas. Tilen se 
sprašuje: »Ali bo to sploh 
zdržalo?« Lina odgovori: »Ne 
vem, zato pa dajmo čim več 
palic.« Lina kaže Tilnu: »Ta 
palica mora biti tako.« 

180.  Lina hodi naokrog po 
razmočenem terenu in si 
razlaga: »Takole, da ne padete 
dol. To je tako kot ena palica. To 
ti kar pomaga zemlja, a vidiš? 
Tako, tako in si že dol. Evo, še 
to palico moram dat. Mi delamo 
most Martina. Samo ni še 
narejen. Martina, imaš ti kakšno 
vrv?« Odgovorim jim, da je 
nimam in vprašam, ali lahko kaj 
podobnega odkrijemo v gozdu. 
Iščejo svoje rešitve: »Kaj, če 
damo spodaj pod palice še več 
palic, tako da se vode sploh ne 
vidi?« Tilen se odloči, da bo 
most preizkusil. Po tem 
preizkusu ugotovimo, da most 
še ni dobro narejen, saj bi Tilen 
skoraj padel v vodo. Vprašam 
jih, kaj bi morali še narediti, da 
bi bil most trden. Tilen da idejo: 
»Prilepiti bi ga morali.« Lina že 
išče druge rešitve. Tilen reče: 
»Spodaj v lužo moramo dat 
palice.« Lina pravi, da v lužo ne 
smemo dati ničesar, saj to 
potem ni več most. Tilna 
vprašam, ali je že našel rešitev 
za naš most in želi zakriti lužo, 
čemur Lina nasprotuje. Tilen 
začne polagati pod most veje, 
Lina jih odvzema – vname se 
prepir: »Ne, Ana!« Ena od deklic 
reče: »Mi sploh ne moremo 
mosta zgraditi.« Tilen: »Ja, 
lahko.« Pride mimo Bor in da 
palice pravokotno na že 
položene. Idejo pohvalim.  

Igra: konstrukcijska 
Iskanje in preizkušanje 

novih rešitev: iščejo 
rešitve, nekatere tudi 

preizkusijo. 
Medsebojno 
dogovarjanje. 

Igra 
Iskanje in 

preizkušanje 
novih rešitev 
Medsebojno 
dogovarjanje 

181.  Fantje ugotavljajo, kje vse 
morajo še zazidati. »Tu moramo 
še zazidati.« Nina vpraša fante: 
»Kako bomo pa dol prišli, če ni 
stopnic?« Tilen ji odgovori: »Po 
potki.« 

Igra: konstrukcijska 
Iskanje rešitev: včasih so 

rešitve zelo preproste. 

Igra 
Iskanje rešitev 

182.  Tilen reče: »Jaz grem v senco.« Medsebojna pomoč: Medsebojna 
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Bor pa razlaga fantom: »Tu 
moramo še malo streho urediti.« 
Lina ga vpraša: »A lahko jaz tudi 
pomagam?« Bor: »Ja, lahko.« 
Ana se pridruži: »Jaz bi tudi 
pomagala.« 

otroci pozabijo na delitev 
po spolu, ki je vladala 
pred tem in sprejmejo 
pomoč tudi od deklet. 

pomoč 

183.  Tilen se spušča po hribu in 
ugotavlja: »Tu tudi meni drsi. 
Ojoj, trnje.« Tilen mi prinese 
palico in želi, da mu jo 
prelomim. Ker je sveža, se 
noče. Zato palico toliko časa 
vrtiva, da se vlakna strgajo. 
Tilne: »Uspelo nama je!« 

Narava: spoznavanje 
lastnosti predmetov v 

naravi 

Narava 

184.  Tilen in Staš se zabavata ob 
cevi zakopani v tla. Tilen na eni 
strani maha s palico, Staš pa jo 
skozi cev opazuje: »A vidiš 
palico?« Staš: »Ja, vidim.« Ker 
je tam malo večja luža, Staš da 
idejo: »Tu lahko veslava.« Tilen: 
»A je voda tudi v cevi? Si ti upaš 
stopiti v majhno vodo in 
pogledati, če je noter voda?« 
Tilen sam stopi noter in ugotovi, 
da je ni. Še enkrat Tilen vpraša 
Staša, ali si upa noter. Staš mu 
odgovori, da ne. Tilen da idejo: 
»Potem pa pojdiva skupaj.« 
Vsak stopi na svojo stran cevi in 
zopet se pogovarjata: A me 
vidiš? Jaz tebe ne vidim.« 

