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POVZETEK 

 

Predšolski otroci spoznavajo svet okoli sebe v različnih učnih okoljih. V magistrskem delu sem 

se osredotočila na otrokovo razumevanje živega in neživega v različnih učnih okoljih vrtca.  

Med otroki obstajajo velike individualne razlike v razumevanju teh pojmov, ki so povezane z 

razvojem mišljenja in spodbudami v okolju. Otrokovo pojmovanje živega postopoma vključuje 

otrokovo znanje, da ni nujno, da se vse živo premika in ima zavest (rastline) ter da vsako živo 

bitje izhaja iz nečesa, se hrani, diha, razvija, razmnožuje in na koncu umre. Izhajala sem iz 

Piagetove teorije in nedavnih raziskav ter kritike te teorije. V teoretičnem delu sem poleg tega 

predstavila in analizirala tudi področje narave v slovenskem Kurikulumu za vrtce (1999), gozdno 

pedagogiko in gozdne vrtce ter ekovrtce. 

Raziskovala sem, kako na razumevanje otrokovega pojmovanja pojmov živo in neživo vpliva 

različno učno okolje vrtca (če imajo program oz. nimajo programa za spoznavanje narave). 

Zanimalo me je tudi, ali se rezultati ujemajo s Piagetovo teorijo in ali različna okolja vrtca 

vplivajo na otrokovo razumevanje pojmov živo in neživo.  

Za raziskavo sem z mentorico in s somentorico oblikovala instrument, ki je vseboval 18 

fotografij, na katerih so prikazane živali, igrače, žive in nežive rastline ter liki iz risank in 

reklam. V raziskavo je bilo vključenih 65 otrok, starih od 4 do 5 let, iz različnih vrtcev: iz vrtca z 

dodatnim gozdnim programom, ekovrtca in običajnega vrtca, ki na tem področju ne izvaja 

dodatnih dejavnosti. Z vsakim otrokom, vključenim v vzorec, sem opravila individualni 

strukturirani intervju. Otrok je moral odgovoriti, ali je stvar na fotografiji živa in zakaj je tako 

mislil. Podatke sem kvalitativno in kvantitativno analizirala in interpretirala. S primerjavami med 

vrtci oz. različnimi učnimi okolji smo prišli do sklepa, da med njimi ni nobene razlike, torej da 

poseben poudarek na spoznavanju narave ne vpliva na otrokovo razumevanje pojmov živo oz. 

neživo. Otroci so pokazali najboljše razumevanje pri živih živalih, najslabše pa pri likih iz 

reklam in animiranih filmov. 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, Piagetova teorija, razumevanje pojmov  živo/ neživo, 

animizem, ekovrtci, gozdni vrtci. 



 
 

SUMMARY 

Preschool children get to know the world around them in different learning environments. In my 

master's thesis, I focused on children's understanding of the living and the non-living in different 

learning environments of preschool. There are large individual differences in children's 

understanding of these concepts, which are related to development of thinking and stimuli in the 

environment. A child's conception of the living gradually includes the child's knowledge that it is 

not necessary for all living things to move and have consciousness (plants), and that every living 

being comes from something, feeds, breathes, develops, reproduces and eventually dies. My 

starting point was Piaget's theory and recent research and critique of that theory. In the 

theoretical part, I also presented and analyzed the field of nature in the Slovenian Curriculum for 

Preschools (1999), forest pedagogy, and forest preschools and eco-preschools. 

I researched how children's understanding conception of living and non-living concepts are 

influenced by the different learning environments of the preschool (if they have or not have a 

special program for learning about nature). I was also interested in whether the results matched 

with Piaget's theory and whether the different environments influenced the child's understanding 

of the concepts of animate and inanimate. With the help of my mentor and commentor, I have 

designed an instrument for the empirical research, that had 18 photographs showing animals, 

toys, living and non-living plants, and characters from cartoons and commercials … children 

aged 4-5 years from different preschool, namely, from the preschool with an additional forest 

program, from the eco preschool, and from the preschool, which does not carry out additional 

activities in the area. I conducted an individual structured interview with each child included in 

the simple. The child had to answer whether the thing in the photo was alive and why they 

thought so. I analyzed and interpreted the data qualitatively and quantitatively. With the 

comparisons between preschool or different learning environments we concluded that there is no 

difference between them, so that special emphasis on learning about nature does not affect the 

child's understanding of concepts of living or non-living. The children showed the best 

understanding of live animals and worst in characters from commercials and animated films. 

KEYWORDS: preschool child, Piaget's theory, animism, understanding of living/ non- living 

concepts, forest preschool, eco preschool. 
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UVOD 

Živimo v svetu, ko se je odtujenost naravi drastično povečala, ogrozila tudi naravo samo, potreba 

po njenem ohranjanju in življenju v skladu z naravnimi ritmi pa postaja vse bolj potrebna 

izobraževalna vsebina v vrtcih in šolah. 

Čeprav danes otroka obdajajo številni informacijski in senzorični dražljaji, si mora še vedno 

prizadevati za razumevanje pojmov iz vsakdanjega življenja. Predšolski otrok svet spoznava z 

vsemi čutili. Učenje je izkustveno in povezano z intenzivnimi čustvenimi in s socialnimi procesi. 

Za razvoj ustreznih predstav in pojmov o svetu je pomembno imeti veliko izkušenj in ugodnih 

učnih možnosti. Vprašanje je, ali lahko otrok danes na pravi način spoznava naravo, ko je 

sodobni človek od nje precej odtujen. 

Otrok pojme, ki jih pridobi o svetu, razvrsti in poveže v sisteme znanja in gradi pojme (Gutović, 

2006: 158). Vse večje število otrok, zlasti v mestih, nima dovolj stika z naravo in večino časa 

preživi v svetu elektronskih medijev.  

Pogosto smo v situaciji, ko opazimo otrokovo nezmožnosti, da bi dobil popoln vpogled v nekaj, 

kar ni le čutno zaznavno, neposredno prepoznavno v sočasnem dogodku. Stojaković (2012) 

ugotavlja, da pri oblikovanju pojmov niso vključeni le zaznavni procesi, osebne izkušnje in 

spomini nanje, temveč tudi učni procesi, reševanje problemov in kreativni procesi. Vse to so 

razlogi, da so pojmi v predšolski dobi površni, nejasni in nediferencirani (Gutović, 2006: 159). 

Razumevanje pojmov živega in neživega presega enkratne in konkretne čutne podatke. Otrok 

ideje, ki jih pridobi o svetu, razvrsti in poveže v sisteme znanja in hkrati gradi pojme. Na 

razumevanje pojmov živo/neživo pri majhnem otroku in razlikovanje med njimi vplivajo 

kompleksni dejavniki, na katere kažejo sodobne raziskave, opravljene s predšolskimi otroki 

(Bullock, Russel 1984; Poulin - Dubois, Crivello, Wright, 2015; Rostad, Yott, Poulin - Dubois, 

2012; Wright, Poulin - Dubois, Kelley, 2015). V tej raziskavi sem poskušala razumeti 

razmišljanja otrok, prepoznati dobre in slabe pogoje za učenje in oblikovanje pojmov, da bi 

lahko prepoznala pedagoške posledice in predlagala smernice za spodbujanje razvoja pojmov, 

povezanih z naravo, pri predšolskih otrocih. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V tem poglavju bom razložila razvoj otrokovega mišljenja v predšolski dobi, njegovo 

razumevanje pojmov živo/neživo ter različne spodbude okolja v vrtcu, v katerem poteka učenje. 

 

1 Razvoj mišljenja v predšolskem obdobju 

 

Razmišljanje je intelektualni proces, ki omogoča posreden in splošen odraz predmetov in 

pojavov objektivne resničnosti ter njihovih različnih povezav in odnosov v zavesti posameznika 

(Gutović, 2006: 156). Pred otrokom je še dolga pot, da doseže mišljenje odrasle osebe. Na tej 

poti je veliko ovir in zahtev, ki jih sčasoma doseže (Batistič Zorec, 2006: 58). 

 

Jean Piaget je večino svojega znanja gradil na opazovanju otrok. V nasprotju z drugimi avtorji ga 

niso zanimale pravilne rešitve miselnih problemov, bil pa je pozoren na napake, ki so jih otroci 

delali pri razmišljanju. Ugotovil je, da se razmišljanje otrok precej razlikuje od mišljenja odraslih 

(Brković, 2011: 67). Kognitivna teorija skuša razložiti otrokovo razmišljanje in razumevanje 

sveta v različnih starostnih obdobjih. Otroka obravnava kot aktivno bitje in verjame, da njegov 

razvoj poteka po določenih stopnjah. Na začetku je otrok egocentričen, zato se ni zmožen 

postaviti v vlogo drugih, s kasnejšim razvojem kognitivnih zmožnosti pa vedno bolj vidi 

kompleksnost in raznolikost vzročno-posledičnih in družbenih odnosov. Po Piagetovi teoriji so 

stopnje kognitivnega razvoja pri vseh otrocih univerzalne ne glede na kulturo, razvoj pa določajo 

štirje ključni dejavniki: zorenje, izkušnje, uravnoteženje (ekvilibracija) in družbena transmisija 

(Gutović, 2006: 46). Miselni procesi pa so pri tem nespremenjeni, ker potekajo na enak način vse 

posameznikovo življenje. 

 

M. Batistič Zorec (2006: 69) navaja, da proces razvoja mišljenja po Vigotskem poteka kot proces 

ponotranjenja zunanjih in družbenih interakcij, ki se začne kot medosebni proces in sčasoma 

postane intrapsihični proces. Vigotski je menil, da vsaka funkcija otrokovega kulturnega razvoja 

poteka na dva načina: najprej na družbeni, nato pa še na psihološki ravni. Postopek 

internalizacije poteka tako, da otroku zagotovimo pomoč drugega otroka ali odraslega, nato si 

otrok pomaga s tem, da na glas razmišlja ob reševanju problemov in na koncu pojem ponotranji. 
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Konceptualno razmišljanje je način, kako posameznik organizira okolje z abstrahiranjem in s 

pripisovanjem enake kakovosti dvema pojavoma ali več pojavom.  

 

Vigotski (v Batistič Zorec, 2006: 74) pravi, da otroci svoje razmišljanje oblikujejo tako, da 

sodelujejo v dejavnostih, ki ustvarjajo njihovo razmišljanje. Razvoj misli je proces, v katerem 

internalizirajo rezultate svoje izmenjave z okoljem. Pravi, da otroci z aktivnostmi utrjujejo svoje 

načine delovanja, vendar postopoma ta dejanja ne ustrezajo več trenutnim razmeram, zato 

morajo najti nove načine delovanja, ki bodo ustrezali dani situaciji. Razvoj je mogoč le s 

pridobivanjem izkušenj, hkrati pa stopnja razvoja vpliva na to, kako otrok pridobiva izkušnje. 

 

S simboli označujemo stvari in dogodke. Simbolno razmišljanje se pojavi že v predšolski dobi. 

Simboli imajo nadomestno vlogo, z njimi se prenaša določena misel, ideja ali sporočilo, kar 

pomeni, da jih bodo drugi zlahka in hitro razumeli. Zahvaljujoč simboličnemu razmišljanju si 

otroci lažje zapomnijo prejšnje izkušnje, uspešneje rešujejo probleme in vzpostavljajo smiselno 

komunikacijo z drugimi. S simboli sporočajo svoje izkušnje drugim in na podlagi teh spoznavajo 

izkušnje drugih ljudi. Razumevanje pomena pojmov in njihovega delovanja pri otroku ne poteka 

le spontano. Z ustreznimi pogovori, vprašanji, glasnim branjem in s pojasnjevanjem mu odrasli 

pomagajo razumeti pomen določenih stvari, risb in sporočil, da pri svojem razmišljanju uspešno 

operira s pojmi (Gutović, 2006: 158). 

 

 1.1 Osnove Piagetove teorije 

 

V svoji kognitivni teoriji Piaget razlaga otrokovo mišljenje in razumevanje sveta v različnih 

starostnih obdobjih, pri čemer ugotavlja, da se to kvalitativno razlikuje od mišljenja odraslega. 

Zanimanje mu je vzbudilo dejstvo, da otroci iste starosti na določena vprašanja dajejo enake 

napačne odgovore. Na podlagi tega je sklenil da poteka razvoj mišljenja pri otrocih v več 

zaporednih stopnjah (Gutović, 2006: 164). Piaget (v Batistič Zorec, 2003: 78) govori o štirih 

razvojnih stopnjah oz. stadijih: 

 

- senzomotorični stadij (od rojstva do dveh let), 

- stadij predoperativnega mišljenja ali priprave miselnih operacij (2 do 7 let), 
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- stadij konkretnih operacij (7 do 11 let), 

- stadij formalnih operacij (od 11 do 15 let). 

 

Predoperativna stopnja je značilna za otroke med 2. in 7. letom starosti. Otroško razmišljanje je v 

tem obdobju večinoma egocentrično in temelji na uporabi simbolov. To je obdobje, ko se začne 

intenziven jezikovni razvoj, ki otrokom bistveno razširi obzorje. Egocentrizem pomeni, da otrok 

gleda z lastne perspektive, ker se še ni sposoben postaviti v vloge drugih in s tega položaja 

razumeti njihovih pogledov in občutkov. Po koncu tega obdobja bo otrok začel kazati viden 

napredek na tem področju. Za razvojno stopnjo konkretnih operacij (od 7 do 11 let) je značilno, 

da otroci pri preverjanju osebnih izkušenj uporabljajo logične operacije. To jim omogoča 

razumevanje pojma števila, razvrščanje stvari, živali, dogodkov itn. (otrok npr. razume, da se 

količina gline, iz katere je narejena večja kroglica, ne bo spremenila, če iz nje naredimo več 

manjših kroglic) (Gutović, 2006: 46). 

 

 1.2 Posebnosti razumevanja sveta in razumevanja vzročnosti v predšolskem obdobju 

 

Glavna težava, ki se pojavi pri mišljenju dojenčka je, da ne zna ločiti »jaz« od »ne-jaz« oz. 

subjektivno od objektivnega. Malček v tretjem letu življenja že razlikuje med »jaz« in 

objektivnim svetom, a je to razlikovanje še vedno razmeroma fluidno in zato pogosto mešanica 

osebnih psihičnih izkušenj in tistega, kar objektivno obstaja v njegovem okolju. Produkt te 

zmede pri otroku je objektivizacija subjektivnih izkušenj. Zaradi omejenih izkušenj ne more 

jasno ločiti objektivnega od subjektivnega in tako pride do subjektivizacije objektivnega. Zato 

svoje misli in namene projicira v predmete in pojave objektivne resničnosti ter jih oživlja, kar 

imenujemo animizem. Otrok bo v kasnejših letih obogatil svoje izkušnje in postopoma premagal 

animistično in realistično razumevanje sveta (Gutović, 2006: 164). 

 

Po Piagetovi razlagi predšolski otroci vedo, da so ljudje ustvarjalci mnogih stvari in predmetov 

ter iz tega lahko napačno sklepajo, da je narejeno vse, kar jih obdaja, tudi drevesa in trava. Otrok 

ve, da rastline rastejo iz semen, vendar še vedno misli, da semena proizvajajo ljudje. Ta način 

interpretacije Piaget imenuje artificializem. Čeprav so animistične in artificialistične 

interpretacije sveta pri predšolskih otrocih pogoste, zlasti ko gre za neznane in oddaljene stvari in 
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pojave, trditve, da gre za tipične oblike otroškega mišljenja, ni mogoče sprejeti. Otroci z 

bogatejšimi življenjskimi izkušnjami, ki sklepajo o neposrednih - bližnjih stvareh in imajo 

priložnost z njimi manipulirati, hkrati pa od odraslih prejmejo ustrezna pojasnila in napotke, so 

sposobni zrelejših interpretacij (Gutović, 2006: 164). 

