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I 

 

POVZETEK 
 

Gozdna pedagogika spodbuja k preživljanju prostega časa prav vse in ob vsakem vremenu, 

saj je gozd lahko vsak dan drugačen. Gozd otroke ob vsakokratnem obisku spodbuja k 

razmišljanju, raziskovanju, povezovanju in sodelovanju. Otroke v gozdu opazujemo pri 

njihovem zanimanju, sodelovanju in navdušenju nad vsem videnim. 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko s pomočjo različnih gozdnih tehničnih 

dejavnosti razvijamo tehnološko pismenost 5–6 let starih otrok, z vidika gozdne tehnične 

vzgoje. 

V teoretičnem delu je predstavljena gozdna pedagogika, prepoznavnost gozdne pedagogike 

v slovenskih vrtcih, vpliv gozda na otrokova čutila in vpliv narave na posamezna področja 

otrokovega razvoja. Predstavljena je tehnološka pismenost s tremi dimenzijami tehnološke 

pismenosti za vrtce. 

V empiričnem delu sem predstavila rezultate anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 97 

strokovnih delavcev osrednjeslovenske regije. Ugotovljeno je bilo, da 64 % strokovnih 

delavcev meni, da pozna pojem tehnološka pismenost, vendar jih je le 28 %  podalo 

ustrezen odgovor. Strokovni delavci bi tehnološko pismenost največkrat spodbujali z 

dejavnostmi v gozdu in naravoslovnimi dejavnostmi. Pojem gozdne pedagogike 

povezujejo s stikom otrok z naravo, z neposrednim učenjem v njej, izvajanjem različnih 

dejavnosti v gozdu ter sobivanjem otrok in pedagogov v gozdu in izven njega. Učinek 

gozdnih tehničnih dejavnosti se pri otrocih kaže v povečani koncentraciji, vztrajnosti, 

potrpežljivosti in sodelovanju. Pri delu z različnimi materiali in orodji postajajo motorično 

spretnejši. Za otroke, stare 5–6 let, sem izvedla gozdne tehnične dejavnosti, ki razvijajo 

tehnološko pismenost. Po izvedenih dejavnostih sem ugotovila, da so otroci brez težav 

izdelali in sestavili svojo sestavljanko s tehničnim motivom, skoraj brez težav so 

povezovali gozdne tehnične slike ter sestavili zgodbo na osnovi treh elementov, težave pa 

so se pokazale pri izdelovanju splavov. V gozdu otroci pokažejo zanimanje za živali, med 

igro pa so vsi zainteresirani za sodelovanje. Po koncu dejavnosti je bilo ugotovljeno, da so 

pri izdelavi izdelkov pridobili tehnične izkušnje, znanja, spretnosti, razumevanje in 

delovne navade.  
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Z diplomskim delom želim pedagoške delavce spodbuditi k pogostejšemu vključevanju 

gozdnih tehničnih dejavnosti v vsebine kurikuluma, saj učenje v naravi – gozdu daje 

priložnost za celovito učenje. 

KLJUČNE BESEDE: tehnološka pismenost, tehnične dejavnosti, tehnična vzgoja, gozdna 

pedagogika, predšolska vzgoja 
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Technical forest pedagogy for technological 

literacy development of 5–6 year old children 
 

SUMMARY  
 

Forest pedagogy encourages free time we spend in our everyday life because the forest can 

be different each time we enter it. Visit of the forest encourages children to think, explore, 

feel, connect and participate in each time they have experience in it.  

Children in the forest were observed by their interest while observing its surroundings, 

cooperation among each other and their enthusiasm during forest exploration. 

 

The purpose of the diploma work is to find out how through the development of different 

technical activities we can develop the technological literacy of 5-6-year olds from forest 

professional education. 

 

In the theoretical part of the diploma are presented a recognition of forest pedagogy in 

Slovenian kindergartens, the influence of the forest on the child's senses and influence of 

nature on particular areas of child's development. Technological literacy with three 

dimensions of technological literacy for kindergartens was presented as well. 

 

In the empirical part, I presented the results of the questionnaire survey, which was 

completed by 97 pedagogs from the central Slovenian region. It was found that 64 % of 

pedagogs know the concept of technological literacy. Only 28 %  gave  an appropriate 

answer to the question of what technological literacy is. 

The pedagogs who participated in the research would use technological literacy to 

encourage activities of the kids in the forest. Educators also connect forest pedagogy with 

the children’s contact with nature, direct learning in it, the implementation of various 

activities in the forest, the cohabitation of children and pedagogues and so on.  

The effect of children while educating through forest technical educational method is 

positively reflected in increased concentration, working with various materials and tools, 

becoming more patient  and cooperative among each other. For children aged 5–6, I carried 

out forest technical activities that develop technological literacy. After the excercises, I 

found out that the children were able to create and build their jigsaw with a technical 

motive easily. Almost with no difficulty they connected the forest technical images and 
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compiled a story based on three elements. They were some minor difficulties making a 

small raft. Children were interested in animals living in forest, and they showed a 

considerable amount of focus and concentration while playing games that requested 

cooperation. At the end of forest activities, it was found that technical experience, 

knowledge, different skills, understanding and working habits were successfully acquired. 

 

With my diploma, I would like to encourage other pedagogical workers to increase the 

implementation of forest technical activities in the curriculum content, since learning in 

nature and especially forest, allows comprehensive education. 

 

Key words: technological literacy, technical activities, technical education, forest 

pedagogy, pre-school education 
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1 UVOD 

 
Gozd je učilnica na prostem, je zdravo in inovativno učno okolje za učenje, raziskovanje, 

kreativnost, gibanje in krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov. Ob neposrednem 

opazovanju in bivanju spodbuja ustvarjalnost. Sobivanje v naravnem okolju in motivacija 

za raziskovanje otroku omogoča samostojnost in izražanje z vsemi čutili. Tehnične vsebine 

lahko predšolskim otrokom prenesemo v gozdno igralnico, kjer ob spodbudnem okolju in  

širokem naboru materialov, tako za igro in raziskovanje ter priložnosti za izražanje, 

skrbimo za razvijanje otrokovih sposobnosti, raziskovanja ter posledično za trajnostni 

razvoj otrok. 

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 

 

Gozd je za otroke prostor, kjer je polno izzivov. V njem prevladuje pozitivna učna klima. 

Je prostor, ki ne utesnjuje misli, in prostor, ki diši po učenju. Gozd otroke sprejme, 

postanejo del njega, zato se čudijo in jim vzbuja zanimanje, marsikaj izvedo in seveda 

dobijo priložnost za uspeh (Komljanc, 2013). Otroci se neodvisno gibljejo in raziskujejo 

okolje, so motivirani, da si poiščejo prostor, ki jim bo nudil varnost in zaščito. Radi se 

igrajo v okolju, ki vsebuje naravne elemente. Otrok zaznava gozd z veliko možnostmi 

uporabe, ki izhajajo iz soodvisnosti med fizičnimi možnostmi, ki jih nudi okolje, in 

interesi, idejami ter nameni njega samega. Možnosti uporabe so v gozdu neskončne. Prav 

tu se stikata gozd kot prostor in njegov vpliv na kreativnost otroka. Gozd je široko polje 

ustvarjalnosti. Pri izvajanju dejavnosti v naravi je priporočljivo upoštevati dva vidika; to 

sta čas in nevmešavanje s strani odraslih  (Gyorek, 2013). Gozd je fizični prostor in ga 

lahko obravnavamo kot takega. V konceptu Reggio Emilia je opredeljeno, da je prostor, 

poleg staršev in pedagoških delavcev, tretji vzgojitelj (Zajec in Skubic, 2012). Prostor, ki 

nas obdaja, zaznavamo z vsemi čutili in tisto, kar zaznavamo, poskušamo tudi povedati, 

razložiti in interpretirati. Prostor nam pripoveduje lastne zgodbe s svojimi oblikami, 

sestavinami, delovanjem, barvami, vonji, teksturo, zgradbo itd. Fizični prostor je na ta 

način eden od jezikov, ki so sestavni deli oblikovanja misli (prav tam).  

 

Za otroka je zaznavanje tako imenovanega prostorskega jezika pomemben dejavnik 

aktivnega učenja in podlaga za poznejše abstraktno učenje. Bolj ko je naravni sistem 

kompleksen, več možnosti otroci najdejo za dinamično igro in aktivno učenje, ki prinaša 
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ogromno izkušenj. Njihovo domišljijo, ustvarjalnost, razvoj idej vseskozi spodbuja prav ta 

spremenljivost in zapletenost gozda kot prostora. Gozd otroku omogoča raziskovanje, 

pristne izkušnje, svobodo, sončno svetlobo, svež zrak, kompleksno igro in zadovoljstvo. 

Čustva in izkušnje, ki jih otroku nudi gozd, so močna motivacija za učenje.  Gozd 

omogoča razvoj skorajda vseh kognitivnih funkcij, kot so opazovanje, pozornost, 

predstave, spomin, mišljenje in učenje (Gyorek, 2014). 

 

Glavni cilj razvijanja  tehnološke pismenosti pri otrocih je, da bodo sposobni razumeti in 

vrednotiti tehnologije, s pomočjo katerih zavestno in smotrno preoblikujemo naravni svet v 

človekovo okolje (Avsec, 2012). Tehnična vzgoja se posredno povezuje z vsemi 

kurikularnimi področji kurikula, vendar je ni konkretno zaslediti (Bahovec idr., 1999). Od 

posameznega vzgojitelja je odvisno, kako bo načrtoval tehnično vzgojo (Dakers, 2006). 

 

Otrok z igro in z drugimi dejavnostmi spoznava svet okoli sebe, kjer se vsak dan srečuje 

tudi s tehniko. Pri dejavnostih opazuje, spoznava, prepoznava in tudi posnema tehniške 

stvaritve iz svojega okolja (Papotnik, 1999). Prva spoznanja, izkušnje in vpogled v svet 

tehnike si otrok preko igre in ustvarjalnega dela pridobiva in preoblikuje začetno stanje v 

neko novo stanje z rezultatom, ki se kaže kot stvaritev (Papotnik, 1993). 