Narava: potovanje zvoka 
in svetlobe skozi cev 

Narava 

185.  Nina povabi: »Pojdiva na ladjo.« 
Nina prelomi palico po dolžini: 
»Uu! Bor, jaz imam pa že dva 
meča!« Nina se vmes igra s 
fanti in jih preganja s »svojega 
ozemlja«. Nato pride do 
vzgojiteljice: »Danes je pa še 
bolj mokro, kot je bilo.« 
Vzgojiteljica: »Ja, je padal dež 
včeraj. Se ne spomniš?« Nina: 
»Pazi se sedaj Bor! Dva meča 
imam.« Nina pokaže tudi meni: 
»Martina, poglej, imam dva 
meča!« Začudim se in jo 
vprašam, kje ju je dobila. 
Odgovori mi: »To sem palico na 
pol prelomila. Zato imam dva.« 
Nina komentira: »Kako veliko 
praproti je tukaj.« 
 

Igra: simbolna igra 
Narava: opazovanje 

narave sprememb v njej 

Igra 
Narava 

186.  Staš z Nino primerja meč: »Moj 
je večji.« Nina reče Boru: »Kaj je 

Matematika: primerjava 
majhen/velik in 

Matematika 
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t'mau?« Bor se takoj odzove: 
»Nisem t'mau, saj sem večji od 
tebe.« 

manjši/večji 

187.  Ko fantje začnejo preurejati 
bivak, punce mislijo, da ga 
podirajo. Nina pride in zaukaže: 
»Da takoj popravite hišo nazaj.« 
Potem pa opazuje okolico s 
hribčka, na katerem stoji bivak, 
in reče: »Kako lepa narava.« 
Nadalje pa že opazi: »Poglej, 
smola.« Lara: »Kaj to pomeni?« 
Nina: »To pomeni, da smola 
teče, ker se drevo poškoduje in 
potem tako teče smola. To je 
mastno. In se prilepi. Te bomo 
prilepili, če ne boš ubogala.« 
Nina naroči fantom: »Ko pridem 
nazaj, da je že vse narejeno.« 
Bor: »Ja, to ne gre tako hitro.« 

Narava: opazovanje, 
zaznavanje narave z 

vsemi čutili 
Medsebojno 
sodelovanje, 
dogovarjanje: 

dogovarjanje med 
otrokoma, ki želita biti 

vodji. 

Narava 
Medsebojno 
sodelovanje, 
dogovarjanje 

188.  Otroci se med sabo opazujejo in 
komentirajo v smehu, kdo ima 
bolj umazane čevlje. Brina: »Jaz 
bom povedala, kaj se bomo 
igrali, ker sem jaz zdaj glavna. 
Igrali se bomo … Ne, Nina naj 
pove, kaj se bomo igrali, ker 
sem jaz glavna.« Nina: »Ok. 
Igrali se bomo mamice pa očke 
pa otroke, prav Brina? Jaz bom 
mami. Samo, da ne bom 
dojenček.« Zraven pride Bor in 
vpraša, kaj se igrajo. Nina mu 
takoj ponudi vlogo: »Lahko si 
očka.« Bor: »Ne, ne bom. No, 
lahko sem očka delavec.« Nina: 
»No, potem pa bodi očka 
delavec.« Bor: »Zvečer ob 6h 
pridem domov.« Nina: »Okej, 
lepo se imej.« 

Medsebojno 
dogovarjanje: otroci se 

med seboj dogovarjajo o 
vlogah, ki jih bodo imeli v 

igri. 
Igra: simbolna igra. 