 

Piaget (v Toličič in Smiljanić Čolanović, 1977: 78) pojasnjuje, da se otrokovo razumevanje 

vzročnosti razvija v treh stopnjah. Za prvo stopnjo (do približno 6. leta starosti) so značilne 

naslednje razlage otroka: psihološki, fenomenološki, finalistični in magični način interpretacije 

fizičnih konceptov. V drugi stopnji (okoli 8. leta starosti) je vse, kar ga obdaja, živo (animizem) 

oz. misli, da je vse, kar obstaja v naravi, npr. rastline in drevesa,  ustvaril človek (artificializem). 

V tretji stopnji (od 10 do 11 let) otroci uporabljajo različne razlage vzročnosti: krožno 

interpretacijo, mehansko pojmovanje vzročnosti, vzročnost po izvoru ali pojavu, razlago z 

bistveno identifikacijo, atomsko razlago (ang. atomic explanation), voluminozno razlago (ang. 

voluminous explanation) in logično dedukcijo (Gutović, 2006: 164). 

 

Piagetova razlaga vzročnosti pri spoznavanju in razumevanju sveta je bila deležna številnih 

kritik. Thomas (1992, v Batistič Zorec 2003: 79) pravi, da je Piaget podcenjeval mišljenje 

predšolskih otrok in da ga je pretogo povezoval z otrokovo starostjo.  

Ugotovitve številnih študij kažejo, da predšolski otroci, stari od 3 do 5 let, lahko razumejo 

vzročnost in ne sklepajo vedno animistično in transduktivno, kot je dejal Piaget (Šindić, Pribišev 

Beleslin in Batistič Zorec, 2019: 103; Piciga, 1995; Gelman in Spelke 1981; Bullock, Russel, 

1984; Poulin Dubios, 2015; Crivello, Wright, 2015; Rostad, Yott, Wright, Kelley, 2015; Gelman 

in Opfer, 2002; Villarroel, 2013). Uspešnost odgovorov je odvisna tudi od otrokovih izkušenj in 

interesa, zato otroci pri širokem spektru nalog ne kažejo enakih sposobnosti, kot je predvideval 

Piaget. Včasih se kaže implicitno razumevanje, ko otrok zna uporabiti načelo in nalogo pravilno 

reši, vendar svojega odgovora še ne zna pojasniti (Šindić, 2016: 56). 

 

Predstavniki teorije procesnih informacij menijo, da je vzrok otrokovega neuspeha pri reševanju 

nekaterih zapletenih problemov bolj v pomanjkljivostih spomina kot v egocentrizmu (Shaffer, 

1989, v Šindić, Pribišev Beleslin in Batistič Zorec, 2019: 102). Socialno-konstruktivistične 

teorije poudarjajo podporo socialnega okolja v okviru območja bližnjega razvoja kot pomemben 
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predpogoj za razvoj mišljenja in logičnega sklepanja pri otrocih (Batistič Zorec, 2006: 75; 

Gutović, 2006: 154). 

Odkritje, da pri reševanju različnih vrst problemov obstaja neenakost, odpira vprašanje, ali lahko 

govorimo o splošnih razvojnih stopnjah, kot jih je postavil Piaget (Crain, 1992, v Batistič Zorec, 

2006: 76). Piaget je poudaril pomen zorenja, vendar kasnejše raziskave kažejo, da lahko ustrezne 

učne strategije zagotovijo, da otroci iščejo informacije in gradijo lastne teorije. Takšne strategije 

so pogovori z drugimi otroki, igra in druge dejavnosti, ki jih vzgojitelji spodbujajo. Otrokom je 

treba dati tudi čim več časa, da lahko prosto govorijo v sodelovalnem vzdušju simbolne igre. Pri 

iskanju informacij in preverjanju predpostavk je pomembno poslušati druge (Shaffer, 1989, v 

Šindić, Pribišev Beleslin in Batistič Zorec, 2019: 102). 

 

 1.3 Oblikovanje pojmov v predšolskem obdobju  

 

Pojmi izražajo skupek splošnih in bistvenih lastnosti določenega razreda predmetov ali pojavov. 

Razvoj pojmov vključuje zaznavne in učne procese, procese reševanja problemov in kreativne 

procese. Tudi osebne izkušnje otroka so velikega pomena pri oblikovanju konceptov, saj si vsak 

otrok novo izkušnjo razlaga po svoje, odvisno od stopnje razvoja mišljenja in spomina na 

prejšnje izkušnje. Pri otrocih se pojmi skozi čas spreminjajo, dopolnjujejo in bogatijo z novimi 

znanji in v predšolski dobi pogosto niso dovolj jasni in razumljivi. Ker pojmovanje o sebi in 

drugih še vedno niso dovolj jasno, v mišljenju otrok pogosto prihaja do zmede (Gutović, 2006: 

157). 

 

Otroci, stari dve leti in pol, razumejo pojme, ki so na prvi ravni v hierarhični lestvici, kot so 

»ženska«, »moški«, »ljudje«, »otroci« ipd. Približno pri štirih letih vstopijo na drugo raven 

hierarhije pojmovnega razumevanja in razumejo, da je »jabolko« sadje, »krompir« pa zelenjava, 

pa tudi to, da se oba uporabljata kot hrana. Otrok lahko najprej izkusi predmet ali pojav kot 

celoto, šele kasneje pa ga analizira in loči njegove sestavne dele ter opazi njegove posamezne 

lastnosti. Predmete najprej klasificira glede na njihov namen, torej funkcijo, šele kasneje dobijo 

pojmi natančnejše opredelitve. Otrok npr. z izrazom orodje misli na vse, s čimer ljudje delajo, in 

šele kasneje je ta izraz določen za posamezno orodje, kot je npr. kladivo ali žaga (Gutović, 2006: 

158). 
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Vigotskega (v Batistič Zorec, 2006: 77) je posebej zanimal razvoj pojmov, ki vedno 

predstavljajo posploševanje. Pojmi, ki jih razumemo kot pomen besed, se pri posamezniku 

razvijajo, bistvo njihovega razvoja pa je v prehajanju iz ene strukture posploševanja v drugo, 

višjo strukturo. Vigotski je spontane pojme, ki jih otroci pridobijo z osebnimi izkušnjami, ločil 

od znanstvenih pojmov, vključno z matematičnimi pojmi in pojmi naravnih in družbenih ved, ki 

se jih otrok nauči v šoli. Ugotovil je, da se spontani pojmi razvijajo drugače kot znanstveni, 

čeprav je razvoj obeh vrst pojmov tesno povezan in vpliva drug na drugega. Razlika med 

razvojem spontanih in znanstvenih konceptov je v tem, da se prvi razvijajo od spodaj navzgor, 

drugi pa v nasprotno smer. Spontani pojmi se razvijajo od osnovnih in nižjih značilnosti, torej od 

konkretnih izkušenj do posplošene razlage, znanstveni pojmi pa se razvijajo od kompleksnih in 

višjih značilnosti, ki izhajajo iz posredovanja razlage, do osnovnih in nižjih značilnosti, torej do 

povezovanja pojma z izkušnjami. Pogoj za razvoj znanstvenih pojmov je določena zrelost 

spontanih pojmov. 

 

  1.4 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj pojmov pri predšolskih otrocih  

 

M. Batistič Zorec (2006: 75) pravi, da pri razvoju pojmov sodelujejo številne funkcije: 

pozornost, logični spomin, sposobnost abstrahiranja, primerjanja in razlikovanja. Gutović (prav 

tam) predstavlja psihološke analize, ki kažejo, da otroci napačno oblikujejo pojme tudi iz drugih 

razlogov, najpogosteje zaradi napačnega sklepanja, nerazumljenih besed in napačnih informacij, 

omejenih izkušenj in živahne domišljije. 

Na oblikovanje pojmov, ki so še posebej pomembni, hkrati vpliva več dejavnikov (Gutović, 

2006: 159). 

 

- Inteligentnost.  Z razvojem mišljenja otrok vse bolje zaznava, izboljšuje se njegov 

spomin, razmišljanje in na bolj ustrezen način spoznava svet okoli sebe. Izkušnje 

inteligentnejših otrok so vsebinsko bogatejše, spomini so bolj živi in imajo večje 

zmožnosti konstruiranja abstraktnih pojmov. Nasprotno pa manj inteligentni otroci težje 

opazijo povezave in odnose med predmeti, pojavi in dogodki. Težko se spopadajo z 
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življenjskimi situacijami, ostajajo na ravni določenih pojmov in njihovi sklepi so pogosto 

površni ali napačni (prav tam).    

- Možnosti za učenje pomembno vplivajo na razvoj pojmov. Če so redke, upočasnijo 

njihovo količino in kakovost. Zdi se, da tukaj velja pravilo »kakršni so pogoji, takšni so 

pojmi«. Zato nekateri znanstveniki menijo, da je razvoj pojmov pri otrocih še bolj 

povezan z možnostmi za učenje kot pa z njihovo inteligentnostjo. Raziskava Djordjevića 

in sodelavcev (1980) je pokazala, da otroci, ki obiskujejo vrtec, uporabljajo več pojmov 

kot otroci, ki ne hodijo v vrtec. 

Pomoč odraslih pri oblikovanju pojmov pri otrocih je raznovrstna. Po mnenju Vigotskega so 

to delovanje v območju bližnjega razvoja, materialno in socialno okolje za učenje, pogovori, 

preizkušanje hipotez v vrtčevski skupini, dejavnosti s starši v družini. Odrasli otrokom 

pomagajo, da oblikujejo večje število izrazov, jih opozorijo na napačne izraze in spodbujajo, 

da jih popravijo. Če je izobrazba staršev višja, če otroku namenjajo ustrezno pozornost, 

spodbujajo njegove interese, skupaj z njim analizirajo njegova opažanja in razmišljanja, to 

pozitivno vpliva na otrokov razvoj pojmov (Gutović, 2006: 159). 

 

- Težave v razvoju, kot je poškodba čutnih organov, otežujejo oblikovanje pojmov pri 

otrocih. Pri slabovidnih otrocih, pa tudi pri barvno slepih ali naglušnih, se zmanjša 

možnost pravilnega zaznavanja predmetov, videza in zvokov. Zaradi tega težko opazijo 

podobnosti in razlike, na podlagi redkega in površnega znanja pa pogosteje operirajo z 

napačnimi pojmi in na podlagi teh povzemajo napačne zaključke (prav tam). 

 

- Napačno sklepanje, torej neustrezno razlikovanje med pomenoma dveh besed, ki imata 

v določenem kontekstu podoben pomen, se prenese v druge odnose in situacije, kar lahko 

pri otrocih privede do napačnih sklepov in napačnega oblikovanja pojmov. 

 

- Nerazumevanje besed in napačna informacija, ki jo otrok prejme od drugih, sta 

pogosteje vzrok njegove napačne predstave. Odrasli včasih, ko jih otrok vpraša, bodisi 

zato, ker se ne potrudijo ali ker nimajo prave razlage, dajejo napačne informacije in otrok 

na podlagi njih sklepa napačno ter oblikuje napačne pojme. 
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- Omejena izkušnja in preveč subjektivno dojemanje otroka sta razmeroma pogosta 

vzorca njegovih napačnih sklepov in oblikovanja pojmov. Bolj ko so otrokove izkušnje 

pomanjkljive, subjektivnejše so njegove presoje, zlasti o sebi in svojih bližnjih. Bolj ko 

sklepa na podlagi tega, kaj bi rad, kot na podlagi tega, kako nekaj je, večja je verjetnost 

neustreznega oblikovanja pojmov. 

 

- Otrokova domišljija je pogosto prepletena z resničnostjo. Z njom dopolnjuje svoje 

pomanjkljivo znanje, se začasno distancira od neprijetnih izkušenj in sanja o izpolnitvi 

svojih želja. Zaradi takšnega nerealnega dojemanja realnosti se pogosto oblikujejo 

napačne predstave. 

 

Starši, vzgojitelji in učitelji bi morali pravočasno in z razumevanjem otroku pomagati k 

odpravljanju napačnih predstav, tako da bi ga spodbujali, opogumljali in pritegnili k  

nadaljnjemu sodelovanju. 

 

Sodobni predšolski programi, ki temeljijo na Piagetovi teoriji, zagovarjajo konstruktivistični 

pristop, katerega namen je podpreti (in ne pospeševati) otrokov razvoj. Vigotski (v Batistič 

Zorec, 2006: 78) vzgojiteljem svetuje, naj upoštevajo nastajajoče sposobnosti otroka (območje 

bližnjega razvoja) in vplivajo na njegov razvoj z ustreznimi spodbudami. Zato je pomembno, da 

v določenem razvojnem obdobju izkoristimo razvojne priložnosti in ne stremimo k čim 

hitrejšemu napredovanju v višji razvojni stadij. Vigotski poudarja pomen optimalnega obdobja 

za učenje in meni, da tako prehitevanje kot upočasnitev učenja škodljivo vpliva na razvoj 

(Batistič Zorec, 2006: 75). 

 

2 Otrokovo pojmovanje živega in neživega  

 

Pri razvoju pojmov živo in neživo delajo otroci številne napake. V zgodnjem otroštvu otroci 

včasih mislijo, da so predmeti, stvari in objekti, ki jih obkrožajo, živi. To kaže, da v tej starosti še 

nimajo razvitih kriterijev za ločevanje živega in neživega. V razumevanju živega in neživega 

obstajajo velike individualne razlike med otroki. Določajo jih raven inteligentnosti in pogoji 

okolja. Gotovo je, da otrok z naraščajočo starostjo vedno bolj razume kriterije za ločevanje 
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živega od neživega. Izraz živo začne postopoma vključevati otrokovo spoznanje, da za živo ni 

nujno, da se premika in ima zavest (rastline), pa tudi to, da vsako živo bitje iz nečesa izhaja, da 

se hrani, diha, razvija, se razmnožuje in sčasoma umre (Gutović, 2006: 161). 

 

S. A. Gelman in Opfer (2002, v Šindić, Pribišev Beleslin in Batistič Zorec, 2019: 102) 

pojasnjujeta, da ločevanje živega od neživega temelji na razvoju konceptualnega mišljenja, 

sposobnosti kategorizacije in razumevanja hierarhičnih odnosov ter razumevanju kavzalnosti in 

recipročnosti. 

 

 2.1 Kako otroci razumejo živi in neživi svet? 

 

Piaget (v Gutović, 2006: 160) v povezavi z animizmom in razumevanjem pojmov živega in 

neživega govori o štirih stopnjah, ki jih določa starost otroka: 

 

- V obdobju med 4. in 6. letom (prva stopnja) otrok misli, da je vse, kar nekaj počne, živo 

oz. ima svoj namen (npr. ura, gospodinjski aparati; ptica, ker poje). 

- Na drugi stopnji animizma (od 6 do 7 let) otrok misli, da je živo vse, kar se premika 

(npr. kolo, ker se obrača; voda, ker teče; sonce, ker se premika po nebu; medtem ko 

drevo ni živo, ker miruje). 

-  Na tretji stopnji (od 7 do 11 let) otrok že razume fizične in naravne vzroke. Verjame, 

da je tisto, kar se premika, samo od sebe, živo, npr. kolo ni živo, ker ga vozi človek, 

voda in sonce pa sta živa, ker se premikata sama. 

- Na četrti stopnji, ki nastopi po desetem letu starosti, so za otroka žive samo skupine 

ljudi, živali ali rastlin. 

  

V nasprotju s to razlago pa so številne kasnejše študije pokazale, da lahko že predšolski otroci 

razumejo razlike med živimi in neživimi predmeti (Bullock, Russel, 1984; Poulin Dubios, 

Crivello, Wright, 2015; Rostad, Yott, Wright, Kelley, 2015; Opfer in Gelman, 2002; Gelman in 

Spelke, 1981). Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. Spoznava in 

spoštuje živa bitja, uživa ob njih in se zanima za njihove življenjske razmere. Otrok v vrtcu in v 

svojem okolju aktivno raziskuje pojave, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in 
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razburljivo ter odpira vrata do novih zanimivih problemov. Ob opazovanju pojavov okoli sebe, 

razmišljanju o njih in ukvarjanju z živimi bitji, predmeti in snovmi razvija čut za naravo ter 

spoznava lastnosti snovi in teles (Kurikulum za vrtce, 1999: 56).  