 

Tehnična vzgoja temelji na izkustvenem učenju, pomembno vlogo ima transfer med teorijo 

in prakso. Otrok pri tehnični vzgoji samostojno rešuje probleme, ob napakah se uči in 

pridobljeno izkušnjo uporabi kasneje, ker jo poveže z novo situacijo (Marentič Požarnik, 

2000). Pomembno je, da pri otroku vključimo vsa čutila, saj mora biti otrokova izkušnja 

konkretna. Konkretna otrokova izkušnja bo omogočila pridobivanje različnih spoznanj in 

znanj, do katerih je prišel sam in le-te bo shranil v dolgotrajni spomin (Garvas, 2010). 

Igra otroka osebnostno močno angažira, zato je njena izraznost zelo velika, v igri se 

spontano prepletajo različna področja otrokovega razvoja, od čustvenega, socialnega do 

spoznavnega. Cilj tehnične vzgoje v predšolskem obdobju ni napraviti izjemen dosežek, 

pot do izdelka je pomembnejša, torej kako otrok pride z odkrivanjem različnih poti do 

raznoraznih rešitev (Bahovec idr., 1999). 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

bomo predstavili gozdno pedagogiko, njene začetke ter njeno prisotnost v slovenskih 

vrtcih, nadaljevali bomo z načeli gozdne pedagogike in vplivom gozda na otrokova čutila. 
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Sledila bo predstavitev vpliva gozda na možgane ter vpliva narave na posamezna področja 

otrokovega razvoja. Nadaljevali bomo z opredelitvijo tehnološke pismenosti, tehnike in 

tehnologije, ki jo najdemo v nacionalnem dokumentu Kurikul za vrtce (Bahovec, idr. 

1999). Nadaljevali bomo z opisom tehnološke pismenosti v obdobju zgodnjega učenja, 

konceptualne razsežnosti tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju in vplivom tehnike 

na različna področja v obdobju zgodnjega učenja. V empiričnem delu so predstavljeni 

rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali strokovni delavci osrednjeslovenske 

regije. Ugotavljali smo poznavanje pojma tehnološka pismenost in gozdna pedagogika. 

Zanimalo nas je, katere materiale uporabljajo vzgojitelji pri dejavnostih tehnične vzgoje ter 

kako vrednotijo učinek otrok pri gozdni tehnični vzgoji. Predstavili bomo dejavnosti oz. 

izdelke pri dejavnosti gozdne tehnične vzgoje v gozdu in v igralnici. Te dejavnosti oz. 

izdelke smo preizkusili za namen spodbujanja tehnološke pismenosti  pri predšolskih 

otrocih, starih 5–6 let. 

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 

 

Z diplomskim delom želim spodbujati pomembnost gozdne pedagogike za razvijanje 

tehnološke pismenosti v predšolskem obdobju ter spodbuditi vzgojitelje za pogostejše 

vključevanje gozdnih tehničnih vsebin v dejavnosti, izhajajoče iz kurikuluma.  

Osrednji namen diplomskega dela je ugotoviti, kako lahko s pomočjo različnih gozdnih 

tehničnih dejavnosti razvijamo tehnološko pismenost 5–6 let starih otrok. 

 

V diplomskem delu smo dosegli naslednje cilje (C 1–3): 

C 1:  Predstaviti pomembno vlogo gozdne pedagogike pri tehnični vzgoji. 

C 2: Predstaviti odnos vzgojiteljic do gozdne tehnične vzgoje za razvijanje tehnološke 

pismenosti. 

C 3: Analizirati in ovrednotiti izvedene dejavnosti gozdne tehnične vzgoje za namen 

izvajanja tehnološke pismenosti. 

 

Preverili smo naslednje hipoteze (H 1–6): 

 

H 1: Dečki se bodo v gozdu prej zaigrali simbolno igro »kot da« kot deklice. 

H 2: Pri izdelavi splava bo imela manj kot polovica otrok težave z logičnim mišljenjem. 
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H 3: Večina otrok bo po bivanju v gozdu posegala po sestavljankah z gozdnimi tehničnimi 

motivi. 

H 4: Pri pripovedovanju ob gozdnih tehničnih slikah, bo večina otrok povezala ustrezne 

situacije  s tehnično vsebino. 

H 5: Vsaj polovica strokovnih delavcev bo poznala pojem tehnološka pismenost. 

H 6: Večina strokovnih delavcev vsaj enkrat mesečno izvaja dejavnosti gozdne tehnične 

vzgoje. 

 

1.3 METODOLOGIJA DELA 

 
Uporabljen je bil kvalitativno-kvantitativni pristop. 

Uporabili smo naslednje raziskovalne metode: 

- opisna metoda, 

- zbiranje in študij ustrezne literature ter virov, 

- metoda vprašalnika, 

- izkustveno učenje, 

- praktično delo, 

- fotografiranje in dokumentiranje, 

- obdelava podatkov in 

- evalvacija. 

 

Ciljne skupine: strokovni delavci v vrtcu in otroci, stari 5–6 let. 

Vzorec: 22 otrok in 97 strokovnih delavcev 

Pripomočki: anketni vprašalnik za strokovne delavce  

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  

V drugem poglavju so predstavljeni začetki gozdne pedagogike, kako je gozdna 

pedagogika vpeta v slovenske vrtce, načela gozdne pedagogike, kakšen vpliv ima gozd na 

otrokova čutila in kako gozd vpliva na možgane ter vpliv narave na posamezna področja 

razvoja. 

 

V tretjem poglavju so predstavljene tri dimenzije tehnološke pismenosti, kako je tehnika in 

tehnologija opredeljena v Kurikulumu za vrtce ter pomembnost tehnološke pismenosti v 
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obdobju zgodnjega učenja, njen vpliv na različna področja v obdobju zgodnjega učenja na 

družbo in kulturo ter naravo. 

Četrto poglavje zajema empirični del, v katerem so predstavljeni rezultati anketnega 

vprašalnika in izvedba dejavnosti. 

 

V petem poglavju sledi diskusija o zadanih ciljih in hipotezah. 

 

V šestem poglavju pa je zaključek diplomskega dela. 
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2 GOZDNA PEDAGOGIKA 

Igra in učenje v naravi imata osrednjo vlogo v konceptu gozdne pedagogike. Izraz namreč 

predstavlja učenje v naravi, o njej in za njo. Vzgoja in izobraževanje na prostem tako 

spodbujata okoljsko učenje kot tudi podpirata osebnostni razvoj, kar (Harris, 2017, v 

Hegedič, 2017) označujejo kot »eko« in »ego« cilj gozdne pedagogike. Ta naj bi otrokom 

omogočila, da doživljajo naravo, se soočajo z izzivi in v tem procesu razvijajo spretnosti 

timskega dela, pogajalske sposobnosti, sodelujejo pri ustvarjalnem razmišljanju, kritično 

analizirajo situacije in razvijajo spretnosti za reševanje problemov (prav tam). Gozd je 

vsak dan drugačen, saj se spreminjajo temperatura, vlaga, svetloba, prostor, razporeditev, 

kar pa pri otrocih vzbudi nove ideje in možnosti za igro in raziskovanje. Omogoča nam 

tudi učenje v ritmu narave. V gozdu delamo tisto, kar nam ponuja narava v vsakem letnem 

času (Gyorek, 2013). 

2.1 ZAČETKI GOZDNE PEDAGOGIKE 

 

Začetki gozdne pedagogike segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je koncept 

tekočega učenja v gozdu zasnoval naravoslovec Joseph Cornell (1950) iz Kalifornije 

(Turk, 2014). V Evropi se je gozdna pedagogika najprej pojavila na Švedskem v obliki 

gozdnih šol. Gozdna pedagogika je bila sprva vzgoja in učenje o gozdu  (Jenčič, 2006, v 

Gyorek, 2012b), kasneje pa so spoznali, da ni dovolj zgolj podajanje znanja o gozdu, 

ampak je pomembno, da se zavedamo vseh funkcij gozda (proizvodne, ekološke in 

socialne).  

Friderich Frobel (Constable, 2012) je verjel, da morajo biti otroci blizu narave in se z njo 

povezati, ker bodo le tako spoznali sebe. Otroci morajo poiskati svoj prostor v svetu in 

tako pridobiti in se naučiti sprejemati odgovornosti za sebe in za druge (Constable, 2012). 

Menil je, da učenje na prostem spodbuja neodvisnost, ustvarjalno raziskovanje in 

odkrivanje (prav tam). Rudolph Steiner (Constable, 2012) je zagovarjal uporabo zunanjega 

prostora, ki naj bo čim bolj naraven, vsebuje pa naj veliko dreves, zelenjavnih gredic, 

ognjišče, prostor za kopanje in kompostiranje. Zunanji prostor naj bo pokrit, saj ga lahko 

otroci le tako uporabljajo v vsakem vremenu (Constable, 2012). 

V vzgojno-izobraževalnih institucijah večine evropskih držav naraščajo zahteve glede 

akademskega znanja. Vsi izobraževalni sistemi v svetu imajo danes enako hierarhijo, 
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najbolj pomembna učna predmeta sta še vedno matematika in materni jezik, šele nato 

sledijo vsi drugi predmeti. Velik poudarek je na količini znanja in ne na kvaliteti. Otroški 

svet, ki je poln domišljije, zapolnimo s podatki ter reševanjem nesmiselnih in 

neučinkovitih nalog v delovnih zvezkih, zmanjšujemo njihovo ustvarjalnost, raznolikost 

besedišča, koncentracijo in motivacijo za delo.  Čas za igro otrok (v naravi) se je v zadnjih 

dveh desetletjih drastično zmanjšal, s tem se je zmanjšala tudi kakovost življenja otrok 

(Gyorek, 2014). 

2.2 GOZDNA PEDAGOGIKA V SLOVENSKIH VRTCIH 

Gozdna pedagogika v Sloveniji je še vedno bolj ali manj prepoznana kot dejavnost, ki 

promovira naravoslovje, gozd in gozdarstvo. Vsak bo rekel, da jo imamo že kar nekaj 

desetletij in da je v domeni gozdarskih strokovnjakov. Res je! Vendar se v današnjem času 

gozdna pedagogika vse bolj prepleta s pedagogiko v gozdu in izobraževanjem na prostem, 

saj je praktično nemogoče podajati znanja, izkušnje o gozdu in v gozdu, če nimaš 

potrebnega pedagoškega in didaktičnega znanja (Gyorek, 2013). V sklopu izobraževanj na 

prostem se največkrat uporablja prav gozd kot učilnica na prostem ter tudi kot vir  znanja 

in učnih pripomočkov za vse predmete (prav tam). 