Medsebojno 
dogovarjanje 

Igra 

189.  Lara: »Kako grem pa dol?« 
Nina: »Moramo hoditi previdno. 
Tako kot pingvinčki moramo 
hoditi.« 
 

Previdnost, varnost: 
otroci sedaj že vedo, kje 
morajo biti previdni. Zdi 

se mi, da je poškodb 
vedno manj. Občasno le 

kakšen padec. 

Previdnost, 
varnost 

7. dan 

190.  Nina: »Brina, poglej, jaz 
surfam.« Brina: »Še jaz bi 
poskusila.«  

Gibanje: ravnotežje Gibanje 

191.  Staš zapoje Brini: »Brina Lina.« 
Brina se brani: »Nisem Lina.« 

Jezik: otrok prepoznava 
in uživa v nesmiselnih 

Jezik 
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Staš odgovori: »Ja si, ker to se 
rima, a veš?« Brina: »Aja.« 
Brina: »Ti si pa Staško Baško.« 
Staš: »Ja, tako se rima.« Nato 
oba skupaj iščeta rime: »Melita 
pita, Nina Bina, Škili bili, Bor 
smor, Beni smreni, Hana pana, 
Ana mana, Danijel panijel, Nina 
Pina, Lara pala, Martina smina 
…«  

rimah ter ob tem doživlja 
zvočnost in ritem. 

192.  Brina in Nina se dogovarjata o 
hoji po hlodih – oz. o surfanju. 
Brina: »A bova še enkrat to 
poskusili.« Nina: »A zdaj sem 
jaz?« Birna: »Ja, ti. Potem pa 
jaz pa ti …« Nina: »A se ti držiš 
ali se ne?« Brina: »Ne držim. Če 
je pa kje tako, da se moraš 
držat, se pa držiš. Kakor hočeš, 
tako kot znaš.« Nina: »A tako, 
kot znam? Jaz tega še nikoli 
nisem poskusila.« Brina: 
»Poskusi brez držanja.« Brina: 
»No, sedaj pa jaz učim tebe. Ti 
si na tistem hlodu, jaz pa na 
tem.« Brina pade – Nina: »A si v 
redu?« Brina: »Ja.« 

Gibanje: pridobivanje 
spretnosti skozi igro v 

okviru svojih zmožnosti. 
Medsebojna skrb in 

učenje. 

Gibanje 
Medsebojna 

skrb in učenje 

193.  Staš hodi po gozdu in se bojuje 
z nevidnimi bojevniki. Sreča 
skupino otrok in jih vpraša, kam 
grejo. Staš otrokom razloži: »To 
so kosmulje. Boš dobil bodico s 
te kosmulje. Kitajci jih jejo.« 

Igra: simbolna igra 
Narava: prepoznavanje 

rastlin 

Igra 
Narava 

 

194.  Staš se spet bojuje in zraven 
vpije: »Ne bom odnehal!« Staš: 
»Avči, padel sem na rit!« Tilen: 
»Ja, malo pa moraš paziti.« 
otroci ugotavljajo, kaj se dogaja 
z njihovim toboganom. Tilen 
pravi: »Samo potipal bom. 
Mokro je še. Mora sonce bit. 
Mora to posušit. Potem se bomo 
lahko pa spet spuščali.« Bor z 
otožnim, a odločnim glasom: 
»Ne, danes smo zadnjič tu.« 
Staš: »A res? A bomo zeeeelo 
dolgo tu?« Bor: »Ne vem.« 
Tilen: »Saj smo ravnokar prišli.« 
Staš: »Pridi, greva delat na 
ladjo.«  

Narava: opazovanje 
sprememb v naravi. 

Zemlja je mokra in sonce 
bi jo osušilo. 

Otroci so se navezali na 
njihovo igrišče v naravi in 

ne želijo, da se to 
zaključi. 

Narava 

195.  Tilen: »Tole mi rabimo.« Nina: 
»Zakaj pa?« Tilen: »Za most.« 
Tilen: »Kje je moj meč.« Nina 
mu da enega. Tilen: »Ta ni moj, 

Igra: simbolna igra se 
nadaljuje. 

Matematika: 
merjenje/primerjanje. 