 

 2.2 Raziskave o otroških predstavah o živem in neživem 

 

Razlikovanje med živim in neživim v predšolskem obdobju in, kaj spodbuja to razlikovanje, je 

bil predmet številnih raziskav (npr. Gelman in Spelke, 1981; Bullock, Russel, 1984; Poulin 

Dubois, Crivello in Wright, 2015; Rostad, Yott, Wright in Kelley, 2015; Opfer in Gelman, 

2002). 

 

Z osredotočanjem na način, kako se razumevanje pojma živega bitja razvija v otroštvu, je bilo 

izvedenih več raziskav, ki so preverjale Piagetovo razlago animizma (Villarroel, 2013). Po tej 

razlagi imajo otroci težave z zaznavanjem nevidnih vzročno-posledičnih povezav. Razlog za to 

najdemo v osnovi številnih bioloških pojavov in ontološkega egocentrizma, ki je značilen za 

otroke v predoperativni fazi (Kesselring in Müller, 2011, v Villarroel, 2013). Ugotovili so, da 

ima lahko koncept animizma za otroke določeno stopnjo notranje skladnosti, doslednosti in 

napovedne vrednosti (Solomon in Zaitchik, 2012, v Villarroel, 2013). 

 

Raziskava Villarroela (2013) je zajela 118 otrok (52 fantov in 66 deklet). Od tega je bilo 35 (29,7 

%), starih od 4 do 5 let, 40 (33,9 %) od 5 do 6 let, 43 (36,4 %), starih od 6 do 7 let, pa je bilo 

vključenih v 1. razred osnovnošolskega izobraževanja. Kriterij za razvrščanje odzivov otrok je 

bil, da mora otrok dve entiteti, predstavljeni v vsaki kategoriji, uspešno razvrstiti kot živi ali 

neživi, da bo razvrstitev pravilna. Če je na primer otrok izjavil, da je pes živo bitje in izrazil isto 

idejo o ptici, je raziskovalec menil, da se je otrok uspešno odzval v kategoriji »živali«. Če pa je 

otrok imel rožo za živo bitje drevesa pa ne, je raziskovalec ugotovil, da se je otrok slabo odzval v 

kategoriji »rastlina«. Glede na to merilo je bila 25-odstotna možnost naključnega zadetka. Kar 

zadeva preučevanje razlik, ki so jih pokazali posamezniki iz različnih starostnih skupin pri 

razlikovanja živega in neživega, nihče v skupinah od 4 do 5 in od 5 do 6 let (predšolsko obdobje) 

ni pravilno razvrstil vseh entitet, zastopanih na šestih fotografijah. Nasprotno pa je 39,5 % otrok, 

starih od 6 do 7 let, pravilno razvrstilo vse entitete na fotografijah (prav tam). 
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Najmlajši otroci med drugimi starostnimi skupinami v vzorcu izstopajo po tem, da imajo vozila 

za živa bitja, po drugi strani pa rastlin pogosto ne uvrščajo k živim bitjem. Te ugotovitve so 

skladne s predhodnimi raziskavami, ki kažejo, da je za mlajše otroke značilen animizem, ki se 

nanaša na premikajoče se predmete (npr. sonce in oblaki), poleg tega pa sklepajo, da rastline niso 

žive, ker se ne premikajo (Villarroel, 2013). Tudi otroci, stari od 4 do 5 let, kažejo 

nerazumevanje kaj je živo bitje. Dodati je treba, da je raziskovalec opazil, da so se najmlajši 

anketiranci zmedli, ko so poskušali odgovoriti na vprašanja o razlikovanja živega in neživega 

(prav tam). 

 

D. Piciga (1995: 154) je na podlagi raziskav o razumevanju pojmov živo in neživo pri 

predšolskih otrocih sklenila, da štiriletni otrok ve, da živa bitja slišijo, vidijo, čutijo, stvari pa ne, 

ker niso žive. Enako da niso živi velja za razmišljanje, sanje in znanje. 

R. Gelman in E. Spelke (1981, v Piciga 1995: 155) sta preučevali, kako mlajši otroci razlagajo 

razlike med živim in neživim. Otrok pri opazovanju neživih predmetov več pozornosti posveča 

fizičnim lastnostim, ki so zanesljivejše in bolj natančne. Pri živih predmetih je otrok bolj 

osredotočen na dejanja, namene, motive in čustva. Zaznavanje je bolj nejasno in varljivo. 

Avtorici ugotavljata, da se razlike v dojemanju živega in neživega pojavijo zelo zgodaj. 

 

3 Učno okolje za uvajanje otrok v naravo 

 

Na pomen okolja za pridobivanje izkustvenih znanj in učenje predšolskega otroka o okolju so 

opozorili že pedagoški klasiki, kot so Komenski, Rousseau, Pestolozzi, Froebel in drugi. V 

alternativnih pedagoških pristopih je posebna pozornost namenjena materialnemu vidiku okolja, 

v katerem se otrok uči. Najbolj temeljito je izkustveno učenje, zastopano v vrtcih montessori in v 

waldorfskem vrtcu. V pristopu Reggio Emillia pa prevladuje pomen socialnega okolja in učenje 

v bogatem družbenem kontekstu; v tem pristopu je prostor »tretji vzgojitelj« (Šindić, 2016: 136). 

Spasojević (2013), avtor državnega programa predšolske vzgoje v Republiki Srbski, okoljski 

dejavnik prepoznava kot pomemben temelj dobrega predšolskega programa. Delovanje okolja je 

preučeval prek socialnega vidika tj. odnosa med odraslim in otrokom v »kontekstu kulture« in 

sveta artefaktov, ki objektivno obstajajo v vsakem učnem okolju, ter v interakciji med otroki 

(prav tam: 45). Prav tako je pomembna ureditev prostora, v katerem otrok biva. Avtor za vrtec 
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priporoča ureditev učnih centrov (kotičkov), ki otroke spodbujajo k aktivnosti, podpirajo učenje 

in razvoj. Izpostavlja pomembnost ne le družbenega, temveč tudi materialnega okolja in 

priporoča, »posebej pripravljeno okolje«, ki otroku ponuja številne možnosti za pridobivanje 

izkustvenega znanja (prav tam: 46). 

 

Primerno okolje otroka spodbuja k spoznavanju realnosti in uporabi različnih predmetov in virov 

učenja (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 15). Optimalno organizirano okolje v vrtcu otroku 

nudi občutek varnosti, sproščenosti in sprejetosti, kar je predpogoj za aktivno vključevanje in 

delovanje otrok. 

 

V slovenskem Kurikulumu za vrtce (1999: 13) je definirana organizacija prostora in časa kot: 

- organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora (tako v notranjih kot zunanjih 

prostorih), 

- zagotavljanje zasebnosti in intimnosti, 

- zagotavljanje fleksibilnost in stimulativnost prostora (ureditev igralnice se spreminja 

glede na starost otrok in dejavnosti v igralnici). 

 

Prostor v vrtcu mora biti dovolj prilagodljiv, da je primeren tako za individualne kot skupinske 

dejavnosti. Zato je najbolje, da je sestavljen iz pohištva, ki ga je mogoče premikati (miz, stolov, 

improviziranih predelnih sten itn.), da ga lahko iz prostora za dejavnosti, namenjene 

samostojnemu delu ali delu v manjših skupinah, spremenimo v prostor, namenjen skupinskemu 

delu. 

 

Otrokovo spoznavanje okolja (živega in neživega sveta) je odvisno od možnosti, ki so mu na 

voljo, razpoložljivosti sredstev, števila izbir in zanimivih vsebin v določenem prostoru (npr. 

kotičku). Otrok je v aktivnem odnosu z okoljem, s svojo dejavnostjo vpliva nanj in ga poskuša 

preoblikovati glede na svoje sposobnosti, interese, potrebe in občutke. Notranja zasnova vrtcev 

in posameznih igralnic naj otroku zagotavlja zadostne možnosti za gibanje, izbiro dejavnosti in 

prostorov, različne socialne odnose med otroki in odraslimi, pa tudi možnost umika. Tako 

pripravljeno okolje predstavlja spodbudno in učno okolje za predšolskega otroka (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju v RS, 1995). 
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A. Šindić (2016: 139) ugotavlja, da sodobna predšolska vzgoja sledi tem pozitivnim izkušnjam 

in si prizadeva, da je »vrtec obogateno okolje, ustvarjeno po posebnem programu, v katerem bo 

otrok obkrožen z izdelki človeškega dela in ustvarjalnosti ter s predmeti iz narave, urejenimi z 

okusom in občutkom sorazmernosti, katerih razvojne, kulturne, estetske, etične in informativne 

lastnosti so izbrane, urejene, strnjene in poudarjene, življenjsko in izkustveno oblikovane«. Da bi 

si otroci ustvarili bogato sliko sveta in usvojili realistične pojme, ni pomembno le, da jim nudimo 

številne situacije in izkušnje, ampak da te tudi večkrat ponovimo v različnih otrokovih 

dejavnostih. Prav tako je pomembno, da z otrokovim doživljanjem narave in družbe povežemo 

prijetna čustva (prijetne izkušnje lepega, občutek varnosti, zadovoljstva, radovednosti, 

spoštovanja do življenja, empatije, odgovornosti in skrbi za naravo itn.). 

 

3.1 Narava kot vir znanja  

 

Otrok že od malih nog kaže zanimanje in željo po spoznavanju sveta okoli sebe. Okolje spoznava 

z vsemi čutili. Predpogoj, da spozna svet, je opazovanje in raziskovanje, kar pomeni, da svet 

spoznava aktivno. Že Komenski je opozoril na povezavo čutnega z drugimi načini spoznavanja 

(v Šindić, 2016: 54). Najboljša vsebina za pridobivanje čutnih izkušenj in izkustveno 

spoznavanje žive in nežive narave so dražljaji iz narave, kot so gledanje dežnih kapljic, 

poslušanje reke, ptičje petje, oglaševanje živali, barve jutranjega neba in mraka, oranžne in zlate 

jeseni, vonji spomladanskega cvetja, ledene lepote. 

 

Otrok pokaže zanimanje za opazovanje in raziskovanje, npr. z opazovanjem kamenja, mravelj, 

dežja, metuljev, ptic, cvetja, skratka okolja, ki ga obdaja. Vse to ga zanima in želi radovedno 

raziskati okolje, tako da se mora, ne glede na to, ali gre za žival ali rastlino, tega dotakniti, vzeti 

v roko ali povohati. Hrepeni po zadovoljitvi čutnih zaznav, kot so vid, dotik, vonj in okus. 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje, v katerem otrok spoznava svet okoli sebe na 

podlagi zaznavanja in miselne dejavnosti, s katero spoznava naravo ali dogodke v njej in okoli 

nje (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 51). 

 

A. Dobud Došen (2005: 135) ugotavlja, da je življenje na vejah, pod skorjo dreves, v grmovju, 

nad in pod zemljo za otroke zelo zanimivo. Otrokovo pozornost in radovednost pritegne vse, kar 
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se premika na različne načine in v različne smeri, torej živa bitja, npr. ptice, veverice, žuželke, 

plazilci ... Vse to je del širše življenjske skupnosti, ki se razkrije v določenem delu narave. Če je 

začetek komunikacije z naravo opazovanje dinamike v njej, je treba opaziti tudi njene statične 

elemente (drevesa, grmičevje, tla), brez katerih te dinamike niti ne bi bilo mogoče doživeti. 

Različna naravna okolja (gozd, breg reke, gora, hrib, pašniki, obala jezera itn.) so priložnost za 

pridobivanje različnih izkušenj z naravo. Poleg raziskovalnih izkušenj in znanja imajo ti obiski 

tudi svoj rekreacijski in zdravstveni namen (igre v zaščitenem naravnem okolju). 

 

Otrok spoznava naravo v aktivnem odnosu z njo. Številne dejavnosti je mogoče izvesti v naravi. 

Pokošena trava, ki jo najdemo tudi na zunanjem delu igrišča vrtca, je zanimiva za zbiranje na 

kupe in metanje v višino: je lahka in diši po posebni svežini. Lahko se dogovorimo z otroki, da 

en kup pustimo na soncu, drugega pa v senci, da bi čez dan ali dva ugotovili razliko in poskušali 

te razlike komentirati. Buče z izrezanimi "očmi" in "usti" ter prižgano svečo v notranjosti so že 

tradicionalni predmet veselega vzdušja v vrtcu in so v tem smislu še posebej uporabne za 

jesenska praznovanja. Trde, lahke, suhe buče so lahko namenjene ustvarjanju lutk. Listnata 

zelenjava je primerna za otroške raziskave analitičnega tipa. Predvsem mlajši otroci lahko 

potrpežljivo ločujejo list za listom solate, ohrovta in nekoliko gostejšega zelja, dokler ne 

»porabijo« celotne glave. Z otroki se lahko odpravimo v gozd, kjer otroci spoznajo npr. debelejše 

in tanjše drevo – tisto, ki ga lahko pokrijemo z eno roko, pa tudi tisto, ki zahteva združitev rok 

več otrok. Z njimi poskušamo doseči nižje in višje veje, oceniti višino drevesa od očesa, tako da 

jih primerjamo med seboj, primerjati grm in drevo, ločiti mlado in staro drevo itn. (Dobud 

Došen, 2005: 134). 

 

Vzgojno-izobraževalni materiali iz narave, s katerimi otroci pridejo v stik v vrtcu in ki jih 

uporabljajo v različnih raziskovalnih okoliščinah, predstavljajo trajna sredstva (npr. plodovi 

drves, kot so npr. storži iglavcev, kostanj, želod, orehi, lešniki, mandlji ...), ki imajo podobno 

uporabno vrednost kot industrijski odpadni material. Poleg čutnega zaznavanja in poimenovanja 

jih je mogoče kategorizirati, združevati v različne konfiguracijske strukture, na različne načine 

uporabljati v raziskovalnih dejavnostih, pa tudi preoblikovati, s čimer služijo umetniškemu oz. 

ustvarjalnemu izražanju otrok. Na ta način lahko uporabimo tudi suha semena: različna žita, 

semena, na splošno vse, kar lahko okolje ponudi s svojim rastlinskim potencialom. Enako velja 
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za posušene rastline, npr. seno, zdravilna zelišča. Uporabimo lahko tudi sveža zelišča ter rastline, 

vegetacijsko povezane z različnimi letnimi časi in z ljudskim izročilom: npr. mačice, oljčne 

vejice, rožmarin, bazilika, lovor ter poljsko, travniško in vrtno cvetje. Naravni materiali 

spodbujajo otroke k manipuliranju z njimi, raziskovanju in ustvarjanju. Povezani so lahko z igro 

z vodo, peskom, glino, testom ... Igra z naravnimi materiali spodbuja pridobivanje izkustev z 

vsemi čutili (npr. opazovanje oblik, barv, vonjanje, tipanje različnih tekstur in trdot, poslušanje 

zvokov v naravi). 

 

Izobraževanje za varovanje okolja (Kamenov, 2004: 16) oz. ekološka vzgoja pomeni 

pridobivanje znanj o medsebojnih odnosih med živo in neživo naravo, torej med živimi bitji in 

njihovim okoljem, ter o vlogi in mestu človeka kot biosocialnega dejavnika v naravi. Cilj 

ekološke vzgoje je usklajevanje medsebojnih odnosov med človekom in naravo ter spodbujanje 

ekološke kulture, ki pomeni sposobnost in motivacijo za delovanje v skladu z osnovnimi 

ekološkimi zakoni in pravili. 