Slovenski vrtci in šole so v današnjem času vrhunsko opremljeni in imajo številna igrala 

ter didaktične pripomočke za igro in učenje. Razvoj pedagoškega dela je z različnimi 

pristopi in možnostmi, ki jih nudi našim otrokom, zelo napredoval in močno vplival na 

celosten razvoj naših otrok, vendar bomo morali kmalu poiskati ravnotežje med naravo 

otrok in tem, kaj otroci dejansko potrebujejo za optimalen razvoj. Zato je čas, ki ga 

vzgojiteljice z otroki preživijo v gozdu, vedno bolj načrtovan. Otroke spodbujajo k 

aktivnemu raziskovanju in učenju. Vse te načrtovane dejavnosti, ki dopuščajo tudi dovolj 

svobode pri igri, potekajo skozi igro otrok. Pri igri v gozdu lahko opazimo veselje in 

zadovoljstvo otrok, saj vedo, da jih bo tisto, kar so začeli  ustvarjati v gozdu, počakalo, ko 

se bodo prihodnjič ponovno vrnili. V gozdu ni igrač, s katerimi bi se otroci igrali, zato se 

morajo med sabo pogovarjati dogovarjati, navezovati stike in sodelovati. Na ta način otroci 

razvijajo prijateljstva in jezikovne veščine. Gozdni vrtci in šole na ta način vzgajajo otroke 

tudi proti potrošništvu, saj hitro ugotovijo, da potrebujejo samo prijatelje in prostor za igro, 

na ta način pa bodo otroci sproščeni – opazovanje, odkrivanje, raziskovanje in 

razumevanje gozda pa bo vsem v veselje (Gyorek, 2013). 
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V Sloveniji se je leta 2012 na pobudo Inštituta za gozdno pedagogiko, Razvojnega centra 

Srca Slovenije, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta 

Slovenije, prvih vrtcev in šol iz Kamnika in Šmartnega pri Litiji in občine Kamnik 

ustanovila mreža gozdnih vrtcev in šol. Inštitut za gozdno pedagogiko deluje že od leta 

2010 kot nevladna organizacija, ki je usmerjena v poučevanje in izobraževanje otrok in 

pedagoških delavcev. Inštitut skuša strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju 

približati pedagoške pristope v naravi s poudarkom na slovenskih gozdovih. Prav tako 

organizira različne delavnice za usposabljanje pedagoških delavcev in izvaja delavnice v 

vrtcih in šolah (Inštitut za gozdno pedagogiko, b. d.). 

2.3 NAČELA GOZDNE PEDAGOGIKE 

O gozdu se učimo od gozda, zato gozdna pedagogika teži k spoznavanju gozda v gozdu in 

ne v učilnici (Divjak Zalokar, 2008).  

Ker se gozdna pedagogika v svojem načinu podajanja vedenja o gozdu in seznanjanja z 

njim opira na poučevanje na prostem, velja omeniti Josepha Cornella (1994) in njegova 

načela, kako neusahljivo otroško energijo usmeriti k nalogam, ki bodo v njih pustile znanje 

in izkušnje.  

Vsa načela so osnovana na ideji upoštevati otroke in spoštovati naravo: 

 Učite manj in delite svoje občutke z otroki. Cornell nam s tem načelom svetuje, da 

namesto golih dejstev o naravi otrokom posredujemo svoje občutenje narave, ki jim 

jo predstavljamo. Meni, da jim znanje, ljubezen ter spoštovanje do narave najbolje 

posredujemo, če z njimi delimo naše doživljanje in občudovanje ter jih tako 

navdihujemo. Tako začnejo otroci pogumno raziskovati ne le svet, ampak tudi 

svoja občutja in zaznave. Med učiteljem/vzgojiteljem in otrokom se tako razvija 

prijateljstvo in medsebojno zaupanje. 

 Bodite odprti, sprejemljivi. Biti sprejemljiv pomeni poslušati otroke in biti pozoren 

na dogajanje. Le z odprtim in budnim pristopom ter občutljivostjo zaznamo tudi 

tista drobna navdušenja pri otrocih, ki jih lahko izkoristimo za pogovor in učenje. 

Na ta način usmerimo pozornost tja, kjer je znanje. Z odzivanjem na otrokovo 

razpoloženje in izražene občutke, spodbujanjem zanimanja in radovednosti bo tako 

otroku kot tudi vzgojitelju v naravi prijetno. A otroci niso edino, na kar naj bo 



 

10 

 

vzgojitelj/učitelj pozoren. Pomembno je tudi, da spremlja, kaj se dogaja okoli 

njega, kaj mu ponuja narava in kako jo lahko izkoristi za popestritev in usmeritev. 

 Otrokovo pozornost takoj usmerite. Pomembno je, da vzgojitelj/učitelj od začetka 

vključuje vse otroke in vsakega posebej. To najlažje stori s spraševanjem in 

opazovanjem zanimivih dražljajev iz okolja. Še posebno skrb naj nameni tistim 

otrokom, ki jim narava ni blizu in imajo težave pri njenem opazovanju. Tudi oni 

bodo osvojili pozorno opazovanje, potrebujejo le stvari, ki jih zanimajo in nekaj 

časa. Otroci potrebujejo občutek, da so njihova odkritja pomembna in da vas 

zanimajo. 

 Najprej opazujte in izkusite, šele nato spregovorite o stvareh. Otrokom najprej 

nujno omogočite in dovolite, da dogajanja v naravi najprej pozorno opazujejo. 

Zgodi se, da jih stvari prevzamejo in to je čas, ko stvari najbolje razumejo. 

Neposredna izkušnja je tista, ki pomeni največ in ostane najdlje. Učitelj/vzgojitelj 

naj ne skrbi toliko za svoje znanje in naj mu ne bo neprijetno, če ne pozna vseh 

imen rastlin. Imena so le oznake za značilnosti, ki to ime tvorijo. Bolj pomembno 

je, da otrokom stvari predstavi skozi opazovanje, igro, ugibanje in zabavo in tako 

bogati tudi svoj odnos z otroki. 

 Doživljanje naj preveva občutek radosti. Otroke najlažje pritegnemo, če smo veseli 

in svoje navdušenje delimo tudi z njimi. To je namreč nalezljivo in je poleg same 

vloge učitelja tudi njegov največji adut (Cornell, 1994). 
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2.4 VPLIV GOZDA NA OTROKOVA ČUTILA  

Gozd s svojimi lastnostmi, ki jih ima kot naravni ekosistem, nudi dražljaje, ki pozitivno 

vplivajo na vse primarne čute in s tem tudi na otrokov razvoj. Gozd s svojo fizično zgradbo 

in s svojim delovanjem kot dinamičen in nenehno se spreminjajoč ekosistem optimalno 

vpliva na otrokova čutila in s tem spodbuja njegov razvoj. V gozdnem okolju so lahko ti 

dražljaji ptičje petje, trohneče veje, odmrli štori, navadna zajčja deteljica, lisičji brlog, 

gozdna steza, kamenčki, jutranji mah ali pa podrto drevje. Splošno znano je, da otroci svet 

doživljajo in spoznavajo preko čutil. Rečemo, da je potrebno gozd doživeti s srcem, z 

glavo in z rokami, saj stvari postanejo njihove šele, ko se jih dotaknejo, jih vzljubijo in 

vzamejo za svoje. In to jim najlažje omogočimo, če jih popeljemo v neposreden izkustven 

stik z njimi, preko igre in raziskovanja (Gyorek, 2014). N. Gyorek (2014) pravi, da gozd 

otroku sam po sebi ponuja pestro paleto dražljajev in tam niso potrebne neke posebne 

organizirane dejavnosti. Otroku moramo le dopustiti, da se poda skozi lastno raziskovanje. 

Poleg tega da otroci v gozdu tipljejo z rokami, dotike naravnega okolja zaznava celo telo. 

Otroci hodijo po gozdu, se dotaknejo raznih materialov, začutijo trnje grmov na svojih 

nogah, padejo na različno površino, ki je lahko bodičasta ali pa mokra. Njihove noge so 

nenehno v stiku z razgibanimi tlemi. Vse to pomembno vpliva tudi na druge vidike 

zaznave, čutno-gibalne in ravnotežne (Gyorek, 2014). 

N. Gyorek (2014) pravi, da je naša naloga, da otrokom dokažemo, da je svet živ, 

pomemben, zanimiv, lep in da je eden od smislov življenja pozitivno doživljanje narave. 

Otroci potrebujejo okolja, v katerih lahko sledijo svojim nagnjenjem in poskusijo tudi kaj 

novega. Na razvoj otroka in na njegova čutila v gozdu vplivajo različni dražljaji in glede na 

te dražljaje se seznanjajo z lastnimi občutki, čustvi, doživetji, spoznavajo okolico in s tem 

pridobivajo nove izkušnje (Gyorek, 2014). Otroci se v gozdu srečujejo z različnimi 

situacijami, lahko jih zebe, lahko jih je strah živali, mogoče se v gozdu počutijo neprijetno. 

Pomembno je, da otrokom omogočimo, da čustva izražajo na pravi način in jih skušajo 

razložiti. Otroci potrebujejo razmere, ki jih motivirajo in jim nudijo priložnosti, da se 

koncentrirajo, sicer se njihovi čuti in inteligenca ne morejo razvijati (Mennen, 1999).  
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2.5 GOZD – MOŽGANI 

Možgani so v prvih letih življenja organ, namenjen obdelovanju podatkov, ki jih otrok 

sprejema preko čutil na osnovi lastnih zaznav in občutkov. Otrok pri petih in šestih letih 

zato še težko razume abstraktne razlage in je dejansko najboljše, da mu ponudimo 

kakovostno učno okolje in omogočimo izkustveno učenje, ki vzpodbuja senzorične in 

gibalne izkušnje. Bolj ko je otrok celostno aktiven (gibanje, doživljanje, komuniciranje), 

več povezav se tvori med nevroni, medtem ko gledanje televizije, igranje iger v zgodnjem 

otroštvu vodi k zmanjšanemu obsegu tvorjenja sinaps (Gyorek, 2014). Gozd je s čutnimi 

zaznavami, ki jih kot prostor omogoča, idealno spodbudno okolje za raziskovanje in razvoj 

vseh področij kurikula (gibanje, matematika, umetnost, narava in družba). Lahko pa ima 

tudi veliko vlogo pri razvoju osebnih otrokovih lastnosti, kot so socialne veščine, 

radovednost, samozavest, samozaupanje, čustvena odpornost in odgovornost. 
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2.6 VPLIV NARAVE NA POSAMEZNA PODROČJA OTROKOVEGA 

RAZVOJA 

Preglednica 1: Področja otrokovega razvoja 

 

KKOGNITIVNO Opazovanje, pozornost, koncentracija, zapomnitev, predstave, 

spomin, mišljenje, učenje, znanje, dojemanje, reševanje 

problemov. 