Igra 
Matematika 
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moj je večji.« Tilen in Staš 
ugotavljata, kdo od njiju je večji. 
Nina ugotovi: »Pojdita na travo 
in se tam izmerita.« Staš: »Bom 
jaz izmeril. Ne, potem sem jaz 
manjši.« Nina ju usmerja: »Ne 
dajaj glave gor. Ne, še enkrat se 
bosta pomerila. Drži glavo tako. 
Samo ti imaš večje čevlje. Ne, ti 
imaš bolj take – visoke. Drugače 
si pa manjši.« Tilen, ki je manjši, 
se potolaži: »Imam pa večje 
čevlje.« Staš mu ne ostane 
dolžan in nadaljuje: »Ja, ampak 
jaz imam bolj hitre.«  

Nina ugotavlja, kateri 
pogoji morajo biti 

izpolnjeni, da bo meritev 
pravilna. 

 

196.  Izak pokliče Staša: »A prideš te 
rožice Brini dat?« ko nabirata 
rože, Izak reče Stašu:« Dotakni 
se tega črnega.« Staš: 
»AAAAAA!« (verjetno so bile na 
rastlini uši). 

Narava: zaznavanje z 
vsemi čutili, spoznavanje 

živali in njihovega 
življenjskega okolja. 

Narava 

197.  Bor vodi Nino skozi gozd in 
reče: »Ja, tu je labirint. Tu lahko 
padeš.« Nina odvrne fantom: 
»Jaz gledam pod noge, a veš?« 
Nina: »A tukaj greš čez ti?« 
Izak: »Ali pa spodaj. Moraš 
previdno hoditi.« Bor: »Tu je 
najina past. Tu je najin 
daljnogled –- tako midva rečeva. 
Ker lahko vse vidiš. Tista bula je 
pa največja bula (štor?), kar si 
jih kdaj videla. No, sedaj pa 
nazaj. Tukaj je spet labirint.« 
Eden od otrok jih vpraša, kaj 
delajo tam. Bor ga opozori: »Ne, 
počakaj tam.« Izak: »Ja, tukaj 
smo lahko samo veliki.« Bor 
pokaže razklano deblo, ki je 
posledica žledoloma: »Evo, to je 
najina past.«  

Gibanje: premagovanje 
različnih ovir. 

Igra: simbolna igra, ki 
vsebuje veliko domišljije. 

Gibanje 
Igra 

 

198.  Benjamin se vrne k mostu: 
»Moram preizkusiti, če most še 
zdrži.«  
 

Iskanje in preizkušanje 
rešitev: Benjamin se 
vrača k preizkušanju 

trdnosti mosta. 

Iskanje in 
preizkušanje 

rešitev 

199.  Otroci se med seboj lovijo – gre 
za lov med fanti in puncami. 
Benjamin: »Raziskujemo poti, 
po katerih bi lahko šli. Lahko 
gremo tukaj gor, pa tam dol.« 

Gibanje: iskanje novih 
poti, orientacija 

Gibanje 

200.  Pri bivaku Benjamin opazi: »Ena 
od vej se guga, ker je ne morem 
zapičit. Uf, prekratka je. Tukaj 
imamo pa ventilator, ki nas 

Igra: konstrukcijska igra 
Medsebojna pomoč 

Igra 
Medsebojna 

pomoč 
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greje. Zdaj grem pa še po 
palice, da bo čisto zazidana.« 
Nina pravi, da naj ji pomagam 
po hribu. Benjamin se sam javi, 
da ji bo pomagal on. Nina: 
»Hvala, Beni.«  

201.  Benjamin: »Kako je noter 
vroče!« Nina: »Jaz praprot 
lepim, da bomo imeli lepšo 
hišico, prav?« Nina: »Poglej 
Martina, kako je ta palica lahka. 
Zato ker je tako majhna.« 
Benjamin ugotavlja, da se 
praprot ne prilepi na vsako 
smolo. Povem mu, da mora 
prilepiti na svežo smolo. 
Benjamin me vpraša, kje je 
sveža. Odgovorim mu, da je to 
tista, ki se bolj sveti. Benjamin 
prilepi: »U, tu pa drži. Pa tudi 
listi se lahko prilepijo. Sedaj 
bom pa še veliko praprot 
prilepil.« 

Matematika: premo 
sorazmerje majhna/lahko 

in velika/težka; 
Narava: lastnosti smole 

(suhe in sveže). 