 

Ekološko kulturo je treba graditi že v najzgodnejših letih, bivati v naravi in na poseben način 

komunicirati z njo, izkusiti njene lepote in razumeti pojave v njej ter blagodejne učinke naravnih 

dejavnikov (sonce, voda in zrak) na zdravje. Razvijamo jo z različnimi stiki z naravnim okoljem, 

od sprehodov in daljšega bivanja v naravi (poleti in pozimi), z vnašanjem narave v prostore, v 

katerih živijo otroci (npr. središča žive narave v akvarijih, terarijih različne rastline na vrtu itn.). 

Ekološka kultura je povezana tudi s spoznavanjem umetniških del (od literature, glasbe, 

slikarstva) in lastnega ustvarjanja ter izražanja doživljanja narave z različnimi umetniškimi 

mediji. Spodbujajo jo igre v naravi in igre, v katerih vsebino so vključena znanja o naravnih 

pojavah. Poznavanje narave in potreba po njenem ohranjanju se povezuje s sprejemanjem 

moralnih vrednot, ki se nanašajo na odnos do narave in vedenje v naravnem okolju, kar vpliva na 

praktično delovanje v skladu z ekološkimi načeli (Kamenov, 2004: 16). 
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 3.2 Spoznavanje okolja v javnih vrtcih v Sloveniji 

 

Okolje v vrtcu mora otroku nuditi občutek varnosti, sproščenosti, sprejetosti, kar je predpogoj za 

njegovo vključenost v vrstniško skupino in sodelovanje v različnih dejavnostih. A. Clark (2005, 

v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 13) ugotavlja, da otroci vidijo izobraževalno ustanovo 

kot svoj svet, predvsem kot okolje za igro in raziskovanje. Otrok v stiku z okoljem razvije nek 

notranji (pozitivni ali negativni) čut, tudi »čut za okolje lahko pri otrocih ustvari čustva 

pripadnosti in stabilnosti« (prav tam: 15), zato si moramo prizadevati za prostor v vrtcu, ki bo 

otroke spodbujal predvsem k pozitivnim čustvom. 

 

Prostor v vrtcu postane življenjski okvir, v katerem se dogajajo dogodki, odnosi med vsemi 

udeleženci. Otroci in vzgojiteljica si v vrtčevskem prostoru medsebojno delijo stvari, v tem 

odnosu se skupaj razvijajo in spreminjajo. Palmer (2001, v Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 

2019: 14) poudarja, da bi moral biti prostor v vrtcu omejen, da mora zagotavljati vidnost in 

varnost, hkrati pa biti odprt za gibanje in raznolikost. Kakovostno okolje vrtca otroke motivira 

ter spodbuja k raziskovanju. Organizacija prostora mora biti torej dovolj fleksibilna, da ponuja 

možnost organizacije dejavnosti v manjših skupinah ali za vse otroke hkrati. Za dejavnosti v 

malih skupinah je treba otrokom zagotoviti tudi primeren prostor, npr. »hiša«, »grad«, »skrivni 

kotiček«, »šotor«, kamor se lahko otrok za določen čas umakne (Kurikulum za vrtce 1999). 

 

Vrtec obsega stavbo in zemljišče. Stavba je prostor, kjer poteka predšolska vzgoja. Vrtec ima 

igralne površine, ki jih delimo na notranje in zunanje; oboje so namenjene vzgojno-

izobraževalnim dejavnostim (Lepičnik Vodopivec in Hmelak 2019: 40). Večina vrtcev ima poleg 

igralnic še skupni prostor (npr. za športno vadbo ali individualni urnik iz skupine), v igralnicah 

pa so organizirani kotički, ki omogočajo skupinsko delo. 

 

Ko govorimo o okoljski vzgoji, je zanjo poleg strukture notranjih prostorov pomembna tudi 

struktura zunanjih prostorov. Zunanji prostor pripada stavbi vrtca in je večinoma namenjen 

igrišču. Urejen mora biti tako, da otroku omogoča izbiro med različnimi dejavnostmi, spodbuja 

socialne odnose in tudi umik v zasebnost. Igrišča morajo imeti dovolj prostora in zelenih površin, 

da jih je mogoče uporabljati za igro in gibanje, ter prostore z vodo in peskom ter drugimi 
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materiali za oblikovanje in ustvarjanje (Kurikulum za vrtce, 2007: 23). Igrala na igrišču morajo 

ustrezati državno predpisanim normativom, zapisanim v Odloku o normativnih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (2000).  

Na področju narave v Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarek na razvoju sposobnosti za aktivno 

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

okolja in navad. Otrok spoznava sebe in okolico, ki ga obdaja, značilnosti žive in nežive narave. 

Z zanimanjem opazuje in raziskuje dogodke, spremembe, pojave okoli sebe. Nauči se ravnati s 

predmeti, skrbeti za živo in neživo naravo ter tako razvija pozitiven odnos do okolja.  

 

 3.3 Spoznavanje narave v alternativnih pedagoških sistemih 

 

Pomen okolja v kontekstu učenja predšolskih otrok je izpostavljen v številnih pedagoških 

pristopih. V nadaljevanju bom izpostavila tiste, ki posebno pozornost namenjajo spodbudnemu 

učnemu okolju v kontekstu učenja o naravi. 

 

  3.3.1 Spodbudno učno okolje in spoznavanje narave v vrtcu montessori 

 

Marija Montessori opozarja na dejstvo, da okolje samo po sebi ne ustvarja otrokovega znanja, a 

otrok zaradi prirojene težnje za razvoj in učenje sam ustvarja svojo podobo sveta. Poudarila je, 

da je treba »otroka, ki hodi, imeti za raziskovalca« in da njegove roke služijo razvoju 

inteligentnosti (Montessori, 2003: 205). Tako ne prejema le vtisov iz okolja, ampak je v tem 

procesu aktiven, hkrati preučuje dražljaje, jih odkriva in išče, pridobiva izkustveno znanje. Uči 

se iz narave, s svojo aktivnostjo si prizadeva pridobiti lastno znanje, izkusiti svet in ga razumeti 

(prav tam). 

Po Mariji Montessori imajo otroci največ potencialov za učenje v predšolski dobi. Otroci živijo z 

vsemi čutili, so radovedni, želijo navezati stike; imajo neizmerno sposobnost sprejemanja in 

prilagajanja. Prepričana je bila, da je narobe siliti otroke k učenju, ker se radi učijo in tudi sami 

vedo, kako se učiti (Montessori, 2003: 324). Otroci se učijo z aktivnim sodelovanjem in 

vključevanjem v praktične dejavnosti. Poudarja tudi aktivno sodelovanje otrok v socialnem 

življenju skupne družbene skupine. Za pedagogiko montessori je pomembno, da otrok 

nezavedno vsrkava vtise iz okolja, v katerem živi, zato so vsi prostori vrtca urejeni in 
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organizirani. Po Mariji Montessori se otrok ne uči namerno, ampak pridobiva in nadgrajuje 

znanje in svojo osebnost na osnovi izkušenj in v odnosu do prostora, stvari in drugih ljudi. Za 

vrtce montessori so značilni kotički: praktični, senzorični, matematični, jezikovni in kozmični. 

Poudarila je, da je vse na svetu povezano in pomembno, da otrok vidi in doživi enotnost sveta 

okoli sebe. Maria Montessori je v svoji kozmični vzgoji združila vsebine naravoslovnih ved, ki 

jih lahko obvladajo predšolski otroci in ki predstavljajo temelj prihodnjih znanstvenih spoznanj o 

soodvisnosti vseh živih bitij (Nešković, 2006, v Šindić, 2016: 22). 

 

Kozmično vzgojo kot univerzalno vzgojno načelo je M. Montessori preučevala na treh ravneh, ki 

otroku pomagajo, da prispeva k harmoniji sveta v skladu z naravnimi in socialnimi zakoni: 

usmerjenost k predmetom, celovitost in izgradnja spoznanj o svetu. Svetovala je, da se za vsako 

stopnjo pripravi materiale, primerne za domačo kulturo, zgodovino in religijo, razumevanje 

sveta, ljudi in držav, razumevanje božanskosti sveta in kozmični prostor. Otrokom je ponudila  

globus in sledila njihovemu celostnemu razumevanju celote, tj. sveta. Svet je koncept, ki v 

otrokovem okolju ne obstaja, zato otrok uporabi svojo domišljijo, abstrakten um in spozna, da je 

morje na globusu gladko in temno modro, hrapava površina drobnega bleščečega prahu pa 

predstavlja kopno (Montessori, 2003: 225). Meni, da so tiste vsebine, ki jih ni mogoče 

neposredno spoznati, zaželene, vendar z besedami, modeli, simboli, sredstvi povezane z 

domišljijo postanejo del otroškega sveta (npr. predstave o mestih, državah, celinah, oceanih, 

rekah, gorah). Materiali montessori za kozmično izobraževanje vključujejo globuse, zemljevide 

sveta in držav, državne zastave, albume, uganke z zemljevidi delov sveta, z rastlinskimi listi in iz 

živalskega sveta itn. Še danes se ideje kozmične vzgoje uporabljajo v mnogih sodobnih in ne 

samo v vrtcih montessori.  

Prostori so podobni kot v javnih vrtcih, vendar so tudi razlike, zlasti v opremi vrtca. Pohištvo je v 

višini otrok, police pa odprte, da lahko otrok vzame materiale, kadar koli želi. V igralnici je 

veliko steklenih površin, v igralnicah pa so kotički oz. učni centri.  Vse površine so narejene iz 

mehkega lesa, brez trdih vogalov in v beli barvi, materiali so takšni, da omogočajo enostavno 

čiščenje in so nepremočljivi (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 43). Prostor za počitek otrok 

je ločen od igralnice in rahlo zatemnjen. Pomembni so varnost, čistoča, toplina in svetloba.  
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Otroci imajo na razpolago veliko zelenih površin, ki jim omogočajo raznoliko igro v naravi in 

sodelovanje v dejavnostih, ki so potrebne za njihov razvoj. Imajo tudi vrt, kjer otroci in 

vzgojitelji sadijo rastline in skrbijo za pridelke. Zelene površine uporabljajo tudi za sprehajalne, 

učne in raziskovalne poti. Namesto običajne igre otroci pogosto opravljajo vsakodnevna 

opravila, kot so čiščenje, grabljenje listja, nega cvetja, skrb za cvetlične grede, pomoč pri košnji 

trave ipd. (prav tam: 48). M. Montessori je spoznala, da otroci spoštujejo naravo in potrebujejo 

zunanje prostore. Naravni materiali, kot so les in naravna vlakna, bi po njenem mnenju morali 

imeti prednost pred umetnimi, kot je plastika. Vaze in slike naj bodo iz stekla, da lahko že v 

zgodnjih letih gojimo razumevanje in odnos do lastnine. Ker poskuša predšolski otrok urediti in 

razumeti svet in okolje, mu raje kot neresnične ponudimo resnične izkušnje v obliki knjig, 

zgodb, slik in predmetov (Bajt, 2013: 24). 

 

  3.3.2 Spodbudno učno okolje in spoznavanje narave v waldorfskem vrtcu 

 

Steiner, poznan kot ustanovitelj waldrofskih vrtcev, je pomembno mesto namenil skupnosti, 

pravični in mirni družbi ter skrbi za živi svet oz. naravo. Večina v tem vrtcu obravnavanih tem se 

nanaša na razvoj pripadnosti, odnos z naravo ter skrbi zanjo. Ob spoštovanju narave je treba 

otroke naučiti živeti v harmoniji z ritmom narave in vesolja. V waldorfski pedagogiki (2014: 59) 

posebno mesto zavzema uvajanje otrok v letne čase, praznovanja ob prihodu letnih časov 

(predstave), kar se ujema z waldorfskim pravilom spoštovanja letnega ritma narave. 

 

Delo je v waldorfskem vrtcu pomembno, zato so prostori zasnovani tako, da zagotavljajo 

primerno okolje za dejavnosti in priložnosti za ponavljanje ustaljenih vzorcev vedenja. Igranje v 

takem vrtcu vključuje slikanje, modeliranje, kuhanje, šivanje, gradnjo, izdelavo stvari iz vsega, 

kar najdemo pri vzgojiteljih. Stene so pobarvane s svetlimi in z naravnimi barvami, pohištvo je 

leseno in zaobljeno, starinsko in naravnega videza (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 44). 

 

Igrače so preproste in stilizirane, narejene iz naravnih materialov. Waldorfski vrtec ima igrišče, 

ki otroku omogoča, da je vsak dan zunaj. Na igrišču je veliko trave, dreves, grmovnic, peska in 

vrtov. Na igrišču ni veliko igrač, ki bi jih spodbudile k igri. Igrala zunaj vrtca so lesena in 

zaobljena. Otroci gredo na igrišče vsak dan in ob različnih časih, da lahko izkusijo vse 
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spremembe, ki jih prinašajo letni časi. Poleti nabirajo jagode, si ogledujejo rože, jeseni nabirajo 

liste, plodove in cvetove za čaj, pozimi delajo snežake, hranijo ptice in druge živali, ki so v 

bližini njihovega vrtca (prav tam: 48). 

Predšolski otrok raziskuje in spoznava svet okoli sebe s posnemanjem in z akcijo v igri, 

predvsem domišljijski igri. Popoldanske ure v waldorfskih vrtcih so zapolnjene tudi s sprehodi v 

naravi, pa gozdu in na vrtu. Gozd in narava na splošno predstavljata zelo pomembno okolje 

(Waldorfska pedagogika, 2014: 59).  

 

  3.3.3 Spodbudno učno okolje in spoznavanje narave v pristopu Reggio Emillio  

 

Pristop Reggio Emilia spodbuja prijateljske in sodelovalne odnose med otroki, med otroki in 

odraslimi, vrtca z družino in s socialnim ter naravnim okoljem; pri tem poudarja spoštovanje 

kulturnih vrednot in bogato komunikacijo. Spoznavanje družbenega okolja z vzpostavljanjem in 

negovanjem socialnih stikov in sodelovanja je prednostna naloga tega pristopa. Posebnost tega 

pristopa se kaže v kulturnih in tradicionalnih značilnostih tega območja Italije, poudarjeni 

družabnosti ljudi v različnih literarnih, kmetijskih in drugih organizacijah ter v tem, da je nastalo 

s skupnimi močmi vzgojiteljev in staršev, zato je sodelovanje še posebej poudarjeno. Učenje o 

naravi temelji na raziskovanju in odkrivanju, uporabi vseh čutov in preizkušanju z različnimi 

dejavnostmi (Šindić, 2016: 23). Delo poteka v obliki projektov, in sicer tako, da otroci daljše 

obdobje (lahko nekaj mesecev) raziskujejo določeno temo iz naravnega in družbenega okolja 

(npr. sončna svetloba, mavrica, dežne kaplje, sence, mesto, mravlje mesto, makova polja, ptičji 

park, kako deluje faks itn.) (prav tam: 76). V vrtcu Reggio Emilia vzgojitelj išče situacije, v 

katerih lahko otrok vidi in izkusi nekaj, česar še ne more razumeti. Otrokom ni treba hiteti, ker 

jim ne vlada ura, ampak njihov lastni občutek za čas; bistveno je, da uživajo v dejavnostih (prav 

tam: 56). 

 

Posebnost vrtca Reggio Emillia je pritlična stavba, ki ima veliko oken oz. svetlobe, kar spodbuja 

tudi občutek za naravo. Tudi v notranjosti je veliko zelenja, stene so pobarvane belo, veliko je 

tudi ogledal, ki visijo s stropa ali so obešena na steni. Otrok ima tako priložnost opazovati in 

raziskovati sebe v različnih položajih in ob različni mimiki. Na stenah so izdelki otrok. V 

igralnici je prostor za igro in dejavnost v manjših skupinah, pa tudi prostor, kamor se otrok lahko 
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umakne v zasebnost. Vsak otrok ima v igralnici svoj predal. Posebna značilnost vrtcev Reggio 

Emilia je atelje ob vsaki igralnici ter t. i. atelieristi, to so umetniško usposobljeni pedagogi, ki 

delajo z otroki (Lepičnik Vodopivec in Hemelak, 2019: 45). Otroci aktivno sodelujejo pri 

opremljanju igrišča vrtca. Prazno igrišče predstavlja prostor za raziskovanje okolja, želja in idej 

otroka. Otroci zbirajo ideje in misli iz neposrednega okolja, se sprehajajo in želijo tudi razumeti, 

kar jih zanima. Če jih okolica zanima, se tja vedno znova vračajo in zbirajo nove ideje. Najprej 

raziskujejo okolje, materiale in lastnosti materialov. Zelo pomemben del pedagoškega dela je 

dokumentiranje (zapisovanje, izjav, fotografiranj, snemanje itn.), kar jim kasneje omogoča 

kritični vpogled v njihovo celotno delo (Zajec in Skubic, 2012). 