   MOTORIČNO Razvoj motoričnih sposobnosti. 

   SENZORIČNO Uporaba vseh čutil, sprejemanje, prilagajanje povezovanje in 

organizacija senzornih dražljajev, vključno z vedenjem, ki se 

pojavi kot odgovor na dražljaje. 

ČUTNO-GIBALNO Zaznava in občutenje ter prenos v gibalno dejanje. 

PSIHO-SOCIALNO Učenje socialnih veščin in spretnosti. 

EMOCIONALNO Motivacija, pozitivna in negativna čustva, uravnavanje čustev. 

KOMUNIKACIJSKO Razvoj govora, razvoj verbalne in neverbalne komunikacije, 

navezovanje stikov z drugimi. 

SPOZNAVNO IN 

OSEBNO 

Pozitivna samopodoba, občutek pripadnosti skupini, pozitivna 

samopodoba, samozavest. 
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3 TEHNOLOŠKA PISMENOST 

 
Tehnološka pismenost je sposobnost uporabe, upravljanja, vrednotenja in razumevanja 

tehnologij (ITEEA, 2007). 

Za dosego visoke tehnološke pismenosti je potrebno razviti tehnološka znanja in 

sposobnosti. Tehnološka pismenost je potrebna za aktivno sodelovanje v družbi in obsega 

tri soodvisne dimenzije: znanje, način razmišljanja o delovanju in zmožnosti (Zuljan, 

2014). Tehnološka pismenost je bolj zmožnost razumevanja širšega tehnološkega sveta   

kot sposobnost za delo z njim. Tehnološko pismene osebe so sposobne uporabljati pojme iz 

naravoslovja, matematike, družboslovja, umetnosti, jezikov in drugih področij kot orodja 

za razumevanje in vodenje tehnoloških sistemov. Zdravo gospodarstvo ni odvisno le od 

strokovnjakov, ampak tudi od tehnološko pismenega prebivalstva, ki lahko učinkovito 

uporablja široko paleto novih orodij in tehnologij (prav tam). 

Tehnologija je veda o uporabi materialov, orodij, tehnike in izvorov moči za lažje, 

preprostejše, prijaznejše življenje in učinkovitejše delo. Tehnologija je pomembno 

področje, ki oblikuje družbo in jo lahko imenujemo motor družbe (Zuljan, 2014). 

3.1 TRI DIMENZIJE TEHNOLOŠKE PISMENOSTI 

Tehnološko pismenega posameznika merimo s pomočjo treh različnih, med seboj 

povezanih dimenzij: znanja, zmožnosti ter kritičnega razmišljanja in odločanja (Avsec, 

2012), ki bodo  v nadaljevanju podrobneje predstavljene. 

3.1.1 ZNANJE 

Biti tehnološko pismen pomeni imeti razvito kognitivno in procesno znanje za ustvarjanje 

zasnove tehnoloških produktov. Znanje je rezultat asimilacije informacij s pomočjo učenja. 

Je skupek dejstev, praks, teorij, načel, ki je povezan tako s področjem dela kot  s 

področjem študija. Za merjenje tehnološke pismenosti posameznika je znanje zgolj na 

podatkovnem nivoju (Garmire in Pearson, 2006). 

 Kriteriji, ki jih mora dosegati tehnološko pismena oseba, so: 

 razumevanje naprednih načinov, ki se sčasoma spreminjajo in razvijajo – kaj je 

tehnologija, kako se ustvarja, njen vpliv na družbo ter njeno spreminjanje; 

 prepoznavanje podrobnosti tehnologije v vsakdanjem življenju; 
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 poznavanje zgodovine in vpliva tehnologije ter odnosa narava – človek; 

 razumevanje osnovnih konceptnih izrazov – kompromisi, sistemi …; 

 poznavanje vrst in omejitve procesa konstruiranja; 

 zavedanje, da vse tehnologije povzročajo določeno mero tveganja, ki ga moramo 

upoštevati pri načrtovanju; 

 ocena, da razvoj in uporaba tehnologij vključujeta tudi kompromise ter ravnovesje 

stroškov in koristi; 

 zavedanje, da tehnologija odraža vrednote in kulturo družbe (Garmire in Pearson, 

2006). 

3.1.2 ZMOŽNOSTI 

Zmožnosti zajemajo človekovo osebnost, znanje, mišljenje in motivacijo. Posamezniku 

zmožnosti nudijo, da na podlagi svojega znanja preizkusi svoje sposobnosti za izvedbo 

nalog in reševanja problemov. Zmožnosti pomenijo sposobnost, ki je bila pridobljena z 

uporabo implicitnega spomina, z uporabo znanja v standardnih situacijah in znanja za 

izvedbo nalog ter reševanja problemov (Garmire in Pearson, 2006). 

 

Tehnološko pismena oseba ima naslednje zmožnosti: 

 praktične spretnosti, kot so: upravljanje različnih strojev, naprav, aparatov, orodij, 

pripomočkov doma ali na delovnem mestu; 

 uporaba osnovnih matematičnih konceptov, povezanih z verjetnostjo, izračuni in 

ocenjevanjem za pripravo poučne sodbe o tehnoloških tveganjih in koristih; 

 uporaba tehničnega načina razmišljanja za rešitev težav, s katerimi se srečuje v 

vsakdanjem življenju; 

 sposobnost raziskovanja in pridobivanja informacij o tehnoloških vprašanjih iz različnih 

virov (Garmire in Pearson, 2006). 
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3.1.3 KRITIČNO RAZMIŠLJANJE IN ODLOČANJE 

Kritično razmišljanje in odločanje pomeni zmožnost uporabe znanja in spretnosti ter 

osebnih in socialnih veščin na delovnem mestu ali pri učenju ter pri strokovnem in 

osebnem razvoju (Avsec, 2012).  Pri predšolskih otrocih je usposobljenost za kritično 

razmišljanje in odločanje opisana v smislu samostojnosti. Gre za iznajdljivost 

posameznika, kako rešuje tehnološko vprašanje. Posamezniku z visoko razvitim 

mišljenjem  in z dobro razvitimi spretnostmi je odločanje o novih tehnologijah 

enostavnejše, zastavlja si vprašanja o prednostih in slabostih tehnologij (Garmire in 

Pearson, 2006). 

Oseba z razvitim kritičnim mišljenjem in odločanjem: 

 zastavlja ustrezna vprašanja sebi in drugim o koristih in o tveganju uporabe tehnologije; 

 na načrten način tehta informacije, ki jih ima na voljo, o koristih, tveganju, stroških in  o 

kompromisih s tehnologijo; 

 sodeluje pri odločitvah o razvoju in uporabi tehnologije, če je potrebno (Garmire in 

Pearson, 2006). 

3.2 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V VRTCU 

Papotnik (1999) je zapisal konceptualno razsežnost tehnike in tehnologije (delovno- 

tehnične vzgoje) v predšolskem obdobju. Pri globalnih ciljih je potrebno upoštevati 

specialnodidaktične, pedagoško-psihološke, tehnične, tehnološke, ergonomske, oblikovne, 

organizacijske in ekonomske vidike. Otroci pri tem spoznavajo uporabo orodja in naprav, 

materiale in delovne tehnike, konstruirajo in razvijajo spretnosti in ustvarjalne sposobnosti. 

Otroci se spoznavajo z okoljem, razvijajo svoj govor in matematične predstave ter pojme, 

spoznavajo in pridobivajo znanje na področju likovne in glasbene vzgoje, higiensko-

zdravstvene vzgoje, telesne in plesne vzgoje (Papotnik, 1993). 
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3.3 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

V nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce ni posebej obravnavano področje tehnike in 

tehnologije, ampak se povezuje z vsemi šestimi področji. 

3.3.1 GIBANJE  

Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. Gibalni razvoj je v 

razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka v 

interakciji z zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno aktivnostjo. Z gibanjem otroci 

razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo pri 

socialnem ter emocionalnem razvoju. Kurikulum za področje gibanja je prilagojen 

različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da k njihovemu razvoju in 

zdravju prispeva optimalno (Bahovec, idr., 1999). 

Primeri dejavnosti s področja gibanja v povezavi s tehniko: 

 Zabijanje žičnikov – razvijajo fino motoriko. 

 Izdelava trakov iz usnja, s katerimi nato izvajajo gimnastične vaje. 

 Izrez odprtin iz kartonskih škatel, kar uporabijo kot košarkarski koš – razvijajo gibalno 

spretnost in preciznost. 

 Izdelava žogic iz odpadnega blaga, ki jih napolnijo z odpadno volno in z njimi izvajajo 

gimnastične vaje (Papotnik, 1993). 

3.3.2 JEZIK 

Otroci se učijo jezika s poslušanjem vsakdanjih pogovorov in literarnih besedil, ob 

poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem in rabi jezika v 

domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju od drugih 

otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, 

ugankah (Bahovec idr., 1999). 

Primeri dejavnosti s področja jezika v povezavi s tehniko: 

 Izdelava odra iz lesa za lutke. 

 Izdelava knjižne police iz odpadnega lesa. 

 Izdelava kazala za označitev strani v knjigi (Papotnik, 1993). 
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3.3.3 UMETNOST 

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v 

njegovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta,  ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, 

motivacije in vsebin vseh področij dejavnosti. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira. 

Razvija svojo sposobnost rabe simbolov v risbi, pri plesu, v glasbi ter ustvarja nekaj, kar 

predstavlja preneseni pomen (Bahovec idr., 1999). 

Primeri dejavnosti s področja umetnosti v povezavi s tehniko: 

 Izdelava lutke iz škatel in maske iz plastenk. 

 Izdelava žabice iz kamenčkov, ki jih naberejo ob potoku. 

 Izdelava glasbila in igranje nanj.  

 Izdelava pogrinjka iz odpadnih trakov (Papotnik, 1993). 

