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Herbariziranje cvetov:  
priložnost za poglobljeno 
spoznavanje zgradbe cveta
izdelava herbariziranega cveta je način, kako lahko učenci spoznajo zgradbo cveta, ob tem pa raz-
vijajo tudi spretnost natančnega opazovanja. Učenčeva aktivna vloga pri herbariziranju, pri čemer 
mislimo na motorično in miselno aktivnost, bistveno pripomore k posameznikovi kogniciji.

Cvet je rastlinski organ, ki služi spolnemu razmno-
ževanju rastlin. V cvetu v prašnikih nastajajo moške 
spolne celice (pelod oz. cvetni prah) in na plodnih li-
stih (pri kritosemenkah zrastli v pestič) ženske spolne 
celice. Poleg prašnikov in plodnih listov cvet sestavlja-
jo še večni listi in čašni listi. To je teorija, ki v praksi 
ponuja paleto različnih barv, oblik, namestitev (včasih 
tudi odsotnost) cvetnih delov, ki jih srečamo pri raz-
ličnih vrstah rastlin. 

Učenci se s pojmom cveta srečajo že pri predmetu 
Spoznavanje okolja v okviru spoznavanja razvoja ra-

stlin. Pri predmetu Naravoslovje in tehnika se v 4. ra-
zredu naučijo razlikovati med rastlinami s cvetovi in 
rastlinami brez cvetov ter znajo po cvetovih prepozna-
vati najpogostejše drevesne in grmovnate rastlinske 
vrste. Natančneje se z zgradbo cveta in njegovo funk-
cijo spoznajo v 6. razredu pri predmetu Naravoslovje. 

Med predstavljeno aktivnostjo izdelave herbarizira-
nega cveta učenci na konkretnem rastlinskem materi-
alu spoznajo, kako je cvet sestavljen. Naučijo se prepo-
znati cvetne dele in so pozorni na njihovo nameščenost. 
Učenci pri aktivnosti razvijajo spretnosti natančnega 

Slika 1: Učenka med izdelovanjem herbariziranega cveta sobne vijolice.
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opazovanja, fine motorike in spoznavajo raznolikost 
zgradbe cvetov rastlinskih vrst, s katerimi se srečujejo 
vsakodnevno. 

Aktivnost smo večkrat preizkusili tako s študenti kot 
z osnovnošolci. Učenci so med aktivnostjo svojo po-
zornost povsem usmerili na izdelavo herbariziranega 
cveta. Natančno so ga opazovali in odstranjevali posa-
mezne dele cveta (Slika 1).

navodila za izdelavo herbariziranega 
cveta

Za izdelavo herbariziranega cveta potrebujemo:
– cvet izbrane rastline
– pinceto
– preparirno iglo ali škarjice
– ročno lupo
– lepilo v stiku
– risalni list

Herbariziran cvet razporedimo na risalni list. Cvet v 
ta namen postopoma razstavljamo od zunanjosti proti 
notranjosti in v enakem zaporedju posamezne dele 
cveta v koncentričnih krogih polagamo na risalni list. 
Pomagamo si s pinceto, preparirno iglo in z lupo. 

1. Najprej risalni list prepognemo na polovico po 
dolžini daljše stranice. Na eno izmed polovic no-
tranje strani pole bomo lepili herbariziran cvet.

2. Vzamemo cvet izbrane rastline in si ga natančno 
ogledamo. Na cvetu lahko opazimo čašne liste 
venčne liste, prašnike in pestiče. 

3. Sledi razstavljanje cveta. Začnemo na zunanji stra-
ni cveta s čašnimi listi. Preden čašne liste odstrani-
mo, si natančno ogledamo, kako so ti nameščeni 
med sabo in glede na druge dele cveta proti notra-
njosti. Nato čašne liste odstranimo (odtrgamo) s 
pinceto in jih razporedimo na risalni list, kot je 
prikazano na shemi pole (Slika 2).

4. Nadaljujemo z venčnimi listi. Preden jih odstrani-
mo, smo prav tako pozorni na namestitev teh med 
sabo (lahko so razporejeni v več krogih) ter glede 
na ostale dele cveta. Pri razporejanju venčnih listov 
na polo smo pozorni na pravilno postavitev glede 
na čašne liste.

5. Enakim korakom sledimo pri razporejanju prašni-
kov in pestičev. Ker so ti običajno drobni in nežni, 
si pri njihovem odstranjevanju iz cveta pomagamo 
s preparirno iglo in z lupo.

6. Ko imamo cvetne elemente razporejene na risal-
nem listu, jih pritrdimo z lepilom v stiku.

Nekaj dobrih primerov cvetov rastlin za izved-
bo opisane aktivnosti:  
zlatice, šipek, lilije, češnja, jablana, črni trn, vo-
denke, vijolice, brokoli

Izdelava herbariziranega cveta kot izhodišče za:
– usvajanje zapisa cvetne formule,
– pogovor o barvah cvetov v povezavi z vidom žu-

želk – z barvnimi filtri (folijami) lahko prikaže-
mo, v kakšnih barvah žuželke vidijo cvetove,

– prepoznavanje prilagoditev cvetov, s katerimi 
vabijo opraševalce (npr. črte na venčnih listih, ki 
usmerjajo žuželke do moškega in ženskega dela 
cveta),

– pogovor o cvetnem prahu, alergijah, pomemb-
nosti cvetov pri nastajanju medu itn.

Slika 2: Shema pole herbariziranega cveta (razvrstitev 
cvetnih elementov)

Slika 3: Primer herbariziranega cveta vodenke (A) in ripeče 
zlatice (B)