 

  3.3.4 Program ekovrtcev in spoznavanje narave 

 

Številni znanstveniki vedno bolj prepoznavajo potrebo po ekološko izobraženih ljudeh. Gardner 

kot naravoslovno inteligentnost izpostavlja sposobnost zaznavanja, sočutja, odgovornosti do 

narave in človeka v njej, Golman pa to sposobnostj imenuje ekološka inteligentnost (Šindić, 

2007: 124). Ekološka vzgoja in izobraževanje se mora začeti že v zgodnjem otroštvu, ki je 

najprimernejše obdobje za razvoj ekološke kulture in zavedanja (pav tam: 125). 

 

Ekovrtec kot način življenja je program Evropskega združenja in je sestavni del EU za okoljsko 

vzgojo, ki ga od leta 2005 izvaja UNECE (Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo). 

Slovenija je članica FEE (Fundacije za okoljsko vzgojo), ki je bila ustanovljena za organizirano 

in načrtovano promocijo izobraževanja in okoljske ozaveščenosti v Evropi in svetu. Trenutno 

sodeluje 58 držav. V šolskem letu 2018/19 je bilo v program ekošol vključenih 717 ustanov, od 

tega 250 vrtcev. Po njihovih ocenah v programu ekošol sodeluje 10.000 predšolskih otrok (Eko 

vrtec, 2019). 

 

Temelj odgovornega odnosa do okolja je vzgoja, ki ni le prenos in pridobivanje znanja, temveč 

tudi aktivna sprememba kulture vedenja. Delo ekošole vključuje otroke, vzgojitelje, 

strokovnjake, tehnično osebje, starše, strokovnjake in predstavnike lokalnih oblasti. Le tako 

lahko ekovrtci pridobijo večji ugled v svojem kraju. Zavedanje, da bodo današnji učenci v bližnji 

prihodnosti lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve, je eno temeljnih načel ekošol. 
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Njihov cilj je, da povečujejo ozaveščenost in skrb za ljudi, vključno z zdravstvom, 

vzpostavljanjem odnosov, skrbjo za okolje in naravo. Celostno delujejo na razvoj in otroke 

pripravljajo na življenje v prihodnosti (Eko vrtci, 2019). 

Ekološke dejavnosti otrokom omogočajo, da razvijejo prijetna čustva do narave, občutek 

odgovornosti in spoštovanja do narave in življenja ter spodbujajo oz. razvijajo ekološko zavest. 

Primeri takšnih dejavnosti so sajenje rastlin skupaj z odraslimi, pozimi krmljenje ptic, zalivanje 

vrta, organiziranje ekoloških izvidnic, zbiranje odpadkov in čiščenje, ureditev parka, 

pogozdovanje, obiranje jagod. Številne od teh dejavnosti zahtevajo neposredno sodelovanje 

vzgojiteljev (Šindić, 2007: 89). 

 

Cilji programa so, da bi vsak otrok razvil naslednje koncepte (Program korak za korakom 2020): 

- sposobnost reševanja problemov, 

- izbirati in sprejemati odločitve, 

- kritično in samostojno razmišljanje, 

- iznajdljivost in prilagodljivost, 

- posvečanje sebi in drugim ljudem v svojem okolju, 

- sposobnost reagiranja na spremembe v družbenem in naravnem okolju, 

- spoštovanje raznolikost, potrpežljivost in podpornost ter sposobnost sodelovati z 

drugimi, 

- pripravljenost na vseživljenjsko učenje. 

 

Namen ekovrtca je izobraževanje najmlajših v duhu ekologije, saj so odpadki in onesnaževanje 

sveta vedno večji problem. Otroke želijo ozavestiti v skrbi za okolje ter jim privzgojiti navade, ki 

bodo vplivale na kakovost njihovega nadaljnjega življenja (Eko vrtci, 2019). 

 

Predšolski otrok že lahko razume koristi, ki jih ima človek od gozdov in drugih rastlin, živali, 

vode, zraka itn. Razlikuje lahko, kaj je ekološki dobro in kaj ne. Prav tako lahko otroke 

spodbudimo k razmišljanju, da ima vsakdo pravico do zdravega in čistega planeta, do racionalne 

rabe naravnih virov brez njihovega izčrpavanja in uničenja (Kamenov, 2004: 55) ter do 

humanega ravnanja in skrbi za vsa živa bitja. Že v tej starosti je zaželeno začeti graditi ekološko 
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zdrav življenjski slog, kot so čisto okolje, zdrava in kakovostna prehrana, bivanje na svežem 

zraku, nošenje oblačil in obutve iz materialov naravnega izvora, itn. 

 

Ekološki pristop v predšolski vzgoji pomeni, da se celoten pedagoški proces opozarja na 

povezanost in soodvisnost v naravi ter da je človek le del narave. Predšolski otrok lahko oblikuje 

zavest o potrebi po ohranjanju narave. Pomembno je razviti čustva ljubezni, občudovanja in 

spoštovanja do vsega živega s pridobivanjem izkušenj in znanj o povezanosti, ravnovesju in 

harmoniji živega in neživega s človekom kot delom narave in opazovanjem negativnih vplivov 

človeka na naravo, ki rušijo obstoječe ravnovesje. Negovanje naklonjenosti, spoštovanja do sebe, 

drugih ljudi in človeštva na splošno so le nekatere od ekoloških nalog. Ekološke dejavnosti se 

prepletajo s standardnimi dejavnostmi spoznavanja okolja in družbenega okolja, kajti otrok mora 

najprej spoznati rastline in živali, reke in jezera, šele nato pa lahko razume, da jih je treba 

zaščititi in da je del te narave. Otroci torej z ekološkimi dejavnostmi spoznajo dele žive in nežive 

narave (vodo, zrak, zemljo, energijo, naravne lepote, rastlinstvo in živalstvo ...), pa tudi, kako 

človek posega v ekološko ravnovesje in posledice tega ter kaj lahko naredimo za zaščito narave 

(Kamenov, 2004: 33). 

 

Ekološke dejavnosti v vrtcu so tudi umetniške vsebine z ekološkim sporočilom (zgodbe, pesmi, 

dramatizacije, filmi itn.), izdelava panojev s fotografijami z ekološkimi sporočili, praznovanje 

svetovnega dneva varstva okolja (5. junija) itn. (Šindić, 2016: 89). 

 

  3.3.5 Program gozdnega vrtca in spoznavanje narave 

 

Gozdna pedagogika temelji na ekološkem izobraževanju in vzgoji, ki temelji na spoznavanju 

gozda in narave nasploh kot ekosistema. Skoraj nemogoče je pridobivati izkušnje in znanje o 

gozdu in v gozdu brez posebnega pedagoškega in didaktičnega znanja vzgojiteljev (Lepičnik 

Vodopivec in Hmelak, 2019: 64). N. Györek, R. Hojs, M. Lampret, R. Semprimožnik in B. 

Urbanija (2014) poudarjajo, da gozdna pedagogika v Sloveniji že nekaj desetletij promovira 

naravo, gozd in gozdarstvo. Slovenski gozdni vrtci (Györek, 2013) v svoj program vključujejo 

uporabo najbližjega gozda, torej naravnega okolja, ki ga izberemo na podlagi kriterijev, kot so 

dostopnost, varnost, sposobnosti otrok in njihove osebnostne lastnosti. Dnevi v gozdu ne 
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prinašajo ustaljenih rutin, saj je gozd vsak dan drugačen. Spreminjajo se temperatura, vlaga, 

svetloba, videz ..., to pa ustvarja vedno nove ideje in priložnosti za igro in raziskovanje otrok. 

Otroci v gozdu v vsakem letnem času izkoristijo, kar jim ponuja narava. Pridobivajo nove 

izkušnje, jih urejajo, nadgrajujejo, povezuje, širijo svoje interese in poustvarjajo. Na tej osnovi 

gradi pozitiven odnos do narave in njene raznolikosti (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2019: 

66). 

 

Pri igranju in raziskovanju gozda je pomembno, da so otroci svobodni, izražajo svoje ideje in se 

učijo iz lastnih izkušenj, saj tako krepijo svojo ustvarjalnost in samozavest. V predšolskem 

obdobju otroci potrebujejo prostor, kjer se lahko spontano igrajo, lovijo, nabirajo rože, gradijo 

hiše itn. Gozd je tak prostor, saj jim omogoča samostojno raziskovanje, spontano odzivanje in 

svobodno igro. V gozdu ni igrač, s katerimi bi se otroci lahko igrali, namesto tradicionalnih igrač 

uporabljajo različne naravne materiale, kot so kamni, palčke in listi. Med seboj se morajo 

pogovarjati, dogovarjati in sodelovati. V naravi otrokom tudi ni potrebno pospravljati igrač kot v 

vrtcu, kar jim omogoča nadaljevanje igre takoj, ko se spet vrnejo v gozd (prav tam: 69). 

 

Poleg gozdov otroci iz gozdnih vrtcev obiskujejo tudi reke, jezera, travnike in polja, plezajo po 

položnih pobočjih in se spuščajo, to pa jim omogoča dejavnosti, kot so smučanje, sankanje, 

drsanje, plezanje, plavanje in številne druge. Preživljanje časa v naravi je za otroke koristno tudi, 

ker sta igra in gibanje v naravi ključnega pomena za zdravje (pravi tam: 36). Gozd je torej 

učilnica v naravi, v kateri se pri otroku razvijajo vsa področja razvoja (gibalno, kognitivno, 

socialno, čustveno, moralno in osebnostno). Otroci, ki se igrajo v naravnem okolju, imajo 

razvitejše gibalne sposobnosti in so manj bolni, gozd pa pozitivno vpliva tudi na duševno 

zdravje, npr. zmanjšuje količino stresnih hormonov (prav tam: 69). V gozdu lahko vzgojitelji 

izvajajo dejavnosti z vseh področij Kurikuluma za vrtce (1999). 
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 3.4 Spoznavanje okolja z elektronskim mediji 

 

Medijske vsebine so lahko izobraževalne, informativne, zabavne, znanstvene ali kulturne narave. 

Nekatere vsebine elektronskih medijev pa žal negativno vplivajo na odrasle in še toliko bolj na 

otroke (Šindić, 2016: 111). Govorimo lahko torej tako o pozitivnih kot o negativnih vplivih 

medijev na oblikovanje realistične slike sveta, pa tudi o primerni (zmerni) in neprimerni 

(pretirani) uporabi medijev. 

Številne študije kažejo na pozitivne vplive medijev v primerih njihove zmerne uporabe in 

ustreznih vsebin (Pribišev Beleslin, 2013: 34). Predšolski otroci, ki uporabljajo računalnike, 

razvijejo boljše učne sposobnosti kot vrstnikovi, ki teh naprav ne uporabljajo. Študija, v kateri je 

sodelovalo 122 otrok, starih od tri do pet let, je pokazala, da so otroci, ki so bili trikrat ali 

štirikrat na teden v stiku z računalnikom, dosegli na testu pripravljenosti za šolo boljše rezultate 

kot neuporabniki računalnika (Medved Cvikl, 2009: 35). 

 

Primer pozitivnega vpliva medijev je vsekakor poslušanje zgodb, oz. pravljic na zvočnih 

posnetkih, saj ti spodbujajo jezikovno znanje otrok, hkrati pa otrok zaradi prezaposlenosti staršev 

ni prikrajšan za pravljice (Erjavec in Volčič, 1999: 65). Otroci potrebujejo medijske junake in 

vzornike. Dandanes so medijski vzorniki filmske zvezde, vrhunski modeli in najbolje plačani ter 

najbolj zastopani športniki. Otroku lahko pomagamo izbrati primernega idola zanj tudi z 

medijsko vzgojo (Košir in Ranfil, 1996: 36). 

 

Žal pa je tudi veliko primerov neustrezne uporabe medijev in neustreznih medijskih vsebin. N. 

Zgrabljić Rotar (2005: 70) pravi, da otroci neselektivno sprejemajo različne dražljaje in 

informacije po elektronskih medijih, zato hitreje padejo pod njihov vpliv. Neredko je, da 

predšolski otrok, ki prvič pride v vrtec, pozna več reklam kot otroških pesmic. I. Korać (2011: 

54), pravi, da predšolski otroci, ki večino dneva preživijo v virtualnem svetu, npr. kravo narišejo 

v vijolični barvi, ker je Milka edina krava, ki so jo imeli priložnost videti. Otroci so zaradi preveč 

sedenja pred televizorjem in računalnikom izpostavljeni tudi slabemu učinku na njihovo fizično 

zdravje. K. Erjavec in Z. Volčič (1999) opozarjata, da imajo taki otroci lahko težave tudi pri 

razvoju možganov in učnih sposobnostih. 
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Sodoben otrok ima dostop do elektronskih medijev že v drugem letu starosti. Lahko se zgodi, da 

že v zgodnjih letih več časa posvečajo virtualnemu kot resničnemu svetu in dogodkom. 

Predšolski otroci vidijo svet po svoji posebni otroški logiki. Simbolno mišljenje in razumevanje 

simbolov, potrebnih za razumevanje jezika medijev, se v tej starosti še razvija. Domišljija 

predšolskih otrok je pogosto prepletena z resničnostjo. Zato otroci v starosti od štiri do šest let 

lahko verjamejo, da npr. ljudje letijo po zraku in da avtomobili lebdijo nad hišami (Erjavec in 

Volčič, 1999: 79). Ko medijska stvarnost nadomesti resničnost, se postavlja vprašanje, kako 

realistična je podoba sveta, ki se oblikuje na ta način (Šindić, 2016: 113). Elektronski mediji in 

mediji na splošno pri zelo majhnih otrocih ne morejo nadomestiti resničnega sveta in pristnega 

doživljanja resničnosti (Šindić, 2016: 114). 

 

Vsebine, posredovane po elektronskih medijih, so manj primerne kot neposredno spoznavanje 

stvarnosti, saj se pri tem otrok ne more učiti z več čutili, kot je to mogoče v resničnem svetu. Ko 

namreč otrok spoznava svet posredno z mediji, so vključena le čutila vida in sluha, pridobivanje 

izkušenj z drugimi čuti pa je zanemarjeno. 

Pretirana odvisnost od medijev povzroča odtujenost od narave, občutke nelagodja, predsodke ali 

celo strah, lahko pa vodi tudi v odsotnost povezanosti z naravo in njenega spoštovanja. 

Prekomerna telesna teža, depresija, okrnjen gibalni in socialni razvoj, pomanjkanje motivacije, 

slabša pozornost, nižja samozavest so le nekateri izmed številnih zaskrbljujočih posledic, ki 

pestijo današnje otroke in mladino. Kako povezati otroke z naravo, je izziv tako za starše kot za 

vzgojitelje (prav tam: 45). 