 

3.3.4. DRUŽBA 

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi otroci lahko 

sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spremljali, morajo postopoma 

spoznati bližnje družbeno okolje in hkrati pridobivati vpogled v širšo družbo. V vrtcu je 

treba ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja pozitivne procese v skupini. Vsakdanje 

življenje v vrtcu, vsakdanja rutina in dogodki morajo otroku omogočati občutek 

pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje v skupini in omogočati vzpostavljanje vezi med 

vrtcem in družinskim življenjem (Bahovec idr., 1999). 

Primeri dejavnosti s področja družbe v povezavi s tehniko: 

 Izdelava hiše iz odpadnih materialov. 

 Izdelajo svojo maketo okolice s prometno signalizacijo. 

 

3.3.5 NARAVA 

Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z živimi bitji in 

naravnimi pojavi ter v veselju, raziskovanju in odkrivanju. Področje postopno razvija 
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naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in 

reševanje problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, iskanje ter povzemanje bistva in 

pomena ter oblikovanje konceptov. Našteti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar 

so hkrati osnove znanstvene metode v naravoslovju. Raziskovanje mu odpira vrata do 

vedno novih zanimivih problemov. Med igro odkriva namembnost in uporabnost stvari ter 

spoznava, kako delujejo (Bahovec idr., 1999). 

Primeri dejavnosti s področja narave v povezavi s tehniko:  

 Izdelava krmilnice iz lesa in nastavljanje hrane pticam. 

 Izdelava lončkov za rože iz odpadnega materiala, nato gojenje rož. 

 Izdelava različnih plovil iz naravnega materiala in kasneje preverjanje njihove 

plovnosti in gostote vode (Papotnik, 1999). 

3.3.6 MATEMATIKA 

Otrok se v vsakdanjem življenju že zelo zgodaj srečuje z matematiko, saj ima na primer 

pregled nad svojimi igračami, oblačili, vsakdanjimi predmeti, ki jih prešteva, meri, 

primerja, razvršča, prikazuje s simboli, jih poimenuje in opisuje ter se o njih pogovarja. 

Otroka spodbujamo, da v igri ali v vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in 

znanje s področja matematike (kaj je veliko, majhno, česa je več, česa je manj, v čem so si 

stvari različne in podobne, kaj je celota in del, kakšne so oblike, kaj je notri, zunaj, spredaj, 

prej in potem, kaj so simboli). Pri tehničnih dejavnostih  je veliko matematičnih izrazov. 

Primeri dejavnosti s področja matematike v povezavi s tehniko: 

 Izdelava različno velikih geometrijskih likov ali teles iz odpadnih ali naravnih 

materialov in nato medsebojna primerjava ter urejanje po velikosti. 

 Izdelava barvnih likov iz usnja in razvrščanje po eni spremenljivki, npr. barvi ali 

velikosti. 

 Izdelava prevoznih sredstev iz odpadnih materialov in urejanje po drevesnem diagramu 

(Papotnik, 1993). 
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3.4 TEHNOLOŠKA PISMENOST V OBDOBJU ZGODNJEGA UČENJA 

 
Otroci naj razumejo, da ljudje uporabljamo ustvarjalno mišljenje za prilagoditev okolja 

človeških željam in potrebam. Otroci morajo biti aktivno vključeni v opredelitev razlike 

med naravnim in umetnim okoljem. Otroci začnejo raziskovati, kako so ljudje razvili 

načine za oblikovanje okolja, za izboljšanje udobja, lažje delo in povečanje prostega časa.  

Otroci imajo samo osnovno znanje o svetu okoli sebe. Glavni poudarek je na neposredni 

okolici in lastnem življenju. Otroke je potrebno postopno pripeljati do razmišljanja, ki vodi 

do spoznanja, da njihova dejanja vplivajo na druge, na njihove domove, šole in sosesko. 

Pomembno je, da predšolski otroci razmišljajo, kako bo material, izdelek ali sistem vplival 

na okolje. Da bi to dosegli, naj otroci spoznavajo različne materiale in izdelke in 

ugotavljajo, ali jih je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, ali v naravi čez čas 

razpadejo ali ne (npr. kartonska ali plastična škatla). Če ugotovijo, da se predmet lahko 

ponovno uporabi, naj otroci podajo idejo in načrt za njegovo ponovno uporabo. Če 

ugotovijo, da izdelka ni mogoče reciklirati, razpravljajo o alternativnem načrtu.  Otroci 

načrtno reciklirajo, izdelujejo in testirajo različne posode – iz pločevine, papirja, plastike, 

stekla, kartona in drugih materialov. Svoje izdelke odnesejo domov in jih uporabljajo. Pri 

ponovni uporabi in recikliranju se otroci učijo pridobivanja informacij o materialih in 

proizvodih, ki jih potrebujejo pri odločanju. Ta znanja bodo otrokom v pomoč pri 

nadaljnjem spoznavanju tehnologije in okolja ter pri obravnavanju in odločanju v 

vsakdanjem življenju (Zuljan, 2014). 

 

3.5 VPLIV TEHNIKE NA RAZLIČNA PODROČJA V OBDOBJU 

ZGODNJEGA UČENJA  

 

V nadaljevanju bodo na kratko predstavljeni učinki tehnike in tehnologije na posamezna 

področja v obdobju zgodnjega učenja. 
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Slika 1: Konceptualna razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju (Papotnik, 1999) 

 

Konceptualno razsežnost tehnike in tehnologije v predšolskem obdobju (Slika 1) je 

Papotnik  (1999) razdelil na vidike, etapne cilje in usmerjenost dejavnosti.  

Vidiki: 

 Specialnodidaktični vidiki – Pri tem se upošteva cilje tehnike in tehnologije, 

sestavo vsebine, osnovno opremo, orodje in naprave, artikulacijo dejavnosti ter 

koncepte in modele vzgojno-izobraževalnega dela. 

 Pedagoško-psihološki vidiki – Gre za metode in sredstva vzgoje, potrebno je 

upoštevati razvojne in starostne stopnje ter razvijati sposobnosti. 

 Tehniški, tehnološki, fizikalni, ergonomski, oblikovni, organizacijski in ekonomski 

vidiki – V tehnične vidike so vključeni delovni načini, postopki, poznavanje in 

obvladovanje pripomočkov in celota delovnih sredstev in metod, s katerimi se 

obvladujejo naravni zakoni. Tehnološki vidik oz. tehnologija je veda o sredstvih in 

načinih predelave surovin v izdelek. Fizikalni vidik oz. fizika je veda o zgradbi in 

vedenju nežive narave, snovi in procesov. Ergonomski vidik oz. ergonomija je veda 

o prilagoditvi človeka na delovne razmere. Oblikovni vidik oz. design pomeni 
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industrijsko oblikovanje. Organizacijski vidik oz. organizacija je skladna, povezana 

celota. Ekonomki vidik oz. ekonomija je veda o gospodarstvu, pri čemer se 

naučimo varčno uporabljati material, s katerim lahko izdelamo končni izdelek. 

Etapni cilji: 

 Spoznavanje materialov in obdelovalnih tehnik – Otroci odkrivajo in ugotavljajo 

namen in pomen predmetov, poustvarjajo in ustvarjajo iz različnih materialov, 

oblikujejo in preoblikujejo predmete. 

 Spoznavanje in uporaba orodja in naprav – Otroci režejo, žagajo, prebijajo, 

sestavljajo in šivajo, lepijo, barvajo in preizkušajo funkcionalnost. Pomembno je 

varno delovno mesto. 

 Konstruiranje, razvijanje spretnosti in ustvarjalnih sposobnosti – Otroci 

konstruirajo s sestavljankami in na ta način pridobivajo tehnično-fizikalno znanje in 

izkušnje, razumevanje pomena funkcij nekaterih strojnih delov in razumevanje 

pojmov. 

Usmerjenost dejavnosti: 

Papotnik (1999) je usmerjenost dejavnosti razdelil na ugotavljanje, kjer otroci ugotavljajo, 

primerjajo in razlikujejo; pri preizkušanju režejo, žagajo in prebijajo; sestavljanje jim 

omogoča, da sestavijo objekte, makete in modele; otroci razstavljajo že sestavljene 

objekte; z različnim materialom gradijo na način, da oblikujejo in preoblikujejo; primerjajo 

in razlikujejo objekte, vozila, stroje, orodje in pripomočke, s katerimi se srečujejo v svojem 

okolju ter vrednotijo tehniške odnose (ravnotežje, spajanje, vrstni red operacij, skrb za 

varno delo, pozornost, skrb za racionalno uporabo materialov). 

 

Vpliv tehnike in tehnologije na družbo in kulturo v obdobju zgodnjega učenja 

Predšolski otroci so izpostavljeni različnim aparatom in komunikacijskim izdelkom. 

Izkustveno začnejo spoznavati tehnologijo tako, da razmišljajo, kako uporabiti takšne 

naprave. Primer iz vrtca, kjer vzgojiteljica z vprašanji spodbudi otroke k razmišljanju 

(kako hladilnik ohranja hladno hrano, kako mikrovalovna pečica segreva hrano, kako 

televizija prenaša sliko itd.). Z vodeno raziskavo, opazovanjem in razpravo otroci 
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spoznavajo tehnologijo, ki jo vsakodnevno uporabljajo v svojem življenju in spoznajo 

njihovo učinkovito in lažjo rabo. Pomembno je, da otroke spodbujamo k ugotavljanju tako 

pozitivnih kot negativnih posledic uporabe tehnologije (Zuljan, 2014). 

Vpliv tehnike in tehnologije na naravo v obdobju zgodnjega učenja 

Otroci imajo osnovno znanje o svetu prav v neposredni okolici in lastnem življenju. Otroke 

spodbujamo in vodimo do spoznanja  z razmišljanjem, da njihova dejanja vplivajo na 

druge. V predšolskem obdobju otroke spodbujamo k uporabi recikliranega, odpadnega 

kartona za nove izdelke. Spodbujamo jih k razmišljanju, kako bo material ali izdelek 

vplival na okolje (prav tam). 
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4 GOZDNA TEHNIČNA VZGOJA 

 
V empiričnem delu so predstavljene analize stanja ter različne gozdne tehnične dejavnosti, 

ki so bile izvedene v skupini otrok, starih 5–6 let iz Vrtca Log - Dragomer. V dejavnosti je 

bilo vključenih 22 otrok, anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev pa je bilo 97. 