Matematika 
Narava 

202.  Bor vpije: »To je naše dvorišče, 
naše dvorišče!« Tilen uporabi 
palico kot vsestransko orožje za 
napad – voda, ogenj … Bor: 
»Jaz sem glavni, prav.« Tilen 
seka. Vprašam ga, kako mu 
lahko to uspe. Tilen: »Ker imam 
takšno špico.« Spodbudim ga, 
da veje odseka na mladem 
drevesu. Ker ne more, ga 
vprašam, zakaj tu ne more in 
tega mi ne zna razložiti. 
Pojasnim mu, da so pri tistem 
drevesu veje suhe, pri tem pa še 
ne.  

Igra 
Narava in vloga odraslih: 
spoznavanje lastnosti (v 
tem primeru s pomočjo 

odraslih). 

Igra 
Narava 

Vloga odraslih 

203.  Tilen mi reče: »Martina pojdi ti 
dol, pa te bom potem povlekel 
gor.« Tilen vidi smolo in reče: 
»To je led.« Razložim mu, kaj je 
to ter zakaj to nastane in kakšna 
je njena lastnost (lepljivost).  
 

Medsebojna pomoč in 
učenje: Tilen mi ponudi 
takšno pomoč, kot sem 
jo jaz njemu (s pomočjo 
palice me povleče po 

hribu, da mi ne 
spodrsne). 

Učenje in vloga 
odraslega: priložnostno 

učenje, ko odrasla oseba 
vidi, kdaj lahko vstopi v 

otrokovo dejavnost. 

Medsebojna 
pomoč in učenje 
Učenje in vloga 

odraslega 

204.  Benjamin reče Brini: »Poglej, 
mene, sedaj se boš pa naučila.« 
Benjamin ji kaže hojo po hribu 
navzdol. Benjamin na koncu 

Medsebojno učenje in 
skrb 

Medsebojno 
učenje in skrb 
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vpraša: »Brina, si že dol?« 
Brina: »Ja.« 

205.  Bor: »Tukaj morava midva še 
stopnice narediti. Pa bom jaz 
tukaj še naredil stopnice za 
balkon.« 

Igra: konstrukcijska igra Igra 

206.  Tilen: »Poglej, pajek je! Leze!« Narava: opazovanje Narava 

207.  Eden od otrok nekaj počne in s 
stokom izrazi bolečino: »Au, 
kožo sem dal dol. A vidiš drugo 
kožo?«  
 

Narava: pride do 
poškodbe in opazuje 

rano. Spoznava sestavo 
in delovanje našega 

telesa. 

Narava 

208.  Tilen pravi, da bo šel po drugi 
poti kot drugi. Šel bo čez most. 
Naenkrat zavpije: »Polž!« S tem 
prikliče še preostale fante, ki 
pridejo gledat, kaj se dogaja. 
Eden od dečkov: »Daj, da vidim 
polža.« Drugi odvrne: »To je 
školjka.« Bor: »To je za spomin. 
O, fuj.« Poda nazaj Tilnu. Tilen 
še enkrat pogleda in vrže stran 
(verjetno je bila v njem zemlja).  

Narava: opazovanje 
polžje hiške 

Narava 

209.  Bor hodi s fanti po hribu in reče: 
»Tu je preveč nevarno, ker 
potem ne moremo nazaj v 
dolino.« 

Previdnost, varnost: Bor 
oceni, da tega ne 

zmorejo. 

Previdnost, 
varnost 

 

  



76 
 

Priloga 2: Risbe, nastale med igro v gozdu 

 
Slika 2: Mihova risba doživljanja gozda 

(Narisal je kup hlodov.) 

 
Slika 3: Kristinina risba doživljanja gozda 

(Narisala je pot do gozdnega bivaka.) 
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Slika 4: Larina risba doživljanja gozda 

(Narisala je ladjo.) 