Ponovno bi morali obuditi tradicionalne pedagoške trditve Rabelaisa, Komenskega, Rousseauja 

(v Šindić, 2016: 114) iz obdobja humanizma, da se je o naravi in družbi najbolje naučiti v 

stvarnosti, v naravnem in družbenem okolju. Žal je današnji otrok vedno bolj v posrednem 

odnosu z naravo in družbo. Predšolski otroci imajo še skromne izkušnje o svetu okoli sebe, z 

mediji pa spoznavajo predelano namesto pristne resničnosti. Poleg tega pa je jezik medijev jezik 

simbolov, ki se pri otroku še razvijajo. Vse to so razlogi, zakaj lahko sodobni elektronski mediji 

povzročajo zmedo in oblikujejo napačno podobo in dojemanje sveta, zlasti o tistem delu 

resničnosti, o katerem otrok nima neposrednih izkušenj in znanja (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

4 Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskovanja 

Predšolski otrok je zelo zainteresiran za spoznavanje sveta. Ob opazovanju sveta in pojavov 

okoli sebe razmišlja o njih in o svojih izkušnjah z živimi bitji, predmeti in snovmi. Spoznava 

lastnosti snovi in teles ter gradi razumevanje pojmov živo in neživo (Šindić, Pribišev Beleslin in 

Batistič Zorec, 2019).  

Ena prvih, ki je raziskovala to problematiko, je bila A. A. Venger (v Smiljanić in Tolčič, 1981: 

125), ki je tudi spodbudila nadaljnja raziskovanja otrokovega razumevanja pojma živo. Otrok 

ideje, ki jih pridobi o svetu, razvrsti in poveže v sisteme znanja in hkrati gradi pojme. Sodobne 

raziskave s predšolskimi otroki (Rostad, Yott, Poulin - Dubois, 2012; Wright, Poulin - Dubois, 

Kelley 2015; Bullock, 1985; Poulin - Dubois, Crivello, Wright, 2015) kažejo, da na oblikovanje 

pojmov živo in neživo ter na razlikovanje med njimi vplivajo kompleksni dejavniki. Stojković 

(2012) ugotavlja, da pri oblikovanju pojmov niso vključeni le zaznavni procesi, osebne izkušnje 

in spomin, temveč tudi procesi učenja, reševanja problemov, ustvarjalni procesi in inteligentnost. 

Razlikovanja med pojmi živo in neživo zahteva razvoj konceptualnega mišljenja, sposobnost 

gradnje kategorij in vzpostavitev razumevanja njihove hierarhije ter razumevanje vzročnosti 

(Gelman in Opfer, 2002 ).  

A. A. Venger (v Smiljanić in Toličič, 1981) poudarja, da predšolski otroci bolje razumejo 

vzročnost, če imajo dovolj izkušenj s pojavi, ki jih raziskujejo. Tudi Jovičić (1963) je v svojih 

raziskavah dobil podobne rezultate. Zato bom v svoji raziskavi izhajala iz predpostavke, da 

otroci v okoljih, kje pridobivajo več izkušenj o živi in neživi naravi (vrtci z gozdnimi in eko-

programi), boljše razumejo pojem živega oz. da bodo znali bolje razložiti, zakaj je nekaj živo ali 

ne, kot ostali otroci. Po drugi strani pa obstajajo študije (Villarroel, 2013), ki kažejo, da ni 

povezave med razumevanjem konceptov živega in neživega ter ekološko vzgojo, kar bi lahko 

nakazovalo, da pri razumevanju teh pojmov ne bomo našli razlik med otroki iz vrtcev z 

ekološkim ali gozdnim programom in otroki iz običajnih vrtcev. Cilj empirične raziskave je torej 

raziskati razumevanje konceptov živo in neživo pri starejših predšolskih otrocih (od 4 do 5 let) in 

dobljene rezultate primerjati z ugotovitvami Piagetove teorije. Eno ključnih vprašanj je, ali 

izkušnje v različnih okoljih vrtca vplivajo na to, da se med enako starimi otroki pojavljajo razlike 
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glede njihovega razumevanja omenjenih pojmov. V ta namen bom primerjala rezultate 

(odgovore in razlage) otrok iz običajnega vrtca, vrtca z dodatnim gozdnim programom ter 

ekovrtca.  

5 Raziskovalna vprašanja 

RV 1: Kako otroci v zgodnjem otroštvu utemeljijo, zakaj je nekaj živo oz. ni živo? 

RV 2: Ali se pravilnost odgovorov in utemeljitve otrok razlikujejo glede na različne kategorije 

primerov: živali, rastline, animirani liki in liki iz reklam? 

RV 3: Ali se odgovori otrok skladajo s Piagetovo razlago pojmovanja vzročnosti? 

RV 4: Ali obstajajo razlike v odgovorih otrok glede na učno okolje (običajen vrtec, vrtec z 

gozdnim programom in ekovrtec) in če da, v čem so razlike? 

6  Raziskovalni pristop in raziskovalna metoda 

Zaradi narave raziskovalnega problema in cilja, ki sem si ga zastavila, sem uporabila 

kombinacijo kvalitativne kot kvantitativne raziskave. Da bi raziskovala otrokovo razumevanje 

pojmov živo in neživo, ni bilo dovolj, ali bo otrok natančno ocenil, ali je nekaj živo ali ne (te 

odgovore sem omejila na kvantitativne kazalnike), ampak tudi, zakaj je tako sklepal, tj. kako je 

prišel do tega odgovora (te razlage otrok sem kvalitativno analizirala). Instrument (priloga 1 in 

priloga 2) je bil zato zasnovan tako, da je omogočil primerjalno zbiranje tako kvalitativnih kot 

kvantitativnih podatkov. Kar zadeva kombinirano raziskovalno metodologijo, obstajajo številne 

klasifikacije in znotraj njih se ti modeli oblikujejo v številne različice, odvisno od načina in 

stopnje prehajanja podatkov. Lahko bi rekli, da gre za vzporedni ali sočasno kombinirani obliki 

(Teddie in Tashakkori, 2009) ali za simulacijo simultane konvergence v obliki triangulacije 

(Creswell, 2009; Creswell in Plano - Clark, 2007). V skladu z naravo raziskovalnega problema, 

sem se ukvarjala s poglobljeno analizo literature, tipološko analizo odzivov otrok ter opisno in 

kavzalno – neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 
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 6.1 Vzorec  

Vzorec je vključeval 65 otrok (35 deklic in 30 dečkov), starih od 4 do 5 let, iz treh vrtcev v 

Ljubljani. 

Najprej sem opravila intervju z otroki iz Vrtca Pedenjped,  sodelovalo je 14 otrok, sedem dečkov 

in sedem deklic. Vrtec z dobro opremljenim igriščem leži na obrobju Ljubljane, v bližini gozda, 

kar jim omogoča izvajanje programa gozdnega vrtca. 

Naslednji vrtec, v katerem sem izvajala raziskavo, je bil Vrtec Ciciban, kjer sem opravila 

razgovor z 38 otroki, 19 deklicami in 19 dečki. Enota Ajda ima prostorno in dobro urejeno 

igrišče ter večnamenski prostor, ki se uporablja za prireditve, obogatitvene dejavnosti in gibanje. 

Ta vrtec izvaja vzgojno-izobraževalno delo brez dodatnih programov. 

V Vrtcu Pedenjped, je bilo v raziskavo vključenih 13 otrok, od tega štirje dečki in devet deklic. 

Vrtec se nahaja v urbanem okolju, in je bogato opremljen s skupnim večnamenskim prostorom in 

notranjim atrijem. V tem vrtcu se izvaja program ekovrtec. 

 6.2 Opis tehnik in postopka zbiranja podatkov 

Z otroki sem opravila individualni ustni intervju. Pri tem sem kot instrument uporabila slikovno 

gradivo, in sicer sem otrokom pokazala 18 fotografij. Šest fotografij je prikazovalo živali, od teh 

so bile tri žive živali in tri živale igrače (v obliki psa, mačke, konja). Na naslednjih šestih 

fotografijah so bile rastline, in sicer tri žive rastline in tri nežive rastline (gobe, posekan les, 

jabolko). Na šestih fotografijah so bili prikazani liki iz elektronskih medijev, trije iz risank (Pujsa 

Peppa, Elsa, Pikapolonica Miraculous) in trije iz reklam (Lino, krava Milka, Kinder jajce). Otrok 

je za vsako fotografijo povedal, ali meni, da je na sliki živo ali neživo, in nato tudi pojasnil, zakaj 

tako misli. Pravilni odgovor sem ocenila z eno točko (priloga 2). Na ta način sem zbrala podatke 

tako za kvantitativni kot kvalitativni del raziskave. 

V vsakega izmed izbranih vrtevc sem najprej poslala fotografije, ki so jih vzgojiteljice dale 

staršem v pregled. Intervjuvala sem le otroke, katerih starši so privolili v sodelovanje. Intervjuje 

sem izvedla individualno v pedagoški sobi omenjenih vrtcev. Najprej sem poznala vsakega 

otroka in povedala, kaj želim od njega, pa tudi, da lahko kadar koli prekine sodelovanje. 

Anketiranje vsakega otroka je trajalo približno 10 minut. 
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Predraziskava (sondirana/poskusna raziskava) z otroki iz prvega vrtca (14 otrok) je pokazala, da 

je uporabljena tehnika s prikazom različnih fotografij (živo in neživo) ustrezna. To je ena od 

strategij za preverjanje veljavnosti in zanesljivosti metode, ki omogoča »premikanje z refleksijo 

med mikroperspektivo podatkov in makrokonceptualnim/teoretičnim razumevanjem« (Morse, 

Barrett, Mayan, Olson in Spiers, str. 18). 

 6.3 Postopek obdelave podatkov 

Kvalitativne podatke (otroška pojasnila, zakaj je nekaj živo oz. neživo) sem obdelala tako, da 

sem iz dobesednih zapisov odgovorov otrok izločila ključne argumente, ki so pomembni za 

analizo. Odgovore otrok sem interpretirala tako s stališča Piagetove teorije in nedavnih spoznanj 

o kognitivnem razvoju predšolskih otrok kot tudi s stališča sodobnih spoznanj o okoljski vzgoji. 

Kvantitativni podatki (odgovori na vprašanje, ali je fotografija predstavljena v živo ali neživo) so 

statistično obdelani na ravni opisne statistike (f %). Zbrane kvantitativne podatke sem 

kvantitativno obdelala s pomočjo programa SPSS, pri čemer so me zanimale razlike med 

kategorijami: živali (žive živali in živali igrače skupaj), rastline (žive in nabrane skupaj) in 

virtualni lik (liki iz reklam in animiranih filmov skupaj) ter živo (rastline in živali) in neživo 

(igrače živali, nežive rastline in virtualni liki). Razlike sem izračunala s testom χ2, ker so 

spremenljivke neparametrične. Določitev, ali uporabiti parametrične ali neparametrične 

statistične pristope, je bila opravljena s preverjanjem normalnosti porazdelitve spremenljivk s 

testom Kolgomorov - Smirnov. 

7 Rezultati in interpretacija 

V tem poglavju bom na podlagi kvalitativne in kvantitativne analize podatkov predstaviti 

rezultate, jih interpretirala in skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

 7.1 Razlikovanje pojmov živo in neživo in razlage otrok 

Da bi bolje pojasnila razlikovanje in razlago pojmov živo in neživo pri otrocih, sem uporabila 

kvantitativne in kvalitativne kazalnike, pridobljene intervjuvanjem predšolskih otrok. 

Kvantitativni podatki kažejo pravilno odgovorov, kvalitativni pa so mi pomagali, da sem 

podrobneje razložila odgovore otrok. Iz analize uspeha, doseženega pri posameznih 
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spremenljivkah, ugotavljam da ta znaša od 45 % do 98 % pravilnih odgovorov. Od možnih 18 

točk je bila najmanjša ocena 6, najvišja ocena pa 17 (graf 1). 

 

Graf 1: Število otrok, ki so dosegli posamezno število pravilnih odgovorov (0-14)  

Kot je razvidno iz grafa 1, je največ otrok doseglo 9 točk (13 otrok), šest otrok je imelo en točan 

odgovor (16 in 17). Niti en otrok ni imel vseh pravilnih odgovorov. Povprečna ocena je bila 7,8 

točke. Histogram kaže, da rezultati niso v obliki Gaussove krivulje, kar sem tudi preverila s 

statistično obdelavo podatkov. Z uporabo testa Kolmogorov - Smirnov sem ugotovila, da je mera 

odstopanja porazdelitve od normale 0,141, pomen ugotovljenega odstopanja pa p = 0,002; p < 

0,01. Na osnovih teh rezultatov ugotavljam da je za obdelavo podatko potrebno uporabiti 

neparametrične statistične postopke. 

Da bi bolje razumela podatke iz grafa 1, sem analizirala odzive posameznih otrok, tako da sem 

jih razvrstila v tri že omejene kategorije (graf 2) (Gutović, 2006). 
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Graf 2: Delež pravilnih odgovorov po kategorijah 

                 

V grafu 2 sem predstavila delež pravilnih odgovorov za živali, rastline in animirane like. Kot je 

razvidno iz grafa, so otroci najlažje ocenili živali v 84,10 % primerov so pravilno odgovorili. 

Težje jim je bilo določiti razliko med živim in neživim v kontekstu rastlin (50,25 % pravilnih 

odgovorov) in animiranih likov (47,43 %). 

Da bi bolje razumeli, kako otroci razumejo, kaj je živo in kaj ne sem odgovore otrok povezala s 

Piagetovimi stopnjami razlage vzročnosti. 

Prva stopnja interpretacije vzročnosti po Piagetu je značilna za predšolske otroke do osmega 

leta starosti. Zanjo je značilen sinkretizem pri razmišljanju, kjer se kombinirajo nezdružljive 

stvari. Otroci dajejo fenomenološke, finalistične in magične razlage (Gutović, 2006). Tu je nekaj 

primerov odzivov otrok, ki sem jih uvrstila v prvo stopnjo Piagetove interpretacije vzročnosti. 

V fenomenološki razlagi otrok zakonitost razlaga z znano lastnostjo predmeta ali bitja. Primera 

fenomenološke razlage razlikovanja živo in neživo za posamezne predmete in bitja:  

- Pes je živ, ker ima v ustih žogo.  

84,10% 

50,25% 
47,43% 

Živali Rastline Animirani liki 
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- Konj je živ, ker ima črne oči. 

V finalistični interpretaciji otrok razloži vse zakonitosti s točno določenim ciljem. Primera 

finalistične razlage:  

- Krava je živa, ker daje mleko. 

-  Čokolino je živ, ker daje otrokom jesti. 

V magičnem razmišljanju otrok določene stvari in zakone razlaga po volji ljudi. Primer: 

-  Mačka je živa, ker ima babica mačko.  

- Pes je živ, ker ga lastnik pelje na sprehod. 

Druga stopnja interpretacije vzročnosti po Piagetu vključuje animistično in 

antimaterialistično mišljenje in traja od 4 do 11 leta. Piaget ugotavlja, da animistično 

razmišljanje poteka v štirih stopnjah. Prva traja od 4. do 6. leta, druga od 6. do 7. tretja od 7. do 

10. leta in četrta po 10. letu (Gutović, 2006). 

V prvi stopnji animizma otrok ugotovi, da je nekaj živo, če deluje. Primeri odgovorov otrok: 

-  Jabolko je živo, ker pade z drevesa.  

- Mačka je živa, ker ima kremplje in z njimi opraska.  

- Pes je živ, ker se igra z lastnikom. 

-  Čokolino je živ, ker hodi. 

Druga stopnja animizma (6 - 7 let) se kaže v sklepu, da je nekaj živo, ker se premika. Primeri 

odgovorov druge stopnje animizma:  

- Konj je živ, ker teče.  

- Konj je živ, ker premika noge.  

- Pes je živ, ker se premika.  

- Konj je živ, ker se ziba (gugalni konj). 

V tretji stopnji otrok misli, da je nekaj živo, če uporabi lastne moči. Primera odgovorov tretje 

stopnje animizma:  

- Pes je živ, ker zna skočiti.  
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- Mačka je živa, ker lahko hitro teče. 

Za četrto stopnjo animizma je značilno, da otrok ugotovi, da so nekatere skupine žive, druge pa 

ne (npr. ljudje so živi, živali in rastline pa ne). Primeri odgovorov četrte stopnje animizma:  

- Drevo je živo, ker je rastlina.  