 

4.1 ANALIZA STANJA 

Za izvedbo analize stanja gozdne tehnične vzgoje za razvijanje tehnološke pismenosti v 

vrtcu sem pripravila anketni vprašalnik (Priloga 8.1). V celoti je anketni vprašalnik 

izpolnilo 97 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja osrednjeslovenske regije.  

Anketni vprašalnik je vseboval 15 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. 

V nadaljevanju je predstavljen anketni vprašalnik s posameznimi odgovori anketirancev. 

Odgovori so predstavljeni na opisni oz.  grafični način. Rezultati ankete so pogojeni z 

nepoznavanjem pojmov, kar je upoštevano pri interpretaciji. 

1. Spol 

 

Slika 2: Porazdelitev odgovorov glede na spol anketirancev 

 

Slika 2 prikazuje anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 97 anketirancev, od tega 5 moških 

in 92 žensk.  
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2. Starost 

 

Slika 3: Porazdelitev odgovorov glede na starost anketirancev 

 

Iz slike 3 je razvidno, da je bilo 47 anketirancev starih do 30 let, 31 anketirancev je bilo 

starih med 30 in 45 let, nad 45 let je imelo 19 anketirancev. 

3. Delovno mesto 

 

Slika 4: Porazdelitev odgovorov glede na delovno mesto 

 

Slika 4 prikazuje porazdelitev odgovorov glede na delovno mesto. Anketni vprašalnik je 

izpolnilo 42 vzgojiteljev in 55 pomočnikov vzgojitelja. 
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4. Čas zaposlitve v vrtcu 

 

Slika 5: Porazdelitev odgovorov na vprašanje glede časa zaposlitve 

 

Slika 5 prikazuje porazdelitev odgovorov na vprašanje glede časa zaposlitve. Do 10 let je 

zaposlenih 42 anketirancev, 13 anketirancev je zaposlenih med 10 in 20 let, 12 

anketirancev je zaposlenih med 20 do 30 let in 30 anketirancev je v vrtcu zaposlenih nad 

30 let. 

 

5. Poznate pojem tehnološka pismenost? 

 

Slika 6: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Poznate pojem tehnološka pismenost?« 
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Slika 6 prikazuje porazdelitev odgovorov na vprašanje o poznavanju pojma tehnološka 

pismenost. 62 vprašanih trdi, da pojem pozna, 35 anketirancev pa pojma tehnološka 

pismenost ne pozna. 

6. Predstavljam si, da je tehnološka pismenost … 

30  anketirancev si tehnološko pismenost predstavlja kot: veščino uporabljanja različnih 

tehnologij (npr. računalnika); razumevanje, kako delujejo stroji; spoznavanje tehnologije in 

njene uporabnosti v vsakdanjem življenju; znanje o tehnoloških stvareh in njenem 

delovanju. 

25  anketirancev si tehnološko pismenost predstavlja kot tehnično vzgojo v vrtcu s 

poznavanjem in uporabo tehnologije pri učenju ter uporabe drugih pripomočkov in 

materialov. 

9  anketirancev si tehnološko pismenost predstavlja kot: izdelovanje določenih izdelkov; 

proces pridobivanja in izkoriščanja ter uporabe energije v vsakdanjem življenju oz. 

razumevanje, kako je moč uporabiti določene tehnologije za izboljšanje oz. lajšanje pri 

delu in življenju. 

7. S tehnološko pismenostjo sem se seznanil … 

Večina anketirancev se je s tehnološko pismenostjo seznanila med študijem, v okviru 

rednega izobraževanja in vseživljenjskega učenja, preko dokumentarcev in strokovne 

literature tekom svojega življenja in dela. Nekaj anketirancev pa je odgovorilo, da se s 

pojmom niso seznanili nikjer. 

8. Kaj za vas pomeni gozdna pedagogika? 

Predstavila bom  raznolikost odgovorov anketirancev:  

53 anketirancev si gozdno pedagogiko predstavlja kot vrsto izobraževanja, ki je 

doživljajska pedagogika. Z njo se otroke in pedagoge seznanja z našim največjim 

ekosistemom, poučuje se jih v in o gozdu, s pomočjo gozda, otroci so neposredno v stiku z 

naravo/gozdom in se igrajo v naravnem okolju. Ustanovitev gozdnega vrtca omogoča 

izvajanje gozdne pedagogike na naraven način, učenje se izvaja preko igre na prostem, pri 

tem se  razvijajo spontane igrivosti otroka v naravi. 
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24 anketirancev si pojem predstavlja kot gojenje ljubezni in spoštovanja do narave, 

ogledovanje in tipanje rastlin, ozaveščanje otrok o drevesih, listih, travniških rastlinah in 

živalih. 

11 anketirancev pojem gozdne pedagogike povezuje z gozdno igralnico, kjer želijo prenesti 

čim več dejavnosti iz igralnic v gozd.  Otrok uporabi za igro vse, kar raste v gozdu, nauči 

se, kako si iz lesa kaj izdela – izdelovanje bivakov. 

9 anketirancem pa gozdna pedagogika pomeni doživljanje gozda. To si predstavljajo kot 

stik vsakega posameznika s seboj, da  doživijo gozd s čutili in čustvi. Gozd vpliva na 

zdravje ljudi, otrokom omogoča, da spoznavajo človekovo prvobitnost, ki je od nastanka 

človeštva neobhodno povezana z naravo, omogoča sobivanje otrok in pedagogov v gozdu 

in izven njega z mislijo na gozd in vse, kar nam gozd ponuja. 

9. Koliko ste seznanjeni z gozdno tehnično vzgojo? 

Večina anketirancev (64 od 97)  pravi, da so slabo seznanjeni ali celo niso. Znanje si 

pridobivajo preko spleta in priročnika o gozdni pedagogiki, obiskujejo oz. so obiskovali 

gozdno delavnico. 

 10. Katere dejavnosti bi izvajali, da bi razvijali tehnološko pismenost? 

 

Slika 7: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Katere dejavnosti bi izvajali, da bi razvijali tehnološko 

pismenost?« 
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Slika 7 prikazuje porazdelitev odgovorov na vprašanje, katere dejavnosti bi izvajali, da bi 

razvijali tehnološko pismenost. Najpogostejši odgovor so dejavnosti v gozdu (41 

vprašanih), sledijo naravoslovne dejavnosti (36 odgovorov),  19 anketirancev bi uporabilo 

igro v igralnici, 15 pa bi jih izvajalo dejavnosti likovne vzgoje. 3 anketiranci so omenili 

dejavnosti s področja razvijanja matematičnih predstav ali družboslovne dejavnosti 

(zgodovinske vsebine) ter da lahko tehnološko pismenost  spodbujamo preko kakršnekoli 

druge dejavnosti. 

11. Kako pogosto otrokom ponudite dejavnosti z vidika gozdne tehnične vzgoje? 

 

Slika 8:  Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Kako pogosto otrokom ponudite dejavnosti z vidika gozdne 

tehnične vzgoje?« 

 

Slika 8 prikazuje porazdelitev odgovorov glede pogostosti ponujanja dejavnosti z vidika 

gozdne tehnične vzgoje. Najpogostejši odgovor je mesečno (45 vprašanih), sledi nekajkrat 

na leto (13 vprašanih), 6 anketirancev gozdne tehnične dejavnosti ponudi enkrat letno. En 

anketiranec pa gozdne tehnične dejavnosti otrokom v vrtcu ne ponudi nikoli.  
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12. Katere materiale uporabljate pri dejavnostih tehnične vzgoje? Označite od 1 

(redko) do 6 (vedno). 

 

Slika 9: Porazdelitev odgovorov na vprašanje: »Katere materiale uporabljate pri dejavnostih tehnične 

vzgoje«?  

 

S slike 9 vidimo, da večina anketirancev pri dejavnostih tehnične vzgoje uporablja papirna 

gradiva, sledi uporaba nestrukturiranega materiala, umetnih snovi in odpadnih materialov. 

Redkeje pa uporabljajo modelirne mase, les in tekstil. Najredkeje se anketiranci 

poslužujejo uporabe kovin. 

Pod drugo so anketiranci navajali še kamne, slano testo, lego kocke, gumo in vodo. 

13. Katere tehnične izdelke uporabljate pri svojem delu? 

Pojavili so se naslednji odgovori: kladivo, škarje, izvijači, klešče, papir, blago, odpadna 

embalaža, leseni konstruktor, sestavljanke, gumbi, plastelin, pesek, naravni in 

nestrukturiran material, računalnik, fotoaparat, tehtnice, vetrnice, mlinčki, sončna ura, 

vetromer. 
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14. Kako bi vrednotili učinek otrok pri gozdni tehnični vzgoji? (Možnih je več 

odgovorov). 
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2 - poveča se koncentracija, 

3 - poveča se radovednost, motivacija in boljša komunikacija 

4 - bolj se izraža domišljija in ustvarjalnost

5 - pri delu z različnimi materiali in orodji postajajo motorično spretnejši

6 - poimenujejo razne materiale in jih znajo varno uporabljati

7- drugo
 

Slika 10: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Kako bi vrednotili učinek  otrok pri gozdni tehnični vzgoji?« 
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Na sliki 10 vidimo, da je največ anketirancev (47 odgovorov) opazilo, da se poveča 

koncentracija, drugi največji učinek (42 odgovorov), ki ga anketiranci opazijo, je, da pri 

delu z različnimi materiali in orodji otroci postajajo motorično spretnejši. Sledi (39 

odgovorov) krepitev vztrajnosti, potrpežljivosti in sodelovanja.  Bolj izražena domišljija in 

ustvarjalnost je dobila 37 odgovorov. Anketiranci opazijo, da se poveča radovednost, 

motivacija in izboljša komunikacija (36 odgovorov). Povišanje učinka gozdne tehnične 

vzgoje pa pripisujejo tudi poimenovanju raznih materialov in  varno uporabo le-teh. Pod 

drugo (5 odgovorov) so anketiranci navajali, da se z gozdnimi tehničnimi dejavnostmi 

krepijo medsebojni odnosi – interakcije med otroki, ki se redko družijo, je več in so 

kvalitetnejše, vzdušje med otroki po končani gozdni tehnični dejavnosti je spokojno, 

umirjeno, učijo se skrbeti za varnost in logično razmišljati, sklepati; dejavnosti jih 

spodbujajo k  poglobitvi stvari, ki jih zanima. 

15. Pri katerih dejavnostih izvajate znanja gozdne tehnične vzgoje? 

 

Slika 11: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Pri katerih dejavnostih izvajate znanja gozdne tehnične 

vzgoje? 