 
Slika 5: Anina risba doživljanja gozda 

(Narisala je pot, ki vodi do skritega zaklada) 
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Slika 6: Ninina risba doživljanja gozda 
(Ob opazovanju je narisala praprot.) 
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Priloga 3: Odgovori in risbe pri zaključnem intervjuju 

Otroke sem po koncu opazovanja prosila, naj na list papirja narišejo tisto, kar jim 
je bilo ob obiskovanju gozda najboljše in jim je ostalo v spominu. Ob kratkem 
intervjuju so mi povedali, kaj vse je na njihovi risbi, zatem pa so odgovorili še na 
vprašanje, kje bi se raje igrali, če bi imeli možnost izbire – v gozdu ali na 
vrtčevskem igrišču.  

 
Slika 7: Brinina risba ob zaključnem intervjuju 

(Narisala je sebe, gozdni bivak in drevesa. Črti ob hiši pa predstavljata gozdni tobogan (hrib poln 
suhega listja). Za igro bi izbrala gozd.) 

 
Slika 8: Larina risba ob zaključnem intervjuju 

(Na svoji risbi je upodobila sebe, svojo prijateljico Brino in gozdni bivak. Za igro bi izbrala gozd.) 
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Slika 9: Ninina risba ob zaključnem intervjuju 

(Podobno kot prijateljici je dogajanje povzela tudi Nina. Za igro bi izbrala gozd.) 

 
Slika 10: Izakova risba ob zaključnem intervjuju 

(Narisal je sebe pri spuščanju po gozdnem toboganu in gozdni bivak. Pri vprašanju, ki se je 
nanašal na izbiro, bi najraje izbral vrtčevsko igrišče.) 
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Slika 11: Tilnova risba ob zaključnem intervjuju 

(Zelo intenzivno je doživljal spuščanje po gozdnem toboganu. Za igro bi raje izbral gozd.) 

 
Slika 12: Benjaminova risba ob zaključnem intervjuju 

(Užival je pri spuščanju po hribu, risbi pa je dodal drevo. Za igro bi izbral gozd.) 
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Slika 13: Borova risba ob zaključnem intervjuju 

(Najbolj je užival pri igri v gozdnem bivaku. Narisal je bivak in sebe ter dodal, da so drevesa 
pošasti. Pri izbiri med vrtčevskim igriščem in gozdom je izbral slednjega.) 

 
Slika 14: Staševa risba ob zaključnem intervjuju 

(V risbi je združil bivak, stopnice ter zabavo ob spuščanju po hribu. Pri izbiri se je odločil za gozd.) 
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Priloga 4: Fotografije narave, ki so jih posneli otroci 

 
Slika 15: Lubje 

 
Slika 16: Vzorci na zunanjem delu lubja 

 
Slika 17: Ripeča zlatica na travniku 

 
Slika 18: Hlod preklan na polovico 

 
Slika 19: Pogled v nebo 

 
Slika 20: Razgled iz našega gozdnega kotička 
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Priloga 5: Fotografije dogajanja v gozdu 

 
Slika 21: Postavljanje mostu med hlodi 

 
Slika 22: Kotaljenje hloda 

 
Slika 23: Postavljanje stopnic 

 
Slika 24: Polžja hiša, ki so jo našli otroci 

 
Slika 25: Konstruiranje mostu čez potok 

 
Slika 26: Skupina otrok pri gozdnem bivaku 
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Slika 27: Zbiranje naravnih materialov, ki so bili 

otrokom všeč 

 
Slika 28: Razvrščanje naravnega materiala 

 
Slika 29: Deklica pomaga otroku s posebnimi 

potrebami 

 
Slika 30: Spuščanje in plezanje po velikem 

naravnem toboganu 
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Slika 31: Tobogan z listjem 

 
Slika 32: Tobogan brez listja 

 
Slika 33: Hoja po razgibanem terenu 

 
Slika 34: Štetje palic 
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Slika 35: Okrasitev gozdnega bivaka s 

praprotjo (smola je lepilo) 

 
Slika 36: Simbolna igra na hlodu 

 
Slika 37: Plezanje po hlodih 

 
Slika 38: Otroci preizkušajo svoje motorične 

sposobnosti 

 

 