- Pes je živ, ker je žival, živo bitje.  

- Mačka je živa, ker je živo bitje. 

Tretja stopnja razumevanja vzročnosti po Piagetu se pojavi med 10. in 11. letom, zanjo je 

značilno da otroci pri razlagi upoštevajo dejanske fizične, naravne vzroke. Primeri odgovorov, ki 

kažejo dobro izoblikovano predstavo o živem in neživem: 

-  Igrača pes ni živa, ker ne pije vode.  

- Pes je živ, ker mu srce deluje.  

- Jabolko ni živo, ker je bilo pobrano z veje. 

 7.2 Razlike med odgovori otrok glede na različne kategorije 

V tem poglavju sem poskušala odgovoriti na drugo raziskovalno vprašanje, ali se pravilnost 

otrokovih odgovorov in utemeljitev razlikuje glede na različne kategorije primerov: živali, 

rastline, animirani liki in liki iz reklam. 

Da bi bolje razumela, kako otroci razumejo izraze živo in neživo v določenih kategorijah 

(rastline, živali in animirani liki) in bolj temeljito razložila ugotovitve, predstavljene v grafu 2, 

sem v tabeli 1 prikazala podatke, ki kažejo pravilne odgovore pri živalih, igračah živalih, živih in 

nabranih rastlinah ter junakih iz animiranih filmov in reklam. 
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        Tabela 1: Pravilni odgovori po kategorijah 

Vsebina fotografije f f% 

Žive živali 167 85,64% 

Igrače živali 161 82,56% 

Žive rastline 66 33,84% 

Nabrane rastline 130 66,66% 

Liki iz animiranega filma 74 37,94% 

Liki iz reklam 111 56,92% 

 

Kot je razvidno, so otroci najbolje razlikovali žive in nežive živali ter igrače, sledile so jim 

nabrane rastline. Več napak so naredili pri likih iz reklam in animiranih filmih, najslabše pa so se 

odrezali pri ocenjevanju živih rastlin. Razlogi, zakaj otroci niso enako uspešno razlikovali med 

živim in neživim za rastline, živali in virtualne vsebine, so v posebnostih otroškega mišljenja, 

različnih izkušnjah in vplivih sodobnega časa. 

Da bi ugotovila, ali so razlike v prepoznavanju, ali je nekaj živo ali ne, na fotografijah z živimi 

živalmi in igračami ter z živimi in nabranimi rastlinami, statistično pomembne, sem uporabila 

neparametrično statistiko. 

          Tabela 2: Pearsonov Razlike med živim in neživim za nekatere kategorije Pearsonov χ
 2

                                         

                        χ
 2

                                       p 

Žive živali igrače 4,627 0,866 

Žive rastline nabrane rastline 43,731 < 0,001 

Oglaševanje animirano 18,731 0,035 

Živali rastline 11,506 0,777 

 

  7.2.1 Otroški odzivi na razlikovanje živih/neživih živali 

Izračunani Pearsonov χ2 za razlike v odgovorih otrok pri živalih (živo in igrače) je statistično 

nepomemben (χ2 = 4627; p = 0,866) (tabela 2), zato lahko trdim, da glede pravilnosti odgovorov 

ni statistično pomembne razlike med živimi in neživimi živalmi. Ob upoštevanju, da je 
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pravilnost odgovorov visoka (85,64 %, gl. graf 3), lahko trdim, da otroci, stari od 4 do 5 let, 

večinoma jasno razlikujejo med živimi in neživimi živalmi. 

 

 Graf 3: Delež otrok, ki so pravilno odgovorili za živali 

 

  7.2.2 Odgovori otrok za žive in nežive rastline 

Izračunani Pearsonov hi-kvadrat (χ2 = 43,731; p <0,001) (tabela 2) za razlike v odgovorih otrok 

pri živih in neživih rastlina je prav tako statistično pomemben in kaže, da so otroci žive in nežive 

rastline ocenjevali z različnim uspehom (graf 4). 

 

85,64% 
82,56% 

žive živali igrače živali 
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 Graf 4: Delež otrok, ki so pravilno odgovorili za rastline  

Podatki (graf 4) kažejo, da so otroci uspešneje ocenili, da so bile nabrane rastline nežive 

(66,66%) kot pa to velja za žive rastline (38,61 %). Razlog za to je lahko specifično razmišljanje 

otrok v predšolski dobi, in sicer da ocenjujejo neživo na podlagi meril, ali je nekaj aktivno in ali 

se giblje (Gutović, 2006). V skladu s tem otroci težko razumejo, da so rastline žive, ker se ne 

premikajo in ne delujejo. Drugi razlog je verjetno ta, da so otroci v mestih odtujeni od narave, 

pogosto nimajo dovolj izkušenj ali dobrih priložnosti za raziskovanje in odkrivanje rastlinskega 

sveta. 

  7.2.3 Odgovori otrok za like iz animiranih filmov in reklam 

Čeprav so igrače in liki iz animiranih filmov in reklam stilizirani, je bilo opaziti, da otroci zlahka 

prepoznajo, da igrače niso žive, vendar pa jim je bilo veliko težje ugotoviti, da liki v animiranem 

filmu ali reklami niso živi (tabela 1). Da igrače niso žive, je pravilno odgovorilo več kot štiri 

petine otrok 82,56 %, za like iz reklam dobra polovica otrok (56,92 %), like iz animiranih filmov 

pa je pravilno odgovorila le dobra tretjina otrok (37, 94 %). 

33,84% 

66,66% 

Žive rastline Nežive rastline 
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 Graf 5: Število otrok, ki so dosegli posamezno število pravilnih odgovorov  

Želela sem ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v pravilnosti odgovorov otrok 

(da ne gre za žive like), in sicer med liki iz animiranih filmov in liki iz reklam. Izračunani 

Pearsonov hi-kvadrat (χ2 = 18,028; p = 0,035) (tabela 2) je pokazal, da je ta razlika statistično 

pomembna. Podatki (graf 5) kažejo, da so otroci imeli več uspeha pri ocenjevanju likov iz 

reklam (56,92 %) kot pri animiranih likih (37,94 %). Sklepam, da so anketirani otroci dosegli 

višji odstotek pravilnih odgovorov za like iz reklam, ker se z njimi pogosto srečujejo v 

vsakdanjem življenju (npr. ko gredo s starši v trgovino in kupijo Kinderjajce, Čokolino, čokolado 

Milka ...).  

Simbolno mišljenje se začne razvijati šele v zgodnji mladosti. Rezultati raziskave kažejo, da so 

otroci najslabše ocenili, ali so junaki z malih zaslonov živi ali ne (graf 2). Na podlagi teh 

rezultatov lahko sklenem, da jezik elektronskih medijev, ki predstavlja simbole in znake, v 

kontekstu oblikovanja pojmov živega in neživega dodatno zmede predšolske otroke in da 

sodobna medijska učna okolja niso najboljša priložnost za razvoj pojmov živo in neživo pri 

majhnih otrocih. 

 

37,94% 
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 7.3 Vsebinska analiza odgovorov otrok glede na njihovo razumevanje vzročnosti 

Nadalje bom analizirala odgovore iz vsake od treh kategorij (graf 2) znotraj že predstavljenih 

treh ravni razumevanja vzročnosti po Piagetu. 

  7.3.1 Žive in nežive živali 

Otroci so se najbolje izkazali pri odgovorih za živali (živo in igrače), pravilno je odgovorilo več 

kot štiri petine otrok (84,10 %, gl. graf 2). Sklepam da je razlog, da so otroci večinoma pravilno 

odgovorili v podobnosti med človekom in živalmi, njihovih delov telesa, organov in njihovih 

dejanj. Prav tako so k pravilnosti odgovorov oceni prispevali konkretnost in izkušnje pri igranju 

z igračami (živalmi). Otroci se radi igrajo simbolne igre, lutke in druge igrače pa so naravni 

spremljevalec otroškega domišljijskega sveta. Posebnost simbolne igre je pretvaranje „kot da“ in 

otroci se zavedajo, da to, kar počnejo, pomeni „kvazi početje“ in da igrače živijo „kvazi 

življenje“ (Šindić, 2016). 

Tipične odgovore lahko razvrstimo v več skupin: 

a) Primeri fenomenoloških razlag:   

- Pes je živ, ker je srečen. 

- Konj je živ, ker ima grivo.  

- Konj je živ, ker ima taka kopita. 

- Pes (igrača) ni živ, ker sedi.  

- Mačka (igrača) ni živa,  ker je malo roza malo bela.  

- Pes je živ, ker ima oči.  

- Mačka je živa, ker ima dolge noge. 

b)  Primeri animističnih razlag:  

- Konj je živ, ker lahko hodi po travi, lahko hitro teče, skače, ima noge, se premika ... 

- Konj (igrača) ni živ, ker še vedno stoji.  

- Mačka (igrača) ni živa, ker ne skače.  

- Mačka (igrača) ni živa, ker spim z njo, je plišasta. 

- Pes (igrača) ni živ, ker je trd.  
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c) Primere razlag, ki označujejo objektivnost in razumljivost pojmov, lahko razdelimo v tri 

skupine: 1) pripadnost skupinam živih bitij in neživih predmetov, 2) poimenovanje organov, 

značilnih za živa bitja, 3) izpostavljanje funkcij, ki jih imajo in/ali jih izvajajo živa bitja: 

1. Pes je živ, ker je žival. Konj je živo bitje. 

2. Pes je živ, ker ima oči, ki jih je treba gledati. Mačka je živa, ker ima nos, s 

katerim voha. Konj je živ, ker ima srce. Mačka (igrača) ni živa, nima ušes in 

slabo sliši. Mačka je živa, ker ima ušesa navzgor. Konj je živ, ker ima rep, oči 

in ušesa, da dobro sliši. 

3. Konj je živ, ker ima noge in hodi po travi. Konj je živ, ker je hrano. Mačka je 

živa, ker pije vodo. Igrača pes ni živa, ker ne pije vode. Mačka je živa, ker 

diha. Mačka je živa, ker govori „mijav mijav“. 

Napačnih odgovorov je bilo malo, imajo animistično, finalistično ozadje ali izhajajo iz 

preskromne izkušnje. 

  7.3.2 Žive in nežive rastline 

Otroci so bili manj uspešni pri ocenjevanju ali so rastline žive, pravilno je odgovorila polovica 

(50,25 %) otrok (graf 2). Z analizo odgovorov otrok smo ugotovili, da je animistično 

razumevanje ključnega pomena za nerazumevanje pojma živo pri rastlinah. Egocentrizem v 

razmišljanju zmede otroke pri razumevanju, da je lahko nekaj, kar nima oči, rok, nog, se ne 

premika, kot je to pri njih (otrocih), živo. Po drugi strani pa rastline za otroke žive tudi, ko jih 

berejo oz. natrgajo. Z drugimi besedami, vse, kar je povezano z rastlinskim življenjem, ostaja 

zavito v skrivnost. Menim, da so poleg značilnosti mišljenja otrok v tem obdobju tudi nezadostne 

možnosti v urbanem okolju, da bi sodobne otroke seznanili z rastlinami, oteževalni dejavnik pri 

razumevanju pojma živih in neživih rastlin. 

Primera fenomenoloških razlag: 

- Goba ni živa, ker je strupena.  

- Rože so žive, ker dišijo. 
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Primera finalistične razlage:  

- Jabolko ni živo, ker ga jedo.  

- Drevo ni živo, ko mu padejo jesenski listi. 

Primeri animističnih razlag: 

- Drevo ni živo, ker samo stoji.  

- Goba ni živa, ker samo stoji.  

- Drevo ni živo, ker je na tleh, ne hodi in nima nog.  

- Drevo ni živo, ker nima oči. 

Primere razlag, ki označujejo objektivnost in razumljivost pojma, lahko razdelimo v tri skupine: 

1) pripadnost skupinam živih bitij in neživih predmetov, 2) omemba organov, značilnih za živa 

bitja, 3) izpostavljanje funkcij, ki imajo in/ali izvajajo živa bitja: 

1) Rože so žive, ker so rastline. 

2) Drevo je živo, ker ima liste. Jabolka niso živa, ker morajo biti na drevesu. 

Rože so žive, ker cvetijo. 

3) Drevo je živo, ker ga zalivamo. Drevo je živo, ker pije vodo. 

 

  7.3.3 Animirani liki in liki iz reklam 

Največjo težavo (47,43 % pravilnih odgovorov) (graf 2) pri razlikovanju izraza živo in neživo 

predstavljajo otrokom animinirani liki. Razlog za to je v otrokovem nerazumevanju jezika 

medijev, ki ga sestavljajo znaki in simboli, nezmožnosti ločevanja resničnega od sveta medijev, 

bujni domišljiji, ki jo majhen otrok pogosto preplete z resničnostjo. Prav tako so oglasi z 

informacijami, ki delujejo na človekovo nezavedno, zelo subtilni in lepo oblikovani, vsak dan 

zanimivejši in popolnejši, vendar je njihov namen manipulacija (Zgrabljić Rotar, 2005). Imajo 

različne oblike in so del otrokovega vsakdanjega življenja. 

Nepravilne odgovore so intervjuvani otroci razlagali na različne načine. Ponekod je opaziti 

fenomenološko in animistično razlago in v mnogih primerih je razvidno da se otrok moti zaradi 

nerazumevanja simbolne predstavitve. 



43 
 

Najam nekaj odgovorov, ki kažejo na napačno predstavo zaradi nerazumevanja simbolne 

predstavitve: 

- Živa je, ker ima ušesa. 

- Čokolino je živ, ker ima čelo.  

- Krava je živa in daje mleko.  

- Čokolino ni živ, pojedli so ga.  

- Pikapolona je živa, ker pomaga.  

- Ni živ, ker je prašič.  

- Elsa je živa, ker živi v mestu.  

- Elsa ni živa, ker ima dolg rep.  

- Živa je, ker je na ledu.  

- Pepa je živa, ker živi v hiši.  

- Pikapolona je živa, ker je človek.  

- Ni živa, ker ima led Elza.  

- Čokolino je živ, ker ima odprta usta.  

- Živi so, ker jim srce raste.  

- Elsa ni živa, ker nima očal, če bi jih imela, bi bila živa.  

- Pikapolona in črna mačka sta živi, da rešujeta ljudi.  

- Elsa je živa, ima roke in lahko očara in naredi led.  

- Čokolino je živ, ker ima žlico in živi na televiziji.  

- Kinder jajce je živo, ker se smeji in ljubi otroke.  

- Krava Milka je živa, ker ima rogove, zvonec, rep, ker se je rodila in je. Živa je, ker 

poje. 

Primeri razlag, ki kažejo na otrokovo razumevanje lika (krava Milka):  

- Ni živa, ker je vijolična.  

- Ni živa, ker jo vidim v trgovini.  

- Krava ni živa, ker je umetna, ni živa, ker se ne more premikati.  

- Ni živa krava, ker nima prave barve. Kot kip je.  

- Ni živa, ker je v risanki.  
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 7.4 Skladnost odzivov otrok s Piagetovo teorijo vzročnosti 

Na podlagi predstavitve in analize podatkov je opaziti, da otroci iz vzorca, stari od 4 do 5 let, 

dajejo odgovore, ki jih je mogoče razvrstiti v vse tri stopnje vzročnosti in v vse štiri stopnje 

Piagetove razlage animizma. Piaget v svoji teoriji poudarja, da so stopnje razlage vzročnosti 

povezane s starostjo otrok: prva stopnja je značilna za malčke, druga stopnja za otroke, stare od 4 

do 11 let, tretja stopnja se pojavi približno pri 10 ali 11 letih. Podobno velja za Piagetovo razlago 

animizma: prva stopnja traja od 4.  do 6. leta, druga od 6. do 7. leta, tretja od 7. do 11. leta, četrta 

pa  nastopi pri približno 10. letu. Ugotovitve v moji, raziskavi kažejo, da Piagetova interpretacija 

vzročnosti podcenjuje otrokove kognitivne sposobnosti (Batistič Zorec, 2013) in je ni mogoče v 

celoti sprejeti. Ugotavljam, da so približno enako stari otroci dajali zelo različne razlage, zakaj je 

nekaj živo oz. zakaj ni živo. Torej ne moremo potrditi, da starost strogo omejuje pojavljanje 

posamezne stopnje vzročnosti in stopnje animizma, ker je razvoj bolj individualen, kot je 

razlagal Piaget, oz. ker med otroki iste starosti obstajajo velike individualne razlike. 