 

Slika 11 prikazuje porazdelitev odgovorov na vprašanje, pri katerih dejavnostih vzgojitelji 

izvajajo znanja gozdne tehnične vzgoje. Najpogostejši odgovor je nabiranje  materiala v 

gozdu in ustvarjanje z njim v igralnici (43 odgovorov). Sledi dejavnost igre v gozdu (36 

odgovorov) in dejavnost čutnih poti (13 anketirancev). 5 anketirancev je dodalo, da znanje 

gozdne tehnične vzgoje izvajajo na sprehodih kot motivacijo: vodena gibalna zgodba »pot 
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skozi gozd«, eksperimenti  z različnimi lesnimi strukturami, lastnosti dreves, lesa, kamnin, 

odpadno embalažo uporabljajo za igro in ustvarjanje. 

 

4.2 IZVEDBA GOZDNIH TEHNIČNIH DEJAVNOSTI 

V tem delu je predstavljen celoten proces izvajanja gozdnih tehničnih dejavnosti, ki smo 

jih izvedli v skupini otrok, starih 5–6 let. Otroci so izdelali sestavljanke, ptičje zavetišče, 

splav, spoznali igro s kocko z gozdnimi tehničnimi motivi ter sestavljali zgodbe na osnovi 

treh elementov. 

Prosta igra v gozdu 

Z otroki se dvakrat tedensko odpravimo v gozd. Tam potekajo vodene dejavnosti ter tudi 

prosta igra otrok. Med prosto igro vzgojiteljice opazujemo njihovo odzivanje, sodelovanje, 

počutje itd. Na voljo imajo le naravni material. Večkrat se opazi, da dečki kmalu 

»postanejo delavci«, na kup nosijo veje, hlode, izdelajo avtocesto, most (slika 12). Opaziti 

je, da si med seboj pomagajo. Deklice potrebujejo več časa za vživetje v samostojno igro. 

Največkrat opazujejo ptice, lomijo veje na različne načine (z močjo obeh rok, s stopali in 

močjo rok, z vejami pometajo gozdna tla, tekajo in skačejo čez ovire). 

 

Slika 12: Pomoč pri nošenju naravnega materiala 

 

Sestavljanke 
 

Po obisku gozda sem otrokom pripravila karton in okvir, ki predstavlja okvir sestavljanke 

(slika 13). Otroci so po svojem doživetju v gozdu narisali gozdni tehnični motiv (slike 14, 

15 in 16). Nastale so različne slike (izjave otrok ob izdelavi sestavljanke): traktor, ki je 

pripeljal v gozd; lovska opazovalnica; otroci v gozdu, ki se igrajo z listi;  izdelava ptičje 
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hiše in hranjenje ptice; deček, ki se igra v gozdu in je naredil brlog; deklici, ki nabirata 

mah; ptice, ki priletijo na vejo in v ptičjo hišo in jejo. Ko so otroci narisali, sem 

sestavljanko vsakemu razrezala na sedem delov in začeli so s sestavljanjem. Sestavljanke 

so si nato tudi izmenjali, a so svoj motiv sestavili hitreje kot pa prijateljevega, zato so 

veliko sodelovali in si pomagali. Po lastnih sestavljankah večkrat posegajo tudi med prosto 

igro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Slika 13: Deklica sestavlja lastno sestavljanko. 

 

 

Slika 14: Motiv sestavljanke: traktor, ki je pripeljal v gozd  

  

Slika 15: Motiv sestavljanke: igra z listi 
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Slika 16: Motiv sestavljanke: izdelava ptičje hiše in hranjenje ptice 

 

Igra s kocko ter povezovanje gozdnih tehničnih slik 

Uporabila sem tri kocke iz ekspandiranega polistirena, velikosti 7,5 x 7,5 x 7,5 cm. Na 

vsaki strani je bil nalepljen drugačen motiv – ptice, drevesa, žage, hlodi, krmilnice in 

valilnice (slika 17). Otroci so kocke vrgli, s pogovorom in sugestijami sem jih spodbujala k 

povezovanju prikazanega motiva in namembnosti uporabe, pomoč v vsakdanjem življenju 

(slika 18). Otroci niso imeli težav s povezovanjem fotografij, le trije otroci niso prepoznali 

razlike med valilnico in krmilnico oz. njune namembnosti. V nadaljevanju so navedeni 

odgovori otrok: 

1. motiv: ptice, valilnice in krmilnice: »Ptice grejo jest v krmilnico semena, v valilnici pa 

je boljše, ker grejo notri in so skupaj in se grejejo.« 

2. motiv: žaga, drevo, ptica: »Ptice zbežijo stran od žage, ker se bojijo in je glasno. 

Odletijo k drevesu, kjer je tišina in se skrijejo pod list.« 

3. motiv: žaga, krmilnica, ptica:  »V krmilnici ptice ponoči spijo, ampak če slišijo žago, 

odletijo, ker je v krmilnici luknja in vse slišijo.« 

4. motiv: drevesa, motorna žaga, motorna žaga: »Žaga reže drevesa, da potem v hiši 

kurimo drva. Gozdar požaga bolna drevesa in tista, ki že ležijo na tleh.« 

5. motiv: valilnica, krmilnica, žaga: »Ptice so notri v valilnici in krmilnici, ker je žaga 

glasna. V valilnici je manjša luknja kot v krmilnici, da v valilnici kdo ne vzame jajc.« 
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Slika 17: Kocke z motivi 

 

 

Slika 18: Sodelovanje pri pogovoru in povezovanju slik 

 

Splav 

 

Otroci so imeli na voljo palice, dolge 15 cm. Izdelovali so splave tako, da so z vrvico 

povezali druge paličice (slika 19). Nastali so različno veliki splavi. Nekaterim je uspelo 

povezati po dve, tri, štiri ali pet palic skupaj. Z otroki smo se odpravili k potoku in 

preizkusili narejene splave. Preizkušali so tudi, koliko kamnov zdrži splav, preden se 

prevrne oz. potone.  Otroci so s poskusom spoznavali vzročno-posledično dejanje. 
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Slika 19: Izdelava splava 

 

Ptičje zavetišče 

Z otroki smo v zimskih mesecih opazovali spremembe v gozdu. Otroci so opazili, da je vse 

listje odpadlo z dreves, le iglasta drevesa dajejo zavetje tistim pticam, ki niso odletele v 

tople kraje. Tudi ptičjega petja nismo velikokrat slišali, zato so otroci predlagali, da 

izdelamo zatočišča oz. zavetišča za ptice, ki bodo potrebovale zavetje. Otroci so prinašali 

lubje, veje, mah … in izdelali pravi »šotor« za ptice. Dodali smo še ptičja semena, da ne 

bodo lačne. (slika 20). 

Iz smrekovih vej so naredili streho, da so lojne pogače ostale v zavetju, ter z vrvico 

zavezali palico, kjer bodo ptice lahko stale in se okrepčale  

 

Slika 20: Izdelava ptičjega zatočišča 

 

Sestavljanje zgodbe na osnovi treh elementov (vrv, deska, palica) 

 

Pri sprehajanju ob gozdni poti smo z otroki naleteli na izgubljeno vrv, desko in palico. 

Začeli smo se pogovarjati, za kaj bi bilo vse to lahko uporabno. Našteli so različne 

možnosti uporabe najdenih predmetov: vlečenje vrvi, risanje s palico po gozdnih tleh, 

vlečenje hloda z vrvjo, z desko bi naredili klop … 

Zgodbo smo začeli snovati kar v gozdu.  
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»Nekoč smo šli v gozd. Hodili smo in se lovili pod drevesi. Fantek je pod nekim drevesom 

našel desko. Pod desko je bilo polno mravelj. Poklicala sta še ostale prijatelje in jim jih 

pokazala. Vsi so jima želeli pomagati odstraniti mravlje s palico. Da bi bile mravlje pod 

streho, so nosili velike palice in jih postavljali za šotor. Za streho so prinesli listje. Potem 

smo naredili s palicami most za avtomobile in garažo iz vej. Deklice so z vejami naredile 

glasbo.  Fantje pa so z vrvjo privezali desko in jo vlekli. Deček se je spomnil, da bi lahko z 

vrvjo in desko naredili gugalnico, tako, ki je na morju, ampak ne moremo, ker nismo tako 

veliki. En deček je stopil na štor in vrv zavezal za vejo. Desko so s kladivom malo zabili. 

Ko smo se vsi pogugali, smo tekli v vrtec na kosilo.« 

Otroci so zgodbo sestavljali 30 minut. Pri snovanju zgodbe so timsko sodelovali. Izražali 

sta se njihova ustvarjalnost in domišljija. Nekaj dogodkov so otroci že resnično doživeli in 

jih ponovili v zgodbi oz. jih izrazili na podlagi svojih izkušenj. Dečki so predlagali več 

tehničnih rešitev kot deklice. 
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41 

 

5 DISKUSIJA 
 

V tem poglavju so predstavljeni posamezni odgovori na zastavljene cilje (C 1–3) in 

hipoteze (H 1–6). 

 

Zastavljeni cilji (C 1–3): 

 

C 1: Predstaviti pomembno vlogo gozdne pedagogike pri tehnični vzgoji. 

Definicijo gozdne pedagogike, njena načela, vpliv gozda na otrokova čutila  smo podali v 

2. poglavju. Tehnična vzgoja je bila opredeljena v 3. poglavju, kjer je predstavljena 

pomembnost tehnike in tehnologije v vrtcu ter vpliv tehnike na različna področja v 

obdobju zgodnjega učenja. 

 

Gozdna pedagogika spodbuja k aktivnemu raziskovanju in učenju, gozd ponuja mnogo 

tehničnih izzivov. Gozdno pedagogiko lahko povežemo s tehnično vzgojo, s 

prepoznavanjem in  izdelovanjem preprostih  izdelkov v gozdu, z uporabo lesa za različne 

namene in raznega orodja v gozdu. Gozdna pedagogika spodbuja k razmišljanju o pomenu 

gozda, kaj nam gozd nudi in kako moramo z njim ravnati oz. ga ohranjati. 

 

C 2: Predstaviti odnos vzgojiteljic do gozdne tehnične vzgoje za razvijanje tehnološke 

pismenosti. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da vzgojiteljice izvajajo gozdne tehnične 

dejavnosti, ki spodbujajo razvoj tehnološke pismenosti. Gozdna tehnična vzgoja povečuje 

koncentracijo, krepi vztrajnost, potrpežljivost in sodelovanje, otroci pri delu z različnimi 

materiali in orodji postajajo motorično spretnejši. 

 

C 3: Analizirati in ovrednotiti izvedene dejavnosti gozdne tehnične vzgoje za namen 

izvajanja tehnološke pismenosti. 

Vodene in proste dejavnosti v gozdu so otrokom v gozdu dajale proste roke pri izbiri in 

uporabi naravnega materiala. Izdelovanje igrač in igra je otrokom dajala različne izkušnje. 

 

Izdelava lastnih sestavljank je otroke spodbudila k urjenju v spretnosti in k natančnosti. Pri 

izdelavi so se zelo potrudili in bili ponosni nanje, zato so drug drugega spodbujali, da s 

sestavljankami pri igri lepo ravnajo. Izdelovanje ptičjih zavetišč je otroke vodilo k 
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razvijanju spoštljivega odnosa do narave in skrbi za ptice. Izdelovanje splavov je otroke 

spodbujalo k natančnosti, uporaba logičnega mišljenja je bila bolj intenzivna ob prisotnosti 

več otrok skupaj kot pa samo enega. Urili so se v fini motoriki in vezanju vrvi. Otroci so 

pri ustvarjanju zgodbe na osnovi treh elementov pokazali veliko samostojnosti pri 

snovanju in pripovedovanju zgodbe. Prikazovanje gozdnih tehničnih slik je otrokom dajalo 

več asociacij in povezav iz resničnega življenja, saj določen predmet vidijo, ga poznajo in 

celo uporabljajo pri svoji igri. 

 

Preverili smo dane hipoteze (H 1–6) in prišli do naslednjih ugotovitev: 

 

H 1: Dečki se bodo v gozdu prej zaigrali simbolno igro »kot da« kot deklice. 

V gozdu se dečki začnejo prej pretvarjati, da so delavci ali gradbinci. Pojavi se skupna 

igra, otroci sodelujejo med seboj, se dogovarjajo, kaj bodo ustvarili, na kup nosijo veje, 

hlode, med seboj si pomagajo, vključujejo navidezne predmete. Deklice največkrat najprej 

opazujejo ptice, zvoke iz narave, z vejami pometajo gozdna tla, opazujejo drevesa … 

Hipotezo potrdimo. 

 

H 2: Pri izdelavi splava bo imela manj kot polovica otrok težave z logičnim 

mišljenjem. 

Ključna problematika pri izdelavi splava iz lesenih palic se pokaže pri »spajanju« oz. 

vezanju palic med seboj. Največkrat se je težava pojavila pri držanju več paličic skupaj. Za 

nadaljnje delo se predlaga uporaba  postopnega vezanja, ene palice za drugo, in vse tako do 

zadnje.  

Hipotezo ovržemo. 

 

H 3: Večina otrok bo po bivanju v gozdu posegala po sestavljankah z gozdnimi  

tehničnimi motivi. 

Otroci so po bivanju v gozdu sami izdelali svoje sestavljanke. Motivi sestavljank so 

predstavljali igro in doživetja v gozdu (ptičja hišica in hranjenje ptic; podrta drevesa; 

opazovanje kmeta, ki žaga drva; opazovanje traktorja v gozdu; igra v gozdu z listi; delo 

kmeta, ki s traktorjem nalaga hlode …). Sestavljanke so aktivno vključevali v igro,  si jih 

tudi izmenjevali in si med seboj po potrebi pomagali. Ponosni so bili na svoje izdelke.  

Hipotezo potrdimo. 
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H 4: Pri pripovedovanju ob gozdnih tehničnih slikah bo večina otrok povezovala 

ustrezne situacije s tehnično vsebino.  

Večina otrok (19 od 22 otrok) je samostojno pripovedovala in povezovala slike med seboj. 

Otroci veliko časa preživijo v gozdu in tako krepijo gozdne tehnične situacije in spretnosti. 

Hipotezo potrdimo. 

 

H 5: Vsaj polovica strokovnih delavcev bo poznala pojem tehnološka pismenost 

62 anketirancev meni, da pozna pojem tehnološka pismenost. Od 97 anketiranih strokovnih 

delavcev jih je le  27 podalo ustrezen odgovor. Drugi odgovori niso imeli konkretnega 

navezovanja. 

Hipotezo ovržemo. 

 

H 6: Večina strokovnih delavcev vsaj enkrat mesečno izvaja dejavnosti gozdne 

tehnične vzgoje. 

45 anketirancev  od 97-ih enkrat mesečno izvaja dejavnosti gozdne tehnične vzgoje. 

Anketiranci se zavedajo pomena dejavnosti gozdne tehnične vzgoje tako v gozdu kot v 

igralnici. Najpogosteje se pri dejavnostih anketiranci poslužujejo papirnatih gradiv, sledijo 

nestrukturiran in odpadni material. 

Hipotezo potrdimo. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako lahko s pomočjo različnih gozdnih 

tehničnih dejavnosti razvijamo tehnološko pismenost 5–6 let starih otrok. V ta namen smo 

izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika med strokovnimi delavci vrtcev 

osrednjeslovenske regije, pri čemer smo z  dobljenimi odgovori dobili vpogled in pomoč 

pri načrtovanju dejavnosti za razvijanje tehnološke pismenosti. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da mlajši anketiranci bolj natančno poznajo pojem 

tehnološka pismenost, starejši anketiranci pa jo poznajo slabše. Termin jim je nepoznan. 

Poleg tega je bilo ugotovljeno še, da anketirancem pojem gozdna pedagogika pomeni stik 

otrok z naravo in neposredno učenje v gozdu – da preko igre in raziskovanja z vsemi čutili 

občutijo naravo, saj ima gozd veliko vlogo tudi pri razvoju otrokovih lastnosti (socialne 

veščine, zaupanje, pozornost itd.). 

 

Večina dejavnosti je bila izvedena v gozdu. Vrtec, v katerem sem izvajala gozdne tehnične 

dejavnosti, se nahaja v bližini gozdnih površin. Gozd nam ponuja neskončno možnosti za 

raziskovanje, omogoča nam celostni razvoj in spoznavanje narave preko izkustvenega 

učenja. Ocenjujem, da so izvedene dejavnosti pripomogle k razvijanju različnih 

sposobnosti in  spretnosti otrok. Otroci so pridobivali tehnične izkušnje, vzročno-

posledične predstave, spoznavali materiale in orodja.  

 

Z diplomskim delom želim spodbujati pomen gozdne pedagogike za razvijanje tehnološke 

pismenosti v predšolskem obdobju in spodbuditi vzgojitelje za pogostejše vključevanje 

gozdnih tehničnih vsebin v različne dejavnosti uresničevanja kurikuluma za vrtce. Gozd 

nam kot tretji prostor daje izzive za aktivno in doživeto raziskovanje z različnimi 

metodami. 
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I 

 

8 PRILOGA 

 
8.1 Vprašalnik za strokovne delavce vrtca 

 
VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Potrebujem Vaše 

mnenje in izkušnje glede razvijanja gozdne tehnične pismenosti v vrtcu. Vljudno Vas 

prosim, da vprašalnik v celoti izpolnite. Anketni vprašalnik je anonimen in je namenjen 

izključno analiziranju podatkov, ki bodo obravnavani v diplomskem delu. 

 

Hvala za sodelovanje. 

Anja Žerovnik 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani 

 

1. Spol (ustrezno obkrožite):   Moški                Ženski 

 

2. Starost (ustrezno obkrožite): 

a) do 30 let 

b) od 30 do 45 let 

c) nad 45 let 

 

3. Delovno mesto (ustrezno obkrožite): 

a) vzgojitelj/vzgojiteljica 

b) vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja 

c) drugo: 

 

4. Čas zaposlitve v vrtcu (ustrezno obkrožite): 

a) do 10 let 



 

II 

 

b) 10 do 20 let 

c) 20 do 30 let 

d) nad 30 let 

3. Poznate pojem tehnološka pismenost, kako si jo razlagate in kje ste ga srečali? 

Poznam:      Predstavljam si, da je to: S tem pojmom sem se 

seznanila: 

DA 
 
 

 
 
 
 

 

NE 
 
 

 
 
 
 

 

 

4. Kaj za vas pomeni gozdna pedagogika? 

 

 

5. Koliko ste seznanjeni s gozdno tehnično vzgojo? 

 

 

6. Katere dejavnosti bi izvajali, da bi razvijali tehnološko pismenost? 

a) pri dejavnostih v gozdu 

b) pri dejavnostih likovne vzgoje 

c) skozi igro v igralnici 

d) pri naravoslovnih dejavnostih 

e) drugo ___________________________________________________________ 

 

7. Kako pogosto otrokom ponudite dejavnosti z vidika gozdne tehnične vzgoje? 

a) tedensko 

b) mesečno 

c) nekajkrat na leto 



 

III 

 

d) enkrat letno 

e) nikoli  

 

8. Katere materiale uporabljate pri dejavnostih tehnične vzgoje? Označite od 1 (redko) do 6 

(vedno). 

Kovina 1 2 3 4 5 6 

Les 1 2 3 4 5 6 

Papirna gradiva 1 2 3 4 5 6 

Umetna snov 1 2 3 4 5 6 

Nestrukturiran material 1 2 3 4 5 6 

Odpadna embalaža 1 2 3 4 5 6 

Tekstil 1 2 3 4 5 6 

Modelirne mase 1 2 3 4 5 6 

Drugo:_________________ 1 2 3 4 5 6 

 

9. Katere tehnične izdelke uporabljate pri svojem delu? 

 

10. Kako bi vrednotili učinek otrok pri gozdni tehnični vzgoji? (možnih je več odgovorov) 

a) krepi se vztrajnost, potrpežljivost, sodelovanje 

b) poveča se koncentracija 

c) poveča se radovednost, motivacija in boljša komunikacija 

d) bolj se izraža domišljija in ustvarjalnost 

e) pri delu z različnimi materiali in orodji postajajo motorično spretnejši 

f)  poimenujejo razne materiale in jih znajo varno uporabiti 

g)  ____________________________________ 

11. Pri katerih dejavnostih izvajate znanje gozdne tehnične vzgoje? 

a) čutna pot 

b) igra v gozdu 

c) material, ki ga dobimo v gozdu, uporabimo za ustvarjanje v igralnici 

d) Drugo:_____________________________________________________________ 