V raziskavi z 48 otroki, starimi od 4 do 5 let, je M. Bullock (1985) ugotovila, da otrokovo 

razlikovanje med živim in neživim presega animistične odzive. A. A. Vanger (v Gutović, 2006) z 

več študijami dokazuje, da ne moremo sprejeti Piagetove razlage vzročnosti ki stadije strogo 

povezuje z določeno starostjo. Avtorica poudarja, da so za presojo pomembne tudi izkušnje 

otrok. Tako ima razvoj otrokovih teorij o svetu, v katerem živijo, svoje lastne trende in pri 

otrocih lahko opazimo velike individualne razlike (Challie in Britanija, 2003). Pomembno je 

torej, da otrokom zagotovimo dobre priložnosti za pridobivanje izkušenj in izkustveno učenje o 

svetu, živem in neživem. 

 7.5 Razlike med odgovori otrok glede na učno okolje (običajni vrtec, gozdni vrtec in ekovrtec) 

Otroci, vključeni v vzorec, obiskujejo različne vrtce. Enota Vrtca Pedenjped izvaja dodatni 

program gozdnega vrtca, otroci pa v gozdu redno izvajajo dejavnosti, kjer pridobivajo številne 

izkušnje in izkustvena znanja o naravi. Vrtec Ciciban, Enota Ajda, je vrtec v urbanem okolju in v 

okviru spoznavanja okolja ne izvajajo dodatnih programov oz. obogatitvanih dejavnosti. Vrtec 

Pedenjped, Enota Pedenjcarstvo, izvaja ekoprogram in v skladu s tem je urejeno tudi njihovo 

učno okolje. Zanimalo me je torej, ali obstajajo razlike v uspešnosti razlikovanja med živim in 

neživim pri otrocih, ki naravo spoznavajo v različnih učnih okoliščinah. 
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Da bi ugotovila, ali obstajajo statistično pomembne razlike v uspešnosti razlikovanja med živim 

in neživim med otroki v različnih vrtcih, sem uporabila test Kruskal - Wallis H in rezultate 

predstavila v tabeli 3.  

Tabela 3: Razlika med odgovori otrok glede na učno okolje 

Vrtec, enota N Mean Rank χ
2
 df p 

Pedenjped, Učenjak 14 33,61    

Ciciban, Ajda 38 33,29    

Pedenjped, Pedenjčarstvo 13 31,50    

Vsi vrtci 65         0,107 2 0,948 

 

Kot kaže tabela 3, nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v odgovorih otrok glede na vrtec 

oz. učno okolje. Izračunani χ2 je namreč 0,107 s pomembnostjo p = 0,948, torej je stopnja 

pomembnosti večja od 0,05, kar pomeni, da med povprečnimi vrednostmi odgovorov otrok ni 

statistično pomembne razlike glede na, vrtec, ki ga obiskujejo. Čeprav je po mnenju 

strokovnjakov spodbudno učno okolje zelo pomembno za otrokovo učenje (Lepičnik Vodopivec 

in Hmelak, 2019), pa moji rezultati niso potrdili, da na otrokovo razumevanje pojmov živo in 

neživo vpliva dodatna možnost pridobivanja izkušenj in znanj o okolju. Tudi v kvalitativni 

analizi odzivov otrok nisem opazila razlik v razumevanju tega koncepta glede na vrtec.  

Vse to kaže, da na oblikovanje pojmov živo/neživo pri predšolskih otrocih vplivajo številni 

dejavniki. M. Batistič Zorec (2000) opozarja, da so za oblikovanje pojmov pomembne številne 

funkcije: pozornost, logični spomin, sposobnost abstrahiranja, primerjanja in razlikovanja, 

Gutović (2006) pa navaja še nekatere dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje pojmov, kot npr. 

inteligentnost, učne možnosti in senzorični razvoj. Na podlagi navedenega in dobijenih 

rezultatov raziskave sklepam, da bogatejše okolje, ki z dodatnimi programi ponuja boljše 

možnosti za pridobivanje izkušenj in izkustveno učenje, ni ključni dejavnik, ki vpliva na 

oblikovanje pojmov živo in neživo pri otrocih. Vsekakor pa dodatni programi (kot npr. program 

gozdnega in ekovrtca) in bogatejša učna okolja otrokom nudijo nove možnosti za razvoj in 

učenje, predvsem za pridobivanje konkretnih izkušenj o naravi, saj je razvoj mišljenja v 

predšolskem obdobju povezan s specifičnimi miselnimi operacijami in izkušnjami. Čutne 
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izkušnje so začetna točka vsakega kognitivnega procesa, vendar niso dovolj. Da bi lahko kar 

najbolj učinkovito podprli miselni razvoj otrok v kontekstu spoznavanja okolja, je treba razumeti 

razliko med enostavnim razumevanjem nečesa, kar je konkretno povezano z neposrednimi 

izkušnjami in dejavnostmi otroka, ter razumevanjem nevidnega in abstraktnega, povezanega z 

generalizacijo, posploševanjem vzročnostjo in gradnjo pojmov. V drugem primeru otrokom 

odgovor ni jasen in neposreden, pogosto je zanj nerazumljiv in neviden, ker za razumevanje 

nima konkretne (vidne) podlage. 

Villarroel (2013) v svoji študiji ugotavlja, da pri predšolskih otrocih med razumevanjem pojmov 

živo in neživo in okoljsko vzgojo ni nobene povezave, kar kažejo tudi moji rezultati. J. Lepičnik 

Vodopivec in M. Hmelak (2019) predlagata, da izvedbeni kurikulum vrtca vključuje elemente 

izobraževanja za trajnostni razvoj. Njuna analiza področij dejavnosti v Kurikulumu za vrtce, je 

pokazala da je mogoče na vsakem od področij dejavnosti najti posamezne elemente 

izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Rezultati moje raziskave kažejo, da je Kurikulum za vrtce (1999) dobra osnova, da otroci 

razvijejo pojme živo in neživo v skladu s svojo razvojno zrelostjo. Pri analizi vsebine in 

aktivnosti za spoznavanje okolja, pa tudi ciljev za to področje sem opazila, da pomembno mesto 

zavzema odkrivanje, spoznavanje in primerjava živoega in neživega, s poudarkom na tem, da 

otrok aktivno doživlja, spoznava in vrednoti okolje. Pomembno mesto na področju narave v 

Kurikulumu za vrtce (1999, str. 26) zavzema cilj: »Otrok odkriva, se uči in primerja živo in 

neživo naravo". 
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8 Sklep 

V empirični raziskavi sem z anketiranjem 65 otrok, starih od štiri do pet let, zbrala podatke, ki so 

bili podlaga za kvalitativno in kvantitativno analizo otrokovega razumevanja pojma živo in 

neživo v različnih učnih okoljih. 

Na prvo raziskovalno vprašanje, kako otroci v zgodnjem otroštvu sklepajo, zakaj je nekaj živo 

ali ne, lahko odgovorim, da pri razvrščanju odgovorov po stopnjah vzročnosti opažam veliko 

raznolikost. V nekaterih odgovorih najdemo elemente fenomenološkega, finalističnega in/ali 

magičnega razumevanja (prva stopnja vzročnosti), v nekaterih odgovorih opazimo prisotnost ene 

od štirih stopenj animističnega razumevanja (druga stopnja vzročnosti), medtem ko nekatere 

izjave otrok ustrezajo razumevanju blizu znanstvene razlage (tretja stopnja vzročnosti). 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem, ali se pravilnost otrokovih odgovorov in razlag razlikuje 

glede na različne kategorije primerov živali, rastline, animirani liki in liki iz reklam, sem 

opazila, da so otroci bolje razložili oz. razumeli razliko med živim in neživim pri živalih in 

igračah, slabše pa pri virtualnih likih iz risank ali reklam in živih rastlinah. Sklepam, da otroci 

lažje oz. prej oblikujejo pojma živo in neživo, kadar presojajo nekaj, kar jim je blizu, jim je 

podobno (npr. živali bolj kot rastline) in s čemer imajo več izkušenj. Obratno pa virtualne 

vsebine prispevajo k zmedi v otrokovem mišljenju in otežujejo oblikovanje realističnih predstav 

o svetu. Sklepam, da sodobno virtualno učno okolje torej ni najboljša priložnost za učenje in 

razvoj pojmov živo in neživo v predšolskem obdobju. 

Na tretje raziskovalno vprašanje, ali se dobljeni rezultati ujemajo s Piagetovo interpretacijo 

vzročnosti, lahko rečem, da je oblikovanje pojmov živo in neživo v veliki meri individualno 

pogojeno. Čeprav je starost eden od dejavnikov, ki vpliva na razvoj pojmov, stopenj razvoja ni 

mogoče enznačno povezati z določeno starostjo. Ugotovitve, do katerih sem prišla v svoji 

raziskavi, kažejo, tudi da Piagetova interpretacija razumevanja vzročnosti v predšolskem 

obdobju podcenjuje kognitivne sposobnosti otrok (Batistič Zorec, 2013) in je ni mogoče v celoti 

sprejeti, ker je razvoj bolj individualen kot je menil Piaget. 

Tudi pri četrtem raziskovalnem vprašanju, ali obstajajo razlike v odgovorih otrok glede na učno 

okolje (običajni vrtec, vrtec z gozdnim programom in ekovrtec) nisem dokazala statistično 

pomembnih razlik v uspešnosti razumevanja pojmov živo in neživo pri otrocih. Rezultati kažejo, 
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da kakovostno učno okolje, čeprav je pomembno za pridobivanje izkušenj in znanj o naravi, ni 

eden izmed dejavnikov, ki bi vplival na njihovo razumevanje pojmov živo in neživo. Na podlagi 

analize dejavnosti, vsebin in ciljev na področju narave v Kurikulumu za vrtce (1999) menim, da 

predstavlja dobro osnovo za razvoj pojmov živo in neživo pri otrokih, od posamezne 

vzgojiteljice pa je odvisno, kako to vključuje v svoj izvedbeni kurikulum. Zavedam pa se, da 

poleg ravnanja vzgojiteljev, na razvoj pojma vplivajo številni dejavniki, med njimi zlasti 

družinska vzgoja in drugi tj. vplivi otrokovega ožjega in širšega okolja (npr. mediji). 

S pedagoškega vidika in ob upoštevanju ekološko-sistemske teorije, menim, da bi se morali 

vzgojitelji zavedati številnih in raznolikih dejavnikov, in si prizadevati, da bi otroci postopoma 

oblikovali stabilne predstave za živo in neživo. Dejavniki, ki otežujejo proces oblikovanja teh 

pojmova, so lahko univerzalni (prisotni v vseh družbenih obdobjih), kot so posebnosti 

otrokovega mišljenja in skromnost izkušenj, vendar tudi specifični za današnji čas kot so 

odtujenost od narave in virtualne vsebine, ki niso ustrezne za oblikovanje realne slike sveta, niti 

niso spodbuda za druga področja razvoja otroka. Zato se je pomembno oblikovati predšolske 

pristope in programe, ki omogočajo stik otrok z naravnimi vsebinami (Knight, 2009; Lepičnik 

Vodopivec, 2013; Lowe, 2008). Glede na to, da za oblikovanje pojmov pri otrocih ni dovolj le 

izkustveno znanje, pridobljeno v ugodnem (naravnem) okolju, ampak tudi razvoj številnih 

funkcij, kot so pozornost, logični spomin, sposobnosti abstrakcije, primerjanja in diferenciacije 

(Batistič Zorec, 2000), jih je treba pri vzgojnem delu z najmlajšimi razvijati z ustreznimi 

vsebinami, kot so npr. igre in druge dejavnosti, ki prispevajo k razvoju logičnega mišljenja in 

natančnosti klasifikacije (Cotič in Felda, 2008). Po drugi strani pa je pomembno razumeti 

otroštvo sodobnega otroka, obkroženega z mediji. V zvezi s tem so korisne dejavnosti, ki 

spodbujajo razvoj simbolnega mišljenja otrok in prispevajo k medijski pismenosti (Lepičnik 

Vodopivec, 2011), ter elektronski mediji, s katerimi sodobni otroci pridobivajo bogate izkušnje 

in oblikujejo svoj pogled na svet (Pribišev Beleslin, 2014), uporabljen v pozitivni smeri 

(Lepičnik Vodopivec in Samec, 2017) v skladu z razvojnimi posebnostmi.  

Upam, da bo moje magistrsko delo prispevalo k razumevanju razvoja mišljenja predšolskih 

otrok, zlasti njihovega razumevanja pojmov živo in neživo. V primerjavi med vrtcema, v katerih 

je poseben poudarek na vsebinah s področja narave (gozdni program in ekovrtec), ter običajnim 

vrtcem – sem ugotovila, da učno okolje ni vplivalo na otrokovo razumevanje pojmov živo in 
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neživo. Ob tem se zavedam, da je lahko razlog za take rezultate majhen vzorec otrok in dejstvo, 

da sem v raziskavo vključila le tri vrtce. Da bi lahko zaključila, da bogastvo izkušenj in 

priložnosti za učenje v naravi nima vpliva na razvoj pojmov, bi morala analizirati tudi način dela 

na področju narave v vseh treh vrtcih. Predvidevam, da bodo moje ugotovitve zanimive za 

strokovne in vodilne delavke in delavce vrtcev in da jih bodo lahko uporabljali kot usmeritve za 

delo na področju narave v Kurikulumu za vrtce (1999). 
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IV. PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Dovoljenje staršev za sodelovanje otrok v raziskavi 

Spoštovani starši! 

 

Sem Dražana Ševa,  študentka podiplomskega študija  na Oddelku za predšolsko vzgojo 

PEF UL. Pripravljam magistrsko delo s temo »Različna učna okolja in razumevanje pojmov 

živo/neživo«. V raziskovalnem delu bom izvedla kratke individualne pogovore z otroki, starimi 

od 4 do 5 let. Otroci bodo morali ob fotografijah povedati, kaj je živo oz. neživo in zakaj tako 

mislijo, pogovor pa bo predvidoma trajal deset minut. V pogovoru bodo sodelovali le otroci, ki 

bodo to sami želeli, njihovi odgovori pa bodo anonimni (zabeležena bosta le starost in spol).  

Prosim vas za dovoljenje, da bi Vaš otrok sodeloval v raziskavi!  

Hvala in lep pozdrav! 

 

PRILOGA 2: Vprašalnik za ustni intervju z otrokom 

Ime otroka: 

Vrtec: 

Začetnica imena otroka: 

Starost otroka: 

Spol: 

Navodilo: Anketiranje je poteklo individualno v pedagoški sobi omenjenih vrtcev. Z vsakim 

otrokom sem se najprej spoznala in mu povedala, kaj ga bom spraševala, in tudi, da lahko 

kadarkoli odkloni sodelovanje, če želi. Anketiranje posameznega otroka je trajalo približno 10 

minut. Ob vsaki fotografiji sem otroka vprašala, ali je na njej prikazana žival, rastlina oz. lik živa 

ali ne, pravilen odgovor pa bom točkovala z eno točko. Ko je otrok odgovoril, sem ga vprašala, 

zakaj tako misli. Odgovore otrok sem sproti dobesedno zapisala.  
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Vprašanje Odgovori: 

1 pravilno 

0 napačno 

 

Zakaj tako misliš? 

1.    

        2.              

        3.     

        4.     

        5.    

        6.      

        7.   

         8.   
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         9.     

10.    

       11.   

       13.   

      14.    

      15.   

       16.   

       17.   

        18.   
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